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มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
Anything is possible
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One for all, all for one 
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service-mind 
สำานึกในการให้บริการ
Deliver more than expected 
ให้มากกว่าที่ถูกคาดหวัง

ค่านิยม

วิสัยทัศน์

บริษัทเหล็กชั้นน�ำ
ด้ำนนวัตกรรมและควำมเชื่อมั่น

พันธกิจ                                         

สร้ำงสรรค์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เหล็กและบริกำร
ที่มีคุณค่ำเพิ่มพิเศษส�ำหรับลูกค้ำและผู้บริโภค
สร้ำงคุณค่ำร่วมและควำมเชื่อมั่นอย่ำงยั่งยืน

ส�ำหรับผู้มีส่วนได้เสีย



ผลประกอบการสำาคัญ
02

หมายเหตุ :
* บริษัทนำ�ม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงินฉบับใหม่ มีผลบังคับใช้สำ�หรับงบก�รเงินที่มีรอบระยะเวล�บัญชีเริ่มวันที่ 1 มกร�คม 2563 ม�ถือปฏิบัติ 
 ม�ตรฐ�นร�ยง�นท�งก�รเงินที่มีผลต่องบก�รเงิน ประกอบด้วย  
 1.  ฉบับที่ 7 เรื่องก�รเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือท�งก�รเงิน คือ ก�รจัดกลุ่มประเภทของร�ยก�รให้ถูกต้อง ซึ่งกระทบในส่วนของงบกำ�ไรข�ดทุนในปี 2563 และ 2562 
  แต่ไม่กระทบในงบแสดงฐ�นะท�งก�รเงิน 
 2.  ฉบับที่ 9 เครื่องมือท�งก�รเงิน คือ ก�รวัดมูลค่�เครื่องมือท�งก�รเงิน ซึ่งมีผลกระทบในส่วนของงบแสดงฐ�นะท�งก�รเงินและงบกำ�ไรข�ดทุนในปี 2563
  แต่ไม่กระทบในปี 2562 เนื่องจ�กบริษัทได้เลือกวิธีปรับกำ�ไรสะสมต้นงวด 

 ข้อมูลสำาคัญทางการเงิน  2563 2562 2561

 

 

 ร�ยได้จ�กก�รข�ยและให้บริก�ร ล้�นบ�ท 18,125  25,199  31,428

 ร�ยได้รวม ล้�นบ�ท 18,261 25,487 31,585

 ต้นทุนข�ยและให้บริก�ร ล้�นบ�ท 17,415  25,570  29,290

 กำ�ไร (ข�ดทุน) ขั้นต้น ล้�นบ�ท 710  (371) 2,139

 กำ�ไร (ข�ดทุน) สุทธิ ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ ล้�นบ�ท 376  (1,803) 867

 สินทรัพย์รวม ล้�นบ�ท 19,680 21,888 25,909

 หนี้สินรวม ล้�นบ�ท 34,201 63,146 65,267

 ส่วนของผู้ถือหุ้น ล้�นบ�ท  (14,521)  (41,258)  (39,358)

 ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ ล้�นบ�ท  (15,042)  (41,803)  (39,921)

 อัตร�กำ�ไร (ข�ดทุน) สุทธิ ร้อยละ 2.08 (7.15) 2.81

 อัตร�ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย ร้อยละ N.A. N.A. N.A.

 อัตร�ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมเฉลี่ย ร้อยละ 10.04 (7.40) 3.55

 อัตร�ส่วนหนี้สินที่มีภ�ระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่� N.A. N.A. N.A.

 กำ�ไร (ข�ดทุน) สุทธิต่อหุ้น  บ�ท 0.03 (0.16) 0.10

 มูลค่�ต�มบัญชีต่อหุ้น   บ�ท (1.35) (3.76) (3.59)

 

  

     

( ปรับปรุงใหม่)ตามมาตรฐาน 
การรายงาน 

ทางการเงินใหม ่*

ตามมาตรฐาน 
การรายงาน 

ทางการเงินใหม ่*
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รายได้จากการขาย
และให้บริการ
หน่วย�:�ล้ำนบำท

กำาไร (ขาดทุน) สุทธิ
หน่วย�:�ล้ำนบำท
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เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น 

 ในป ี2563 ทัว่โลกรวมถงึประเทศไทยได้เผชญิกบัสถ�นก�รณ์ก�รแพรร่ะบ�ดของโควดิ 19 ส่งผลเกดิภ�วะเศรษฐกจิถดถอย และเกดิก�รหดตวั 
ของวัฏจักรธุรกิจ จ�กก�รชะลอโครงก�รลงทุนและกิจกรรมท�งเศรษฐกิจ คณะกรรมก�รบริษัทในฐ�นะผู้บริห�รแผนฟื้นฟูกิจก�รของ 
บรษัิท สหวริยิ�สตลีอนิดสัตร ีจำ�กัด (มห�ชน)  หรอื เอสเอสไอ กำ�กบัดแูลก�รดำ�เนนิง�นของบรษิทัดว้ยคว�มรอบคอบและรดักมุ รวมถงึบรหิ�รจดัก�ร 
คว�มต่อเนื่องในก�รดำ�เนินธุรกิจ เพื่อให้ก�รดำ�เนินง�น ก�รผลิต ส่งมอบสินค้�และบริก�รเป็นไปอย่�งต่อเนื่องตลอดห่วงโซ่อุปท�น และ 
เกิดคว�มปลอดภัยต่อพนักง�นและผู้มีส่วนได้เสีย โดยขอร�ยง�นให้ผู้ถือหุ้นทุกท่�นได้ทร�บถึงผลก�รดำ�เนินง�น ดังนี้

1. ผลการดำาเนินงาน

 บริษัทและบริษัทย่อยมีร�ยได้จ�กก�รข�ยและก�รให้บริก�ร 18,125 ล้�นบ�ท ลดลงร้อยละ 28 จ�กปีก่อน โดยมีปริม�ณส่งมอบเหล็ก 
1,021 พันตัน ลดลงร้อยละ 20 จ�กปีก่อน จ�กคว�มต้องก�รในตล�ดที่ลดลง มีต้นทุนข�ยและให้บริก�ร 17,415 ล้�นบ�ท รวมก�รตั้งสำ�รอง 
ค�่เผือ่ก�รลดมูลค�่ของสนิค�้คงเหลอืจำ�นวน 472 ล�้นบ�ท โดยต้นทนุข�ยและใหบ้รกิ�รลดลงรอ้ยละ 32 จ�กปกีอ่นหน�้ จ�กยอดจำ�หน�่ยเหลก็ 
ที่ลดลง และจ�กก�รใช้ม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงินใหม่ ในปี 2563 ทำ�ให้บริษัทจัดประเภทของร�ยก�รท�งบัญชีใหม่ โดยปรับต้นทุน 
ในก�รจัดจำ�หน่�ยบ�งร�ยก�ร ซึ่งเดิมอยู่ในค่�ใช้จ่�ยในก�รข�ยและก�รบริห�รม�อยู่ในต้นทุนข�ย จึงมีก�รปรับยอดดังกล่�วในปี 2562 

สารจาก
ประธานกรรมการบริษัท

03

นายสมชาย สกุลสุรรัตน์
ประธ�นกรรมก�รบรษิัท
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ปี 2563
บริษัทและบริษัทย่อย
มีรายได้จากการขาย
และการให้บริการรวม

18,125 
ล้านบาท
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จำ�นวน 467 ล้�นบ�ทด้วย เพื่อให้สอดคล้องกับปี 2563 มีค่�ใช้จ่�ย 
ในก�รข�ยและบรหิ�ร 706 ล�้นบ�ท ลดลงรอ้ยละ 58 จ�ก 1,699 ล�้นบ�ท 
ในปี 2562 จ�กก�รตั้งค่�เผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ที่เกี่ยวข้องกัน 
เพิ่มเติมจำ�นวน 889 ล้�นบ�ท ในปี 2562 ซึ่งไม่ปร�กฏในปี 2563 

 ท้ังนี้ บริษัทและบริษัทย่อยมีกำ�ไรข้ันต้น 710 ล้�นบ�ท ดีขึ้น 
จ�กข�ดทุน 371 ล้�นบ�ทในปี 2562 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 292 
จ�กปีก่อนหน้� มี EBITDA 2,751 ล้�นบ�ท เพิ่มขึ้นจ�กติดลบ 1,254 
ล้�นบ�ท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 319 จ�กช่วงเดียวกันของปีที่ผ่�นม� 
มีผลกำ�ไรสทุธิ 376 ล�้นบ�ท ดีขึน้จ�กข�ดทนุสทุธิ 1,803 ล�้นบ�ทใน
ปี 2562 หรือดีขึ้นร้อยละ 121 จ�กปีก่อนหน้� เนื่องจ�กในปี 2563 ม ี
(ก) กำ�ไรข้ันต้นทีเ่พิม่ขึน้ (ข) ค�่ใช้จ�่ยในก�รข�ยและก�รบรหิ�รที่ลดลง 
และ (ค) ก�รปรับใช้ม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงินใหม่ ฉบับที่ 9 
โดยมีกำ�ไรจ�กก�รปรับมูลค่�หนี้สินใหม่ ในปี 2563 จำ�นวน 2,191 
ล้�นบ�ท ซึ่งไม่ปร�กฏในปี 2562 

2. ความคืบหน้าในการฟื้นฟูกิจการ

 ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินรวม 
34,201 ล้�นบ�ท ลดลงร้อยละ 46 จ�ก 63,146 ล้�นบ�ท ณ วันที่ 
31 ธนัว�คม 2562 จ�กก�รปรบัใชม้�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงนิใหม ่ 
ฉบับที่ 9 ในปี 2563 ทั้งนี้ ในปี 2563 บริษัทมีหนี้สินภ�ยใต้แผนฟื้นฟู
กจิก�รทีม่กีำ�หนดชำ�ระภ�ยใน 1 ป ีเท�่กบั 225 ล�้นบ�ท หนีส้นิระยะย�ว 
ภ�ยใตแ้ผนฟืน้ฟูกจิก�รทีย่งัไมถ่งึกำ�หนดชำ�ระ จำ�นวน 29,527 ล�้นบ�ท 
 
 จ�กก�รระบ�ดของโควิด 19 ในประเทศไทยระลอกแรกในเดือน
มกร�คมและเกิดก�รระบ�ดหนักในเดือนมีน�คมทำ�ให้บริษัทได้รับ
ผลกระทบด้�นร�ยไดอ้ย�่งหลกีเลีย่งไมไ่ด ้เพือ่ให้บรษิทัส�ม�รถดำ�เนนิ
ธุรกิจได้ต�มปกติและรักษ�มูลค่�ท�งธุรกิจในภ�วะอันย�กลำ�บ�กนี้ 
ในวันที่ 2 เมษ�ยน 2563 คณะกรรมก�รบริษัทในฐ�นะผู้บริห�รแผน
ฟื้นฟูกิจก�รของบริษัท ได้ทำ�หนังสือแจ้งก�รงดชำ�ระหนี้ต�มแผนฯ
เปน็ก�รชัว่คร�วโดยยงัคงชำ�ระดอกเบีย้ต�มแผนฯ ดังเดมิ พรอ้มกบัได้
ยืน่คำ�รอ้งขอแก้ไขแผนฟืน้ฟกูจิก�ร และที่ประชุมเจ�้หนีไ้ดม้มีตยิอมรบั
แผนฯ ฉบบัแกไ้ข ดว้ยคะแนนเสยีงรอ้ยละ 92.46 เมือ่วนัที ่18 มถินุ�ยน 
2563 ซึ่งต่อม�ศ�ลล้มละล�ยกล�งได้มีคำ�ส่ังเห็นชอบด้วยแผนฯ 
ฉบับแก้ไข เมื่อวันที่ 18 กันย�ยน 2563  
 

บร
ิษัท
แล
ะบ
ริษ
ัทย
่อย
มีผ

ลก
�ำไ
รส
ุทธ
ิ�3
76
�ล
้ำน
บำ
ท�

ดีข
ึ้นจ
ำก
ขำ
ดท
ุนส
ุทธ
ิ�1
,8
03
�ล
้ำน
บำ
ทใ
นป
ี�2
56
2�

หร
ือด
ีขึ้น
ร้อ
ยล
ะ�1
21
�จ
ำก
ปีก
่อน
หน
้ำ

121%

ผลก�ำไรสุทธิดีขึ้น
จำกปีก่อน
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นายสมชาย สกุลสุรรัตน์
ประธ�นกรรมก�รบรษิัท

 สำ�หรับก�รแก้ไขเหตุเพิกถอนจ�กก�รเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน 
จ�กกรณีส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทมีค่�น้อยกว่�ศูนย์ อันเป็นผล
จ�กก�รลงทุนในบริษัทย่อยในสหร�ชอ�ณ�จักร ซึ่งปัจจุบันอยู่ใน
กระบวนก�รชำ�ระบัญชแีละเข�้สูก่ระบวนก�รเวนคนืทีด่นิทีต่อ้งใชเ้วล�
ในก�รดำ�เนนิก�รหล�ยป ีทำ�ใหบ้รษิทัไมส่�ม�รถแกไ้ขสว่นของผูถ้อืหุน้
ตดิลบไดท้นัภ�ยในระยะเวล�ต�มทีต่ล�ดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย
กำ�หนด และตล�ดหลักทรัพย์ได้มีมติเพิกถอนหุ้นส�มัญของบริษัท 
จ�กก�รเปน็หลกัทรพัย์จดทะเบยีน มผีลตัง้แตว่นัที ่11 กรกฎ�คม 2563 
เป็นต้นไป อย่�งไรก็ต�ม บริษัทยังคงดำ�เนินธุรกิจโดยปกติภ�ยใต้
แผนฟ้ืนฟูกิจก�ร โดยคณะกรรมก�รและผู้บริห�รบริษัทยังคงมุ่งมั่น 
ที่จะแก้ปัญห�เพื่อให้ฐ�นะก�รเงินของบริษัทกลับม�มีสถ�นะก�รเงิน
ที่แข็งแกร่งดังเดิม

 ด้�นก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีและก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืน 
คณะกรรมก�รบริษัทยังคงมุ่งมั่นกำ�กับดูแลในก�รดำ�เนินนโยบ�ย 
ก�รต่อต้�นก�รทุจริตคอร์รัปชั่นอย่�งเข้มงวดต�มแนวปฏิบัติ 
เกี่ยวกับก�รกำ�กับดูแลเพื่อควบคุมป้องกันและติดต�มคว�มเสี่ยง
จ�กก�รทจุรติคอรร์ปัช่ัน พรอ้มไดส้ือ่ส�รนโยบ�ยและระเบยีบ รวมทัง้ 
แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับก�รต่อต้�นก�รทุจริตคอร์รัปชั่นให้กลุ่ม 
ผูม้สีว่นไดเ้สยีรบัทร�บ อ�ท ิเรื่องแนวปฏบัิต ิเรื่อง ก�รรบัและใหข้องขวญั 
หรือของกำ�นัล เพื่อให้พนักง�นได้รับทร�บและปฏิบัติต�มได้อย่�ง
ถูกต้อง ก�รสื่อส�รเรื่องนโยบ�ยและระเบียบรวมท้ังแนวปฏิบัติ 
ที่เกี่ยวข้องกับก�รต่อต้�นก�รทุจริตคอร์รัปชั่นให้แก่ผู้ข�ยได้รับทร�บ
และขอคว�มร่วมมือในก�รถือปฏิบัติ ก�รจัดบรรย�ยเรื่องนโยบ�ย
ก�รต่อต้�นก�รทุจริตของบริษัทในก�รปฐมนิเทศให้แก่พนักง�นใหม่ 
นอกเหนอืจ�กหลกัสูตรก�รตอ่ต้�นก�รทจุรติคอรร์ปัชัน่ให้แก่พนกัง�น 
และจัดกิจกรรม เพื่อเน้นย้ำ�และปลูกฝังให้พนักง�นทุกคนมีส่วนร่วม
ในก�รต่อต้�นก�รทุจริตคอร์รัปชั่น พร้อมกับสำ�รวจคว�มคิดเห็นของ
พนกัง�นในเรือ่งก�รตอ่ต�้นก�รทุจรติคอรร์ปัช่ันของบรษิทั โดยนำ�ผล
ม�พัฒน� ปรับปรุง และแก้ไข ระบบก�รป้องกันก�รต่อต้�นก�รทุจริต
คอร์รัปชั่นของบริษัท
 

 บริษัทได้ขับเคลื่อนง�นด้�นคว�มยั่งยืนเพื่อตอบสนองว�ระ
ก�รพัฒน�ต�มกระบวนทัศน์ “ก�รพัฒน�ที่ยั่งยืน” ขององค์ก�ร
สหประช�ช�ติ ต�มเป้�หม�ยก�รพัฒน�ที่ยั่งยืน (Sustainable  
Development Goals - SDGs) ที่เป็นก�รสร้�งคุณค่�หรือผลกระทบ
ในเชิงบวก บริษัทได้ดำ�เนินโครงก�รเพื่อสังคมและชุมชน จำ�นวน 
30 โครงก�ร ผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับประโยชน์จ�กกิจกรรม 18,434 คน
 
 บรษิทัไดร้บัร�งวัลต่�งๆ ประกอบดว้ย ประก�ศเกยีรตคิณุระดับเงนิ 
กิจกรรมก�รรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจ�กก�รทำ�ง�นให้เป็นศูนย์ 
ประจำ�ปี 2563 (Zero Accident Campaign 2020) สถ�นประกอบกจิก�ร 
ต้นแบบดีเด่นด้�นคว�มปลอดภัย อ�ชีวอน�มัย และสภ�พแวดล้อม 
ในก�รทำ�ง�น ประจำ�ป ี2563 ระดบัประเทศ ประเภทร�งวลัเกยีรตบิตัร 
(ทอง) ปีที่ 1 โล่องค์กรธุรกิจคุณธรรมต้นแบบ ประจำ�ปี 2563 
ประก�ศนียบัตรรับรองฉล�กค�ร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์  
ร�งวัล Trailblazer ผู้บุกเบิกก�รคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 ท่�นผู้ถือหุ้นยังคงส�ม�รถติดต�มร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�น 
ของบริษัท คว�มคืบหน้�ในก�รดำ�เนินก�รต�มแผนฟื้นฟูกิจก�ร 
ร�ยง�นประจำ�ปี และร�ยง�นก�รพัฒน�ที่ยั่งยืน ฉบับอิเล็กทรอนิกส์ 
และข้อมูลข่�วส�รต่�งๆ ของบริษัทได้ที่ เว็บไซต์ของบริษัทที่  
http://ssi-steel.com รวมถึงหน่วยง�นนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท 
ท�งหม�ยเลขโทรศัพท์ 0-2238-3063-82 หรือท�งไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ที่ ir@ssi-steel.com 

 คณะกรรมก�รบรษิทัในฐ�นะผูบ้รหิ�รแผนฟืน้ฟกูจิก�ร ขอขอบคุณ 
ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ลูกค้� คู่ค้� พันธมิตรธุรกิจ สถ�บันก�รเงิน 
องค์กรกำ�กับดูแล ชุมชน คณะผู้บริห�รและพนักง�นที่สนับสนุน 
ก�รดำ�เนินง�นของบริษัทด้วยดีเสมอม� คณะกรรมก�รจะมุ่งมั่น 
ทำ�หน้�ท่ีเพ่ือให้ก�รดำ�เนินของเอสเอสไอบรรลุผลต�มแผนท่ีกำ�หนดไว้ 

ร�ำยงำนประจ�ำปี�2563
บริษัท�สหวิริยำสตีลอินดัสตรี�จ�ำกัด�(มหำชน)
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นโยบายและภาพรวม
การประกอบธุรกิจ

04

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
กลุ่มบริษัทมีพนักงานทั้งสิ้น 2,886 คน 
ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทยังคงยึดมั่นในนโยบาย
การรับคนในท้องถิ่นเข้าทำางาน
โดย ณ สิ้นปี 2563 มีจำานวนพนักงาน
ที่เป็นคนในท้องถิ่นคิดเป็นร้อยละ 75 
ของจำานวนพนักงานทั้งหมด 2,205 คน 
ที่ทำางานที่โรงงานในบางสะพาน 75%

พนักงานกลุ่มบริษัท ที่อำาเภอบางสะพาน 
จำานวน

2,205 คน

 บรษิทั สหวริยิ�สตลีอนิดสัตร ีจำ�กดั (มห�ชน) (“บรษิทั”) เป็นผูผ้ลติเหลก็แผ่นรดีร้อนชนดิม้วนร�ยแรกของประเทศไทย และผูผ้ลติเหลก็แผ่น 
ชั้นนำ�ในภูมิภ�คเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีโรงง�นเอสเอสไอบ�งสะพ�นซึ่งเป็นโรงง�นผลิตเหล็กกล�งนำ้� ด้วยกำ�ลังก�รผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน 
ชนดิม้วนสูงสุด 4 ล้�นตันต่อปี และกำ�ลังก�รผลติเหล็กแผ่นรดีร้อนชนดิม้วนประเภทปรับผวิและเคลอืบนำ้�มันสูงสุด1 ล้�นตันต่อปี เพื่อรองรับ
คว�มต้องก�รใช้เหล็กที่เพิ่มขึ้นของภูมภิ�คในอุตส�หกรรมต่�งๆ เช่น ย�นยนต์ พลังง�น เครื่องใช้ไฟฟ้� บรรจุภัณฑ์ ขนส่ง และก�รก่อสร้�ง

 บริษัทมีก�รร่วมลงทุนในโครงก�รเหล็กปล�ยนำ้�ต่อเนื่องที่สำ�คัญ ประกอบด้วยบริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำ�กัด (มห�ชน) (“TCRSS”) 
ซึง่เป็นผู้ผลติเหลก็แผ่นรดีเยน็ร�ยแรกและร�ยใหญ่ทีส่ดุของประเทศไทย ด้วยกำ�ลังก�รผลติสงูสดุ 1.2 ล้�นตนัต่อปี บรษิทั เหลก็แผ่นเคลอืบไทย 
จำ�กดั (“TCS”) ผูผ้ลติเหลก็แผ่นเคลอืบสงักะสด้ีวยกรรมวธิที�งไฟฟ้�ร�ยแรกและร�ยใหญ่ทีส่ดุของเอเชยีตะวันออกเฉยีงใต้ มกีำ�ลังก�รผลติสูงสุด 
240,000 ตันต่อปี

 โรงง�นทั้งหมดในประเทศไทยของกลุ่มบริษัทตั้งอยู่บนช�ยฝั่งด้�นตะวันตกของอ่�วไทย ณ อำ�เภอบ�งสะพ�น จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ซึ่งอยู่ห่�งจ�กกรุงเทพมห�นครเพียง 400 กิโลเมตร และเป็นทำ�เลยุทธศ�สตร์ที่ดีที่สุดในประเทศสำ�หรับก�รดำ�เนินธุรกิจเหล็กแบบครบวงจร 
บรษิทัมกี�รรว่มลงทนุในบรษิทั ท่�เรอืประจวบ จำ�กดั (“PPC”) ใหบ้รกิ�รท�่เรอืพ�ณิชย์เอกชน ท่ีมีคว�มลึกท่ีสุดในประเทศไทย รองรับก�รขนถ่�ย 
วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์เหล็กได้ในปริม�ณม�ก นอกจ�กนี้ บริษัทยังขย�ยขีดคว�มส�ม�รถในง�นวิศวกรรมบริก�รโดยลงทุนร้อยละ 99.99 
ในบริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด (“WCE”) ให้บริก�รง�นด้�นวิศวกรรม ก�รจัดก�รง�นซ่อมบำ�รุงโรงง�นอุตส�หกรรม ง�นออกแบบและ
ผลิตเคร่ืองจักรและช้ินส่วนจักรกล ง�นขึ้นรูปและประกอบโครงสร้�งโลหะ รวมถึงก�รให้บริก�รด้�นก�รออกแบบวิศวกรรม ก�รจัดห�เครื่องจักร
และอุปกรณ์ และก�รก่อสร้�งโรงง�นอุตส�หกรรมแบบครบวงจร

พนักงานที่เป็นคนในท้องถิ่น
อำาเภอบางสะพาน

ร�ำยงำนประจ�ำปี�2563
บริษัท�สหวิริยำสตีลอินดัสตรี�จ�ำกัด�(มหำชน)
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การดำาเนินงานของกลุ่มบริษัท
แบ่งตามประเภทธุรกิจ

ธุรกิจ

วิศวกรรม
ดำ�เนนิก�รโดย WCE  
ซึ่งในช่วงเริ่มต้นให้บรกิ�รแก่กจิก�ร 
ภ�ยในกลุ่มบรษิัทเป็นหลัก ปัจจุบัน 
ได้ขย�ยก�รให้บรกิ�รไปสู่ลูกค้� 
ในประเทศและต่�งประเทศ  
ทั้งในกลุ่มอุตส�หกรรมเหล็ก  
กลุ่มอุตส�หกรรมกระด�ษ  
กลุ่มอุตส�หกรรมซเีมนต์  
กลุ่มอุตส�หกรรมพลังง�น  
กลุ่มอุตส�หกรรมปิโตรเคม ี 
อุตส�หกรรมขนส่ง อุตส�หกรรม 
ผู้ผลติเครื่องจักรและเทคโนโลยี

ธุรกิจ

ทางทะเล
บรษิัทได้ร่วมลงทุนใน PPC  
ซึ่งมที่�เทยีบเรอืให้บรกิ�รจำ�นวน 4 ท่� 
ส�ม�รถรองรับเรอืขนถ่�ยสนิค้� 
ที่มรีะว�งขับนำ้�สูงสุดถงึ 100,000 DWT 
พร้อมกัน 2 ลำ� โดยในปี 2555  
ได้เริ่มเปิดให้บรกิ�รขนถ่�ย 
เหล็กแท่งแบนด้วยเครนหน้�ท่� 
ขน�ดนำ้�หนักยกสูงสุด 100 ตัน  
จำ�นวน 2 ตัว เพื่อลดต้นทุนก�รขนส่ง 
และรองรับก�รขนถ่�ยผลติภัณฑ์เหล็ก
อย่�งมปีระสทิธภิ�พ   

ธุรกิจ

เหล็ก
ธุรกิจเหล็กรีดร้อน 
ดำ�เนนิก�รโดยบรษิัท สำ�หรับ
ใช้ในอุตส�หกรรมย�นยนต์
และชิ้นส่วน เครื่องใช้ไฟฟ้� ถังแก๊ส 
ท่อเหล็ก และก่อสร้�ง และใช้เป็น
วัตถุดบิในอุตส�หกรรมต่อเนื่อง 

ธุรกิจเหล็กปลายน�้า 
ประกอบด้วยธุรกจิเหล็กแผ่นรดีเย็น  
ดำ�เนนิก�รโดย TCRSS ใช้เหล็กแผ่น 
รดีร้อนคุณภ�พสูงของบรษิัทเป็นวัตถุดบิ 
ในก�รผลติ ธุรกจิเหล็กแผ่นเคลอืบ  
ดำ�เนนิก�รโดย TCS และใช้เหล็กแผ่น 
รดีเย็นเป็นวัตถุดบิในก�รผลติ

ร�ำยงำนประจ�ำปี�2563
บริษัท�สหวิริยำสตีลอินดัสตรี�จ�ำกัด�(มหำชน)
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10 มิถุนายน 2563
บริษัทรับมอบประก�ศเกียรติคุณระดับเงิน 

กิจกรรมก�รรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุ
จ�กก�รทำ�ง�นให้เป็นศูนย์ประจำ�ปี 2563 

(Zero Accident Campaign 2020) 
โดยสถ�บันส่งเสริมคว�มปลอดภัย 
อ�ชีวอน�มัย และสภ�พแวดล้อม
ในก�รทำ�ง�น (องค์ก�รมห�ชน) 

กระทรวงแรงง�น

11 กรกฎาคม 2563 
ตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประก�ศเพิกถอนหุ้นส�มัญ
ของบริษัท สหวิริย�สตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มห�ชน)  

จ�กก�รเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
มีผลตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎ�คม 2563 เป็นต้นไป  

5 มิถุนายน 2563
คณะกรรมก�รพิจ�รณ�ม�ตรก�รปกป้อง

มีประก�ศผลก�รพิจ�รณ�ทบทวน
คว�มจำ�เป็นเพื่อขย�ยเวล�ก�รบังคับใช้

ม�ตรก�รปกป้องจ�กก�รนำ�เข้�
สินค้�เหล็กแผ่นรีดร้อนไม่เจือชนิดเป็นม้วน 

และไม่เป็นม้วนที่เพิ่มขึ้น
โดยมีมติให้ยุติม�ตรก�ร

และมีผลตั้งแต่
วันที่ 7 มิถุน�ยน 2563  

22 พฤษภาคม 2563  
คณะกรรมก�รพิจ�รณ�ก�รทุ่มตล�ดและก�รอุดหนุน

มีประก�ศให้เรียกเก็บหลักประกันก�รชำ�ระอ�กร
ตอบโต้ก�รทุ่มตล�ดสินค้�เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน

ที่มีแหล่งกำ�เนิดจ�กประเทศญี่ปุ่น ส�ธ�รณรัฐแอฟริก�ใต้
สหพันธรัฐรัสเซีย ส�ธ�รณรัฐค�ซัคสถ�น ส�ธ�รณรัฐอินเดีย

ส�ธ�รณรัฐเก�หลี ไต้หวัน ส�ธ�รณรัฐเวเนซูเอล�
ส�ธ�รณรัฐอ�ร์เจนติน� ประเทศยูเครน

ส�ธ�รณรัฐประช�ธิปไตยประช�ชนแอลจีเรีย ส�ธ�รณรัฐอินโดนีเซีย
ส�ธ�รณรัฐสโลวัก และประเทศโรม�เนีย ในอัตร�เดิม

ระหว่�งก�รไต่สวนเป็นระยะเวล�ไม่เกิน 1 ปี

24 กุมภาพันธ์ 2563 
บริษัท สหวิริย�สตีลอินดัสตรี ยูเค จำ�กัด

(“SSI UK”) เป็นบริษัทย่อยของบริษัท 
ซึ่งอยู่ระหว่�งก�รชำ�ระบัญชี ได้รับหุ้น

Redcar Bulk Terminal Limited (“RBT”)
จ�กก�รใช้สิทธิซื้อหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 50

ของจำ�นวนหุ้นที่จำ�หน่�ยได้แล้ว
ทั้งหมดมูลค่� 11,356,500 ล้�นปอนด์สเตอร์ลิง

โดยดำ�เนินก�รผ่�น Cork Gully LLP
ซึ่งเป็น Receiver 

ที่ถูกแต่งตั้งโดยธน�ค�รเจ้�หนี้ของ SSI UK
ทำ�ให้สัดส่วนก�รถือหุ้น RBT ของ SSI UK

เพิ่มขึ้นจ�กเดิมถือหุ้นในสัดส่วน
ร้อยละ 50 เป็นร้อยละ 100 

การเปลี่ยนแปลง
และพัฒนาการที่สำาคัญ ปี 2563

05
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ปี 2563 ผู้ชำ�ระบัญชีได้มีก�รข�ยทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันได้จำ�นวนเงิน 15 ล้�นปอนด์สเตอร์ลิง (ก่อนหักค่�ใช้จ่�ย) 
และได้ส่งเงินให้แก้เจ้�หนี้กลุ่ม 4 ทั้งจำ�นวน ต�มแผนฟื้นฟูกิจก�รจะให้นำ�เงินดังกล่�วม�ลดจำ�นวนผ่อนชำ�ระหนี้เงินต้น

ในงวดท้�ยสุดย้อนขึ้นไปต�มลำ�ดับ ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2563 บริษัทยังไม่ได้รับก�รตอบกลับให้ปรับลดยอดหนี้ 
เนื่องจ�กกระบวนก�รชำ�ระบัญชียังไม่เสร็จสิ้น (หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินข้อ 27)

22 ธันวาคม 2563
บริษัทรับร�งวัล Trailblazer 

ผู้บุกเบิกก�รคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
โดย ASEAN CIO Association (ACIOA) 

สำ�นักง�นปลัดกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

ทำ�หน้�ที่สำ�นักง�นคณะกรรมก�ร
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

คณะนิติศ�สตร์ 
จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย

21 ธันวาคม 2563 
บริษัทรับใบรับรองอุตส�หกรรมสีเขียว

ระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว 
(Green Culture) 

จ�กกระทรวงอุตส�หกรรม

18 พฤศจิกายน 2563 
กรมก�รค้�ต่�งประเทศมีประก�ศ
เปิดก�รไต่สวนก�รทุ่มตล�ดสินค้�

เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วน
และไม่เป็นม้วน ที่มีแหล่งกำ�เนิด

จ�กส�ธ�รณรัฐสังคมนิยมเวียดน�ม
และส�ธ�รณรัฐอ�หรับอียิปต์

16 กันยายน 2563
บริษัทรับมอบประก�ศนียบัตร

รับรองฉล�ก
ค�ร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ 

โดยองค์ก�รบริห�รจัดก�ร
ก๊�ซเรือนกระจก (องค์ก�รมห�ชน) 

กระทรวงทรัพย�กรธรรมช�ติ
และสิ่งแวดล้อม 

18 กันยายน 2563
ศ�ลล้มละล�ยกล�ง
ได้มีคำ�สั่งเห็นชอบ

ด้วยแผนที่มีก�รแก้ไข
ต�มมติที่ประชุมเจ้�หนี้

ที่มีมติยอมรับแผนที่มีก�รแก้ไข
ด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 92.46 

เมื่อวันที่ 18 มิถุน�ยน 2563

14 สิงหาคม 2563
บริษัทรับมอบโล่องค์กรธุรกิจ

คุณธรรมต้นแบบ ประจำ�ปี 2563 
โดยศูนย์คุณธรรม 
(องค์ก�รมห�ชน)

28 สิงหาคม 2563
บริษัทรับมอบโล่เชิดชูเกียรติ

องค์กรสนับสนุนก�รเรียนระบบทวิภ�คี
จ�กวิทย�ลัยก�รอ�ชีพบ�งสะพ�น 

วิทย�ลัยก�รอ�ชีพบ�งสะพ�น

21 กันยายน 2563
บริษัทรับร�งวัล

สถ�นประกอบกิจก�รต้นแบบดีเด่น
ด้�นคว�มปลอดภัย อ�ชีวอน�มัย
และสภ�พแวดล้อมในก�รทำ�ง�น 

ประจำ�ปี 2563 
ระดับประเทศ 

ประเภทร�งวัลเกียรติบัตร (ทอง) ปีที่ 1 
โดยกรมสวัสดิก�ร

และคุ้มครองแรงง�น 
กระทรวงแรงง�น

ร�ำยงำนประจ�ำปี�2563
บริษัท�สหวิริยำสตีลอินดัสตรี�จ�ำกัด�(มหำชน)
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ธุรกิจหลัก

ธุรกิจ

เหล็กปลำยน�้ำ

เสริมสร้างรายได้ และสนับสนุน
ความมั่นคงอย่างยั่งยืน

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน)
� เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน
� เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน
����ประเภทปรับผิวและเคลือบน�้ำมัน��

ธุรกิจ

เหล็กรีดร้อน
โครงสร้าง
กลุ่มเอสเอสไอ                                     

35
.19

 %
บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำากัด (มหาชน)
� เหล็กแผ่นรีดเย็น

ร�ำยงำนประจ�ำปี�2563
บริษัท�สหวิริยำสตีลอินดัสตรี�จ�ำกัด�(มหำชน)
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เสริมสร้างรายได้ และสนับสนุน
ความมั่นคงอย่างยั่งยืน

 ลดต้นทุน และเพิ่มรายได้  ลดต้นทุน และเพิ่มรายได้

ธุรกิจ

ทำงทะเล
ธุรกิจ

วิศวกรรม

บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด
� งำนด้ำนวิศวกรรมและซ่อมบ�ำรุง��
� และออกแบบทำงวิศวกรรม  

บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จำากัด
� เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี
� ด้วยกรรมวิธีทำงไฟฟ้ำ   

บริษัท ท่าเรือประจวบ จำากัด
� ท่ำเรือพำณิชย์เอกชน 

99
.9

9%

3.
7 %

51
 %

ร�ำยงำนประจ�ำปี�2563
บริษัท�สหวิริยำสตีลอินดัสตรี�จ�ำกัด�(มหำชน)
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ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจ
ของผู้ถือหุ้นใหญ่

07

 นอกจ�กนี้ บริษัทและบริษัทย่อยเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มธุรกิจ 
ของเครอืสหวริยิ�ซึง่เปน็กลุม่ผูถ้อืหุน้ใหญเ่ดมิของบรษิทั เครอืสหวริยิ�
ดำ�เนินธุรกิจประเภทผลิตและจำ�หน่�ยเหล็กชนิดต่�งๆ มีร�ยละเอียด
ร�ยก�รระหว่�งกันปร�กฏอยู่ในหัวข้อ ร�ยก�รระหว่�งกัน โดยบริษัท
มีกลไกก�รรักษ�สิทธิของผู้ถือหุ้นให้ได้รับคว�มเป็นธรรม บริษัท
ในฐ�นะผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน ได้จำ�หน่�ยสินค้�ของบริษัทให้กับ
ลูกค้�ทั้งที่เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันและบริษัทอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 
ในม�ตรฐ�นร�ค�ที่ไม่แตกต่�งกัน โดยขึ้นอยู่กับปริม�ณก�รสั่งซื้อ 
และคว�มสม่ำ�เสมอในก�รส่ังซ้ือ และเน่ืองจ�กถือเป็นร�ยก�รระหว่�งกัน  
บริษัทจึงมีข้อกำ�หนดก�รเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับงบก�รเงินให้ระบุ
ร�ยก�รกับกิจก�รหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยถ้�เป็นก�รซื้อข�ย
ระหว่�งกันก็ให้ระบุนโยบ�ยกำ�หนดร�ค�ไว้ด้วย ต�มร�ยละเอียด 
ที่แสดงไว้ในหม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินของบริษัท

 ต�มทีบ่รษัิทมหีน�้ทีด่ำ�เนนิก�รฟ้ืนฟูกจิก�รต�มแผนฟ้ืนฟกูจิก�ร
ของบริษัทเกี่ยวกับก�รปรับโครงสร้�งทุนภ�ยใต้แผนฟื้นฟูกิจก�ร  
ข้อ 7.3 (3) บริษัทจะต้องดำ�เนินก�รจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน 
และเพิ่มทุนชำ�ระแล้วของบริษัทอีกจำ�นวนหนึ่งหมื่นล้�นบ�ท  
โดยก�รออกหุ้นส�มัญเพิ่มทุนอีกจำ�นวนหนึ่งหมื่นล้�นหุ้น เพื่อรองรับ
ก�รแปลงหนี้เป็นทุนให้กับเจ้�หนี้กลุ่มที่ 2 และหรือกลุ่มที่ 3 และ/หรือ
กลุ่มที่ 4 และบริษัทได้ดำ�เนินก�รเป็นที่เรียบร้อยในวันที่ 28 มีน�คม 
2561 ก�รแปลงหนี้เป็นทุนให้กับเจ้�หนี้กลุ่มต่�งๆ ต�มแผนฟ้ืนฟู 
กิจก�รดังกล่�ว ส่งผลให้โครงสร้�งผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ของบริษัท 
เป็นไปต�มร�ยละเอียดปร�กฏในหัวข้อร�ยชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ ท้ังนี้  
ธุรกิจหลักของบริษัทมิได้มีคว�มสัมพันธ์กับธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่ 
โดยตรง อย่�งไรก็ต�ม เนื่องจ�กผู้ถือหุ้นใหญ่ซึ่งเป็นเจ้�หนี้หลัก 
ของบริษัทด้วยน้ัน เป็นธน�ค�รพ�ณิชย์ที่ส�ม�รถให้ก�รสนับสนุน 
ท�งก�รเงินต่�งๆ ได้ต�มผลิตภัณฑ์ของธน�ค�ร เช่น เงินกู้เงินทุน 
หมนุเวยีน เงนิกู้ระยะย�ว ก�รปอ้งกันคว�มเสีย่งจ�กอัตร�แลกเปลีย่น 
และอื่นๆ

ร�ำยงำนประจ�ำปี�2563
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ปัจจุบัน บริษัทประสบผลสำ�เร็จ
ในก�รผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน
Hot Rolled
ที่มีขน�ดบ�งสุด

0.80 มิลลิเมตร 

เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนประเภทปรับผิว
และเคลือบน้ำ�มัน หรือ “CleanStrip” 
ที่มีขน�ดคว�มกว้�งระหว่�ง 

750 มิลลิเมตร

-1,550 มิลลิเมตร

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

 เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน (Hot Rolled Steel Sheet in Coil) ซึ่งใช ้
เปน็วตัถดุบิในก�รผลติของอตุส�หกรรมตอ่เนือ่งต�่งๆ เปน็จำ�นวนม�ก 
เช่น โครงสร้�งง�นก่อสร้�งขน�ดใหญ่ ก�รผลิตท่อเหล็ก ก�รผลิต 
ถังแก๊ส ก�รผลิตชิ้นส่วนประกอบรถยนต์ ก�รผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้� 
ก�รผลิตเฟอร์นิเจอร์เหล็ก ก�รผลิตตู้คอนเทนเนอร์ ก�รผลิตเหล็ก 
แผ่นรีดเย็น หม้อต้มไอน้ำ�แรงดันสูง อุตส�หกรรมต่อเรือ และศูนย์ 
บริก�รเหล็ก (Service Center) เป็นต้น

 เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนของบริษัท ประกอบด้วย

 • เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน ที่มีขน�ดคว�มกว้�งระหว่�ง 
750 - 1,565 มลิลเิมตร และคว�มหน�ระหว�่ง 0.90 - 20.00 มลิลเิมตร 
ต�มม�ตรฐ�นผลติภณัฑอ์ตุส�หกรรม (มอก.) สำ�หรบัก�รใชใ้นประเทศ  
และต�มม�ตรฐ�นคณุภ�พส�กล เชน่ Japanese Standard, American 
Standard, DIN Standard, British Standard และอื่นๆ โดยบริษัท 
ได้ดำ�เนินโครงก�รขย�ยกำ�ลังก�รผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 
เป็น 4 ล้�นตันต่อปี เสร็จสมบูรณ์ในเดือนกุมภ�พันธ์  2548 
เป็นก�รเพิ่มขีดคว�มส�ม�รถของบริษัทให้ส�ม�รถผลิตเหล็กได้ 
บ�งสุด 0.90 มิลลิเมตร ไปจนถึงหน�สุด 20.00 มิลลิเมตร และ 
ปรับปรุงคุณภ�พสินค้�ให้ดียิ่งขึ้น ขณะเดียวกันต้นทุนก�รผลิต 
ลดลง ทั้งนี้ ในปี 2551 บริษัทเป็นหนึ่งในผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน 
ชนิดม้วนไม่กี่ร�ยของโลกที่ส�ม�รถผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนที่มีขน�ด
คว�มบ�งสุดได้ถึง 0.90 มิลลิเมตร ในเชิงพ�ณิชย์ และ ณ ปัจจุบัน 
บริษัทประสบผลสำ�เร็จในก�รผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนที่มีขน�ดบ�งสุด 
0.80 มิลลิเมตร  

08
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 • เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนประเภทปรับผิวและเคลือบน้ำ�มัน 
หรอื “CleanStrip” ทีม่ขีน�ดคว�มกว้�งระหว�่ง 750 - 1,550 มลิลเิมตร 
และคว�มหน�ระหว�่ง  1.20   - 7.00  มลิลเิมตร  ซึง่เปน็ผลติภณัฑเ์หลก็แผน่ 
ม�ตรฐ�นสูง สำ�หรับใช้ในอุตส�หกรรมผลิตรถยนต์และชิ้นส่วน 
และอุตส�หกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้� โครงก�รน้ีเร่ิมเปิดดำ�เนินก�รเชิงพ�ณิชย์ 
ตั้งแต่เดือนพฤษภ�คม 2547  
 นอกจ�กนี้ บริษัทยังมุ่งเน้นในก�รพัฒน�ผลิตภัณฑ์ของบริษัท
อย�่งสม่ำ�เสมอ เพือ่ยกระดบัคณุภ�พของสนิค�้ใหส้�ม�รถตอบสนอง 
คว�มต้องก�รของลูกค้� พร้อมก้�วสู่คว�มเป็นผู้นำ�ในตล�ด 
เหล็กแผ่นรีดร้อนคุณภ�พสูง โดยบริษัทมุ่งเน้นก�รสร้�งสรรค์
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เหล็กและก�รบริก�รที่มีมูลค่�เพิ่มพิเศษสำ�หรับ
ลูกค้�และผู้บริโภค โดยคุณลักษณะเฉพ�ะของผลิตภัณฑ์ดังกล่�ว 
มีดังนี้
 1. เป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรม (Innovated Value Products) ซึ่งมี
ก�รออกแบบและควบคุมคุณภ�พพิเศษให้มีคุณภ�พเหนือกว่�และ
แคบกว่�ม�ตรฐ�นอุตส�หกรรมทั่วไป เพื่อเป็นก�รสร้�งมูลค่�เพิ่มให้
กับลูกค้�
 2. เป็นผลิตภัณฑ์ต�มคว�มต้องก�รเฉพ�ะ (Customized 
Products) ซึ่งมีก�รออกแบบและควบคุมพิเศษ โดยออกแบบต�ม 
คว�มต้องก�รและก�รใช้ง�นเฉพ�ะของแต่ละลูกค้� 

การตลาด

 บริษัทมีก�รว�งแผนก�รตล�ดเพื่อให้ก�รบริห�รง�นข�ยเป็นไป
อย�่งมปีระสทิธภิ�พ โดยมุง่เนน้ใหค้ว�มสำ�คญัตัง้แตก่�รสัง่ซือ้วัตถุดบิ 
ก�รพฒัน�คุณภ�พในก�รผลติอย�่งตอ่เนื่อง ก�รรกัษ�สว่นแบง่ตล�ด 
ก�รตอบสนองคว�มต้องก�รของลูกค้� ตลอดจนก�รส่งมอบสินค้� 
ให้ตรงต�มกำ�หนด และบริก�รหลังก�รข�ยที่มีประสิทธิภ�พ

กลยุทธ์ทางการตลาด

 บริษัทมุ่งเน้นก�รขย�ยตล�ดภ�ยในประเทศให้ครอบคลุม 
กลุ่มลูกค้�ทุกตล�ด เพื่อทดแทนก�รนำ�เข้�และครองส่วนแบ่งตล�ด
สูงสุดและรักษ�ฐ�นลูกค้�โดยใช้กลยุทธ์ด้�นร�ค�และบริก�ร รวมถึง
ก�รขย�ยตล�ดไปยังกลุ่มลูกค้�เป้�หม�ยใหม่ ซึ่งใช้เหล็กแผ่นรีดร้อน
คุณภ�พสูง ตลอดจนก�รส่งออกเมื่อสภ�วะตล�ดเอื้ออำ�นวย และ
บริษัทมีกำ�ลังก�รผลิตเพียงพอต่อก�รผลิตเพื่อส่งออก

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
 
 ได้แก่ ผู้ใช้เหล็กแผ่นรีดร้อนในอุตส�หกรรมต่อเนื่องต่�งๆ เช่น 
ก�รผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น ก�รผลิตรถยนต์และชิ้นส่วนรถยนต์ 
ก�รผลติเครือ่งใช้ไฟฟ�้ ก�รผลติเฟอรน์เิจอรท์ีม่เีหลก็เปน็ส่วนประกอบ 
ก�รผลิตถังแก๊ส ก�รผลิตตู้คอนเทนเนอร์ ก�รผลิตท่อเหล็ก และ
อุตส�หกรรมก�รก่อสร้�ง เป็นต้น รวมถึงศูนย์บริก�รเหล็ก (Service 
Center) และตัวแทนก�รค้� (Trading Firms) 

ลักษณะของลูกค้า
 
 ลูกค้�ของบริษัทแบ่งได้เป็น 9 กลุ่มหลัก ดังนี้
 1. ตล�ดภ�ยในประเทศกลุ่ม S1 ไดแ้ก่ กลุ่มผูใ้ช้เหล็กแผน่รดีรอ้น 
ชนดิมว้นประเภทปรบัผวิและเคลอืบน้ำ�มนัและเหล็กชัน้คณุภ�พพเิศษ
ต่�งๆ โดยที่กลุ่มลูกค้�ปล�ยท�ง ได้แก่ ลูกค้�กลุ่มผู้ผลิตย�นยนต์ 
ซึ่งก�รซื้อข�ยจะมีก�รตกลงกันเป็นร�ยไตรม�ส โดยมีก�รซื้อข�ย 
เป็นสกุลเงินบ�ท
 2. ตล�ดภ�ยในประเทศกลุ่ม S2 ได้แก่ ลูกค้�กลุ่มโรงง�น 
ผลิตถังแก๊ส ลูกค้�กลุ่มผู้ผลิตคอนเทนเนอร์ และลูกค้�กลุ่มโรงง�น
ผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น ซึ่งในประเทศไทยมีผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น 
อยู่ 5 ร�ย โดยเป็นกลุ่มที่เน้นคุณภ�พผิวและก�รส่งมอบเป็นสำ�คัญ
และมีคว�มต้องก�รคว�มมีเสถียรภ�พด้�นร�ค� ซึ่งก�รซื้อข�ยจะม ี
ก�รตกลงกนัร�ยเดือนหรือก�รซือ้ข�ยแบบลว่งหน�้ โดยมีก�รซื้อข�ย
เป็นสกุลเงินบ�ท 
 3. ตล�ดภ�ยในประเทศกลุ่ม S3 คือ ลูกค้�ศูนย์บริก�รเหล็ก
คณุภ�พสงู ไดแ้ก ่ลกูค�้กลุม่ผูผ้ลติย�นยนต ์ลกูค�้กลุม่ผูผ้ลติเครือ่งใช ้
ไฟฟ�้ และลกูค�้กลุม่ผูผ้ลติเครือ่งจกัรกล ซึง่ก�รซือ้ข�ยจะมกี�รตกลง
เป็นร�ยไตรม�ส ร�ยเดือน หรือข�ยแบบ Spot โดยมีก�รซื้อข�ยเป็น
สกุลเงินบ�ท
 4. ตล�ดภ�ยในประเทศกลุ่ม S4 ได้แก่ ลูกค้�กลุ่มอุตส�หกรรม
โครงสร�้ง ลูกค�้กลุม่ผูผ้ลติทอ่เหล็ก ซึง่ก�รซือ้ข�ยจะมกี�รตกลงเปน็
ร�ยเดือน หรือก�รข�ยแบบ Spot โดยมีก�รซื้อข�ยเป็นสกุลเงินบ�ท
 5. ตล�ดภ�ยในประเทศกลุ่ม S5 ได้แก่ ลูกค้�กลุ่มอุตส�หกรรม
โครงสร้�ง ลูกค้�กลุ่มผู้ผลิตเหล็กแผ่น ลูกค้�กลุ่มผู้ผลิตท่อเหล็ก 
และลูกค้�กลุ่มข�ยเหล็กแผ่นล�ย ซึ่งก�รซื้อข�ยจะมีก�รตกลงเป็น 
ร�ยเดือน โดยมีก�รซื้อข�ยเป็นสกุลเงินบ�ท
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 6. ตล�ดภ�ยในประเทศกลุม่ S6 ไดแ้ก ่ลูกค�้กลุม่ผูผ้ลติเครือ่งใช้
ไฟฟ้� และลูกค้�กลุ่มผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ ซึ่งก�รซื้อข�ยจะมีก�รตกลง
เป็นร�ยไตรม�ส โดยมีก�รซื้อข�ยเป็นสกุลเงินบ�ท
 7. ตล�ดภ�ยในประเทศกลุ่ม S7 ได้แก่ ลูกค้�ศูนย์บริก�รเหล็ก
คุณภ�พทั่วไป เช่น ลูกค้�กลุ่มผู้ผลิตเหล็กแผ่น ซึ่งก�รซื้อข�ยจะมี 
ก�รตกลงเป็นร�ยเดือน หรือก�รข�ยแบบ Spot โดยมีก�รซื้อข�ย 
เป็นสกุลเงินบ�ท 
 8. ตล�ดส่งออก ได้แก่ ลูกค้�กลุ่มต่�งประเทศ ในอุตส�หกรรม
เหล็กขั้นปล�ยมีก�รซื้อข�ยแบบ Spot
 9. ตล�ดภ�ยในประเทศสำ�หรบัสนิค�้สำ�เรจ็รปู ซึง่ลกูค�้ส�ม�รถ
นำ�ไปใช้ง�นได้ทันที

นโยบายการขาย

 1. ก�รข�ยแบบไตรม�ส เป็นไปต�มกลไกของ Seaborn Market 
เพื่อรองรับลูกค้�ที่มีคว�มต้องก�รในก�รกำ�หนดปริม�ณและร�ค�
ไตรม�ส ได้แก่ ตล�ดภ�ยในประเทศกลุ่ม S1 ตล�ดภ�ยในประเทศ
กลุ่ม S3 และตล�ดภ�ยในประเทศกลุ่ม S6
 2. ก�รข�ยแบบร�ยเดอืน เป็นไปต�มกลไกตล�ดภ�ยในประเทศ 
ร�ค�ขึ้นอยู่กับปริม�ณและเทอมก�รชำ�ระเงิน เพื่อรองรับลูกค้� 
ที่ส�ม�รถแจ้งแผนก�รซื้อได้ล่วงหน้�อย่�งน้อย 3 เดือน ได้แก่ ตล�ด
ภ�ยในประเทศกลุ่ม S2 ตล�ดภ�ยในประเทศกลุ่ม S3 ตล�ดภ�ยใน
ประเทศกลุ่ม S4 และตล�ดภ�ยในประเทศกลุ่ม S5
 3. ก�รข�ยแบบ Spot เปน็ไปต�มกลไกร�ค�ตล�ดภ�ยในประเทศ 
และคว�มเร่งด่วนในก�รส่งมอบสินค้� รองรับลูกค้�ที่ต้องก�รซื้อ 
โดยไม่มีก�รแจ้งแผนล่วงหน้� ได้แก่ ตล�ดภ�ยในประเทศกลุ่ม S3 
ตล�ดภ�ยในประเทศกลุ่ม S4 และตล�ดส่งออก
 4. ก�รข�ยแบบ Forward เปน็ไปต�มโครงสร�้งตน้ทนุของวตัถดุบิ 
เพื่อรองรับลูกค้�ที่มีคว�มต้องก�รซื้อเพื่อใช้ในง�นโครงก�ร Import  
for Export ได้แก่ ตล�ดภ�ยในประเทศกลุ่ม S2

การขายผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มพิเศษ

 ในปี 2563 บริษัทได้มีก�รกำ�หนดนิย�มผลิตภัณฑ์แบบใหม่ดังนี้ 
 1. SSI Principal Products (SPP) คือ ผลิตภัณฑ์หลักของ SSI 
ที่มีก�รออกแบบก�รผลิตและควบคุมคุณภ�พเหนือกว่�ม�ตรฐ�น
อุตส�หกรรมทั่วไป สำ�หรับลูกค้�ของ SSI
 2. Innovated Value Products (IVP) คือ ผลิตภัณฑ์นวัตกรรม 
SSI ทีม่กี�รออกแบบและควบคมุคณุภ�พพเิศษใหม้คีณุภ�พเหนอืกว�่ 
และแคบกว่�ม�ตรฐ�นอุตส�หกรรมทั่วไป โดยทีมง�นบริษัท เพื่อเป็น 
ก�รสร้�งมูลค่�เพิ่มให้กับลูกค้�

 3. Customized Prime Products (CPP) คือ ผลิตภัณฑ์ 
ที่มีก�รออกแบบและควบคุมคุณภ�พพิเศษ โดยออกแบบต�ม 
คว�มต้องก�รและก�รใช้ง�นเฉพ�ะของแต่ละลูกค้� 
 โดยในปี 2563 บริษัทมีปริม�ณก�รส่งมอบผลิตภัณฑ์จำ�นวน 
1,016,083 ตัน ซึ่งเป็น SSI Principal Products ร้อยละ 33  
Innovated Value Products ร้อยละ 30 และ Customized Prime 
Products ร้อยละ 37

การจัดหาผลิตภัณฑ์

การผลิต
 
 บริษัทมีโรงง�นผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน จำ�นวน 1 แห่ง 
และโรงง�นผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนประเภทล้�งผิวและ
เคลือบน้ำ�มัน 1 แห่ง ทั้ง 2 โรงง�น ตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกัน ณ อำ�เภอ
บ�งสะพ�น จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ขั้นตอนการผลิต 

 โครงก�รผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนของบริษัท ได้รับ 
ก�รออกแบบเครื่องจักรทั้งหมดโดยบริษัท Innse Innocenti  
Engineering และ Ansaldo Industr ia จ�กประเทศอิต�ลี  
โดยเริ่มจ�กนำ�วัตถุดิบคือ เหล็กแท่งแบน (Slab) ซึ่งมีคว�มหน� 
160 - 250 มิลลิเมตรม�ผ่�นก�รให้คว�มร้อนสูงที่อุณหภูมิประม�ณ 
1,250 - 1,300 องศ�เซลเซียส ด้วยเต�เผ� 3 เต� ซึ่งส�ม�รถให้ 
คว�มร้อนแกเ่หลก็แทง่แบนไดช้ัว่โมงละ 250 ตนัตอ่เต� (รวม 3 เต�เผ� 
ส�ม�รถให้คว�มร้อนแก่เหล็กแท่งแบนได้ช่ัวโมงละ 750 ตัน) 
หลังจ�กนั้นจะผ่�นเครื่องทำ�คว�มสะอ�ดผิวแล้วจึงนำ�ไปรีดขอบ 
เพื่อปรับคว�มกว้�งให้ได้ต�มคว�มต้องก�รพร้อมกับรีดกลับไป-ม� 
5 - 7 ครั้ง เพื่อลดคว�มหน�ลงระดับหนึ่งในขั้นต้น แล้วจึงนำ�ไป 
ม้วนพักเป็นก�รรักษ�อุณหภูมิของแผ่นเหล็กให้ร้อนสม่ำ�เสมอและ 
เป็นก�รประหยัดเนื้อที่ของโรงง�นก่อนนำ�ไปตัดหัว-ท้�ยแผ่นเหล็ก 
ให้ตรงเพื่อคว�มสะดวกในก�รเข้�เครื่องรีด Finishing Stands 
เพื่อรีดให้เหล็กมีคว�มหน�ต�มต้องก�รตั้งแต่ 0.9 - 20.0 มิลลิเมตร 
จ�กนั้นจึงนำ�แผ่นเหล็กไปผ่�นระบบระบ�ยคว�มร้อนด้วยน้ำ� ม้วน 
ชัง่น้ำ�หนกั และตรวจสอบคณุภ�พ จงึจะไดเ้หลก็แผน่รดีรอ้นชนดิมว้น 
ซึ่งมีขน�ดเส้นผ่�ศูนย์กล�งภ�ยใน 760 มิลลิเมตร และภ�ยนอก 
1,050 - 2,100 มิลลิเมตร เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนนี้อ�จนำ�ไปใช ้
โดยตรงในอุตส�หกรรมต่�งๆ เช่น ท่อเหล็ก ก่อสร้�ง ถังแก๊ส 
ตู้คอนเทนเนอร์ ชิ้นส่วนรถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้� หรือนำ�ไปใช้ในรูป 
วัตถุดิบ เช่น ในอุตส�หกรรมเหล็กแผ่นรีดเย็น

ร�ำยงำนประจ�ำปี�2563
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 นอกจ�กนี้ บริษัทยังมีเครื่องรีดผิวเรียบ (Skinpass Machine) 
จำ�นวน 3 เครื่อง และเครื่องตัดแบ่ง (Shearing Line) จำ�นวน 2 เครื่อง 
เพื่อรองรับคว�มต้องก�รของลูกค้�อย่�งเพียงพอ เนื่องจ�กลูกค้� 
บ�งร�ยมีคว�มต้องก�รคว�มเรียบของผิวเหล็กแผ่นสูง อีกทั้งลูกค้�
บ�งร�ยมีข้อจำ�กัดด้�นเครื่องมือยกขนสินค้� ทำ�ให้ไม่ส�ม�รถยกขน
มว้นเหลก็ขน�ดใหญ ่บรษัิทจงึตอ้งกรอแบง่ใหเ้ปน็มว้นเหลก็ขน�ดเลก็
 สำ�หรับโครงก�รผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนประเภทล้�งผิว
และเคลือบน้ำ�มัน กระบวนก�รผลิตเริ่มจ�กก�รนำ�เหล็กแผ่นรีดร้อน 
ชนิดม้วนคุณภ�พสูงม�คลี่ออกเป็นเหล็กแผ่นบ�ง (Strip) จ�กนั้น 
นำ�เหล็กแผ่นบ�งของม้วนก่อนหน้�ม�ต่อกันโดยเคร่ืองต่อม้วน (Stitcher) 
และตัดขอบให้เว้�ตรงบริเวณก่อนและหลังรอยย้ำ�ด้วยเครื่องตัดมุม 
(Notcher) ก่อนจะนำ�เหล็กแผ่นบ�งซึ่งมีคว�มหน�ตั้งแต่ 1.20 - 6.50 
มลิลเิมตร ม�ผ�่นกระบวนก�รปรบัสภ�พคว�มเรยีบทีเ่ครือ่งดงึผวิเรยีบ 
(Tension Leveler) และเข้�สู่กระบวนก�รล้�งผิว (Pickling) โดยจะถูก
นำ�ม�กำ�จัดสนิม (Oxide) ด้วยกรดไฮโดรคลอริก (Hydrochloric Acid) 
ล้�งน้ำ� (Rinsing) แล้วนำ�ม�เป่�แห้งด้วยลมร้อน เคลือบด้วยน้ำ�มัน 
(Oiling) อีกชั้นเพื่อป้องกันก�รเกิดสนิม และนำ�ม�ม้วนเก็บ เพื่อจัดส่ง
ไปยังลูกค้�
 

กำาลังการผลิตและนโยบายการผลิต 
 
 โรงง�นผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนของบริษัทมีกำ�ลังก�รผลิตสูงสุด 
(Design Capacity) 4 ล�้นตนัตอ่ป ีและมปีระสทิธภิ�พกำ�ลงัก�รผลติจรงิ 
(Effective Capacity) ที่ 3.2 ล้�นตันต่อปี  
 บรษิทัมนีโยบ�ยก�รผลติต�มคำ�สัง่ซือ้ของลูกค�้ (Made to Order) 
รวมทั้งก�รผลิต เพื่อให้มีสินค้�คงคลังประม�ณ 1 เดือน (Made to 
Stock) ซึ่งจะเลือกผลิตสินค้� โดยพิจ�รณ�คว�มต้องก�รของตล�ด 
และคว�มเหม�ะสมท�งด้�นเทคนิคในก�รผลิต โดยกำ�หนดแผนก�รผลิต 
ลว่งหน้�เป็นร�ยเดอืน และจดัใหม้กี�รผลติวันละ 3 กะ กะละ 8 ชัว่โมง 
โดยมีก�รหยุดซ่อมบำ�รุงประจำ�ปี ปีละ 1 ครั้ง ครั้งละประม�ณ 10 วัน

วัตถุดิบ 

 เนื่องจ�กกรรมวิธีก�รผลิตของบริษัทเป็นก�รนำ�เหล็กแท่งแบน 
(Slab) ม�ผ่�นกระบวนก�รรีดแต่เพียงอย่�งเดียว ดังน้ันวัตถุดิบที่ใช้
ในก�รผลิตจึงมีเพียง Slab เท่�นั้น ซึ่งยังไม่มีก�รผลิตในประเทศไทย 
จึงต้องนำ�เข้�จ�กต่�งประเทศทั้งหมด
 Slab มีลักษณะเป็นเหล็กแท่งย�วทรงแบน มีพื้นที่หน้�ตัดทึบ 
ได้จ�กกระบวนก�รถลุงและหลอมเหล็กและเหล็กกล้� (Iron & Steel 
Making) เม่ือนำ�เข้�เคร่ืองหล่อแล้วจึงจะได้เหล็กแท่งแบน ซ่ึงมีคว�มหน� 
ต้ังแต่ 160 - 250 มิลลิเมตร คว�มกว้�ง 800 - 1,550  มิลลิเมตร 
คว�มย�ว 4,300 - 10,800 มิลลิเมตร น้ำ�หนัก 15.5 - 32.0 ตัน
 เหล็กแท่งแบนในตล�ดโลกมีหล�ยชนิดต�มประเภทของเหล็ก 
เชน่ ชนดิ Low Carbon, Medium Carbon, High Carbon หรอื Stainless 
และในแต่ละประเภทจะมหีล�ยช้ันคณุภ�พ  ในปัจจบัุนบรษิทัผลติเหลก็
ประเภท Low Carbon เป็นหลัก โดยชั้นคุณภ�พของเหล็กแท่งแบน 
ที่บริษัทจะนำ�ม�รีดนั้นจะขึ้นอยู่กับชนิดของเหล็กแผ่นรีดร้อน 
ที่ต้องก�รผลิต ซึ่งเป็นไปต�มคว�มต้องก�รของลูกค้�

แหล่งที่มาและจำานวนผู้จำาหน่ายวัตถุดิบ 

 บรษิทันำ�เข�้วตัถดุบิเหลก็แทง่แบน (Slab) จ�กต�่งประเทศทัง้หมด 
ซึ่งในปัจจุบันมีผู้ผลิตเหล็กแท่งแบนกระจ�ยอยู่ต�มแหล่งต่�งๆ 
ทั่วโลก เช่น  จีน  รัสเซีย เก�หลีใต้ ญี่ปุ่น อเมริก�ใต้  และออสเตรเลีย 
เป็นต้น โดยในปี 2563 บริษัทจัดซื้อวัตถุดิบจ�กผู้ผลิตจำ�นวน 9 ร�ย 
ใน 6 ประเทศ คือ ญี่ปุ่น รัสเซีย ยูเครน ไต้หวัน ซ�อุดีอ�ระเบีย และ 
ออสเตรเลีย โดยวิธีก�รซื้อจะเป็นเจรจ�ต่อรองแบบร�ยเดือน ทั้งผ่�น 
ตัวแทนจำ�หน่�ยและซื้อตรงกับผู้ผลิต โดยบริษัทไม่มีข้อผูกพันใดๆ 
ในก�รส่ังซื้อจ�กบริษัทใดบริษัทหนึ่ง ทั้งนี้ บริษัทมีก�รจัดทำ�สัญญ�
หรอืขอ้ตกลงเพือ่ใหต้วัแทนจำ�หน�่ยและผูผ้ลติวตัถดุบิทร�บลว่งหน�้ 
ถึงปริม�ณคว�มต้องก�รใช้วัตถุดิบของบริษัทเป็นแบบร�ยปี 
หรือร�ยไตรม�ส เพื่อลดคว�มเสี่ยงในด้�นก�รข�ดแคลนวัตถุดิบ 
และทำ�ใหเ้กิดคว�มเพียงพอตอ่ก�รผลิตและคว�มตอ้งก�รของลกูค้�

ร�ำยงำนประจ�ำปี�2563
บริษัท�สหวิริยำสตีลอินดัสตรี�จ�ำกัด�(มหำชน)
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โครงสร้างรายได้
09

สายผลิตภัณฑ์/ 
กลุ่มธุรกิจ

ดำาเนินการโดย ร้อยละ
การถือหุ้น
ของบริษัท

2563 2562
(ปรับปรุงใหม่)

2561

รายได้2) 
(ล้านบาท)

ร้อยละ รายได้2) 
(ล้านบาท)

ร้อยละ รายได้2) 
(ล้านบาท)

ร้อยละ

ธุรกิจเหล็กรีดร้อน บมจ. สหวิริย�สตีลอินดัสตรี - 17,6821) 95.11 24,6631) 94.93 30,8641) 96.04

ธุรกิจวิศวกรรม บจก. เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง 99.99 609 3.28 699 2.69 699 2.18

ธุรกิจท่�เรือ บจก. ท่�เรือประจวบ 51.00 154 0.83 261 1.00 280 0.87

ร�ยได้อื่นๆ บมจ. สหวิริย�สตีลอินดัสตรี

บจก. ท่�เรือประจวบ

บจก. เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง

138

3

5

0.74

0.02

0.03

340

4

14

1.31

0.01

0.06

288

3

3

0.89

0.01

0.01

18,591 100.00 25,981 100.00 32,137 100.00

หมายเหตุ : 
1)  รวมร�ยได้จ�กก�รข�ยให้ บมจ. เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำ�นวน 725 ล้�นบ�ท 590 ล้�นบ�ท และ 2,126 ล้�นบ�ท ในปี 2563 ปี 2562 และปี 2561 ต�มลำ�ดับ
2)  ตัวเลขร�ยได้ทั้งหมดม�จ�กงบก�รเงินรวม

ร�ำยงำนประจ�ำปี�2563
บริษัท�สหวิริยำสตีลอินดัสตรี�จ�ำกัด�(มหำชน)
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ภาวะอุตสาหกรรม
และการแข่งขัน

10

อุตสาหกรรมเหล็กโลกปี 2563 

 สม�คมเหล็กโลก หรือ World Steel Association (WSA) ร�ยง�น
ตัวเลขประม�ณก�รผลิตเหล็กดิบของโลก (Crude Steel Production) 
ในปี 2563 อยู่ที่ 1,823 ล้�นตัน ลดลงร้อยละ 0.82 จ�กปี 2562 
ซึง่ประเทศจนียงัคงเปน็ประเทศผูผ้ลติร�ยใหญ ่คดิเปน็ประม�ณรอ้ยละ 
57.88 ของปรมิ�ณก�รผลติเหลก็ดบิท้ังหมด โดยประเทศจนีมปีรมิ�ณ
ก�รผลิตเหล็กดิบทั้งสิ้น 1,055 ล้�นตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.15 จ�ก 
ปี 2562 
 ด้�นร�ค�เหล็กในปี 2563 นั้น ร�ค�เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 
FOB China ปรับร�ค�หดตัวระดับ 410 - 500 เหรียญสหรัฐต่อตัน 
ในไตรม�ส 1/2563 ม�อยู่ที่ระดับ 397 - 443 ในไตรม�ส 2/2563 และ
ปรับร�ค�เพิม่ขึน้ระดบั 440 - 520 และ 502 - 690 เหรยีญสหรฐัตอ่ตนั 
ในไตรม�ส 3/2563 และไตรม�ส 4/2563 ต�มลำ�ดับ เช่นเดียวกับ
ร�ค�วตัถดุบิเหลก็แทง่แบน CFR Southeast Asia ปรบัร�ค�หดตวัจ�ก
ไตรม�ส 1/2563 ระดับ 421 เป็น 359 ในไตรม�ส 2/2563 และเพิ่มขึ้น 
ในไตรม�ส 3/2563 อยู่ที่ระดับ 422 เหรียญสหรัฐต่อตัน และ 495 
เหรียญสหรัฐต่อตัน ในไตรม�ส 4/2563 ต�มลำ�ดับ ร�ค�สินแร่เหล็ก 
CFR China ปรับตัวเพิ่มขึ้นจ�กระดับ 90 เหรียญสหรัฐต่อตัน 
ในไตรม�ส 1/2563 ม�อยู่ที่ระดับ 94, 117 และ 132 เหรียญสหรัฐ
ต่อตัน ในไตรม�ส 2/2563 ไตรม�ส 3/2563 และไตรม�ส 4/2563 
ต�มลำ�ดับ
 

อุตสาหกรรมเหล็กในประเทศปี 2563

 อุตส�หกรรมเหล็กภ�ยในประเทศในปี 2563 มี Apparent Steel 
Supply อยู่ที่ 16.5 ล้�นตัน ลดลงร้อยละ 11.6 เมื่อเทียบกับปี 2562 
(ข้อมูลจ�กสถ�บันเหล็กและเหล็กกล้�แห่งประเทศไทย หรือ ISIT) 
และเมือ่พจิ�รณ�ในร�ยผลติภัณฑ ์พบว่� ก�รบรโิภคเหล็กผลติภณัฑ์
เหล็กทรงย�วลดลงร้อยละ 9.9 และก�รบริโภคเหล็กทรงแบนลดลง
ร้อยละ 12.6 
 ในปี 2563 ปรมิ�ณก�รผลติเหลก็ในประเทศประม�ณ 7.2 ล�้นตนั 
ลดลงร้อยละ 7.9 เมื่อเทียบกับปีก่อน

อุตสาหกรรมเหล็กแผ่นรีดร้อนในประเทศไทย

 อุตส�หกรรมเหล็กแผ่นรีดร้อนต้องพึ่งพ�ก�รนำ�เข้�จ�ก 
ต่�งประเทศม�โดยตลอด จนกระทั่งบริษัทได้เปิดดำ�เนินก�รผลิต 
เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนขึ้นในปี 2537 เป็นแห่งแรกในประเทศไทย 
ในปัจจุบันมีผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนทั้งหมด 6 ร�ย ดังต่อไปนี้

 ในปี 2563 บริษัทมีส่วนแบ่งตล�ดเหล็กแผ่นรีดร้อนโดยตรง
ประม�ณร้อยละ 19 ซึ่งลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปีที่ผ่�นม� 
โดยสินค้�นำ�เข้�มีส่วนแบ่งตล�ดร้อยละ 54 ลดลงจ�กร้อยละ 60  
ในปทีีผ่�่นม�  ในขณะทีผู่ผ้ลติภ�ยในประเทศอกี  5  ร�ย  มส่ีวนแบง่ตล�ด 
รวมกันประม�ณร้อยละ 27 ทั้งนี้ ในปี 2563 ปริม�ณก�รใช้ง�น 
เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนมีปริม�ณที่ลดลงประม�ณร้อยละ 20 
เนื่องจ�กสถ�นก�รณ์โควิด 19 ทำ�ให้ตล�ดมีก�รลดปริม�ณก�รผลิต
ต�มก�รซื้อที่ลดลง

บมจ. สหวิริยาสตีลอินดัสตรี
ผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน

เริ่มผลิตเดือนกุมภาพันธ์ 2537

กำาลังการผลิตสูงสุด

4,000,000 ตัน/ปี

บมจ. จี สตีล
ผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน

เริ่มผลิตปลายปี 2542

กำาลังการผลิตสูงสุด

1,800,000 ตัน/ปี

บมก. ไพร์ม สตีล มิลล์
ผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน

เริ่มผลิตปี 2558

กำาลังการผลิตสูงสุด

840,000 ตัน/ปี

บมจ. จี เจ สตีล
ผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน

เริ่มผลิตในไตรมาส 4 ปี 2540

กำาลังการผลิตสูงสุด

1,500,000 ตัน/ปี

บมจ. สหวิริยาเพลทมิล
ผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นรีดร้อน

ชนิดแผ่นหนา
เริ่มผลิตปี 2539

กำาลังการผลิตสูงสุด

1,000,000 ตัน/ปี

บมจ. แอล พี เอ็น เพลทมิล
ผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นรีดร้อน

ชนิดแผ่นหนา
เริ่มผลิตปี 2539

กำาลังการผลิตสูงสุด

500,000 ตัน/ปี

ผู้ประกอบการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนในประเทศไทย

ร�ำยงำนประจ�ำปี�2563
บริษัท�สหวิริยำสตีลอินดัสตรี�จ�ำกัด�(มหำชน)
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
ปี 2563

11

 คณะกรรมก�รตรวจสอบ บริษัท สหวิริย�สตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มห�ชน) ประกอบด้วยกรรมก�รอิสระ 3 ท่�น ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ 
และมีประสบก�รณ์ ได้แก่ 
 1.  น�ยสมช�ย สกุลสุรรัตน์    ประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ  
 2.  น�ยเพิ่มพูน ไกรฤกษ์     กรรมก�รตรวจสอบ  
 3.  น�ยญ�ณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์ กรรมก�รตรวจสอบ

 ในปี 2563 คณะกรรมก�รตรวจสอบมีก�รประชุมรวม 5 ครั้ง โดยมีกรรมก�รตรวจสอบเข้�ประชุมครบองค์ประชุมทุกคร้ัง และได้ประชุม 
รว่มกบัฝ�่ยจดัก�ร และ/หรอืผูส้อบบญัชใีนว�ระทีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้ไดม้กี�รประชุมรว่มกบัผูส้อบบญัช ีโดยไมม่ฝี�่ยจดัก�รเข�้รว่ม ทัง้นี ้ไดร้�ยง�น
ผลก�รดำ�เนินง�นของคณะกรรมก�รตรวจสอบต่อที่ประชุมคณะกรรมก�รบริษัทปีละสองครั้ง 

 สรุปส�ระสำ�คัญในก�รปฏิบัติภ�รกิจต่�งๆ ได้ดังนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
 • สอบท�นงบก�รเงินระหว่�งก�ลและงบก�รเงินรวมระหว่�งก�ลของบริษัท บริษัทย่อย และก�รร่วมค้� 
  ซึ่งมิได้ผ่�นก�รสอบท�นโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท 
 • สอบท�นงบก�รเงินของบริษัทและงบก�รเงินรวมของบริษัท บริษัทย่อย และก�รร่วมค้� สำ�หรับรอบระยะเวล� 6 เดือน สิ้นสุดวันที ่
  30 มิถุน�ยน 2563 และประจำ�ปี 2563 โดยประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีและฝ่�ยจัดก�รบริษัท เพื่อพิจ�รณ�คว�มครบถ้วนเชื่อถือได้ 
  ของงบก�รเงิน ประเด็นคว�มเสี่ยงต่�งๆ ม�ตรฐ�นก�รบัญชีที่เกี่ยวข้อง ก�รเปลี่ยนแปลงม�ตรฐ�นก�รบัญชี และระบบควบคุมภ�ยใน 
  ด�้นบญัชแีละก�รเงนิ ซึ่งผูส้อบบัญชไีดแ้สดงคว�มเหน็อย�่งไมม่เีงือ่นไขตอ่งบก�รเงนิของบรษิทั นอกจ�กนี ้ยงัไดม้กี�รประชมุเปน็ก�รเฉพ�ะ 
  กับผู้สอบบัญชี เพื่อสอบถ�มและรับฟังคำ�ชี้แจง และ/หรือข้อคิดเห็นในประเด็นต่�งๆ ที่เกี่ยวข้องกับร�ยง�นท�งก�รเงิน รวมทั้ง 
  ก�รร�ยง�นของผู้สอบบัญชี ตลอดจนรับทร�บร�ยง�นจ�กผู้สอบบัญชีว่�ไม่มีประเด็นและข้อสังเกตที่ต้องแจ้งให้คณะกรรมก�ร 
  ตรวจสอบทร�บต�มบทบัญญัติในม�ตร� 89/25 แห่งพระร�ชบัญญัติว่�ด้วยหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์
 ความเห็น : คณะกรรมก�รตรวจสอบเห็นว่� ร�ยง�นท�งก�รเงินของบริษัท ประจำ�ปี 2563 มีคว�มถูกต้องต�มที่ควรในส�ระสำ�คัญ 
 ต�มหลักก�รบัญชีที่รับรองทั่วไป เป็นที่เชื่อถือได้ ก�รร�ยง�นของผู้สอบบัญชีเป็นไปต�มม�ตรฐ�นก�รสอบบัญชี 

2. สอบทานให้บรษิทัมรีะบบการควบคมุภายในและระบบการตรวจสอบภายในทีเ่หมาะสม รวมทัง้พจิารณาความเปน็อสิระของส�านักตรวจสอบ 
 ภายในกลุ่ม ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างผู้บริหารสูงสุดของส�านักตรวจสอบภายใน
 • ให้คว�มเห็นชอบแผนก�รตรวจสอบแม่บท สำ�หรับปี 2563 - 2565 และแผนก�รตรวจสอบประจำ�ปี 2563 ของสำ�นักตรวจสอบ 
  ภ�ยในกลุ่ม รวมทั้งรับทร�บร�ยง�นผลก�รตรวจสอบของสำ�นักตรวจสอบภ�ยในกลุ่ม 
 • รับทร�บก�รปรับปรุงโครงสร้�งสำ�นักตรวจสอบภ�ยในกลุ่ม
 • ประเมินคว�มเพียงพอของระบบก�รควบคุมภ�ยในของบริษัท สำ�หรับปี 2563 ต�มแบบประเมินของสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับ 
  หลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ ประกอบกับผลก�รประเมินตนเองของบริษัท ต�มแบบประเมินของบริษัทผู้สอบบัญชี รวมทั้งรับทร�บ 
  ผลก�รประเมนิคว�มเพยีงพอของระบบก�รควบคมุภ�ยในของบรษิทัยอ่ย สำ�หรบัป ี2563 ต�มแบบประเมนิของสำ�นกัง�นคณะกรรมก�ร 
  กำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์
 ความเหน็ : คณะกรรมก�รตรวจสอบเหน็ว�่ บริษทัมีระบบก�รควบคมุภ�ยในและระบบก�รตรวจสอบภ�ยในทีเ่หม�ะสม และเหน็ว�่หวัหน�้ 
 สำ�นักตรวจสอบภ�ยในกลุ่มมีคว�มรู้คว�มส�ม�รถเหม�ะสมเพียงพอกับก�รปฏิบัติง�นในหน้�ที่

ร�ำยงำนประจ�ำปี�2563
บริษัท�สหวิริยำสตีลอินดัสตรี�จ�ำกัด�(มหำชน)
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3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท รวมทั้งกฎ/ 
 ระเบียบ/ ประกาศ/ ค�าสั่ง ที่ออกโดยอาศัยอ�านาจตามกฎหมายดังกล่าว 
 • รบัทร�บร�ยง�นจ�กสำ�นกักฎหม�ยกลุม่เกีย่วกบัก�รปฏบิตัติ�มกฎหม�ยว�่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตล�ดหลกัทรพัย์  และกฎหม�ยทีเ่กี่ยวขอ้ง 
  กับธุรกิจของบริษัท รวมทั้งติดต�มคว�มคืบหน้�ของคดีคว�มที่เกี่ยวข้องกับบริษัททุกไตรม�ส
 • ติดต�มร�ยง�นคว�มคืบหน้�ของแผนดำ�เนินก�รเพื่อเตรียมคว�มพร้อมในก�รปฏิบัติต�ม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal 
  Data Protection Act - PDPA) 
 ความเห็น : คณะกรรมก�รตรวจสอบเห็นว่� บริษัทได้จัดให้มีก�รติดต�มดูแลก�รถือปฏิบัติต�มกฎหม�ยที่เหม�ะสม 
 และได้รับร�ยง�นจ�กฝ่�ยจัดก�รบริษัทเกี่ยวกับคว�มคืบหน้�ของคดีคว�มที่เกี่ยวข้องกับบริษัททุกไตรม�ส

4. สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท โดยมุ่งเน้นในความเสี่ยงที่ส�าคัญของบริษัท
 • ติดต�มร�ยง�นก�รบริห�รคว�มเสี่ยงที่สำ�คัญของบริษัทและบริษัทย่อยจ�กคณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยงเป็นร�ยไตรม�ส 
  และผลก�รประเมินคว�มเสี่ยงของบริษัทที่อ�จเกิดก�รทุจริตคอร์รัปชั่น ตลอดจนม�ตรก�รป้องกันเป็นร�ยปี
 • ติดต�มร�ยง�นระบบและหลักเกณฑ์ในก�รบริห�รคว�มเสี่ยงของบริษัทเป็นร�ยปี 
 ความเห็น : คณะกรรมก�รตรวจสอบเห็นด้วยกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง โดยมีข้อสังเกตเพิ่มเติม
 เกี่ยวกับก�รบริห�รคว�มเสี่ยงในบ�งประเด็น และเห็นว่�ระบบก�รบริห�รคว�มเสี่ยงของบริษัทมีคว�มเพียงพอและเหม�ะสมแล้ว

5. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท
 • พจิ�รณ� คัดเลอืก และเสนอแนะใหแ้ตง่ตัง้ น�งสวุมิล กฤตย�เกยีรณ์ หรอื น�งส�วสมจนิตน� พลหริญัรตัน ์หรอื น�ยนพฤกษ ์พษิณุวงษ ์
  แหง่บรษิทั สอบบญัช ีด ีไอ เอ อนิเตอรเ์นช่ันแนล จำ�กัด เปน็ผูส้อบบญัชขีองบรษัิท ประจำ�ป ี2564 ซึง่เปน็สำ�นกัง�นสอบบญัชรี�ยเดยีวกนั
  กับปี 2561 - 2563 รวมทั้งเสนอแนะค่�ธรรมเนียมก�รสอบบัญชีสำ�หรับปี 2564

6. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ 
 ตลาดหลกัทรพัย์ และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั รวมทัง้กฎ/ ระเบยีบ/ ประกาศ/ ค�าสัง่ ทีอ่อกโดยอาศยัอ�านาจตามกฎหมาย 
 ดังกล่าว
 • ร�ยก�รซื้อข�ยสินค้�กับบริษัทที่เกี่ยวโยงกัน และติดต�มร�ยง�นลูกหนี้ที่เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
 • ร�ยง�นก�รมีส่วนได้เสียของกรรมก�รและผู้บริห�รของบริษัท   
 ความเห็น : คณะกรรมก�รตรวจสอบเห็นว่� บริษัทได้ปฏิบัติต�มกฎหม�ยและกฎเกณฑ์ที่กำ�หนด 

7. อื่นๆ 
 • รับทร�บก�รจ่�ยค่�ใช้จ่�ยและผลประโยชน์อื่นเกี่ยวกับพนักง�น
 • ทบทวนประก�ศบริษัท เรื่อง ข้อกำ�หนดเกี่ยวกับคณะกรรมก�รตรวจสอบของบริษัท (ฉบับที่ 5)
 • ติดต�มคว�มคืบหน้�ในก�รปฏิบัติต�มมติคณะกรรมก�รตรวจสอบ
 • ประเมินตนเองของคณะกรรมก�รตรวจสอบ ประจำ�ปี 2563 เพื่อนำ�เสนอต่อคณะกรรมก�รบริษัท 
 • สอบท�นข้อมูลที่เปิดเผยในแบบแสดงร�ยก�รข้อมูลประจำ�ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2563 ของบริษัท (แบบ 56-1) 
 • ร�ยง�นสรุปผลก�รดำ�เนินง�นของคณะกรรมก�รตรวจสอบ สำ�หรับปี 2563 ต่อคณะกรรมก�รบริษัท
 • พจิ�รณ�ขอ้มลูคณุสมบตัขิองผูร้บัผดิชอบสงูสดุในส�ยง�นบญัชแีละก�รเงนิ (CFO) และผูค้วบคมุดแูลก�รทำ�บญัช ี(สมหุบ์ญัช)ี ของบรษิทั 
 • พิจ�รณ�ในข้อห�รือเรื่องก�รทบทวนข้อกำ�หนดเกี่ยวกับคณะกรรมก�รตรวจสอบของบริษัท และก�รดำ�เนินก�รที่เกี่ยวข้องภ�ยหลัง 
  บริษัทถูกเพิกถอนจ�กก�รเป็นบริษัทจดทะเบียน

 คณะกรรมก�รตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้�ที่ต�มขอบเขตอำ�น�จหน้�ที่และคว�มรับผิดชอบที่มีต่อคณะกรรมก�รบริษัทต�มที่กำ�หนด 
ด้วยคว�มเป็นอิสระ ก�รแสดงคว�มเห็นได้ยึดหลักคว�มโปร่งใส ส�ม�รถอธิบ�ยและตรวจสอบได้ โดยคำ�นึงถึงหลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี 

นายสมชาย สกุลสุรรัตน์
ประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ

24 กุมภ�พันธ์ 2564
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รายงานคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง ปี 2563

12

 1. “คณะกรรมก�รบรหิ�รคว�มเสีย่ง” ไดร้บัก�รแตง่ตัง้จ�กคณะกรรมก�รบรษิทั ต�มมตทิีป่ระชมุคณะกรรมก�รบรษิทัเมือ่วนัที ่3 ธนัว�คม 
2550 เพือ่ทำ�หน้�ทีช่่วยคณะกรรมก�รบรษิทัในก�รกำ�กบัดแูลง�นด้�นก�รบรหิ�รคว�มเสีย่ง โดยคณะกรรมก�รบรหิ�รคว�มเสีย่งจะประกอบด้วย 
กรรมก�รบริษัทอย่�งน้อย 3 ท่�น และมีผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ ส�ยก�รเงินและบัญชี ทำ�หน้�ที่เป็นเลข�นุก�รของคณะกรรมก�รบริห�ร
คว�มเสี่ยง คณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยงที่ดำ�รงตำ�แหน่งระหว่�งปี 2563 มีว�ระก�รดำ�รงตำ�แหน่ง 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 4 ธันว�คม 2562 จนถึง
วันที่ 3 ธันว�คม 2565 มีร�ยชื่อดังต่อไปนี้
  1. น�ยเพิ่มพูน ไกรฤกษ์ เป็นประธ�นกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง
  2. น�ยทองฉัตร หงศ์ลด�รมภ์ เป็นกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง
  3. น�ยสมช�ย พิพิธวิจิตรกร  เป็นกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง

 2. “คณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง” ทำ�หน้�ที่กำ�กับดูแลง�นด้�นก�รบริห�รคว�มเสี่ยงของบริษัท โดยพิจ�รณ�สอบท�นร�ยง�น
ก�รบริห�รคว�มเสี่ยงเพื่อติดต�มคว�มเสี่ยงที่สำ�คัญ และให้ข้อเสนอเพิ่มเติมสำ�หรับก�รจัดก�รคว�มเสี่ยงรวมถึงนำ�เสนอนโยบ�ย 
ก�รบริห�รคว�มเสี่ยง รวมทั้งปัญห�และอุปสรรคในก�รพัฒน�ระบบบริห�รคว�มเสี่ยงให้แก่คณะกรรมก�รบริษัททร�บ เพื่อช่วยแบ่งเบ�ภ�ระ
ของคณะกรรมก�รในก�รกำ�กับดูแลก�รบริห�รคว�มเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร โดยในปี 2563 คณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยงได้ดำ�เนินก�รดังนี้
  2.1 พิจ�รณ�ก�รบริห�รคว�มเสี่ยงของบริษัท โดยได้ทบทวนและให้คำ�ปรึกษ�แนะนำ�ฝ่�ยจัดก�ร ประเมินปัจจัยเสี่ยง แผนก�รบริห�ร 
คว�มเสี่ยงและคว�มเหม�ะสมของขน�ดคว�มเสี่ยง ในก�รประชุมคณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยงที่จัดขึ้นเป็นร�ยไตรม�ส ในเดือนกุมภ�พันธ์
พฤษภ�คม กรกฎ�คม และตุล�คม 2563 รวมทั้งหมด 4 ครั้ง เพื่อให้แน่ใจว่�บริษัทมีก�รดำ�เนินก�รบริห�รคว�มเสี่ยงต�มกระบวนก�รบริห�ร 
คว�มเสี่ยงอย่�งเป็นระบบ และเตรียมพร้อมกับสถ�นก�รณ์คว�มไม่แน่นอนที่อ�จเกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อบริษัทในอน�คต
  2.2 พิจ�รณ�คว�มเสี่ยงของบริษัท ในก�รดำ�เนินก�รต�มแผนฟื้นฟูกิจก�ร (Rehabilitation Plan) รวมถึงม�ตรก�รดำ�เนินก�รของ 
บริษัท เพื่อให้ส�ม�รถบรรลุเป้�หม�ยก�รฟื้นฟูกิจก�รต�มที่ตั้งไว้ได้ ในที่ประชุมคณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยงร�ยไตรม�ส
  2.3 พิจ�รณ�คว�มเสี่ยงที่สำ�คัญของบริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด (“WCE”), บริษัท ท่�เรือประจวบ จำ�กัด (“PPC”) และ 
คว�มคืบหน้�ในก�รชำ�ระบัญชีของบริษัท สหวิริย�สตีลอินดัสตรี ยูเค จำ�กัด (“SSI UK”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท และอ�จมีผลกระทบต่อ 
ผลก�รดำ�เนินง�นของบริษัท ในที่ประชุมคณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยงร�ยไตรม�ส รวมทั้งรับทร�บร�ยง�นก�รบริห�รคว�มเสี่ยงที่สำ�คัญ 
ของบริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำ�กัด (มห�ชน) (“TCRSS”) ซึ่งเป็นก�รร่วมค้�ทุกงวดครึ่งปี 
  2.4. พิจ�รณ�คว�มเสี่ยงจ�กก�รทุจริตคอร์รัปช่ันของบริษัท ประจำ�ปี 2563 ต�มที่บริษัทได้เข้�ร่วมโครงก�รแนวร่วมปฏิบัติของ 
ภ�คเอกชนไทยในก�รต่อต้�นก�รทุจริต (CAC) เพื่อแสดงเจตน�รมณ์ในก�รต่อต้�นก�รทุจริตคอร์รัปชั่น ในที่ประชุมคณะกรรมก�รบริห�ร 
คว�มเสี่ยงครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 4 กุมภ�พันธ์ 2563
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  2.5 พิจ�รณ�ร�ยง�นระบบและหลกัเกณฑก์�รบริห�รคว�มเสีย่งของบริษทั ในทีป่ระชมุคณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสีย่งครัง้ที ่1/2563 
เมือ่วนัที ่4 กมุภ�พันธ ์2563 และนำ�เสนอร�ยง�นตอ่คณะกรรมก�รตรวจสอบเพือ่ใหค้ณะกรรมก�รตรวจสอบส�ม�รถสอบท�นและมีคว�มเหน็
ต่อคว�มเพียงพอของระบบก�รบริห�รคว�มเสี่ยงของบริษัท 
  2.6 พิจ�รณ�ร�ยง�นปัจจัยเสี่ยงของบริษัทและร�ยง�นคณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยงเพื่อเปิดเผยในแบบแสดงข้อมูลประจำ�ปี 
ของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2562 (แบบ 56-1) และร�ยง�นประจำ�ปี 2562 (แบบ 56-2) ในที่ประชุมคณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง 
ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 4 กุมภ�พันธ์ 2563
  2.7 พิจ�รณ�ร�ยง�นแผนยุทธศ�สตร์และแผนธุรกิจประจำ�ปีของหน่วยง�น Group Risk Management ซึ่งประกอบด้วย Vision, 
Mission, Unit Objectives, GRM 2020 และ Result ในที่ประชุมคณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยงครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 4 กุมภ�พันธ์ 2563
  2.8 พิจ�รณ�ก�รประเมินตนเองของคณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง ประจำ�ปี 2563 ต�ม “แบบประเมินตนเองของคณะกรรมก�ร 
ชุดย่อยแบบร�ยคณะ” และ “แบบประเมินตนเองของคณะกรรมก�รชุดย่อยแบบร�ยบุคคล” ของตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในที่ประชุม
คณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยงครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 30 ตุล�คม 2563

นายเพิ่มพูน ไกรฤกษ์
ประธ�นกรรมก�รบรหิ�รคว�มเสี่ยง

 วันที่ 22 กุมภ�พันธ์ 2564
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 บริษัทได้เข้�สู่กระบวนก�รฟื้นฟูกิจก�ร โดยศ�ลล้มละล�ยกล�ง (“ศ�ล”) ได้มีคำ�สั่งเมื่อวันที่ 10 มีน�คม 2559 ให้บริษัทฟื้นฟูกิจก�ร 
และตั้งบริษัทเป็นผู้ทำ�แผน จนกระทั่ง ”ศ�ล” มีมติเห็นชอบแผนฟื้นฟูกิจก�รของบริษัท เมื่อวันที่ 15 ธันว�คม 2559 โดยในแผนฟื้นฟูกิจก�ร
ได้ระบุให้บริษัทเป็นผู้บริห�รแผน ต่อม�ในปี 2563 บริษัทได้ยื่นคำ�ร้องขอแก้ไขแผนฟื้นฟูกิจก�ร ซึ่งศ�ลล้มละล�ยกล�งได้มีคำ�ส่ังเห็นชอบ 
ด้วยแผนที่มีก�รแก้ไข เมื่อวันที่ 18 กันย�ยน 2563 
 ทั้งนี้ บริษัทในฐ�นะผู้บริห�รแผน ยังส�ม�รถดำ�เนินธุรกิจหลักได้โดยปกติภ�ยใต้กระบวนก�รฟื้นฟูกิจก�ร อย่�งไรก็ต�ม บริษัทยังคง 
ตระหนักถงึคว�มเสีย่งและปจัจัยเสีย่งต�่งๆ ทีอ่�จสง่ผลกระทบตอ่บรษัิท โดยมคีณะกรรมก�รบรหิ�รคว�มเสีย่งทำ�หน�้ทีช่่วยคณะกรรมก�รบรษิทั 
ในฐ�นะผู้บริห�รแผนฟื้นฟูกิจก�ร ในก�รกำ�กับดูแลง�นด้�นก�รบริห�รคว�มเสี่ยง มีก�รติดต�มและประเมินคว�มเสี่ยงที่สำ�คัญ 
และคณะกรรมก�รตรวจสอบทำ�หน้�ที่สอบท�นระบบก�รบริห�รคว�มเสี่ยงและติดต�มก�รบริห�รคว�มเสี่ยงที่สำ�คัญ โดยตลอดปี 2563  
ที่ผ่�นม� บริษัทได้ดำ�เนินก�รก�รทบทวนและประเมินปัจจัยเสี่ยงพร้อมกับกำ�หนดม�ตรก�รควบคุมเพื่อลดคว�มเสี่ยงเป็นร�ยไตรม�ส 
คว�มเสี่ยงหลักและก�รบริห�รจัดก�รคว�มเสี่ยงที่สำ�คัญในปี 2563 ส�ม�รถสรุปได้ดังต่อไปนี้ 

ปัจจัยความเสี่ยง
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1. ความเสี่ยงด้านการตลาด 

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคา 
ปริมาณและส่วนต่างราคาขาย 
และราคาวัตถุดิบของบริษัท

 คว�มผันผวนของร�ค�ปริม�ณและส่วนต่�งร�ค�ข�ยและ
ร�ค�วัตถุดิบของบริษัท เป็นคว�มเสี่ยงที่อ�จส่งผลกระทบต่อ 
ก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัทและอ�จทำ�ให้บริษัทไม่ส�ม�รถบรรลุ 
เป้�หม�ยท�งธุรกิจที่ว�งแผนไว้ได้ซึ่งก�รเปลี่ยนแปลงท�งเศรษฐกิจ 
ภ�วก�รณ์แข่งขันในอุตส�หกรรม รวมทั้งก�รเปลี่ยนแปลงอื่นๆ 
ที่เกิดขึ้นทั้งภ�ยในประเทศและต่�งประเทศ มีผลกระทบต่อร�ค� 
และคว�มต้องก�รบริ โภควัตถุดิบเหล็กแท่งแบนและสินค้� 
เหล็กแผ่นรีดร้อนได้ทั้งท�งตรงและท�งอ้อม
 ในปี 2563 สถ�นก�รณ์ก�รแพร่ระบ�ดของไวรัสโควิด 19 ส่งผล 
ให้เศรษฐกิจทั่วโลกถดถอย รวมท้ังในประเทศไทยมีก�รหยุดพัก 
ส�ยก�รผลิตหรือลดปริม�ณก�รผลิต โดยเฉพ�ะในอุตส�หกรรม 
ตอ่เนือ่งทีใ่ชเ้หลก็เปน็วตัถดุบิหรอืองคป์ระกอบ สง่ผลตอ่คว�มตอ้งก�ร 
บริโภคสินค้�เหล็กแผ่นรีดร้อนชะลอตัวลง อีกท้ังยังมีก�รนำ�เข้� 
เหลก็มว้นชบุสงักะส ี(GI) จ�กต�่งประเทศ ม�ทดแทนเหลก็แผน่รดีรอ้น 
ชนิดม้วน ส่งผลให้ปริม�ณและร�ค�เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 
ต่ำ�ลงในช่วงครึ่งปีแรก อย่�งไรก็ต�ม คว�มต้องก�รของเหล็กแผ่น 
รดีร้อนชนดิมว้นกลบัสูงขึน้ในช่วงครึง่ปหีลงั ทำ�ให้ร�ค�ของเหลก็แผน่
รดีรอ้นชนดิมว้นและวตัถุดบิสงูขึน้ต�ม หลงัจ�กสถ�นก�รณโ์ควดิ 19 
มีแนวโน้มควบคุมได้ดีขึ้น 

 จ�กปัจจัยเสี่ยงคว�มผันผวนด้�นร�ค�และปริม�ณ และ 
ส่วนต�่งร�ค�ข�ยและร�ค�วัตถุดบิของบรษิทัดงักล�่วข้�งตน้ประกอบ
กบัสถ�นก�รณ์ก�รแพรร่ะบ�ดของไวรสัโควดิ 19 ทีย่งัมคีว�มไมแ่นน่อน 
บริษัทได้มีม�ตรก�รเพื่อลดคว�มเสี่ยงที่สำ�คัญ ดังนี้ 
 1. มีก�รจัดทำ� Gold Partnership Program เพื่อช่วยลด
คว�มเสี่ยงในภ�วะที่ตล�ดซบเซ�และมีก�รใช้นโยบ�ยก�รข�ย 
ต�มคว�มเหม�ะสมในแต่ละลูกค้�เพื่อรักษ�ส่วนต่�งร�ค�ข�ยและ 
ร�ค�วัตถุดิบเป็นไปต�มที่ว�งไว้ 
 2. ตดิต�มสถ�นก�รณ์ตล�ดทัง้ภ�ยในประเทศและต�่งประเทศ 
เพื่อนำ�ม�ใช้วิเคร�ะห์และพิจ�รณ�ก�รข�ยสินค้�ให้สอดคล้องกับ 
ก�รสั่งซื้อและก�รนำ�เข้�วัตถุดิบเหล็กแท่งแบนจ�กต่�งประเทศ 
ตลอดจนแสวงห�แหลง่นำ�เข�้วตัถดุบิใหม้�กขึน้เพือ่ใหไ้ดม้�ซึง่วตัถดุบิ 
ที่มีคุณภ�พสูง ร�ค�ต่ำ� ปริม�ณที่เพียงพอต่อคว�มต้องก�ร และ
ส�ม�รถส่งมอบได้ในระยะเวล�อันสั้น 
 3. ติดต�มสถ�นก�รณ์ก�รทุ่มตล�ดของสินค้�นำ�เข้�จ�ก 
ต่�งประเทศ ก�รนำ�เข้�อย่�งไม่เป็นธรรม รวมท้ังมีก�รดำ�เนินก�ร 
อย่�งเหม�ะสมและรวดเร็ว 
 4. ดำ�เนินก�รว�งแผนก�รผลิตให้สอดคล้องกับก�รข�ย และ
เร่งรัดระยะเวล�ในก�รส่งมอบให้เร็วขึ้น 
 5. จัดทำ� MOU กับท�ง Supplier เพื่อช่วยลดคว�มเสี่ยง 
ของวัตถุดิบข�ดแคลน
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2. ความเสี่ยงด้านการผลิต

ความเสี่ยงด้านกระบวนการผลิต
และเทคโนโลยีในการผลิต 

 ในก�รผลิตสินค้�เหล็กแผ่นรีดร้อน บริษัทมีคว�มเสี่ยง 
ด้�นก�รผลติทัง้ทีม่�จ�กเครือ่งจกัร กระบวนก�รผลติ และเทคโนโลยี
ในก�รผลิต โดยคว�มเสี่ยงที่สำ�คัญที่เกี่ยวข้องกับกระบวนก�รผลิต
และเทคโนโลยีในก�รผลิต ประกอบด้วยคว�มเสี่ยงจ�กเครื่องจักร
สำ�คัญที่อ�จเสียห�ยจ�กก�รใช้ง�น คว�มเสี่ยงเกี่ยวกับก�รควบคุม
คุณภ�พวัตถุดิบ คว�มเสี่ยงจ�กกระบวนก�รผลิตที่ไม่เหม�ะสม
ทำ�ให้ผลิตสินค้�ผิดไปจ�กคว�มต้องก�รของลูกค้�หรือไม่ส�ม�รถ
ผลิตสินค้�บ�งเกรดได้ รวมถึงคว�มเสี่ยงจ�กคว�มสูญเสียของ
กระบวนก�รผลิต (Yield Loss) จำ�นวนม�ก และคว�มเสี่ยงจ�ก
เครื่องจักรไม่พร้อมใช้ง�นเนื่องจ�กอะไหล่ล้�สมัย (Obsolete Part) 
หรือเกิดก�รระเบิด ซึ่งอ�จส่งผลกระทบต่อก�รผลิตสินค้�เหล็กแผ่น 
รีดร้อน หรืออ�จทำ�ให้ต้องหยุดก�รผลิต และมีผลต่อเน่ืองต่อก�รส่งมอบ 
สินค้�ให้กับลูกค้�อีกด้วย
 เพื่อป้องกันคว�มเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นต่อกระบวนก�รผลิต บริษัท
มีขั้นตอนในก�รปรับปรุงกระบวนก�รผลิตเพื่อแก้ไขปัญห�และ
บริห�รคว�มเสี่ยง จัดทำ�และทบทวนแผนบริห�รวัสดุคงคลังเพื่อ
เตรียมอะไหล่สำ�รองให้มีคว�มพร้อมใช้ง�นตลอดเวล� รวมถึง 
มีก�รนำ�เทคโนโลยีสมัยใหม่ม�ใช้ในกระบวนก�รผลิต และเพื่อให้ 
ประสิทธิภ�พของก�รควบคุมคุณภ�พมีคว�มแม่นยำ�สูงขึ้น จึงทำ� 
ก�รติดตั้งระบบก�รตรวจสอบผิว (Surface Inspection System) 
เพื่อช่วยในก�รตัดสินใจแบบเรียลไทม์ ซึ่งจะทำ�ให้ส�ม�รถรับรู้และ
ปรับปรุงกระบวนก�รผลิตได้อย่�งทันทีที่ผลิตภัณฑ์ไม่ได้คุณภ�พ
ทำ�ให้ช่วยลดก�รเกิดสินค้�ด้อยคุณภ�พจำ�นวนม�กได้ และบริษัท 
ยงัมกี�รจดัห�ระบบอตัโนมตัใินก�รบรหิ�รคณุภ�พสนิค�้ใหเ้หม�ะสม 
กับก�รใช้ง�นของลูกค้�เพื่อลดก�รผิดพล�ดจ�กก�รตัดสินใจ
ของผู้ปฏิบัติง�น ทำ�ให้ระดับคุณภ�พสินค้�ที่ ส่งมอบให้ลูกค้� 
จะมีคว�มสม่ำ�เสมอ นอกจ�กนี้ บริษัทยังส่งเสริมให้มีคณะทำ�ง�น 
ในก�รพัฒน�กระบวนก�รผลิตเพื่อแก้ไขปัญห�แต่ละด้�นให้ลดลง
อีกด้วย
 โดยคณะทำ�ง�นจะทำ�หน�้ทีใ่นก�รวเิคร�ะห ์ว�งแผนก�รปรับปรงุ 
และปรับปรุงอย่�งต่อเนื่องในโครงก�รที่ดำ�เนินก�รแล้ว และคิดค้น 
โครงก�รใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภ�พและลดต้นทุนก�รผลิต รวมทั้ง 
มีก�รปรับปรุงด้�นคุณภ�พ โดยมีโครงก�รต่�งๆ ที่สำ�คัญ เช่น 
1. โครงก�ร Zero Scrap 2. โครงก�รลดอุณหภูมิเผ�ไหม้ในเต�เผ� 
3. โครงก�รลดคว�มสิ้นเปลืองก�รใช้ง�นลูกรีดของแท่นรีดละเอียด 
4. โครงก�รซ่อมบำ�รุง Edge Induction Heater โดยบุคล�กร 
ภ�ยในบริษัท 5. โครงก�รระบบควบคุมเครื่องม้วนเก็บแบบอัตโนมัต ิ
เพื่อลดของเสียจ�กก�รกดทับชิ้นง�นที่ผิดปกติ 6. โครงก�รปรับปรุง 
และถ่�ยโอนโปรแกรมพร้อมท้ังข้อมูลของระบบควบคุมก�รผลิต 
ด้วยตนเอง 7. โครงก�รเพิ่มอัตร�ก�รผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนกัดกรด
และเคลือบน้ำ�มัน 8. โครงก�รก�รบำ�รุงรักษ�ด้วยตนเองที่ทุกคน 
มสีว่นรว่ม (TPM) และ 9. โครงก�ร Zero Accident 10. โครงก�รจติอ�ส� 
สร้�งวินัย วัฒนธรรมคว�มปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม (BBS) 

ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ อัคคีภัย 
และเหตุฉุกเฉินอื่นๆ 

 บริษัทตระหนักถึงผลกระทบที่อ�จเกิดขึ้นห�กเกิดเหตุก�รณ์
ว�ตภัย อุทกภัย และอัคคีภัย ซึ่งจะก่อให้เกิดก�รสูญเสียโอก�ส 
ในก�รผลิต และก�รส่งมอบ จึงได้มีก�รบริห�รจัดก�รตั้งคณะทำ�ง�น 
และเตรียมคว�มพร้อมทั้งด้�นบุคล�กรและอุปกรณ์ เพื่อตอบสนอง
ต่อเหตุฉุกเฉิน รวมถึงก�รทำ�ประกันภัยที่ครอบคลุมคว�มเสียห�ย 
ในด�้นทรพัยส์นิ คว�มเสยีห�ยของสนิค�้และผลติภณัฑท์ีอ่�จเกดิจ�ก 
เหตกุ�รณ์ต�่งๆ ดงักล่�ว ตลอดจนก�รหยุดชะงกัท�งธรุกจิที่อ�จเกดิขึน้ 
จ�กอัคคีภัยหรือภัยธรรมช�ติ 
 ในป ี2563 มกี�รฝกึซอ้มเพือ่พรอ้มรบัตอ่เหตกุ�รณ์อทุกภัย 1 ครัง้ 
และด้�นอัคคีภัยบริษัทได้มีก�รซ้อมแผนฉุกเฉินไปแล้วทั้งหมด 
19 ครัง้ เพือ่เปน็ก�รทบทวนและเตรยีมคว�มพรอ้มใหก้บัพนกัง�นห�ก
เกิดเหตุฉุกเฉินในอน�คต

ความเสี่ยงจากการผลิต
ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  
สังคม และชุมชน
   
 บริษัทได้ประเมินปัจจัยเสี่ยงจ�กก�รผลิตที่อ�จมีผลกระทบต่อ 
ส่ิงแวดล้อม สังคม และชุมชนในพ้ืนท่ีในทุกๆ ด้�น ท้ังในด้�นส่ิงแวดล้อม 
ด้�นก�รใช้ทรัพย�กร ด้�นสังคมคว�มเป็นอยู่ ด้�นคว�มปลอดภัย 
รวมถึงด้�นเศรษฐกิจของชุมชนในพื้นที่ 
 เพื่อลดผลกระทบที่อ�จเกิดจ�กก�รผลิตของบริษัทต่อชุมชน 
ภ�ยนอก บริษัทได้ดำ�เนินก�รต�มม�ตรฐ�นระบบก�รจัดก�ร 
สิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 และติดต�มก�รเปลี่ยนแปลงกฎหม�ย
สิ่งแวดล้อมอย่�งต่อเนื่อง นอกจ�กนี้ บริษัทได้เลือกใช้เชื้อเพลิง 
น้ำ�มนัเต�ทีม่กีำ�มะถันต่ำ� ไมเ่กนิรอ้ยละ 2 มกี�รควบคมุและตรวจสอบ 
ระบบก�รเผ�ไหม้ให้มีก�รเผ�ไหม้ที่สมบูรณ์ ควบคุมตรวจสอบ
อุปกรณ์ระบบบำ�บัดอ�ก�ศและระบบบำ�บัดน้ำ�ให้พร้อมใช้ง�นเสมอ
มีก�รนำ�น้ำ�ที่บำ�บัดแล้วหมุนเวียนกลับม�ใช้ใหม่ทั้งหมดโดยไม่มี 
ก�รระบ�ยออกสู่ภ�ยนอก ผลก�รตรวจวัดคุณภ�พอ�ก�ศและน้ำ� 
ไม่เกินม�ตรฐ�นที่ร�ชก�รกำ�หนด ดำ�เนินก�รตรวจประเมินบริษัท 
รบักำ�จดัก�กของเสยีและใชบ้รกิ�รบรษิทัรบักำ�จดัก�กทีไ่ดร้บัอนุญ�ต 
จ�กกรมโรงง�นอุตส�หกรรม และติดต�มตรวจสอบก�รขนส่ง 
จนเสร็จส้ินกระบวนก�รกำ�จัดของเสีย นอกจ�กนี้ ยังได้มีก�รฝึกซ้อม 
แผนตอบสนองเหตุฉุกเฉินจ�กก�รผลิตเพื่อลดผลกระทบจ�ก
เหตุก�รณ์ฉุกเฉินที่อ�จเกิดขึ้น  
 ในส่วนของผลกระทบต่อชุมชนที่อ�จเกิดขึ้นเนื่องจ�กก�รขนส่ง 
สินค้� บริษัทมีก�รควบคุมรถขนส่งสินค้�ของบริษัทในเครือสหวิริย� 
และติดต�มผลก�รดำ�เนินง�นผ่�นคณะขับเคลื่อนสภ�ผู้นำ�ชุมชน 
มีกิจกรรมต่�งๆ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจ�กก�รขนส่ง เช่น ก�รอบรม 
พนักง�นขับรถ ก�รติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อตรวจสอบพฤติกรรม 
ก�รขับรถผ่�นพื้นที่ชุมชน รวมถึงติดตั้งระบบ GPS กับรถขนส่งทุกคัน 
และมีก�รควบคุมผ่�นศูนย์ควบคุมตลอด 24 ชั่วโมง และก�รตั้งจุด 
ตรวจวัดคว�มพร้อมของพนักง�นขับรถระหว่�งเส้นท�งขึ้นกรุงเทพฯ 
รวมถึงมีสถ�นที่ให้พักผ่อนให้กับพนักง�นขับรถ เป็นต้น

ร�ำยงำนประจ�ำปี�2563
บริษัท�สหวิริยำสตีลอินดัสตรี�จ�ำกัด�(มหำชน)
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3. ความเสี่ยงด้านการเงิน

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
  
 คว�มเสี่ยงด้�นสภ�พคล่อง หม�ยถึง คว�มเสี่ยงที่บริษัท
ไม่ส�ม�รถที่จะปฏิบัติต�มภ�ระผูกพันต่�งๆ เมื่อครบกำ�หนด 
อันเนื่องจ�กบริษัทไม่ส�ม�รถเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสดหรือ 
ไม่ส�ม�รถจัดห�เงินในจำ�นวนที่เพียงพอกับคว�มต้องก�รภ�ยใน
ระยะเวล�ที่กำ�หนดและมีต้นทุนที่ เหม�ะสม ซึ่งอ�จทำ�ให้เกิด 
คว�มเสียห�ยต่อบริษัทได้ โดยปัจจัยเสี่ยงที่สำ�คัญที่ส่งผลกระทบต่อ 
สภ�พคล่องของบรษัิท เป็นผลต่อเนือ่งม�จ�กยอดข�ยทีอ่�จไมเ่ป็นไป 
ต�มแผนและลูกหนี้ก�รค้�ที่ไม่ส�ม�รถชำ�ระหนี้ได้ต�มกำ�หนด 
ชำ�ระหนี้ ซึ่งกระทบกับกระแสเงินสดรับ กระแสเงินสดจ่�ยและเงินทุน 
หมุนเวียนของบริษัท และนอกจ�กปริม�ณและร�ค�ข�ยสินค้�ที่มี 
คว�มผันผวน และลูกหน้ีก�รค้�ท่ีไม่ส�ม�รถชำ�ระหน้ีได้ต�มกำ�หนดแล้ว 
บรษิทัยงัมภี�ระหนีท้ีต่อ้งชำ�ระต�มแผนฟืน้ฟูกจิก�ร หลงัจ�กที ่“ศ�ล” 
มมีตเิห็นชอบดว้ยแผนฟ้ืนฟูกจิก�รตัง้แตวั่นที ่15 ธันว�คม 2559 อกีดว้ย 
 ในป ี2563 บรษิทัไดร้บัผลกระทบจ�กก�รระบ�ดของไวรสัโควดิ 19 
ที่ส่งผลต่อทั้งก�รผลิต ก�รขนส่ง และคว�มต้องก�รสินค้� ทำ�ให้ 
ปริม�ณก�รข�ยและร�ยรับของบริษัทไม่เป็นไปต�มเป้�หม�ยที่ตั้งไว้  
และทำ�ให้บริษัทมีคว�มเสี่ยงด้�นสภ�พคล่องสูง เพื่อลดคว�มเส่ียง 
ด้�นสภ�พคล่องในสถ�นก�รณ์ท่ีไม่ปกติเช่นน้ี และส�ม�รถดำ�เนิน 
ธุรกิจได้โดยปกติ บริษัทในฐ�นะผู้บริห�รแผนฟื้นฟูกิจก�รได้ 
ของดชำ�ระหนี้เงินต้นเป็นก�รช่ัวคร�วตั้งแต่งวดเดือนมีน�คม 2563 
และได้ขอแก้ไขแผนฟื้นฟูกิจก�ร โดยศ�ลล้มละล�ยกล�งได้มีคำ�ส่ัง 
เห็นชอบด้วยแผนฉบับแก้ไขเมื่อวันที่ 18 กันย�ยน 2563 ทั้งนี้ บริษัท 
ยังคงติดต�มระดับเงินทุนหมุนเวียนอย่�งใกล้ชิด ผ่�นก�รจัดทำ�
ประม�ณก�รกระแสเงินสดรับและกระแสเงินสดจ่�ยอย่�งสม่ำ�เสมอ 
เพื่อให้ทร�บถึงคว�มต้องก�รสภ�พคล่องในอน�คตและมีเวล�
เตรียมก�รทีเ่พียงพอในก�รห�ท�งแกป้ญัห�สภ�พคล่องไดท้นัก�รณ์ 
บรหิ�รจดัก�รและให้คว�มสำ�คญักบัก�รข�ยสนิค�้ ก�รบรหิ�รวตัถดุบิ 
และสร้�งนวัตกรรมเพื่อสร้�งร�ยได้และมูลค่�เพิ่มให้กับสินค้� 
ลดค่�ใช้จ่�ยในด้�นต้นทุนก�รผลิตและค่�ใช้จ่�ยด้�นอื่นๆ 
มีก�รประชุมห�รือร่วมกับคณะกรรมก�รเจ้�หนี้อย่�งสม่ำ�เสมอ
ทุกเดือนในก�รติดต�มก�รดำ�เนินก�รต�มแผนฟ้ืนฟูกิจก�ร และ
ก�รติดต�มก�รจัดก�รเงินสดโดยผู้สอบท�นกระแสเงินสด เพื่อให้
มั่นใจว่�บริษัทมีก�รบริห�รจัดก�รเงินสดได้อย่�งเหม�ะสมเข้มงวด 
โดยในปี 2563 บริษัทมีกระแสเงินสดรับเพียงพอที่จะรองรับ 
กระแสเงินสดจ่�ย 

ความเสี่ยงจากความผันผวน
ของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 

 เนื่องจ�กก�รซื้อเหล็กแท่งแบนซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในก�รผลิต 
ของบริษัทเป็นก�รนำ�เข้�จ�กต่�งประเทศทั้งจำ�นวน ทำ�ให้บริษัท
มีภ�ระร�ยจ่�ยคงค้�งที่เป็นเงินตร�ต่�งประเทศ ในขณะที่ร�ยรับ
ของบริษัทส่วนใหญ่เป็นก�รข�ยในประเทศ นอกจ�กนี้ บริษัทยัง

มีหนี้สินต�มแผนฟื้นฟูกิจก�รบ�งส่วนที่เป็นเงินตร�ต่�งประเทศ
บริษัทจึงมีคว�มเสี่ยงจ�กก�รเปลี่ยนแปลงของอัตร�แลกเปลี่ยน
เกิดขึ้น อันเป็นผลม�จ�กก�รที่อัตร�แลกเปลี่ยนมีคว�มผันผวน 
จนอ�จสง่ผลกระทบตอ่ผลก�รดำ�เนนิง�นของบรษิทั ทัง้นี ้ฝ�่ยจดัก�ร 
ได้มีก�รบริห�รคว�มเสี่ยงจ�กคว�มผันผวนของอัตร�แลกเปลี่ยน
ภ�ยใต้นโยบ�ยท่ีได้รับอนุมัติจ�กคณะกรรมก�รบริษัท โดยจะใช้วิธีก�ร 
Matching คือก�รนำ�ร�ยได้สกุลเดียวกันจ�กคู่ค้�ร�ยหนึ่งม� Match 
กบัร�ยจ�่ยทีต่อ้งชำ�ระใหแ้กคู่ค่�้อกีร�ยหนึง่ สว่นทีเ่หลอืจะทำ�สญัญ�
ซื้อข�ยอัตร�แลกเปลี่ยนล่วงหน้� (Forward Contract) 
 อย่�งไรก็ต�ม บริษัทได้รับอนุมัติวงเงินในก�รทำ�ธุรกรรม 
ก�รซื้อหรือข�ยเงินตร�ต่�งประเทศล่วงหน้� (Forward Contract) 
ไม่ เพียงพอในก�รปิดคว�มเสี่ยงจ�กคว�มผันผวนของอัตร� 
แลกเปลี่ยนเงินตร�ต่�งประเทศที่ม�จ�กก�รดำ�เนินธุรกิจปกติ 
และหนี้เงินเหรียญสหรัฐต�มแผนฟื้นฟูกิจก�ร เนื่องจ�กถูกระงับ
วงเงินในก�รทำ�สัญญ�ซื้อข�ยอัตร�แลกเปลี่ยนล่วงหน้�จ�ก 
ก�รที่บริษัทเข้�สู่กระบวนก�รฟื้นฟู ต่อม�บริษัทได้รับอนุมัติวงเงิน 
ในก�รทำ� Forward Contract ภ�ยใต้เงื่อนไขที่มีก�รว�งเงินประกัน
ท้ังนี้ บริษัทอยู่ในระหว่�งก�รขออนุมัติวงเงินในก�รทำ� Forward 
Contract เพิ่มเติม และนอกจ�กนี้ บริษัทได้เปิดบัญชีเงินฝ�กเงินตร�
ต่�งประเทศ (Foreign Currency Deposit - FCD) ไว้สำ�หรับก�รถือ 
เงินตร�ต่�งประเทศ และปิดคว�มเสี่ยงจ�กก�รซื้อวัตถุดิบจ�กผู้ข�ย 
ทีต่กลงชำ�ระหนีเ้ปน็เงนิบ�ทต�มอตัร�แลกเปลีย่นทีต่กลงไวใ้นสัญญ� 
เพือ่ชว่ยลดคว�มเสีย่งจ�กคว�มผนัผวนของอตัร�แลกเปลีย่นเงนิตร� 
ต่�งประเทศอีกด้วย 

ความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อทางการค้า

 คว�มเสี่ยงจ�กก�รให้สินเชื่อท�งก�รค้�เป็นคว�มเสี่ยงที่เกิดจ�ก 
ก�รที่ลูกค้�ของบริษัทไม่ส�ม�รถปฏิบัติต�มเงื่อนไขและข้อตกลง
ในสัญญ�ซื้อข�ยที่ได้ตกลงร่วมกันไว้ ทำ�ให้ไม่ส�ม�รถชำ�ระหนี้ได้ 
เมื่อครบกำ�หนด ส่งผลต่อสภ�พคล่องท�งก�รเงินของบริษัท 
 ทั้งนี้ บริษัทได้มุ่งเน้นและให้คว�มสำ�คัญกับคุณภ�พของสินเชื่อ 
ก�รควบคุมประสิทธิภ�พในก�รติดต�มหนี้ ระบบก�รควบคุมภ�ยใน
ที่ดี และรวมถึงนโยบ�ยก�รปล่อยสินเชื่อที่เข้มงวด ก�รทบทวน 
ก�รให้สินเชื่อ ตลอดจนอำ�น�จในก�รอนุมัติสินเชื่อ เพื่อให้เกิด
ม�ตรฐ�นในก�รให้สินเชื่ออย่�งต่อเนื่อง และเพื่อจำ�กัดคว�มเสี่ยง
จ�กสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดร�ยได้ให้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ม�กจนกระทบกับ
ผลก�รดำ�เนินง�นโดยรวมของบริษัท ซึ่งบริษัทได้มีก�รดำ�เนินก�ร 
ติดต�มยอดหนี้คงค้�งเกินกำ�หนดอย่�งใกล้ชิด โดยร่วมกำ�หนดแผน 
ก�รชำ�ระเงิน และกำ�หนดนโยบ�ยสินเชื่อในก�รให้ชำ�ระหนี้คงค้�ง 
เกนิกำ�หนด (ถ�้ม)ี กอ่นทีจ่ะสง่มอบสนิค�้ใหมใ่หก้บัลกูค�้ อย�่งไรกต็�ม 
บริษัทมียอดหนี้ค้�งชำ�ระเกินกำ�หนดจ�กลูกหนี้บริษัทในเครือ 2 ร�ย 
ซึ่งบริษัทได้ควบคุมก�รชำ�ระเงินและก�รส่งมอบสินค้�ให้เป็นไป 
ต�มเงื่อนไขที่กำ�หนดไว้ในแผนฟื้นฟูกิจก�ร โดยบริษัทได้ตั้ง 
ค่�เผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้แล้วเต็มจำ�นวน นอกจ�กนี้ บริษัทได้เสนอ 
แนวท�งก�รชำ�ระหนี้คงค้�งของลูกหนี้ทั้ง 2 ร�ย และก�รแก้ไขปัญห� 
ต่อคณะกรรมก�รเจ้�หน้ี ต�มท่ีกำ�หนดไว้ในแผนฟ้ืนฟูกิจก�ร 
ฉบับแก้ไขแล้ว
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4. ความเสี่ยงจากการที่ไม่สามารถดำาเนิน
 กระบวนการฟื้นฟูกิจการให้สำาเร็จ
 หรือกระบวนการฟื้นฟูกิจการเกิดความล่าช้า
 จนเกิดความเสียหายต่อการดำาเนินกิจการ

 จ�กก�รที่บริษัทได้เข้�สู่กระบวนก�รฟ้ืนฟูกิจก�ร โดยศ�ล
ล้มละล�ยกล�ง (“ศ�ล”) ได้มีคำ�สั่งเมื่อวันที่ 10 มีน�คม 2559 
ให้บริษัทฟ้ืนฟูกิจก�รและต้ังบริษัทเป็นผู้ทำ�แผน และต่อม�มีมติ 
เห็นชอบแผนฟื้นฟูกิจก�รของบริษัท เมื่อวันที่ 15 ธันว�คม 2559 
โดยในแผนฟื้นฟูกิจก�รได้กำ�หนดให้บริษัทเป็นผู้บริห�รแผน 
ก�รเข้�สู่กระบวนก�รฟ้ืนฟูกิจก�รภ�ยใต้พระร�ชบัญญัติล้มละล�ย 
ต�มคำ�สั่ง “ศ�ล” ในขั้นตอนใดๆ อ�จถูกคัดค้�นจ�กเจ้�หนี้ หรือ 
มีเหตุให้ไม่ได้รับคว�มเห็นชอบจ�กศ�ล จนส่งผลให้ฟื้นฟูกิจก�ร 
ล่�ช้�หรือไม่สำ�เร็จ ซึ่ งอ�จมีผลให้บริษัทอ�จถูกเจ้�หนี้ฟ้อง 
ล้มละล�ยได้ เพร�ะห�ก “ศ�ล” มีคำ�สั่งยกเลิกฟื้นฟูกิจก�รแล้ว 
บริษัทก็จะไม่ได้รับคว�มคุ้มครองต�มม�ตร� 90/12 ในเรื่อง 
สภ�วะก�รพักชำ�ระหนี้ (Automatic Stay) อีกต่อไป   
 ทั้งนี้ บริษัทได้ยื่นคำ�ร้องขอแก้ไขแผนฟื้นฟูกิจก�ร (“แผน”) และ
ที่ประชุมเจ้�หนี้ได้มีมติยอมรับแผนฉบับแก้ไข ด้วยคะแนนเสียง 
รอ้ยละ  92.46  เมือ่วนัที ่18  มถินุ�ยน  2563  ซึง่ตอ่ม�  ศ�ลลม้ละล�ยกล�ง 
ได้มีคำ�สั่งเห็นชอบด้วยแผนที่มีก�รแก้ไข เมื่อวันที่ 18 กันย�ยน 2563 
 บริษัทตระหนักถึงคว�มเสี่ยงในก�รที่ ไม่ส�ม�รถดำ�เนิน
กระบวนก�รฟื้นฟูกิจก�รให้สำ�เร็จหรือกระบวนก�รฟื้นฟูกิจก�ร 
เกิดคว�มล่�ช้�จนเกิดคว�มเสียห�ยต่อก�รดำ�เนินกิจก�รได้ และ 
ได้ดำ�เนนิก�รต�มแผนฟ้ืนฟูกจิก�รอย�่งตอ่เนือ่ง นอกจ�กนี ้บรษัิทได้
มีก�รประชุมห�รือกับคณะกรรมก�รเจ้�หนี้อย่�งใกล้ชิด โดยมีบริษัท
ที่ปรึกษ�กฎหม�ย ผู้สอบท�นกระแสเงินสด ผู้ตรวจสอบสินค้�และ
วัตถุดิบ และตัวแทนหลักประกัน ในก�รที่จะช่วยให้บริษัทส�ม�รถ
ดำ�เนินก�รต�มแผนฟื้นฟูกิจก�รได้จนเป็นผลสำ�เร็จ

5. ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อสิทธิ
 หรือการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

 จ�กก�รท่ีบริษัทได้ย่ืนคำ�ร้องขอฟ้ืนฟูกิจก�รต่อศ�ลล้มละล�ยกล�ง 
ในวันที ่1 ตุล�คม 2558 และอยูร่ะหว่�งกระบวนก�รฟืน้ฟกูจิก�รภ�ยใต ้
พระร�ชบัญญัติล้มละล�ยต�มคำ�สั่ง “ศ�ล” ให้บริษัทฟื้นฟูกิจก�ร 
เมื่อวันที่ 10 มีน�คม 2559 ส่งผลให้บรรด�สิทธิต�มกฎหม�ย 
ของผู้ถือหุ้นระงับลง เว้นแต่สิทธิที่จะได้รับเงินปันผล ต่อม� 
ตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ประก�ศให้หุ้นส�มัญของบริษัท 
เข้�ข่�ยอ�จถูกเพิกถอนจ�กก�รเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตล�ดหลักทรัพย์ เนื่องจ�กงบก�รเงินประจำ�ปี 2558 ปร�กฏส่วน 
ของผู้ถือหุ้นมีค่�น้อยกว่�ศูนย์ และมีมติเพิกถอนหุ้นส�มัญของ 
บรษิทัจ�กก�รเป็นหลักทรพัยจ์ดทะเบยีน มผีลตัง้แตวั่นที ่11 กรกฎ�คม 
2563 เป็นต้นไป เนื่องจ�กบริษัทไม่ส�ม�รถแก้ไขเหตุเพิกถอน 
ดังกล่�วให้หมดไปได้ภ�ยในระยะเวล�ที่ตล�ดหลักทรัพย์ฯ กำ�หนด 
 อย่�งไรก็ต�ม บริษัทยังคงดำ�เนินธุรกิจโดยปกติภ�ยใต้  
ก�รฟื้นฟูกิจก�ร และเปิดเผยข้อมูลที่สำ�คัญ รวมท้ังงบก�รเงิน 
ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทร�บถึงสถ�นะและผลประกอบก�ร 
ของบริษัทอย่�งต่อเนื่องบนหน้�เว็บไซต์ของบริษัท
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ชื่อบริษัท : บรษิัท สหวริยิ�สตลีอนิดัสตร ีจำ�กัด (มห�ชน)
  SAHAVIRIYA STEEL INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED
ชื่อย่อ : เอสเอสไอ
  SSI
เลขทะเบียนบริษัท : 0107537000688
เว็บไซต ์ : http://www.ssi-steel.com
ประเภทธุรกิจ : ผลติและจำ�หน่�ยเหลก็แผ่นรดีร้อนชนดิม้วน ด้วยกำ�ลงัก�รผลติสงูสดุ 4 ล้�นตนัต่อปี และเหลก็แผ่นรดีร้อนชนดิม้วน 
  ประเภทล้�งผวิและเคลอืบนำ�้มนั ด้วยกำ�ลังก�รผลติสงูสดุ 1 ล้�นตนัต่อปี โดยมุง่เน้นนวตักรรมผลติภณัฑ์เหลก็แผ่น
  ช้ันคุณภ�พพิเศษเพื่อรองรับคว�มต้องก�รใช้เหล็กที่เพิ่มขึ้นของภูมิภ�ค สำ�หรับอุตส�หกรรมย�นยนต์ พลังง�น  
  ก�รขนส่ง และก�รก่อสร้�ง ส่วนก�รลงทุนในอุตส�หกรรมเหล็กปล�ยนำ้� บริษัทได้ร่วมลงทุนในบริษัท เหล็กแผ่น 
  รดีเยน็ไทย จำ�กดั (มห�ชน) (TCRSS) ซึง่ประกอบธรุกจิเหลก็แผ่นรดีเยน็ และบรษิทั เหลก็แผ่นเคลอืบไทย จำ�กดั (TCS)  
  ซึ่งประกอบธุรกิจเหล็กแผ่นเคลือบ อีกทั้งยังมีก�รลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ได้แก่ ธุรกิจวิศวกรรม ภ�ยใต้ 
  ก�รดำ�เนินง�นของบริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด (WCE) และธุรกิจท่�เรือ ภ�ยใต้ก�รดำ�เนินง�นของ 
  บรษิัท ท่�เรอืประจวบ จำ�กัด (PPC)

ที่ตั้งสำานักงาน

ส�านักงานใหญ่  : เลขที่ 28/1 อ�ค�รประภ�วทิย์ ชั้น 2 - 3 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสลีม เขตบ�งรัก กรุงเทพมห�นคร 10500
  โทรศัพท์  0-2238-3063-82
  โทรส�ร 0-2236-8890, 0-2236-8892
ส�านักงานโรงงาน : เลขที่ 9 หมู่ที่ 7 ตำ�บลแม่รำ�พงึ อำ�เภอบ�งสะพ�น จังหวัดประจวบครีขีันธ์ 77140
  โทรศัพท์ 0-3269-1403, 0-3269-1411, 0-3269-1413-14, 0-3269-1419-20
  โทรส�ร 0-3269-1416, 0-3269-1421

ข้อมูลทั่วไป
และข้อมูลสำาคัญอื่น

14

จำานวนและชนิดของหุ้นของบริษัท 
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

ทุนจดทะเบียน    จำ�นวน  11,113,018,280 บ�ท
แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ  จำ�นวน  11,113,018,280 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ    1 บ�ท 
ทุนช�าระแล้ว    จำ�นวน  11,113,018,280 บ�ท
แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ  จำ�นวน  11,113,018,280 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ    1 บ�ท 
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ชื่อ สถานที่ตั้งสำานักงานใหญ่ ประเภทธุรกิจ จำานวนและชนิดของหุ้นที่จำาหน่ายได้แล้วทั้งหมด
ของนิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของจำานวนหุ้นที่จำาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อและสถานที่ตั้งสำานักงานใหญ่ของนิติบุคคล ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน
(บาท)

มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ
(บาท)

จำานวนหุ้นสามัญ
ที่จำาหน่ายได้แล้ว

(หุ้น)

อัตราส่วน
จำานวนหุ้นที่ถือ

(ร้อยละ)

บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด

16 อ�ค�รเค แอนด์ ว�ย ชั้น 5 ถนนสุรศักดิ์

แขวงสีลม เขตบ�งรัก กรุงเทพมห�นคร 10500

โทรศัพท์  0-2234-9889

โทรส�ร 0-2233-6669

ธุรกิจ

วิศวกรรม

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

บริษัท ท่�เรือประจวบ จำ�กัด

28/1 อ�ค�รประภ�วิทย์ ชั้น 6 ถนนสุรศักดิ์ 

แขวงสีลม เขตบ�งรัก กรุงเทพมห�นคร 10500

โทรศัพท์  0-2630-0323-32

โทรส�ร  0-2236-7057

ธุรกิจ

ท่�เรือ 

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

บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำ�กัด (มห�ชน)

28/1 อ�ค�รประภ�วิทย์ ชั้น 5 ถนนสุรศักดิ์

แขวงสีลม เขตบ�งรัก กรุงเทพมห�นคร 10500

โทรศัพท์  0-2630-0300

โทรส�ร  0-2630-0320-2

ธุรกิจ

เหล็กแผ่น

รีดเย็น

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

ร�ำยงำนประจ�ำปี�2563
บริษัท�สหวิริยำสตีลอินดัสตรี�จ�ำกัด�(มหำชน)
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ชื่อ สถานที่ตั้ง ของบุคคลอ้างอิงอื่นๆ

นายทะเบียนหลักทรัพย์  

หุ้นสามัญ : บรษิัท ศูนย์รับฝ�กหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
  ที่ตั้งสำ�นักง�น เลขที่ 93 ชั้น 14 ถนนรัชด�ภเิษก 
  แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมห�นคร 10400
  โทรศัพท์  0-2009-9000 
  โทรส�ร  0-2009-9991
  TSD Call Center 0-2009-9999  

ผู้สอบบัญชี : น�งสุวมิล กฤตย�เกยีรณ์ ผู้สอบบัญชรีับอนุญ�ตเลขที่ 2982
  น�งส�วสมจนิตน� พลหริัญรัตน์ ผู้สอบบัญชรีับอนุญ�ตเลขที่ 5599
  น�ยนพฤกษ์ พษิณุวงษ์ ผู้สอบบัญชรีับอนุญ�ตเลขที่ 7764
  บรษิัท สอบบัญช ีด ีไอ เอ อนิเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
  ที่ตั้งสำ�นักง�น เลขที่ 316/32 ซอยสุขุมวทิ 22 ถนนสุขุมวทิ 
  แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมห�นคร 10110
  โทรศัพท์  0-2259-5300 
  โทรส�ร  0-2260-1553

ผู้รับผิดชอบสูงสุด  : น�ยณรงค์ฤทธิ์ โชตนิุชติตระกูล 
ในสายงานบัญช ี  ประธ�นเจ้�หน้�ที่ก�รเงนิ 
และการเงิน  โทรศัพท์  0-2238-3063-82 
Chief Financial  โทรส�ร  0-2236-8892
Officers (CFO)  อเีมล  narongritc@ssi-steel.com 
(วันที่เริ่มต้น 
1 กรกฎาคม 2563)

ผู้ควบคุมดูแล : น�ยฐนภัทร พงศ์พพิัฒน�  
การท�าบัญช ี  ผู้จัดก�รฝ่�ยบัญชกี�รเงนิและบัญชบีรหิ�ร
(สมุห์บัญชี)  โทรศัพท์  0-2238-3063-82 
(วันที่เริ่มต้น  โทรส�ร  0-2236-8892
14 สิงหาคม 2561)  อเีมล  thanapatrp@ssi-steel.com 

เลขานุการบริษัท  : น�ยสุรศักดิ์ ง�มสทิธพิงศ� 
  ผู้จัดก�รทั่วไป หัวหน้�สำ�นักเลข�นุก�รบรษิัท
  โทรศัพท์  0-2238-3063-82 
  โทรส�ร  0-2236-8892
  อเีมล  surasakn@ssi-steel.com 

ร�ำยงำนประจ�ำปี�2563
บริษัท�สหวิริยำสตีลอินดัสตรี�จ�ำกัด�(มหำชน)
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รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
 
 ร�ยชือ่และสดัสว่นก�รถอืหุน้ต�มทะเบยีนผูถ้อืหุน้ ณ วันที ่11 สงิห�คม 2563 ซึง่เปน็วันปดิสมดุทะเบยีนล่�สุด (ภ�ยหลงัจ�กทีค่ณะกรรมก�ร 
ตล�ดหลักทรัพย์ฯ ได้มีมติให้เพิกถอนหุ้นส�มัญของบริษัทจ�กก�รเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎ�คม 2563 
เป็นต้นไป)

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
15

ข้อจำากัดการถือหุ้นของชาวต่างชาติ
 
 บรษิทัมขีอ้จำ�กดัก�รถอืหุน้ของบุคคลต่�งด้�ว (Foreign Limit) ไวร้อ้ยละ 49 ของทนุชำ�ระแลว้ โดย ณ วนัที ่30 ธนัว�คม 2563 มบีคุคลต�่งด้�ว 
ถือหุ้นของบริษัทร้อยละ 2.65

     ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2563 

     จำานวนหุ้นที่ถือ    ร้อยละของ
      จำานวนหุ้นทั้งหมด

 

 1.  ธน�ค�รกรุงไทย จำ�กัด (มห�ชน)  4,499,394,589  40.488 

 2.  ธน�ค�รไทยพ�ณิชย์ จำ�กัด (มห�ชน) 4,469,534,816  40.219

 3.  ธน�ค�รทิสโก้ จำ�กัด (มห�ชน) 874,888,641  7.873

 4.  บริษัท เครือสหวิริย� จำ�กัด   159,756,038  1.438

 5.  CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-UBS SWITZERLAND AG  125,794,772  1.132

 6.  น�ยสุชิน รัตนศิริวิไล   100,079,689  0.901

 7.  SIX SIS LTD    66,665,575  0.600

 8. น�ยวิโรจน์ อึ้งไพบูลย์   59,966,879  0.540

      ตามทะเบียนผู้ถือหุ้น 
     ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2563

    จำานวนหุ้นรวม  คิดเป็นร้อยละ

  ผู้ถือหุ้นสัญช�ติไทย  จำ�นวน 13,905 ร�ย  10,818,370,577   97.35

  ผู้ถือหุ้นสัญช�ติต่�งด้�ว  จำ�นวน      110 ร�ย  294,647,703   2.65

ชื่อผู้ถือหุ้น

การกระจายการถือหุ้นตามสัญชาติ

ร�ำยงำนประจ�ำปี�2563
บริษัท�สหวิริยำสตีลอินดัสตรี�จ�ำกัด�(มหำชน)
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นโยบาย
การจ่ายเงินปันผล

16

 บริษัทมีนโยบ�ยที่จะจ่�ยเงินปันผลจ�กงบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�รในอัตร�ไม่ต่ำ�กว่�ร้อยละ 25 ของกำ�ไรสุทธิหลังหักภ�ษีเงินได้ สำ�รอง 
ต�มกฎหม�ย และสำ�รองอื่นๆ ในแต่ละปี อย่�งไรก็ต�ม ก�รจ่�ยเงินปันผลจ�กงบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�รดังกล่�วจะขึ้นอยู่กับภ�วะเศรษฐกิจ 
กำ�ไรจ�กก�รดำ�เนินง�น แผนก�รลงทุน เงื่อนไขสัญญ�ต่�งๆ และคว�มเหม�ะสมอื่นๆ ทั้งในปัจจุบันและอน�คต 

 มติคณะกรรมก�รบริษัทที่อนุมัติให้จ่�ยเงินปันผลจ�กงบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�รน้ัน ให้นำ�เสนอเพื่อขออนุมัติจ�กที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
เวน้แต่เป็นก�รจ�่ยเงนิปนัผลระหว่�งก�ล ใหค้ณะกรรมก�รบรษัิทมอีำ�น�จอนมุตัใิหจ้�่ยเงนิปนัผลจ�กงบก�รเงนิเฉพ�ะกจิก�รไดแ้ล้วใหร้�ยง�น
ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทร�บในก�รประชุมคร�วต่อไป

 สำ�หรับนโยบ�ยก�รจ่�ยเงินปันผลของบริษัทย่อยให้แก่บริษัท บริษัทไม่ได้กำ�หนดอัตร�ส่วนในก�รจ่�ยไว้แต่อย่�งใด ขึ้นอยู่กับ 
ผลประกอบก�รของแต่ละบริษัทย่อย และคณะกรรมก�รของบริษัทย่อยนั้นๆ จะพิจ�รณ�จ่�ยเงินปันผลเป็นกรณีไป

 ทั้งนี้ ในระหว่�งระยะเวล�ที่ศ�ลยังไม่มีคำ�สั่งให้ยกเลิกก�รฟ้ืนฟูกิจก�ร บริษัทโดยผู้บริห�รแผนจะไม่จ่�ยเงินปันผลหรือประโยชน์อื่นใด 
ทำ�นองเดียวกับเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท เว้นแต่ได้รับคว�มเห็นชอบจ�กคณะกรรมก�รเจ้�หนี้
 
 ในปี 2563 คณะกรรมก�รบริษัทในฐ�นะผู้บริห�รแผนฟื้นฟูกิจก�รของลูกหนี้ต�มคำ�สั่งศ�ลล้มละล�ยกล�ง เมื่อวันที่ 15 ธันว�คม 2559 
คดีหม�ยเลขแดงที่ ฟ.8/2559  ในคร�วประชุมครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 16 เมษ�ยน 2563 ได้มีมติอนุมัติงดจ่�ยเงินปันผลจ�กผลก�รดำ�เนินง�น
ประจำ�ปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2562

ร�ำยงำนประจ�ำปี�2563
บริษัท�สหวิริยำสตีลอินดัสตรี�จ�ำกัด�(มหำชน)
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รายละเอียดเกี่ยวกับ
คณะกรรมการบริษัท

17

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) : 
• ประธ�นกรรมก�ร และประธ�นกรรมก�รสรรห� 

และกำ�หนดค่�ตอบแทน
 บริษัท ชุมพรอุตส�หกรรมน้ำ�มันป�ล์ม จำ�กัด (มห�ชน)
• ประธ�นกรรมก�ร บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำ�กัด (มห�ชน)
• กรรมก�ร บริษัท เลนโซ่ คอร์ปอร์เรชั่น จำ�กัด (มห�ชน)
• กรรมก�ร และประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ
 บริษัท โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จำ�กัด (มห�ชน)
• ประธ�นกรรมก�ร  

บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จำ�กัด (ตล�ดไท)
• ที่ปรึกษ�รัฐมนตรีช่วยว่�ก�รกระทรวงก�รคลัง  

(น�ยประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์)
• สม�ชิกสภ�นิติบัญญัติแห่งช�ติ
• กรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ ธน�ค�รทห�รไทย จำ�กัด (มห�ชน)
• กรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ ธน�ค�รศรีนคร จำ�กัด (มห�ชน)
• กรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ ธน�ค�รกรุงศรีอยุธย� จำ�กัด (มห�ชน)

การด�ารงต�าแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา : 
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : 
• -ไม่มี-

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :
• ประธ�นกรรมก�ร บริษัท ท่�เรือประจวบ จำ�กัด 
• กรรมก�ร บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด 
• ประธ�นกรรมก�ร บริษัท เอส ซี เจ แอนด์แอสโซซิเอทส์ จำ�กัด

กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
ที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :
• -ไม่มี-

1.  นายสมชาย สกุลสุรรัตน์ 
  ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ 
  และประธานกรรมการตรวจสอบ 
  อายุ 72 ปี

วันที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ : 
• 26 กุมภ�พันธ์ 2553

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :
• -ไม่มี- 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) :
• -ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม : 
• ปริญญ�โท ส�ข�บริห�รธุรกิจ  

สถ�บันบัณฑิตบริห�รธุรกิจศศินทร ์
แห่งจุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย

• ปริญญ�ตรีท�งเศรษฐศ�สตร์ (ภ�คภ�ษ�อังกฤษ)  
มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์

• ปริญญ�บัตรวิทย�ลัยป้องกันร�ชอ�ณ�จักร (วปรอ 4414)
• ประก�ศนียบัตรก�รเงินและก�รธน�ค�ร  

สถ�บันน�ยธน�ค�รแห่งประเทศอังกฤษ 
• ประก�ศนียบัตรชั้นสูงหลักสูตรก�รเมืองก�รปกครอง 

ในระบอบประช�ธิปไตย สำ�หรับนักบริห�รระดับสูง รุ่นที่ 11 
สถ�บันพระปกเกล้�

• หลักสูตรประก�ศนียบัตร Director Certification Program
 (DCP 80/2006) สม�คมสง่เสรมิสถ�บนักรรมก�รบรษิทัไทย (IOD)

ร�ำยงำนประจ�ำปี�2563
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การเข้าร่วมประชุม :
1. เข้�ร่วมประชุมคณะกรรมก�รบริษัท
 ในฐ�นะผู้บริห�รแผนฟื้นฟูกิจก�รฯ 14/14 ครั้ง
2. เข้�ร่วมประชุมกรรมก�รอิสระ 2/2 ครั้ง
3. เข้�ร่วมประชุมคณะกรรมก�รตรวจสอบ 5/5 ครั้ง

ประวัติการกระท�าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง :
1. ก�รถูกพิพ�กษ�ว่�มีก�รกระทำ�คว�มผิดท�งอ�ญ� 
 •  -ไม่มี-
2. ก�รถูกพิพ�กษ�ให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดข�ด 
 •  -ไม่มี-
3. ก�รถูกพิพ�กษ�ให้เป็นบุคคลล้มละล�ย 
 •  -ไม่มี-

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระท�า
ความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
พ.ศ. 2546 ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้ :
1. ก�รกระทำ�ก�รโดยไม่สุจริต หรือประม�ทเลินเล่ออย่�งร้�ยแรง
 •  -ไม่มี-
2. ก�รเปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมูลหรือข้อคว�มอันเป็นเท็จ 

ที่อ�จทำ�ให้สำ�คัญผิด หรือปกปิดข้อคว�มจริงที่ควรบอกให้แจ้ง 
ในส�ระสำ�คัญ ซึ่งอ�จมีผลกระทบต่อก�รตัดสินใจของผู้ถือหุ้น  
ผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

 •  -ไม่มี-
3. ก�รกระทำ�อันไม่เป็นธรรมหรือก�รเอ�เปรียบผู้ลงทุน 

ในก�รซื้อข�ยหลักทรัพย์หรือสัญญ�ซื้อข�ยล่วงหน้� 
หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนก�รกระทำ�ดังกล่�ว

 •  -ไม่มี-

ข้อมูลการด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระ :
1. ไม่มีคว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวกับผู้บริห�ร 

หรือผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย 
2. ไม่มีคว�มสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม  

หรือนิติบุคคลที่อ�จมีคว�มขัดแย้งในปัจจุบัน 
หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่�นม� 

 •  ไม่เป็นกรรมก�รที่มีส่วนร่วมในก�รบริห�รง�น  
  พนักง�น ลูกจ้�ง หรือที่ปรึกษ�ที่ได้รับเงินเดือนประจำ�

 •  ไม่เป็นผู้ให้บริก�รท�งวิช�ชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี  
  หรือที่ปรึกษ�กฎหม�ย 

 •  ไม่มีคว�มสัมพันธ์ท�งธุรกิจที่มีนัยสำ�คัญ อันอ�จมีผล 
  ทำ�ให้ไม่ส�ม�รถทำ�หน้�ที่ได้อย่�งเป็นอิสระ 

2. นายทองฉัตร หงศ์ลดารมภ์ 
 กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ  
 และกรรมการบริหารความเสี่ยง
 อายุ 82 ปี

วันที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ : 
• 1 มีน�คม 2537

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :
• -ไม่มี- 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) :
• -ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม : 
• ปริญญ�เอก ส�ข�วิศวกรรมโยธ� (โครงสร้�ง) 

มห�วิทย�ลัยนอร์ธเวสเทอร์น ชิค�โก สหรัฐอเมริก�
• ปริญญ�โท ส�ข�วิศวกรรมโยธ� (โครงสร้�ง)  

สถ�บันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย
• ปริญญ�ตรี ส�ข�วิศวกรรมโยธ� จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย
• ปริญญ�บัตรวิทย�ลัยป้องกันร�ชอ�ณ�จักร (วปอ. 32)
• หลักสูตรประก�ศนียบัตร Director Accreditation Program
 (DAP 36/2005) สม�คมสง่เสรมิสถ�บนักรรมก�รบรษิทัไทย (IOD)
• หลักสูตรประก�ศนียบัตร Finance for Non-Finance Director
 (FND 24/2005) สม�คมส่งเสรมิสถ�บนักรรมก�รบรษิทัไทย (IOD)

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) : 
2546 - 2563 • น�ยกสภ�มห�วิทย�ลัย 
     มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้�ธนบุรี
2548- 2555 • กรรมก�ร สถ�บันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย
2547 - 2553 • กรรมก�รอิสระ 
     บริษัท บ�งกอกโพลีเอททีลีน จำ�กัด (มห�ชน)
2549 - 2551 • กรรมก�ร 
     บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด 
     (มห�ชน)
2546 - 2551 • กรรมก�ร 
     บริษัท ปตท. เคมิคอล จำ�กัด (มห�ชน)
2540 - 2551 • ประธ�นกรรมก�ร 
     บรษิทัหลักทรพัยจ์ดัก�รกองทนุ ทห�รไทย จำ�กัด

ร�ำยงำนประจ�ำปี�2563
บริษัท�สหวิริยำสตีลอินดัสตรี�จ�ำกัด�(มหำชน)

35



2544 - 2546 • ผู้จัดก�รใหญ่ 
     บริษัท อุตส�หกรรมปิโตรเคมีกัลไทย จำ�กัด 
     (มห�ชน)
2539 - 2544 • กรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ 
     บริษัท ไทยเทเลโฟนแอนด์เทเลคอมมิวนิเคชั่น 
     จำ�กัด (มห�ชน)
2530 - 2534 • กรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ 
     บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด 
     (มห�ชน)
2522 - 2530 • ผู้ว่�ก�ร ก�รปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
2519 - 2522 • ผู้ว่�ก�ร ก�รท�งพิเศษแห่งประเทศไทย

การด�ารงต�าแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา : 
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : 
• ประธ�นกรรมก�ร บริษัท ส�ม�รถคอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มห�ชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :
• กรรมก�ร บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด
• ประธ�นกรรมก�ร บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มห�ชน)
• ประธ�นกรรมก�ร บริษัท ซี.ที.แลนด์ จำ�กัด
• ประธ�นกรรมก�ร บริษัท ชัชว�ลย์-รอยัลแฮสโคนิ่ง จำ�กัด 
• กรรมก�ร บริษัท ไทยไล้ท์บล๊อคแอนด์แพเนล จำ�กัด

กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
ที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :
• -ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุม :
1. เข้�ร่วมประชุมคณะกรรมก�รบริษัท
 ในฐ�นะผู้บริห�รแผนฟื้นฟูกิจก�รฯ 12/14 ครั้ง
2. เข้�ร่วมประชุมกรรมก�รอิสระ 2/2 ครั้ง
3. เข้�ร่วมประชุมคณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง 3/4 ครั้ง

ประวัติการกระท�าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง :
1. ก�รถูกพิพ�กษ�ว่�มีก�รกระทำ�คว�มผิดท�งอ�ญ� 
 •  -ไม่มี-
2. ก�รถูกพิพ�กษ�ให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดข�ด 
 •  -ไม่มี-
3. ก�รถูกพิพ�กษ�ให้เป็นบุคคลล้มละล�ย 
 •  -ไม่มี-

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระท�า
ความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
พ.ศ. 2546 ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้ :
1. ก�รกระทำ�ก�รโดยไม่สุจริต หรือประม�ทเลินเล่ออย่�งร้�ยแรง
 •  -ไม่มี-
2. ก�รเปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมูลหรือข้อคว�มอันเป็นเท็จ 

ที่อ�จทำ�ให้สำ�คัญผิด หรือปกปิดข้อคว�มจริงที่ควรบอกให้แจ้ง 
ในส�ระสำ�คัญ ซึ่งอ�จมีผลกระทบต่อก�รตัดสินใจของผู้ถือหุ้น  
ผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

 •  -ไม่มี-
3. ก�รกระทำ�อันไม่เป็นธรรมหรือก�รเอ�เปรียบผู้ลงทุน 

ในก�รซื้อข�ยหลักทรัพย์หรือสัญญ�ซื้อข�ยล่วงหน้� 
หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนก�รกระทำ�ดังกล่�ว

 •  -ไม่มี-

ข้อมูลการด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระ :
1. ไม่มีคว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวกับผู้บริห�ร 

หรือผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย 
2. ไม่มีคว�มสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม  

หรือนิติบุคคลที่อ�จมีคว�มขัดแย้งในปัจจุบัน 
หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่�นม� 

 •  ไม่เป็นกรรมก�รที่มีส่วนร่วมในก�รบริห�รง�น  
  พนักง�น ลูกจ้�ง หรือที่ปรึกษ�ที่ได้รับเงินเดือนประจำ�

 •  ไม่เป็นผู้ให้บริก�รท�งวิช�ชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี  
  หรือที่ปรึกษ�กฎหม�ย 

 •  ไม่มีคว�มสัมพันธ์ท�งธุรกิจที่มีนัยสำ�คัญ อันอ�จมีผล 
  ทำ�ให้ไม่ส�ม�รถทำ�หน้�ที่ได้อย่�งเป็นอิสระ

 
3. นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ
กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ  
กรรมการกำากับดูแลกิจการที่ด ี   
และประธานกรรมการสรรหา 
และกำาหนดค่าตอบแทน 
อายุ 72 ปี  

วันที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ : 
• 30 เมษ�ยน 2553

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :
• -ไม่มี- 
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2553 - 2554 • กรรมก�ร 
     และประธ�นกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง 
     ธน�ค�รอ�ค�รสงเคร�ะห์
2552 - 2553 • กรรมก�ร ธน�ค�รนครหลวงไทย จำ�กัด (มห�ชน)
2550 - 2552 • ปลัดกระทรวงพ�ณิชย์
    • กรรมก�รในคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์
     และตล�ดหลักทรัพย์
     สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์
     และตล�ดหลักทรัพย์
    • กรรมก�รในคณะกรรมก�รกำ�กับ
     และส่งเสริมก�รประกอบธุรกิจประกันภัย 
     สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับ
     และส่งเสริมก�รประกอบธุรกิจประกันภัย
    • กรรมก�รในคณะกรรมก�รกำ�กับ
     ก�รซื้อข�ยสินค้�เกษตรล่วงหน้� 
     สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับ
     ก�รซื้อข�ยสินค้�เกษตรล่วงหน้� 
2546 - 2552 • ประธ�นคณะอนุกรรมก�รด้�นบริห�ร
     ในคณะกรรมก�รกำ�กับ
     ก�รซื้อข�ยสินค้�เกษตรล่วงหน้�
     สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับ
     ก�รซื้อข�ยสินค้�เกษตรล่วงหน้�
2548 - 2551 • กรรมก�ร ธน�ค�รออมสิน
2544 - 2550 • อธิบดีกรมก�รค้�ภ�ยใน กระทรวงพ�ณิชย์

การด�ารงต�าแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา : 
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : 
• กรรมก�ร และประธ�นคณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง
 บริษัท อ�ห�รสย�ม จำ�กัด (มห�ชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :
• รองประธ�นกรรมก�ร บริษัท ทีซีซี อินเตอร์เทรด จำ�กัด

กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
ที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :
• -ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุม :
1. เข้�ร่วมประชุมคณะกรรมก�รบริษัท
 ในฐ�นะผู้บริห�รแผนฟื้นฟูกิจก�รฯ 14/14 ครั้ง
2. เข้�ร่วมประชุมกรรมก�รอิสระ 2/2 ครั้ง
3. เข้�ร่วมประชุมคณะกรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี 4/4 ครั้ง
4. เข้�ร่วมประชุมคณะกรรมก�รสรรห�
 และกำ�หนดค่�ตอบแทน 2/2 ครั้ง
 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) :
• -ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม : 
• ปริญญ�เอก ส�ข�บริห�รธุรกิจ (D.B.A.),  

University of South Australia ประเทศออสเตรเลีย
• ปริญญ�โท ส�ข�พ�ณิชยศ�สตร์ (บริห�รธุรกิจ)  

มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์
• ปริญญ�ตรีท�งเศรษฐศ�สตร์ (ทฤษฎีเศรษฐศ�สตร์) 

มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์
• ปริญญ�บัตรวิทย�ลัยป้องกันร�ชอ�ณ�จักร (วปอ. 43)
• ประก�ศนียบัตร ผู้บริห�รระดับสูงด้�นก�รค้�และพ�ณิชย์ 

(TEPCoT รุ่นที่ 1)
• ประก�ศนียบัตร หลักสูตรนักบริห�รระดับสูง นบส. รุ่น 17 (ก.พ.)
• หลักสูตรประก�ศนียบัตร Director Certification Program 
 (DCP 131/2010) สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย 

(IOD)
• หลักสูตรผู้บริห�รระดับสูง รุ่นที่ 7 สถ�บันวิทย�ก�รตล�ดทุน

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) : 
2551 - 2560 • ประธ�นคณะกรรมก�รบริห�ร  

    สถ�บันวิจัยและพัฒน�อัญมณี 
    และเครื่องประดับแห่งช�ติ (องค์ก�รมห�ชน)

2554 - 2559 • กรรมก�รผูท้รงคณุวฒุ ิก.พ.ร. (ด�้นบรหิ�รธุรกจิ) 
     และประธ�น อ.ก.พ.ร. ลดขั้นตอน
     ในคณะกรรมก�รพัฒน�ระบบร�ชก�ร 
     สำ�นักง�น ก.พ.ร.
2553 - 2559 • กรรมก�รอิสระ 
     บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำ�กัด (มห�ชน)
2555 - 2556 • กรรมก�ร กสท. - ประธ�นคณะกรรมก�ร
     กำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีและส่งเสริมกิจกรรม
     เพื่อสังคม
     บริษัท กสท.โทรคมน�คม จำ�กัด (มห�ชน)
    • กรรมก�ร กวท. - ประธ�นคณะอนุกรรมก�ร
     พัฒน�ทรัพย�กรบุคคล
     สถ�บันวิจัยวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี
     แห่งประเทศไทย
2553 - 2556 • กรรมก�รและประธ�นกรรมก�รบริห�ร/
     ประธ�นคณะกรรมก�รตรวจสอบ/
     ประธ�นกรรมก�ร
     บรรษัทประกันสินเชื่ออุตส�หกรรมขน�ดย่อม
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ประวัติการกระท�าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง :
1. ก�รถูกพิพ�กษ�ว่�มีก�รกระทำ�คว�มผิดท�งอ�ญ� 
 •  -ไม่มี-
2. ก�รถูกพิพ�กษ�ให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดข�ด 
 •  -ไม่มี-
3. ก�รถูกพิพ�กษ�ให้เป็นบุคคลล้มละล�ย 
 •  -ไม่มี-

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระท�า
ความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
พ.ศ. 2546 ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้ :
1. ก�รกระทำ�ก�รโดยไม่สุจริต หรือประม�ทเลินเล่ออย่�งร้�ยแรง
 •  -ไม่มี-
2. ก�รเปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมูลหรือข้อคว�มอันเป็นเท็จ 

ที่อ�จทำ�ให้สำ�คัญผิด หรือปกปิดข้อคว�มจริงที่ควรบอกให้แจ้ง 
ในส�ระสำ�คัญ ซึ่งอ�จมีผลกระทบต่อก�รตัดสินใจของผู้ถือหุ้น  
ผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

 •  -ไม่มี-
3. ก�รกระทำ�อันไม่เป็นธรรมหรือก�รเอ�เปรียบผู้ลงทุน 

ในก�รซื้อข�ยหลักทรัพย์หรือสัญญ�ซื้อข�ยล่วงหน้� 
หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนก�รกระทำ�ดังกล่�ว

 •  -ไม่มี-

ข้อมูลการด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระ :
1. ไม่มีคว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวกับผู้บริห�ร 

หรือผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย 
2. ไม่มีคว�มสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม  

หรือนิติบุคคลที่อ�จมีคว�มขัดแย้งในปัจจุบัน 
หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่�นม� 

 •  ไม่เป็นกรรมก�รที่มีส่วนร่วมในก�รบริห�รง�น  
  พนักง�น ลูกจ้�ง หรือที่ปรึกษ�ที่ได้รับเงินเดือนประจำ�

 •  ไม่เป็นผู้ให้บริก�รท�งวิช�ชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี  
  หรือที่ปรึกษ�กฎหม�ย 

 •  ไม่มีคว�มสัมพันธ์ท�งธุรกิจที่มีนัยสำ�คัญ อันอ�จมีผล 
  ทำ�ให้ไม่ส�ม�รถทำ�หน้�ที่ได้อย่�งเป็นอิสระ 

4. นายเพิ่มพูน ไกรฤกษ์ 
 กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ 
 กรรมการตรวจสอบ
 และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
 อายุ 69 ปี  

วันที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ : 
• 8 ธันว�คม 2542

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :
• -ไม่มี- 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) :
• -ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม : 
• ปริญญ�ตรี คณะบริห�รธุรกิจ Boston University, U.S.A.
• ปริญญ�บัตรวิทย�ลัยป้องกันร�ชอ�ณ�จักร (ปรอ. 13)
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 3/2003) 
 สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตรพื้นฐ�น Understanding the Fundamental of  

Financial Statements (UFS 12/2007) 
สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD)

• หลักสูตรประก�ศนียบัตร Role of Chairman Program
 (RCP 37/2015) สม�คมสง่เสรมิสถ�บนักรรมก�รบรษิทัไทย (IOD)

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) :
2542 - 2554 • ผู้ช่วยผู้จัดก�รใหญ่  

    ส�ยสินเชื่อและสนับสนุนธุรกิจลูกค้�บุคคล
     ธน�ค�รไทยพ�ณิชย์ จำ�กัด (มห�ชน)
2550 - 2552 • ประธ�นกรรมก�ร
     บริษัทหลักทรัพย์จัดก�รกองทุน ไทยพ�ณิชย์ 
     จำ�กัด

การด�ารงต�าแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา : 
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : 
• ประธ�นกรรมก�ร และกรรมก�รอิสระ   

บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มห�ชน)
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กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :
• กรรมก�ร บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำ�กัด
• กรรมก�รอิสระ และกรรมก�รตรวจสอบ
 บริษัท ชับบ์ส�มัคคีประกันภัย จำ�กัด (มห�ชน)
• กรรมก�รอิสระ และประธ�นกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง   

ธน�ค�รกัมพูช�พ�ณิชย์ จำ�กัด

กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
ที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :
• -ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุม :
1. เข้�ร่วมประชุมคณะกรรมก�รบริษัท
 ในฐ�นะผู้บริห�รแผนฟื้นฟูกิจก�รฯ 9/14 ครั้ง
2. เข้�ร่วมประชุมกรรมก�รอิสระ 0/2 ครั้ง
3. เข้�ร่วมประชุมคณะกรรมก�รตรวจสอบ 4/5 ครั้ง
4. เข้�ร่วมประชุมคณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง 4/4 ครั้ง
 
ประวัติการกระท�าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง :
1. ก�รถูกพิพ�กษ�ว่�มีก�รกระทำ�คว�มผิดท�งอ�ญ� 
 •  -ไม่มี-
2. ก�รถูกพิพ�กษ�ให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดข�ด 
 •  -ไม่มี-
3. ก�รถูกพิพ�กษ�ให้เป็นบุคคลล้มละล�ย 
 •  -ไม่มี-

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระท�า
ความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
พ.ศ. 2546 ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้ :
1. ก�รกระทำ�ก�รโดยไม่สุจริต หรือประม�ทเลินเล่ออย่�งร้�ยแรง
 •  -ไม่มี-
2. ก�รเปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมูลหรือข้อคว�มอันเป็นเท็จ 

ที่อ�จทำ�ให้สำ�คัญผิด หรือปกปิดข้อคว�มจริงที่ควรบอกให้แจ้ง 
ในส�ระสำ�คัญ ซึ่งอ�จมีผลกระทบต่อก�รตัดสินใจของผู้ถือหุ้น  
ผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

 •  -ไม่มี-
3. ก�รกระทำ�อันไม่เป็นธรรมหรือก�รเอ�เปรียบผู้ลงทุน 

ในก�รซื้อข�ยหลักทรัพย์หรือสัญญ�ซื้อข�ยล่วงหน้� 
หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนก�รกระทำ�ดังกล่�ว

 •  -ไม่มี-

ข้อมูลการด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระ :
1. ไม่มีคว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวกับผู้บริห�ร 

หรือผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย 
2. ไม่มีคว�มสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม  

หรือนิติบุคคลที่อ�จมีคว�มขัดแย้งในปัจจุบัน 
หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่�นม� 

 •  ไม่เป็นกรรมก�รที่มีส่วนร่วมในก�รบริห�รง�น  
  พนักง�น ลูกจ้�ง หรือที่ปรึกษ�ที่ได้รับเงินเดือนประจำ�

 •  ไม่เป็นผู้ให้บริก�รท�งวิช�ชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี  
  หรือที่ปรึกษ�กฎหม�ย 

 •  ไม่มีคว�มสัมพันธ์ท�งธุรกิจที่มีนัยสำ�คัญ อันอ�จมีผล 
  ทำ�ให้ไม่ส�ม�รถทำ�หน้�ที่ได้อย่�งเป็นอิสระ

 

5. นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์ 
 กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ  
 กรรมการตรวจสอบ  
 และกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ด ี
 อายุ 57 ปี  

วันที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ : 
• 27 กุมภ�พันธ์ 2555

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :
• -ไม่มี- 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) :
• -ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม : 
• ปริญญ�โทบริห�รธุรกิจด้�นก�รเงินและก�รจัดก�ร
 มห�วิทย�ลัยอินเดียน่� บูมมิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริก�
• ปริญญ�ตรี ส�ข�วิศวกรรมศ�สตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 2) 
 จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย
• หลักสูตรประก�ศนียบัตร Director Accreditation Program 
 (DAP 23/2004) สม�คมสง่เสรมิสถ�บนักรรมก�รบรษิทัไทย (IOD)
• หลักสูตรประก�ศนียบัตร Director Certification Program
 (DCP 60/2005) สม�คมสง่เสรมิสถ�บนักรรมก�รบรษิทัไทย (IOD)
• หลักสูตรผู้บริห�รระดับสูง รุ่นที่ 5 สถ�บันวิทย�ก�รตล�ดทุน
• หลักสูตรก�รกำ�กับดูแลกิจก�รสำ�หรับกรรมก�รและผู้บริห�ร

ระดับสูงของรัฐวิส�หกิจและองค์ก�รมห�ชน รุ่นที่ 3
 สถ�บันพัฒน�กรรมก�รและผู้บริห�รระดับสูงภ�ครัฐ (PDI)
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ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) :
2557 - 2559 • ประธ�นกรรมก�ร  

    บรรษัทประกันสินเชื่ออุตส�หกรรมขน�ดย่อม  
    (บสย.)

    • กรรมก�ร และกรรมก�รบริห�ร  
    บริษัท กรุงเทพธน�คม จำ�กัด

2554   • กรรมก�รอิสระ กรรมก�รตรวจสอบ  
    และกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง

     ธน�ค�รกรุงไทย จำ�กัด (มห�ชน)
    • ประธ�นกรรมก�ร  

    บริษัท กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง จำ�กัด 
2553 - 2554 • กรรมก�ร และที่ปรึกษ� สภ�ธุรกิจตล�ดทุนไทย
2552 - 2554 • กรรมก�ร และประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ 
     บริษัท อสมท จำ�กัด (มห�ชน)
    • ประธ�นกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง  

    และกรรมก�รบริห�ร
     บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำ�กัด (มห�ชน)
    • กรรมก�ร สม�คมตล�ดตร�ส�รหนี้ไทย
2551   • กรรมก�ร บริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จำ�กัด
2550 - 2554 • กรรมก�รบริห�รและอุปน�ยก  

    สม�คมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
2550 - 2551 • อนุกรรมก�รพิจ�รณ�แนวท�ง 

    ด้�นเทคโนโลยีส�รสนเทศ
     ตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2548 - 2552 • กรรมก�รผู้อำ�นวยก�ร และกรรมก�รบริห�ร 
     บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำ�กัด (มห�ชน)

การด�ารงต�าแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา : 
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : 
• กรรมก�รอิสระ และกรรมก�รตรวจสอบ
 บริษัท เคมีแมน จำ�กัด (มห�ชน)
• กรรมก�รอิสระ และประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ
 บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำ�กัด (มห�ชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :
• กรรมก�ร บริษัท แอสโก้ ส่งเสริมธุรกิจ จำ�กัด
• กรรมก�ร บริษัท เนชั่นแนล ดิจิทัลไอดี จำ�กัด
• เลข�ธิก�ร สม�คมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
ที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :
• -ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุม :
1. เข้�ร่วมประชุมคณะกรรมก�รบริษัท 

ในฐ�นะผู้บริห�รแผนฟื้นฟูกิจก�รฯ 9/14 ครั้ง
2. เข้�ร่วมประชุมกรรมก�รอิสระ 0/2 ครั้ง
3. เข้�ร่วมประชุมคณะกรรมก�รตรวจสอบ 5/5 ครั้ง
4. เข้�ร่วมประชุมคณะกรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี 4/4 ครั้ง
 
ประวัติการกระท�าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง :
1. ก�รถูกพิพ�กษ�ว่�มีก�รกระทำ�คว�มผิดท�งอ�ญ� 
 •  -ไม่มี-
2. ก�รถูกพิพ�กษ�ให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดข�ด 
 •  -ไม่มี-
3. ก�รถูกพิพ�กษ�ให้เป็นบุคคลล้มละล�ย 
 •  -ไม่มี-

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระท�า
ความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
พ.ศ. 2546 ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้ :
1. ก�รกระทำ�ก�รโดยไม่สุจริต หรือประม�ทเลินเล่ออย่�งร้�ยแรง
 •  -ไม่มี-
2. ก�รเปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมูลหรือข้อคว�มอันเป็นเท็จ 

ที่อ�จทำ�ให้สำ�คัญผิด หรือปกปิดข้อคว�มจริงที่ควรบอกให้แจ้ง 
ในส�ระสำ�คัญ ซึ่งอ�จมีผลกระทบต่อก�รตัดสินใจของผู้ถือหุ้น  
ผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

 •  -ไม่มี-
3. ก�รกระทำ�อันไม่เป็นธรรมหรือก�รเอ�เปรียบผู้ลงทุน 

ในก�รซื้อข�ยหลักทรัพย์หรือสัญญ�ซื้อข�ยล่วงหน้� 
หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนก�รกระทำ�ดังกล่�ว

 •  -ไม่มี-

ข้อมูลการด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระ :
1. ไม่มีคว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวกับผู้บริห�ร 

หรือผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย 
2. ไม่มีคว�มสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม  

หรือนิติบุคคลที่อ�จมีคว�มขัดแย้งในปัจจุบัน 
หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่�นม� 

 •  ไม่เป็นกรรมก�รที่มีส่วนร่วมในก�รบริห�รง�น  
  พนักง�น ลูกจ้�ง หรือที่ปรึกษ�ที่ได้รับเงินเดือนประจำ�

 •  ไม่เป็นผู้ให้บริก�รท�งวิช�ชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี  
  หรือที่ปรึกษ�กฎหม�ย 

 •  ไม่มีคว�มสัมพันธ์ท�งธุรกิจที่มีนัยสำ�คัญ อันอ�จมีผล 
  ทำ�ให้ไม่ส�ม�รถทำ�หน้�ที่ได้อย่�งเป็นอิสระ 
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6. นายสมชาย พิพิธวิจิตรกร 
 กรรมการบริษัท  
 กรรมการบริหารความเสี่ยง 
 และกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน 
 อายุ 81 ปี  

 
วันที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ : 
• 29 เมษ�ยน 2546

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :
• -ไม่มี- 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) :
• -ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม : 
• ปริญญ�โท ส�ข�บริห�รธุรกิจ Michigan State University, 

U.S.A.
• ปริญญ�ตรี ส�ข�ก�รบัญชี (เกียรตินิยมอันดับ 2)  

จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย
• ก�รสัมมน�ผลสำ�รวจค่�ตอบแทนกรรมก�รบริษัทไทย 2547 

เมื่อวันที่ 22 กุมภ�พันธ์ 2548

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) :
2553 - 2557 • ประธ�นกรรมก�ร  

    บริษัท บ�งสะพ�นบ�ร์มิล จำ�กัด (มห�ชน)
2547 - 2557 • กรรมก�ร  

    บริษัท บ�งสะพ�นบ�ร์มิล จำ�กัด (มห�ชน)
2552 - 2555 • กรรมก�ร  

    บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำ�กัด (มห�ชน)
2533 - 2542 • กรรมก�ร  

    บริษัท สหวิริย�สตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มห�ชน)
    • กรรมก�ร  

    บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำ�กัด (มห�ชน)
2529 - 2541 • กรรมก�ร  

    บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มห�ชน)
2527 - 2542 • กรรมก�ร  

    ธน�ค�รกรุงศรีอยุธย� จำ�กัด (มห�ชน)
2526 - 2542 • กรรมก�ร 
     บริษัท ประกันชีวิตศรีอยุธย� จำ�กัด (มห�ชน)

การด�ารงต�าแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา : 
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : 
• กรรมก�ร บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :
• -ไม่มี-

กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
ที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :
• กรรมก�ร บริษัท สหวิริย� เพลทมิล จำ�กัด (มห�ชน)

การเข้าร่วมประชุม :
1. เข้�ร่วมประชุมคณะกรรมก�รบริษัท 

ในฐ�นะผู้บริห�รแผนฟื้นฟูกิจก�รฯ 7/14 ครั้ง
2. เข้�ร่วมประชุมคณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง 3/4 ครั้ง
3. เข้�ร่วมประชุมคณะกรรมก�รสรรห� 

และกำ�หนดค่�ตอบแทน 2/2 ครั้ง
 
ประวัติการกระท�าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง :
1. ก�รถูกพิพ�กษ�ว่�มีก�รกระทำ�คว�มผิดท�งอ�ญ� 
 •  -ไม่มี-
2. ก�รถูกพิพ�กษ�ให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดข�ด 
 •  -ไม่มี-
3. ก�รถูกพิพ�กษ�ให้เป็นบุคคลล้มละล�ย 
 •  -ไม่มี-

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระท�า
ความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
พ.ศ. 2546 ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้ :
1. ก�รกระทำ�ก�รโดยไม่สุจริต หรือประม�ทเลินเล่ออย่�งร้�ยแรง
 •  -ไม่มี-
2. ก�รเปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมูลหรือข้อคว�มอันเป็นเท็จ 

ที่อ�จทำ�ให้สำ�คัญผิด หรือปกปิดข้อคว�มจริงที่ควรบอกให้แจ้ง 
ในส�ระสำ�คัญ ซึ่งอ�จมีผลกระทบต่อก�รตัดสินใจของผู้ถือหุ้น  
ผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

 •  -ไม่มี-
3. ก�รกระทำ�อันไม่เป็นธรรมหรือก�รเอ�เปรียบผู้ลงทุน 

ในก�รซื้อข�ยหลักทรัพย์หรือสัญญ�ซื้อข�ยล่วงหน้� 
หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนก�รกระทำ�ดังกล่�ว

 •  -ไม่มี-
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7. นายกมล จันทิมา 
 กรรมการบริษัท  
 และประธานกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ด ี
 อายุ 82 ปี

วันที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ : 
• 28 เมษ�ยน 2541

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :
• -ไม่มี- 

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

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม : 
• ปริญญ�โท ส�ข�รัฐประศ�สนศ�สตร์  

สถ�บันบัณฑิตพัฒนบริห�รศ�สตร์
• ปริญญ�ตรี ส�ข�พ�ณิชยศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์
• ปริญญ�ตรี ส�ข�ก�รบัญชี มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์
• ปริญญ�บัตรวิทย�ลัยป้องกันร�ชอ�ณ�จักร (วปอ. 33)
• หลักสูตรประก�ศนียบัตรสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย  

(DCP 3/2000) สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย 
(IOD)

• หลักสูตรประก�ศนียบัตรประธ�นกรรมก�รบริษัท
 (RCP 4/2001) สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตรประก�ศนียบัตรสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย  

(Board & CEO 1/2003)  
สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD)

• หลักสูตรพัฒน�ทักษะต่อเนื่อง (DCP Refresher 4/2007)
 สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) :
2545 - 2563 • ประธ�นกรรมก�ร  

    บริษัท ไอที ซิตี้ จำ�กัด (มห�ชน)
2559 - 2561 • ประธ�นอนุกรรมก�รกำ�กับดูแล 

    คุณภ�พง�นสอบบัญชี สภ�วิช�ชีพบัญชี
2551 - 2556 • ประธ�นคณะกรรมก�รจรรย�บรรณ  

    สภ�วิช�ชีพบัญชี
2546 - 2556 • กรรมก�ร และประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ
     บริษัท อุตส�หกรรม อีเล็คโทรนิคส์ จำ�กัด 
     (มห�ชน)
2550 - 2555 • ประธ�นกรรมก�รตรวจสอบและประเมินผล  

    กระทรวงศึกษ�ธิก�ร
2543 - 2545 • ประธ�นกรรมก�ร  

    องค์ก�รเพื่อก�รปฏิรูประบบสถ�บันก�รเงิน 
     (ปรส.)
2541 - 2543 • ประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ  

    ก�รไฟฟ้�ส่วนภูมิภ�ค (กฟภ.)
2541    • อธิบดีกรมบัญชีกล�ง กระทรวงก�รคลัง
2539 - 2541 • ประธ�นกรรมก�ร 
     สำ�นักง�นสล�กกินแบ่งรัฐบ�ล
2538 - 2542 • กรรมก�ร และประธ�นกรรมก�รบริห�ร    

    ธน�ค�รอ�ค�รสงเคร�ะห์
2536 - 2541 • รองปลัดกระทรวงก�รคลัง

การด�ารงต�าแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา : 
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : 
• -ไม่มี-

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :
• ประธ�นกรรมก�ร บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด
• กรรมก�ร บริษัท ท่�เรือประจวบ จำ�กัด
• ประธ�นกรรมก�ร บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด 
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กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
ที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :
• -ไม่มี-
 
การเข้าร่วมประชุม :
1. เข้�ร่วมประชุมคณะกรรมก�รบริษัท 

ในฐ�นะผู้บริห�รแผนฟื้นฟูกิจก�รฯ 14/14 ครั้ง
2. เข้�ร่วมประชุมคณะกรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี 4/4 ครั้ง
 
ประวัติการกระท�าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง :
1. ก�รถูกพิพ�กษ�ว่�มีก�รกระทำ�คว�มผิดท�งอ�ญ� 
 •  -ไม่มี-
2. ก�รถูกพิพ�กษ�ให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดข�ด 
 •  -ไม่มี-
3. ก�รถูกพิพ�กษ�ให้เป็นบุคคลล้มละล�ย 
 •  -ไม่มี-

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระท�า
ความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
พ.ศ. 2546 ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้ :
1. ก�รกระทำ�ก�รโดยไม่สุจริต หรือประม�ทเลินเล่ออย่�งร้�ยแรง
 •  -ไม่มี-
2. ก�รเปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมูลหรือข้อคว�มอันเป็นเท็จ 

ที่อ�จทำ�ให้สำ�คัญผิด หรือปกปิดข้อคว�มจริงที่ควรบอกให้แจ้ง 
ในส�ระสำ�คัญ ซึ่งอ�จมีผลกระทบต่อก�รตัดสินใจของผู้ถือหุ้น  
ผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

 •  -ไม่มี-
3. ก�รกระทำ�อันไม่เป็นธรรมหรือก�รเอ�เปรียบผู้ลงทุน 

ในก�รซื้อข�ยหลักทรัพย์หรือสัญญ�ซื้อข�ยล่วงหน้� 
หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนก�รกระทำ�ดังกล่�ว

 •  -ไม่มี-

8. นายวิน วิริยประไพกิจ 
 กรรมการบริษัท 
 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม 
 กรรมการผู้จัดการใหญ ่
 หัวหน้าหน่วยธุรกิจโรงถลุงเหล็ก 
 หัวหน้าหน่วยธุรกิจเหล็กรีดร้อน 
 หัวหน้าสำานักขับเคลื่อน 
 และคู่คิดธุรกิจเหล็กรีดร้อน 
 อายุ 50 ปี   

วันที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ : 
• 30 มิถุน�ยน 2542

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :
• -ไม่มี- 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) :
• -ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม : 
• ปริญญ�โท ส�ข�บริห�รธุรกิจ
 สถ�บันบัณฑิตบริห�รธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬ�ลงกรณ์

มห�วิทย�ลัย
• ปริญญ�ตรี ส�ข�วิศวกรรมอุตส�หก�ร  

มห�วิทย�ลัยเคโอ โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
• หลักสูตรประก�ศนียบัตร Director Certification Program  

(DCP 100/2008) สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย 
(IOD)

• หลักสูตรประก�ศนียบัตร Role of Chairman Program 
 (RCP 20/2008) สม�คมสง่เสรมิสถ�บนักรรมก�รบรษิทัไทย (IOD)
• หลักสูตรผู้บริห�รระดับสูง รุ่นที่ 5 สถ�บันวิทย�ก�รตล�ดทุน

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) :
2550 - 2563 • กรรมก�ร  

    บริษัท สหวิริย� สตีล คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด
2542 - 2563 • กรรมก�ร  

    บริษัท สหวิริย� อินเตอร์ สตีล โฮลดิ้งส์ จำ�กัด
2553 - 2558 • กรรมก�ร และกรรมก�รผู้จัดก�ร  

    บริษัท สหวิริย�สตีลอินดัสตรี ยูเค จำ�กัด
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2551 - 2557 • กรรมก�ร และกรรมก�รจัดก�ร  
    บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำ�กัด (มห�ชน)

2555 - 2556  • ประธ�นกรรมก�ร  
    และประธ�นคณะกรรมก�รจัดก�ร

     บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำ�กัด (มห�ชน)
2539 - 2555 • กรรมก�ร บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จำ�กัด
2542 - 2546 • กรรมก�ร  

    บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำ�กัด (มห�ชน)

การด�ารงต�าแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา : 
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : 
• กรรมก�ร บริษัท บ�งสะพ�นบ�ร์มิล จำ�กัด (มห�ชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :
• กรรมก�ร และประธ�นกรรมก�รบริห�ร
 บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด
• กรรมก�ร และประธ�นกรรมก�รบริห�ร
 บริษัท ท่�เรือประจวบ จำ�กัด
• กรรมก�ร บริษัท เครือสหวิริย� จำ�กัด

กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
ที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :
• กรรมก�ร บริษัท สหวิริย�เพลทมิล จำ�กัด (มห�ชน)
• กรรมก�ร บริษัท บริก�รจัดก�รสหวิริย�จำ�กัด
• ประธ�นกรรมก�ร บริษัท ไทยสตีลเซลส์ จำ�กัด
• กรรมก�ร บริษัท ทรัพย์สิน อ�ค�รประภ�วิทย์ จำ�กัด

การเข้าร่วมประชุม :
• ประชุมคณะกรรมก�รบริษัท 

ในฐ�นะผู้บริห�รแผนฟื้นฟูกิจก�รฯ 14/14 ครั้ง

ประวัติการกระท�าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง :
1. ก�รถูกพิพ�กษ�ว่�มีก�รกระทำ�คว�มผิดท�งอ�ญ� 
 •  -ไม่มี-
2. ก�รถูกพิพ�กษ�ให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดข�ด 
 •  -ไม่มี-
3. ก�รถูกพิพ�กษ�ให้เป็นบุคคลล้มละล�ย 
 •  -ไม่มี-

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระท�า
ความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
พ.ศ. 2546 ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้ :
1. ก�รกระทำ�ก�รโดยไม่สุจริต หรือประม�ทเลินเล่ออย่�งร้�ยแรง
 •  -ไม่มี-
2. ก�รเปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมูลหรือข้อคว�มอันเป็นเท็จ 

ที่อ�จทำ�ให้สำ�คัญผิด หรือปกปิดข้อคว�มจริงที่ควรบอกให้แจ้ง 
ในส�ระสำ�คัญ ซึ่งอ�จมีผลกระทบต่อก�รตัดสินใจของผู้ถือหุ้น  
ผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

 •  -ไม่มี-
3. ก�รกระทำ�อันไม่เป็นธรรมหรือก�รเอ�เปรียบผู้ลงทุน 

ในก�รซื้อข�ยหลักทรัพย์หรือสัญญ�ซื้อข�ยล่วงหน้� 
หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนก�รกระทำ�ดังกล่�ว

 •  -ไม่มี-

9. นายนาวา จันทนสุรคน 
 กรรมการบริษัท  
 กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน 
 และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส  
 กำากับดูแล 
 - สำานักรัฐกิจสัมพันธ ์
 บริหาร 
 - สายธุรกิจ 
  อายุ 55 ปี 

วันที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ : 
• 18 มิถุน�ยน 2558

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :
• -ไม่มี- 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) :
• -ไม่มี-
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คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม : 
• ปริญญ�โท ส�ข�นโยบ�ยส�ธ�รณะและก�รบริห�รโครงก�ร
 สถ�บันบัณฑิตพัฒนบริห�รศ�สตร์
• ปริญญ�ตรี ส�ข�ก�รเมืองและก�รปกครอง  

(เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง) มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์ 
• หลักสูตรประก�ศนียบัตร Director Certification Program  

(DCP 104/2008) สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย 
(IOD)

• หลักสูตรผู้บริห�รระดับสูง รุ่นที่ 19 สถ�บันวิทย�ก�รตล�ดทุน
• หลักสูตรก�รป้องกันร�ชอ�ณ�จักร (วปอ.) รุ่นที่ 57 
 วิทย�ลัยป้องกันร�ชอ�ณ�จักร
• หลักสูตรผู้บริห�รระดับสูงด้�นก�รค้�และพ�ณิชย์  

(TEPCoT รุ่นที่ 12) สถ�บันวิทย�ก�รก�รค้�
• หลักสูตรวิทย�ก�รจัดก�ร สำ�หรับนักบริห�รระดับสูง (วบส.)  

รุ่นที่ 5 สถ�บันบัณฑิตพัฒนบริห�รศ�สตร์

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) :
2555 - 2561 • กรรมก�ร และกรรมก�รบริห�ร
     บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จำ�กัด
2557 - 2558 • ประธ�นกรรมก�ร
     บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำ�กัด (มห�ชน)
2555 - 2558 • ประธ�นคณะกรรมก�รจัดก�ร
     บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำ�กัด (มห�ชน)
2555 - 2557 • กรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่
     บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำ�กัด (มห�ชน)
2546 - 2550 • ผู้อำ�นวยก�รส่วนบริห�รง�นกล�ง
     เครือพิกุลทองล่ำ�ซำ�
2534 - 2546 • รองผู้อำ�นวยก�ร ฝ่�ยทรัพย�กรบุคคล 
     บริษัท โตโยต้� มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด

การด�ารงต�าแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา : 
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : 
• -ไม่มี-

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :
• กรรมก�ร และกรรมก�รจัดก�ร
 บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำ�กัด (มห�ชน)
 

กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
ที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :
• กรรมก�ร บริษัท สหวิริย�เพลทมิล จำ�กัด (มห�ชน)
• กรรมก�ร บริษัท ไทยสตีลเซลส์ จำ�กัด 

การเข้าร่วมประชุม :
1. เข้�ร่วมประชุมคณะกรรมก�รบริษัท 

ในฐ�นะผู้บริห�รแผนฟื้นฟูกิจก�รฯ 12/14 ครั้ง
2. เข้�ร่วมประชุมคณะกรรมก�รสรรห� 

และกำ�หนดค่�ตอบแทน 2/2 ครั้ง
 
ประวัติการกระท�าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง :
1. ก�รถูกพิพ�กษ�ว่�มีก�รกระทำ�คว�มผิดท�งอ�ญ� 
 •  -ไม่มี-
2. ก�รถูกพิพ�กษ�ให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดข�ด 
 •  -ไม่มี-
3. ก�รถูกพิพ�กษ�ให้เป็นบุคคลล้มละล�ย 
 •  -ไม่มี-

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระท�า
ความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
พ.ศ. 2546 ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้ :
1. ก�รกระทำ�ก�รโดยไม่สุจริต หรือประม�ทเลินเล่ออย่�งร้�ยแรง
 •  -ไม่มี-
2. ก�รเปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมูลหรือข้อคว�มอันเป็นเท็จ 

ที่อ�จทำ�ให้สำ�คัญผิด หรือปกปิดข้อคว�มจริงที่ควรบอกให้แจ้ง 
ในส�ระสำ�คัญ ซึ่งอ�จมีผลกระทบต่อก�รตัดสินใจของผู้ถือหุ้น  
ผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

 •  -ไม่มี-
3. ก�รกระทำ�อันไม่เป็นธรรมหรือก�รเอ�เปรียบผู้ลงทุน 

ในก�รซื้อข�ยหลักทรัพย์หรือสัญญ�ซื้อข�ยล่วงหน้� 
หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนก�รกระทำ�ดังกล่�ว

 •  -ไม่มี-
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10. นายกิตติศักดิ์ มาพะเนาว ์

 กรรมการบริษัท 
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส 
 ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยี 
 หัวหน้าหน่วยธุรกิจวิศวกรรม 
 หัวหน้าสำานักธุรกิจก่อสร้างโครงสร้างเหล็ก 
 หัวหน้าสำานักธุรกิจการพัฒนาโครงการ 
 แบบบูรณาการ  
 อายุ 54 ปี  

วันที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ : 
• 15 กุมภ�พันธ์ 2561

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :
• -ไม่มี- 

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

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม : 
• ปริญญ�โท ส�ข�บริห�รธุรกิจ จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย
• ปริญญ�ตรี ส�ข�วิศวกรรมอุตส�หก�ร มห�วิทย�ลัยขอนแก่น
• หลักสูตรประก�ศนียบัตร Director Certification Program  

(DCP 104/2009) สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย 
(IOD)

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) :
2555 - 2561 • กรรมก�ร และกรรมก�รบริห�ร  

    บริษัท ท่�เรือประจวบ จำ�กัด
2556 - 2558 • กรรมก�ร  

    บริษัท สหวิริย�สตีลอินดัสตรี ยูเค จำ�กัด
2553 - 2555 • กรรมก�ร และกรรมก�รจัดก�ร
     บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำ�กัด (มห�ชน)
2534 - 2535 • Industrial Engineer บริษัท ฮ�น�คอยส์ จำ�กัด

การด�ารงต�าแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา : 
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : 
• -ไม่มี-

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :
• กรรมก�รผู้จัดก�ร บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด
• กรรมก�ร และกรรมก�รบริห�ร  

บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด

กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
ที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :
• -ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุม :
• ประชุมคณะกรรมก�รบริษัท 

ในฐ�นะผู้บริห�รแผนฟื้นฟูกิจก�รฯ 14/14 ครั้ง
 
ประวัติการกระท�าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง :
1. ก�รถูกพิพ�กษ�ว่�มีก�รกระทำ�คว�มผิดท�งอ�ญ� 
 •  -ไม่มี-
2. ก�รถูกพิพ�กษ�ให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดข�ด 
 •  -ไม่มี-
3. ก�รถูกพิพ�กษ�ให้เป็นบุคคลล้มละล�ย 
 •  -ไม่มี-

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระท�า
ความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
พ.ศ. 2546 ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้ :
1. ก�รกระทำ�ก�รโดยไม่สุจริต หรือประม�ทเลินเล่ออย่�งร้�ยแรง
 •  -ไม่มี-
2. ก�รเปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมูลหรือข้อคว�มอันเป็นเท็จ 

ที่อ�จทำ�ให้สำ�คัญผิด หรือปกปิดข้อคว�มจริงที่ควรบอกให้แจ้ง 
ในส�ระสำ�คัญ ซึ่งอ�จมีผลกระทบต่อก�รตัดสินใจของผู้ถือหุ้น  
ผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

 •  -ไม่มี-
3. ก�รกระทำ�อันไม่เป็นธรรมหรือก�รเอ�เปรียบผู้ลงทุน 

ในก�รซื้อข�ยหลักทรัพย์หรือสัญญ�ซื้อข�ยล่วงหน้� 
หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนก�รกระทำ�ดังกล่�ว

 •  -ไม่มี-

ร�ำยงำนประจ�ำปี�2563
บริษัท�สหวิริยำสตีลอินดัสตรี�จ�ำกัด�(มหำชน)
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11. นายณรงค์ฤทธิ์ โชตินุชิตตระกูล 
 กรรมการบริษัท 
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส 
 กำากับดูแล 
 - สำานักเทคโนโลยีสารสนเทศกลุ่ม 
 ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน (CFO) 
 ประธานเจ้าหน้าที่การเงินกลุ่ม 
 - หัวหน้าสำานักบริหารความเสี่ยงกลุ่ม 
 - หัวหน้าหน่วยธุรกิจเหล็กปลายนำ้า 
 อายุ 51 ปี 

วันที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ : 
• 18 กรกฎ�คม 2562

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :
• -ไม่มี- 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) :
• -ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม : 
• ปริญญ�โท ส�ข�บริห�รธุรกิจ มห�วิทย�ลัยธุรกิจบัณฑิต
• ปริญญ�ตรี ส�ข�บริห�รธุรกิจ มห�วิทย�ลัยกรุงเทพ 
• ปริญญ�ตรี ส�ข�บัญชี มห�วิทย�ลัยสย�ม

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) :
2560 - 2563 • กรรมก�ร กรรมก�รจัดก�ร  

    และกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ 
     บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำ�กัด (มห�ชน)
2554 - 2561 • กรรมก�ร และกรรมก�รบริห�ร 
     บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด
2556 - 2560 • ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่  

    ส�ยบัญชีและก�รเงิน
     บริษัท สหวิริย�สตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มห�ชน)
2555 - 2558 • กรรมก�รผู้จัดก�ร 
     บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด
2552 - 2554 • ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่  

    ส�ยก�รเงินและบัญชี
     บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำ�กัด (มห�ชน)

การด�ารงต�าแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา : 
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : 
• -ไม่มี-

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :
• กรรมก�ร และกรรมก�รบริห�ร บริษัท ท่�เรือประจวบ จำ�กัด
• กรรมก�ร และกรรมก�รบริห�ร
 บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด
• ประธ�นกรรมก�ร และประธ�นคณะกรรมก�รจัดก�ร 
 บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำ�กัด (มห�ชน)
• กรรมก�ร บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จำ�กัด

กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
ที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :
• กรรมก�ร บริษัท สหวิริย�เพลทมิล จำ�กัด (มห�ชน)
• กรรมก�ร บริษัท ไทยสตีลเซลส์ จำ�กัด 

การเข้าร่วมประชุม :
• ประชุมคณะกรรมก�รบริษัท 

ในฐ�นะผู้บริห�รแผนฟื้นฟูกิจก�รฯ 13/14 ครั้ง
 
ประวัติการกระท�าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง :
1. ก�รถูกพิพ�กษ�ว่�มีก�รกระทำ�คว�มผิดท�งอ�ญ� 
 •  -ไม่มี-
2. ก�รถูกพิพ�กษ�ให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดข�ด 
 •  -ไม่มี-
3. ก�รถูกพิพ�กษ�ให้เป็นบุคคลล้มละล�ย 
 •  -ไม่มี-

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระท�า
ความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
พ.ศ. 2546 ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้ :
1. ก�รกระทำ�ก�รโดยไม่สุจริต หรือประม�ทเลินเล่ออย่�งร้�ยแรง
 •  -ไม่มี-
2. ก�รเปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมูลหรือข้อคว�มอันเป็นเท็จ 

ที่อ�จทำ�ให้สำ�คัญผิด หรือปกปิดข้อคว�มจริงที่ควรบอกให้แจ้ง 
ในส�ระสำ�คัญ ซึ่งอ�จมีผลกระทบต่อก�รตัดสินใจของผู้ถือหุ้น  
ผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

 •  -ไม่มี-
3. ก�รกระทำ�อันไม่เป็นธรรมหรือก�รเอ�เปรียบผู้ลงทุน 

ในก�รซื้อข�ยหลักทรัพย์หรือสัญญ�ซื้อข�ยล่วงหน้� 
หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนก�รกระทำ�ดังกล่�ว

 •  -ไม่มี-

ร�ำยงำนประจ�ำปี�2563
บริษัท�สหวิริยำสตีลอินดัสตรี�จ�ำกัด�(มหำชน)
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รายละเอียดเกี่ยวกับ
คณะผู้บริหาร

18

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) : 
2550 - 2563 • กรรมก�ร 
     บริษัท สหวิริย� สตีล คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด
2542 - 2563 • กรรมก�ร  

    บริษัท สหวิริย� อินเตอร์ สตีล โฮลดิ้งส์ จำ�กัด
2553 - 2558 • กรรมก�ร และกรรมก�รผู้จัดก�ร  

    บริษัท สหวิริย�สตีลอินดัสตรี ยูเค จำ�กัด
2551 - 2557 • กรรมก�ร และกรรมก�รจัดก�ร  

    บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำ�กัด (มห�ชน)
2555 - 2556  • ประธ�นกรรมก�ร  

    และประธ�นคณะกรรมก�รจัดก�ร
     บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำ�กัด (มห�ชน)
2539 - 2555 • กรรมก�ร บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จำ�กัด
2542 - 2546 • กรรมก�ร  

    บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำ�กัด (มห�ชน)

การด�ารงต�าแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา : 
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : 
• กรรมก�ร บริษัท บ�งสะพ�นบ�ร์มิล จำ�กัด (มห�ชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :
• กรรมก�ร และประธ�นกรรมก�รบริห�ร
 บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด
• กรรมก�ร และประธ�นกรรมก�รบริห�ร
 บริษัท ท่�เรือประจวบ จำ�กัด
• กรรมก�ร บริษัท เครือสหวิริย� จำ�กัด

1. นายวิน วิริยประไพกิจ
 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม 
 กรรมการผู้จัดการใหญ่
 หัวหน้าหน่วยธุรกิจโรงถลุงเหล็ก
 หัวหน้าหน่วยธุรกิจเหล็กรีดร้อน
 หัวหน้าสำานักขับเคลื่อน 
 และคู่คิดธุรกิจเหล็กรีดร้อน 
 อายุ 50 ปี  

วันที่ด�ารงต�าแหน่งผู้บริหาร : 
• 1 มกร�คม 2547

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :
• -ไม่มี- 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) :
• -ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม : 
• ปริญญ�โท ส�ข�บริห�รธุรกิจ
 สถ�บันบัณฑิตบริห�รธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬ�ลงกรณ์

มห�วิทย�ลัย
• ปริญญ�ตรี ส�ข�วิศวกรรมอุตส�หก�ร  

มห�วิทย�ลัยเคโอ โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
• หลักสูตรประก�ศนียบัตร Director Certification Program  

(DCP 100/2008) สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย 
(IOD)

• หลักสูตรประก�ศนียบัตร Role of Chairman Program 
 (RCP 20/2008) สม�คมสง่เสรมิสถ�บนักรรมก�รบรษิทัไทย (IOD)
• หลักสูตรผู้บริห�รระดับสูง รุ่นที่ 5 สถ�บันวิทย�ก�รตล�ดทุน

ร�ำยงำนประจ�ำปี�2563
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กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
ที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :
• กรรมก�ร บริษัท สหวิริย�เพลทมิล จำ�กัด (มห�ชน)
• กรรมก�ร บริษัท บริก�รจัดก�รสหวิริย� จำ�กัด
• ประธ�นกรรมก�ร บริษัท ไทยสตีลเซลส์ จำ�กัด
• กรรมก�ร บริษัท ทรัพย์สิน อ�ค�รประภ�วิทย์ จำ�กัด

ประวัติการกระท�าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง :
1. ก�รถูกพิพ�กษ�ว่�มีก�รกระทำ�คว�มผิดท�งอ�ญ� 
 •  -ไม่มี-
2. ก�รถูกพิพ�กษ�ให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดข�ด 
 •  -ไม่มี-
3. ก�รถูกพิพ�กษ�ให้เป็นบุคคลล้มละล�ย 
 •  -ไม่มี-

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระท�า
ความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
พ.ศ. 2546 ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้ :
1. ก�รกระทำ�ก�รโดยไม่สุจริต หรือประม�ทเลินเล่ออย่�งร้�ยแรง
 •  -ไม่มี-
2. ก�รเปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมูลหรือข้อคว�มอันเป็นเท็จ 

ที่อ�จทำ�ให้สำ�คัญผิด หรือปกปิดข้อคว�มจริงที่ควรบอกให้แจ้ง 
ในส�ระสำ�คัญ ซึ่งอ�จมีผลกระทบต่อก�รตัดสินใจของผู้ถือหุ้น  
ผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

 •  -ไม่มี-
3. ก�รกระทำ�อันไม่เป็นธรรมหรือก�รเอ�เปรียบผู้ลงทุน 

ในก�รซื้อข�ยหลักทรัพย์หรือสัญญ�ซื้อข�ยล่วงหน้� 
หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนก�รกระทำ�ดังกล่�ว

 •  -ไม่มี-

2. นายนาวา จันทนสุรคน 
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส 
 กำากับดูแล
 - สำานักรัฐกิจสัมพันธ์
 บริหาร
 - สายธุรกิจ 
 อายุ 55 ปี  

วันที่ด�ารงต�าแหน่งผู้บริหาร : 
• 1 เมษ�ยน 2551

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :
• -ไม่มี- 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) :
• -ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม : 
• ปริญญ�โท ส�ข�นโยบ�ยส�ธ�รณะและก�รบริห�รโครงก�ร
 สถ�บันบัณฑิตพัฒนบริห�รศ�สตร์
• ปริญญ�ตรี ส�ข�ก�รเมืองและก�รปกครอง  

(เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง) มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์ 
• หลักสูตรประก�ศนียบัตร Director Certification Program  

(DCP 104/2008) สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย 
(IOD)

• หลักสูตรผู้บริห�รระดับสูง รุ่นที่ 19 สถ�บันวิทย�ก�รตล�ดทุน
• หลักสูตรก�รป้องกันร�ชอ�ณ�จักร (วปอ.) รุ่นที่ 57  

วิทย�ลัยป้องกันร�ชอ�ณ�จักร
• หลักสูตรผู้บริห�รระดับสูงด้�นก�รค้�และก�รพ�ณิชย์  

(TEPCoT) รุ่นที่ 12 สถ�บันวิทย�ก�รก�รค้�
• หลักสูตรวิทย�ก�รจัดก�ร สำ�หรับผู้บริห�รระดับสูง (วบส.)  

รุ่นที่ 5 สถ�บันบัณฑิตพัฒนบริห�รศ�สตร์

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) : 
2555 - 2561 • กรรมก�ร และกรรมก�รบริห�ร  

    บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จำ�กัด
2557 - 2558 • ประธ�นกรรมก�ร  

    บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำ�กัด (มห�ชน)
2555 - 2558 • ประธ�นคณะกรรมก�รจัดก�ร  

    บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำ�กัด (มห�ชน)
2555 - 2557 • กรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่  

    บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำ�กัด (มห�ชน)

ร�ำยงำนประจ�ำปี�2563
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2546 - 2550 • ผู้อำ�นวยก�รส่วนบริห�รง�นกล�ง  
    เครือพิกุลทองล่ำ�ซำ�

2534 - 2546 • รองผู้อำ�นวยก�ร ฝ่�ยทรัพย�กรบุคคล  
    บริษัท โตโยต้� มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด

การด�ารงต�าแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา : 
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : 
• -ไม่มี-

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :
• กรรมก�ร และกรรมก�รจัดก�ร  

บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำ�กัด (มห�ชน)

กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
ที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :
• กรรมก�ร บริษัท สหวิริย�เพลทมิล จำ�กัด (มห�ชน)
• กรรมก�ร บริษัท ไทยสตีลเซลส์ จำ�กัด   

   
ประวัติการกระท�าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง :
1. ก�รถูกพิพ�กษ�ว่�มีก�รกระทำ�คว�มผิดท�งอ�ญ� 
 •  -ไม่มี-
2. ก�รถูกพิพ�กษ�ให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดข�ด 
 •  -ไม่มี-
3. ก�รถูกพิพ�กษ�ให้เป็นบุคคลล้มละล�ย 
 •  -ไม่มี-

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระท�า
ความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
พ.ศ. 2546 ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้ :
1. ก�รกระทำ�ก�รโดยไม่สุจริต หรือประม�ทเลินเล่ออย่�งร้�ยแรง
 •  -ไม่มี-
2. ก�รเปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมูลหรือข้อคว�มอันเป็นเท็จ 

ที่อ�จทำ�ให้สำ�คัญผิด หรือปกปิดข้อคว�มจริงที่ควรบอกให้แจ้ง 
ในส�ระสำ�คัญ ซึ่งอ�จมีผลกระทบต่อก�รตัดสินใจของผู้ถือหุ้น  
ผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

 •  -ไม่มี-
3. ก�รกระทำ�อันไม่เป็นธรรมหรือก�รเอ�เปรียบผู้ลงทุน 

ในก�รซื้อข�ยหลักทรัพย์หรือสัญญ�ซื้อข�ยล่วงหน้� 
หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนก�รกระทำ�ดังกล่�ว

 •  -ไม่มี-

3. นายกิตติศักดิ์ มาพะเนาว์ 
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส 
 ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยี  
 หัวหน้าหน่วยธุรกิจวิศวกรรม
 หัวหน้าสำานักธุรกิจก่อสร้างโครงสร้างเหล็ก 
 หัวหน้าสำานักธุรกิจการพัฒนาโครงการ 
 แบบบูรณาการ  
 อายุ 54 ปี  

วันที่ด�ารงต�าแหน่งผู้บริหาร : 
• 1 พฤษภ�คม 2551

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :
• -ไม่มี- 

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

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม : 
• ปริญญ�โท ส�ข�บริห�รธุรกิจ จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย
• ปริญญ�ตรี ส�ข�วิศวกรรมอุตส�หก�ร มห�วิทย�ลัยขอนแก่น
• หลักสูตรประก�ศนียบัตร Director Certification Program  

(DCP 104/2009) สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย 
(IOD)

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) : 
2555 - 2561 • กรรมก�ร และกรรมก�รบริห�ร  

    บริษัท ท่�เรือประจวบ จำ�กัด
2556 - 2558 • กรรมก�ร  

    บริษัท สหวิริย�สตีลอินดัสตรี ยูเค จำ�กัด
2553 - 2555 • กรรมก�ร และกรรมก�รจัดก�ร  

    บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำ�กัด (มห�ชน)
2534 - 2535 • Industrial Engineer บริษัท ฮ�น�คอยส์ จำ�กัด

การด�ารงต�าแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา : 
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : 
• -ไม่มี-

ร�ำยงำนประจ�ำปี�2563
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กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :
• กรรมก�รผู้จัดก�ร บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด
• กรรมก�ร และกรรมก�รบริห�ร  

บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด

กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
ที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :
• -ไม่มี-  

ประวัติการกระท�าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง :
1. ก�รถูกพิพ�กษ�ว่�มีก�รกระทำ�คว�มผิดท�งอ�ญ� 
 •  -ไม่มี-
2. ก�รถูกพิพ�กษ�ให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดข�ด 
 •  -ไม่มี-
3. ก�รถูกพิพ�กษ�ให้เป็นบุคคลล้มละล�ย 
 •  -ไม่มี-

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระท�า
ความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
พ.ศ. 2546 ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้ :
1. ก�รกระทำ�ก�รโดยไม่สุจริต หรือประม�ทเลินเล่ออย่�งร้�ยแรง
 •  -ไม่มี-
2. ก�รเปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมูลหรือข้อคว�มอันเป็นเท็จ 

ที่อ�จทำ�ให้สำ�คัญผิด หรือปกปิดข้อคว�มจริงที่ควรบอกให้แจ้ง 
ในส�ระสำ�คัญ ซึ่งอ�จมีผลกระทบต่อก�รตัดสินใจของผู้ถือหุ้น  
ผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

 •  -ไม่มี-
3. ก�รกระทำ�อันไม่เป็นธรรมหรือก�รเอ�เปรียบผู้ลงทุน 

ในก�รซื้อข�ยหลักทรัพย์หรือสัญญ�ซื้อข�ยล่วงหน้� 
หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนก�รกระทำ�ดังกล่�ว

 •  -ไม่มี-

4. นายณรงค์ฤทธิ์ โชตินุชิตตระกูล 
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส 
 กำากับดูแล
 - สำานักเทคโนโลยีสารสนเทศกลุ่ม
 ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน (CFO)
 ประธานเจ้าหน้าที่การเงินกลุ่ม
 หัวหน้าสำานักบริหารความเสี่ยงกลุ่ม
 หัวหน้าหน่วยธุรกิจเหล็กปลายนำ้า
 เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
 (วันที่ดำ�รงตำ�แหน่งเลข�นุก�รฯ : 1 กรกฎ�คม 2563) 
 อายุ 51 ปี   

วันที่ด�ารงต�าแหน่งผู้บริหาร : 
• 1 มกร�คม 2553

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :
• -ไม่มี- 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) :
• -ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม : 
• ปริญญ�โท ส�ข�บริห�รธุรกิจ มห�วิทย�ลัยธุรกิจบัณฑิต
• ปริญญ�ตรี ส�ข�บริห�รธุรกิจ มห�วิทย�ลัยกรุงเทพ 
• ปริญญ�ตรี ส�ข�บัญชี มห�วิทย�ลัยสย�ม

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) : 
2560 - 2563 • กรรมก�ร กรรมก�รจัดก�ร  

    และกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ 
      บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำ�กัด (มห�ชน)
2554 - 2561 • กรรมก�ร และกรรมก�รบริห�ร  

    บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด
2556 - 2560 • ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่  

    ส�ยบัญชีและก�รเงิน
     บริษัท สหวิริย�สตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มห�ชน)
2555 - 2558 • กรรมก�รผู้จัดก�ร  

    บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด
2552 - 2554 • ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่  

    ส�ยก�รเงินและบัญชี
     บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำ�กัด (มห�ชน)

ร�ำยงำนประจ�ำปี�2563
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การด�ารงต�าแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา : 
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : 
• -ไม่มี- 

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :
• กรรมก�ร และกรรมก�รบริห�ร บริษัท ท่�เรือประจวบ จำ�กัด
• กรรมก�ร และกรรมก�รบริห�ร  

บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด
• ประธ�นกรรมก�ร และประธ�นคณะกรรมก�รจัดก�ร 
 บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำ�กัด (มห�ชน)
• กรรมก�ร บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จำ�กัด

กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
ที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :
• กรรมก�ร บริษัท สหวิริย�เพลทมิล จำ�กัด (มห�ชน)
• กรรมก�ร บริษัท ไทยสตีลเซลส์ จำ�กัด   

   
ประวัติการกระท�าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง :
1. ก�รถูกพิพ�กษ�ว่�มีก�รกระทำ�คว�มผิดท�งอ�ญ� 
 •  -ไม่มี-
2. ก�รถูกพิพ�กษ�ให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดข�ด 
 •  -ไม่มี-
3. ก�รถูกพิพ�กษ�ให้เป็นบุคคลล้มละล�ย 
 •  -ไม่มี-

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระท�า
ความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
พ.ศ. 2546 ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้ :
1. ก�รกระทำ�ก�รโดยไม่สุจริต หรือประม�ทเลินเล่ออย่�งร้�ยแรง
 •  -ไม่มี-
2. ก�รเปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมูลหรือข้อคว�มอันเป็นเท็จ 

ที่อ�จทำ�ให้สำ�คัญผิด หรือปกปิดข้อคว�มจริงที่ควรบอกให้แจ้ง 
ในส�ระสำ�คัญ ซึ่งอ�จมีผลกระทบต่อก�รตัดสินใจของผู้ถือหุ้น  
ผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

 •  -ไม่มี-
3. ก�รกระทำ�อันไม่เป็นธรรมหรือก�รเอ�เปรียบผู้ลงทุน 

ในก�รซื้อข�ยหลักทรัพย์หรือสัญญ�ซื้อข�ยล่วงหน้� 
หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนก�รกระทำ�ดังกล่�ว

 •  -ไม่มี-

5. นายสมศักดิ์ ศิวะไพบูลย์ 
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส 
 หัวหน้าหน่วยธุรกิจทางทะเล
 หัวหน้าศูนย์บริหารความสัมพันธ์พันธมิตร 
 ทางธุรกิจ
 หัวหน้าสำานักพัฒนาธุรกิจทางทะเล
 หัวหน้าสำานักธุรกิจต่อและรีไซเคิลเรือ
 หัวหน้าสำานักธุรกิจนอกชายฝั่งทะเล
 หัวหน้าสำานักขับเคลื่อนและคู่คิดธุรกิจ 
 ทางทะเล
 อายุ 58 ปี 

วันที่ด�ารงต�าแหน่งผู้บริหาร : 
• 1 มีน�คม 2556

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :
• -ไม่มี- 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) :
• - (2 หุ้น)

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม : 
• ปริญญ�โท วิทย�ศ�สตรมห�บัณฑิต  

(ก�รจัดก�รโลจิสติกส์และซัพพล�ยเชน) มห�วิทย�ลัยศรีปทุม
• ปริญญ�โท วิทย�ก�รจัดก�ร มห�วิทย�ลัยสุโขทัยธรรม�ธิร�ช
• ปริญญ�ตรี ส�ข�ก�รจัดก�ร มห�วิทย�ลัยสุโขทัยธรรม�ธิร�ช
• หลักสูตรประก�ศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP 

60/2006) สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตรประก�ศนียบัตร Director Certification Program
 (DCP 84/2007) สม�คมสง่เสรมิสถ�บนักรรมก�รบรษิทัไทย (IOD)
• หลักสูตรประก�ศนียบัตร Finance for Non-Finance Director 

(FND 34/2007) สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย 
(IOD)

• หลักสูตรผู้บริห�รระดับสูง รุ่นที่ 9 สถ�บันวิทย�ก�รตล�ดทุน
• หลักสูตรผู้บริห�รระดับสูงด้�นก�รค้�และก�รพ�ณิชย์  

(TEPCoT) รุ่นที่ 12 สถ�บันวิทย�ก�รก�รค้�
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ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) :
2560 - 2563 • กรรมก�ร บริษัท ไทยสตีลเซลส์ จำ�กัด
2558 - 2563 • กรรมก�ร และกรรมก�รจัดก�ร  

    บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำ�กัด (มห�ชน)
    • กรรมก�ร และกรรมก�รบริห�ร  

    บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จำ�กัด
2556 - 2562 • กรรมก�ร และกรรมก�รบริห�ร  

    บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด
2558 - 2560 • ประธ�นกรรมก�ร  

    และประธ�นคณะกรรมก�รจัดก�ร
     บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำ�กัด (มห�ชน)
2556 -2558 • กรรมก�ร  

    บริษัท สหวิริย�สตีลอินดัสตรี ยูเค จำ�กัด
2553 - 2557 • ประธ�นกรรมก�ร  

    บริษัท พรปิยะฌ�น ทร�นสปอร์ต จำ�กัด
2553 - 2555 • กรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่  

    บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำ�กัด (มห�ชน)
    • กรรมก�ร บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จำ�กัด
2549 - 2555 • รองประธ�นกรรมก�ร  

    บริษัท ชูไก จำ�กัด (มห�ชน)
2547 - 2555 • กรรมก�ร และกรรมก�รบริห�ร  

    บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำ�กัด (มห�ชน)
2544 - 2555 • กรรมก�ร บริษัท ท่�เรือประจวบ จำ�กัด
2548 - 2553 • กรรมก�รผู้จัดก�ร  

    บริษัท ไลน์ทร�นสปอร์ต จำ�กัด
2544 - 2553 • กรรมก�รผู้จัดก�ร บริษัท ท่�เรือประจวบ จำ�กัด
2543 - 2548 • กรรมก�รผู้จัดก�ร  

    บริษัท บ�งสะพ�นทร�นสปอร์ต จำ�กัด
2540 - 2543 • General Manager - Sales &Marketing  

    บริษัท ไทยสตีลเซลส์ จำ�กัด

การด�ารงต�าแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา : 
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : 
• -ไม่มี-

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :
• กรรมก�รผู้จัดก�ร บริษัท ท่�เรือประจวบ จำ�กัด
• กรรมก�ร และกรรมก�รบริห�ร บริษัท ท่�เรือประจวบ จำ�กัด

กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
ที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :
• -ไม่มี-  

ประวัติการกระท�าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง :
1. ก�รถูกพิพ�กษ�ว่�มีก�รกระทำ�คว�มผิดท�งอ�ญ� 
 •  -ไม่มี-
2. ก�รถูกพิพ�กษ�ให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดข�ด 
 •  -ไม่มี-
3. ก�รถูกพิพ�กษ�ให้เป็นบุคคลล้มละล�ย 
 •  -ไม่มี-

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระท�า
ความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
พ.ศ. 2546 ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้ :
1. ก�รกระทำ�ก�รโดยไม่สุจริต หรือประม�ทเลินเล่ออย่�งร้�ยแรง
 •  -ไม่มี-
2. ก�รเปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมูลหรือข้อคว�มอันเป็นเท็จ 

ที่อ�จทำ�ให้สำ�คัญผิด หรือปกปิดข้อคว�มจริงที่ควรบอกให้แจ้ง 
ในส�ระสำ�คัญ ซึ่งอ�จมีผลกระทบต่อก�รตัดสินใจของผู้ถือหุ้น  
ผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

 •  -ไม่มี-
3. ก�รกระทำ�อันไม่เป็นธรรมหรือก�รเอ�เปรียบผู้ลงทุน 

ในก�รซื้อข�ยหลักทรัพย์หรือสัญญ�ซื้อข�ยล่วงหน้� 
หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนก�รกระทำ�ดังกล่�ว

 •  -ไม่มี-
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การด�ารงต�าแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา : 
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : 
• -ไม่มี-

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :
• กรรมก�ร และกรรมก�รบริห�ร บริษัท ท่�เรือประจวบ จำ�กัด
• กรรมก�ร และกรรมก�รบริห�ร  

บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด

กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
ที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :
• -ไม่มี-  

ประวัติการกระท�าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง :
1. ก�รถูกพิพ�กษ�ว่�มีก�รกระทำ�คว�มผิดท�งอ�ญ� 
 •  -ไม่มี-
2. ก�รถูกพิพ�กษ�ให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดข�ด 
 •  -ไม่มี-
3. ก�รถูกพิพ�กษ�ให้เป็นบุคคลล้มละล�ย 
 •  -ไม่มี-

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระท�า
ความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
พ.ศ. 2546 ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้ :
1. ก�รกระทำ�ก�รโดยไม่สุจริต หรือประม�ทเลินเล่ออย่�งร้�ยแรง
 •  -ไม่มี-
2. ก�รเปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมูลหรือข้อคว�มอันเป็นเท็จ 

ที่อ�จทำ�ให้สำ�คัญผิด หรือปกปิดข้อคว�มจริงที่ควรบอกให้แจ้ง 
ในส�ระสำ�คัญ ซึ่งอ�จมีผลกระทบต่อก�รตัดสินใจของผู้ถือหุ้น  
ผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

 •  -ไม่มี-
3. ก�รกระทำ�อันไม่เป็นธรรมหรือก�รเอ�เปรียบผู้ลงทุน 

ในก�รซื้อข�ยหลักทรัพย์หรือสัญญ�ซื้อข�ยล่วงหน้� 
หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนก�รกระทำ�ดังกล่�ว

 •  -ไม่มี-

6. นายจิร โชตินุชิต  
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส 
 กำากับดูแล 
 - สำานักกฎหมายกลุ่ม
 - สำานักการพัฒนาที่ยั่งยืน
    และการสื่อสารกลุ่ม
 - สำานักพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
          และกิจการท้องถิ่นกลุ่ม
 หัวหน้าหน่วยธุรกิจพลังงาน
 หัวหน้าสำานักจัดหากลุ่ม
 หัวหน้าสำานักกำากับดูแลกิจการ 
 และปฏิบัติงานกลุ่ม  
 และเลขานุการคณะกรรมการ 
 กำากับดูแลกิจการที่ด ี
 (วันที่ดำ�รงตำ�แหน่งเลข�นุก�รฯ : 1 กันย�ยน 2561) 
 อายุ 53 ปี 

วันที่ด�ารงต�าแหน่งผู้บริหาร : 
• 1 กันย�ยน 2561

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :
• -ไม่มี- 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) :
• -ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม : 
• ปริญญ�โท ส�ข� Comparative and International Law, 
 University of IOWA, U.S.A.
• ปริญญ�ตรี ส�ข�นิติศ�สตร์ จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย 

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) :
2555 - 2561 • Chief Executive Officer
     บริษัท ล็อคตั้น วัฒน� อินชัวรันส์ จำ�กัด 
2550 - 2555 • ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่  

    ประจำ�สำ�นักกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่
     บริษัท สหวิริย�สตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มห�ชน)
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7. นายทินกร ผดุงวงศ์ 
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
 หัวหน้าศูนย์กลางโซลูชันด้านเหล็กกล้า
 อายุ 53 ปี  

วันที่ด�ารงต�าแหน่งผู้บริหาร : 
• 1 พฤษภ�คม 2556

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :
• -ไม่มี- 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) :
• -ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม : 
• ปริญญ�เอก ส�ข�วิศวกรรมศ�สตร์ (เครื่องกลและกระบวนก�ร)
 บัณฑิตวิทย�ลัยวิศวกรรมศ�สตร์น�น�ช�ติ สิรินธร-ไทยเยอรมัน 
 มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้�พระนครเหนือ
• ปริญญ�โท ส�ข�วิศวกรรมศ�สตร์ (ส�ข�โลหก�ร)  

จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย
• ปริญญ�ตรี ส�ข�วิศวกรรมอุตส�หก�ร  

มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) :
2556 - 2558 • ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ ส�ยก�รผลิต
     บริษัท สหวิริย�สตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มห�ชน)
2549 - 2555 • ผู้จัดก�รทั่วไป ส�ยก�รผลิต ด้�นปฏิบัติก�ร 
     บริษัท สหวิริย�สตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มห�ชน)

การด�ารงต�าแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา : 
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : 
• -ไม่มี-

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :
• -ไม่มี-

กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
ที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :
• กรรมก�ร บริษัท สหวิริย�เพลทมิล จำ�กัด (มห�ชน)
 

ประวัติการกระท�าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง :
1. ก�รถูกพิพ�กษ�ว่�มีก�รกระทำ�คว�มผิดท�งอ�ญ� 
 •  -ไม่มี-
2. ก�รถูกพิพ�กษ�ให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดข�ด 
 •  -ไม่มี-
3. ก�รถูกพิพ�กษ�ให้เป็นบุคคลล้มละล�ย 
 •  -ไม่มี-

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระท�า
ความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
พ.ศ. 2546 ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้ :
1. ก�รกระทำ�ก�รโดยไม่สุจริต หรือประม�ทเลินเล่ออย่�งร้�ยแรง
 •  -ไม่มี-
2. ก�รเปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมูลหรือข้อคว�มอันเป็นเท็จ 

ที่อ�จทำ�ให้สำ�คัญผิด หรือปกปิดข้อคว�มจริงที่ควรบอกให้แจ้ง 
ในส�ระสำ�คัญ ซึ่งอ�จมีผลกระทบต่อก�รตัดสินใจของผู้ถือหุ้น  
ผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

 •  -ไม่มี-
3. ก�รกระทำ�อันไม่เป็นธรรมหรือก�รเอ�เปรียบผู้ลงทุน 

ในก�รซื้อข�ยหลักทรัพย์หรือสัญญ�ซื้อข�ยล่วงหน้� 
หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนก�รกระทำ�ดังกล่�ว

 •  -ไม่มี-

8. นายมนินทร์ อินทร์พรหม 
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
 บริหาร
 - สายการผลิต
 อายุ 50 ปี  

วันที่ด�ารงต�าแหน่งผู้บริหาร : 
• 19 พฤษภ�คม 2559

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :
• -ไม่มี- 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) :
• -ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม : 
• ปริญญ�โท ส�ข�บริห�รธุรกิจ มห�วิทย�ลัยบูรพ�
• ปริญญ�ตรี ส�ข�วิศวกรรมอุตส�หก�ร  

มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์
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ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) : 
2557 - 2558 • ผู้จัดก�รทั่วไป ส�ยก�รผลิต ด้�นปฏิบัติก�ร
     บริษัท สหวิริย�สตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มห�ชน)
2555 - 2557 • ผู้จัดก�รทั่วไป สำ�นักจัดซื้อกลุ่ม  

    สำ�นักกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่
     บริษัท สหวิริย�สตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มห�ชน)

การด�ารงต�าแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา : 
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : 
• -ไม่มี-

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :
• กรรมก�ร บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จำ�กัด 

กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
ที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :
• -ไม่มี-  

ประวัติการกระท�าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง :
1. ก�รถูกพิพ�กษ�ว่�มีก�รกระทำ�คว�มผิดท�งอ�ญ� 
 •  -ไม่มี-
2. ก�รถูกพิพ�กษ�ให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดข�ด 
 •  -ไม่มี-
3. ก�รถูกพิพ�กษ�ให้เป็นบุคคลล้มละล�ย 
 •  -ไม่มี-

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระท�า
ความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
พ.ศ. 2546 ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้ :
1. ก�รกระทำ�ก�รโดยไม่สุจริต หรือประม�ทเลินเล่ออย่�งร้�ยแรง
 •  -ไม่มี-
2. ก�รเปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมูลหรือข้อคว�มอันเป็นเท็จ 

ที่อ�จทำ�ให้สำ�คัญผิด หรือปกปิดข้อคว�มจริงที่ควรบอกให้แจ้ง 
ในส�ระสำ�คัญ ซึ่งอ�จมีผลกระทบต่อก�รตัดสินใจของผู้ถือหุ้น  
ผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

 •  -ไม่มี-
3. ก�รกระทำ�อันไม่เป็นธรรมหรือก�รเอ�เปรียบผู้ลงทุน 

ในก�รซื้อข�ยหลักทรัพย์หรือสัญญ�ซื้อข�ยล่วงหน้� 
หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนก�รกระทำ�ดังกล่�ว

 •  -ไม่มี-

9. นายปีเตอร์ โรวสัน 
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  
 สังกัด
 - หน่วยธุรกิจโรงถลุงเหล็ก
 อายุ 57 ปี  

วันที่ด�ารงต�าแหน่งผู้บริหาร : 
• 1 พฤศจิก�ยน 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, U.K.

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) :
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-
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ประวัติการกระท�าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง :
1. ก�รถูกพิพ�กษ�ว่�มีก�รกระทำ�คว�มผิดท�งอ�ญ� 
 •  -ไม่มี-
2. ก�รถูกพิพ�กษ�ให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดข�ด 
 •  -ไม่มี-
3. ก�รถูกพิพ�กษ�ให้เป็นบุคคลล้มละล�ย 
 •  -ไม่มี-

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระท�า
ความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
พ.ศ. 2546 ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้ :
1. ก�รกระทำ�ก�รโดยไม่สุจริต หรือประม�ทเลินเล่ออย่�งร้�ยแรง
 •  -ไม่มี-
2. ก�รเปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมูลหรือข้อคว�มอันเป็นเท็จ 

ที่อ�จทำ�ให้สำ�คัญผิด หรือปกปิดข้อคว�มจริงที่ควรบอกให้แจ้ง 
ในส�ระสำ�คัญ ซึ่งอ�จมีผลกระทบต่อก�รตัดสินใจของผู้ถือหุ้น  
ผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

 •  -ไม่มี-
3. ก�รกระทำ�อันไม่เป็นธรรมหรือก�รเอ�เปรียบผู้ลงทุน 

ในก�รซื้อข�ยหลักทรัพย์หรือสัญญ�ซื้อข�ยล่วงหน้� 
หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนก�รกระทำ�ดังกล่�ว

 •  -ไม่มี-

10. นายวีระวิทย์ ดุละลัมพะ 
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  
 ธุรกิจเหล็กปลายนำ้า 
 อายุ 50 ปี    

วันที่ด�ารงต�าแหน่งผู้บริหาร : 
• 1 มิถุน�ยน 2560

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :
• -ไม่มี- 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) :
• -ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม : 
• ปริญญ�โท ส�ข�บริห�รก�รเงิน  

สถ�บันบัณฑิตพัฒนบริห�รศ�สตร์
• ปริญญ�ตรี ส�ข�เศรษฐศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์ 

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) :
2560 - 2563  • ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่  

    และประธ�นเจ้�หน้�ที่ก�รเงิน
     บริษัท สหวิริย�สตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มห�ชน)
2561 - 2563 • กรรมก�ร และกรรมก�รบริห�ร  

    บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด
    • กรรมก�ร และกรรมก�รบริห�ร  

    บริษัท ท่�เรือประจวบ จำ�กัด
      • กรรมก�ร  

    บริษัท สหวิริย�เพลทมิล จำ�กัด (มห�ชน)
2557 - 2560 • ผู้จัดก�รทั่วไป สำ�นักก�รเงินและบัญชีกลุ่ม 
     บริษัท สหวิริย�สตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มห�ชน)
2547 - 2557 • รองกรรมก�รผู้จัดก�ร และเลข�นุก�รบริษัท
     บริษัท บ�งสะพ�นบ�ร์มิล จำ�กัด (มห�ชน)

การด�ารงต�าแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา : 
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : 
• -ไม่มี-

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :
• กรรมก�ร และกรรมก�รจัดก�ร  

บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำ�กัด (มห�ชน)
• กรรมก�ร บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จำ�กัด

กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
ที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :
• -ไม่มี-

ประวัติการกระท�าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง :
1. ก�รถูกพิพ�กษ�ว่�มีก�รกระทำ�คว�มผิดท�งอ�ญ� 
 •  -ไม่มี-
2. ก�รถูกพิพ�กษ�ให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดข�ด 
 •  -ไม่มี-
3. ก�รถูกพิพ�กษ�ให้เป็นบุคคลล้มละล�ย 
 •  -ไม่มี-
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ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระท�า
ความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
พ.ศ. 2546 ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้ :
1. ก�รกระทำ�ก�รโดยไม่สุจริต หรือประม�ทเลินเล่ออย่�งร้�ยแรง
 •  -ไม่มี-
2. ก�รเปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมูลหรือข้อคว�มอันเป็นเท็จ 

ที่อ�จทำ�ให้สำ�คัญผิด หรือปกปิดข้อคว�มจริงที่ควรบอกให้แจ้ง 
ในส�ระสำ�คัญ ซึ่งอ�จมีผลกระทบต่อก�รตัดสินใจของผู้ถือหุ้น  
ผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

 •  -ไม่มี-
3. ก�รกระทำ�อันไม่เป็นธรรมหรือก�รเอ�เปรียบผู้ลงทุน 

ในก�รซื้อข�ยหลักทรัพย์หรือสัญญ�ซื้อข�ยล่วงหน้� 
หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนก�รกระทำ�ดังกล่�ว

 •  -ไม่มี-

11. นายยงยุทธ มลิทอง 
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ ่
 หัวหน้าสำานักทรัพยากรบุคคลกลุ่ม 
 และเลขานุการคณะกรรมการสรรหา 
 และกำาหนดค่าตอบแทน 
 (วันที่ดำ�รงตำ�แหน่งเลข�นุก�รฯ : 1 มกร�คม 2559) 
 อายุ 50 ปี  

วันที่ด�ารงต�าแหน่งผู้บริหาร : 
• 1 มกร�คม 2559

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :
• -ไม่มี- 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) :
• -ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม : 
• ปริญญ�โท รัฐประศ�สนศ�สตร์  

สถ�บันบัณฑิตพัฒนบริห�รศ�สตร์
• ปริญญ�ตรี รัฐศ�สตรบัณฑิต มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) :
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-

กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
ที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :
• กรรมก�ร และกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ 
 บริษัท สหวิริย�เพลทมิล จำ�กัด (มห�ชน)
  
ประวัติการกระท�าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง :
1. ก�รถูกพิพ�กษ�ว่�มีก�รกระทำ�คว�มผิดท�งอ�ญ� 
 •  -ไม่มี-
2. ก�รถูกพิพ�กษ�ให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดข�ด 
 •  -ไม่มี-
3. ก�รถูกพิพ�กษ�ให้เป็นบุคคลล้มละล�ย 
 •  -ไม่มี-
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ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระท�า
ความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
พ.ศ. 2546 ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้ :
1. ก�รกระทำ�ก�รโดยไม่สุจริต หรือประม�ทเลินเล่ออย่�งร้�ยแรง
 •  -ไม่มี-
2. ก�รเปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมูลหรือข้อคว�มอันเป็นเท็จ 

ที่อ�จทำ�ให้สำ�คัญผิด หรือปกปิดข้อคว�มจริงที่ควรบอกให้แจ้ง 
ในส�ระสำ�คัญ ซึ่งอ�จมีผลกระทบต่อก�รตัดสินใจของผู้ถือหุ้น  
ผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

 •  -ไม่มี-
3. ก�รกระทำ�อันไม่เป็นธรรมหรือก�รเอ�เปรียบผู้ลงทุน 

ในก�รซื้อข�ยหลักทรัพย์หรือสัญญ�ซื้อข�ยล่วงหน้� 
หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนก�รกระทำ�ดังกล่�ว

 •  -ไม่มี-

12. นายนเรศ กรุดพันธ์ 
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ ่
 หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการ 
 เทคโนโลยีก่อสร้าง  
 อายุ 56 ปี  

วันที่ด�ารงต�าแหน่งผู้บริหาร : 
• 1 เมษ�ยน 2563

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :
• -ไม่มี- 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) :
• 0.0006% (76,170 หุ้น)

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม : 
• ปริญญ�โท รัฐประศ�สนศ�สตร์  

สถ�บันบัณฑิตพัฒนบริห�รศ�สตร์
• ปริญญ�ตรี วิศวกรรมศ�สตร์  

มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้�พระนครเหนือ

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) :
2557 - 2563 • ผู้จัดก�รทั่วไป ด้�นนวัตกรรม 
     บริษัท สหวิริย�สตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มห�ชน)
2539 - 2557  • ผู้จัดก�รฝ่�ยอ�วุโส  

    ควบคุมคุณภ�พและว�งแผนก�รผลิต
     บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำ�กัด (มห�ชน)

การด�ารงต�าแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา : 
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : 
• -ไม่มี-

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :
• -ไม่มี-

กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
ที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :
• -ไม่มี-
  
ประวัติการกระท�าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง :
1. ก�รถูกพิพ�กษ�ว่�มีก�รกระทำ�คว�มผิดท�งอ�ญ� 
 •  -ไม่มี-
2. ก�รถูกพิพ�กษ�ให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดข�ด 
 •  -ไม่มี-
3. ก�รถูกพิพ�กษ�ให้เป็นบุคคลล้มละล�ย 
 •  -ไม่มี-

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระท�า
ความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
พ.ศ. 2546 ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้ :
1. ก�รกระทำ�ก�รโดยไม่สุจริต หรือประม�ทเลินเล่ออย่�งร้�ยแรง
 •  -ไม่มี-
2. ก�รเปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมูลหรือข้อคว�มอันเป็นเท็จ 

ที่อ�จทำ�ให้สำ�คัญผิด หรือปกปิดข้อคว�มจริงที่ควรบอกให้แจ้ง 
ในส�ระสำ�คัญ ซึ่งอ�จมีผลกระทบต่อก�รตัดสินใจของผู้ถือหุ้น  
ผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

 •  -ไม่มี-
3. ก�รกระทำ�อันไม่เป็นธรรมหรือก�รเอ�เปรียบผู้ลงทุน 

ในก�รซื้อข�ยหลักทรัพย์หรือสัญญ�ซื้อข�ยล่วงหน้� 
หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนก�รกระทำ�ดังกล่�ว

 •  -ไม่มี-
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13. นายสุรศักดิ์ งามสิทธิพงศา
 เลขานุการบริษัท 
 (วันที่ดำ�รงตำ�แหน่ง : 21 มกร�คม 2537)  
 อายุ 62 ปี    

วันที่ด�ารงต�าแหน่งผู้บริหาร : 
• 21 มกร�คม 2537

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :
• -ไม่มี- 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) :
• ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม : 
• ปริญญ�โท ส�ข�บริห�รธุรกิจ มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์
• ปริญญ�โท ส�ข�กฎหม�ยเศรษฐกิจ จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย
• ปริญญ�โท ส�ข�กฎหม�ยธุรกิจ มห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหง
• ปริญญ�โท ส�ข�ก�รจัดก�รภ�ครัฐและเอกชน  

สถ�บันบัณฑิตพัฒนบริห�รศ�สตร์
• เนตบิณัฑติไทย สำ�นักอบรมศกึษ�กฎหม�ยแหง่เนตบัิณฑติยสภ�
• ปริญญ�ตรี ส�ข�นิติศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหง
• หลักสูตรประก�ศนียบัตร Director Certification Program  

(DCP 15/2002) สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย 
(IOD)

• หลักสูตรผู้ที่ทำ�หน้�ที่สนับสนุนก�รทำ�ง�นของคณะกรรมก�ร 
(CSP 5/2004) สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย 
(IOD)

• หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP 8)
 สม�คมบริษัทจดทะเบียนไทย

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) :
2531 - 2536 • ผู้ช่วยเลข�นุก�รคณะกรรมก�ร  

    บริษัท สย�มเรียลตี้แอนด์เซอร์วิส จำ�กัด
2528 - 2536 • นักวิจัยอ�วุโส  

    ธน�ค�รกรุงศรีอยุธย� จำ�กัด (มห�ชน)

การด�ารงต�าแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา : 
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : 
• -ไม่มี-

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :
• -ไม่มี-

กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
ที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :
• -ไม่มี-
  
ประวัติการกระท�าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง :
1. ก�รถูกพิพ�กษ�ว่�มีก�รกระทำ�คว�มผิดท�งอ�ญ� 
 •  -ไม่มี-
2. ก�รถูกพิพ�กษ�ให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดข�ด 
 •  -ไม่มี-
3. ก�รถูกพิพ�กษ�ให้เป็นบุคคลล้มละล�ย 
 •  -ไม่มี-

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระท�า
ความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
พ.ศ. 2546 ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้ :
1. ก�รกระทำ�ก�รโดยไม่สุจริต หรือประม�ทเลินเล่ออย่�งร้�ยแรง
 •  -ไม่มี-
2. ก�รเปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมูลหรือข้อคว�มอันเป็นเท็จ 

ที่อ�จทำ�ให้สำ�คัญผิด หรือปกปิดข้อคว�มจริงที่ควรบอกให้แจ้ง 
ในส�ระสำ�คัญ ซึ่งอ�จมีผลกระทบต่อก�รตัดสินใจของผู้ถือหุ้น  
ผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

 •  -ไม่มี-
3. ก�รกระทำ�อันไม่เป็นธรรมหรือก�รเอ�เปรียบผู้ลงทุน 

ในก�รซื้อข�ยหลักทรัพย์หรือสัญญ�ซื้อข�ยล่วงหน้� 
หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนก�รกระทำ�ดังกล่�ว

 •  -ไม่มี-
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ประวัติการกระท�าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง :
1. ก�รถูกพิพ�กษ�ว่�มีก�รกระทำ�คว�มผิดท�งอ�ญ� 
 •  -ไม่มี-
2. ก�รถูกพิพ�กษ�ให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดข�ด 
 •  -ไม่มี-
3. ก�รถูกพิพ�กษ�ให้เป็นบุคคลล้มละล�ย 
 •  -ไม่มี-

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระท�า
ความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
พ.ศ. 2546 ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้ :
1. ก�รกระทำ�ก�รโดยไม่สุจริต หรือประม�ทเลินเล่ออย่�งร้�ยแรง
 •  -ไม่มี-
2. ก�รเปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมูลหรือข้อคว�มอันเป็นเท็จ 

ที่อ�จทำ�ให้สำ�คัญผิด หรือปกปิดข้อคว�มจริงที่ควรบอกให้แจ้ง 
ในส�ระสำ�คัญ ซึ่งอ�จมีผลกระทบต่อก�รตัดสินใจของผู้ถือหุ้น  
ผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

 •  -ไม่มี-
3. ก�รกระทำ�อันไม่เป็นธรรมหรือก�รเอ�เปรียบผู้ลงทุน 

ในก�รซื้อข�ยหลักทรัพย์หรือสัญญ�ซื้อข�ยล่วงหน้� 
หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนก�รกระทำ�ดังกล่�ว

 •  -ไม่มี-

14. นางสาวปัทมวรรณ บุญทั่ง 
 เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
 (วันที่ดำ�รงตำ�แหน่ง : 6 มกร�คม 2559)   
 อายุ 45 ปี 

วันที่ด�ารงต�าแหน่งผู้บริหาร : 
• 6 มกร�คม 2559

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :
• -ไม่มี- 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) :
• -ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม : 
• ปริญญ�โท ส�ข�บริห�รธุรกิจ,  

Southeastern University (London Campus)
• ปริญญ�ตรี ส�ข�วิทย�ศ�สตร์คอมพิวเตอร์  

มห�วิทย�ลัยหอก�รค้�ไทย

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) :
2554 - 2558 • หัวหน้�ส�ยตรวจสอบ 

    ระบบเทคโนโลยีส�รสนเทศ
     บริษัท สหวิริย�สตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มห�ชน)
2548 - 2554 • ผู้ช่วยหัวหน้�ส�ยตรวจสอบ 

    ระบบเทคโนโลยีส�รสนเทศ
     บริษัท สหวิริย�สตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มห�ชน)

การด�ารงต�าแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา : 
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : 
• -ไม่มี-

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :
• -ไม่มี-

กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
ที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :
• -ไม่มี-
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ลำาดับ รายชื่อคณะกรรมการ
และผู้บริหารของบริษัท

31 ธันวาคม 2562
(มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 1 บาท)

31 ธันวาคม 2563
(มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 1 บาท)

จำานวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น 
หรือ (ลดลง) 

ระหว่างปี 2563
(มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 1 บาท)

1. น�ยสมช�ย สกุลสุรรัตน์ - - -

2. น�ยทองฉัตร หงศ์ลด�รมภ์ - - -

3. น�ยศิริพล ยอดเมืองเจริญ - - -

4. น�ยเพิ่มพูน ไกรฤกษ์ - - -

5. น�ยญ�ณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์ - - -

6. น�ยสมช�ย พิพิธวิจิตรกร - - -

7. น�ยกมล จันทิม� 44,429 หุ้น 44,429 หุ้น -

8. น�ยวิน วิริยประไพกิจ - - -

9. น�ยน�ว� จันทนสุรคน - - -

10. น�ยกิตติศักดิ์ ม�พะเน�ว์ 65,467 หุ้น 65,467 หุ้น -

11. น�ยณรงค์ฤทธิ์ โชตินุชิตตระกูล - - -

12. น�ยสมศักดิ์ ศิวะไพบูลย์ 34,602 หุ้น 2 หุ้น (34,600)

13. น�ยจิร โชตินุชิต - - -

14. น�ยทินกร ผดุงวงศ์ - - -

15. น�ยมนินทร์ อินทร์พรหม - - -

16. น�ยปีเตอร์ โรวสัน - - -

17. น�ยวีระวิทย์ ดุละลัมพะ - - -

18. น�ยยงยุทธ มลิทอง - - -

19. น�ยนเรศ กรุดพันธ์* - 76,170 -

หมายเหตุ : 
* น�ยนเรศ กรุดพันธ์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำ�รงตำ�แหน่งผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่และหัวหน้�หน่วยปฏิบัติก�รเทคโนโลยีก่อสร้�ง SSI เมื่อวันที่ 1 เมษ�ยน 2563

การถือหุ้นในบริษัท
ของกรรมการและผู้บริหาร

19

ร�ำยงำนประจ�ำปี�2563
บริษัท�สหวิริยำสตีลอินดัสตรี�จ�ำกัด�(มหำชน)

62



รายงานคณะกรรมการสรรหา
และกำาหนดค่าตอบแทน ปี 2563
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 คณะกรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค่�ตอบแทนขอร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�นของคณะกรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค่�ตอบแทน ดังนี้

 ที่ประชุมคณะกรรมก�รบริษัท สหวิริย�สตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มห�ชน) ครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันที่ 11 สิงห�คม 2554 ได้มีมติอนุมัติให้ควบรวม
คณะกรรมก�รสรรห�และคณะกรรมก�รกำ�หนดค่�ตอบแทนเข้�ด้วยกันเป็นคณะกรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค่�ตอบแทน (Nomination and 
Remuneration Committee) ซึ่งประกอบด้วยกรรมก�รของบริษัทอย่�งน้อย 3 ท่�น โดยกรรมก�รอย่�งน้อย 1 ท่�นต้องเป็นกรรมก�รอิสระ 
โดยมีว�ระก�รดำ�รงตำ�แหน่งตั้งแต่วันที่ 1 กันย�ยน 2563 ถึงวันที่ 31 สิงห�คม 2566 และมีหัวหน้�สำ�นักทรัพย�กรบุคคลกลุ่มเป็นเลข�นุก�ร 

 คณะกรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค่�ตอบแทนมีหน้�ที่คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับก�รเสนอชื่อเข้�รับก�รเลือกตั้งให้เป็นกรรมก�รบริษัท 
หรือกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ แล้วนำ�เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมก�รบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณีเพื่อพิจ�รณ�ต่อไป และทำ�หน้�ที่ 
ในก�รพิจ�รณ�แนวท�งก�รกำ�หนดค่�ตอบแทนให้แก่คณะกรรมก�รบริษัท คณะกรรมก�รชุดต่�งๆ ที่คณะกรรมก�รบริษัทแต่งตั้งขึ้น 
และกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ ตลอดจนโครงสร้�งค่�ตอบแทนผู้บริห�รระดับสูง โดยให้มีก�รกำ�หนดหลักเกณฑ์หรือวิธีก�รกำ�หนดค่�ตอบแทน 
และโครงสร้�งค่�ตอบแทนที่เป็นธรรมและสมเหตุผล

  กรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค่�ตอบแทนชุดปัจจุบันมีร�ยน�มต่อไปนี้
 1. น�ยศิริพล ยอดเมืองเจริญ  เป็น ประธ�นคณะกรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค่�ตอบแทน 
 2. น�ยสมช�ย พิพิธวิจิตรกร  เป็น กรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค่�ตอบแทน
 3. น�ยน�ว� จันทนสุรคน   เป็น กรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค่�ตอบแทน
 4. น�ยยงยุทธ มลิทอง    เป็น เลข�นุก�รคณะกรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค่�ตอบแทน

 เพื่อปฏิบัติหน้�ที่ต�มที่ได้รับมอบหม�ยจ�กคณะกรรมก�รบริษัท โดยมีร�ยละเอียด ดังนี้ 

 1. คณะกรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค่�ตอบแทนได้จัดให้มีก�รประชุมในปี 2563 รวม 1 ครั้งด้วยกัน ซึ่งได้พิจ�รณ�เรื่องดังต่อไปนี้
  1.1 คณะกรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค่�ตอบแทนได้มีก�รประชุมเมื่อวันที่ 16 ธันว�คม 2563 เพื่อพิจ�รณ�ก�รจ่�ยเงินช่วยเหลือ
พิเศษของปี 2563 ของกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ประชุมพิจ�รณ�แล้วเห็นว่� คณะกรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค่�ตอบแทนพิจ�รณ�ก�รจ่�ยเงิน
ช่วยเหลือพิเศษของปี 2563 ของกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ได้พิจ�รณ�แล้วเห็นว่� จ�กปัญห�ก�รแพร่ระบ�ดจ�กเชื้อไวรัสโควิด 19 ในปี 2563 
ทั่วโลก ทำ�ให้ก�รค้�ทั่วโลกชะงักและถดถอย ซึ่งทำ�ให้บริษัทได้ขอแก้ไขแผนฟื้นฟู และค�ดว่�ผลประกอบก�รจะข�ดทุนสูง แต่กรรมก�ร 
ผูจ้ดัก�รใหญข่บัเคลือ่นใหธ้รุกจิในครึง่ปหีลงัมผีลประกอบก�รไดด้กีว�่แผนฟืน้ฟกูจิก�รฉบบัแกไ้ข แตท่ัง้นี ้ก�รแพรร่ะบ�ดของเชือ้ไวรสัโควดิ 19 
ยังมีอยู่ทั่วโลก แต่เพื่อเป็นก�รสร้�งขวัญและกำ�ลังใจให้กับกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ ดังนั้น คณะกรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค่�ตอบแทนจึงมีมติ 
ใหจ้�่ยเงนิชว่ยเหลอืพเิศษใหกั้บกรรมก�รผูจั้ดก�รใหญ่ ในอตัร� 0.5 เท�่ของเงนิเดอืน เพือ่ให้กรรมก�รผูจั้ดก�รใหญใ่นก�รทุม่เทปฏบิตังิ�นอย�่ง
เตม็คว�มรู้คว�มส�ม�รถตอ่ไป โดยคณะกรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค่�ตอบแทนจะนำ�เสนอตอ่คณะกรรมก�รบรษิทัในฐ�นะผูบ้รหิ�รแผนฟ้ืนฟู
กิจก�รเพื่อพิจ�รณ�อนุมัติต่อไป

 2. คณะกรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค่�ตอบแทนได้จัดให้มีก�รประชุมในปี 2564 รวม 1 ครั้งด้วยกัน เมื่อวันที่ 15 กุมภ�พันธ์ 2564 
  ได้พิจ�รณ�ในประเด็นพิจ�รณ�เรื่องต่อไปนี้
  2.1 ก�รพิจ�รณ�เลือกตั้งคณะกรรมก�รแทนกรรมก�รที่ออกต�มว�ระ คณะกรรมก�รฯ ได้พิจ�รณ�เห็นว่� ท�งบริษัทยังไม่ส�ม�รถ
จดัก�รประชุมส�มญัผูถ้อืหุน้และคดัเลอืกกรรมก�รที่ออกต�มว�ระได ้จงึจำ�เปน็ตอ้งหยดุดำ�เนนิก�รไวก้อ่น ห�กมกี�รประชมุผูถ้อืหุ้น จะพจิ�รณ�
ต�มรอบคณะกรรมก�รที่ครบว�ระปี 2559 ต่อไป โดยคณะกรรมก�รบริษัทในปัจจุบันมีจำ�นวนกรรมก�รทั้งสิ้น 11 ท่�น คือ
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   1. น�ยสมช�ย สกุลสุรรัตน์  
   2. น�ยทองฉัตร หงศ์ลด�รมภ์ 
   3.  น�ยกมล จันทิม� 
   4.  น�ยสมช�ย พิพิธวิจิตรกร  
   5.  น�ยศิริพล ยอดเมืองเจริญ  
   6.  น�ยเพิ่มพูน ไกรฤกษ์ 
    7.  น�ยญ�ณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์  
   8.  น�ยวิน วิริยประไพกิจ  
   9. น�ยน�ว� จันทนสุรคน
     10. น�ยกิตติศักดิ์ ม�พะเน�ว์
   11. น�ยณรงค์ฤทธิ์ โชตินุชิตตระกูล 
   ก�รสรรห�ผู้ที่มีคว�มเหม�ะสมเพื่อดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รบริษัทแทนกรรมก�รบริษัทที่ออกต�มว�ระ โดยคณะกรรมก�รสรรห�
และกำ�หนดค�่ตอบแทนไดพ้จิ�รณ�คณะกรรมก�รบรษัิททีอ่อกต�มว�ระแล้ว แตย่งัไมส่�ม�รถพจิ�รณ�คณะกรรมก�รบรษิทัทีอ่อกต�มว�ระได ้
เนื่องจ�กบริษัทได้เข้�สู่กระบวนก�รฟ้ืนฟูกิจก�ร และศ�ลล้มละล�ยกล�งได้มีคำ�สั่งให้ฟ้ืนฟูกิจก�รเมื่อวันที่ 10 มีน�คม 2559 และ 
เมื่อวันที่ 15 ธันว�คม 2559 ศ�ลล้มละล�ยกล�งได้มีคำ�สั่งเห็นชอบด้วยแผนและกำ�หนดให้บริษัทเป็นผู้บริห�รแผนนั้น ดังนั้น บริษัท 
ต้องปฏิบัติต�มกฎหม�ยเกี่ยวกับก�รฟื้นฟูกิจก�รต�มพระร�ชบัญญัติล้มละล�ย พุทธศักร�ช 2483 จึงจำ�เป็นต้องหยุดก�รพิจ�รณ�กรรมก�ร
ที่ออกต�มว�ระไว้ก่อน 
   ทั้งนี้ ต�มพระร�ชบัญญัติล้มละล�ย พุทธศักร�ช 2483 โดยสรุปส�ระสำ�คัญที่เกี่ยวข้องดังนี้ “ให้บรรด�สิทธิต�มกฎหม�ยของ 
ผู้ถือหุ้นของลูกหนี้ระงับลง เว้นแต่สิทธิที่จะได้รับเงินปันผล” และสิทธิของผู้ถือหุ้นจะเป็นของผู้บริห�รชั่วคร�ว เจ้�หน้�ที่พิทักษ์ทรัพย์ ผู้ทำ�แผน 
หรือผู้บริห�รแผน (ต�มขั้นตอนของกระบวนก�รฟื้นฟูกิจก�ร) ต�มร�ยละเอียด ต�มม�ตร�ต่�งๆ ดังนี้ 
   ม�ตร� 90/21 วรรคแรก
   “ภ�ยใต้บังคับม�ตร� 90/42 และม�ตร� 90/64 ในกรณีที่ศ�ลมีคำ�สั่งให้ฟื้นฟูกิจก�รแต่ยังไม่มีก�รตั้งผู้ทำ�แผน ให้บรรดาสิทธิ 
ตามกฎหมายของผู้ถือหุ้นของลูกหนี้ระงับลง เว้นแต่สิทธิที่จะได้รับเงินปันผล และให้สิทธิดังกล่�วตกแก่ผู้บริห�รชั่วคร�วหรือเจ้�พนักง�น 
พิทักษ์ทรัพย์ แล้วแต่กรณี จนกว่�จะมีก�รตั้งผู้ทำ�แผน”
   ม�ตร� 90/24 วรรคแรก
   “ถ้�ศ�ลมีคำ�สั่งตั้งผู้ทำ�แผน ให้ศ�ลแจ้งคำ�สั่งนั้นแก่ผู้ทำ�แผนเจ้�พนักง�นพิทักษ์ทรัพย์ ผู้บริห�รของลูกหนี้ และผู้บริห�รชั่วคร�ว
โดยไมชั่กช�้ อำ�น�จหน�้ทีข่องผูท้ำ�แผนใหเ้ริม่แตวั่นทีศ่�ลมคีำ�สัง่ดงักล�่ว และใหอ้ำ�น�จหน้�ทีข่องเจ�้พนกัง�นพทิกัษท์รพัย์ผูบ้รหิ�รของลกูหนี ้
หรือผู้บริห�รชั่วคร�วสิ้นสุดลง”
   ม�ตร� 90/25 วรรคแรก
   “ภ�ยใตบ้งัคบัม�ตร� 90/42 และม�ตร� 90/64 เมือ่ศ�ลมคีำ�สัง่ตัง้ผูท้ำ�แผนแลว้ ใหอ้ำ�น�จหน�้ทีใ่นก�รจดัก�รกจิก�รและทรพัยส์นิ 
ของลูกหนี้ และบรรด�สิทธิต�มกฎหม�ยของผู้ถือหุ้นของลูกหนี้ ยกเว้นสิทธิที่จะได้รับเงินปันผล ตกแก่ผู้ทำ�แผน และให้นำ�บทบัญญัติ 
ม�ตร� 90/12 (9) ม�ใช้บังคับแก่ผู้ทำ�แผนโดยอนุโลม”
   ม�ตร� 90/42 วรรคสุดท้�ย
   “มิให้นำ�ม�ตร� 1117 ม�ตร� 1119 ม�ตร� 1145 ม�ตร� 1220 ถึงม�ตร� 1228 ม�ตร� 1238 ถึงม�ตร� 1243 แห่งประมวล
กฎหม�ยแพ่งและพ�ณิชย์ ม�ตร� 31 ม�ตร� 33 ม�ตร� 50 ม�ตร� 51 ม�ตร� 52 ม�ตร� 54 ม�ตร� 84 ม�ตร� 102 ม�ตร� 107 ม�ตร� 116 
ม�ตร� 119 ม�ตร� 136 ม�ตร� 137 ม�ตร� 139 ม�ตร� 140 ม�ตร� 141 ม�ตร� 146 ถึงม�ตร� 148 แห่งพระร�ชบัญญัติบริษัทมห�ชนจำ�กัด 
พ.ศ. 2535 และม�ตร� 39 แห่งพระร�ชบัญญัติหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ม�ใช้บังคับแก่แผนต�มม�ตร�นี้”
   ม�ตร� 90/59 วรรคแรก
   “ภ�ยใตบ้งัคบัม�ตร� 90/42 และม�ตร� 90/64 เมือ่ศ�ลมคีำ�สัง่เหน็ชอบดว้ยแผน ใหศ้�ลแจง้คำ�สัง่นัน้แกผู่บ้รหิ�รแผนและผูท้ำ�แผน 
โดยไม่ชักช้� ให้บรรด�สิทธิและอำ�น�จหน้�ที่ของผู้ทำ�แผนตกเป็นของผู้บริห�รแผนตั้งแต่ผู้บริห�รแผนได้ทร�บคำ�สั่งศ�ล”
  2.2 ก�รกำ�หนดค่�ตอบแทนกรรมก�รบริษัทและก�รจ่�ยบำ�เหน็จกรรมก�ร
   ค่�ตอบแทนรวมที่เป็นตัวเงิน 
   หลักเกณฑ์ก�รจ่�ยค่�ตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจ�กที่ประชุมผู้ถือหุ้น
   2.2.1 ค่�ตอบแทนในรูปเงินค่�เบี้ยประชุมที่ได้จ่�ยให้แก่กรรมก�รบริษัทและคณะกรรมก�รชุดต่�งๆ ซึ่งคณะกรรมก�รบริษัท  
แต่งตั้งขึ้นต�มอนุมัติจ�กที่ประชุมผู้ถือหุ้นสรุปหลักเกณฑ์ได้ดังนี้
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      (1) เบี้ยประชุม 
      (1.1) กรรมก�รบริษัท  25,000  บ�ทต่อเดือน 
      (1.2) ประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ 18,750  บ�ทต่อครั้ง
       กรรมก�รตรวจสอบ  15,000  บ�ทต่อครั้ง
      (1.3) ประธ�นกรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี  12,500  บ�ทต่อครั้ง
         กรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี 10,000  บ�ทต่อครั้ง
      (1.4) ประธ�นกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง 12,500  บ�ทต่อครั้ง
        กรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง 10,000  บ�ทต่อครั้ง
      (1.5) ประธ�นกรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค่�ตอบแทน 12,500  บ�ทต่อครั้ง
         กรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค่�ตอบแทน 10,000  บ�ทต่อครั้ง
      (2) เบี้ยประชุมเพิ่มเติม
      กรรมก�รบริษัทคนใดที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมก�รในคณะกรรมก�รชุดต่�งๆ ซึ่งคณะกรรมก�รบริษัทแต่งตั้งขึ้น  
ก็จะได้รับค่�ตอบแทนในฐ�นะเป็นกรรมก�รชุดนั้นอีกต�มภ�ระง�นและเวล�ที่ต้องใช้เพิ่มขึ้น 
   2.2.2 ประธ�นกรรมก�รบริษัทและรองประธ�นกรรมก�รบริษัทได้รับค่�ตอบแทนในฐ�นะที่ม�ปฏิบัติหน้�ที่ในลักษณะเต็มเวล� 
ในอตัร� 300,000 บ�ทตอ่เดอืน และ 200,000 บ�ทต่อเดอืน ต�มลำ�ดับ โดยไม่ไดร้บัค่�เบีย้ประชมุกรรมก�รบรษิทัและเบีย้ประชุมคณะกรรมก�ร
ชุดต่�งๆ ซึ่งคณะกรรมก�รบริษัทแต่งตั้งขึ้นแต่อย่�งใด 
   2.2.3 ประธ�นกรรมก�รตรวจสอบจะได้รับค่�ตอบแทนในฐ�นะที่ต้องให้คำ�แนะนำ�ในร�ยละเอียดของก�รตรวจสอบ นอกเหนือ
จ�กก�รตรวจสอบปกติในฐ�นะกรรมก�รตรวจสอบของบริษัทอีกในอัตร� 10,000 บ�ทต่อเดือน
   2.2.4 กรรมก�รทีเ่ปน็พนกัง�นบรษิทัดว้ยจะไดร้บัค�่ตอบแทนในฐ�นะของพนกัง�นบรษิทัเท�่นัน้ จะไมไ่ดร้บัค�่ตอบแทนในฐ�นะ
กรรมก�รแต่อย่�งใด
   2.2.5 ค่�เบี้ยประกันสุขภ�พ ประกันอุบัติเหตุ และประกันชีวิต ในวงเงินไม่เกินคนละ 20,000 บ�ท สำ�หรับกรรมก�รบริษัทคนใด 
ที่บริษัทผู้รับประกันได้ปฏิเสธก�รรับประกันบ�งประเภททั้งหมดและ/หรือยกเว้นไม่คุ้มครองเฉพ�ะโรคบ�งชนิดในกรณีประกันสุขภ�พ 
ไม่ว่�ด้วยส�เหตุใดก็ต�ม ให้บริษัทเป็นผู้รับภ�ระก�รประกันโดยตรงให้แก่กรรมก�รบริษัททุกคนที่บริษัทผู้รับประกันได้ปฏิเสธก�รรับประกัน 
ดังกล่�วในวงเงินเท่�กับวงเงินประกันและ/หรือสิทธิประโยชน์ที่บริษัทผู้รับประกันชีวิต ประกันสุขภ�พ และประกันอุบัติเหตุ ให้คว�มคุ้มครอง 
แก่กรรมก�รบริษัท ในอัตร�ค่�เบี้ยประกันที่ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติไว้แล้ว
   2.2.6 ค่�ตอบแทนกรรมก�รที่เป็นประเภทเงินบำ�เหน็จกรรมก�รหรือโบนัสประจำ�ปี 
     (1) ก�รจ่�ยเงินบำ�เหน็จกรรมก�รจะจ่�ยเมื่อมีก�รจัดสรรเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นเท่�นั้น ห�กปีใดบริษัทมิได้มีก�รจ่�ย
เงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น กรรมก�รบริษัทก็จะไม่ได้รับเงินบำ�เหน็จกรรมก�รในปีนั้นๆ
     (2) อัตร�ก�รจ่�ยบำ�เหน็จกรรมก�รนั้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้จ่�ยในอัตร�ร้อยละ 0.25 ถึง 0.50 ของเงินปันผล 
ที่จ่�ยให้แก่ผู้ถือหุ้น และให้ประธ�นกรรมก�รบริษัทและรองประธ�นกรรมก�รบริษัทได้รับเงินบำ�เหน็จกรรมก�รม�กกว่�กรรมก�รร้อยละ 10  
และร้อยละ 5 ต�มลำ�ดับ
     (3) ในกรณทีีก่รรมก�รคนใดดำ�รงตำ�แหนง่ไมค่รบป ีใหจ้�่ยเงนิบำ�เหนจ็กรรมก�รต�มสัดสว่นของระยะเวล�ทีด่ำ�รงตำ�แหนง่
     คณะกรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค�่ตอบแทนไดพ้จิ�รณ�แลว้เหน็ว�่อตัร�ก�รจ�่ยในปจัจบุนัเปน็อตัร�ทีเ่หม�ะสม เนื่องจ�ก
บริษัทยังอยู่ในช่วงกระบวนก�รฟ้ืนฟูกิจก�ร จึงมีมติให้คงหลักเกณฑ์ก�รจ่�ยค่�ตอบแทนต�มข้อ 2.2.1 ถึง 2.2.6 ดังกล่�วข้�งต้นตลอดไป 
จนกว่�ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้พิจ�รณ�อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงเป็นอย่�งอื่น
 

นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ
ประธ�นคณะกรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค่�ตอบแทน

 วันที่ 15 กุมภ�พันธ์ 2564
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1. ค่าตอบแทนรวมที่เป็นตัวเงิน 
 
 หลักเกณฑ์ก�รจ่�ยค่�ตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจ�กที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 1.1 ค่�ตอบแทนในรูปเงินค่�เบี้ยประชุมที่ได้จ่�ยให้แก่กรรมก�รบริษัทและคณะกรรมก�รชุดต่�งๆ ซึ่งคณะกรรมก�รบริษัทแต่งตั้งขึ้น 
  ต�มอนุมัติจ�กที่ประชุมผู้ถือหุ้นสรุปหลักเกณฑ์ได้ดังนี้
  (1)  (1.1) กรรมก�รบริษัท  25,000  บ�ทต่อเดือน 
   (1.2) ประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ 18,750  บ�ทต่อครั้ง
    กรรมก�รตรวจสอบ  15,000  บ�ทต่อครั้ง
   (1.3) ประธ�นกรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี  12,500  บ�ทต่อครั้ง
      กรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี 10,000  บ�ทต่อครั้ง
   (1.4) ประธ�นกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง 12,500  บ�ทต่อครั้ง
     กรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง 10,000  บ�ทต่อครั้ง
   (1.5) ประธ�นกรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค่�ตอบแทน 12,500  บ�ทต่อครั้ง
      กรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค่�ตอบแทน 10,000  บ�ทต่อครั้ง
  (2) กรรมก�รบริษัทคนใดที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมก�รในคณะกรรมก�รชุดต่�งๆ ซึ่งคณะกรรมก�รบริษัทแต่งตั้งขึ้น ก็จะได้รับ 
   ค่�ตอบแทนในฐ�นะเป็นกรรมก�รชุดนั้นอีกต�มภ�ระง�นและเวล�ที่ต้องใช้เพิ่มขึ้น 
 1.2 ประธ�นกรรมก�รบริษัทและรองประธ�นกรรมก�รบริษัทได้รับค่�ตอบแทนในฐ�นะที่ม�ปฏิบัติหน้�ที่ในลักษณะเต็มเวล� ในอัตร�  
  300,000 บ�ทตอ่เดอืน และ 200,000 บ�ทต่อเดอืน ต�มลำ�ดบั โดยไมไ่ดร้บัค่�เบีย้ประชมุกรรมก�รบรษิทัและเบีย้ประชมุคณะกรรมก�ร 
  ชุดต่�งๆ ซึ่งคณะกรรมก�รบริษัทแต่งตั้งขึ้นแต่อย่�งใด 

ค่าตอบแทน
กรรมการและผู้บริหาร

21
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 1.3 ประธ�นกรรมก�รตรวจสอบจะได้รับค่�ตอบแทนในฐ�นะที่ต้องให้คำ�แนะนำ�ในร�ยละเอียดของก�รตรวจสอบ นอกเหนือจ�ก 
  ก�รตรวจสอบปกติในฐ�นะกรรมก�รตรวจสอบของบริษัทอีก ในอัตร� 10,000 บ�ทต่อเดือน
 1.4 กรรมก�รที่เป็นพนักง�นบริษัทด้วย จะได้รับค่�ตอบแทนในฐ�นะของพนักง�นบริษัทเท่�นั้น จะไม่ได้รับค่�ตอบแทนในฐ�นะกรรมก�ร 
  แต่อย่�งใด
 1.5 ค่�เบี้ยประกันสุขภ�พ ประกันอุบัติเหตุ และประกันชีวิต ในวงเงินไม่เกินคนละ 20,000 บ�ท สำ�หรับกรรมก�รบริษัทคนใดที่บริษัท 
  ผู้รับประกันได้ปฏิเสธก�รรับประกันบ�งประเภททั้งหมดและ/หรือยกเว้นไม่คุ้มครองเฉพ�ะโรคบ�งชนิดในกรณีประกันสุขภ�พ 
  ไม่ว่�ด้วยส�เหตุใดก็ต�ม ให้บริษัทเป็นผู้รับภ�ระก�รประกันโดยตรงให้แก่กรรมก�รบริษัททุกคนที่บริษัทผู้รับประกันได้ปฏิเสธ 
  ก�รรบัประกนัดงักล�่วในวงเงนิเท่�กบัวงเงนิประกนัและ/หรอืสทิธปิระโยชนท์ีบ่รษิทัผู้รบัประกนัชวีติ ประกนัสขุภ�พ และประกนัอบุตัเิหต ุ 
  ให้คว�มคุ้มครองแก่กรรมก�รบริษัทในอัตร�ค่�เบี้ยประกันที่ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติไว้แล้ว
 1.6 ค่�ตอบแทนกรรมก�รที่เป็นประเภทเงินบำ�เหน็จกรรมก�รหรือโบนัสประจำ�ปี
  (1) ก�รจ่�ยเงินบำ�เหน็จกรรมก�รจะจ่�ยเมื่อมีก�รจัดสรรเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นเท่�นั้น ห�กปีใดบริษัทมิได้มีก�รจ่�ยเงินปันผล 
   แก่ผู้ถือหุ้น กรรมก�รบริษัทก็จะไม่ได้รับเงินบำ�เหน็จกรรมก�รในปีนั้นๆ
  (2) อัตร�ก�รจ่�ยบำ�เหน็จกรรมก�รนั้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้จ่�ยในอัตร�ร้อยละ 0.25 ถึง 0.50 ของเงินปันผลที่จ่�ยให้แก่ 
   ผู้ถือหุ้น และให้ประธ�นกรรมก�รบริษัทและรองประธ�นกรรมก�รบริษัทได้รับเงินบำ�เหน็จกรรมก�รม�กกว่�กรรมก�รร้อยละ 10  
   และร้อยละ 5 ต�มลำ�ดับ
  (3) ในกรณีที่กรรมก�รคนใดดำ�รงตำ�แหน่งไม่ครบปี ให้จ่�ยเงินบำ�เหน็จกรรมก�รต�มสัดส่วนของระยะเวล�ที่ดำ�รงตำ�แหน่ง

 ทั้งนี้ ให้คงหลักเกณฑ์ก�รจ่�ยค่�ตอบแทนต�มข้อ 1.1 ถึง 1.6 ดังกล่�วข้�งต้นตลอดไปจนกว่�ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้พิจ�รณ�อนุมัต ิ
ให้เปลี่ยนแปลงเป็นอย่�งอื่น

 คณะกรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค�่ตอบแทน ครัง้ที ่1/2564 เมือ่วนัที ่15 กมุภ�พนัธ ์2564 ไดพ้จิ�รณ�แลว้ เหน็ว�่ อตัร�ก�รจ�่ยในปจัจบุนั
เป็นอัตร�ที่เหม�ะสม เนื่องจ�กบริษัทยังอยู่ในช่วงกระบวนก�รฟ้ืนฟูกิจก�ร จึงมีมติให้คงหลักเกณฑ์ก�รจ่�ยค่�ตอบแทนต�มข้อ 1.1 ถึง 1.6  
ดังกล่�วข้�งต้นตลอดไปจนกว่�ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้พิจ�รณ�อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงเป็นอย่�งอื่น

 สำ�หรับในปี 2563 ที่ผ่�นม� คณะกรรมก�รบริษัทในฐ�นะผู้บริห�รแผนฟื้นฟูกิจก�รของลูกหนี้ต�มคำ�สั่งศ�ลล้มละล�ยกล�ง เมื่อวันที่  
15 ธันว�คม 2559 คดีหม�ยเลขแดงที่ ฟ.8/2559 ในคร�วประชุมครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 16 เมษ�ยน 2563 รับทร�บก�รจ่�ยค่�ตอบแทน 
ให้แก่กรรมก�รบริษัทและคณะกรรมก�รชุดต่�งๆ ซึ่งคณะกรรมก�รบริษัทแต่งตั้งขึ้นสำ�หรับปี 2562 เป็นร�ยบุคคล พร้อมทั้งรับทร�บก�รงดเว้น 
ก�รจ่�ยบำ�เหน็จกรรมก�รสำ�หรับปี 2562 ให้แก่กรรมก�รบริษัทต�มหลักเกณฑ์ที่ได้รับอนุมัติจ�กที่ประชุมผู้ถือหุ้นไว้แล้ว
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ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่ได้รับจากบริษัท 
รวมทั้งค่าตอบแทนกรรมการที่ได้รับจากบริษัทย่อย ซึ่งคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งขึ้นที่จ่ายในปี 2563 

รายชื่อกรรมการ ค่าตอบแทนที่ได้รับจากบริษัท (บาท) ค่าตอบแทน
กรรมการ

ที่ได้รับจาก
บริษัทย่อย

(บาท)

รวม
(บาท)

คณะกรรมการ
บริษัท

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
สรรหา

และกำาหนด
ค่าตอบแทน

คณะกรรมการ
กำากับดูแล
กิจการที่ดี

คณะกรรมการ
บริหาร

ความเสี่ยง

 1.  น�ยสมช�ย สกุลสุรรัตน์1) 2) - - - - - 510,000* 510,000

 2.  น�ยทองฉัตร หงศ์ลด�รมภ์ 300,000 - - - 30,000 150,000* 480,000

 3.  น�ยศิริพล ยอดเมืองเจริญ3) 300,000 - 25,000 40,000 - - 365,000

 4.  น�ยเพิ่มพูน ไกรฤกษ์4) 300,000 60,000 - - 50,000 - 410,000

 5.  น�ยญ�ณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์ 300,000 75,000 - 40,000 - - 415,000

 6.  น�ยสมช�ย พิพิธวิจิตรกร 300,000 - 20,000 - 30,000 - 350,000

 7.  น�ยกมล จันทิม�5) 300,000 - - 50,000 - 2,190,000* 2,540,000

 8.  น�ยวิน วิริยประไพกิจ6) - - - - - - -

 9.  น�ยน�ว� จันทนสุรคน7) - - - - - - -

 10.  น�ยกิตติศักดิ์ ม�พะเน�ว์8) - - - - - - -

 11. น�ยณรงค์ฤทธิ์ โชตินุชิตตระกูล9) - - - - - - -

รวม 1,800,000 135,000 45,000 130,000 110,000 2,850,000* 5,070,000

หมายเหตุ : 
1) ประธ�นกรรมก�รบรษิัทได้รับค่�ตอบแทนในฐ�นะที่ม�ปฏบิัตหิน้�ที่ในลักษณะเต็มเวล� โดยไม่ได้รับค่�เบี้ยประชุมกรรมก�รชุดต่�งๆ ในบรษิัทเพิ่มเตมิอกี
2) ประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ
3) ประธ�นกรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค่�ตอบแทน
4) ประธ�นกรรมก�รบรหิ�รคว�มเสี่ยง
5) ประธ�นกรรมก�รกำ�กับดูแลกจิก�รที่ดี
6) น�ยวนิ วริยิประไพกจิ กรรมก�รบรษิัท ประธ�นเจ้�หน้�ที่บรหิ�รกลุ่ม กรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ หัวหน้�หน่วยธุรกจิโรงถลุงเหล็ก หัวหน้�หน่วยธุรกจิเหล็กรดีร้อน  และหัวหน้� 
 สำ�นักขับเคลื่อนและคู่คดิธุรกจิเหล็กรดีร้อน ปฏบิัตหิน้�ที่ในฐ�นะพนักง�นบรษิัท จงึไม่ได้รับค่�ตอบแทนในฐ�นะกรรมก�รบรษิัท
7) น�ยน�ว� จันทนสุรคน กรรมก�รบริษัท ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่อ�วุโส กำ�กับดูแล สำ�นักรัฐกิจสัมพันธ์ บริห�ร ส�ยธุรกิจ ปฏิบัติหน้�ที่ในฐ�นะพนักง�นบริษัท  
 จงึไม่ได้รับค่�ตอบแทนในฐ�นะกรรมก�รบรษิัท
8) น�ยกิตติศักดิ์ ม�พะเน�ว์ กรรมก�รบริษัท ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่อ�วุโส ประธ�นเจ้�หน้�ที่เทคโนโลยี หัวหน้�หน่วยธุรกิจวิศวกรรม หัวหน้�สำ�นักธุรกิจก่อสร้�ง 
 โครงสร้�งเหล็ก และหัวหน้�สำ�นักธุรกจิก�รพัฒน�โครงก�รแบบบูรณ�ก�ร ปฏบิัตหิน้�ที่ในฐ�นะพนักง�นบรษิัท จงึไม่ได้รับค่�ตอบแทนในฐ�นะกรรมก�รบรษิัท
9) น�ยณรงค์ฤทธิ์ โชตินุชิตตระกูล กรรมก�รบริษัท ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่อ�วุโส กำ�กับดูแล สำ�นักเทคโนโลยีส�รสนเทศกลุ่ม ประธ�นเจ้�หน้�ที่ก�รเงิน (CFO)  
 ประธ�นเจ้�หน้�ที่ก�รเงินกลุ่ม หัวหน้�สำ�นักบริห�รคว�มเสี่ยงกลุ่ม และหัวหน้�หน่วยธุรกิจเหล็กปล�ยนำ้� ปฏิบัติหน้�ที่ในฐ�นะพนักง�นบริษัท จึงไม่ได้รับค่�ตอบแทน 
 ในฐ�นะกรรมก�รบรษิัท
* ค่�ตอบแทนกรรมก�รบรษิัทที่ได้รับจ�กบรษิัทย่อยนี้ ได้รวมค่�ตอบแทนกรรมก�รอสิระของบรษิัทที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รในบรษิัทย่อยที่จ่�ยในปี 2563 ไว้เรยีบร้อยแล้ว
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ค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริษัทในฐานะที่มาปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะเต็มเวลาที่จ่ายในปี 2563 

รายชื่อกรรมการ ค่าตอบแทนในฐานะที่มาปฏิบัติหน้าที่
ในลักษณะเต็มเวลา (บาท)

น�ยสมช�ย สกุลสุรรัตน์ ประธ�นกรรมก�รบริษัท 3,600,000

ค่าตอบแทนกรรมการอิสระของบริษัทที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยที่จ่ายในปี 2563

ลำาดับ รายชื่อกรรมการอิสระของบริษัท
ในบริษัทย่อย

ตำาแหน่งในบริษัทย่อย ค่าตอบแทนปี 2563
(บาท)

บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด

1. น�ยสมช�ย สกุลสุรรัตน์ กรรมก�รบริษัท 150,000

2. น�ยทองฉัตร หงศ์ลด�รมภ์ กรรมก�รบริษัท 150,000

บริษัท ท่�เรือประจวบ จำ�กัด

1. น�ยสมช�ย สกุลสุรรัตน์ ประธ�นกรรมก�รบริษัท 360,000

 1.7 ค่�ตอบแทนรวมของผู้บริห�รระดับผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ขึ้นไปที่ได้รับจ�กบริษัทและบริษัทย่อย ในรูปเงินเดือน เงินชดเชย 
  เนือ่งจ�กก�รเกษียณอ�ยกุ�รทำ�ง�น ค�่ชดเชยรถประจำ�ตำ�แหนง่ ค�่เบีย้ประกันภยัทีบ่ริษทัออกให ้และค�่เบีย้เลีย้งเดินท�งสว่นที่เกิน 
  ร�ชก�รกำ�หนด (ต่�งประเทศ) รวม 11 คน และกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ 1 คน จำ�นวนทั้งสิ้นปีละ 75,645,629.46 บ�ท

2. ค่าตอบแทนอื่นๆ 

 เงินสมทบกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพของผู้บริห�รระดับผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ขึ้นไปที่ได้รับจ�กบริษัทและบริษัทย่อย รวม 11 คน  
และกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ 1 คน จำ�นวนทั้งสิ้นปีละ 5,321,583.26 บ�ท
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• ฝ่�ยก�รเงนิ

สายธุรกิจ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

สำานักตรวจสอบภายในกลุ่ม

• ฝ่�ยพัฒน�ผลติภัณฑ์
 และตล�ด
• ฝ่�ยบรกิ�รปรับแต่ง  
 ผลติภัณฑ์และเทคนคิ

ด้านนวัตกรรม

• ฝ่�ยทร�ฟฟิค
• ฝ่�ยว�งแผนก�รข�ย
 และก�รตล�ด

กลุ่มงานธุรกิจการค้าในประเทศ 1
• ฝ่�ยง�นข�ยย�นยนต์
• ฝ่�ยง�นข�ยรดีเย็น
 และผลติภัณฑ์บรรจุถังแก๊ส
• ฝ่�ยง�นข�ยคอยล์เซ็นเตอร์
 และเทรดดิ้ง
• ฝ่�ยง�นข�ยโครงสร้�ง
• ฝ่�ยง�นข�ยกระจ�ยสนิค้�
• ฝ่�ยง�นข�ย HA/EA

กลุ่มงานธุรกิจการค้าในประเทศ 2
• ฝ่�ยง�นข�ยผลติภัณฑ์โซลูชัน

คณะกรรมการบริษัท

• ฝ่�ยบัญชกี�รเงนิ
 และบัญชบีรหิ�ร
• ฝ่�ยบัญชตี้นทุน

สายทรัพยากรบุคคล
และธุรการ

• ฝ่�ยบรหิ�รทรัพย�กรบุคคล
• ฝ่�ยพัฒน�ทรัพย�กรบุคคล
• ฝ่�ยธุรก�ร
• ฝ่�ยพนักง�นสัมพันธ์
• สำ�นักคู่คดิธุรกจิ
  ด้�นทรัพย�กรบุคคล

สายการเงินและบัญชี

ผังองค์กร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการจัดการ

หน่วยธุรกิจโรงถลุงเหล็ก หน่วยธุรกิจเหล็กปลายนำ้า
•�บมจ.�เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย
•�บจก.�เหล็กแผ่นเคลือบไทย

• ฝ่�ยว�งแผนเหล็กแท่งแบน
• ฝ่�ยจัดซื้อเหล็กแท่งแบน
• ส่วนข�ยต่�งประเทศ

ด้านบัญชีด้านการเงิน ด้านธุรกิจการค้า
ระหว่างประเทศ

และจัดหาวัตถุดิบ

ด้านธุรกิจการค้า
ในประเทศ

หน่วยธุรกิจเหล็กรีดร้อน
•�บมจ.�สหวิริยำสตีลอินดัสตรี

กรรมการผู้จัดการใหญ่
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คณะกรรมการสรรหา
และกำาหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี

สายธุรกิจ

ส�ำนักประธำนกรรมกำร
•�ส�ำนักเลขำนุกำรบริษัท

สายการผลิต

• ฝ่�ยผลติ HSM
• ฝ่�ยผลติ HFL & PO
• ฝ่�ยว�งแผนก�รผลติ
• ฝ่�ยจัดก�รคลังสนิค้�
 และวัตถุดบิ
• สำ�นักควบคุม
 ระบบปฏบิัตกิ�ร

• ฝ่�ยซ่อมบำ�รุงไฟฟ้�
• ฝ่�ยซ่อมบำ�รุงเครื่องกล
• ฝ่�ยบรกิ�รส�ธ�รณูปโภค
• ส่วนง�นว�งแผนซ่อมบำ�รุง
• ส่วนง�นควบคุมอะไหล่
• ส่วนง�นซ่อมบำ�รุง

• สำ�นักคลังวัสดุ 
• สำ�นักควบคุมงบประม�ณ
• สำ�นักจัดก�รสิ่งแวดล้อมและคว�มปลอดภัย

•� ส�ำนักเทคโนโลยีกลุ่ม� •� ส�ำนักจัดหำกลุ่ม������
•� ส�ำนักกำรเงินและบัญชีกลุ่ม� •� ส�ำนักกฎหมำยกลุ่ม
•� ส�ำนักบริหำรควำมเสี่ยงกลุ่ม� •� ส�ำนักรัฐกิจสัมพันธ์กลุ่ม
•� ส�ำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศกลุ่ม� •� ส�ำนักทรัพยำกรบุคคลกลุ่ม�
•� ส�ำนักกำรพัฒนำที่ยั่งยืนและสื่อสำรกลุ่ม�� •� ส�ำนักก�ำกับดูแลกิจกำรและปฏิบัติงำนกลุ่ม�
•� ส�ำนักพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและกิจกำรสัมพันธ์กลุ่ม� 

หน่วยธุรกิจวิศวกรรม
•�บจก.�เวสท์โคสท์�เอ็นจิเนียริ่ง

หน่วยธุรกิจทางทะเล
•�บจก.�ท่ำเรือประจวบ

หน่วยธุรกิจพลังงาน

• ฝ่�ยว�งแผนกลยุทธ์
 และผส�นประโยชน์ร่วม
 ท�งก�รค้�
• ฝ่�ยพัฒน�โครงก�ร
• สำ�นักพัฒน�ประสทิธผิล
 ด้�นธุรกจิ

ด้านปฏิบัติการ ด้านซ่อมบำารุง

• ฝ่�ยวจิัยพัฒน�
 และวศิวกรรมผลติภัณฑ์
• ฝ่�ยประกันคุณภ�พ
 ผลติภัณฑ์
• ส่วนง�นจัดก�ร
 ระบบคุณภ�พ

ด้านวิศวกรรมผลิตภัณฑ์
และประกันคุณภาพ

สำานักควบคุม
กระบวนการผลิต

อัตโนมัติ

ด้านกลยุทธ์ร่วม
ทางการค้า
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รายงานคณะกรรมการ
กำากับดูแลกิจการที่ดี ปี 2563

23

 คณะกรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีของบริษัทได้ตั้งขึ้นต�มมติที่ประชุมคณะกรรมก�รบริษัท สหวิริย�สตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มห�ชน) 
ครัง้ที ่7/2550 เมือ่วนัที ่3 ธันว�คม 2550 ซึง่ปจัจบุนัประกอบดว้ยกรรมก�รบรษิทัจำ�นวน 3 ท�่น มนี�ยกมล จนัทมิ� กรรมก�รบรษิทั เปน็ประธ�นฯ
มีน�ยญ�ณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์ กรรมก�รอิสระและกรรมก�รตรวจสอบ และน�ยศิริพล ยอดเมืองเจริญ กรรมก�รอิสระและกรรมก�รสรรห� 
และกำ�หนดค่�ตอบแทน เป็นกรรมก�รฯ 

 คณะกรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีได้รับมอบหม�ยภ�ระหน้�ที่และคว�มรับผิดชอบจ�กคณะกรรมก�รบริษัท ในก�รเสนอทบทวนนโยบ�ย
ก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีของบริษัทต่อคณะกรรมก�รบริษัท รวมถึงพัฒน�และทบทวนแนวปฏิบัติในก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี เพื่อนำ�เสนอ 
ต่อคณะกรรมก�รบริษัท ติดต�มดูแลก�รปฏิบัติง�นของฝ่�ยจัดก�รให้เป็นไปต�มนโยบ�ยและแนวปฏิบัติในก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีของ 
บริษัทที่ได้รับอนุมัติจ�กคณะกรรมก�รบริษัท รวมทั้งให้คำ�ปรึกษ�ฝ่�ยจัดก�รเรื่องคว�มรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท (Corporate Social 
Responsibility - CSR) และกำ�กบัดแูลใหฝ้�่ยจดัก�รของบรษัิทมแีผนปฏบิตังิ�นทีช่ดัเจนในก�รปฏบิตัติ�มนโยบ�ย CSR และตดิต�มผลก�รปฏบิตัิ
ต�มแผนง�นของฝ่�ยจัดก�ร เพื่อร�ยง�นต่อคณะกรรมก�รบริษัท ตลอดจนก�รเสนอคว�มเห็นเพื่อทบทวนและปรับปรุงปรัชญ�ในก�รดำ�เนิน
ธุรกิจ จริยธรรมธุรกิจ จริยธรรมกรรมก�ร จริยธรรมของผู้บริห�รและพนักง�น และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องต�มคว�มเหม�ะสม เพื่อนำ�เสนอต่อ
คณะกรรมก�รบริษัท ทั้งนี้ เพื่อให้ง�นด้�นก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีของบริษัทมีก�รพัฒน�อย่�งต่อเนื่อง และให้เป็นไปต�มหลักก�รกำ�กับดูแล
กิจก�รที่ดีที่บริษัทจดทะเบียนพึงปฏิบัติ 
 
 ในปี 2563 คณะกรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีได้ประชุมรวม 4 ครั้ง โดยดำ�เนินก�รต�มหน้�ที่และคว�มรับผิดชอบที่ได้รับมอบหม�ย 
รวมทั้งได้ร�ยง�นให้คณะกรรมก�รบริษัททร�บถึงก�รดำ�เนินง�นดังกล่�ว สรุปที่สำ�คัญ ดังนี้

 1. พิจ�รณ�ทบทวนก�รกำ�หนดขน�ดร�ยก�รของธุรกรรมท�งก�รค้�หรือท�งธุรกิจระหว่�งบริษัทหรือบริษัทย่อยกับลูกค้� คู่ค้� ลูกหนี้  
เจ้�หนี้ของบริษัทหรือบริษัทย่อย ที่ถือว่�มีนัยสำ�คัญ เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในก�รร�ยง�นก�รมีส่วนได้เสียของกรรมก�รและผู้บริห�รของบริษัท 
สำ�หรับปี 2563 ทั้งนี้ เป็นไปต�มแนวปฏิบัติคณะกรรมก�รบริษัท ว่�ด้วยเรื่อง ก�รกำ�หนดหลักเกณฑ์และวิธีก�รร�ยง�น ก�รมีส่วนได้เสีย 
ของกรรมก�รและผู้บริห�รของบริษัท ที่ประก�ศให้ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎ�คม 2552
 2. พิจ�รณ�ประเมินผลตนเองของคณะกรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี ประจำ�ปี 2563 ต�มแบบประเมินตนเองของคณะกรรมก�รชุด
ย่อยแบบร�ยคณะและร�ยบุคคลของตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงสรุปร�ยง�นผลก�รประเมินผลตนเองของคณะกรรมก�รชุดย่อย 
ประกอบด้วยคณะกรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี คณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง และคณะกรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค่�ตอบแทน 
ประจำ�ปี 2563 และนำ�เสนอคณะกรรมก�รบริษัทเพื่อทร�บ
 3. กำ�กับดูแลก�รดำ�เนินง�นด้�นคว�มรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัท ซึ่งมีหน่วยง�นของบริษัท คือ สำ�นักก�รพัฒน� 
ที่ยั่งยืนและสื่อส�รกลุ่ม และสำ�นักจัดก�รสิ่งแวดล้อมและคว�มปลอดภัย เป็นผู้รับผิดชอบและผู้ดำ�เนินก�ร โดยได้ร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�น
ด้�นคว�มรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทสำ�หรับปี 2563 นำ�เสนอคณะกรรมก�รบริษัทเพื่อทร�บ
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นายกมล จันทิมา
ประธ�นกรรมก�รกำ�กับดูแลกจิก�รที่ดี

 4. รบัทร�บร�ยง�นต่�งๆ เพือ่ประโยชน์ในก�รตดิต�มดแูลก�รปฏบิตังิ�นของฝ�่ยจดัก�รใหเ้ปน็ไปต�มนโยบ�ยและแนวปฏบิตัใินก�รกำ�กับ
ดูแลกิจก�รที่ดีของบริษัท ดังนี้
  4.1 ร�ยง�นก�รถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ร�ยง�นก�รซื้อหรือก�รข�ยหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นก�รเปลี่ยนแปลงก�รถือครองหลักทรัพย์
ของบรษัิท ในสว่นของผูบ้รหิ�รบรษิทั ไดแ้ก่ ผูช่้วยกรรมก�รผูจ้ดัก�รใหญ ่ผูจ้ดัก�รทัว่ไป รวมถงึผูจ้ดัก�รฝ�่ยของส�ยก�รเงนิและบญัช ีตลอดจน 
ผู้จัดก�รส่วนของฝ่�ยนักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งสังกัดสำ�นักก�รเงินกลุ่ม ทั้งนี้ เพื่อป้องกันก�รใช้ข้อมูลภ�ยในในก�รซื้อหรือข�ยหลักทรัพย์ของบริษัท
  4.2 ร�ยง�นก�รมีส่วนได้เสียของกรรมก�รและผู้บริห�รของบริษัท ได้แก่ กรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่  
และผู้จัดก�รทั่วไป
 5. อื่นๆ
  5.1 ติดต�มคว�มคืบหน้�ในก�รปฏิบัติต�มมติที่ประชุมคณะกรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีจ�กฝ่�ยจัดก�รที่เกี่ยวข้อง
  5.2 สอบท�นขอ้มลูทีเ่ปดิเผยไปยงัตล�ดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยและสำ�นกัง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลกัทรพัยแ์ละตล�ดหลกัทรพัย์
ในแบบแสดงร�ยก�รขอ้มลูประจำ�ปี (แบบ 56-1) สำ�หรบัปบีญัช ีและในร�ยง�นประจำ�ป ี2563 (แบบ 56-2) หวัข้อเรือ่ง “ก�รกำ�กบัดแูลกจิก�รทีด่”ี 
โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2556 และได้มีก�รเปิดเผยเพิ่มเติมถึงเรื่องก�รต่อต้�นก�รทุจริตคอร์รัปช่ัน ในหัวข้อเรื่อง “คว�มรับผิดชอบต่อสังคม” ด้วย 
  5.3 ร�ยง�นผลก�รดำ�เนนิง�นของคณะกรรมก�รกำ�กบัดแูลกจิก�รทีด่ ีเสนอตอ่คณะกรรมก�รบรษิทั จำ�นวน 2 ครัง้ (วันที ่16 กรกฎ�คม 
2563 และวันที่ 17 ธันว�คม 2563)
 
 ทั้งนี้ คณะกรรมก�รบริษัทและคณะกรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีมีคว�มมุ่งม่ันที่จะร่วมกันยกระดับก�รกำ�กับดูแลกิจก�รและ 
คว�มรับผิดชอบต่อสังคมไปสู่ม�ตรฐ�นส�กล เพื่อก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืน โดยมีคว�มตั้งใจในก�รปฏิบัติหน้�ที่อย่�งเต็มกำ�ลังคว�มส�ม�รถ
ด้วยคว�มซื่อสัตย์ สุจริต ระมัดระวัง รอบคอบ ดูแลรักษ�ประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียไปพร้อมๆ กับก�รดูแลสร้�งสรรค์สังคม รักษ�และฟ้ืนฟู
ทรัพย�กรธรรมช�ติ รวมทั้งพัฒน�ชุมชนอย่�งต่อเนื่อง
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การกำากับดูแลกิจการที่ดี
24

 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
 2. ก�รปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่�งเท่�เทียมกัน
 3. บทบ�ทของผู้มีส่วนได้เสีย
 4. ก�รเปิดเผยข้อมูลและคว�มโปร่งใส
 5. คว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�ร

 เพื่อให้มีคว�มมั่นใจว่� บริษัทมีก�รกำ�กับดูแลก�รถือปฏิบัติต�ม 
นโยบ�ยฯ ดังกล่�วข้�งต้นอย่�งจริงจัง ที่ประชุมคณะกรรมก�รบริษัท
ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี (Good Corporate 
Governance Committee) ขึ้น ตั้งแต่เดือนธันว�คม 2550 ซึ่งเป็น 
คณะกรรมก�รชุดย่อยที่จะม�ช่วยแบ่งเบ�ภ�ระของคณะกรรมก�ร
บริษัท ประกอบด้วยกรรมก�รบริษัทจำ�นวน 3 คน มีว�ระก�รดำ�รง
ตำ�แหน่งคร�วละ 3 ปี ซึ่งปัจจุบันแม้ประธ�นกรรมก�รกำ�กับดูแล
กจิก�รทีด่มีไิดเ้ปน็กรรมก�รอสิระ แตม่กีรรมก�รกำ�กบัดแูลกจิก�รที่ด ี
อีกจำ�นวน 2 คน เป็นกรรมก�รอิสระ 

 ต�มมติที่ประชุมคณะกรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี เมื่อเดือน
กุมภ�พันธ์ 2556 ให้บริษัทพิจ�รณ�ปรับปรุงแก้ไขนโยบ�ยก�รกำ�กับ
ดูแลกิจก�รท่ีดีของบริษัท ให้สอดคล้องกับหลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รท่ีดี 
สำ�หรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ดังกล่�วข้�งต้น ซึ่งจะนำ�ไปสู่
ประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม ทั้งนี้ ได้มีเจตน�รมณ์
ร่วมกันในคณะกรรมก�รบริษัทว่� ก�รที่จะพัฒน�ยกระดับม�ตรฐ�น
ก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีภ�ยในบริษัทนั้นต้องพึ่งพ�และประส�น 
ก�รทำ�ง�นของกลไกทั้ง 4 ด้�นเข้�ด้วยกัน คือ คณะกรรมก�รบริษัท 
ฝ�่ยจดัก�รของบรษิทั ผูต้รวจสอบบญัชภี�ยนอกของบรษิทัทีเ่ปน็อสิระ 
และผู้ตรวจสอบภ�ยในของบริษัท

นโยบายการกำากับดูแลกิจการ

 คณะกรรมก�รบริษัท สหวิริย�สตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มห�ชน) 
ตระหนักดีถึงบทบ�ท หน้�ที่ และคว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�ร
ต�มที่ได้รับมอบหม�ยด้วยคว�มไว้ว�งใจจ�กผู้ถือหุ้นของบริษัท  
(Fiduciary Duty) ซึง่มคีว�มค�ดหวังทีจ่ะใหค้ณะกรรมก�รได้ทำ�หน้�ที่
กำ�กับดูแลบริษัทให้มีก�รบริห�รง�นอย่�งมีประสิทธิภ�พและโปร่งใส 
อนัจะสร�้งคว�มเชือ่มัน่ใหเ้กดิขึน้แกผู่ม้ส่ีวนไดเ้สยีทกุฝ�่ย ทัง้นี ้บรษิทั
ได้ดำ�เนินธุรกิจโดยยึดถือปฏิบัติต�มหลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี 
และจริยธรรมธุรกิจของบริษัทเพื่อให้บริษัทมีก�รพัฒน�และเจริญ
เติบโตอย่�งมั่นคงและยั่งยืน 

 คณะกรรมก�รบริษัทได้ให้คว�มสำ�คัญในเรื่องก�รกำ�กับดูแล
กิจก�รที่ดีของบริษัทม�อย่�งต่อเนื่อง โดยได้ประก�ศใช้นโยบ�ย 
ก�รกำ�กบัดแูลกจิก�รทีด่มี�ตัง้แตป่ ี2545 เพือ่ใชเ้ปน็หลกัในก�รบรหิ�ร 
จัดก�รให้สัมฤทธิผล และมีก�รทบทวนนโยบ�ยฯ ดังกล่�วในปล�ยปี 2550  
ใ ห้มีคว�มเหม�ะสมยิ่ งขึ้น  เพื่อ เป็นก�รยกระดับม�ตรฐ�น 
ก�รกำ�กับดูแลกิจก�รของบริษัทและให้เป็นไปต�มหลักปฏิบัติที่ดี 
ของสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ 
และตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเมื่อปี 2556 ศูนย์พัฒน� 
ก�รกำ�กับดูแลกิจก�รบริษัทจดทะเบียน ตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
ได้ประก�ศหลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีสำ�หรับบริษัทจดทะเบียน 
ปี 2555 ซึ่งได้ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมในส่วนของแนวปฏิบัติที่ดี 
ทั้ง 5 หมวด ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ASEAN CG Scorecard  
และแนวปฏบัิตทิีด่ใีนระดบัส�กล อนัจะชว่ยยกระดบัหุน้ไทยสูก่�รเปน็  
ASEAN Asset Class ต่อไป โดยอ้�งอิงหลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร 
ที่เป็นส�กลของ The Organisation for Economic Co-operation 
and Development (OECD Principles of Corporate Governance)  
ที่ประกอบด้วย 5 หมวดหลัก ได้แก่ 
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 เพือ่ใหบ้รษิทั สหวริยิ�สตลีอนิดสัตร ีจำ�กดั (มห�ชน) ส�ม�รถบรรลุ
ถึงเจตจำ�นงดังกล่�วข้�งต้น รวมทั้งได้มีก�รถือปฏิบัติต�มนโยบ�ย
ในก�รกำ�กับดูแลบริษัทจดทะเบียนของสำ�นักง�นคณะกรรมก�ร
กำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ รวมถึงตล�ดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย คณะกรรมก�รบริษัท สหวิริย�สตีลอินดัสตรี จำ�กัด 
(มห�ชน) ในก�รประชุมครั้งที่ 10/2557 เมื่อวันที่ 18 กันย�ยน 2557 
จึงมีมติเห็นควรให้ยกเลิกนโยบ�ยคณะกรรมก�รบริษัทที่ 1/2550  
เรื่องก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี ลงวันที่ 3 ธันว�คม 2550 และ 
ให้ประก�ศใช้นโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี บริษัท สหวิริย�สตีล
อินดัสตรี จำ�กัด (มห�ชน) ไว้ ดังนี้
 1. คณะกรรมก�รบริษัทให้คว�มสำ�คัญ 
ต่อหน้�ที่คว�มรับผิดชอบของตนที่พึงมี 
ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทในก�รที่จะต้องรักษ�
สทิธแิละปกปอ้งประโยชนใ์นทกุประก�รของ
ผูถ้อืหุน้ โดยสง่เสรมิใหผู้ถ้อืหุน้ไดใ้ช้สทิธติ�มบทบัญญัตขิองกฎหม�ย 
รวมท้ังดูแลให้ผู้ถือหุ้นทุกร�ยได้รับก�รปฏิบัติและรับทร�บข้อมูล 
จ�กบริษัทอย่�งเท่�เทียมกัน 
 2. คณะกรรมก�รบริษัทจะกำ�กับดูแลให้ก�รประชุมผู้ถือหุ้น 
และก�รเปิดเผยข้อมูลของบริษัทเป็นไปต�มบทบัญญัติของกฎหม�ย
และเป็นไปต�มแนวปฏิบัติที่ดีของสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับ 
หลกัทรัพย์และตล�ดหลกัทรพัย ์และตล�ดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย
 3. คณะกรรมก�รบรษิทัจะกำ�กบัดูแลและตดิต�มใหม้กี�รปฏบิตัิ
ต�มแนวปฏิบัติว่�ด้วยเรื่องก�รเก็บรักษ�และป้องกันก�รใช้ข้อมูล
ภ�ยในของบริษัท เพื่อก�รซื้อหรือข�ยหลักทรัพย์ของบริษัท เพื่อขจัด
ปญัห�เรือ่งก�รใชข้อ้มลูภ�ยในในก�รซือ้หรอืข�ยหลกัทรพัยข์องบรษิทั 
รวมทั้งให้มีก�รสื่อส�รให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่�ยได้ทร�บ
 4.  คณะกรรมก�รบริษัทจะคำ�นึงถึง
สทิธขิองผูม้สีว่นไดเ้สยีกลุม่ต�่งๆ ของบรษิทั
และกำ�กับดูแลบริษัทให้มีก�รปฏิบัติต�ม
บทบัญญัติของกฎหม�ย
 5.  คณะกรรมก�รบริษัทให้คว�มสำ�คัญกับก�รกำ�กับดูแลเรื่อง
คว�มรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชนและสังคม โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่ง 
ในเรื่องที่มีผลกระทบจ�กก�รประกอบธุรกิจของบริษัทโดยตรง  
เพื่อให้ม่ันใจว่� ก�รประกอบธุรกิจของบริษัทได้คำ�นึงถึงปัจจัย 
ด้�นสิ่งแวดล้อม ชุมชนและสังคม เพื่อก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืน รวมทั้ง 
เผยแพร่ข้อมูลข่�วส�รให้ผู้มีส่วนได้เสียทร�บ
 6.  คณะกรรมก�รบริษัทให้คว�มสำ�คัญกับก�รต่อต้�น 
ก�รทุจริตคอร์รัปชั่น โดยจะกำ�กับดูแลและติดต�มให้มีก�รปฏิบัติ
ต�มนโยบ�ยและแนวปฏิบัติคณะกรรมก�รบริษัทว่�ด้วยเรื่อง  
ก�รต่อต้�นก�รทุจริตคอร์รัปช่ัน  ซ่ึงบริษัทจะไม่ยอมรับหรือกระทำ�ก�รใดๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับก�รทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบทั้งท�งตรงหรือ 
ท�งอ้อม  

 7.  คณะกรรมก�รบริษัทให้คว�มสำ�คัญ 
กับคว�มโปร่งใสในก�รดำ�เนินธุรกิจของ
บริษัทที่พึงขจัดปัญห�คว�มขัดแย้งท�ง
ผลประโยชน์ ระหว่�งประโยชน์ของบริษัท 
หรือของผู้ถือหุ้นโดยรวม กับประโยชน์ส่วนตนของกรรมก�ร ผู้บริห�ร  
พนักง�น ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่น โดยจะกำ�กับดูแลและ
ติดต�มให้มีก�รปฏิบัติต�มแนวปฏิบัติว่�ด้วยเรื่องคว�มขัดแย้ง 
ท�งผลประโยชน์ ด้วยคว�มระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต มีเหตุมีผล  
และเป็นอิสระภ�ยในกรอบจริยธรรมที่ดี   
  ทั้งนี้ ผู้มีส่วนได้เสียต้องไม่มีส่วนร่วมในก�รตัดสินใจใดๆ  
ที่เกี่ยวข้อง และก�รตัดสินใจต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท 
และผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำ�คัญ รวมทั้งต้องมีก�รเปิดเผยข้อมูลอย่�ง
ถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวล�
 8. คณะกรรมก�รบรษิทัจะกำ�กบัดแูลเพือ่ใหผู้ล้งทนุมคีว�มมัน่ใจ 
ได้ว่� บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลส�รสนเทศที่สำ�คัญของบริษัทอย่�ง 
ถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวล�
 9.  ค ณ ะ ก ร ร ม ก � ร บ ริ ษั ท จ ะ ต้ อ ง
ประกอบด้วยกรรมก�รอิสระไม่น้อยกว่�
หนึ่งในส�มของจำ�นวนกรรมก�รทั้งคณะ
 10. คณะกรรมก�รบริษั ทจัด ให้มี  
คณะกรรมก�รย่อยชุดต่�งๆ โดยให้มีบทบ�ทและอำ�น�จหน้�ที่ 
ต�มที่คณะกรรมก�รบริษัทมอบหม�ย รวมท้ังศึกษ�และกลั่นกรอง
ง�นกอ่นนำ�เสนอคณะกรรมก�รบรษิทั ซึง่คณะกรรมก�รยอ่ยชดุต�่งๆ 
ของบริษัท ได้แก่ คณะกรรมก�รตรวจสอบ คณะกรรมก�รสรรห� 
และกำ�หนดค่�ตอบแทน คณะกรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี และ 
คณะกรรมก�รบริห�รคว�มเส่ียง ท้ังน้ี  อ�จพิจ�รณ�เพ่ิมคณะกรรมก�รย่อย 
ชดุอืน่ๆ อกี ต�มคว�มจำ�เปน็ ทัง้นี ้เพือ่ใหก้�รบรหิ�รง�นของกรรมก�ร
เป็นไปอย่�งมีประสิทธิภ�พ ยุติธรรม และโปร่งใส
 11. คณะกรรมก�รบริษัทเห็นควรให้มีก�รแบ่งแยกบุคคลผู้ดำ�รง
ในตำ�แหน่งประธ�นกรรมก�รบริษัท ออกจ�กประธ�นเจ้�หน้�ที่
บรหิ�รกลุม่ และกรรมก�รผูจ้ดัก�รใหญข่องบรษิทั โดยคณะกรรมก�ร
บรษิทัจะกำ�หนดอำ�น�จหน�้ทีข่องแตล่ะตำ�แหนง่ใหช้ดัเจน นอกจ�กนี ้ 
ยังเห็นควรให้มีก�รปรับปรุงคู่มืออำ�น�จดำ�เนินก�รอย่�งต่อเนื่อง  
เพื่อให้มีขอบเขตของก�รกระจ�ยอำ�น�จของคณะกรรมก�รบริษัท 
และขอบเขตของฝ่�ยจัดก�รผู้รับมอบก�รใช้อำ�น�จที่แจ้งชัด
 12. คณะกรรมก�รบริษัทมีหน้�ที่คว�มรับผิดชอบในก�รกำ�หนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ในก�รดำ�เนินง�นของบริษัท ซึ่งต้อง 
มีก�รทบทวนเป็นระยะๆ อย่�งสม่ำ�เสมอ รวมท้ังกำ�กับดูแลให้ฝ่�ย
จัดก�รดำ�เนินก�รต�มแผนง�นให้สอดคล้องกันด้วย
 13. คณะกรรมก�รบรษิทัให้คว�มสำ�คญักบัหน�้ทีค่ว�มรบัผดิชอบ 
ในก�รกำ�กับดูแลเรื่องก�รบริห�รคว�มเสี่ยงและระบบก�รควบคุม 
ภ�ยในของบริษัท ทั้งนี้  คณะกรรมก�รบริษัทจัดให้มีหน่วยง�น 
ตรวจสอบภ�ยในแยกเป็นส่วนง�นหนึ่งของบริษัท

ข้อ 1 - 3 อยู่ในหมวด
•  สิทธิของผู้ถือหุ้น
•  ก�รปฏบิตัติอ่ผูถ้อืหุน้
  อย่�งเท่�เทียมกัน

ข้อ 4 - 6 อยู่ในหมวด
•  บทบ�ทของ
 ผู้มีส่วน ได้เสีย

ข้อ 7 - 8 อยู่ในหมวด
•  ก�รเปิดเผยข้อมูล
  และคว�มโปร่งใส

ข้อ 9 - 17 อยู่ในหมวด
•  คว�มรับผิดชอบ
 ของคณะกรรมก�ร
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 14. คณะกรรมก�รบริษัทจะยึดมั่น 
ในปรัชญ�ในก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัท 
แ ล ะ จ ะ กำ � กั บ ดู แ ล แ ล ะ ติ ด ต � ม ใ ห้ มี  
ก�รปฏิบัติต�มจริยธรรมในก�รประกอบ
ธุรกิจของบริษัท จริยธรรมของกรรมก�รบริษัท และจริยธรรมของ
พนักง�น รวมทั้งให้มีก�รสื่อส�รให้ทุกฝ่�ยได้ทร�บ
 15. คณะกรรมก�รบริษัทจัดให้มีก�รประชุมโดยสม่ำ�เสมอ 
เป็นประจำ�ทุกเดือน และอ�จมีก�รประชุมพิเศษเพิ่มเติมต�ม 
คว�มจำ�เป็นได้ โดยมีกำ�หนดก�รประชุมล่วงหน้� มีก�รกำ�หนดว�ระ 
ก�รประชุมที่ชัดเจน โดยกรรมก�รส�ม�รถเสนอเรื่องเพื่อบรรจุ 
ในว�ระก�รประชุม และมีก�รนำ�ส่งเอกส�รประกอบก�รประชุม 
ลว่งหน�้ต�มขอ้บงัคบัของบรษิทั เพือ่ใหก้รรมก�รไดม้เีวล�ศกึษ�ข้อมลู
อย่�งเพียงพอก่อนเข้�ร่วมประชุม
 16. คณะกรรมก�รย่อยแต่ละชุดจัดให้มีก�รประชุมเป็นประจำ� 
ต�มคว�มเหม�ะสม ดังนี้ คณะกรรมก�รตรวจสอบ คณะกรรมก�ร
กำ�กบัดแูลกจิก�รทีด่ ีและคณะกรรมก�รบรหิ�รคว�มเสีย่งมกี�รประชมุ 
อย่�งน้อยปีละสี่ครั้ง สำ�หรับคณะกรรมก�รสรรห�และกำ�หนด 
ค่�ตอบแทนมีก�รประชุมอย่�งน้อยปีละสองคร้ัง  ท้ังน้ี  คณะกรรมก�รย่อย 
แต่ละชุดอ�จมีก�รประชุมพิเศษเพิ่มเติมต�มคว�มจำ�เป็นได้   
โดยมีกำ�หนดก�รประชุมล่วงหน้� มีก�รกำ�หนดว�ระก�รประชุม
ที่ ชัดเจน และมีก�รนำ�ส่งเอกส�รประกอบก�รประชุมล่วงหน้� 
เพื่อให้กรรมก�รได้มีเวล�ศึกษ�ข้อมูลอย่�งเพียงพอก่อนเข้�ร่วม
ประชุม 
 17. คณะกรรมก�รบริษัทจะทำ�หน้�ที่พิจ�รณ�ค่�ตอบแทน 
ของประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�รกลุ่ม และกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่  
ต�มที่คณะกรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค่�ตอบแทนนำ�เสนอ  
โดยค่�ตอบแทนของประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�รกลุ่ม และกรรมก�ร 
ผู้จัดก�รใหญ่ให้เป็นไปต�มมติที่ประชุมคณะกรรมก�รบริษัท สำ�หรับ
ค่�ตอบแทนใดๆ ของกรรมก�รใหเ้ปน็ไปต�มมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ทัง้นี ้
เพื่อให้ก�รจ่�ยค่�ตอบแทนเป็นไปอย่�งเหม�ะสม มีคว�มโปร่งใส  
และป้องกันคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์ 
 18. นโยบ�ยนี้ให้มีก�รทบทวนเป็นประจำ�สม่ำ�เสมอ ก�รแก้ไข 
เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง ให้เป็นไปต�มคว�มจำ�เป็นและเหม�ะสม
 19. นโยบ�ยนีจ้ะไดม้ปีระก�ศหรอืแนวปฏบิตั ิกำ�หนดร�ยละเอยีด/ 
หลกัเกณฑ์/วิธีปฏิบตัิ เพือ่คว�มเหม�ะสมต�มควรแกก่รณีตอ่ไป ทัง้นี้
บรรด�ประก�ศหรือแนวปฏิบัติที่ออกต�มนโยบ�ยคณะกรรมก�ร
บริษัทที่ 1/2550 เรื่อง ก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี ลงวันที่ 3 ธันว�คม 
2550 ที่มีผลใช้บังคับอยู่ในวันที่นโยบ�ยฉบับนี้ใช้บังคับ ให้ยังคง 
ใช้บังคับได้ต่อไปเพียงเท่�ที่ไม่ขัดหรือแย้งกับนโยบ�ยนี้ จนกว่�จะมี
ประก�ศหรือแนวปฏิบัติใหม่ที่ออกต�มนโยบ�ยนี้ใช้บังคับแทน  
  

  ในปี 2563 บริษัทไม่ได้รับก�รประเมินผลในโครงก�รที่เกี่ยวข้อง
กบัก�รกำ�กบัดแูลกิจก�รทีด่ี ทัง้โครงก�รสำ�รวจก�รกำ�กบัดแูลกิจก�ร 
บริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed 
Companies - CGR) ที่สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์
และตล�ดหลักทรัพย์ ร่วมกับตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย เป็นผู้จัด รวมถึงโครงก�ร
ประเมินคุณภ�พก�รประชุมผู้ถือหุ้นส�มัญประจำ�ปี (Annual General  
Meeting - AGM) ที่สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และ
ตล�ดหลักทรัพย์ ร่วมกับสม�คมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และสม�คม
บริษัทจดทะเบียนไทย เป็นผู้จัด เนื่องจ�กบริษัทได้ยื่นคำ�ร้องขอฟื้นฟู 
กิจก�รต่อศ�ลล้มละล�ยกล�งเมื่อวันที่ 1 ตุล�คม 2558 ต่อม� 
เมื่อวันที่ 10 มีน�คม 2559 ศ�ลมีคำ�สั่งให้บริษัทฟื้นฟูกิจก�ร ส่งผลให้ 
บรรด�สิทธิต�มกฎหม�ยของผู้ถือหุ้นระงับลง เว้นแต่สิทธิที่จะได้รับ
เงินปันผล ซึ่งทำ�ให้บริษัทไม่ต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้นส�มัญประจำ�ปี  
นับตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นม�

การปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี

 บริษัท สหวิริย�สตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มห�ชน) ได้ให้คว�มสำ�คัญ 
กับหลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี สำ�หรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560  
ต�มทีส่ำ�นกัง�นคณะกรรมก�รกำ�กบัหลักทรพัยแ์ละตล�ดหลกัทรพัย์
(ก.ล.ต.) ได้ประก�ศใช้เมื่อเดือนมีน�คม 2560 ที่ผ่�นม� โดย 
คณะกรรมก�รบริษัทได้รับทร�บหลักปฏิบัติต�ม CG Code และ
ตระหนักถึงบทบ�ทหน้�ที่ในฐ�นะผู้นำ� ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบสูงสุด 
ของบริษัทในก�รดำ�เนินธุรกิจ (Governing Body) ในก�รสร้�งคุณค่�
ให้แก่กิจก�รอย่�งยั่งยืน โดยคณะกรรมก�รบริษัทได้มอบหม�ยให้ 
คณะกรรมก�รก�รกำ�กับดูแลกิจก�รท่ีดีเป็นผู้พิจ�รณ�ดำ�เนินก�รต่อไป
 ก�รถือปฏิบัติต�มนโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีของบริษัท  
ในปี 2563 ซึ่งอ้�งอิงต�มหลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่เป็นส�กลของ 
The Organisation for Economic Co-operation and Development  
(OECD Principles of Corporate Governance) ที่ประกอบด้วย  
5 หมวดหลัก สรุปได้ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
 
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

 ต�มหลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี ใน 2 หมวดแรกที่เกี่ยวกับ 
ผู้ถือหุ้นนั้น จ�กก�รที่บริษัทได้ยื่นคำ�ร้องขอฟื้นฟูกิจก�รต่อศ�ล 
ล้มละล�ยกล�งเมื่อวันที่ 1 ตุล�คม 2558 ต่อม�เมื่อวันที่ 10 มีน�คม 
2559 ศ�ลมีคำ�ส่ังให้บริษัทฟื้นฟูกิจก�รและตั้งให้บริษัทเป็นผู้ทำ� 
แผนฟืน้ฟกูจิก�ร โดยบรษิทัอยูร่ะหว่�งกระบวนก�รฟืน้ฟกูจิก�รภ�ยใต ้
พระร�ชบัญญัติล้มละล�ย ซึ่งส่งผลให้บรรด�สิทธิต�มกฎหม�ยของ 
ผู้ถือหุ้นระงับลง เว้นแต่สิทธิที่จะได้รับเงินปันผล (ถ้�มี) 

ข้อ 9 - 17 อยู่ในหมวด
•  คว�มรับผิดชอบ
 ของคณะกรรมก�ร
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 แตอ่ย�่งไรกต็�ม เมือ่วนัที ่15 ธนัว�คม 2559 ศ�ลลม้ละล�ยกล�ง
ได้มีคำ�สั่งเห็นชอบด้วยแผนฟ้ืนฟูกิจก�รและโดยที่แผนฟ้ืนฟูกิจก�ร
ได้กำ�หนดให้บริษัทเป็นผู้บริห�รแผนฯ ซึ่งบริษัทมีคว�มมุ่งมั่นที่จะ
ดำ�เนินก�รต�มแผนฟื้นฟูกิจก�รดังกล่�วให้ได้ถึงผลสำ�เร็จของแผน
ต�มที่กำ�หนดได้โดยเร็วที่สุด โดยผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกร�ย
ส�ม�รถตดิต�มและรบัทร�บขอ้มลูเกีย่วกบับรษิทัไดอ้ย่�งเท�่เทยีมกนั 
และทันก�รณ์ ผ่�นท�งเว็บไซต์ของบริษัทและของตล�ดหลักทรัพย์
แหง่ประเทศไทย ซึง่บรษิทัไดม้กี�รร�ยง�นคว�มคบืหน�้ของก�รฟืน้ฟู
กิจก�รแจ้งไปยังตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นร�ยไตรม�ส 
นอกเหนือจ�กก�รนำ�ส่งงบก�รเงินและคำ�อธิบ�ยและวิเคร�ะห์ของ
ฝ่�ยจัดก�รแล้ว  

3.  บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

 บรษิทัไดด้ำ�เนนิธรุกจิภ�ยใตป้รชัญ�ในก�รดำ�เนนิธรุกจิของบรษัิท 
และจริยธรรมธุรกิจ ที่คณะกรรมก�รบริษัทได้พิจ�รณ�อนุมัติไว้  
ซึ่งได้มีก�รพิจ�รณ�ทบทวนครั้งล่�สุดเมื่อปี 2559 เพื่อเป็นหลักก�ร 
คว�มเชื่อ และแนวท�งที่บริษัทและบุคล�กรทุกคนมีอยู่ร่วมกันและ
ปฏบิตัจิรงิ จนเปน็เอกลกัษณท้ั์งในฐ�นะของบรษิทั และคณุค่�ทีบ่รษิทั 
มอบให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซ่ึงได้หล่อหลอมเป็นวิถีแห่งก�รผลักดัน 
ขับเคลื่อนก�รดำ�รงอยู่ พัฒน� และเติบโตอย่�งยั่งยืนของบริษัท

ปรัชญาในการดำาเนินธุรกิจของบริษัท

 ก�รบริห�รจัดก�รองค์กรของบริษัทเพื่อนำ�ไปสู่ก�รเจริญเติบโต
อย่�งยั่งยืนน้ัน มีร�กฐ�นที่เริ่มจ�กปรัชญ�ในก�รดำ�เนินธุรกิจของ
บริษัท ซึ่งประกอบด้วย
  1.  มุ่งมั่นในคว�มเป็นเลิศ 
 2.  ยึดมั่นในคุณภ�พสินค้�และบริก�ร
 3.  เชื่อมั่นในคุณค่�ของบุคล�กร
 4.  ตั้งมั่นในจริยธรรม
 5.  ถือมั่นในคว�มรับผิดชอบต่อสังคม 

จริยธรรมธุรกิจ (Business Ethics) ของบริษัท 

 บรษิทัจะดำ�เนนิธุรกจิบนพืน้ฐ�นของคว�มรบัผดิชอบ คว�มโปรง่ใส 
คว�มซือ่สตัย ์และคว�มส�ม�รถในก�รแขง่ขนั โดยปฏบิตัแิละประส�น
ประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มด้วยคว�มเป็นธรรม ดังนี้ 

1. ผู้ถือหุ้น
 บริษัทตระหนักว่�ผู้ถือหุ้นคือเจ้�ของกิจก�ร และบริษัทมีหน้�ที่
สร�้งมลูค�่เพิม่แกผู้่ถอืหุน้ในระยะย�ว จงึกำ�หนดแนวท�งให้กรรมก�ร 
ผู้บริห�ร และพนักง�น ต้องปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

 1) ปฏิบัติหน้�ที่อย่�งเต็มคว�มส�ม�รถ ด้วยคว�มซื่อสัตย์
สุจริต ระมัดระวัง รอบคอบ และเป็นธรรม เพื่อประโยชน์สูงสุดของ 
ผู้ถือหุ้นโดยรวม
 2)  นำ�เสนอร�ยง�นผลประกอบก�ร ร�ยง�นฐ�นะท�งก�รเงิน  
และร�ยง�นอื่นๆ อย่�งถูกต้อง ครบถ้วน และทันก�ล
 3)  แจ้งผู้ถือหุ้นทุกร�ยทร�บอย่�งเท่�เทียมกันถึงแนวโน้ม 
ในอน�คตของบริษัททั้งในด้�นบวกและด้�นลบ ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐ�น
ของคว�มเป็นไปได้ มีข้อมูลสนับสนุนและมีเหตุมีผลอย่�งเพียงพอ
 4) ไม่แสวงห�ผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้อื่น โดยใช้ข้อมูลใดๆ 
ของบริษัท ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อส�ธ�รณะ หรือดำ�เนินก�รใดๆ 
ในลักษณะที่อ�จก่อให้เกิดคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์กับบริษัท

2.  ลูกค้า 
 บริษัทตระหนักถึงคว�มสำ�คัญและคว�มพึงพอใจของลูกค้�  
ทีม่ผีลตอ่คว�มสำ�เรจ็ของธรุกจิของบรษิทั จงึมคีว�มตัง้ใจอย�่งแนว่แน่ 
ที่จะแสวงห�วิธีก�รที่ส�ม�รถสนองคว�มต้องก�รของลูกค้�ให้มี
ประสิทธิภ�พและประสิทธิผลยิ่งขึ้นตลอดเวล� และเป็นที่ไว้ว�งใจ 
ของลูกค้� โดยมีแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
 1) ส่งมอบสินค้�และให้บริก�รที่มีคุณภ�พ ตรงต�มหรือสูงกว่� 
คว�มค�ดหม�ยของลูกค้�
 2) ติดต่อสื่อส�รกับลูกค้�ด้วยคว�มสุภ�พ ให้ข้อมูลข่�วส�ร 
ทีถ่กูตอ้ง เพยีงพอ และทนัตอ่เหตกุ�รณแ์กล่กูค�้ เพือ่ใหท้ร�บเกีย่วกบั 
สินค้�และบริก�ร โดยไม่มีก�รกล่�วเกินคว�มเป็นจริงที่เป็นเหตุให้
ลูกค้�เข้�ใจผิดเกี่ยวกับคุณภ�พ ปริม�ณ หรือเงื่อนไขใดๆ ของสินค้�
และบริก�รนั้นๆ
 3)  ปฏิบัติต�มเงื่อนไขต่�งๆ ที่มีต่อลูกค้�อย่�งเคร่งครัด  
กรณีที่ไม่ส�ม�รถปฏิบัติต�มเงื่อนไขใดได้ ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้�ทร�บ 
เพื่อร่วมกันพิจ�รณ�ห�แนวท�งแก้ไขปัญห�
 4) จดัใหม้รีะบบและช่องท�งทีใ่หล้กูค�้รอ้งเรยีนเกี่ยวกับคณุภ�พ 
ปรมิ�ณ และคว�มปลอดภยั ของสนิค�้และบรกิ�ร และลกูค�้ตอ้งไดร้บั 
ก�รตอบสนองอย่�งรวดเร็ว
 5) รักษ�คว�มลับของลูกค้�และไม่นำ�ไปใช้เพื่อประโยชน์ 
โดยมิชอบ
 6)  ให้คำ�แนะนำ�เกี่ยวกับวิธีก�รใช้สินค้�และบริก�รของบริษัท 
อย่�งมีประสิทธิภ�พและเกิดประโยชน์สูงสุด
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3.  คู่ค้า 
 บริษัทตระหนักถึงก�รปฏิบัติต่อคู่ค้�อย่�งเป็นธรรม โดยตั้งอยู่ 
บนพื้นฐ�นของก�รได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมท้ังสองฝ่�ย บริษัท 
จึงให้ข้อมูลที่เป็นจริง ร�ยง�นที่ถูกต้อง ปฏิบัติต�มพันธสัญญ�  
ก�รเจรจ�แก้ไขปัญห�เพื่อห�ท�งออกที่ตั้งอยู่บนพื้นฐ�นของ 
คว�มสัมพันธ์ท�งธุรกิจ รวมทั้งหลีกเลี่ยงสถ�นก�รณ์ที่ทำ�ให้เกิด 
คว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์ โดยมีแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
 1) ไม่ เรียก ไม่รับ หรือจ่�ยผลประโยชน์ใดๆ ที่ ไม่สุจริต 
ในก�รค้�กับคู่ค้�
 2)  กรณีที่มีข้อมูลว่�มีก�รเรียก หรือก�รรับ หรือก�รจ่�ย 
ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริต ต้องเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่อคู่ค้�  
และร่วมกันแก้ไขปัญห�โดยรวดเร็ว
 3) ปฏิ บัติต�มเงื่อนไขต่�งๆ ต�มสัญญ�อย่�งเคร่งครัด 
กรณีที่ไม่ส�ม�รถปฏิบัติต�มเงื่อนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งคู่ค้� 
ทร�บล่วงหน้� เพื่อร่วมกันพิจ�รณ�ห�แนวท�งแก้ไขปัญห�

4.  คู่แข่งทางการค้า 
 บริษัทตระหนักถึงก�รปฏิบัติต่อคู่แข่งท�งก�รค้�อย่�งเป็นธรรม 
โดยมีแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
 1) ไมแ่สวงห�ขอ้มลูทีเ่ปน็คว�มลบัของคูแ่ขง่ท�งก�รค�้ ดว้ยวิธี 
ที่ไม่สุจริตหรือไม่เหม�ะสม
 2)  ไม่ทำ�ล�ยชื่อเสียงของคู่แข่งท�งก�รค้�ด้วยก�รกล่�วห�ใน
ท�งร้�ย

5.  พนักงาน 
 บรษิทัตระหนักว�่พนกัง�นเปน็ทรพัย�กรทีม่คี�่ยิง่ตอ่คว�มสำ�เรจ็ 
ของบริษัท จึงปฏิบัติต่อพนักง�นอย่�งเป็นธรรมท้ังด้�นผลตอบแทน 
โอก�ส และก�รพัฒน�ศักยภ�พ โดยยึดหลักสิทธิมนุษยชน 
ที่ไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใด เพร�ะคว�มเหมือนหรือ 
คว�มแตกต่�งท�งเชื้อช�ติ ศ�สน� เพศ อ�ยุ หรือภ�วะท�งร่�งก�ย 
โดยมีแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
 1) ปฏิบัติต่อพนักง�นโดยเค�รพต่อคว�มเป็นปัจเจกชน  
และศักดิ์ศรีของคว�มเป็นมนุษย์
 2)  ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักง�น
 3)  ดูแลรักษ�สภ�พแวดล้อมในก�รทำ�ง�นให้มีคว�มปลอดภัย 
ต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักง�นอยู่เสมอ
 4) แต่งตั้ง โยกย้�ย ให้ร�งวัล และลงโทษพนักง�น ด้วย 
คว�มสุจริตใจ และตั้งอยู่บนพื้นฐ�นคว�มรู้ คว�มส�ม�รถ และ 
คว�มเหม�ะสมของพนักง�นนั้น
 5) ให้คว�มสำ�คัญต่อก�รพัฒน�คว�มรู้และคว�มส�ม�รถ 
องพนักง�นอย่�งทั่วถึง
 6) หลีกเลี่ยงก�รกระทำ�ใดๆ ที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งอ�จมีผลกระทบ 
ต่อคว�มม่ันคงในหน้�ที่ก�รง�นของพนักง�น หรือก�รกระทำ�ใดๆ  
ที่เป็นก�รคุกค�ม หรือสร้�งคว�มกดดันต่อสภ�พจิตใจของพนักง�น

6. องค์กรที่ก�ากับดูแล 
 บริษัทตระหนักถึงคว�มสำ�คัญในก�รปฏิบัติที่ถูกต้องต�ม 
กฎหม�ย และเป็นไปต�มครรลองที่ถูกต้องของธุรกิจ โดยก�รปฏิบัติ
ให้เป็นไปต�มกฎหม�ย ข้อบังคับ ระเบียบ และม�ตรฐ�นของท�งก�ร
อย่�งเคร่งครัด พร้อมทั้งให้คว�มร่วมมือต่อองค์กรที่กำ�กับดูแล 
อย่�งเต็มที่ 

7. สังคมและชุมชน 
 บริษัทตระหนักถึงก�รดำ�เนินธุรกิจด้วยคว�มรับผิดชอบต่อสังคม
และชุมชน โดยคำ�นึงถึงผลกระทบที่อ�จมีต่อทรัพย�กรธรรมช�ติ 
และสิง่แวดลอ้ม จงึใหค้ว�มชว่ยเหลอืและสนบัสนนุใหม้กีจิกรรมต�่งๆ 
เพ่ือสร้�งสรรค์สังคมและชุมชน ดูแลรักษ�และฟ้ืนฟูทรัพย�กรธรรมช�ติ  
ตลอดจนดำ�เนินก�รพัฒน�ชุมชนอย่�งต่อเนื่อง เพื่อมุ่งเน้นให้เกิด 
ก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืน

 ในท�งปฏบิตั ิ บรษิทัไดใ้หค้ว�มสำ�คัญและเอ�ใจใสต่อ่คว�มเปน็อยู ่
เพือ่คณุภ�พชวีติทีด่ขีองผูม้ส่ีวนไดเ้สยีในทุกกลุม่ ไมว่่�จะเป็นพนกัง�น 
ครอบครัวของพนักง�น สังคมและชุมชน โดยมีคว�มมุ่งมั่นพัฒน�
อตุส�หกรรมเหลก็ควบคูไ่ปกบัก�รพฒัน�สงัคมและชมุชน และคำ�นงึถงึ 
ผลกระทบที่อ�จมีต่อทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม ดังนั้น
บริษัทจึงได้จัดให้มีระบบก�รจัดก�รคว�มปลอดภัย อ�ชีวอน�มัย 
และสิ่งแวดล้อม ต�มม�ตรฐ�นระบบก�รจัดก�รสิ่งแวดล้อม  
(ISO 14001:2004) และม�ตรฐ�นระบบก�รจัดก�รอ�ชีวอน�มัย 
และคว�มปลอดภัย (OHSAS 18001) เพื่อลดและควบคุมคว�มเสี่ยง
จ�กภัยอันตร�ยที่อ�จเกิดแก่พนักง�นและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้ 
ก�รดำ�เนินง�นของบริษัทเกิดคว�มปลอดภัยม�กยิ่งขึ้น
 ในปี 2563 ที่ผ่�นม� บริษัทได้รับร�งวัลประเภทต่�งๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ในเรื่องนี้  ต�มร�ยละเอียดข้อมูลปร�กฏอยู่ในเรื่อง กิจกรรม 
คว�มรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน 

3.1 การดูแลและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท 

  บริษัทดำ�เนินธุรกิจโดยให้คว�มสำ�คัญต่อผู้มีส่วนได้เสีย 
ทุกกลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้� คู่ค้� คู่แข่งท�งก�รค้� พนักง�น องค์กร 
ที่กำ�กับดูแล สังคมและชุมชน ต�มที่ได้กล่�วไว้ในจริยธรรมธุรกิจ 
(Business Ethics) ของบรษิทั โดยบรษิทัไดจ้ดัใหม้กีลไกก�รดำ�เนนิง�น
ทีจ่ะสง่เสริมใหเ้กิดกิจกรรมและเพือ่สร�้งคว�มสมัพนัธร์ะหว�่งบริษทั
กับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่�งๆ เช่น ก�รสำ�รวจคว�มคิดเห็นของลูกค้�  
ก�รเปิดช่องท�งให้ผู้มีส่วนได้เสียส่งข้อเสนอแนะและถ�มตอบ 
ข้อสงสัยท�งเว็บไซต์  ก�รเปิดช่องท�งก�รแจ้งเบ�ะแสหรือข้อร้องเรียน 
ถึงคณะกรรมก�รกำ�กบัดแูลกจิก�รทีด่ ีก�รสนบัสนนุสนิค�้และบรกิ�ร
ชุมชน ก�รจัดกิจกรรมเดินวิ่งก�รกุศล เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอก�ส 
เป็นต้น รวมท้ังมีก�รเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสีย
ส�ม�รถเข้�ม�มีส่วนร่วมได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับข่�วก�รจัดซื้อจัดจ้�ง 
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ของบริษัทผ่�นท�งเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้คู่ค้�และผู้ที่สนใจทร�บ  
นอกจ�กนี้  บริษัทยังจัดให้มีหน่วยง�น หรือคณะกรรมก�ร 
หรือคณะทำ�ง�น หรือคณะอนุทำ�ง�นต่�งๆ ขึ้น เพื่อปฏิบัติง�น 
ต�มหน้�ที่ที่ได้มอบหม�ย ซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่�งๆ 
ดังตัวอย่�งก�รดูแลและก�รปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่�งๆ  
ในปี 2563 ที่ผ่�นม� ดังนี้ 

3.1.1 ผู้มีส่วนได้เสีย : ผู้ถือหุ้น 
  • สำ�นักเลข�นุก�รบริษัทได้ดำ�เนินก�รต่�งๆ ต�มที่  
คณะกรรมก�รบริษัท ในฐ�นะผู้บริห�รแผนฟื้นฟูกิจก�รฯ มอบหม�ย 

3.1.2 ผู้มีส่วนได้เสีย : ลูกค้า 
  • บ ริ ษั ท คำ � นึ ง ถึ ง ค ว � ม พึ ง พ อ ใ จ สู ง สุ ด ข อ ง ลู ก ค้ � 
โดยมุ่งมั่นพัฒน�คุณภ�พผลิตภัณฑ์และก�รให้บริก�รที่รวดเร็ว 
เพื่อตอบสนองคว�มต้องก�รของลูกค้�อย่�งต่อเนื่อง บริษัทได้นำ�
ระบบก�รบริห�รง�นด้�นคุณภ�พ ปลอดภัย อ�ชีวอน�มัย และ 
สิ่งแวดล้อมม�ใช้ในก�รดำ�เนินง�น เพื่อมุ่งเน้นก�รบริห�รคุณภ�พ 
ด้วยกระบวนก�รทำ�ง�นที่มีประสิทธิภ�พเพื่อส่งมอบสินค้�ที่สร้�ง
คว�มพึงพอใจให้แกลู่กค�้โดยก�รนำ�ม�ตรฐ�นต�่งๆ อ�ทิ ISO 9001/ 
ISO/TS 16949/ ISO 14001/ TIS/OHSAS 18001 ม�ปฏิบัติอย่�ง 
ต่อเนื่อง บริษัทมีกระบวนก�รในก�รรับฟังลูกค้�ในแต่ละกลุ่มผ่�น 
ชอ่งท�งทีห่ล�กหล�ย เพือ่ใหท้ร�บถงึคว�มตอ้งก�รและคว�มค�ดหวัง 
ของลูกค้� ได้แก่ ก�รพบปะลูกค้�โดยทีมผู้บริห�ร ก�รเยี่ยมเยียน
ลกูค�้ของทมีง�นข�ย ก�รจดัประชมุกบัลกูค้�ร�ยสำ�คญัเปน็ร�ยเดอืน  
ก�รจัดอบรมให้คว�มรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้กับลูกค้� 
อีกทั้งยังให้คำ�ปรึกษ�แนะนำ� และให้คว�มช่วยเหลือแก่ลูกค้� 
ในก�รแก้ไขปัญห�ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์
  • บริษัทมีกระบวนก�รจัดก�รข้อร้องเรียน ในกรณีที่ลูกค้�
เกดิคว�มไมพ่งึพอใจเกีย่วกับผลติภัณฑ์ โดยมช่ีองท�งรบัขอ้รอ้งเรยีน 
ข้อเสนอแนะจ�กลูกค้� ทุกข้อร้องเรียนจะบันทึกเข้�ในระบบและ 
ต้องได้รับก�รตอบสนองเบื้องต้นภ�ยใน 2 วัน โดยจะแจ้งกลับ
ลูกค้�ทันทีเมื่อดำ�เนินก�รแล้วเสร็จ เพื่อให้ลูกค้�ยังคงพึงพอใจต่อ
กระบวนก�รและผลก�รแก้ไขข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ ตลอดจน 
มีคว�มเชื่อมั่นต่อผลิตภัณฑ์ของบริษัท นอกจ�กนี้ ยังมีกระบวนก�ร
ประเมินคว�มพึงพอใจ คว�มไม่พึงพอใจ และคว�มผูกพันของลูกค้� 
อันให้ได้ม�ซึ่งข้อมูลที่สมบูรณ์ต่อก�รดำ�เนินก�รปรับปรุงผลิตภัณฑ์/
บริก�ร ระบบง�น เพื่อให้บริษัทส�ม�รถตอบสนองลูกค้�ได้ดีเกินกว่�
ที่ลูกค้�ค�ดหวัง

  • คณะทำ�ง�นสร้�งสรรค์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เหล็ก 
และบริก�รที่มีมูลค่�เพิ่มกับลูกค้� ได้ดำ�เนินกิจกรรมในก�รวิเคร�ะห์ 
คว�มต้องก�รของลูกค้�และร่วมมือกับฝ่�ยผลิตของบริษัท 
เพื่อผลกัดนัใหเ้กดิก�รพฒัน�สนิค�้และบรกิ�รทีม่มีลูค�่เพิ่มกบัลกูค�้
ม�ตลอด โดยในปี 2563 บริษัทได้ออกผลิตภัณฑ์และบริก�รใหม่ 
ที่ช่วยเพิ่มคุณค่�ให้กับผลิตภัณฑ์ของลูกค้� อ�ทิ ผลิตภัณฑ์เหล็กชั้น 
คุณภ�พทั่วไปที่มีคว�มแข็งแรงพิเศษ ซึ่งช่วยให้ลูกค้�ได้สรรค์สร้�ง
และขย�ยตล�ดผลติภัณฑ์ทีโ่ครงสร้�งสำ�หรบัง�นก่อสร�้งและพ�หนะ
บรรทุกสินค้� หรือก�รออกแบบผลิตภัณฑ์ต�มคว�มต้องก�รเฉพ�ะ
เจ�ะจงของลูกค้� เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีคว�มเหม�ะสมกับก�รผลิต 
ของลูกค้�ที่แตกต่�งกันในแต่ละร�ย ตลอดจนก�รบริก�รด้�นอื่นๆ 
เช่น ก�รควบคุมคว�มหน�และคว�มกว้�งของผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่ม 
Productivity ลดอัตร�ก�รสูญเสียที่ไม่จำ�เป็นของลูกค้� เพื่อสนับสนุน
ให้ลูกค้�ส�ม�รถจำ�หน่�ยและขย�ยตล�ดได้ม�กขึ้น

3.1.3 ผู้มีส่วนได้เสีย : คู่ค้าและเจ้าหนี ้
  • บริษัทให้คว�มสำ�คัญกับคู่ค้� อันเป็นกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย 
สำ�คญัทีช่่วยเหลอืในก�รดำ�เนนิธุรกจิซึง่กันและกัน โดยบรษิทัจะปฏบิตั ิ
ต่อคู่ค้�อย่�งเสมอภ�คบนพื้นฐ�นของก�รแข่งขันที่ เป็นธรรม 
เค�รพสิทธิซึ่งกันและกัน สร้�งคว�มสัมพันธ์และคว�มร่วมมืออันดี 
รวมทั้งปฏิบัติต�มสัญญ�อย่�งเคร่งครัด ตลอดจนบริษัทได้ให้ 
คว�มสำ�คัญในกระบวนก�รจัดซื้อจัดห�ซึ่งเป็นกระบวนก�รสำ�คัญ 
ในก�รควบคุมค่�ใช้จ่�ย คุณภ�พสินค้�และบริก�ร มีก�รกำ�หนด 
แนวปฏิบัติในก�รจัดซื้อจัดห�เพื่อให้เกิดคว�มโปร่งใส ตรวจสอบได้
และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
  • คณะอนุทำ�ง�นได้ดำ�เนินกิจกรรมเพื่อสรรห�ผู้ผลิต 
ที่มีศักยภ�พทั้งด้�นคุณภ�พและปริม�ณ เพื่อสร้�งคว�มสม่ำ�เสมอ 
ในก�รจัดห�วัตถุดิบให้เพียงพอต่อก�รผลิตภ�ยในระยะเวล� 
ที่กำ�หนด มีก�รกระชับคว�มสัมพันธ์กับผู้ผลิตอย่�งต่อเนื่อง อ�ทิ 
มีก�รไปเยี่ยมโรงง�นผู้ผลิตและผู้ข�ย มีก�รเชิญผู้ผลิตวัตถุดิบ 
จ�กต่�งประเทศม�เจรจ�ต่อรอง ปรึกษ�ห�รือ แลกเปลี่ยนข้อมูล 
และประสบก�รณ์ร่วมกันกับบริษัท แต่เนื่องจ�กก�รแพร่ระบ�ด 
ของโรคไวรัสโควิด 19 จึงได้ปรับรูปแบบก�รเยี่ยมชมโรงง�น 
เปน็ก�รประชมุผ�่น Microsoft Teams นอกจ�กนี ้มกี�รทบทวนขอ้ตกลง 
ท�งเทคนิคและคุณภ�พ (Technical Protocol and Specification) 
ในก�รพฒัน�ชัน้คุณภ�พของวัตถดุบิใหม้คีว�มหล�กหล�ยตอบสนอง
คว�มต้องก�รของตล�ด รวมทั้งร่วมกันกับผู้ผลิตห�ข้อสรุป แนวท�ง
ในก�รปรับปรุงแก้ไขปัญห�เรื่องคุณภ�พวัตถุดิบและปัญห�อื่นๆ 
อย่�งต่อเนื่อง
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  • สำ�นักจัดห�กลุ่มได้ดำ�เนินกิจกรรมต่�งๆ ดังนี้ 
   1. เผยแพร่ข้อมูลเกี่ ยวกับข่�วก�รจัดซื้อจัดจ้�ง 
ของบริษัทผ่�นท�งเว็บไซต์ของบริษัทที่ http://www.ssi-steel.com  
เพือ่ให้คูค่�้ทร�บและให้ผูท้ีส่นใจจะข�ยสนิค�้หรอืใหบ้รกิ�รกบับรษิทั 
ส�ม�รถขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ข�ยของบริษัทได้โดยตรง หรือผ่�นท�ง
เวบ็ไซต์ของบรษัิท และใหส้�ม�รถเสนอร�ค�ง�นจดัซือ้จัดจ�้งไดด้ว้ย 
เพื่อคว�มมีประสิทธิภ�พและคว�มโปร่งใสในก�รจัดห�ของบริษัท  
   2. เส�ะห�ผู้ข�ยและผู้ให้บริก�รร�ยใหม่ๆ เพิ่มเติม 
อยู่ตลอดเวล� เพื่อให้มีผู้ข�ย ผู้ให้บริก�ร และผู้ผลิตที่มีศักยภ�พ 
ท่ีส�ม�รถผลิตหรือจำ�หน่�ยสินค้�ท่ีมีคุณภ�พตรงต�มท่ีบริษัทต้องก�ร 
ด้วยร�ค�ที่เหม�ะสม และส�ม�รถส่งมอบได้ต�มกำ�หนดเวล� 
โดยส�ม�รถเข้�ม�แข่งขันได้อย่�งเท่�เทียมกัน ซึ่งในปี 2563 
มีผู้ข�ยเพิ่มขึ้นจำ�นวน 203 ร�ย
   3. จัดให้มีก�รประชุมและสัมมน�ร่วมกับผู้ ข�ย 
และผู้ให้บริก�รปีละครั้ง โดยในปี 2563 ได้จัดขึ้นในเดือนกุมภ�พันธ์ 
เพื่อชี้แจงระเบียบนโยบ�ย เป้�หม�ยก�รจัดซื้อจัดจ้�งของบริษัท 
และแนวท�งในก�รจัดซื้อจัดจ้�งในกลุ่มสหวิริย� รวมทั้งนโยบ�ยอื่น 
ที่เกี่ยวข้องกับง�นด้�นจัดซื้อจัดจ้�ง นโยบ�ยด้�นคว�มปลอดภัย 
อ�ชีวอน�มัย และสิ่งแวดล้อมของบริษัท และได้แจ้งให้ผู้ข�ยทุกร�ย
ทร�บถึงนโยบ�ยก�รต่อต้�นก�รทุจริตและคอร์รัปช่ัน และนโยบ�ย
ก�รไม่รับของขวัญและของกำ�นัลของบริษัทด้วย

   4. ในปี 2563 บริษัทได้ดำ�เนินก�รจัดซื้อจัดห�จ�ก 
ผู้ข�ยทั่วไปมูลค่�ประม�ณ 1,710 ล้�นบ�ท โดยแบ่งเป็นสินค้� 
ในกลุ่มพลงัง�น 602 ล้�นบ�ท ลกูรดี 11 ล�้นบ�ท อะไหล ่138 ล�้นบ�ท 
วัสดุสิ้นเปลือง 88 ล้�นบ�ท สินทรัพย์ถ�วรและร�ยจ่�ยลงทุน 
167 ล้�นบ�ท ง�นบริก�ร 644 ล้�นบ�ท และอื่นๆ 60 ล้�นบ�ท 
รวมถึงก�รจัดซื้อจัดห�จ�กชุมชนบ�งสะพ�นมูลค่�รวมประม�ณ 
256 ล้�นบ�ท และในปี 2564 ค�ดว่�จะมีมูลค่�ก�รจัดซื้อจัดห� 
จ�กผู้ข�ยทั่วไป 2,000 ล้�นบ�ท และจ�กชุมชน 260 ล้�นบ�ท
   5. เข้�เยี่ยมชมกระบวนก�รผลิตและระบบก�รบริห�ร
ง�นของผู้ข�ยทั่วไปในปี 2563 จำ�นวน 6 ร�ย และชุมชนบ�งสะพ�น 
จำ�นวน 3 ร�ย เพื่อตรวจสอบกระบวนก�รผลิตและคุณภ�พสินค้� 
ให้ตรงกับคว�มต้องก�รใช้ง�นของบริษัท รวมทั้งให้ข้อแนะนำ� 
เกี่ยวกับก�รปรับปรุงพัฒน�คุณภ�พสินค้� และกำ�หนดส่งมอบสินค้�
และบริก�รให้ทันต่อคว�มต้องก�รของบริษัท
   6. ช่วยประช�สัมพันธ์และสนับสนุนสินค้�ที่ผลิตได้ 
ในชุมชน สินค้�ที่ชุมชนเป็นตัวแทนจำ�หน่�ย ง�นบริก�รที่จัดห�ได้ 
จ�กชมุชน รวมถงึโครงก�รสง่เสรมิและพฒัน�สนิค�้ทีผ่ลติไดใ้นชมุชน 
บ�งสะพ�น ต�มนโยบ�ยด้�นคว�มรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) 
  • บริษัทมีนโยบ�ยในก�รปฏิบัติต่อเจ้�หนี้ของบริษัท
ทุกร�ยอย่�งเป็นธรรมและเท่�เทียมกัน โดยปฏิบัติต�มเงื่อนไข 
ข้อตกลงและพันธสัญญ�ที่มีต่อเจ้�หนี้ก�รค้�และเจ้�หนี้สถ�บัน
ก�รเงินทุกร�ย ต�มเงื่อนไขข้อกำ�หนดของสัญญ� ไม่ว่�จะเป็นเรื่อง
วัตถุประสงค์ก�รใช้เงิน ก�รชำ�ระเงินคืน ก�รดูแลคุณภ�พหลักทรัพย์
ค้ำ�ประกัน โดยมีคว�มรับผิดชอบและโปร่งใส ไม่ปกปิดข้อมูลหรือ 
ข้อเท็จจริงอันจะทำ�ให้เจ้�หนี้อ�จเกิดคว�มเสียห�ย และห�กมีกรณี 
ที่บริษัทไม่ส�ม�รถปฏิบัติต�มเงื่อนไขฯ ท�งบริษัทจะแจ้งให้เจ้�หนี้
ทร�บทันที เพื่อห�รือในก�รกำ�หนดแนวท�งแก้ไขปัญห�ร่วมกัน
  
3.1.4 ผู้มีส่วนได้เสีย : คู่แข่งทางการค้า 
  • บริษัทตระหนักถึงก�รปฏิบัติต่อคู่แข่งท�งก�รค้� 
อย่�งเป็นธรรม โดยมีแนวปฏิบัติว่� ไม่แสวงห�ข้อมูลที่เป็นคว�มลับ 
ของคูแ่ข่งท�งก�รค�้ดว้ยวธิทีีไ่มสุ่จรติหรอืไมเ่หม�ะสม และไมท่ำ�ล�ย
ชื่อเสียงของคู่แข่งท�งก�รค้�ด้วยก�รกล่�วห�ในท�งร้�ย  
  • กลุ่มผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนในประเทศได้รวมตัวกัน 
จัดตั้งสม�คมเหล็กแผ่นรีดร้อนไทย มีก�รประชุมแลกเปลี่ยน 
คว�มคิดเห็นโดยมีว�ระที่ชัดเจน เพื่อกระชับคว�มสัมพันธ์และ 
สง่เสริมก�รประกอบวิส�หกิจ รว่มมือกบัรฐับ�ลในก�รสง่เสริมก�รค�้ 
อุตส�หกรรม ตลอดจนก�รประส�นง�นร่วมมือพัฒน�ก�รผลิต 
เพื่อให้สินค้�มีปริม�ณเพียงพอต่อคว�มต้องก�รของตล�ด 
ทั้งในประเทศและต่�งประเทศ 

ร�ำยงำนประจ�ำปี�2563
บริษัท�สหวิริยำสตีลอินดัสตรี�จ�ำกัด�(มหำชน)
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3.1.5 ผู้มีส่วนได้เสีย : พนักงาน 
  • ส�ยทรัพย�กรบุคคลและธุรก�รมุ่งมั่นดำ�เนินก�ร 
ต�มวิถีเอสเอสไอ (SSI WAY) ที่บริษัทกำ�หนดไว้ ซึ่งประกอบด้วย 
ปรัชญ�ในก�รดำ�เนินธุรกิจ จริยธรรมธุรกิจ วิสัยทัศน์ ค่�นิยม 
จริยธรรมของพนักง�น และคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์ โดยบริษัท 
มีคว�มเชื่อมั่นในเรื่องคุณค่�ของบุคล�กรว่� พนักงานที่ดีมีคุณภาพ 
จะน�ามาซ่ึงความส�าเร็จขององค์กร ดังนั้น บริษัทจึงได้จัดให้มี 
สภ�พก�รจ้�งง�นพนักง�น โดยกำ�หนดค่�ตอบแทนที่เหม�ะสม 
กับคว�มรู้คว�มส�ม�รถเพื่อจูงใจพนักง�น จัดสวัสดิก�รและ
ประโยชน์ตอบแทนในรูปแบบต่�งๆ เช่น เงินกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ 
ก�รประกนัสขุภ�พ ก�รประกันชวีติและอุบัตเิหตุ ก�รฝกึอบรมสมัมน�
ของพนักง�น ทุนก�รศึกษ� สนับสนุนในกิจก�รสหกรณ์ออมทรัพย์ 
ของพนักง�น ก�รเข้�ร่วมโครงก�รเงินกู้อัตร�ดอกเบี้ยพิเศษกับ
ธน�ค�รอ�ค�รสงเคร�ะห์ และสนับสนุนให้จัดตั้งสม�คมฌ�ปนกิจ
สงเคร�ะห์กลุ่มบริษัทสหวิริย�สตีลอินดัสตรี รวมท้ังสวัสดิก�ร 
รถรับ-ส่ง สถ�นที่ออกกำ�ลังก�ย และโรงอ�ห�รสำ�หรับพนักง�น 
ที่โรงง�นเอสเอสไอบ�งสะพ�น เป็นต้น  
  • บ ริ ษั ท ไ ด้ ใ ห้ ค ว � ม สำ � คั ญ ใ น ก � ร ดู แ ล พ นั ก ง � น 
ให้มีสวัสดิก�รพนักง�นที่ดี และมีคุณภ�พชีวิตทั้งของพนักง�น 
และของครอบครัวพนักง�นที่ดีด้วย ซึ่งสะท้อนจ�กก�รที่บริษัทได้รับ
ร�งวลัเกยีรตยิศสงูสดุสถ�นประกอบกจิก�รดเีดน่ด�้นแรงง�นสมัพนัธ ์
และสวัสดิก�รแรงง�น 15 ปีติดต่อกัน (พ.ศ. 2548 - 2562) 
  • โดยบริษัทได้บริห�รง�นด้�นทรัพย�กรบุคคลและ 
ง�นธรุก�รต�มประก�ศนโยบ�ยและระเบยีบด�้นก�รบรหิ�รง�นบุคคล 
ซึ่งบริษัทได้จัดให้มีขึ้นตั้งแต่ปี 2537 เป็นต้นม� และมีก�รปรับปรุง 
นโยบ�ยและระเบียบฯ ในบ�งเรื่ องให้ทันต่อเหตุก�รณ์ที่มี  
ก�รเปลี่ยนแปลงไปต�มคว�มเหม�ะสม โดยบริษัทได้ประก�ศ 
นโยบ�ยและระเบยีบด�้นก�รบรหิ�รง�นบคุคลของบรษิทัในเรือ่งต�่งๆ  
ให้พนักง�นทร�บเป็นก�รท่ัวไปที่บนบอร์ดประช�สัมพันธ์ของบริษัท 
และเผยแพร่บนระบบอินทร�เน็ต และในขั้นตอนก�รปฐมนิเทศ 
ให้พนักง�นใหม่ทร�บด้วย ดังนี้
   1. เรื่องก�รบริห�รค่�ตอบเทน ตั้ งแต่ปี  2545  
เพื่อสร้�งแรงจูงใจให้พนักง�นทำ�ง�นอย่�งมีประสิทธิภ�พและ 
เป็นไปอย่�งยุติธรรมเหม�ะสม โดยบริษัทได้มีก�รจ่�ยค่�ตอบแทน 
ให้แก่พนักง�น โดยพิจ�รณ�จ�กปัจจัยต่�งๆ เช่น ก�รประเมินผล 
ก�รปฏิบัติง�นประจำ�ปีของพนักง�น ก�รประเมินผลก�รดำ�เนินง�น
ของพนักง�นต�มแผนง�นที่กำ�หนด (Goal Program Achievement)  
ผลง�นทีส่ร้�งมลูค่�เพิม่ใหแ้กบ่รษิทั ผลประกอบก�รในก�รดำ�เนนิง�น
ของบริษัทในแต่ละปี เป็นต้น
   2. เรื่องสวัสดิก�รต่�งๆ ของบริษัท อ�ทิ
    • เรือ่งเงนิพเิศษสำ�หรบัพนกัง�นทีป่ฏบิตังิ�นประจำ�
โรงง�นบ�งสะพ�น ต้ังแต่ปี 2537 เพื่อเป็นก�รจูงใจพนักง�นที่ต้อง
ปฏิบัติง�นเป็นก�รประจำ�โรงง�นบ�งสะพ�น 

    • เรื่องค่�เบี้ยเลี้ยง ค่�ที่พัก และค่�ย�นพ�หนะ 
(ภ�ยในประเทศและต่�งประเทศ) ตัง้แตป่ ี2540 เพือ่เป็นก�รช่วยเหลอื 
พนกัง�นที่ตอ้งไปปฏบิตังิ�นนอกสถ�นที ่ฝกึอบรม/สมัมน�นอกสถ�นที่ 
    • เรือ่งสวสัดกิ�รเงนิกูเ้พือ่ทีอ่ยูอ่�ศยั ตัง้แตป่ ี2542 
เพื่อช่วยเหลือเรื่องบ้�นพักอ�ศัยสำ�หรับพนักง�นและครอบครัว 
    • เรื่องร�งวัลอ�ยุก�รทำ�ง�น ตั้งแต่ปี  2543 
เพื่อส่งเสริมให้พนักง�นร่วมปฏิบัติง�นกับบริษัทอย่�งต่อเนื่อง 
เป็นระยะเวล�น�นและเพื่อเป็นก�รยกย่องชมเชยให้แก่พนักง�น 
ทีม่คีว�มวริยิอตุส�หะในก�รปฏบิตังิ�นกบับรษิทัม�เปน็ระยะเวล�น�น 
    • เรื่องเงินช่วยเหลือค่�เช่�บ้�น ตั้งแต่ปี 2544 
เพือ่ชว่ยแบง่เบ�ภ�ระค�่ใชจ้�่ยด�้นทีพ่กัของพนกัง�นทีไ่ปปฏิบตัิง�น
ประจำ�โรงง�นบ�งสะพ�น 
    • เรื่องเงินสงเคร�ะห์กรณีเสียชีวิต ตั้งแต่ปี 2544 
เพื่อเป็นก�รบำ�รุงขวัญและช่วยเหลือบรรเท�คว�มเดือดร้อนใหักับ 
พนักง�นหรือบุคคลในครอบครัวของพนักง�น โดยให้คว�มช่วยเหลือ 
พนักง�นหรือบุคคลในครอบครัวของพนักง�นที่ถึงแก่กรรม 
    • เรื่องก�รเยี่ยมไข้พนักง�น ตั้ งแต่ปี  2545 
เพื่อแสดงคว�มห่วงใย สร้�งขวัญกำ�ลังใจ และให้คว�มช่วยเหลือ 
แก่พนักง�นต�มคว�มเหม�ะสม 
    • เรื่องชุดเครื่องแบบพนักง�น ตั้งแต่ปี 2547 
เพื่อกำ�หนดชุดเครื่องแบบพนักง�นให้พนักง�นสำ�หรับสวมใส่  
ม�ปฏิบัติง�นกับบริษัท เพื่อคว�มเป็นระเบียบเรียบร้อยและ 
คว�มปลอดภัยในก�รทำ�ง�น 
    • เ รื่ อ งรถรับ - ส่ งพนักง�น  ตั้ ง แ ต่ปี  2548 
เพื่อเป็นก�รให้คว�มสะดวกแก่พนักง�นในก�รเดินท�งไปฏิบัติง�น 
ที่โรงง�น 
    • เรื่องก�รรักษ�พย�บ�ลและก�รประกันกลุ่ม  
ตั้งแต่ปี 2551 เพื่อส่งเสริมให้พนักง�นมีสุขภ�พและพล�น�มัย 
ที่แข็งแรง และให้มีคว�มคุ้มครองท�งด้�นก�รรักษ�พย�บ�ล 
    • เรือ่งก�รล�กรณบีคุคลในครอบครวัของพนกัง�น 
เสียชีวิต ตั้งแต่ปี 2558 เพื่อให้พนักง�นได้หยุดง�นไปร่วมแสดง 
คว�มเค�รพและประกอบพิธีท�งศ�สน� เป็นต้น โดยบริษัทได้มี 
ก�รดำ�เนินก�รให้สวัสดิก�รในเรื่องต่�งๆ ดังกล่�วแก่พนักง�นทุกคน 
โดยมคีว�มมุง่หม�ยใหพ้นกัง�นในบรษิทัส�ม�รถมรีะดบัคว�มเปน็อยู ่
ที่ดีพอสมควร มีคว�มผ�สุกทั้งก�ยและใจ มีสุขภ�พอน�มัยที่ดี 
มีคว�มปลอดภัยในก�รทำ�ง�น มีคว�มเจริญก้�วหน้� มีคว�มมั่นคง 
ในก�รดำ�เนินชีวิต ไม่เฉพ�ะแต่ตัวพนักง�นเท่�นั้นแต่รวมถึง 
ครอบครัวของพนักง�นด้วย 
   3. เรื่องกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ ตั้งแต่ปี 2542 เพื่อเป็น 
ก�รเสรมิสร�้งหลกัประกันท�งก�รเงนิในอน�คตทีม่ัน่คงใหแ้ก่พนกัง�น 
เมื่อพนักง�นพ้นสภ�พก�รเป็นพนักง�น และเป็นทุนทรัพย์ให้แก่ 
พนักง�นในกรณีที่พนักง�นล�ออกหรือเกษียณอ�ยุ และเป็น 
หลักประกันให้แก่ครอบครัว ในกรณีพนักง�นเสียชีวิตด้วย  
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   4. เรื่องสหกรณ์ออมทรัพย์ ตั้งแต่ปี 2546 เพื่อเป็น 
ก�รสง่เสรมิให้สม�ชกิรูจ้กัก�รประหยดั รูจ้กัก�รออมทรพัย ์และส�ม�รถ 
ให้เงินกู้แก่สม�ชิกเพื่อนำ�ไปใช้จ่�ยเมื่อเกิดคว�มจำ�เป็น  
   5. เรือ่งก�รพฒัน�บคุล�กร ตัง้แตป่ ี2545 เพือ่สนบัสนนุ 
ให้พนักง�นมีโอก�สเข้�รับก�รพัฒน� ไม่ว่�จะเป็นก�รฝึกอบรม 
ก�รสัมมน� ก�รประชุมวิช�ก�ร หรือก�รศึกษ�ดูง�น ฯลฯ ซึ่งจะทำ�ให ้
พนกัง�นส�ม�รถเพิม่พนูคว�มรู้ คว�มเข�้ใจ เพิม่ทกัษะใหก้บัพนกัง�น 
ส่งผลให้ก�รปฏิบัติง�นได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ สำ�หรับในปี 2563 
บริษัทมีจำ�นวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยจำ�นวน 28.57 ชั่วโมงต่อคนต่อปี 
ซึ่งได้มีก�รร�ยง�นเสนอต่อที่ประชุมคณะผู้บริห�รทร�บเป็นประจำ�
ทุกเดือน 
  • นอกจ�กนี้ บริษัทยังคำ�นึงถึงก�รสร้�งสภ�พแวดล้อม 
ในก�รทำ�ง�นที่จะมุ่ ง เน้นและส่งเสริมให้พนักง�นของบริษัท 
เป็นคนดี คนเก่ง และเป็นที่ยอมรับของสังคม ได้แก่ ก�รจัดกิจกรรม 
เพิ่มเสริมสร้�งวิถีเอสเอสไอ (SSI WAY) โดยสร้�งบุคคลต้นแบบ (Role 
Model) เพือ่เปน็แบบอย�่งใหกั้บพนกัง�นในก�รสร�้งค�่นยิมทีด่ตีอ่ไป
รวมทั้งมุ่งเน้นก�รสร้�งส�ยใยภ�ยในองค์กร ภ�ยใต้โครงก�รชื่อ 
“Care Organization” ซึง่ประกอบดว้ยโครงก�รยอ่ยๆ อกีหล�ยโครงก�ร 
ที่ส่งเสริมให้เกิดคว�มใกล้ชิดกันระหว่�งพนักง�นในแต่ละระดับ 
อ�ทิ (1) โครงก�รย่อยผู้บริห�รพบพนักง�น ได้แก่ กิจกรรม 
ก�รชี้แจงนโยบ�ยแต่ละส�ยง�น กิจกรรมผู้บริห�รพบปะพนักง�น 
โดยเฉพ�ะในโรงง�น (2) โครงก�รย่อยหัวหน้�ง�นพบพนักง�น 
ได้แก่ กิจกรรมก�รสอนง�น โดยมุ่งเน้นก�รเป็นที่ปรึกษ�กับ
พนักง�น ทั้งเรื่องง�นและเรื่องส่วนตัว (3) โครงก�รย่อยพบปะกัน
ระหว่�งพนักง�น ได้แก่ กิจกรรมพี่เลี้ยง เพื่อก�รดูแลพนักง�นใหม่  
และยงัมุง่เนน้ให้เกดิก�รสร�้งสมดลุของชวีติก�รทำ�ง�นและครอบครวั 
โดยบรษิทัไดส้ง่เสรมิใหค้รอบครวัมสีว่นรว่มในก�รทำ�กจิกรรมระหว�่ง
ครอบครัวพนักง�น พนักง�น และบริษัทด้วย
  • บริษัทยังคงตระหนักว่� ก�รสื่อส�รเป็นปัจจัยที่สำ�คัญ
ในก�รนำ�ไปสู่คว�มสำ�เร็จ โดยได้ทำ�ก�รสื่อส�รผ่�นช่องท�งต่�งๆ 
อย่�งทั่วถึงและสม่ำ�เสมอ ได้แก่ ว�รส�รภ�ยใน หนังสือพิมพ์ภ�ยใน 
เสียงต�มส�ยโทรทัศน์ภ�ยใน ส่งข้อคว�มผ่�นโทรศัพท์มือถือ รวมถึง 
โซเชียลเน็ตเวิร์ก ได้แก่ เฟซบุ๊กภ�ยในองค์กร อีกท้ังก�รฝึกอบรม
หัวหน้�ง�นให้มีทักษะในก�รสื่อส�รที่มีประสิทธิภ�พอีกด้วย 
และบริษัทมุ่งเน้นก�รมีส่วนร่วมของพนักง�น โดยได้มีก�รจัดตั้ง 
คณะกรรมก�รทีใ่หส้ทิธกิ�รบรหิ�รจดัก�รแก่พนกัง�นเฉพ�ะเรือ่ง เชน่ 
คณะกรรมก�รโรงอ�ห�ร คณะกรรมก�รสวัสดิก�ร คณะกรรมก�ร
ดำ�เนินก�รสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ เป็นต้น ซึ่งก�รดำ�เนินก�รในหล�ยๆ 
ด้�นดังกล่�วเป็นสิ่งที่สะท้อนว่�บริษัทได้ให้คว�มสำ�คัญกับพนักง�น
ว�่เปน็ทรพัย�กรทีม่คีณุค�่ยิง่ของบรษิทั ซึง่โครงก�รและกจิกรรมต�่งๆ 
ทีบ่รษิทัไดจ้ดัขึ้นนัน้ คำ�นงึถงึก�รพฒัน�พนกัง�นใหเ้ตบิโตไปพรอ้มกนั
กับบริษัทด้วยคว�มห่วงใยและยั่งยืนตลอดไป 

3.1.6 ผู้มีส่วนได้เสีย : องค์กรที่ก�ากับดูแล 
  • บริษัทตระหนักถึงคว�มสำ�คัญในก�รปฏิบัติที่ถูกต้อง 
ต�มกฎหม�ย และเป็นไปต�มครรลองที่ ถูกต้องของธุ รกิจ  
โดยก�รปฏบิตัใิหเ้ปน็ไปต�มกฎหม�ย ข้อบงัคับ ระเบยีบ และม�ตรฐ�น
ของท�งก�รอย่�งเคร่งครัด ไม่ว่�จะเป็นกฎหม�ยด้�นแรงง�น  
ก�รจ้�งง�น ผู้บริโภค ก�รแข่งขันท�งก�รค้� สิ่งแวดล้อม ทรัพย์สิน 
ท�งปัญญ�หรือลิขสิทธิ์ ก�รต่อต้�นก�รทุจริตคอร์รัปช่ัน ก�รละเมิด
สิทธิมนุษยชน พร้อมท้ังให้คว�มร่วมมือต่อองค์กรที่กำ�กับดูแลบริษัท
อย่�งเต็มที่ โดยมุ่งหวังให้คณะกรรมก�ร ผู้บริห�ร และพนักง�น 
ทุกระดับปฏิบัติต�มกฎหม�ยที่เกี่ยวข้องอย่�งถูกต้อง เพื่อส่งเสริม 
ใหบ้รษิทัเป็นองค์กรทีด่ำ�เนนิธรุกจิอย�่งมปีระสทิธภิ�พและมจีรยิธรรม 
อันเป็นกลไกหนึ่งที่สำ�คัญที่จะส่งผลให้กระบวนก�รและขั้นตอน 
ก�รทำ�ง�นของบริษัทมีคว�มถูกต้อง รอบคอบ และบรรลุต�ม
วัตถุประสงค์ ซึ่งส่งผลให้ตลอดระยะเวล�ที่ผ่�นม� บริษัทไม่เคย
ถูกดำ�เนินก�รลงโทษจ�กหน่วยง�นที่กำ�กับดูแลด้วยส�เหตุที่ไม่ได้
ประก�ศขอ้มลูจ�กเหตกุ�รณส์ำ�คญัภ�ยในระยะเวล�ทีท่�งก�รกำ�หนด 
หรือด้วยส�เหตุอื่นแต่อย่�งใด
  • น อ ก จ � ก นี้  บ ริ ษั ท ยั ง มี น โ ย บ � ย แ ล ะ ร ะ เ บี ย บ 
ด้�นเทคโนโลยีส�รสนเทศ ฉบับที่ 4/2543 เรื่องไวรัสคอมพิวเตอร์ 
(Computer Virus) ลงวันที่ 27 ตุล�คม 2543 กำ�หนดเกี่ยวกับเรื่อง
โปรแกรมคอมพวิเตอรท์ีน่ำ�ม�ใชใ้นบรษิทัไดต้อ้งเปน็โปรแกรมที่บรษิทั
อนุญ�ตให้ใช้ ซึ่งมีลิขสิทธิ์ที่ถูกต้องต�มกฎหม�ย และเป็นโปรแกรม
จ�กผู้ผลิตหรือผู้ข�ยที่รู้จักและเชื่อถือได้ หรือเป็นโปรแกรมที่ได้ผ่�น
ก�รทดสอบแล้วเป็นอย่�งดีเท่�นั้น โดยมีสำ�นักเทคโนโลยีส�รสนเทศ
กลุ่มเป็นผู้ร�ยง�นในส่วนที่เกี่ยวกับก�รปฏิบัติต�มพระร�ชบัญญัติ
ลิขสิทธิ์ของบริษัทด้วย 

3.1.7  ผู้มีส่วนได้เสีย : สังคมและชุมชน 
  • บริษัท สหวิริย�สตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มห�ชน) มีปรัชญ� 
และจริยธรรมในก�รดำ�เนินธุรกิจ โดยเชื่อม่ันในคุณค่�ของบุคล�กร 
ดูแลพนักง�นให้มีคุณภ�พชีวิตที่ดี มีสภ�พก�รทำ�ง�นที่ปลอดภัย 
ถูกสุขอน�มัย รวมทั้งถือมั่นในคว�มรับผิดชอบต่อสังคมและ 
สิ่งแวดล้อม โดยถือว่�ระบบก�รจัดก�รคว�มปลอดภัย อ�ชีวอน�มัย 
และสิง่แวดลอ้มเปน็สิง่สำ�คญัตอ่ก�รดำ�เนนิธรุกจิ บรษิทัจงึมเีจตจำ�นง
และสนับสนุนให้มีก�รดำ�เนินก�รระบบฯ เป็นไปอย่�งมีประสิทธิภ�พ
เพื่อให้มีก�รพัฒน�และปรับปรุงอย่�งต่อเนื่องเป็นไปต�มม�ตรฐ�น
ของระบบก�รจัดก�รคว�มปลอดภัย อ�ชีวอน�มัย และสิ่งแวดล้อม 
ที่กำ�หนด
  • สำ�นักก�รพัฒน�ที่ยั่งยืนและก�รสื่อส�รกลุ่มได้ดำ�เนิน
กิจกรรมต่�งๆ ต�มร�ยละเอียดข้อมูลปร�กฏอยู่ในเรื่องกิจกรรม 
คว�มรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน
  • สำ�นักจัดก�รสิ่งแวดล้อมและคว�มปลอดภัยได้ดำ�เนิน 
กจิกรรมต�่งๆ ในส่วนทีเ่กีย่วข้องกับสังคมและชุมชนรวมท้ังสิง่แวดลอ้ม
ดังนี้
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   1. บรษิทัประก�ศนโยบ�ยคว�มปลอดภัย อ�ชวีอน�มยั 
และสิ่งแวดล้อม ที่ลงน�มโดยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ ฉบับปี 2562 
เพื่อแสดงคว�มมุ่งมั่นในก�รลดและป้องกันอุบัติเหตุและก�รเจ็บป่วย 
จ�กก�รทำ�ง�น ก�รป้องกันและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
ก�รอนุรักษ์ทรัพย�กรและพลังง�น โดยได้จัดทำ�แผนง�นโครงก�ร 
ต่�งๆ อ�ทิ ก�รประเมินคว�มเสี่ยง ก�รอบรมด้�นคว�มปลอดภัย 
ก�รตรวจสอบคว�มปลอดภัย ก�รเฝ้�ระวังตรวจวัดสภ�พแวดล้อม 
ในก�รทำ�ง�นของพนักง�นและสภ�พแวดล้อมในเขตชุมชน 
ก�รตรวจสุขภ�พต�มปัจจัยเสี่ยง ก�รรณรงค์ให้ร�ยง�นและแก้ไข 
สภ�พแวดล้อมในก�รทำ�ง�น โครงก�รจิตอ�ส�สร้�งวินัยวัฒนธรรม 
คว�มปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม (BBS) โครงก�ร Zero Accident 
ก�รฝึกซ้อมก�รตอบสนองเหตุฉุกเฉิน ก�รรณรงค์และตรวจสอบ 
ก�รแยกทิ้งขยะให้ถูกประเภทเป็นก�รสร้�งจิตสำ�นึกในก�รทิ้งขยะ 
เพื่อให้ง่�ยต่อก�รส่งกำ�จัด บริษัทได้เลือกวิธีก�รก�รจัดก�รของเสีย 
ด้วยวิธีนำ�กลับม�ใช้ใหม่ให้ม�กที่สุด ก�รออกแบบกระบวนก�รให้
ส�ม�รถนำ�น้ำ�กลับม�ใช้ใหม่ท้ังหมดเพื่อไม่ต้องปล่อยน้ำ�ทิ้งออก
จ�กโรงง�น (Zero Discharge) และก�รปฏิบัติต�มกฎหม�ยและ
ม�ตรก�รลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ทั้งนี้ เป็นไปต�ม 
ม�ตรฐ�นระบบก�รจัดก�รอ�ชีวอน�มัยและคว�มปลอดภัย  
(ISO 45001) ระบบก�รจัดก�รสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) โดยคำ�นึงถึง 
ผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด
   2. บ ริ ษั ท ป ร ะ ก � ศ น โ ย บ � ย พ ลั ง ง � น ที่ ล ง น � ม 
โดยประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�รกลุ่มและกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่  
เมือ่ป ี2562 ซึง่แสดงคว�มมุง่มัน่ที่จะพัฒน�ระบบก�รจัดก�รพลงัง�น
อย่�งเหม�ะสม โดยว�งเป้�หม�ยขอรับรองระบบก�รจัดก�รพลังง�น 
(ISO 50001) ในปี 2563 
   3. บริษัทจัดอบรมแก่พนักง�นและผู้รับเหม�ทุกคน 
เพื่อให้มีคว�มรู้ คว�มเข้�ใจถึงกฎระเบียบคว�มปลอดภัยของบริษัท 
และผลกระทบด้�นสิ่ งแวดล้อมที่อ�จเกิดจ�กกิจกรรมต่�งๆ  
รวมถึงวิธีก�รลดผลกระทบที่ต้องถือปฏิบัติอย่�งเคร่งครัด อ�ทิ 
ก�รแยกทิ้งขยะให้ถูกประเภท ก�รควบคุมของเสียและมลพิษจ�ก
กระบวนก�รผลติ ก�รจดัก�รเมือ่เกดิเหตฉุุกเฉนิเพือ่ป้องกันผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อม 
   4. บริษัทมีผลก�รดำ�เนินง�นต�มโครงก�รที่กำ�หนด 
สำ�หรับปี 2563 คือ อัตร�ก�รเกิดอุบัติเหตุจ�กก�รทำ�ง�นทุกกรณี 
ลดลงและบรรลุเป้�หม�ยที่ตั้งไว้ เมื่อเทียบกับปีที่ผ่�นม� อัตร� 
ก�รบ�ดเจบ็ถงึขัน้หยดุง�นในปี 2563 เท่�กับ 0 ร�ยต่อหนึง่ล้�นชัว่โมง 
ก�รทำ�ง�น เมื่อเทียบกับปี 2562 ซึ่งมีค่�อยู่ที่ 0 ร�ยต่อหนึ่งล้�น 
ชัว่โมงก�รทำ�ง�น และไมม่ปีญัห�สิง่แวดลอ้มทีส่ง่ผลกระทบตอ่ชมุชน 
โดยไดค้วบคมุมลพษิท�งน้ำ� ท�งอ�ก�ศ และก�กของเสยีอตุส�หกรรม 
ให้อยู่ในเกณฑ์ม�ตรฐ�นต�มที่กฎหม�ยกำ�หนดได้อย่�งต่อเนื่อง
   5. บริษัทได้ส่งเสริมให้มีก�รใช้ทรัพย�กรอย่�งมี  
ประสิทธิภ�พ เป็นไปต�มแผนง�นด้�นสิ่งแวดล้อม อันได้แก่ 
ลดก�รใช้เชื้อเพลิง ลดก�รใช้ไฟฟ้� ลดก�รเกิดของเสีย รวมถึง 
ก�รคัดแยกของเสียเพื่อส่งกำ�จัดอย่�งถูกต้อง

   6. บริษัทมีก�รทำ�สำ�รวจทัศนคติชุมชนอย่�งต่อเนื่อง
เป็นประจำ�ทุกปี เนื่องด้วยก�รดำ�เนินง�นของโรงง�นอ�จก่อให้เกิด
ผลกระทบทั้งท�งด้�นบวกและด้�นลบต่อชุมชน ซึ่งอ�จครอบคลุมถึง
ด�้นเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดล้อม เพือ่ใหบ้รษิทัเกดิคว�มเข�้ใจถงึ
มุมมองของชุมชน และผลกระทบต่�งๆ ที่เกิดขึ้นจ�กก�รดำ�เนินง�น
ของโรงง�น อันนำ�ไปสู่กระบวนก�รร่วมคิดร่วมตัดสินใจของโรงง�น 
รว่มกบัชมุชนผ�่นกระบวนก�รมส่ีวนร่วม เชน่ ก�รประชมุสภ�ผูน้ำ�ชมุชน 
ก�รประชมุ หมูบ่�้น ฯลฯ ซึง่บริษทัจะนำ�ขอ้สรปุจ�กกระบวนก�รต�่งๆ 
ดังกล่�วนำ�ม�พิจ�รณ�เพื่อกำ�หนดแนวท�งก�รจัดก�รที่เหม�ะสม 
เพื่อนำ�ไปสู่คว�มพึงพอใจของชุมชนอย่�งยั่งยืน
   7. ต�มนโยบ�ยคว�มปลอดภัย  อ�ชี วอน�มัย 
และสิ่งแวดล้อม ซึ่งแสดงคว�มมุ่งมั่นในก�รสร้�งวัฒนธรรม 
คว�มปลอดภัยในก�รทำ�ง�น สร้�งวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมเพื่อลด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อสังคมและชุมชนโดยรอบพื้นที่โรงง�น 
อนุรักษ์ทรัพย�กรและพลังง�นด้วยก�รใช้อย่�งมีประสิทธิภ�พ  
ลดก�รสิ้นเปลือง ดำ�เนินก�รคัดแยกของเสียที่เกิดจ�กก�รดำ�เนิน
กจิกรรมของบรษิทั รวมถงึปอ้งกนั ควบคุมก�รกำ�จดั และบำ�บดัของเสยี 
เหล่�นั้นให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด รวมถึงลดและ
ป้องกันผลกระทบต่อก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศ และก�รดูแล
คว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พในพื้นที่อีกด้วย ทั้งนี้ คว�มสำ�เร็จของ 
ก�รดำ�เนินง�นด้�นคว�มปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และก�รอนุรักษ์
พลังง�น เป็นไปต�มก�รรับรองและร�งวัลต่�งๆ ได้แก่
    • บริษัทได้รับก�รรับรองระบบก�รบริห�รจัดก�ร 
สิ่งแวดล้อม ISO 14001 อย่�งต่อเนื่องม�ตั้งแต่ปี 2542 จนถึงปัจจุบัน
    • บริษัทได้ รั บก�ร รับรองระบบก�รจัดก�ร 
อ�ชีวอน�มัยและคว�มปลอดภัย TIS/OHSAS 18001 อย่�งต่อเนื่อง 
ม�ตั้งแต่ปี 2545 - 2558 ต่อม�ได้เปลี่ยนเป็น OHSAS 18001 
ตัง้แตป่ ี2558 จนถงึกล�งป ี2562 และไดเ้ปลีย่นเปน็ระบบ ISO 45001 
ตั้งแต่ปล�ยปี 2562 จนถึงปัจจุบัน
    • บริษัทได้รับร�งวัลประก�ศเกียรติคุณระดับเงิน 
ประจำ�ปี 2563 (Zero Accident Campaign 2020)
  • สำ�นักจัดห�กลุ่มได้สนับสนุนโครงก�รจัดซื้อที่เป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อม โดยได้จัดห�ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับสิทธิให้ใช้เครื่องหม�ย
ฉล�กเขียวที่ประก�ศโดยมูลนิธิสถ�บันสิ่งแวดล้อมไทย รวมถึง
สนับสนุนนโยบ�ยก�รประหยัดพลังง�นโดยก�รจัดห�และใช้หลอด
แอลอีดีในโรงง�นบ�งสะพ�นม�อย่�งต่อเนื่อง และโครงก�รประหยัด
พลังง�นไฟฟ้�อื่นๆ เช่น โครงก�รเปลี่ยนชนิด Air Blower จ�ก Root 
Air Blower ใช้สำ�หรับกระบวนก�รล้�งทร�ยกรองระบบบำ�บัดนำ้� 
และโครงก�รปรับปรุงระบบ Cooling เต�เผ� No. 1 รวมถึงโครงก�ร
ประหยัดพลังง�นไฟฟ้�อื่นๆ เช่น โครงก�รเปลี่ยนหลอด LED 500 W 
ทดแทน Spotlight HID 1,000 W

ร�ำยงำนประจ�ำปี�2563
บริษัท�สหวิริยำสตีลอินดัสตรี�จ�ำกัด�(มหำชน)
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3.2 มาตรการชดเชยความเสียหาย 

  ในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับคว�มเสียห�ยจ�กก�รที่บริษัท
ละเมิดสิทธิต�มกฎหม�ยนั้น บริษัทได้ดำ�เนินก�รในบ�งประก�ร 
โดยก�รทำ�ประกันภัยคว�มเสี่ยงคุ้มครองผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท 
ในบ�งกรณี ได้แก่ 
  1. ก�รประกันภัยคว�มรับผิดของกรรมก�รและเจ้�หน้�ที่
บริห�รของบริษัท (Directors & Officers Liability Insurance)
  2. ก�รประกันภัยก�รขนส่งสินค้�ท�งทะเลและก�รขนส่ง
ภ�ยในประเทศ (Marine Cargo Open Policy) 
  3. ก�รประกันภัยคว�มรับผิดต่อบุคคลภ�ยนอกอันเนื่อง
ม�จ�กก�รปฏิบัติง�นในสถ�นที่เอ�ประกันภัย (Public Liability  
Insurance)   
  4. ก�รประกันภัยก�รเสี่ยงภัยทุกชนิดของทรัพย์สิน  
ก�รประกันภัยเครื่องจักรหยุดชะงัก ก�รประกันภัยหม้อไอน้ำ�ระเบิด 
และก�รประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (สำ�หรับโรงง�นขน�ดใหญ่)  
(All Risks of Property Damage, Machinery Breakdown, Boiler 
Explosion and Business Interruption Insurance (for major plants)) 
  5. ก�รประกนัภัยก�รเสีย่งภัยทุกชนดิของทรพัยส์นิ (สำ�หรบั
อ�ค�รสำ�นกัง�น) (Property All Risks Insurance (for office building))
  นอกจ�กก�รจดัทำ�ประกันภัยหลกัของบรษิทัต�มร�ยละเอยีด 
ข�้งตน้แลว้ บรษิทัยงัไดป้ระส�นง�นในก�รจดัทำ�ประกันภัย เพือ่ขย�ย
คว�มคุ้มครองไปยังบริษัทในเครือสหวิริย� ซึ่งประกอบธุรกิจภ�ยใน
ประเทศ เช่น บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด บริษัท ท่�เรือ
ประจวบ จำ�กัด บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำ�กัด (มห�ชน) เป็นต้น 
ตลอดจนมีก�รติดต�มสถ�นก�รณ์ เพื่อประเมินคว�มเสี่ยงที่อ�จ 
ส่งผลให้เกิดคว�มเสียห�ยต่อบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียอยู่เป็นระยะๆ  
และจัดทำ�ประกันภัยเพิ่มเติมเพื่อให้คว�มคุ้มครองเหม�ะสมกับ 
คว�มเสี่ยงภัยที่เพิ่มขึ้นด้วย (ถ้�มี)

3.3 ข้อพิพาทที่สำาคัญกับผู้มีส่วนได้เสีย

  บริษัทได้มีก�รดำ � เนินธุ รกิ จ โดยพย�ย�มหลีก เลี่ ยง 
ก�รเกิดข้อขัดแย้งหรือข้อพิพ�ทกับผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders)  
ที่บริษัทเข้�ไปเกี่ยวข้องด้วย ไม่ว่�จะเป็นลูกค้� คู่ค้� คู่แข่งท�งก�รค้�  
พนักง�น สังคมและชุมชน ทั้งนี้ บริษัทได้มีกลไกในก�รกำ�กับดูแล 
ให้หน่วยง�นต่�งๆ ภ�ยในบริษัทถือปฏิบัติต�มกฎหม�ยที่เกี่ยวข้อง
กับก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัท (Legal Compliance) โดยก�รจัดทำ�
บัญชีร�ยชื่อกฎหม�ยและกฎเกณฑ์ที่บริษัทต้องถือปฏิบัติ โดยในปี 
ที่ผ่�นๆ ม�กำ�หนดให้แต่ละหน่วยง�นที่เกี่ยวข้องได้ทำ�ก�รปรับปรุง 
และสอบท�นก�รปฏิบัติต�มกฎหม�ยที่เกี่ยวข้อง แล้วร�ยง�นผล 
ม�ยังสำ�นักกฎหม�ยกลุ่ม (Group Legal Office) รวบรวมข้อมูลและ
นำ�เสนอต่อคณะกรรมก�รตรวจสอบทร�บ และเพื่อให้ก�รกำ�กับดูแล
ก�รปฏิบัติง�นภ�ยในบริษัทมีประสิทธิภ�พม�กขึ้น บริษัทได้จัดตั้ง 
สำ�นักกำ�กับดูแลกิจก�รและปฏิบัติง�นกลุ่ม (Group Compliance  

and Corporate Governance Office) ขึ้นม� เพื่อทำ�หน้�ที่อย่�งอิสระ
ในก�รกำ�กับดูแลก�รปฏิบัติง�นภ�ยในองค์กร
  สำ�หรับคดีคว�มและข้อพิพ�ทที่สำ�คัญของบริษัทซึ่งเปิดเผย 
อยู่ในหม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินของบริษัทนั้น สำ�นักกฎหม�ยกลุ่ม
เปน็ผูด้ำ�เนนิก�ร ตดิตอ่ ประส�นง�น รวมทัง้ร�ยง�นผลคว�มคบืหน�้ 
และคว�มคิดเห็น ตลอดจนแนวโน้มของคดีคว�มและข้อพิพ�ท 
เหล�่นัน้ตอ่กรรมก�รผูจ้ดัก�รใหญแ่ละประธ�นเจ�้หน�้ทีบ่ริห�รกลุม่
ทร�บเป็นระยะๆ อีกทั้งยังได้ร�ยง�นต่อคณะกรรมก�รตรวจสอบ 
และคณะกรรมก�รบริษัททร�บทุกไตรม�สอีกด้วย

3.4 การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนใดๆ 

  คณะกรรมก�รกำ � กับดูแลกิจก�รที่ดี ได้ตระหนักถึ ง 
คว�มสำ�คัญของก�รมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่จะม�ช่วย 
กำ�กับดูแลบริษัทจึงได้กำ�หนดให้มีช่องท�งก�รแจ้งเบ�ะแสหรือ 
ข้อร้องเรียน เพื่อให้บริษัทมีกลไกในก�รรับทร�บข้อมูลต่�งๆ 
จ�กพนักง�นและจ�กผู้มีส่วนได้เสียอื่น เช่น ผู้ถือหุ้น ลูกค้� คู่ค้� 
คู่แข่งท�งก�รค้� สังคมและชุมชน ไม่ว่�จะเป็นเรื่องก�รกระทำ�ผิด
กฎหม�ยหรือจริยธรรมธุรกิจ หรือก�รกระทำ�ทุจริต หรือก�รกระทำ� 
คว�มผิดต่อตำ�แหน่งหน้�ที่ หรือก�รกระทำ�ก�รทุจริตคอร์รัปชั่น 
หรือก�รกระทำ�ก�รฝ่�ฝืนต่อนโยบ�ยเกี่ยวกับคว�มขัดแย้งท�ง 
ผลประโยชน์ของบริษัท หรือก�รกระทำ�ก�รขัดต่อหรือก�รละเลย 
ตอ่หน�้ทีต่�มนโยบ�ย แนวปฏบิตั ิคำ�สัง่ หรอืระเบยีบต�่งๆ ของบรษิทั 
หรือร�ยง�นท�งก�รเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบก�รควบคุมภ�ยใน 
ทีบ่กพรอ่ง หรอืก�รกระทำ�อืน่ๆ ทีอ่ยูใ่นข�่ยทำ�ใหผู้แ้จง้หรอืบรษิทัไดร้บั 
คว�มเสียห�ย ม�ยังคณะกรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีของบริษัท 
ต�มหลักเกณฑ์ที่เปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งจะทำ�ให้บริษัท
ทร�บถึงปัญห�หรือข้อมูลเชิงลึกได้ม�กยิ่งขึ้น และเป็นโอก�สให้
บริษัทนำ�ข้อมูลที่ได้รับม�วิเคร�ะห์ ห�หนท�งแก้ไขปัญห� ตลอดจน
ว�งม�ตรก�รป้องกันต่�งๆ ให้รัดกุมยิ่งขึ้น อันจะทำ�ให้ก�รบริห�รง�น 
โดยรวมของบริษัทมีประสิทธิภ�พดียิ่งขึ้น   
  บริษัทได้ประก�ศนโยบ�ยคณะกรรมก�รบริษัทเรื่องก�รแจ้ง 
เบ�ะแสหรือข้อร้องเรียน และแนวปฏิบัติคณะกรรมก�รบริษัทว่�ด้วย 
เรื่องช่องท�งก�รแจ้งเบ�ะแสหรือข้อร้องเรียน ซึ่งได้ประก�ศใช้ตั้งแต่
วันที่ 11 สิงห�คม 2551 ต่อม�คณะกรรมก�รบริษัทได้มีก�รพิจ�รณ�
ทบทวนและไดป้ระก�ศใชแ้นวปฏบิตัคิณะกรรมก�รบรษิทัว�่ด้วยเรือ่ง 
ช่องท�งก�รแจ้งเบ�ะแสหรือข้อร้องเรียน (ฉบับที่ 2) เมื่อวันที่ 
28 กมุภ�พนัธ์ 2557 ทดแทนฉบบัเดมิ โดยมกี�รปรบัปรงุแกไ้ขเพิม่เตมิ
ม�ตรก�รคุ้มครองผู้แจ้งเบ�ะแสหรือข้อร้องเรียน เพื่อรองรับนโยบ�ย
คณะกรรมก�รบรษิทัและแนวปฏบิตัคิณะกรรมก�รบรษิทัว�่ดว้ยเรือ่ง 
ก�รต่อต้�นก�รทุจริตคอร์รัปชั่น ซึ่งบริษัทได้มีก�รสื่อส�รนโยบ�ย 
เรื่องดังกล่�วให้พนักง�นและผู้มีส่วนได้เสียท้ังภ�ยในและภ�ยนอก
บริษัททร�บถึงช่องท�งและวิธีก�รแจ้งเบ�ะแสหรือข้อร้องเรียน  
โดยผ�่นชอ่งท�งต�่งๆ เชน่ ระบบอนิทร�เนต็ของบรษิทัที่ http://ssi.net  
ระบบอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ http://www.ssi-steel.com ซึ่งผู้แจ้ง
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ส�ม�รถแจ้งเบ�ะแสหรือข้อร้องเรียนผ่�นช่องท�งติดต่อสื่อส�รกับ
บริษัทได้ 2 ช่องท�ง ได้แก่
  • ท�งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ e-mail address :  
ssigcg@ssi-steel.com หรือ
  • ท�งไปรษณีย์ โดยส่งจดหม�ยม�ที่คณะกรรมก�รกำ�กับ
ดูแลกิจก�รที่ดีของบริษัท ตู้ ปณ. 534 ปณจ. บ�งรัก กทม. 10500
  ทั้งนี้ คณะกรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีจะเป็นผู้กำ�หนด
กระบวนก�รดำ�เนินก�รเมื่อได้รับแจ้งเบ�ะแสหรือข้อร้องเรียน และ 
มีม�ตรก�รรักษ�คว�มลับของผู้แจ้งโดยกำ�หนดบุคคลผู้มีสิทธิเข้�ถึง
ขอ้มลูต�มชอ่งท�งก�รแจง้เบ�ะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีนดงักล�่ว กล�่วคอื 
กลอ่งรบัข้อคว�มท�งระบบไปรษณียอ์ิเลก็ทรอนิกสห์รือตูร้บัจดหม�ย
ท�งไปรษณีย์เป็นของผู้ให้บริก�รภ�ยนอกบริษัท ซึ่งพนักง�นไม่ว่� 
หน่วยง�นใดของบริษัทไม่ส�ม�รถเข้�ถึงกล่องรับข้อคว�มหรือ 
ตู้รับจดหม�ยนี้ได้ เว้นแต่บุคคลผู้ได้รับมอบหม�ยจ�กประธ�น
กรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี 
  นอกจ�กนี้ บริษัทได้รับก�รรับรองเป็นสม�ชิกแนวร่วมปฏิบัติ
ของภ�คเอกชนไทยในก�รต่อต้�นก�รทุจริต (Thailand’s Private  
Sector Collective Action Coalition Against Corruption - CAC)  
จ�กคณะกรรมก�รแนวร่วมปฏิบัติของภ�คเอกชนไทยในก�รต่อต้�น
ก�รทุจริต เมื่อวันที่ 22 มกร�คม 2559 และในปี 2562 บริษัทได้รับ
ก�รรับรอง (Re-Certification) ก�รต่ออ�ยุสม�ชิกแนวร่วมปฏิบัติของ 
ภ�คเอกชนไทยในก�รต่อต้�นทุจริตต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 1 
  ทั้งนี้ บริษัทได้ดำ�เนินก�รหรือมีกิจกรรมที่ได้เข้�ร่วมเกี่ยวกับ 
ก�รต่อต้�นก�รทุจริตคอร์รัปชั่น ต�มร�ยละเอียดข้อมูลปร�กฏ 
อยู่ในเรื่องก�รต่อต้�นก�รทุจริตคอร์รัปชั่น

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

 คณะกรรมก�รบริษัทได้ให้คว�มสำ�คัญต่อก�รเปิดเผยข้อมูล
ส�รสนเทศทีส่ำ�คัญของบรษิทั ทัง้ขอ้มลูท�งก�รเงนิและขอ้มลูอืน่ทีม่ใิช่
ข้อมูลท�งก�รเงิน ให้เป็นไปอย่�งถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทันก�รณ์ 
และเปน็ไปต�มหลกัเกณฑ์ทีส่ำ�นกัง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์
และตล�ดหลักทรัพย์ และตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำ�หนด 
โดยนำ�เสนอทั้งภ�ษ�ไทยและภ�ษ�อังกฤษ เพื่อให้ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น  
นักวิเคร�ะห์หลักทรัพย์ และผู้เกี่ยวข้องต่�งๆ รวมถึงส�ธ�รณชน  
ได้รับทร�บข้อมูลได้อย่�งทั่วถึงและเท่�เทียมกัน ต�มหลักก�รกำ�กับ
ดแูลกจิก�รทีด่ ีซึง่คณะกรรมก�รบรษิทัไดแ้ถลงถงึเจตน�อย�่งชดัแจง้
ในนโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีของบริษัท
 ทั้ งนี้  บริษัทได้จัดใ ห้มีหน่วยง�นที่ดู แลรับผิดชอบเรื่ อง 
ก�รเปิดเผยข้อมูลส�รสนเทศของบริษัทต่อตล�ดหลักทรัพย์แห่ง 
ประเทศไทย และสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์  
และตล�ดหลักทรัพย์ คือ สำ�นักเลข�นุก�รบริษัท และสำ�นักนักลงทุน
สัมพันธ์กลุ่ม สังกัดสำ�นักก�รเงินกลุ่ม

4.1 การเปิดเผยข้อมูลตามประกาศ 
  หรือข้อกำาหนดหรือข้อบังคับของ   
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
  และ/หรือของสำานักงานคณะกรรมการ
  กำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

  ในปี 2563 ก�รเปิดเผยข้อมูลส�รสนเทศของบริษัท มีดังนี้ี้ี้
  1. เปิดเผยข้อมูลส�รสนเทศต�มหลักเกณฑ์ที่ตล�ด 
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับ 
หลกัทรัพยแ์ละตล�ดหลกัทรัพยก์ำ�หนด โดยเฉพ�ะร�ยง�นท�งก�รเงนิ
ซึ่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับฐ�นะก�รเงิน และผลก�รดำ�เนินง�นของบริษัท
สำ�หรับปี 2562 หลังตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ต พร้อมทั้ง
เปิดเผยคำ�อธิบ�ยและก�รวิเคร�ะห์ของฝ่�ยจัดก�ร (Management 
Discussion and Analysis - MD&A) ของบริษัทและบริษัทย่อย 
  2. ร�ยง�นคว�มคบืหน�้ก�รแกไ้ขเหตเุพกิถอนจ�กก�รเปน็ 
หลักทรัพย์จดทะเบียนและคว�มคืบหน้�ก�รดำ�เนินก�รต�มแผน 
ฟื้นฟูกิจก�ร สำ�หรับไตรม�สที่ 4 ของปี 2563 ไปยังตล�ดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และ
ตล�ดหลักทรัพย์
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  3. จัดส่งร�ยง�นประจำ�ปี (แบบ 56-2) ให้กับคณะกรรมก�ร 
บรษิทั ในฐ�นะผูบ้รหิ�รแผนฟ้ืนฟูกจิก�รฯ  และเปิดเผยขอ้มลูส�รสนเทศ 
ดังกล่�วไปยังตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำ�นักง�น 
คณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ และกระทรวง
พ�ณิชย์ ภ�ยในระยะเวล�ที่กฎหม�ยกำ�หนด 
  4. เปิดเผยแบบแสดงร�ยก�รข้อมูลประจำ�ปี (แบบ 56-1) 
ไปยังตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำ�นักง�นคณะกรรมก�ร
กำ�กบัหลกัทรพัยแ์ละตล�ดหลกัทรพัย ์ภ�ยใน 3 เดอืนนบัแตว่นัสิน้สดุ
รอบระยะเวล�บัญชีของบริษัท ต�มระยะเวล�ที่กฎหม�ยกำ�หนด
  ก�รเปิด เผยข้อมูลของบริษัทไปยั งตล�ดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์ 
และตล�ดหลักทรัพย์ ดังกล่�วข้�งต้น เป็นไปอย่�งครบถ้วนและตรง
ต�มกำ�หนดเวล�
  ทั้งนี้ ตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ประก�ศเพิกถอน 
หุ้นส�มัญของบริษัท สหวิริย�สตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มห�ชน) 
จ�กก�รเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตล�ดหลักทรัพย์ฯ มีผลตั้งแต่
วันที่ 11 กรกฎ�คม 2563 เป็นต้นไป บริษัทจึงมิได้เปิดเผยข้อมูล 
ผ่�นตล�ดหลักทรัพย์ฯ นับจ�กวันที่ถูกเพิกถอน

4.2 การเปิดเผยข้อมูลตามแนวปฏิบัติที่ดี
  ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
  เพื่อความโปร่งใสของบริษัท

  คณะกรรมก�รบริษัทให้มีก�รจัดตั้ งสำ�นักง�นบริห�ร
ก�รเงินกลุ่ม เพื่อทำ�หน้�ที่ดูแลครอบคลุมก�รบริห�รภ�รกิจ 
ด้�นนักลงทุนสัมพันธ์ และสำ�นักก�รพัฒน�ที่ยั่งยืนและสื่อส�รกลุ่ม 
เพื่อทำ�หน้�ที่ดูแลรับผิดชอบในก�รเปิดเผยข้อมูลส�รสนเทศ 
ของบริษัทต่อส�ธ�รณชนผ่�นสื่อมวลชน ซึ่งท้ังสองหน่วยง�นของ
บริษัทได้ดำ�เนินก�รเปิดเผยและเผยแพร่ข้อมูลที่สำ�คัญผ่�นเว็บไซต์
ของบริษัทที่ http://www.ssi-steel.com ด้วย โดยบริษัทได้ดำ�เนินก�ร 
ปรับปรุงข้อมูลดังกล่�วให้เป็นปัจจุบันอย่�งสม่ำ�เสมอ เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้เสีย 
และผู้เกี่ยวข้องทั้งหล�ยส�ม�รถรับทร�บข้อมูลข่�วส�รที่สำ�คัญ
ของบริษัท อ�ทิ ข้อมูลท�งก�รเงิน ร�ยง�นประจำ�ปี ข่�วส�รองค์กร
และกิจกรรมสังคม และข้อมูลนักวิเคร�ะห์หลักทรัพย์ ท้ังภ�ษ�ไทย 
และภ�ษ�อังกฤษ ได้ตลอดเวล�   

4.2.1 ความสัมพันธ์กับนักลงทุน
  ในปี 2563 สำ�นักนักลงทุนสัมพันธ์กลุ่ม มีก�รดำ�เนินกิจกรรม
ที่สำ�คัญผ่�นช่องท�งต่�งๆ ดังนี้
  • จัดให้มีก�รเผยแพร่ข้อมูลส�รสนเทศท�งก�รเงินและ 
ข้อมูลอื่นที่มิ ใช่ข้อมูลท�งก�รเงินของบริษัท รวมทั้งนโยบ�ย 
ก�รกำ�กบัดูแลกจิก�รทีด่ ีจรยิธรรมธรุกจิของบรษิทั จรยิธรรมกรรมก�ร 
และจริยธรรมของพนักง�น ท้ังภ�ษ�ไทยและภ�ษ�อังกฤษ 
ผ่�นเว็บไซต์ของบริษัทที่ http://www.ssi-steel.com เพื่อให้ผู้ถือหุ้น
และผู้ลงทุนส�ม�รถเข้�ถึงข้อมูลบริษัทได้อย่�งสะดวกตลอดเวล� 
และอย่�งเท่�เทียมกัน 

  • จัดให้มีก�รติดต่อสื่อส�รระหว่�งผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน 
กับบริษัท เพื่อสอบถ�มข้อมูลกับผู้บริห�รหรือข้อมูลเพิ่มเติมกับบริษัท
ได้ตลอดเวล�ท�งระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ e-mail address : 
ir@ssi-steel.com และส�ม�รถลงทะเบยีนรบับรกิ�รข�่วส�รท�งระบบ
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่เว็บไซต์ของบริษัทได้
  • จัดทำ�ก�รวิเคร�ะห์และคำ�อธิบ�ยของฝ่�ยจัดก�ร 
(Management’s Discussion and Analysis - MD&A) ของบริษัท  
และบริษัทย่อย สำ�หรับผลก�รดำ�เนินง�นงวด 6 เดือนและร�ยปี  
เพื่อประกอบก�รเปิดเผยงบก�รเงิน โดยเผยแพร่ให้แก่ผู้ลงทุนทร�บ
และเข้�ใจก�รเปลี่ยนแปลงที่สำ�คัญที่เกิดขึ้น รวมทั้งปัจจัยและ
เหตุก�รณ์ที่มีผลต่อฐ�นะก�รเงินและผลก�รดำ�เนินง�น นอกเหนือ
จ�กข้อมูลตัวเลขในงบก�รเงิน

4.2.2 ความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียอื่นและสาธารณชน
  ในปี  2563 สำ�นักก�รพัฒน�ที่ยั่ งยืนและสื่อส�รกลุ่ม 
มีก�รดำ�เนินกิจกรรมที่สำ�คัญต่�งๆ ดังนี้
  • จัดให้มีก�รส่งข่�วประช�สัมพันธ์และภ�พข่�วเกี่ยวกับ
กิจกรรมต่�งๆ ของบริษัทแก่นักข่�ว เพื่อให้มีก�รเผยแพร่ข้อมูลของ
บริษัทเป็นระยะๆ ให้ผู้ลงทุนและส�ธ�รณชนทร�บ
  • จัดให้มีก�รสัมภ�ษณ์ผู้บริห�รของบริษัทต�มที่ได้รับ 
ก�รติดต่อจ�กส่ือมวลชน เพ่ือสร้�งคว�มเข้�ใจแก่ส่ือมวลชนให้รับทร�บ 
และเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องของบริษัท
  • จัดให้มีก�รเผยแพร่ข้อมูลหรือบทคว�มของบริษัท 
ผ�่นช่องท�งก�รสือ่ส�รต่�งๆ อ�ท ิสือ่สิง่พมิพต่์�งๆ ไดแ้ก่ หนงัสอืพมิพ์ 
ร�ยง�นประจำ�ปี ก�รแสดงนิทรรศก�ร เพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ 
แก่บุคคลทั่วไปและกลุ่มเป้�หม�ย สื่อพิเศษหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ได้แก่ เว็บไซต์ของบริษัทที่ http://www.ssi-steel.com, http://
www.blogssi.com/360degree/, http://www.blogssi.com/ssiarsa/  
และวีดิโอ
  • จัดให้มีช่องท�งติดต่อสื่อส�รเพื่อสอบถ�มหรือขอข้อมูล 
เพิ่มเตมิจ�กบรษิทัไดต้ลอดเวล�ที ่e-mail address : pr@ssi-steel.com
   

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

5.1  โครงสร้างคณะกรรมการ

5.1.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการ
  คณะกรรมก�รบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคว�มรู้ 
คว�มส�ม�รถ คว�มเชี่ยวช�ญ และประสบก�รณ์ที่หล�กหล�ย 
ที่เป็นประโยชน์ต่อก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัท (Board Diversity) 
ได้แก่ ด้�นก�รผลิต ก�รบริห�รจัดก�ร ก�รบริห�รคว�มเสี่ยง 
ก�รเงนิและก�รบญัช ี ตลอดจนประสบก�รณท์ีย่�วน�นในก�รประกอบ 
ธุรกิจอุตส�หกรรมเหล็ก ซึ่งจำ�นวนกรรมก�รต�มหนังสือรับรอง 
กระทรวงพ�ณิชย์ ฉบับล่�สุด เมื่อวันที่ 22 มกร�คม 2564 มีจำ�นวน 
11 คน ประกอบด้วยกรรมก�รอิสระจำ�นวน 5 คน และกรรมก�ร 
ที่มิได้เป็นกรรมก�รอิสระอีกจำ�นวน 6 คน ในจำ�นวนนี้มีกรรมก�ร 
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ทีเ่ปน็พนกัง�นระดบับรหิ�ร 4 คน ซึง่จำ�นวนกรรมก�รอสิระของบรษิทั
เป็นไปต�มทีก่ำ�หนดไว้ในนโยบ�ยก�รกำ�กบัดแูลกจิก�รทีด่ขีองบรษิทั
และเป็นไปต�มหลกัก�รกำ�กบัดแูลกจิก�รทีด่สีำ�หรับบรษิทัจดทะเบยีน 
ปี 2555 
  รายชื่อของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย 
  1. น�ยสมช�ย สกุลสุรรัตน์ 
   ประธ�นกรรมก�รบริษัท และกรรมก�รอิสระ
  2. น�ยทองฉัตร หงศ์ลด�รมภ์ 
   กรรมก�รบริษัท และกรรมก�รอิสระ
  3. น�ยศิริพล ยอดเมืองเจริญ  
   กรรมก�รบริษัท และกรรมก�รอิสระ
  4. น�ยเพิ่มพูน ไกรฤกษ์ 
   กรรมก�รบริษัท และกรรมก�รอิสระ
  5. น�ยญ�ณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์ 
   กรรมก�รบริษัท และกรรมก�รอิสระ
  6. น�ยสมช�ย พิพิธวิจิตรกร 
   กรรมก�รบริษัท
  7. น�ยกมล จันทิม� 
   กรรมก�รบริษัท
  8. น�ยวิน วิริยประไพกิจ 
   กรรมก�รบริษัท
  9. น�ยน�ว� จันทนสุรคน 
   กรรมก�รบริษัท
  10. น�ยกิตติศักดิ์ ม�พะเน�ว์ 
   กรรมก�รบริษัท
  11. น�ยณรงค์ฤทธิ์ โชตินุชิตตระกูล 
   กรรมก�รบริษัท
  กรรมก�รซึ่งมีอำ�น�จลงล�ยมือชื่อแทนบริษัท คือ น�ยกมล 
จันทิม� หรือ น�ยสมช�ย พิพิธวิจิตรกร หรือ น�ยวิน วิริยประไพกิจ 
หรือ น�ยน�ว� จันทนสุรคน หรือ น�ยกิตติศักดิ์ ม�พะเน�ว์ กรรมก�ร 
สองในห้�คนนี้ลงล�ยมือชื่อร่วมกันและประทับตร�สำ�คัญของบริษัท 

5.1.2 การก�าหนดวาระการด�ารงต�าแหน่ง
  ของกรรมการและกรรมการอิสระ
  ก�รกำ�หนดระยะเวล�ที่กรรมก�รบริษัทจะดำ�รงตำ�แหน่ง
ในแต่ละว�ระเป็นไปต�มข้อบังคับของบริษัทและสอดคล้องกับ
พระร�ชบัญญัติบริษัทมห�ชนจำ�กัด ซึ่งบัญญัติไว้ว่�ในก�รประชุม 
ส�มัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปีทุกครั้ง กรรมก�รต้องออกจ�กตำ�แหน่ง 
ต�มว�ระเป็นจำ�นวน 1 ใน 3 ทุกๆ ปี กรรมก�รที่ออกต�มว�ระจะเป็น 
กรรมก�รที่อยู่ในตำ�แหน่งน�นที่สุด กรรมก�รที่ออกต�มว�ระนั้น 
อ�จถกูทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เลอืกใหก้ลบัเข�้ม�ดำ�รงตำ�แหน่งใหมต่อ่เนือ่ง
อีกครั้งก็ได้ 
  อย�่งไรกด็ ีเนือ่งจ�กบรษิทัมคีว�มจำ�เปน็ตอ้งขอฟ้ืนฟกูจิก�ร 
โดยเมื่อวันที่ 10 มีน�คม 2559 ศ�ลล้มละล�ยกล�งมีคำ�สั่งให้ 
ฟื้นฟูกิจก�รของบริษัทและตั้งบริษัทเป็นผู้ทำ�แผน ดังน้ันนับแต่วันที่ 
ศ�ลมีคำ�สั่งดังกล่�ว อำ�น�จหน้�ที่ในก�รจัดก�รกิจก�รและทรัพย์สิน 

ของบริษัท และบรรด�สิทธิต�มกฎหม�ยของผู้ถือหุ้น (ยกเว้นสิทธิ 
ท่ีจะได้รับเงินปันผล ถ้�ห�กมี) ตกแก่ผู้ทำ�แผน ต�มคว�มในม�ตร� 90/25 
พระร�ชบัญญัติล้มละล�ยฯ จึงทำ�ให้บริษัทไม่ต้องจัดก�รประชุม 
ผูถ้อืหุน้อกีตอ่ไปไมว่�่จะเปน็ก�รประชมุส�มญัประจำ�ปหีรอืก�รประชมุ 
วิส�มัญ จนกว่�ศ�ลจะมีคำ�สั่งยกเลิกคำ�สั่งให้ฟื้นฟูกิจก�รหรือยกเลิก
ก�รฟื้นฟูกิจก�รของบริษัท แล้วแต่กรณี
  เมื่อวันที่ 15 ธันว�คม 2559 ศ�ลล้มละล�ยกล�งได้มีคำ�สั่ง 
เห็นชอบด้วยแผน ทำ�ให้บรรด�สิทธิและอำ�น�จหน้�ที่ของผู้ทำ�แผน 
ตกเป็นของผู้บริห�รแผน ต�มคว�มในม�ตร� 90/59 พระร�ชบัญญัติ 
ล้มละล�ยฯ ต�มลำ�ดับ และโดยท่ีแผนกำ�หนดให้บริษัทเป็นผู้บริห�รแผน 
ดังนั้น กรรมก�รและกรรมก�รอิสระของบริษัทจึงยังคงทำ�หน้�ที่เป็น 
กรรมก�รและกรรมก�รอิสระของผู้บริห�รแผนต่อไป 
  สำ�หรับก�รกำ�หนดจำ�นวนว�ระสูงสุดของกรรมก�รที่จะ
ดำ�รงตำ�แหน่งติดต่อกันในคณะกรรมก�รบริษัทและกรรมก�รอิสระ 
ที่ จ ะดำ � ร งตำ �แหน่ งติ ดต่ อกั น ในคณะกรรมก�รบริษั ทและ 
ในคณะกรรมก�รชุดย่อยแต่ละชุดนั้น บริษัทยังมิได้กำ�หนดไว้ ทั้งนี้  
เพื่อคว�มคล่องตัวในก�รสรรห�บุคคลที่มีประสบก�รณ์และ 
คว�มส�ม�รถเฉพ�ะด้�นที่เหม�ะสมกับภ�รกิจที่จะได้รับมอบหม�ย 
และมีคว�มเข้�ใจในลักษณะธุรกิจของบริษัท 

5.1.3 การแยกต�าแหน่งประธานกรรมการบริษัท 
  และกรรมการผู้จัดการใหญ่
  ในส่วนโครงสร้�งก�รจัดก�รได้จัดแบ่งบทบ�ทหน้�ที่
คว�มรับผิดชอบของบุคคลผู้ดำ�รงตำ�แหน่งที่สำ�คัญออกจ�กกัน 
กล่�วคือ น�ยสมช�ย สกุลสุรรัตน์ ดำ�รงตำ�แหน่งประธ�นกรรมก�ร
บริษัท และน�ยวิน วิริยประไพกิจ ดำ�รงตำ�แหน่งประธ�นเจ้�หน้�ที่
บริห�รกลุ่มและกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ โดยกำ�หนดอำ�น�จหน้�ที่ 
และคว�มรับผิดชอบของแต่ละตำ�แหน่งไว้อย่�งชัดเจน  
  บทบาทหน้าที่ประธานกรรมการบริษัท
  1. เรียกประชุมคณะกรรมก�รบริษัท ทำ�หน้�ที่ประธ�น 
ในก�รประชุมคณะกรรมก�รบริษัทและก�รประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจน 
มีบทบ�ทในก�รควบคุมก�รประชุมอย่�งมีประสิทธิภ�พเป็นไปต�ม 
ข้อบังคับบริษัท และกฎหม�ยที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสนับสนุนและ 
เปดิโอก�สใหก้รรมก�รและผูถ้อืหุน้ แสดงคว�มคดิเหน็อย�่งเปน็อสิระ
และมีส่วนร่วมในก�รประชุม
  2. กำ�หนดระเบียบว�ระก�รประชุมต�มหน้�ท่ีคว�มรับผิดชอบ 
ของคณะกรรมก�รรว่มกบัประธ�นเจ�้หน�้ทีบ่รหิ�รกลุม่และกรรมก�ร
ผู้จัดก�รใหญ่ 
  3. สนับสนุนและส่งเสริมให้กรรมก�รบริษัทปฏิบัติหน้�ที่ 
อย่�งเต็มคว�มส�ม�รถ ต�มขอบเขตอำ�น�จ หน้�ที่ คว�มรับผิดชอบ  
และต�มหลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของบริษัท 
ตลอดจนรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง
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  4. ดูแล ติดต�มก�รบริห�รง�นของคณะกรรมก�รบริษัท 
และคณะกรรมก�รชดุยอ่ยอืน่ๆ ใหบ้รรลตุ�มวัตถุประสงคท์ีก่ำ�หนดไว้
  5. ประธ�นกรรมก�รบริษัทจะสนับสนุนและส่งเสริม 
ก�รดำ�เนินง�นของฝ่�ยจัดก�ร โดยไม่เข้�ไปมีส่วนร่วมในก�รบริห�ร 
จัดก�รง�นปกติประจำ�วันของบริษัทแต่อย่�งใด
  6. บทบ�ทหน้�ที่ประธ�นกรรมก�รบริษัทอื่นที่มิได้กล่�วไว้ 
ข้�งต้นนี้ ให้ถือและบังคับต�มบทบัญญัติแห่งกฎหม�ยที่เกี่ยวข้อง 
ทุกประก�ร

5.1.4 ความเป็นอิสระของประธานกรรมการบริษัท
  บริษัทยังมิได้กำ�หนดเป็นนโยบ�ยของบริษัทว่�ประธ�น 
กรรมก�รบริษัทต้องเป็นกรรมก�รอิสระ เพร�ะอ�จเป็นข้อจำ�กัด 
ที่ทำ�ให้บริษัทไม่ส�ม�รถสรรห�บุคคลที่ เหม�ะสมในก�รดำ�รง
ตำ�แหน่งดังกล�่วในช่วงเวล�ที่บริษัทต้องก�ร เนื่องจ�กอุตส�หกรรม
เหล็กและเหล็กกล้�มีคว�มจำ�เป็นที่ต้องก�รบุคคลที่มีประสบก�รณ์
และคว�มเชี่ยวช�ญเฉพ�ะด้�น นอกเหนือจ�กก�รเป็นผู้นำ�ที่มี 
วิสัยทัศน์ที่กว้�งไกล และมีคว�มส�ม�รถในก�รกำ�กับดูแล 
ก�รบรหิ�รง�นของบรษิทัใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุตอ่บรษิทัและผูถ้อืหุ้น 
รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสียอื่นของบริษัทด้วย

5.1.5 เลขานุการบริษัท
  บริษัทมีเลข�นุก�รบริษัท เพื่อให้คำ�แนะนำ�ด้�นกฎหม�ย
และกฎเกณฑ์ต่�งๆ ที่คณะกรรมก�รบริษัทจะพึงต้องทร�บ และ
ปฏิบัติหน้�ที่ในก�รดูแลกิจกรรมของคณะกรรมก�รบริษัท รวมทั้ง 
ประส�นง�นให้มีก�รปฏิบัติต�มมติที่ประชุมคณะกรรมก�รบริษัท  
ซึ่งคณะกรรมก�รบริษัทได้แต่งตั้งน�ยสุรศักดิ์ ง�มสิทธิพงศ� ซึ่งเป็น
ผู้ที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติที่เหม�ะสม ให้ดำ�รงตำ�แหน่งเลข�นุก�ร
บรษิทั โดยมรี�ยละเอยีดเกีย่วกบัคณุสมบตัแิละหน�้ทีค่ว�มรบัผดิชอบ
ของเลข�นุก�รบริษัท ดังนี้ 
  คุณสมบัติ
  1. มีคว�มรู้พื้นฐ�นในด้�นกฎหม�ยและกฎระเบียบ
ของหน่วยง�นท�งร�ชก�รที่เกี่ยวข้องกับกฎหม�ยว่�ด้วยบริษัท
มห�ชนจำ�กัด และกฎหม�ยว่�ด้วยหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ 
หรือผ่�นก�รอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับก�รปฏิบัติหน้�ที่ของ
เลข�นุก�รบริษัท
  2. มคีว�มรูค้ว�มเข้�ใจในหลักก�รกำ�กบัดแูลกจิก�รที่ดแีละ
ข้อพึงปฏิบัติที่ดีของก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร
  3. มีคว�มเป็นอิสระในก�รปฏิบัติหน้�ที่เลข�นุก�รบริษัท  
  หน้าที่ความรับผิดชอบ 
  1. ให้คำ�ปรึกษ�และข้อเสนอแนะเบื้องต้นแก่คณะกรรมก�ร 
บรษิทัในประเด็นข้อกฎหม�ย ข้อควรปฏบิตัขิองหนว่ยง�นท�งร�ชก�ร 
ข้อพึงปฏิบัติด้�นก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี และข้อบังคับของบริษัท  
รวมถึงร�ยง�นก�รเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำ�คัญ  
  2. จัดเตรียมระเบียบว�ระก�รประชุม เอกส�รประกอบ 
ก�รพิจ�รณ�ในก�รประชุมผู้ถือหุ้น และก�รประชุมคณะกรรมก�ร
บริษัท
  3. จัดก�รประชุมผู้ถือหุ้นและก�รประชุมคณะกรรมก�ร 
บรษิทัใหเ้ปน็ไปต�มกฎหม�ย ข้อบงัคบัของบรษิทั และข้อพงึปฏบิตัทิีด่ ี
  4. บันทึกร�ยง�นก�รประชุมผู้ถือหุ้นและก�รประชุม 
คณะกรรมก�รบริษัท รวมทั้งติดต�มให้มีก�รปฏิบัติต�มมติที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นและที่ประชุมคณะกรรมก�รบริษัท  
  5. จัดทำ�และเก็บรักษ�ทะเบียนกรรมก�ร ร�ยง�นประจำ�ป ี
หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือนัดประชุมคณะกรรมก�รบริษัท 
ร�ยง�นก�รประชุมผู้ถือหุ้น และร�ยง�นก�รประชุมคณะกรรมก�ร
บริษัท  
  6. ดำ�เนินก�รให้กรรมก�รและผู้บริห�รจัดทำ�ร�ยง�น
ก�รมีส่วนได้เสียของตนและผู้ที่เกี่ยวข้อง ต�มข้อกำ�หนดกฎหม�ย 
รวมทั้งเก็บรักษ�ร�ยง�นก�รมีส่วนได้เสียที่ร�ยง�นโดยกรรมก�ร 
หรือผู้บริห�ร และส่งสำ�เน�ให้ประธ�นกรรมก�รบริษัท ประธ�น 
กรรมก�รตรวจสอบ และประธ�นกรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี  
ต�มที่กฎหม�ยกำ�หนด 
  7. ดูแลให้มีก�รเปิดเผยข้อมูลและร�ยง�นส�รสนเทศ 
ต�มระเบียบและข้อกำ�หนดของหน่วยง�นท�งก�ร 
  8. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมก�รบริษัท 
  9. จัดให้มีก�รประเมินผลก�รปฏิบัติง�นของคณะกรรมก�ร
บริษัท และร�ยง�นผลก�รประเมินต่อคณะกรรมก�รบริษัท
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  10. ตดิตอ่และสือ่ส�รกับผูถ้อืหุน้เพือ่ใหไ้ดร้บัทร�บสทิธติ�่งๆ 
ของผู้ถือหุ้น และข่�วส�รของบริษัท  
  11. ดำ�เนินก�รอื่นใดเพื่อให้เป็นไปต�มที่กฎหม�ยกำ�หนด

5.2 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ
  ของคณะกรรมการ

  คณะกรรมก�รบริษัทเป็นผู้พิจ�รณ�อนุมัติหรือให้คว�มเห็นชอบ 
ในเรื่องที่สำ�คัญของบริษัทเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศท�งและ 
นโยบ�ยในก�รดำ�เนนิง�น แผนธรุกจิ กลยทุธ ์และงบประม�ณประจำ�ป ี
ของบริษัท รวมทั้งกำ�กับดูแลให้ก�รบริห�รจัดก�รคว�มเสี่ยงและ
ก�รบริห�รง�นของฝ่�ยจัดก�รดำ�เนินก�รให้เป็นไปต�มนโยบ�ยและ 
แผนธุรกิจท่ีกำ�หนดไว้อย่�งมีประสิทธิผล  และปฏิบัติถูกต้องต�มกฎหม�ย  
กฎระเบียบ และข้อบังคับต่�งๆ ขององค์กรที่กำ�กับดูแล วัตถุประสงค์  
และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมคณะกรรมก�รบริษัท 
และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยคำ�นึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท 
และผู้มีส่วนได้เสียเป็นสำ�คัญ ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทส�ม�รถเจริญเติบโต 
อย่�งมั่นคงและยั่งยืน ซึ่งจะเพิ่มมูลค่�ให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะย�ว 
  คณะกรรมก�รบริษัทได้มีก�รทบทวนวิสัยทัศน์ (Vision) 
พนัธกจิ (Mission) และแผนกลยทุธข์องบรษัิท เปน็ประจำ�ทกุป ีตลอดจน 
ติดต�มดูแลให้มีก�รนำ�กลยุทธ์ไปปฏิบัติโดยกำ�หนดเป็นว�ระ 
ให้มีก�รร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�นของบริษัทในก�รประชุม 
คณะกรรมก�รทุกครั้ง ทั้งนี้ ในปี 2563 ที่ประชุมคณะกรรมก�รบริษัท 
คร้ังที่ 14/2563 เมื่อวันที่  17 ธันว�คม 2563 มีมติเห็นชอบ 
ในหลักก�รของวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนกลยุทธ์ต�มเสนอ
  อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท 
  1. คณะกรรมก�รมีอำ�น�จและหน้�ที่ในก�รดำ�เนินกิจก�ร
ของบริษัททั้งในฐ�นะที่บริษัทเป็นลูกหนี้และในฐ�นะที่บริษัทเป็น
ผู้บริห�รแผนฟื้นฟูกิจก�ร ด้วยคว�มรับผิดชอบ คว�มระมัดระวัง 
และคว�มซื่อสัตย์สุจริต รวมท้ังต้องปฏิบัติให้เป็นไปต�มกฎหม�ย 
วตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบั รวมถึงหลกัเกณฑเ์งือ่นไขและวิธีก�รทีก่ำ�หนด
ในแผนฟื้นฟูกิจก�รและต�มคำ�สั่งของศ�ลล้มละล�ย
  2. คณะกรรมก�รมีอำ�น�จที่จะมอบหม�ยอำ�น�จให้แก่
บุคคลธรรมด�หรือให้แก่นิติบุคคล ไม่ว่�บุคคลธรรมด�นั้นจะเป็น
กรรมก�รของบริษัทหรือไม่ก็ต�ม ในก�รที่จะกระทำ�ก�รใดๆ ในน�ม
ของบริษัท และก�รลงล�ยมือชื่อของผู้รับมอบอำ�น�จดังกล่�วนั้น 
ให้ถือว่�มีผลผูกพันบริษัทได้ภ�ยใต้ข้อจำ�กัดในก�รลงล�ยมือชื่อ 
ของผู้รบัมอบอำ�น�จต�มทีค่ณะกรรมก�รเปน็ผู้กำ�หนด คณะกรรมก�ร
อ�จมอบหม�ยให้กรรมก�รคนหนึ่งหรือหล�ยคนปฏิบัติก�รอย่�งใด
อย่�งหนึ่งแทนคณะกรรมก�รก็ได้
  3. คณะกรรมก�รต้องประชุมอย่�งน้อยส�มเดือนต่อครั้ง  
  4.  คณะกรรมก�รต้องจัดให้มีก�รจัดทำ�งบดุลและบัญชี
กำ�ไรข�ดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท โดยงบดุลและ
บัญชีกำ�ไรข�ดทุนดังกล่�วจะต้องผ่�นก�รตรวจสอบจ�กผู้สอบบัญชี 
รับอนุญ�ต และจะต้องได้รับก�รพิจ�รณ�อนุมัติจ�กที่ประชุม 
คณะกรรมก�รภ�ยในสีเ่ดอืนนบัแตว่นัสิน้สดุของรอบปบีญัชขีองบรษัิท  

  5. ในระหว่�งที่บริษัทอยู่ ในกระบวนก�รฟื้นฟูกิจก�ร 
คณะกรรมก�รบริษัทในฐ�นะคณะกรรมก�รของผู้ทำ�แผนและ 
คณะกรรมก�รของผู้บริห�รแผน ต�มลำ�ดับ จะเป็นผู้มีอำ�น�จหน้�ที่
ในก�รจัดก�รกิจก�รและทรัพย์สินของบริษัท และจะเป็นผู้ใช้สิทธิ
ต�มกฎหม�ยแทนผูถ้อืหุน้ (ยกเวน้สทิธทิีจ่ะไดรั้บเงนิปนัผล ถ�้ห�กม)ี  
ทัง้นี ้ ต�มทีพ่ระร�ชบญัญตัลิม้ละล�ยฯ กำ�หนดไว ้จนกว่�ศ�ลลม้ละล�ย 
จะมีคำ�ส่ังยกเลิกคำ�ส่ังให้ฟื้นฟูกิจก�รหรือยกเลิกก�รฟื้นฟูกิจก�ร 
ของบริษัท แล้วแต่กรณี 
  6. คณะกรรมก�รต้องจัดให้มีเลข�นุก�รบริษัทรับผิดชอบ
ดำ�เนนิก�รต�มทีก่ฎหม�ยกำ�หนดในน�มของบรษิทัหรอืคณะกรรมก�ร
  ในกรณีทีเ่ลข�นกุ�รบริษทัพน้จ�กตำ�แหนง่หรือไมอ่�จปฏิบตัิ 
หน้�ที่ได้ ให้คณะกรรมก�รบริษัทแต่งตั้งเลข�นุก�รบริษัทคนใหม่
ภ�ยในเก้�สิบวันนับแต่วันที่เลข�นุก�รบริษัทคนเดิมพ้นจ�กตำ�แหน่ง
หรือไม่อ�จปฏิบัติหน้�ที่ และให้คณะกรรมก�รมีอำ�น�จมอบหม�ย
ให้กรรมก�รคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหน้�ที่แทนในช่วงเวล�ดังกล่�ว  
ให้ประธ�นกรรมก�รแจ้งชื่ อ เลข�นุก�รบริษัทต่อสำ�นักง�น 
คณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ภ�ยในสิบสี่วัน 
นับแต่วันที่จัดให้มีผู้รับผิดชอบในตำ�แหน่งดังกล่�ว และให้แจ้ง 
สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ 
ทร�บถึงสถ�นที่เก็บเอกส�รต�มที่กฎหม�ยกำ�หนดด้วย

5.2.1 นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
  คณะกรรมก�รบริษัทมีเจตน�รมณ์ร่วมกันในก�รท่ีจะพัฒน� 
ยกระดับม�ตรฐ�นก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีภ�ยในบริษัทม�อย่�ง 
ต่อเนื่อง โดยตั้งแต่ปี 2545 ที่ประชุมคณะกรรมก�รบริษัทได้มี 
มติประก�ศใช้นโยบ�ยเกี่ยวกับก�รกำ�กับดูแลกิจก�รบริษัท  
สหวิริย�สตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มห�ชน) ซึ่งได้กำ�หนดให้สอดคล้อง
กับหลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีจำ�นวน 15 ข้อ ของตล�ดหลักทรัพย ์
แหง่ประเทศไทย  ต่อม�เมือ่เดอืนธนัว�คม  2550  ทีป่ระชมุคณะกรรมก�ร 
บรษิทัไดพ้จิ�รณ�ทบทวนและมมีตปิระก�ศใชน้โยบ�ยก�รกำ�กบัดแูล
กิจก�รที่ดีของบริษัท สหวิริย�สตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มห�ชน) ซึ่งได้
ปรับปรุงให้สอดคล้องกับหลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีสำ�หรับบริษัท 
จดทะเบียนปี 2549 ของตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และล่�สุด
เมื่อเดือนกันย�ยน 2557 บริษัทได้ประก�ศนโยบ�ยก�รกำ�กับดูแล
กิจก�รที่ดี ฉบับใหม่ ซึ่งได้ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับ 
หลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีสำ�หรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 โดย
สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทยร่วมกับตล�ดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์ 
และตล�ดหลักทรัพย์ ซึ่งได้เผยแพร่ไว้เมื่อต้นปี 2556
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5.2.2 จริยธรรมกรรมการ
  เพือ่ให้เป็นไปต�มปรชัญ�ในก�รดำ�เนนิธรุกจิของบรษิทั ดงันัน้ 
ในปี 2544 ที่ประชุมคณะกรรมก�รบริษัทมีมติเห็นชอบในก�รกำ�หนด
จริยธรรมของกรรมก�รบริษัทไว้ ดังนี้ 
  1) กรรมก�รบรษิทัพงึปฏบิตัหิน�้ทีใ่หเ้ปน็ไปต�มเจตน�รมณ์
แหง่ปรชัญ�ในก�รดำ�เนนิธรุกจิ และยดึมัน่ในจรยิธรรมในก�รประกอบ
ธุรกิจที่บริษัทกำ�หนดไว้
  2) กรรมก�รบริษัทพึงปฏิบัติหน้�ที่ให้เป็นไปต�มกฎหม�ย 
วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ด้วยคว�มซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษ�ผลประโยชน์ของบริษัท 
  3)  กรรมก�รบริษัทพึงอุทิศเวล�ปฏิบัติหน้�ท่ีด้วยคว�มรับผิดชอบ 
อย่�งเพียงพอ โดยใช้คว�มรู้ คว�มส�ม�รถ และทักษะก�รบริห�ร
จัดก�รอย่�งเต็มคว�มส�ม�รถ เพื่อให้บริษัทเจริญก้�วหน้� มั่นคง 
และก่อให้เกิดผลประโยชน์ตอบแทนที่เหม�ะสม
  4) ก ร ร ม ก � ร บ ริ ษั ท พึ ง ป ฏิ บั ติ ห น้ � ที่ โ ด ย คำ � นึ ง ถึ ง 
คว�มรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และในขณะเดียวกันต้องคำ�นึงถึง 
ผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ที่เกี่ยวข้องด้วย  
โดยปฏิบัติต่อทุกกลุ่มด้วยคว�มเหม�ะสมและเป็นธรรม
  5)  กรรมก�รบรษิทัไมพ่งึอ�ศยัตำ�แหนง่หน�้ทีใ่นก�รแสวงห�
ผลประโยชนโ์ดยมชิอบ ไมเ่ปดิเผยขอ้มลูคว�มลบัของบรษัิทตอ่บคุคล
ภ�ยนอก รวมทั้งไม่แสวงห�ผลประโยชน์ให้กับตนเองและผู้เกี่ยวข้อง 
โดยใช้ข้อมูลใดๆ ของบริษัทซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อส�ธ�รณะ ตลอดจน 
ไม่กระทำ�ก�รใดๆ ในลักษณะที่อ�จก่อให้เกิดคว�มขัดแย้งท�ง 
ผลประโยชน์ต่อบริษัท 

5.2.3 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  ในระยะที่ผ่�นม� บริษัทได้กำ�หนดหลักเกณฑ์เพื่อป้องกัน
คว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์และให้มีก�รดำ�เนินก�รร�ยก�ร
ที่ เกี่ยวโยงกันหรือร�ยก�รที่ เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดคว�มโปร่งใส 
ชัดเจน และส�ม�รถอธิบ�ยได้ ซึ่งจะยังประโยชน์ต่อคว�มน่�เชื่อถือ 
ในก�รบริห�รง�นของบริษัท และส่งผลให้ก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัท
ประสบผลดียิ่งขึ้น ดังนี้
  1) กำ�หนดระเบียบเกี่ยวกับก�รให้ส่วนลดในก�รข�ย  
เพื่อเพิ่มขีดคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขัน เพิ่มปริม�ณยอดข�ยและ 
ส่วนแบ่งก�รตล�ด และตอบแทนลูกค้�ผู้มีอุปก�รคุณที่ได้ส่ังซื้อ 
เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนจ�กบริษัทอย่�งสม่ำ�เสมอตลอดม�

  2) กำ�หนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกี�รปฏบิตัเิกีย่วกบัก�รให้สนิเชื่อ 
ก�รค้� (Rules and Procedures Governing the Extension of 
Commercial Credit) เพื่อให้ก�รอนุมัติสินเชื่อก�รค้�เป็นไป 
อย่�งมีระบบระเบียบ ซึ่งจะช่วยควบคุมคว�มเสี่ยงจ�กก�รให้สินเชื่อ 
ก�รค้�ของบริษัท และแต่งต้ังคณะทำ�ง�นพิจ�รณ�สินเชื่อ (Credit 
Committee) เพื่อทำ�หน้�ที่วิเคร�ะห์และกลั่นกรองก�รให้วงเงินและ
ประเภทสินเชื่อก�รค้�ในระดับที่เหม�ะสมกับลูกค้� โดยพิจ�รณ�ถึง
คว�มตอ้งก�รของลกูค�้ คว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหนี ้รวมท้ังกำ�หนด
เงื่อนไขและหลักประกันของลูกค้� เพื่อป้องกันหรือลดคว�มเสี่ยง 
ที่อ�จจะเกิดขึ้นกับบริษัทในก�รอนุมัติวงเงินสินเชื่อลูกค้� ตลอดจน 
พิจ�รณ�ทบทวนก�รต่ออ�ยุวงเงินสินเชื่อก�รค้�ของลูกค้� 
แต่ละร�ยด้วย
  3)  กำ�หนดให้มีก�รร�ยง�นก�รข�ยสินค้�และร�ค�ข�ย
สินค้�ของบริษัท ให้ที่ประชุมคณะกรรมก�รจัดก�รทร�บเป็นประจำ�
ทุกเดือน และร�ยง�นให้ที่ประชุมคณะกรรมก�รตรวจสอบทร�บ 
ทุกไตรม�ส เพื่อให้มั่นใจว่�ก�รดำ�เนินธุรกิจระหว่�งบริษัทและบุคคล 
ที่เกี่ยวโยงกัน เป็นก�รดำ�เนินธุรกิจต�มปกติและเป็นไปต�มเงื่อนไข
ก�รค้�โดยทั่วไป 
  4)  ก�รจัดทำ � ร�ยง�นก�รถื อครองหลักทรัพย์ และ 
ก�รเปลี่ยนแปลงก�รถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ของกรรมก�ร 
และผูบ้รหิ�รบรษิทั ซึง่ไดเ้ปดิเผยในร�ยง�นประจำ�ป ีโดยแสดงภ�ยใต้
หัวข้อเรื่องก�รดูแลเรื่องก�รใช้ข้อมูลภ�ยใน
  5) กำ�หนดแนวปฏิบัติคณะกรรมก�รบริษัทว่�ด้วยเรื่อง 
ก�รกำ�หนดหลักเกณฑ์และวิธีก�รร�ยง�นก�รมีส่วนได้เสียของ
กรรมก�รและผู้บริห�รของบริษัท เมื่อปี 2552 โดยกรรมก�รและ 
ผูบ้รหิ�รของบรษิทั ท้ังทีป่ฏบิตังิ�นทีบ่รษัิทและทีบ่รษิทัยอ่ย ไดร้�ยง�น
ก�รมีส่วนได้เสียของตนและของบุคคลที่มีคว�มเกี่ยวข้องให้บริษัท
ทร�บเป็นร�ยไตรม�ส
  6) กำ�หนดแนวปฏิบัติบริษัทว่�ด้วยเรื่องคว�มขัดแย้ง 
ท�งผลประโยชน์ เมื่อปี 2553 เพื่อให้เกิดคว�มชัดเจนแก่พนักง�น
ในก�รถือปฏิบัติว่� ก�รกระทำ�ใดจะก่อให้เกิดคว�มขัดแย้งระหว่�ง 
ประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์แห่งบริษัท เพื่อหลีกเลี่ยงก�รกระทำ� 
ดังกล่�วหรือป้องกันมิให้มีก�รกระทำ�ดังกล่�วเกิดขึ้น
  7) คณะกรรมก�รตรวจสอบได้พิจ�รณ�ร่�งบทวิเคร�ะห์
ท�งกฎหม�ยจ�กบริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จำ�กัด 
ที่ปรึกษ�กฎหม�ยของบริษัท เกี่ยวกับเรื่อง (1) ก�รเข้�ทำ�ร�ยก�ร 
ทีเ่กีย่วโยง ในก�รซือ้ข�ยเหลก็แทง่แบน (Slabs) ระหว�่งบรษิทั สหวริยิ� 
สตีลอินดัสตรี ยูเค จำ�กัด และกลุ่มบริษัท Vanomet และระหว่�ง 
บรษิทั สหวริยิ�สตลีอนิดสัตร ีจำ�กดั (มห�ชน) และกลุม่บรษิทั Vanomet  
(2) ร�ค�ซื้อข�ยเหล็กแท่งแบน (Slabs) ระหว่�งบริษัท สหวิริย�สตีล 
อนิดสัตร ียเูค จำ�กดั และบรษิทั สหวริยิ�สตลีอนิดสัตร ีจำ�กดั (มห�ชน)  
พร้อมนำ�เสนอประเด็นข้อสังเกตของทุกฝ่�ยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับ 
คว�มเห็นท�งกฎหม�ยของบริษัทที่ปรึกษ�กฎหม�ยของบริษัท 
ในก�รเข้�ทำ�ร�ยก�รที่ เกี่ยวโยงในก�รซื้อข�ยเหล็กแท่งแบน 
เสนอที่ประชุมคณะกรรมก�รบริษัท ครั้งที่  10/2556 ในวันที่ 
14 สิงห�คม 2556

ร�ำยงำนประจ�ำปี�2563
บริษัท�สหวิริยำสตีลอินดัสตรี�จ�ำกัด�(มหำชน)
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  อนึ่ง ในกรณีที่มีก�รประชุมคณะกรรมก�รบริษัทและมีว�ระ
ก�รประชุมเพื่อพิจ�รณ�ถึงร�ยก�รของธุรกรรมที่อ�จมีคว�มขัดแย้ง 
ท�งผลประโยชน์กับบริษัท กรรมก�รผู้มีส่วนได้เสียกับธุรกรรม 
ที่ทำ�กับบริษัทนั้น จะต้องไม่มีส่วนร่วมในก�รตัดสินใจก�รทำ�ธุรกรรม
ดังกล่�ว โดยไม่เข้�ร่วมพิจ�รณ�ในว�ระก�รประชุมดังกล่�ว

5.2.4 ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
  ร�ยละเอียดข้อมูลปร�กฏอยู่ในเรื่องก�รควบคุมภ�ยในและ
ก�รบริห�รจัดก�รคว�มเสี่ยง

5.2.5 การบริหารความเสี่ยง 
  ร�ยละเอียดข้อมูลปร�กฏอยู่ในเร่ืองปัจจัยคว�มเส่ียง

5.3 การประชุมคณะกรรมการ 

5.3.1 การก�าหนดตารางเวลาการประชุมคณะกรรมการ  
  และคณะกรรมการชุดย่อยล่วงหน้า
  บริษัทได้กำ�หนดก�รประชุมคณะกรรมก�รบริษัทและคณะ
กรรมก�รชดุยอ่ยต่�งๆ เปน็ก�รลว่งหน�้สำ�หรบัป ีโดยมกี�รประส�นง�น 
เพื่อกำ�หนดต�ร�งก�รประชุมของคณะกรรมก�รแต่ละชุดและแจ้งให้ 
กรรมก�รแต่ละคน รวมทั้งหน่วยง�นที่เกี่ยวข้องภ�ยในบริษัททร�บ 
เป็นก�รล่วงหน้�ด้วย เพื่อให้กรรมก�รและผู้บริห�รที่เกี่ยวข้อง 
ส�ม�รถจัดสรรเวล�และเข้�ร่วมประชุมได้อย่�งพร้อมเพรียงกัน 
โดยคณะกรรมก�รบริษัทมีกำ�หนดก�รประชุมเป็นทุกเดือน นอกจ�ก 
กรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่จะเป็นผู้ เสนอเรื่อง เพื่อบรรจุในว�ระ 
ก�รประชุมคณะกรรมก�รบริษัทแล้ว กรรมก�รแต่ละคนยังส�ม�รถ 
ที่จะเสนอเรื่องเพื่อบรรจุในว�ระก�รประชุมโดยผ่�นคณะกรรมก�ร 
ชุดย่อยต่�งๆ ให้ประธ�นกรรมก�รบริษัทเป็นผู้พิจ�รณ�เรื่อง 
บรรจุในว�ระก�รประชุมคณะกรรมก�รบริษัท เพื่อคว�มครบถ้วน 
ของว�ระก�รประชุม
  ในก�รประชุมคณะกรรมก�รบริษัทและคณะกรรมก�ร 
ชดุยอ่ยต�่งๆ มผีูบ้รหิ�รระดบัสูงทีเ่กีย่วขอ้งเข�้รว่มประชุมดว้ย เพือ่ให้ 
ข้อมูลร�ยละเอียดเพิ่มเติมในฐ�นะผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่นำ�เสนอ
โดยตรง และเพือ่เปิดโอก�สใหค้ณะกรรมก�รบรษิทัไดรู้จั้กกบัผู้บรหิ�ร
ระดบัสงูของบริษัทซึง่จะเปน็ประโยชนใ์นก�รใช้ประกอบก�รพิจ�รณ�
แผนทดแทนตำ�แหน่ง (Succession Plan) ด้วย  
  ก�รประชุมคณะกรรมก�รบริษัทแต่ละคร้ัง คณะกรรมก�รบริษัท 
ได้รับทร�บร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�นและร�ยง�นก�รติดต�ม 
คว�มคืบหน้�ของง�นที่ ได้มอบหม�ย รวมทั้ งพิจ�รณ�เรื่อง 
ที่เป็นอำ�น�จหน้�ที่และคว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�รบริษัท 
โดยคณะกรรมก�รบริษัทจะกำ�กับควบคุมและดูแลให้ฝ่�ยจัดก�ร 
ตลอดจนคณะกรรมก�รย่อยแต่ละชุดได้ดำ�เนินง�นต�มนโยบ�ย 
และแผนง�น ซึง่เปน็ไปต�มขอบเขตอำ�น�จหน�้ทีแ่ละคว�มรบัผดิชอบ 
ที่ได้รับมอบหม�ยจ�กคณะกรรมก�รบริษัท โดยมีเลข�นุก�รบริษัท 
เป็นผู้ดำ�เนินก�รเกี่ยวกับก�รประชุมให้เป็นไปต�มนโยบ�ยก�รกำ�กับ 
ดูแลกิจก�รที่ดีของบริษัท ซึ่งในก�รประชุมคณะกรรมก�รบริษัท 

ในแตล่ะครัง้  ตอ้งมกี�รกำ�หนดว�ระก�รประชมุทีช่ดัเจน  และก�รจดัสง่ 
หนังสือเชิญประชุมและเอกส�รประกอบก�รประชุมให้แก่กรรมก�ร 
ให้เป็นไปต�มข้อบังคับของบริษัท โดยกำ�หนดไว้เป็นก�รล่วงหน้� 
ไม่น้อยกว่� 7 วัน ก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมก�รได้มีเวล�ศึกษ� 
ข้อมูลอย่�งเพียงพอก่อนเข้�ร่วมก�รประชุม ก�รประชุมแต่ละคร้ัง 
ใช้เวล�ประม�ณ 2 ช่ัวโมง ท้ังนี้ ในปี 2563 ที่ผ่�นม� มีก�รประชุม 
คณะกรรมก�รบริษัทในฐ�นะผู้บริห�รแผนฟื้นฟูกิจก�ร รวมจำ�นวน 
ทั้งสิ้น 14 ครั้ง โดยจัดประชุมทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง ยกเว้น 
ในเดือนกุมภ�พันธ์ได้จัดประชุม 3 ครั้ง
  สำ�หรับคณะกรรมก�รชุดย่อยมีก�รประชุม เพื่อปฏิบัติ
ภ�รกิจต่�งๆ อย่�งเป็นอิสระต�มขอบเขตอำ�น�จหน้�ที่และ
คว�มรับผิดชอบที่ได้รับมอบหม�ยจ�กคณะกรรมก�รบริษัท โดย
เลข�นุก�รของคณะกรรมก�รย่อยแต่ละชุดเป็นผู้ดำ�เนินก�รเกี่ยวกับ 
ก�รประชุม โดยจัดส่งหนังสือแจ้งนัดประชุมและเอกส�รประกอบ 
ก�รประชุมเป็นก�รล่วงหน้�ก่อนก�รประชุม 
  ในปี 2563 คณะกรรมก�รชุดย่อยต่�งๆ มีก�รประชุม 
ของแต่ละชุด ดังนี้ 
  1)  คณะกรรมก�รตรวจสอบมีก�รประชุมจำ�นวน 5 คร้ัง 
ในเดือนกุมภ�พันธ์จัดประชุม 2 ครั้ง พฤษภ�คม สิงห�คม และ
พฤศจิก�ยน  
  2)  คณะกรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค่�ตอบแทนมีก�รประชุม 
จำ�นวน 2 ครั้ง ในเดือนกุมภ�พันธ์และธันว�คม
  3)  คณะกรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีมีก�รประชุม 
จำ�นวน 4 ครั้ง ในเดือนมีน�คม มิถุน�ยน สิงห�คม และพฤศจิก�ยน  
  4) คณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง มีก�รประชุมจำ�นวน 
4 ครั้ง ในเดือนกุมภ�พันธ์ พฤษภ�คม กรกฎ�คม และตุล�คม
  บริษัท ยั งจัด ให้มี ก�รประ ชุม เฉพ�ะกรรมก�รอิสระ  
ซึ่งประกอบด้วยกรรมก�รอิสระจำ�นวน 5 คน โดยในปี 2563 นี้  
มีก�รประชุมจำ�นวน 2 คร้ัง ในเดือนกุมภ�พันธ์และสิงห�คม 
เพื่ออภิปร�ยปัญห�ต่�งๆ ที่เกี่ยวกับก�รจัดก�รของบริษัท โดยห�กมี
ประเดน็หรอืข้อสังเกตทีม่คีว�มสำ�คญั คณะกรรมก�รอสิระจะนำ�เสนอ 
ที่ประชุมคณะกรรมก�รบริษัทเพื่อทร�บหรือพิจ�รณ�ต่อไปด้วย
  นอกจ�กนี้ กรรมก�รทุกคนยังมีส่วนร่วมในก�รกำ�กับดูแล 
ก�รบริห�รง�นของบริษัท โดยมีก�รประชุมกรรมก�รเป็นกลุ่มย่อย 
อย่�งไม่เป็นท�งก�รในเรื่องเฉพ�ะเจ�ะจงต่�งๆ ซึ่งขึ้นอยู่กับเรื่อง 
ทีจ่ะปรกึษ�ห�รอืว�่ตอ้งก�รคว�มรู ้คว�มเชีย่วช�ญ รวมทัง้ข้อคดิเหน็ 
ท�งด้�นใดจ�กกรรมก�ร อ�ทิ ด้�นวิศวกรรม ด้�นก�รผลิต 
หรือด้�นก�รบริห�รจัดก�รเฉพ�ะเรื่อง เป็นต้น อีกท้ังยังได้มี  
ก�รปรึกษ�ห�รือปัญห�ข้อปฏิบัติบ�งประเด็นท�งโทรศัพท์กับ
กรรมก�รบ�งคนที่มีประสบก�รณ์โดยตรง เป็นประจำ�อย่�งสม่ำ�เสมอ
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5.3.2  สรุปการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละคนในคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

การเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละคน ในปี 2563 (จำานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/จำานวนครั้งในการประชุมของคณะกรรมการ)

ชื่อ คณะกรรมการ
บริษัท

(ในฐานะ
ผู้บริหารแผนฯ)

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
สรรหา

และกำาหนด
ค่าตอบแทน

คณะกรรมการ
กำากับดูแล
กิจการที่ดี

คณะกรรมการ
บริหาร

ความเสี่ยง

คณะกรรมการ
อิสระ

1. น�ยสมช�ย สกุลสุรรัตน์

ประธ�นกรรมก�ร

และกรรมก�รอิสระ

13/14 5/5 2/2

2. น�ยทองฉัตร หงศ์ลด�รมภ์

กรรมก�รอิสระ

12/14 3/4 2/2

3. น�ยศิริพล ยอดเมืองเจริญ

กรรมก�รอิสระ

14/14 2/2 4/4 2/2

4. น�ยสมช�ย พิพิธวิจิตรกร

กรรมก�ร

7/14 2/2 3/4

5. น�ยกมล จันทิม�

กรรมก�ร

14/14 4/4

6. น�ยเพิ่มพูน ไกรฤกษ์

กรรมก�รอิสระ

9/14 5/5 4/4 0/2

7. น�ยญ�ณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์

กรรมก�รอิสระ

9/14 5/5 4/4 0/2

8. น�ยวิน วิริยประไพกิจ

กรรมก�ร

14/14

9. น�ยน�ว� จันทนสุรคน

กรรมก�ร

12/14 2/2

10. น�ยกิตติศักดิ์ ม�พะเน�ว์

กรรมก�ร

14/14

11. น�ยณรงค์ศักดิ์ โชตินุชิตตระกูล

กรรมก�ร

13/14

หมายเหตุ : 
กรณีกรรมก�รบ�งคนที่มิได้เข้�ร่วมประชุมในก�รประชุมคณะกรรมก�รหรือคณะกรรมก�รชุดย่อยแต่ละชุดต�มข้อมูลที่ปร�กฏดังต�ร�งข้�งต้น เนื่องจ�กมีเหตุจำ�เป็น 
หรือมีภ�รกิจที่สำ�คัญม�กจนไม่ส�ม�รถหลีกเลี่ยงได้ กรรมก�รที่มิได้เข้�ร่วมประชุมได้แจ้งก�รล�ก�รประชุมเป็นก�รล่วงหน้�ทุกครั้ง และห�กกรรมก�รมีประเด็นข้อสังเกต
ในเรื่องที่จะนำ�เสนอต�มระเบยีบว�ระก�รประชุมใด ส�ม�รถแจ้งผ่�นเลข�นุก�รบรษิัทหรอืเลข�นุก�รคณะกรรมก�รชุดย่อยของแต่ละชุด เพื่อนำ�เสนอให้ที่ประชุมพจิ�รณ�
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5.4 การประเมินผลการปฏิบัติงาน
  ของคณะกรรมการ

5.4.1 การประเมินผลตนเองของคณะกรรมการบริษัท
  บริษัทจัดให้มีก�รประเมินผลก�รปฏิบัติง�นโดยตนเอง
ของคณะกรรมก�รบริษัทเป็นประจำ�ทุกปี โดยคณะกรรมก�รบริษัท
ได้ริเร่ิมดำ�เนินก�รเป็นคร้ังแรกในต้นปี 2549 ซ่ึงทำ�ก�รประเมินผล 
สำ�หรับปี 2548 โดยใช้หลักเกณฑ์ต�มแบบประเมินผลตนเองของ 
คณะกรรมก�รบริษัทประจำ�ปี (Board of Directors Self-Assessment  
Guide) ของตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และดำ�เนินก�รประเมินผล 
เป็นประจำ�ทุกปีอย่�งต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน เพื่อเป็นแนวท�งให้ 
คณะกรรมก�รได้มีก�รพิจ�รณ�ทบทวนผลง�น ปัญห� และอุปสรรค
ต่�งๆ ในก�รปฏิบัติง�นที่เกิดขึ้นในระหว่�งปีที่ผ่�นม� นอกจ�กนี้  
ยังเปิดโอก�สให้กรรมก�รแต่ละคนส�ม�รถแสดงคว�มคิดเห็น
ต่อผลก�รปฏิบัติง�นของคณะกรรมก�รทั้งคณะโดยรวม เพื่อให้มี 
ก�รปรับปรุงและพัฒน�แนวท�งก�รปฏิบัติง�นของคณะกรรมก�ร
บริษัทให้มีประสิทธิผลม�กยิ่งขึ้น อย่�งไรก็ดี คณะกรรมก�รบริษัท 
ยังมิได้มีก�รประเมินผลก�รปฏิบัติง�นของคณะกรรมก�รเป็นร�ยบุคคล 

5.4.2 การประเมินผลตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย
  สำ�หรับก�รประเมินผลก�รปฏิบัติง�นโดยตนเองของ
คณะกรรมก�รชุดย่อย ในปี 2563 คณะกรรมก�รชุดย่อย ได้แก่ 
คณะกรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค่�ตอบแทน คณะกรรมก�รกำ�กับ
ดูแลกจิก�รทีด่ ีและคณะกรรมก�รบรหิ�รคว�มเสีย่ง ไดม้กี�รประเมนิ
ผลตนเองแบบร�ยคณะและร�ยบคุคล ต�มแบบของตล�ดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย สำ�หรับคณะกรรมก�รตรวจสอบได้มีก�รประเมิน
ผลตนเองแบบร�ยคณะ ตั้งแต่ปี 2543 เป็นต้นม� ซึ่งในระยะแรก
ได้ประเมินต�มแบบประเมินผลตนเองของคณะกรรมก�รตรวจสอบ
ประจำ�ปี (Audit Committee Self-Assessment Guide) ต�มแนวท�ง
ตัวอย่�งที่ได้จ�กสม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (Thai 
Institute of Directors - IOD) และจ�กสม�คมผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ต
แห่งสหรัฐอเมริก� (The American Institute of Certified Public 
Accountants - AICPA) จนถึงปี 2554 คณะกรรมก�รตรวจสอบได้
ประเมินผลตนเองโดยใช้ “แบบสอบท�นก�รปฏิบัติหน้�ที่ของคณะ
กรรมก�รตรวจสอบดว้ยตนเอง” ต�มแนวท�งตวัอย�่งทีไ่ดจ้�ก “คูม่อื
คณะกรรมก�รตรวจสอบ” ของสำ�นักง�นคณะกรรมก�ร ก.ล.ต. ที่ได้
จดัทำ�รว่มกบัตล�ดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย สม�คมสง่เสรมิสถ�บนั
กรรมก�รบรษิทัไทย (IOD) และบรษิทั ไพรซ้ว์อเตอรเ์ฮ�สค์เูปอร ์จำ�กดั 
ซึง่เผยแพร่ให้บรษัิทจดทะเบยีนทร�บเมือ่วันที ่28 ธนัว�คม 2553 และ 
ตั้งแต่ปี 2558 คณะกรรมก�รตรวจสอบได้มีก�รประเมินผลตนเอง 
ของคณะกรรมก�รตรวจสอบแบบร�ยคณะ และแบบร�ยบุคคล 
ต�มแบบประเมินตนเองของคณะกรรมก�รชุดย่อยแบบร�ยคณะ 
และคณะกรรมก�รชุดย่อยแบบร�ยบุคคล ของตล�ดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย เพิ่มเติม รวมเป็นจำ�นวน 3 ชุด ทั้งนี้ คณะกรรมก�ร 
ตรวจสอบได้ร�ยง�นผลก�รประเมินตนเองฯ ต�มแบบของสำ�นักง�น
คณะกรรมก�ร ก.ล.ต. และของตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ที่เป็นแบบร�ยคณะและร�ยบุคคล เสนอให้คณะกรรมก�รบริษัท 
ทร�บเป็นประจำ�ทุกปี 

  ดังนั้น ในปี 2563 คณะกรรมก�รบริษัทได้รับทร�บร�ยง�น 
ผลก�รประเมนิตนเองแบบร�ยคณะและร�ยบคุคล ของคณะกรรมก�ร
ชุดย่อยทุกชุด 

5.5 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

  ที่ประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี  คร้ังที่  16 เมื่อวันที่   
5 เมษ�ยน 2548 ไดม้ีมติอนมุตัิปรบัปรงุหลกัเกณฑแ์ละอตัร�ก�รจ�่ย
ค่�ตอบแทนกรรมก�รของบริษัทให้เหม�ะสมยิ่งขึ้น โดยค่�ตอบแทน
กรรมก�รบริษัทและกรรมก�รบริห�รจะกำ�หนดให้เป็นค่�ตอบแทน
ร�ยเดือน ส่วนกรรมก�รชุดย่อยอื่นจะกำ�หนดให้เป็นแต่ละครั้งของ
ก�รประชุม สำ�หรับกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ซึ่งเป็นผู้บริห�รระดับสูง 
จะได้รับค่�ตอบแทนในฐ�นะของผู้บริห�รระดับสูงเท่�นั้น จะไม่ได้รับ 
ค�่ตอบแทนในฐ�นะของกรรมก�รอกี ซึง่บรษิทัไดพ้จิ�รณ�ค�่ตอบแทน
กรรมก�รและผู้บริห�รระดับสูงของบริษัทต�มคว�มเหม�ะสม 
และสอดคล้องกับขอบเขตภ�ระหน้�ที่คว�มรับผิดชอบ และเชื่อมโยง
กับผลก�รดำ�เนินง�นของบริษัทโดยรวม สำ�หรับผู้บริห�รระดับสูง
จะต้องเชื่อมโยงกับผลก�รปฏิบัติง�นต�มเป้�หม�ยก�รปฏิบัติง�น
ประจำ�ปี (Goals Program) ด้วย ซึ่งค่�ตอบแทนและองค์ประกอบ 
ค่�ตอบแทนแก่กรรมก�รและผู้บริห�รระดับสูงน่�จะอยู่ในระดับ 
เพียงพอที่จะจูงใจและรักษ�กรรมก�รและผู้บริห�รระดับสูงที่มี
คุณภ�พไว้ได้ต�มที่ต้องก�ร โดยมีก�รเปรียบเทียบกับค่�ตอบแทน
ของบริษัทกับบริษัทที่จัดอยู่ในระดับที่มีก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี 
และอยู่ในอุตส�หกรรมที่เทียบเคียงกันได้ด้วย และที่ประชุมวิส�มัญ
ผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 22 กันย�ยน 2554 ได้มีมติอนุมัติ
ก�รปรับปรุงค่�ตอบแทนกรรมก�รให้สอดคล้องเหม�ะสมกับแผน 
ก�รปรับปรุงโครงสร้�งก�รบริห�รจัดก�รของบริษัท
  กล่�วโดยสรุป ค่�ตอบแทนกรรมก�รและผู้บริห�รระดับสูง
ของบริษัท เป็นไปต�มหลักเกณฑ์ที่เสนอโดยคณะกรรมก�รสรรห�
และกำ�หนดค่�ตอบแทน ซึ่งคณะกรรมก�รบริษัทเห็นชอบด้วย และ
ไดร้บัอนมุตัจิ�กทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ของบรษิทั โดยมรี�ยละเอยีดเกี่ยวกบั 
ค่�ตอบแทนกรรมก�รและผู้บริห�ร ปี 2563 ปร�กฏอยู่ในเรื่อง  
ค่�ตอบแทนกรรมก�รและผู้บริห�ร 

5.6 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

  บริษัทมีนโยบ�ยในก�รส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมก�ร
และผู้บริห�รระดับสูงของบริษัทได้เข้�รับก�รอบรมหรือเข้�ร่วม 
ในกิจกรรมด้�นต่�งๆ ของบริษัท เช่น ก�รไปศึกษ�ดูง�นที่โรงง�น
ของบริษัทจดทะเบียนอื่น เพื่อเป็นก�รเพิ่มพูนคว�มรู้และเพื่อพัฒน�
ศักยภ�พของบุคล�กรของบริษัทให้สูงขึ้น โดยนำ�คว�มรู้ดังกล่�ว 
ม�ประยุกต์ใช้เพื่อพัฒน�และปรับปรุงก�รปฏิบัติง�นของบริษัท ซึ่งมี 
ทั้งก�รอบรมหรือสัมมน�ที่จัดขึ้นเองภ�ยในบริษัท และที่สถ�บัน
ภ�ยนอกเป็นผู้จัด นอกจ�กนี้ ยังมีก�รหมุนเวียนผู้บริห�รระดับสูง
ภ�ยในกลุ่มบริษัท เพื่อก�รเรียนรู้ง�นและถ่�ยทอดประสบก�รณ์ 
ก�รบริห�รจัดก�รภ�ยในกลุ่มบริษัทอีกด้วย
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  เพื่อรองรับก�รดำ�เนินก�รดังกล่�วข้�งต้น บริษัทได้กำ�หนดนโยบ�ยและระเบียบด้�นก�รบริห�รง�นบุคคล เรื่อง ก�รพัฒน�บุคล�กร 
รวมทั้งแนวปฏิบัติว่�ด้วยเรื่องก�รฝึกอบรม/สัมมน�พนักง�น และแนวปฏิบัติว่�ด้วยเรื่องก�รเบิกค่�ใช้จ่�ยก�รฝึกอบรม/สัมมน�   

5.6.1 การพัฒนากรรมการ
  1. ก�รปฐมนิเทศกรรมก�รใหม่
   ในปี 2563 บริษัทมีกรรมก�รบริษัทที่ได้รับก�รเลือกตั้งเข้�ม�ใหม่แทนกรรมก�รล�ออก สำ�นักเลข�นุก�รบริษัทเป็น 
ผู้รวบรวมและส่งมอบเอกส�รและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อก�รปฏิบัติหน้�ที่ของกรรมก�ร ได้แก่ คู่มือกรรมก�ร คู่มืออำ�น�จดำ�เนินก�รของ
บริษัท คู่มือจริยธรรมของกรรมก�รบริษัท และข้อมูลอื่นที่สำ�คัญที่เกี่ยวกับบริษัท อ�ทิ ปรัชญ�ในก�รดำ�เนินธุรกิจ จริยธรรมธุรกิจ วิสัยทัศน์  
ค่�นิยม จริยธรรมพนักง�น และคว�มขัดแย้งท�งผลประโยขน์ ซึ่งบริษัทได้จัดพิมพ์เป็นคู่มือบริษัทที่เรียกว่� วิถีเอสเอสไอ (SSI WAY)
  2. ก�รอบรมสัมมน�ของกรรมก�รในโครงก�รอบรมสัมมน�ต่�งๆ 
   ร�ยละเอียดข้อมูลปร�กฏอยู่ในเรื่อง ร�ยละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมก�รบริษัท
 
5.6.2 การพัฒนาผู้บริหารและแผนการสืบทอดงาน
  1. ก�รปฐมนิเทศผู้บริห�รใหม่
   สำ�หรับผู้บริห�รใหม่ บริษัทได้จัดให้มีก�รแนะนำ�ลักษณะธุรกิจ ก�รดำ�เนินง�นของบริษัท และของหน่วยง�นต่�งๆ โดยผู้บริห�ร 
ของแต่ละหน่วยง�น รวมทั้งจัดเอกส�รและข้อมูลที่เกี่ยวข้องในก�รปฏิบัติง�นของผู้บริห�รให้เป็นคู่มือในก�รทำ�ง�น อ�ทิ คู่มืออำ�น�จ 
ดำ�เนินก�รของบริษัท คู่มือบริษัท “วิถีเอสเอสไอ (SSI WAY)”
  2. ก�รอบรมสัมมน�ของผู้บริห�ร 
   บริษัทสนับสนุนให้กรรมก�รและผู้บริห�รเข้�ร่วมสัมมน�หลักสูตรที่เป็นประโยชน์ในก�รปฏิบัติหน้�ที่ทั้งด้�นก�รบริห�รธุรกิจ/ 
อุตส�หกรรม และก�รดำ�เนินบทบ�ทหน้�ที่คว�มรับผิดชอบของกรรมก�ร ซึ่งกรรมก�รทุกท่�นได้เข้�รับก�รอบรมหลักสูตรพื้นฐ�น 
ก�รปฏิบัติหน้�ที่กรรมก�รแล้ว ร�ยละเอียดข้อมูลปร�กฏอยู่ในเรื่อง ร�ยละเอียดเกี่ยวกับคณะผู้บริห�ร 

ในปี 2563 กรรมการและผู้บริหารมีการเข้าร่วมอบรมสัมมนา ดังนี้

รายชื่อกรรมการ ตำาแหน่ง หลักสูตรอบรม/หัวข้อสัมมนา 
ปี 2563

จัดโดย
องค์กร/หน่วยงาน

น�ยวิน วิริยประไพกิจ กรรมก�รบริษัท 1. ก�รพัฒน�โรงง�นไฟฟ้�ชุมชนแบบครบวงจร

     เพื่อคว�มยั่งยืนของท้องถิ่นไทย

2. 2020 SEAISI e-Conference

Power Energy Network

SEAISI

น�ยน�ว� จันทนสุรคน กรรมก�รบริษัท 1. Competency Development Roadmap

2. โครงก�รฝึกอบรมหลักสูตร “วิทย�ก�รก�รจัดก�ร        

 สำ�หรับนักบริห�รระดับสูง”(วบส.) รุ่นที่ 5 

 (Advanced Master of Management Program, AMM)

3. 2020 SEAISI e-Conference

บริษัท ไทยสกิลล์ พลัส จำ�กัด

สถ�บันบัณฑิต

พัฒนบริห�รศ�สตร์

SEAISI

น�ยกิตติศักดิ์ ม�พะเน�ว์ กรรมก�รบริษัท 1.  สัญญ�ก่อสร้�ง Construction Contract 

     Management in Practice

Omega worldclass 

Innovation Institute
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  สำ�หรับแผนก�รสืบทอดง�น บริษัทได้มีนโยบ�ยและระเบียบ 
ด้�นก�รบริห�รง�นบุคคล ภ�คพิเศษที่ 2/2548 เรื่องแผนทดแทน 
ตำ�แหน่ง (Succession Plan) เพื่อเป็นก�รว�งแผนและเตรียม 
คว�มพร้อมด้�นอัตร�กำ�ลังของบริษัทในอน�คต โดยกำ�หนด 
ผู้สืบทอดตำ�แหน่ง (Successor) ในตำ�แหน่งง�นหลัก (Key Position) 
  คณะอนุทำ�ง�นว�งแผนและพัฒน�ผู้สืบทอดตำ�แหน่ง 
(Succession Plan Sub-Committee) ได้ว�งแผนและกำ�หนดรูปแบบ 
ก�รพัฒน�ผู้สืบทอดตำ�แหน่ง โดยให้มีแผนก�รพัฒน�ผู้สืบทอด 
ตำ�แหน่งเป็นร�ยบุคคล (Individual Development Plan) เพือ่ใหผู้ส้บืทอด 
ตำ�แหน่งมีศักยภ�พครบถ้วนต�มแนวท�งที่บริษัทได้กำ�หนดไว้ 
โดยบริษัทได้กำ�หนดพนักง�นผู้สืบทอดตำ�แหน่งง�นที่สำ�คัญ

คณะกรรมการชุดย่อย 

 คณะกรรมก�รบริษัทได้กระจ�ยอำ�น�จหน้�ที่คว�มรับผิดชอบ 
ในก�รกำ�กับดูแลบริษัท โดยแต่งตั้งคณะกรรมก�รชุดย่อยต่�งๆ เพื่อ
แบ่งเบ�ภ�ระของคณะกรรมก�รบริษัท ให้ช่วยศึกษ�และกลั่นกรอง
ง�นที่มีคว�มสำ�คัญต�มขอบเขตอำ�น�จหน้�ที่ที่ได้รับมอบหม�ยจ�ก
ที่ประชุมคณะกรรมก�รบริษัท รวมจำ�นวน 6 ชุด และเมื่อปี 2554  
ที่ประชุมคณะกรรมก�รบริษัทได้มีมติอนุมัติให้ปรับปรุงโครงสร้�ง
ก�รบริห�รจัดก�รของบริษัท ทำ�ให้คณะกรรมก�รชุดย่อยเหลือเพียง 
4 ชุด ดังนี้
  1. คณะกรรมก�รตรวจสอบ
  2. คณะกรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค่�ตอบแทน
  3. คณะกรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี
  4. คณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง

 คณะกรรมก�รชุดย่อยเกือบทุกชุดมีกรรมก�รอิสระเป็นประธ�น
กรรมก�ร เว้นแต่คณะกรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�รท่ีดี โดยคณะกรรมก�ร 
ตรวจสอบมสีม�ชกิทกุคนเปน็กรรมก�รอสิระ สว่นคณะกรรมก�รกำ�กับ
ดแูลกจิก�รทีด่แีละคณะกรรมก�รบรหิ�รคว�มเสีย่งมสีม�ชกิสว่นใหญ่ 
เป็นกรรมก�รอิสระ  สำ�หรับคณะกรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค่�ตอบแทน 
สม�ชิกส่วนใหญ่ยังไม่เป็นกรรมก�รอิสระ ซึ่งคณะกรรมก�รบริษัท 
จะพิจ�รณ�ให้มีกรรมก�รอิสระเพิ่มขึ้นในโอก�สที่เหม�ะสมต่อไป 
ส่วนก�รกำ�หนดระยะเวล�ที่กรรมก�รชุดย่อยต่�งๆ จะดำ�รงตำ�แหน่ง
ในแต่ละว�ระเป็นไปต�มที่บริษัทกำ�หนดว�ระละ 3 ปี สำ�หรับ 
ก�รกำ�หนดจำ�นวนว�ระสูงสุดที่กรรมก�รจะดำ�รงตำ�แหน่งติดต่อกัน 
ในคณะกรรมก�รชุดย่อยต่�งๆ นั้น บริษัทยังมิได้กำ�หนดไว้
 นอกจ�กนี้ เมื่อปี 2554 คณะกรรมก�รบริษัทยังได้มีมติให้จัดต้ัง
คณะกรรมก�รจัดก�ร (Management Committee) ขึ้น เพื่อรับผิดชอบ
ภ�ระง�นบ�งส่วนแทนคณะกรรมก�รบริห�ร มีสม�ชิกประกอบด้วย 
ผู้บริห�รระดับสูงของบริษัท โดยแต่งต้ังน�ยวิน วิริยประไพกิจ 
กรรมก�รบริษัทและกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ ดำ�รงตำ�แหน่งเป็น 
ประธ�นเจ�้หน�้ทีบ่รหิ�รกลุม่ ซึง่ทำ�หน�้ทีเ่ปน็ประธ�นคณะกรรมก�ร
จัดก�รดังกล่�วด้วย 

 โดยร�ยละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับขอบเขต อำ�น�จหน้�ที่ และ 
คว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�รชุดย่อยต่�งๆ มีดังนี้

1. คณะกรรมการตรวจสอบ
 
 ณ วนัที ่31 ธนัว�คม 2563 คณะกรรมก�รตรวจสอบ ประกอบด้วย
กรรมก�รจำ�นวน 3 ท่�น ว�ระก�รดำ�รงตำ�แหน่งคร�วละ 3 ปี (ตั้งแต ่
วันที่ 30 มิถุน�ยน 2563 ถึงวันที่ 29 มิถุน�ยน 2566) ดังนี้
 1. น�ยสมช�ย สกุลสุรรัตน์
  ประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ
 2. น�ยเพิ่มพูน ไกรฤกษ์
  กรรมก�รตรวจสอบ
 3. น�ยญ�ณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์
  กรรมก�รตรวจสอบ
 โดยกรรมก�รตรวจสอบทั้ง 3 ท่�นดังกล่�ว มีคว�มรู้และ 
ประสบก�รณ์เพียงพอที่จะส�ม�รถทำ�หน้�ที่ ในก�รสอบท�น 
คว�มน่�เชื่อถือของงบก�รเงิน

ขอบเขต อำานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการตรวจสอบ

 1. สอบท�นให้บริษัทมีร�ยง�นท�งก�รเงินอย่�งถูกต้องและ 
เพียงพอ
 2. สอบท�นให้บริษัทมีระบบก�รควบคุมภ�ยใน (Internal  
Control) และระบบก�รตรวจสอบภ�ยใน (Internal Audit) รวมถึง
ม�ตรก�รที่เกี่ยวข้องกับนโยบ�ยต่อต้�นก�รทุจริตและคอร์รัปชั่น  
ที่เหม�ะสมและมีประสิทธิผล รวมท้ังพิจ�รณ�คว�มเป็นอิสระของ
สำ�นักตรวจสอบภ�ยใน ตลอดจนให้คว�มเห็นชอบในก�รพิจ�รณ�
แต่งตั้ง โยกย้�ย เลิกจ้�งผู้บริห�รสูงสุดของสำ�นักตรวจสอบภ�ยใน
 3. สอบท�นใหบ้ริษทัปฏิบตัิต�มกฎหม�ยว�่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละ
ตล�ดหลักทรัพย์ และกฎหม�ยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท รวมทั้ง 
กฎ/ระเบียบ/ประก�ศ/คำ�ส่ัง ที่ออกโดยอ�ศัยอำ�น�จต�มกฎหม�ย 
ดังกล่�ว
 4. สอบท�นระบบก�รบริห�รคว�มเสี่ยงของบริษัท โดยมุ่งเน้น 
ในคว�มเสี่ยงที่สำ�คัญของบริษัท
 5. พิจ�รณ� คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่�ตอบแทน 
ผู้สอบบัญชีของบริษัท
 6. พิจ�รณ�ร�ยก�รท่ีเก่ียวโยงกัน  หรือร�ยก�รท่ีอ�จมีคว�มขัดแย้ง 
ท�งผลประโยชน์ ให้เป็นไปต�มกฎหม�ยว่�ด้วยหลักทรัพย์และ
ตล�ดหลักทรัพย์ และกฎหม�ยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท รวมทั้ง 
กฎ/ระเบียบ/ประก�ศ/คำ�ส่ัง ที่ออกโดยอ�ศัยอำ�น�จต�มกฎหม�ย 
ดังกล่�ว 
 7. พจิ�รณ�ว�่จ้�งทีป่รกึษ�เฉพ�ะกจิ ในกรณทีีต่อ้งก�รคำ�แนะนำ� 
หรือคว�มรู้จ�กผู้เช่ียวช�ญเฉพ�ะด้�นด้วยค่�ใช้จ่�ยของบริษัท
 8. ปฏิบัติก�รอื่นใดต�มที่คณะกรรมก�รบริษัทมอบหม�ย  
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 9. ในก�รปฏิบัติหน้�ที่ของคณะกรรมก�รตรวจสอบห�กพบ 
หรือมีข้อสงสัยว่�มีร�ยก�รหรือก�รกระทำ�ดังต่อไปน้ี ซ่ึงอ�จมีผลกระทบ 
อย่�งมีนัยสำ�คัญต่อฐ�นะก�รเงินและผลก�รดำ�เนินง�นของบริษัท
ให้คณะกรรมก�รตรวจสอบร�ยง�นต่อคณะกรรมก�รของบริษัท 
เพื่อดำ�เนินก�รปรับปรุงแก้ไขภ�ยในเวล�ที่คณะกรรมก�รตรวจสอบ
เห็นสมควร
  9.1 ร�ยก�รที่เกิดคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์
  9.2 ก�รทุจริต หรือมีส่ิงผิดปกติ หรือมีคว�มบกพร่องท่ีสำ�คัญ 
ในระบบก�รควบคุมภ�ยใน
  9.3 ก�รฝ่�ฝืนต�มกฎหม�ยว่�ด้วยหลักทรัพย์และ
ตล�ดหลักทรัพย์ และกฎหม�ยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท รวมทั้ง 
กฎ/ระเบียบ/ประก�ศ/คำ�สั่ง ที่ออกโดยอ�ศัยอำ�น�จต�มกฎหม�ย 
ดังกล่�ว 
 10. ร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�นของคณะกรรมก�รตรวจสอบ  
ให้คณะกรรมก�รบริษัททร�บอย่�งน้อยปีละสองครั้ง
 11. จัดทำ�ร�ยง�นของคณะกรรมก�รตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ 
ในร�ยง�นประจำ�ปีของบริษัท ซ่ึงร�ยง�นดังกล่�วต้องลงน�มโดย
ประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ  และต้องประกอบด้วยข้อมูลต�มหลักเกณฑ์ 
และข้อกำ�หนดของตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2. คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน   

 ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2563 คณะกรรมก�รสรรห�และกำ�หนด 
ค่�ตอบแทน ประกอบด้วยกรรมก�รจำ�นวน 3 ท่�น ว�ระก�รดำ�รง 
ตำ�แหน่งคร�วละ 3 ปี (ตั้งแต่วันที่ 1 กันย�ยน 2563 ถึงวันที่  
31 สิงห�คม 2566) ดังนี้
 1. น�ยศิริพล ยอดเมืองเจริญ    
  ประธ�นกรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค่�ตอบแทน
 2. น�ยสมช�ย พิพิธวิจิตรกร
  กรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค่�ตอบแทน
 3. น�ยน�ว�  จันทนสุรคน
  กรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค่�ตอบแทน   

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

 1. หน้�ที่และคว�มรับผิดชอบเกี่ยวกับด้�นก�รสรรห�
  1.1 สรรห�บคุคลทีม่คีณุสมบตัเิหม�ะสมทีจ่ะดำ�รงตำ�แหนง่
เป็นกรรมก�รบริษัทและผู้บริห�รระดับสูงในตำ�แหน่งตั้งแต่กรรมก�ร 
ผู้จัดก�รใหญ่ขึ้นไป เพื่อให้คณะกรรมก�รบริษัทพิจ�รณ�แต่งตั้ง
สำ�หรบัผูบ้รหิ�รระดบัสงูในตำ�แหนง่ตัง้แตก่รรมก�รผูจ้ดัก�รใหญ่ขึน้ไป  
และในกรณทีีต่ำ�แหนง่กรรมก�รว่�งลงเพร�ะเหตุอืน่นอกจ�กถงึคร�ว
ออกต�มว�ระ หรือให้คณะกรรมก�รบริษัทพิจ�รณ�คัดเลือกเพื่อ 
เสนอชื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งสำ�หรับกรณีอื่น

  1.2 ในก�รสรรห�บุคคลเพื่อเสนอชื่อให้คณะกรรมก�ร
บริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจ�รณ�แต่งตั้งเป็นกรรมก�รบริษัท  
หรือผู้บริห�รระดับสูงในตำ�แหน่งตั้งแต่กรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ขึ้นไป  
ต�มที่กล่�วในข้อ 1.1 น้ัน คณะกรรมก�รสรรห�และกำ�หนด 
ค่�ตอบแทนควรดำ�เนินก�ร ดังนี้
    1.2.1 กำ�หนดคุณสมบัติและลักษณะส่วนตัวอื่น 
ทีเ่หน็ว�่มคีว�มสำ�คญัของกรรมก�รและผูบ้รหิ�รระดบัสงูในตำ�แหนง่
ตัง้แตก่รรมก�รผูจ้ดัก�รใหญข่ึน้ไป ทีต่อ้งก�รสรรห� เชน่ คว�มเปน็ผูน้ำ�  
คว�มรู้และประสบก�รณ์ และคว�มเชี่ยวช�ญเฉพ�ะด้�นที่ต้องก�ร  
มีคุณธรรมและคว�มรับผิดชอบต่อผลง�น ( Integr i ty  and  
Accountability) ยึดมั่นในก�รทำ�ง�นอย่�งมีหลักก�รและม�ตรฐ�น
เยีย่งมอือ�ชพี มวุีฒภิ�วะและคว�มมัน่คง และกล้�แสดงคว�มคดิเห็น 
ที่แตกต่�งและเป็นอิสระ เป็นต้น
    1.2.2 พจิ�รณ�คว�มเปน็อสิระของบคุคลทีจ่ะเสนอชื่อ 
ให้เป็นกรรมก�รประเภทอิสระของบริษัทว่�มีคุณสมบัติครบถ้วน 
ในก�รดำ�รงตำ�แหน่งเป็นกรรมก�รอิสระของบริษัทหรือไม่
    1.2.3 พิจ�รณ�คว�มเพียงพอของก�รอุทิศเวล�
สำ�หรบัก�รปฏิบตัิหน�้ทีใ่นฐ�นะกรรมก�รบริษทั เชน่ ในก�รพิจ�รณ�
เสนอชื่อกรรมก�รเดิมเข้�ดำ�รงตำ�แหน่งต่ออีกว�ระ อ�จประเมินจ�ก
จำ�นวนคร้ังของก�รเข้�ร่วมประชุมคณะกรรมก�รบริษัท ส่วนบุคคล
ที่จะถูกเสนอชื่อเป็นกรรมก�รใหม่อ�จพิจ�รณ�จ�กจำ�นวนบริษัท 
ที่บุคคลนั้นดำ�รงตำ�แหน่งอยู่ก่อนที่จะเข้�เป็นกรรมก�รบริษัท
    1.2.4 ตรวจสอบให้รอบคอบว่�บุคคลที่จะถูกเสนอ 
ชื่อนั้น มีคุณสมบัติต�มกฎหม�ยและข้อกำ�หนดของหน่วยร�ชก�ร
  1.3 ทบทวนและเสนอคว�มเห็นต่อคณะกรรมก�รบริษัท 
เก่ียวกับคว�มเหม�ะสมของขน�ด (Size) และองค์ประกอบ (Composition)  
ของคณะกรรมก�รบริษัท เพื่อให้ก�รปฏิบัติหน้�ที่ของคณะกรรมก�ร
บรษิทัเปน็ไปอย�่งมปีระสทิธผิล เช่น ควรจะมจีำ�นวนกรรมก�รเพยีงพอ 
ทีม่คีณุสมบตัทิีเ่หม�ะสม เพือ่แตง่ตัง้เปน็กรรมก�รของคณะกรรมก�ร
ชุดย่อยที่คณะกรรมก�รบริษัทจัดตั้งขึ้น ส่วนองค์ประกอบของ 
คณะกรรมก�รบริษัท ควรประกอบด้วยกรรมก�รที่มีคว�มรู้   
คว�มส�ม�รถ ประสบก�รณ์ และคว�มเชี่ยวช�ญเฉพ�ะด้�น 
ที่หล�กหล�ย เพื่อให้ก�รพิจ�รณ�ตัดสินใจของคณะกรรมก�รบริษัท
ในเรื่องต่�งๆ มีคว�มรอบคอบรัดกุมยิ่งขึ้น นอกจ�กนี้ ควรพิจ�รณ�
ถึงคว�มเหม�ะสมของจำ�นวนกรรมก�รที่เป็นอิสระเพื่อให้เป็นไป 
ต�มหลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี
  1.4 ปฏิบัติหน้�ที่อื่นใดที่เกี่ยวกับก�รสรรห�กรรมก�ร 
ต�มที่ได้รับมอบหม�ยจ�กคณะกรรมก�รบริษัท
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 2. หน้�ที่และคว�มรับผิดชอบเกี่ยวกับก�รกำ�หนดค่�ตอบแทน
  2.1 พิจ�รณ�ค่�ตอบแทนของคณะกรรมก�รบริษัท 
กรรมก�รของคณะกรรมก�รชุดย่อยที่คณะกรรมก�รบริษัทจัดตั้งขึ้น 
และผู้บริห�รระดับสูงในตำ�แหน่งต้ังแต่กรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ขึ้นไป  
เพื่อให้คณะกรรมก�รบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจ�รณ�อนุมัติ 
แลว้แตก่รณ ีค�่ตอบแทนในทีน่ี ้ใหห้ม�ยรวมถงึ (ก) ค�่ตอบแทนประจำ� 
(Retainer) ซึ่งเป็นค่�ตอบแทนที่จ่�ยเป็นร�ยเดือน (ข) ค่�เบี้ยประชุม 
(Attendance Fee) ซึง่เปน็ค�่ตอบแทนทีจ่�่ยเปน็ร�ยครัง้ตอ่ก�รประชมุ 
สำ�หรับกรรมก�รที่เข้�ร่วมประชุม (ค) ค่�ตอบแทนที่จ่�ยต�ม 
ผลก�รดำ�เนินง�นของบริษัท (Incentive) ซึ่งได้แก่ โบนัสหรือบำ�เหน็จ 
และ (ง) ผลประโยชน์อื่นใดต�มที่คณะกรรมก�รบริษัทกำ�หนด
  2.2 เพ่ือให้ก�รพิจ�รณ�ค่�ตอบแทนมีคว�มโปร่งใส เป็นธรรม  
และสมเหตุสมผล คณะกรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค่�ตอบแทน
ควรดำ�เนินก�รพิจ�รณ�ค่�ตอบแทนต�มหลักเกณฑ์และแนวท�ง 
ดังต่อไปนี้
    2.2.1 ค่�ตอบแทนควรสมเหตุสมผลและอยู่ในระดับ
ที่ส�ม�รถที่จะดึงดูดและรักษ�กรรมก�รและผู้บริห�รระดับสูงที่มี
คุณสมบัติที่บริษัทต้องก�ร โดยอ�จพิจ�รณ�เปรียบเทียบกับข้อมูล
ก�รจ่�ยค่�ตอบแทนของบริษัทอื่นที่มีก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีและ
เทียบเคียงกันได้ เช่น ขน�ดของกิจก�ร (Size) ซึ่งอ�จวัดได้จ�ก 
ยอดข�ยหรือยอดสินทรพัยร์วม เปน็ตน้ ระดบัของกำ�ไร (Profitablility) 
และคว�มย�กง่�ยของก�รบริห�ร (Complexity)
    2.2.2 ค่�ตอบแทนกรรมก�รควรเหม�ะสมและ
สอดคล้องกับขอบเขตหน้�ที่คว�มรับผิดชอบของกรรมก�รแต่ละคน 
กรรมก�รทีไ่ดร้บัมอบหม�ยหน�้ทีค่ว�มรบัผดิชอบม�กขึน้ กค็วรไดร้บั 
ค่�ตอบแทนที่เพิ่มขึ้นด้วย เช่น กรรมก�รชุดย่อย นอกจ�กจะได้รับ 
ค่�ตอบแทนในฐ�นะทีเ่ปน็กรรมก�รบรษิทัแลว้ ควรไดร้บัค�่ตอบแทน
เพิ่มเติมในฐ�นะเป็นกรรมก�รชุดย่อยด้วย ประธ�นกรรมก�รบริษัท
และประธ�นคณะกรรมก�รชุดย่อยควรได้รับค่�ตอบแทนม�กกว่�
สม�ชกิของคณะกรรมก�รบรษิทัและสม�ชกิของคณะกรรมก�รชดุยอ่ย 
ในอัตร�ที่เหม�ะสม
    2.2.3 ค่�ตอบแทนของกรรมก�รที่จ่�ยต�มผล 
ก�รดำ�เนินง�นประจำ�ปีของบริษัท เช่น โบนัสกรรมก�รควรเชื่อมโยง
กับผลตอบแทนที่จ่�ยให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปของเงินปันผล ห�กปีใดมิได้
มีก�รจ่�ยเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น ก็จะไม่มีก�รพิจ�รณ�ก�รจ่�ยโบนัส
ให้แก่กรรมก�ร
    2.2.4 กรรมก�รที่เป็นผู้บริห�รของบริษัทด้วยจะได้
รับค่�ตอบแทนในฐ�นะของผู้บริห�รเท่�นั้น จะไม่ได้รับค่�ตอบแทน
ในฐ�นะกรรมก�รของบริษัทแต่อย่�งใด
  2.3 ทบทวนและให้คำ�แนะนำ�ต่อกรรมก�รบริษัทเกี่ยวกับ 
คว�มเหม�ะสมของค่�ตอบแทนกรรมก�รเป็นประจำ�ทุกปี โดยพิจ�รณ�
ต�มหลักเกณฑ์และแนวท�งก�รพิจ�รณ�ค่�ตอบแทนดังกล่�วข�้งตน้ 
ก่อนนำ�เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจ�รณ�อนุมัติ

  2.4 ประเมินผลก�รปฏิบัติง�นของผู้บริห�รระดับสูง 
ในตำ�แหนง่ตัง้แตก่รรมก�รผูจ้ดัก�รใหญข่ึน้ไป เพื่อกำ�หนดค�่ตอบแทน 
ก่อนนำ�เสนอขออนุมัติจ�กคณะกรรมก�รบริษัทเป็นประจำ�ทุกปี  
ในก�รประเมินผลก�รปฏิบัติง�นประจำ�ปีของผู้บริห�รระดับสูง 
ในตำ�แหน่งตั้งแต่กรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ขึ้นไปนั้น ควรจะพิจ�รณ�
จ�กผลก�รดำ�เนินง�นประจำ�ปีของบริษัทโดยรวม ผลก�รปฏิบัติ
หน้�ที่ในด้�นที่สำ�คัญอื่น และก�รสร้�งผลตอบแทนให้แก่บริษัทและ 
ผู้ถือหุ้นในระยะย�ว นอกจ�กน้ี ควรจะเปรียบเทียบกับผลก�รดำ�เนินง�น 
ของบรษิทัอืน่ทีอ่ยูใ่นอตุส�หกรรมเดยีวกันทีเ่ทยีบเคยีงกนัไดป้ระกอบ
พิจ�รณ�ด้วย
  2.5 ปฏิบัติหน้�ที่อื่นใดที่เกี่ยวกับก�รกำ�หนดค่�ตอบแทน
ต�มที่ได้รับมอบหม�ยจ�กคณะกรรมก�รบริษัท
 3. ที่ปรึกษ�ภ�ยนอก (Outside Advisors) ในก�รปฏิบัติหน้�ที่
ของคณะกรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค่�ตอบแทน ให้คณะกรรมก�ร
สรรห�และกำ�หนดค่�ตอบแทนมีอำ�น�จในก�รว่�จ้�งที่ปรึกษ� 
ภ�ยนอกต�มที่ เ ห็นว่�จำ�เป็นและเหม�ะสม เพื่อให้ส�ม�รถ 
ขอคำ�ปรกึษ�จ�กผูเ้ชีย่วช�ญในเรือ่งทีจ่ะชว่ยใหค้ณะกรรมก�รสรรห� 
และกำ�หนดค่�ตอบแทนส�ม�รถปฏิบัติหน้�ที่ต�มที่กำ�หนดไว้ 
ในกฎบัตรนี้ ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พและประสิทธิผล
 4. ก�รร�ยง�น (Reporting Responsibilities) คณะกรรมก�ร 
สรรห�และกำ�หนดค่�ตอบแทนควรร�ยง�นผลก�รปฏิบัติหน้�ที่ต�ม
ที่กำ�หนดไว้ในกฎบัตรดังนี้
  4.1 ร�ยง�นผลก�รประชุมของคณะกรรมก�รสรรห�และ
กำ�หนดค่�ตอบแทนหลังจ�กก�รประชุมทุกครั้งต่อคณะกรรมก�ร
บริษัทเพื่อทร�บ นอกจ�กนี้ ควรร�ยง�นต่อคณะกรรมก�รบริษัท 
ในเรื่องเกี่ยวกับก�รสรรห�และกำ�หนดค่�ตอบแทนที่สำ�คัญอื่น  
ซึง่คณะกรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค�่ตอบแทนเห็นว�่คณะกรรมก�ร
บริษัทควรจะได้รับทร�บ
  4.2 ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติหน้�ที่คณะกรรมก�รสรรห�และ
กำ�หนดค่�ตอบแทนในปีที่ผ่�นม�ต่อผู้ถือหุ้นโดยจัดทำ�เป็นร�ยง�น
และเปิดเผยไว้ในร�ยง�นประจำ�ปีของบริษัท

3. คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี    

 ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2563 คณะกรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี 
ประกอบดว้ยกรรมก�รจำ�นวน 3 ท�่น ว�ระก�รดำ�รงตำ�แหนง่คร�วละ  
3 ปี (ตั้งแต่วันที่ 4 ธันว�คม 2562 ถึงวันที่ 3 ธันว�คม 2565) ดังนี้
 1. น�ยกมล จันทิม�   
  ประธ�นกรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี
 2. น�ยญ�ณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์ 
  กรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี
 3. น�ยศิริพล ยอดเมืองเจริญ   
  กรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี
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ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี

 1. เสนอทบทวนนโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีของบริษัท 
ต่อคณะกรรมก�รบริษัท โดยยึดมั่นในปรัชญ�ในก�รดำ�เนินธุรกิจ 
และจรยิธรรมธรุกจิของบรษิทั รวมท้ังใหเ้ปรยีบเทยีบกับหลกัก�รกำ�กบั
ดูแลกิจก�รที่ดีที่เป็นส�กล 
 2.  พัฒน�และทบทวนกระบวนก�รหรือแนวปฏิบัติในก�รกำ�กับ
ดูแลกิจก�รที่ดี เพื่อนำ�เสนอหรือแนะนำ�ต่อคณะกรรมก�รบริษัท 
 3.  ติดต�มดูแลก�รปฏิบัติง�นของฝ่�ยจัดก�รให้เป็นไปต�ม
นโยบ�ยและแนวปฏิบัติในก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีของบริษัทที่ได้รับ
อนุมัติจ�กคณะกรรมก�รบริษัท
 4.  ให้คำ�ปรึกษ�ฝ่�ยจัดก�รเรื่อง คว�มรับผิดชอบต่อสังคมของ
บริษัท (Corporate Social Responsibility - CSR) 
 5.  กำ�กับดแูลใหฝ้�่ยจดัก�รของบรษิทัมแีผนปฏบิตังิ�นทีชั่ดเจน
ในก�รปฏิบัติต�มนโยบ�ย CSR และติดต�มผลก�รปฏิบัติต�ม 
แผนง�นของฝ่�ยจัดก�ร เพื่อร�ยง�นต่อคณะกรรมก�รบริษัท
 6. ทบทวนปรชัญ�ในก�รดำ�เนินธรุกิจ จริยธรรมธรุกิจ จริยธรรม
กรรมก�ร จริยธรรมของพนักง�น และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องต�ม 
คว�มเหม�ะสม เพื่อนำ�เสนอต่อคณะกรรมก�รบริษัท
 7. ทบทวนนโยบ�ยและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับก�รต่อต้�น
ก�รทุจริตคอร์รัปชั่น และก�รแจ้งเบ�ะแสหรือข้อร้องเรียน เพื่อให้
สอดคล้องกับแนวท�งปฏิบัติต�มม�ตรฐ�นส�กล ตลอดจนระเบียบ  
ข้อบังคับ และกฎหม�ยที่เกี่ยวข้อง และนำ�เสนอต่อคณะกรรมก�ร
บริษัทเพื่อขออนุมัติ
 8. กำ�กับดูแล ให้คำ�ปรึกษ� และติดต�มให้มีก�รปฏิบัติต�ม
นโยบ�ยและแนวปฏบัิตทิีเ่กีย่วขอ้งกับก�รต่อต้�นก�รทุจรติคอรร์ปัช่ัน 
และก�รแจ้งเบ�ะแสหรือข้อร้องเรียน
 9. พิจ�รณ�ว่�จ้�งที่ปรึกษ�เฉพ�ะกิจจ�กภ�ยนอกเกี่ยวกับ 
เรือ่งก�รกำ�กบัดแูลกจิก�รทีด่ ีเมือ่เหน็ว่�มคีว�มจำ�เปน็และเหม�ะสม 
ด้วยค่�ใช้จ่�ยของบริษัท
 10. ให้กรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีได้รับก�รอบรมเสริมสร้�ง
คว�มรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องต่อก�รดำ�เนินง�นของคณะกรรมก�รกำ�กับ
ดูแลกิจก�รที่ดีได้ ด้วยค่�ใช้จ่�ยของบริษัท
 11. ปฏิบัติก�รอื่นใดต�มที่คณะกรรมก�รบริษัทมอบหม�ย 
อันเกี่ยวเนื่องกับก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี
 12. ร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�นเกี่ยวกับก�รกำ�กับดูแลกิจก�รของ
บริษัทต่อคณะกรรมก�รบริษัทเพื่อทร�บต�มว�ระและโอก�สอันควร 
อย่�งน้อยปีละสองครั้ง และต้องร�ยง�นโดยพลันต่อคณะกรรมก�ร
บรษิทัเพือ่ทร�บหรอืพจิ�รณ�ในกรณทีีม่เีรือ่งซึง่มผีลกระทบตอ่บรษิทั
อย่�งมีนัยสำ�คัญ รวมท้ังให้คว�มเห็นหรือข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุง
แก้ไขต�มคว�มเหม�ะสม

 13. ร�ยง�นก�รกำ�กบัดแูลกจิก�รของบรษิทัตอ่ผูถ้อืหุน้เพื่อทร�บ
เป็นประจำ�ทุกปี โดยเปิดเผยไว้ในร�ยง�นประจำ�ปี (แบบ 56-2) ของ
บริษัท ได้แก่
  13.1 ร�ยง�นของคณะกรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี   
ที่ลงน�มโดยประธ�นกรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี
  13.2 ร�ยง�นก�รปฏิบัติต�มหลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ด ี
ที่ตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือสำ�นักง�นคณะกรรมก�ร 
กำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ประก�ศกำ�หนด

4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

 ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2563 คณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง 
ประกอบดว้ยกรรมก�รจำ�นวน 3 ท�่น ว�ระก�รดำ�รงตำ�แหนง่คร�วละ 
3 ปี (ตั้งแต่วันที่ 4 ธันว�คม 2562 ถึงวันที่ 3 ธันว�คม 2565) ดังนี้
 1. น�ยเพิ่มพูน ไกรฤกษ์
  ประธ�นกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง
 2. น�ยทองฉัตร หงศ์ลด�รมภ์
  กรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง
 3. น�ยสมช�ย พิพิธวิจิตรกร
  กรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

 1. สอบท�นและนำ�เสนอนโยบ�ยก�รบริห�รคว�มเสี่ยง และ
คว�มเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ให้แก่คณะกรรมก�รบริษัท
เพื่อพิจ�รณ�อนุมัติ
 2. กำ�กับดูแลก�รพัฒน�และก�รปฏิบัติต�มกรอบก�รบริห�ร
คว�มเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
 3. สอบท�นร�ยง�นก�รบรหิ�รคว�มเสีย่ง เพือ่ตดิต�มคว�มเสี่ยง 
ที่สำ�คัญและดำ�เนินก�ร เพื่อให้ม่ันใจได้ว่�องค์กรมีก�รจัดก�ร 
คว�มเสี่ยงอย่�งมีประสิทธิภ�พและต่อเนื่อง
 4. ให้ข้อเสนอเพิ่มเติมสำ�หรับก�รจัดก�รคว�มเสี่ยง รวมถึง
ปัญห�และอุปสรรคในก�รพัฒน�ระบบก�รบริห�รคว�มเสี่ยงให้แก่
คณะกรรมก�รบริษัททร�บ
 5. ขอคว�มเหน็จ�กทีป่รกึษ�ภ�ยนอก เมือ่เหน็ว�่มคีว�มจำ�เปน็
และเหม�ะสม รวมท้ังก�รได้รับก�รอบรมเสริมสร้�งคว�มรู้ในเรื่อง 
ที่เกี่ยวข้องต่อก�รดำ�เนินง�นของคณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง  
โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่�ใช้จ่�ย 
 6. ปฏิบัติก�รอื่นใดต�มที่คณะกรรมก�รบริษัทมอบหม�ย 
อันเกี่ยวเนื่องกับก�รบริห�รคว�มเสี่ยง

ร�ำยงำนประจ�ำปี�2563
บริษัท�สหวิริยำสตีลอินดัสตรี�จ�ำกัด�(มหำชน)

98



คณะกรรมการจัดการ

 ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2563 คณะกรรมก�รจัดก�ร ประกอบด้วย 
ผู้บริห�รจำ�นวน 11 ท่�น ดังนี้
 1. น�ยวิน วิริยประไพกิจ 
  ประธ�นคณะกรรมก�รจัดก�ร
 2. น�ยน�ว�  จันทนสุรคน 
  กรรมก�รจัดก�ร
 3. น�ยกิตติศักดิ์ ม�พะเน�ว์  
  กรรมก�รจัดก�ร
 4. น�ยจิร โชตินุชิต 
  กรรมก�รจัดก�ร
 5. น�ยณรงค์ฤทธิ์ โชตินุชิตตระกูล 
  กรรมก�รจัดก�ร
 6. น�ยสมศักดิ์ ศิวะไพบูลย์ 
  กรรมก�รจัดก�ร
 7. น�ยมนินทร์ อินทร์พรหม 
  กรรมก�รจัดก�ร
 8. น�ยยงยุทธ มลิทอง 
  กรรมก�รจัดก�ร
 9. น�ยวีระวิทย์ ดุละลัมพะ 
  กรรมก�รจัดก�ร
 10. น�ยปีเตอร์ รอว์สัน 
  กรรมก�รจัดก�ร
 11. น�ยธีระวุฒิ ล้อมพงษ์พิพัฒน์ 
  กรรมก�รจัดก�ร

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการจัดการ

 1. ศึกษ� วิเคร�ะห์ เพื่อเสนอคณะกรรมก�รบริษัทพิจ�รณ�
อนุมัติเกี่ยวกับนโยบ�ย กลยุทธ์ แผนง�นระยะย�ว แผนง�นประจำ�ปี  
(งบประม�ณ) แผนหรืองบประม�ณก�รลงทุน (Capital Budget) 
แผนก�รขย�ยง�น แผนก�รดำ�เนินก�รในธุรกิจใหม่หรือร่วมทุน
 2. รับผิดชอบในก�รดำ�เนินก�รต�มนโยบ�ย แผนง�นที่ได้รับ
อนุมัติจ�กคณะกรรมก�รบริษัท รวมท้ังก�รติดต�มและวิเคร�ะห์ 
ผลก�รดำ�เนินก�รต�มนโยบ�ยและต�มแผนง�น เพื่อเสนอ 
คณะกรรมก�รบริษัทพิจ�รณ�
 3. อำ�น�จต่�งๆ ของคณะกรรมก�รจัดก�ร ให้เป็นไปต�มและ/หรือ 
จำ�กัดขอบเขตโดยแผนภูมิก�รอนุมัติภ�ยใต้อำ�น�จดำ�เนินก�ร  
(Authorization Chart) ที่อนุมัติโดยคณะกรรมก�รบริษัท
 4. ดำ�เนินก�รเรื่องอื่นใดต�มที่คณะกรรมก�รบริษัทมอบหม�ย

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ
และผู้บริหารระดับสูงสุด

1. กรรมการอิสระ 

 คณะกรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค่�ตอบแทนได้กำ�หนด 
หลักเกณฑ์ในก�รคัดเลือกกรรมก�รอิสระไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมก�ร 
ชุดนี้ ซึ่งมีร�ยละเอียดข้อมูลปร�กฏอยู่ในกฎบัตรของคณะกรรมก�ร
สรรห�และกำ�หนดค่�ตอบแทน ในข้อที่ 5.1.2
 คุณสมบัติกรรมก�รอิสระของบริษัทมีร�ยละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับ 
ก�รกำ�หนดจำ�นวนและคุณสมบัติของกรรมก�รอิสระ ดังนี ้  
 (1) โครงสร�้งคณะกรรมก�รบรษิทัตอ้งมกีรรมก�รอสิระอย�่งนอ้ย 
หนึง่ในส�มของจำ�นวนกรรมก�รทัง้หมดของบรษิทั แตต่อ้งไมน้่อยกว�่ 
ส�มคน
 (2)  กรรมก�รอสิระแตล่ะคนของบรษิทั ตอ้งเปน็ไปต�มหลกัเกณฑ ์
ดังต่อไปนี้
  (ก) ถือหุ้นไม่ เกินร้อยละ 0.5 ของจำ�นวนหุ้นที่มีสิทธิ 
ออกเสยีงทัง้หมดของบรษิทั บรษิทัใหญ ่บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม ผูถ้อืหุน้ 
ร�ยใหญ่ หรือผู้มีอำ�น�จควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมก�รถือหุ้น
ของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมก�รอิสระร�ยนั้นๆ ด้วย
  (ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมก�รที่มีส่วนร่วมบริห�รง�น 
ลูกจ้�ง พนกัง�น ทีป่รกึษ�ทีไ่ดเ้งนิเดอืนประจำ� หรอืผู้มอีำ�น�จควบคุม
ของบรษิทั บรษิทัใหญ ่บรษิทัยอ่ย บรษิทัร่วม บรษิทัยอ่ยลำ�ดบัเดยีวกนั 
ผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ หรือของผู้มีอำ�น�จควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้ 
พ้นจ�กก�รมีลักษณะดังกล่�วม�แล้วไม่น้อยกว่�สองปีก่อนได้รับ 
ก�รแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้�มดังกล่�ว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมก�ร
อสิระเคยเปน็ข�้ร�ชก�ร หรอืทีป่รกึษ�ของสว่นร�ชก�รซึง่เปน็ผูถ้อืหุน้
ร�ยใหญ่ หรือผู้มีอำ�น�จควบคุมของบริษัท
  (ค) ไม่เป็นบุคคลที่มีคว�มสัมพันธ์ท�งส�ยโลหิต หรือโดย
ก�รจดทะเบียนต�มกฎหม�ย ในลักษณะที่เป็นบิด�ม�รด� คู่สมรส 
พีน่อ้ง และบตุร รวมทัง้คูส่มรสของบตุร ของผูบ้รหิ�ร ผูถ้อืหุน้ร�ยใหญ ่
ผู้มีอำ�น�จควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับก�รเสนอให้เป็นผู้บริห�รหรือ
ผู้มีอำ�น�จควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
  (ง) ไ ม่ มีห รือเคยมีคว�มสัมพันธ์ท�งธุร กิจกับบริษัท  
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ หรือผู้มีอำ�น�จควบคุม 
ของบรษัิท ในลกัษณะที่อ�จเปน็ก�รขดัขว�งก�รใชว้จิ�รณญ�ณอย�่ง
อิสระของตน รวมทัง้ไมเ่ปน็หรือเคยเปน็ผูถ้ือหุน้ทีม่ีนยั หรือผูม้ีอำ�น�จ 
ควบคุมของผู้ท่ีมีคว�มสัมพันธ์ท�งธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย  
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ หรือผู้มีอำ�น�จควบคุมของบริษัท  
เว้นแต่จะได้พ้นจ�กก�รมีลักษณะดังกล่�วม�แล้วไม่น้อยกว่�สองปี
ก่อนได้รับก�รแต่งตั้งคว�มสัมพันธ์ท�งธุรกิจต�มวรรคหนึ่ง รวมถึง 
ก�รทำ�ร�ยก�รท�งก�รค้�ที่กระทำ�เป็นปกติเพื่อประกอบกิจก�ร  
ก�รเช่�หรือให้เช่�อสังห�ริมทรัพย์ ร�ยก�รเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือ
บริก�ร หรือก�รให้หรือรับคว�มช่วยเหลือท�งก�รเงิน ด้วยก�รรับ
หรือให้กู้ยืม ค้ำ�ประกัน ก�รให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึง 
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พฤติก�รณ์อื่นทำ�นองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญ� 
มีภ�ระหนี้ที่ต้องชำ�ระต่ออีกฝ่�ยหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละส�มของสินทรัพย ์
ท่ีมีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือต้ังแต่ย่ีสิบล้�นบ�ทข้ึนไป แล้วแต่จำ�นวนใด 
จะต่ำ�กว่� ทั้งนี้ ก�รคำ�นวณภ�ระหนี้ดังกล่�ว ให้เป็นไปต�มวิธีก�ร
คำ�นวณมูลค่�ของร�ยก�รที่เกี่ยวโยงกันต�มประก�ศคณะกรรมก�ร
กำ�กับตล�ดทุนว่�ด้วยหลักเกณฑ์ในก�รทำ�ร�ยก�รที่เกี่ยวโยงกัน
โดยอนุโลม แต่ในก�รพิจ�รณ�ภ�ระหนี้ดังกล่�ว ให้นับรวมภ�ระหนี้
ทีเ่กดิขึน้ในระหว�่งหนึง่ปก่ีอนวันทีม่คีว�มสมัพันธท์�งธรุกจิกบับคุคล
เดียวกัน
  (จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ หรือผู้มีอำ�น�จควบคุมของ
บริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำ�น�จควบคุม หรือหุ้นส่วนของ
สำ�นักง�นสอบบญัช ีซึง่มผีูส้อบบัญชขีองบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัยอ่ย  
บรษิทัรว่ม ผูถ้อืหุ้นร�ยใหญ ่หรอืผูม้อีำ�น�จควบคุมของบรษิทัสังกดัอยู ่ 
เว้นแต่จะได้พ้นจ�กก�รมีลักษณะดังกล่�วม�แล้วไม่น้อยกว่�สองปี
ก่อนได้รับก�รแต่งตั้ง
  (ฉ) ไมเ่ปน็หรือเคยเปน็ผูใ้หบ้ริก�รท�งวิช�ชีพใดๆ ซึง่รวมถึง 
ก�รให้บริก�รเป็นที่ปรึกษ�กฎหม�ยหรือที่ปรึกษ�ท�งก�รเงิน  
ซึ่งได้รับค่�บริก�รเกินกว่�สองล้�นบ�ทต่อปีจ�กบริษัท บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ หรือผู้มีอำ�น�จควบคุม 
ของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำ�น�จควบคุม หรือหุ้นส่วน 
ของผู้ให้บริก�รท�งวิช�ชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจ�กก�รมีลักษณะ 
ดังกล่�วม�แล้วไม่น้อยกว่�สองปีก่อนได้รับก�รแต่งตั้ง 
  (ช) ไม่เป็นกรรมก�รที่ได้รับก�รแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทน
ของกรรมก�รของบริษัท ผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่
เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ 
  (ซ) ไม่ประกอบกิจก�รที่มีสภ�พอย่�งเดียวกันและเป็นก�ร
แข่งขันที่มีนัยกับกิจก�รของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วน 
ทีม่นียัในห�้งหุน้สว่น หรอืเปน็กรรมก�รทีม่สีว่นรว่มบรหิ�รง�น ลูกจ้�ง 
พนักง�น ท่ีปรึกษ�ท่ีรับเงินเดือนประจำ� หรือถือหุ้นเกินร้อยละหน่ึง 
ของจำ�นวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบ
กิจก�รที่มีสภ�พอย่�งเดียวกันและเป็นก�รแข่งขันที่มีนัยกับกิจก�ร 
ของบริษัทหรือบริษัทย่อย 
  (ฌ) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำ�ให้ไม่ส�ม�รถให้คว�มเห็นอย่�ง
เป็นอิสระเกี่ยวกับก�รดำ�เนินง�นของบริษัท
  ภ�ยหลงัทีไ่ดร้บัก�รแตง่ตัง้ใหเ้ปน็กรรมก�รอิสระทีม่ีลกัษณะ
เป็นไปต�มวรรคหนึ่ง (ก) ถึง (ฌ) แล้ว กรรมก�รอิสระอ�จได้รับ 
มอบหม�ยจ�กคณะกรรมก�รให้ตัดสินใจในก�รดำ�เนินกิจก�รของ
บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำ�ดับเดียวกัน  
ผูถ้อืหุน้ร�ยใหญ ่หรอืผูม้อีำ�น�จควบคมุของบรษิทั โดยมกี�รตดัสนิใจ
ในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้

หมายเหตุ :
• ผู้ที่เกี่ยวข้อง หม�ยคว�มว่� บุคคลต�มม�ตร� 258 แห่งพระร�ชบัญญัติ 
 หลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์
• ผู้ถอืหุ้นที่มนียั หม�ยคว�มว่� ผู้ถอืหุ้นในกจิก�รใดเกนิกว่�รอ้ยละสบิของจำ�นวนหุน้ 
 ที่มีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของกิจก�รนั้น และก�รถือหุ้นดังกล่�วให้นับรวมหุ้น 
 ที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
• หุ้นส่วน หม�ยคว�มว่� บุคคลที่ได้รับมอบหม�ยจ�กสำ�นักง�นสอบบัญชี  
 หรือผู้ให้บริก�รท�งวิช�ชีพ ให้เป็นผู้ลงล�ยมือชื่อในร�ยง�นก�รสอบบัญชี  
 หรือร�ยง�นก�รให้บริก�รท�งวิช�ชีพ (แล้วแต่กรณี) ในน�มของนิติบุคคลนั้น
• กรรมก�รที่มีส่วนร่วมบริห�รง�น หม�ยคว�มว่� กรรมก�รที่ดำ�รงตำ�แหน่งเป็น 
 ผู้บริห�ร กรรมก�รที่ทำ�หน้�ที่รับผิดชอบเยี่ยงผู้บริห�รและกรรมก�รที่มีอำ�น�จ 
 ลงน�มผูกพัน เว้นแต่แสดงได้ว่�เป็นก�รลงน�มผูกพันต�มร�ยก�รท่ีคณะกรรมก�ร
 มีมติอนุมัติไว้แล้ว และเป็นก�รลงน�มร่วมกับกรรมก�รร�ยอื่น
• บรษิทัยอ่ยลำ�ดบัเดยีวกนั หม�ยถงึ บรษิทัยอ่ยตัง้แตส่องบรษัิทขึน้ไปทีม่บีรษิทัใหญ่ 
 เป็นบริษัทเดียวกัน

2.  กรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 

 คณะกรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค่�ตอบแทนได้กำ�หนด 
หลักเกณฑ์ในก�รคัดเลือกบุคคลดังกล่�วไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมก�ร 
ชุดนี้ ในข้อที่ 5.1.2 ดังนี้
 “5.1.2 ในก�รสรรห�บคุคลเพือ่เสนอชือ่ใหค้ณะกรรมก�รบรษิทั 
หรอืทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิ�รณ�แตง่ตัง้เปน็กรรมก�รบรษิทั หรอืผูบ้รหิ�ร 
ระดับสูงในตำ�แหน่งต้ังแต่กรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ข้ึนไปน้ัน คณะกรรมก�ร 
สรรห�และกำ�หนดค่�ตอบแทนควรดำ�เนินก�ร ดังนี้
 5.1.2.1 กำ�หนดคุณสมบัติและลักษณะส่วนตัวอื่นที่เห็นว่� 
มีคว�มสำ�คัญของกรรมก�รและผู้บริห�รระดับสูงในตำ�แหน่งตั้งแต่ 
กรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ขึ้นไป ที่ต้องก�รสรรห� เช่น มีคว�มเป็นผู้นำ� 
คว�มรู้ ประสบก�รณ์ และคว�มเชี่ยวช�ญเฉพ�ะด้�นที่ต้องก�ร
มีคุณธรรม และคว�มรับผิดชอบต่อผลง�น (Integri ty and  
Accountability) ยึดมั่นในก�รทำ�ง�นอย่�งมีหลักก�รและม�ตรฐ�น
เยีย่งมอือ�ชพี มวุีฒภิ�วะและคว�มมัน่คง และกล้�แสดงคว�มคดิเห็น 
ที่แตกต่�งและเป็นอิสระ เป็นต้น
 5.1.2.2 พิจ�รณ�คว�มเป็นอิสระของบุคคลที่จะเสนอชื่อ 
ให้เป็นกรรมก�รประเภทอิสระของบริษัทว่� มีคุณสมบัติครบถ้วน 
ในก�รดำ�รงตำ�แหน่งเป็นกรรมก�รอิสระของบริษัทหรือไม่
 5.1.2.3  พิจ�รณ�คว�มเพียงพอของก�รอุทิศเวล�สำ�หรับ 
ก�รปฏบิตัหิน�้ทีใ่นฐ�นะกรรมก�รบรษิทั เชน่ ในก�รพจิ�รณ�เสนอชื่อ 
กรรมก�รเดมิเข�้ดำ�รงตำ�แหนง่ตอ่อกีว�ระ อ�จประเมนิจ�กจำ�นวนครัง้ 
ของก�รเข้�ร่วมประชุมคณะกรรมก�รบริษัท ส่วนบุคคลที่จะ
ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมก�รใหม่อ�จพิจ�รณ�จ�กจำ�นวนบริษัท 
ที่บุคคลนั้นดำ�รงตำ�แหน่งอยู่ก่อนที่จะเข้�เป็นกรรมก�รบริษัท
 5.1.2.4 ตรวจสอบให้รอบคอบว่� บุคคลที่จะถูกเสนอชื่อนั้น 
มีคุณสมบัติต�มกฎหม�ยและข้อกำ�หนดของหน่วยง�นร�ชก�ร”

ร�ำยงำนประจ�ำปี�2563
บริษัท�สหวิริยำสตีลอินดัสตรี�จ�ำกัด�(มหำชน)
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 สิทธิของผู้ถือหุ้นร�ยย่อยในก�รแต่งตั้งกรรมก�ร บริษัทได้แจ้ง
ไปยังตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอ
ระเบียบว�ระก�รประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี รวมทั้งก�รเสนอชื่อ
บคุคลเพือ่เข้�รับก�รพจิ�รณ�เลอืกตัง้เปน็กรรมก�รบรษิทัทกุป ีโดยให ้
นำ�เสนอม�ยังบริษัทล่วงหน้�ท�งระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ
ท�งไปรษณีย์ ม�ยังเลข�นุก�รบริษัท ภ�ยในระยะเวล�ที่กำ�หนด 
และปฏิบัติต�มหลักเกณฑ์ที่บริษัทประก�ศไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท 
 ทั้งนี้ เมื่อบริษัทเข้�สู่กระบวนก�รฟื้นฟูกิจก�ร โดยคำ�ส่ังศ�ล 
ล้มละล�ยกล�งมีคำ�สั่งเห็นชอบด้วยแผนฟ้ืนฟูกิจก�ร และในแผน 
ได้กำ�หนดให้บริษัทเป็นผู้บริห�รแผน เมื่อวันที่ 15 ธันว�คม 2559 
ซึ่งส่งผลให้อำ�น�จของผู้ถือหุ้นสิ้นสุดลง จึงไม่ส�ม�รถพิจ�รณ� 
ก�รเปลีย่นแปลงกรรมก�รต�มรอบทีก่ำ�หนดได ้ท้ังนี ้ห�กมคีว�มจำ�เปน็ 
ต้องเปลี่ยนแปลงกรรมก�ร จะต้องดำ�เนินก�รร้องขอต่อศ�ล 
ล้มละล�ยกล�งเพื่อพิจ�รณ�

การกำากับดูแลการดำาเนินงานของบริษัทย่อย
และกิจการที่เป็นการร่วมค้า 

 1. กลไกในการก�ากับดูแลท่ีท�าให้บริษัทสามารถควบคุม
ดูแลการจัดการและรับผิดชอบการด�าเนินงานของบริษัทย่อยและ
กิจการท่ีเป็นการร่วมค้า เพื่อดูแลรักษ�ผลประโยชน์ในเงินลงทุน 
ของบริษัท โดย
  •  บริษัทได้มอบหม�ยให้ผู้บริห�รระดับสูงของบริษัท  
ไปดำ�รงตำ�แหน่งเป็นกรรมก�ร และ/หรือกรรมก�รผู้จัดก�ร และ/หรือ 
ผู้บริห�รระดับสูง ของบริษัทย่อยและของกิจก�รที่เป็นก�รร่วมค้�  
ในหนว่ยง�นทีส่ำ�คญัเพือ่ทำ�หน�้ทีก่ำ�กบัดแูลก�รดำ�เนินง�นในบริษทั
ดังกล่�ว และต้องเป็นไปต�มข้อตกลงต�มสัญญ�ร่วมทุน (Joint 
Venture Agreement) โดยต้องได้รับก�รอนุมัติจ�กคณะกรรมก�ร
บริษัททุกครั้ง
  •  ขอบเขตอำ�น�จหน้�ท่ีของผู้บริห�รท่ีได้รับมอบหม�ย 
เป็นไปต�ม Job Description ของตำ�แหน่งง�นของบริษัทย่อย 
หรือกิจก�รที่เป็นก�รร่วมค้� และผู้บริห�รดังกล่�วยังต้องจัดทำ�และ
ร�ยง�นผลก�รดำ�เนนิง�นของบรษิทัย่อย และกจิก�รทีเ่ป็นก�รรว่มค�้ 
เป็นร�ยเดือน รวมถึงก�รกำ�หนดเป้�หม�ยและทิศท�งในก�รดำ�เนินง�น 
ต่�งๆ ของบริษัทดังกล่�ว ต้องเป็นแนวท�งเดียวกันกับก�รดำ�เนินง�น 
ของบริษัท
  •  ต�มแนวปฏิบัติบริษัทว่�ด้วยเรื่องคว�มขัดแย้งท�ง
ผลประโยชน์ของบริษัท ได้กำ�หนดไว้ว่� พนักง�นทุกคน ซึ่งรวมถึง
กรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ ต้องไม่เข้�ไปเป็นกรรมก�รหรือผู้บริห�ร 
ในกจิก�รธรุกจิใดๆ ทีม่ลีกัษณะเปน็ก�รแขง่ขนัโดยตรงหรอืโดยอ้อมกับ
บรษิทั รวมถงึเปน็กรรมก�รของบรษัิทอืน่ ซึง่ทำ�ก�รค�้หรอืกำ�ลงัตดิตอ่
ที่จะทำ�ก�รค้�กับบริษัท เว้นแต่เป็นก�รไปดำ�รงตำ�แหน่งในบริษัท 
ในเครือของบริษัทซึ่งคณะกรรมก�รบริษัทอนุมัติแล้ว
   

 2. การเปิดเผยข้อตกลงระหว่างบริษัทกับผู้ ถือหุ้นอื่น  
ในการบริหารจัดการกิจการที่เป็นการร่วมค้า
  •  มีก�รกำ�หนดข้อตกลงในสัญญ�ร่วมทุนระหว่�งบริษัท
กับบริษัทอื่นที่ถือหุ้นในบริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำ�กัด (มห�ชน)  
ซึง่เปน็ก�รรว่มค�้ ในเรื่องทีเ่กีย่วกับข้อตกลงท�งธรุกจิ และก�รจดัสรร
ตำ�แหน่งกรรมก�ร และ/หรือกรรมก�รผู้จัดก�ร และ/หรือผู้บริห�ร 
ระดบัสูง จ�กผูถ้อืหุน้แตล่ะกลุ่ม เพือ่ไปดำ�รงตำ�แหนง่ดงักล�่วในบรษิทั
ทีเ่ปน็ก�รรว่มค�้ ซึง่ผูถ้อืหุน้ฯ ตอ้งดำ�เนนิก�รต�มข้อตกลงต�มสญัญ�
ร่วมทุน (Joint Venture Agreement) ดังกล่�วที่ได้ตกลงร่วมกัน

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน 

 1. กฎหมายที่เก่ียวข้องและนโยบายของบริษัทในการก�ากับ
ดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อป้องกันก�รกระทำ�อันไม่เป็นธรรม 
เกี่ยวกับก�รซื้อหรือข�ยหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งจะก่อให้เกิด 
คว�มเสมอภ�คและยุติธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกร�ยอย่�งเท่�เทียมกัน  
มีดังนี้ี
  • พระร�ชบัญญัติหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์  
พ.ศ. 2535
    • ประก�ศสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์
และตล�ดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 12/2552 เรื่อง ก�รจัดทำ�และเปิดเผย
ร�ยง�นก�รถือหลักทรัพย์ของกรรมก�ร ผู้บริห�ร และผู้สอบบัญชี  
ลงวันที่ 10 มิถุน�ยน 2552
  • นโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีของบริษัท พ.ศ. 2557 
คณะกรรมก�รบริษัทจะกำ�กับดูแลและติดต�มให้มีก�รปฏิบัติต�ม
แนวปฏิบัติว่�ด้วยเรื่องก�รเก็บรักษ�และป้องกันก�รใช้ข้อมูลภ�ยใน
ของบริษัท เพื่อก�รซื้อหรือข�ยหลักทรัพย์ของบริษัท เพื่อขจัดปัญห�
เรื่องก�รใช้ข้อมูลภ�ยในในก�รซื้อหรือข�ยหลักทรัพย์ของบริษัท  
รวมทั้งให้มีก�รสื่อส�รให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่�ยได้ทร�บ
    • แนวปฏิบัติคณะกรรมก�รบริษัทว่�ด้วยเรื่องก�รเก็บ
รักษ�และป้องกันก�รใช้ข้อมูลภ�ยใน เพื่อก�รซื้อหรือข�ยหลักทรัพย์
ของบริษัท (ฉบับที่ 4) ซึ่งได้ประก�ศ ณ วันที่ 2 มีน�คม 2558 และ 
มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 2 มีน�คม 2558 เป็นต้นไป ดังนี้
      - กรรมก�รและพนกัง�นจะตอ้งไมใ่ชข้อ้มลูภ�ยใน
ที่เกิดขึ้นแล้ว หรือกำ�ลังจะเกิดขึ้นในก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัท เพื่อ
แสวงห�ผลประโยชน์สำ�หรับตนเองหรือผู้อื่น และจะต้องไม่นำ�ข้อมูล
ภ�ยในดังกล�่วไปใชใ้นก�รซือ้หรอืข�ยหลกัทรพัยข์องบรษิทั หรอืไปใช ้
ในก�รแนะนำ�ก�รซื้อหรือข�ยหลักทรัพย์ของบริษัทแก่ผู้อื่นด้วย
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      - กรรมก�รและพนักง�นที่เป็นเจ้�ของข้อมูล 
หรอืครอบครองขอ้มลูภ�ยใน จะต้องดแูลรกัษ�ขอ้มลูภ�ยในทีย่งัไมไ่ด้
เปดิเผยตอ่ส�ธ�รณชนใหม้คีว�มรดักมุ และจำ�กดัก�รเข�้ถงึขอ้มูลทียั่ง
ไมไ่ดเ้ปดิเผยตอ่ส�ธ�รณชน โดยให้รบัรูเ้ฉพ�ะผูท้ีเ่กีย่วขอ้งและจำ�เปน็
เท�่นัน้ รวมทัง้จะตอ้งไมเ่ปดิเผยขอ้มลูภ�ยในดงักล�่วตอ่ส�ธ�รณชน 
ยกเว้นเป็นไปต�มกฎหม�ย หรือเป็นผู้มีอำ�น�จของบริษัทหรือเป็น 
ผู้ได้รับมอบหม�ยจ�กผู้มีอำ�น�จของบริษัทให้เปิดเผยข้อมูลภ�ยใน
หรือส�ม�รถแสดงคว�มคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลภ�ยในของบริษัทได้
      - กรรมก�รและผู้บริห�รจะต้องไม่ซื้อหรือข�ย 
โอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทที่ตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยัง 
ไม่บรรลนุติภิ�วะ เป็นผูถ้อื ภ�ยหลงัจ�กระยะเวล�หนึง่เดอืนนบัตัง้แต่
วันสิ้นสุดของแต่ละไตรม�ส จนถึงวันถัดจ�กวันที่บริษัทได้เปิดเผย 
งบก�รเงินต่อส�ธ�รณชน
      -  ก�รร�ยง�นก�รถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท 
ใหก้รรมก�รและผู้บรหิ�รตัง้แตพ่นกัง�นผู้ดำ�รงตำ�แหนง่ผู้จดัก�รท่ัวไป
จนถึงกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ และประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�รกลุ่ม และ
ให้หม�ยคว�มรวมถึงพนักง�นผู้ดำ�รงตำ�แหน่งในส�ยง�นบัญชีหรือ
ก�รเงิน ที่เป็นระดับผู้จัดก�รฝ่�ยขึ้นไป หรือเทียบเท่� และผู้ดำ�รง
ตำ�แหน่งในหน่วยง�นที่ดูแลง�นด้�นนักลงทุนสัมพันธ์ ที่เป็นระดับ 
ผู้จัดก�รส่วนขึ้นไป หรือเทียบเท่� ร�ยง�นภ�ยในส�มสิบวัน นับแต่
วันที่บุคคลผู้น้ันได้รับก�รแต่งตั้งให้ดำ�รงตำ�แหน่งเป็นกรรมก�รหรือ
ผูบ้ริห�รของบริษทัแลว้แตก่รณี และใหบ้คุคลดงักล�่วร�ยง�นภ�ยใน
ส�มวันทำ�ก�ร นับแต่วันที่ซื้อหรือข�ยหลักทรัพย์ของบริษัท ต�มแนว
ปฏิบัติคณะกรรมก�รบริษัทกำ�หนด

 2. การก�ากับดูแลให้มีการถือปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
และนโยบายของบริษัท
  • มีก�รควบคุมดูแลให้มีก�รเก็บรักษ�ข้อมูลสำ�คัญของ
บรษัิทกอ่นเปิดเผยไปยงัตล�ดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และเปดิเผย 
ทันทีที่คณะกรรมก�รบริษัทมีมติในเรื่องดังกล่�ว โดยเปิดเผยผ่�น
ตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ก่อนที่จะมีก�รเปิดเผยผ่�นสื่ออื่นๆ 
ทัง้นี ้เพือ่ให้ผู้ถอืหุ้นและผูล้งทนุไดร้บัทร�บขอ้มลูส�รสนเทศของบรษิทั
อย่�งเท่�เทียมกัน
  • มกี�รร�ยง�นใหท้ีป่ระชมุคณะกรรมก�รกำ�กบัดแูลกจิก�ร
ทีด่ีทร�บเปน็ร�ยไตรม�ส ถึงก�รถือครองหลกัทรพัยข์องผูบ้ริห�รของ
บริษัท 
  • มีก�รร�ยง�นให้ที่ประชุมคณะกรรมก�รบริษัททร�บ 
ทุกครั้งต�มว�ระก�รประชุมถึงก�รถือครองหลักทรัพย์ของกรรมก�ร
และผู้บริห�รของบริษัทต�มประก�ศคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์
และตล�ดหลกัทรพัย ์และเปดิเผยไปยงัสำ�นกัง�นคณะกรรมก�รกำ�กบั
หลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์

 3. มาตรการลงโทษกรณีพนักงานไม่ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ
คณะกรรมการบริษัทว่�ด้วยเรื่องก�รเก็บรักษ�และป้องกันก�รใช้
ข้อมูลภ�ยใน เพื่อก�รซื้อหรือข�ยหลักทรัพย์ของบริษัท
  • บรษัิทกำ�หนดม�ตรก�รลงโทษฐ�นผดิวนิยั กรณพีนกัง�น
กระทำ�ก�รใดๆ อันอ�จทำ�ให้บริษัทได้รับคว�มเสื่อมเสียชื่อเสียง  
ตลอดจนแสวงห�ผลประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่นโดยอ�ศัยตำ�แหน่ง
หน้�ที่ก�รง�นที่ทำ�กับบริษัท หรือนำ�คว�มลับเกี่ยวกับก�รบริห�รง�น 
ระบบง�น ก�รผลิต รวมทัง้ขอ้มลูอืน่ใดของบริษทัไปเปดิเผย ต�มแนว
ปฏบิตัวิ�่ดว้ยเรือ่งม�ตรก�รโทษท�งวนิยั และก�รดำ�เนนิก�รท�งวนิยั 
อ้�งถึงระเบียบและนโยบ�ยด้�นบริห�รง�นบุคคล ฉบับที่ 4/2551  
ลงวันที่ 27 พฤษภ�คม 2551 เรื่องวินัยและโทษท�งวินัย

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในปี 2563

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

 บริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท ท่�เรือประจวบ 
จำ�กดั และบรษิทั เวสทโ์คสท ์เอน็จเินยีริง่ จำ�กดั มรี�ยก�รค�่ตอบแทน 
ก�รสอบบญัชใีห้แกบ่รษิทั สอบบญัช ีด ีไอ เอ อนิเตอร์เนชัน่แนล จำ�กดั  
ที่ผู้สอบบัญชีสังกัด สำ�หรับปีบัญชี 2563 ที่ผ่�นม�มีจำ�นวนเงินรวม  
3,580,000 บ�ท ซึ่งเป็นอัตร�ที่สูงกว่�ปี 2562 ร้อยละ 0.85 และ 
ค่�ใช้จ่�ยอื่น (Out-of-pocket Expense) ซึ่งประกอบด้วยค่�พ�หนะ 
ในก�รเดินท�งไปปฏิบัติง�นวันละ 500 บ�ทต่อบริษัท และค่�ใช้จ่�ยอ่ืน 
ที่เกี่ยวข้องกับก�รปฏิบัติง�น โดยจะเรียกเก็บต�มจริง  
 สำ�หรบับริษทัทีเ่ปน็ก�รรว่มค�้ ไดแ้ก่ บริษทั เหลก็แผน่รีดเยน็ไทย 
จำ�กัด (มห�ชน) มีร�ยก�รค่�ตอบแทนก�รสอบบัญชีให้แก่บริษัท 
สำ�นักง�น อีว�ย จำ�กัด ที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปีบัญชี 2563 
จำ�นวนเงิน 1,300,000 บ�ท สำ�หรับค่�ใช้จ่�ยอื่น (Out-of-pocket 
Expense) ซึ่งเป็นค่�ใช้จ่�ยอื่นที่เกี่ยวข้องกับก�รปฏิบัติง�น จะเรียก
เก็บต�มจริง

2.  ค่าบริการอื่น (Non-audit Fee)
 
 บริษัท ท่�เรือประจวบ จำ�กัด ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทย่อยของบริษัท 
มรี�ยก�รค�่ตอบแทนของง�นบรกิ�รอืน่ ซึง่ไดแ้ก ่ค�่บรกิ�รตรวจสอบ
โครงก�รทีไ่ดร้บัสง่เสรมิก�รลงทนุทีป่ระสงค์จะขอใชส้ทิธแิละประโยชน์
ยกเว้นภ�ษีเงินได้นิติบุคคลประจำ�ปี 2563 ให้แก่บริษัท สอบบัญชี 
ดี ไอ เอ อินเตอร์เนช่ันแนล จำ�กัด ท่ีผู้สอบบัญชีสังกัดมีจำ�นวนเงิน 
50,000 บ�ท ซึ่งเป็นอัตร�เดียวกับปีบัญชี 2562 และปี 2561 
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นโยบายภาพรวม 

 บริษัทมีนโยบ�ยให้ก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย 
เป็นไปด้วยคว�มรับผิดชอบต่อสังคม ส่ิงแวดล้อม และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย  
(Stakeholders) ต�มแนวท�งคว�มรับผิดชอบต่อสังคมของกิจก�ร 
ที่ จัดทำ�โดยตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยปร�กฏอยู่ 
ในร�ยง�นคว�มรับผิดต่อสังคมของบริษัท ซึ่งได้จัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม
และเผยแพร่ผ่�นเว็บไซต์ http://www.ssi-steel.com
 ทั้งนี้ บริษัทได้ดำ�เนินกิจกรรมคว�มรับผิดชอบต่อสังคม โดยยึด
ต�มแนวท�งวิสัยทัศน์ คือ “บริษัทเหล็กช้ันนำ�ด้�นนวัตกรรมและ
คว�มเชื่อมัน่” และพันธกจิ “สร�้งสรรคน์วัตกรรมผลติภัณฑ์เหลก็และ
บรกิ�รทีม่คุีณค่�เพิม่พเิศษสำ�หรบัลกูค�้และผูบ้รโิภค สร้�งคุณค�่รว่ม
และคว�มเชื่อม่ันอย่�งยั่งยืนสำ�หรับผู้มีส่วนได้เสีย” พร้อมบูรณ�ก�ร
นโยบ�ยด้�นต่�งๆ อ�ทิ นโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี จริยธรรม
ในก�รประกอบธรุกจิ วธิปีฏบิตังิ�น เพือ่คว�มเหม�ะสมตอ่ก�รดำ�เนนิ
ง�นและก�รสื่อส�รกับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่�งๆ โดยบริษัทได้กำ�หนด
กลยุทธ์เพื่อรองรับ และได้กำ�หนดแนวคิดเพื่อเป็นแนวท�งปฏิบัติและ
สื่อส�รคือ “สร้�งสรรค์ • คว�มแข็งแกร่ง (innovate • strength)”

การดำาเนินงานและการจัดทำารายงาน 
  
 บรษิัทได้จัดทำ�ร�ยง�นคว�มรับผดิชอบต่อสังคม โดยประยุกต์ใช้
แนวท�งก�รร�ยง�นของ Global Reporting Initiative (GRI) G4 ซึง่เป็น
แนวท�งที่ใช้กันแพร่หล�ยต�มหลักส�กล 

การดำาเนินธุรกิจที่มีผลกระทบ
ต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

 บริษัทได้มีก�รดำ�เนินธุรกิจโดยพย�ย�มหลีกเลี่ยงก�รเกิด 
ข้อขัดแย้งหรอืข้อพพิ�ทกับผู้มสี่วนได้เสยี (Stakeholders) เช่น ลูกค้�  
คู่ค้� คู่แข่งท�งก�รค้� พนักง�น สังคมและชุมชน ที่บริษัทเข้�ไป
เกีย่วข้องด้วย ทัง้นี ้บรษิทัได้มกีลไกในก�รกำ�กบัดแูลให้หน่วยง�นต่�งๆ 
ภ�ยในบริษัทถือปฏิบัติต�มกฎหม�ยที่เกี่ยวข้องกับก�รดำ�เนินธุรกิจ
ของบรษิัท (Legal Compliance) โดยก�รจัดทำ�บัญชรี�ยชื่อกฎหม�ย
และกฎเกณฑ์ทีบ่รษัิทต้องถอืปฏบิตั ิตลอดจนก�รปรับปรงุบญัชรี�ยชือ่ 
กฎหม�ยดงักล่�วให้เป็นปัจจบุนัอย่�งสมำ�่เสมอ โดยให้แต่ละหน่วยง�น 
ที่เกี่ยวข้องได้ทำ�ก�รสอบท�นก�รปฏิบัติต�มกฎหม�ยที่เกี่ยวข้อง 
แล้วร�ยง�นผลม�ยังสำ�นักกฎหม�ยกลุ่ม (Group Legal Office) เพื่อ
รวบรวมข้อมลูสำ�หรับนำ�เสนอต่อคณะกรรมก�รตรวจสอบทกุไตรม�ส

การพัฒนาที่ยั่งยืน
25
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กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม (After Process) 

 บริษัทยังคงมุ่งเน้นก�รพัฒน�สังคมและชุมชนต�มแนวท�ง 
ก�รพัฒน�อย่�งย่ังยืน เพ่ือสร้�งคว�มแข็งแกร่งให้กับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย 
บนหลักพื้นฐ�นส�มประก�ร คือ คว�มคิดสร้�งสรรค์ ก�รมีส่วนร่วม 
ของผูม้สีว่นไดเ้สยี และประสทิธภิ�พของก�รดำ�เนนิก�ร โดยในป ี2562  
บริษัทได้ดำ�เนินโครงก�รเพื่อสังคมและชุมชน 30 โครงก�ร  
แบง่ออกเปน็สองสว่น สว่นแรก คอื ก�รพัฒน�ทุนท�งสงัคม ซึง่มุง่เนน้ 
ก�รสร้�งคว�มแข็งแกร่งให้กับผู้ด้อยโอก�สในสังคม และส่วนที่สอง  
คอื ก�รพฒัน�ชมุชน ใน 4 ด�้นหลกั คอื ก�รพฒัน�คณุภ�พก�รศกึษ� 
ก�รพัฒน�คุณภ�พสิ่งแวดล้อม ก�รส่งเสริมอ�ชีพและพัฒน�ร�ยได้
และก�รพัฒน�คุณภ�พชีวิตที่ดี รวมทั้งก�รสนับสนุนเพิ่มเติม 
ในกิจกรรมด้�นศ�สน�และวัฒนธรรมพื้นถิ่น โดยมีตัวอย่�งกิจกรรม
ที่บริษัทได้ดำ�เนินก�รในปี 2563 ดังนี้
 • บริษัทได้ร่วมกับพันธมิตรอุตส�หกรรมเหล็ก ได้แก่ บริษัท 
เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำ�กัด (มห�ชน) (TCRSS) บริษัท เอ็นเอส-สย�ม 
ยไูนเตด็สตลี จำ�กดั (NS-SUS) บรษัิท เอน็เอส บลสูโคป (ประเทศไทย)  
จำ�กัด (NS Blue Scope) และบริษัท เจเอฟอี สตีล กัลว�ไนซิ่ง  
(ประเทศไทย) จำ�กัด (JSGT) จัดก�รแข่งขันเดิน-วิ่งก�รกุศล  
“ฅนเหล็กมินิม�ร�ธอน 2563” (รูปแบบเวอร์ชวล รัน) มอบเงินร�ยได ้
จ�กก�รจัดก�รแข่งขัน โดยไม่หักค่�ใช้จ่�ยรวมจำ�นวน 3 ล้�นบ�ท 
แก่  20 มูลนิธิที่ดูแลให้คว�มช่วยเหลือผู้ด้อยโอก�สมีลูกค้� 
คู่ค้�องค์กรธุรกิจเข้�ร่วม 102 บริษัท และมีพนักง�น และประช�ชน 
ร่วมสนับสนุนจำ�นวน 850 คน
 • บริษัทได้ดำ�เนินโครงก�รท�งด้�นก�รพัฒน�ก�รศึกษ� 
ให้แก่เย�วชน ประกอบด้วยกองทุนสหวิริย�ร่วมพัฒน�ก�รศึกษ� 
บ�งสะพ�น โครงก�รเติมคว�มฝัน ปันคว�มรู้ โครงก�รพัฒน�
หลักสูตรท้องถิ่น โครงก�รพัฒน�ช่�งเทคนิคเพื่ออุตส�หกรรม
เหล็กครบวงจร โครงก�รมอบทุนก�รศึกษ�ให้แก่นักเรียนโรงเรียน 
ในเขตบ�งสะพ�นตั้งแต่ระดับประถมศึกษ�ถึงระดับปริญญ�ตรี 
ต่อเนื่องเป็นประจำ�ทุกปี โดยในปี 2563 บริษัทได้มอบทุนให้แก่ 
นักเรียนจำ�นวน 20 โรงเรียน รวม 253 ทุน รวมมูลค่� 677,500 บ�ท  
พนักง�นร่วมมอบทุนส่วนตัวในน�ม “ทุนนี้ เพื่อน้อง” จำ�นวน 121 ทุน  
รวมมูลค่� 167,000 บ�ท

 • ในด�้นเศรษฐกจิฐ�นร�กน้ัน บรษิทัไดด้ำ�เนนิโครงก�รธน�ค�ร
ชุมชน ซึ่งเป็นก�รดำ�เนินง�นด้�นก�รพัฒน�คุณภ�พชีวิตอย่�งยั่งยืน
แบบมีส่วนร่วม ร่วมกับชุมชนที่ต้ังอยู่รอบโรงง�นจำ�นวน 18 หมู่บ้�น 
ในพื้นที่ 4 ตำ�บล โดยมีก�รสนับสนุนและส่งเสริมให้ชุมชนดำ�เนินก�ร
จัดตั้งธน�ค�รชุมชนจำ�นวน 18 แห่ง ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2563 
มีกองทุนรวมทั้งสิ้น 41,510,101 บ�ท และมีสม�ชิกร่วมโครงก�ร 
ได้รับประโยชน์รวม 3,665 ร�ย และมีก�รจัดตั้งสภ�ผู้นำ�ชุมชน
จำ�นวน 9 แห่ง เพื่อทำ�หน้�ที่บริห�รจัดก�รชุมชนของตนเองแบบมี
ส่วนร่วม บริษัทให้คว�มสำ�คัญเป็นอย่�งยิ่งต่อคว�มรับผิดชอบต่อ 
สิ่งแวดล้อมและทรัพย�กรธรรมช�ติ ซึ่งนอกจ�กก�รควบคุมดูแล 
กระบวนก�รผลิตเพื่อให้ ม่ันใจว่�มวลส�รที่ ระบ�ยออกจ�ก 
กระบวนก�รผลิตไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภ�พชีวิตและอ�ชีวอน�มัย 
ของพนักง�นและคนในชุมชน 
 • บริษัทยังได้ร่วมมือกับหน่วยง�นที่เกี่ยวข้องในก�รดำ�เนิน
กิจกรรมรณรงค์และส่งเสริมคุณภ�พสิ่งแวดล้อมอย่�งต่อเนื่อง 
โดยในปี 2563 ได้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ก�รจัดก�รขยะในชุมชนในพื้นที่
หมู่ที่ 7 บ้�นทุ่งล�นคว�ย ตำ�บลแม่รำ�พึง อำ�เภอบ�งสะพ�น จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อส่งเสริมก�รมีส่วนร่วมของประช�ชนให้ส�ม�รถ
ลดปริม�ณขยะ คัดแยกขยะ นำ�ขยะม�ใช้ให้เกิดประโยชน์สุงสุด 
  และจ�กสถ�นก�รณ์ก�รแพร่ระบ�ดของเชื้อไวรัสโคโรน� 
2019 (โควิด 19) ที่ส่งผลกระทบต่อประช�ชนในวงกว้�งทุกพื้นที่ 
บริษัทได้ผนึกกำ�ลังกับหน่วยง�นภ�ครัฐและภ�คประช�ชนดำ�เนิน
โครงก�รคว�มร่วมมือ Save Bangsaphan ขึ้นเพื่อสนับสนุนม�ตรก�ร
ปอ้งกนัก�รระบ�ด ใหพ้นกัง�น ประช�ชน ชมุชนบ�งสะพ�น เจ�้หน�้ที ่
ท�งก�รแพทยแ์ละหนว่ยง�นทีท่ำ�หน�้ทีใ่นก�รปอ้งกนัก�รแพรร่ะบ�ด
เชื้อโควิด 19 เกิดปลอดภัยจ�กเชื้อโควิด 19 หรือได้รับผลกระทบ 
น้อยที่สุด ด้วยก�รร่วมสนับสนุนในเรื่องต่�งๆ เช่น ก�รให้คว�มรู้ 
ก�รป้องกันให้แก่ชุมชน มอบประตู  COVID-Clear ไว้ใช้ง�น 
ที่อำ�เภอบ�งสะพ�นสนับสนุนตู้ปันสุข สนับสนุนหน้�ก�กอน�มัย  
หน�้ก�ก N95 ชดุปอ้งกันภยัสว่นบคุคล (PPE) เครือ่งอบ UV Sterilizer  
เพื่อใช้อบฆ่�เชื้อสนับสนุนงบประม�ณในก�รสร้�งห้องคว�มดันลบ 
จำ�นวน 2 ห้องเพื่อใช้ง�นในห้องฉุกเฉิน และห้องทันตกรรม 
โรงพย�บ�ลบ�งสะพ�น จัดทำ�หน้�ก�กผ้� มอบเครื่องวัดอุณหภูมิ 
อินฟ�เรด เป็นต้น
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การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
 
 คณะกรรมก�รบริษัทมีคว�มมุ่งมั่นที่จะดำ�เนินธุรกิจโดยยึดหลัก 
ก�รกำ�กับดแูลกจิก�รทีด่แีละคว�มรบัผดิชอบตอ่สงัคม เพือ่ก�รพฒัน� 
อย�่งยัง่ยนื และเลง็เหน็ว�่ก�รทจุรติคอรร์ปัชัน่นัน้เปน็ภยัร�้ยทีบ่ัน่ทอน 
ทำ�ล�ยองค์กรและประเทศช�ติโดยรวม รวมถึงให้ก�รสนับสนุน
ก�รดำ�เนินนโยบ�ยก�รต่อต้�นก�รทุจริตคอร์รัปช่ันของบริษัท  
จนบริษัทได้รับก�รรับรองเป็นสม�ชิกแนวร่วมปฏิบัติของภ�คเอกชน
ไทยในก�รตอ่ต�้นก�รทุจรติ (Certified Company) จ�กคณะกรรมก�ร
แนวร่วมปฏิบัติของภ�คเอกชนไทยในก�รต่อต้�นก�รทุจริต เมื่อวันที ่
22 มกร�คม 2559 และได้รับก�รรับรองต่ออ�ยุเป็นสม�ชิกของ
แนวร่วมปฏิบัติของภ�คเอกชนไทยในก�รต่อต้�นทุจริต เมื่อวันที่ 
21 พฤษภ�คม 2562 ซึ่งใบรับรองดังกล่�วจะมีอ�ยุ 3 ปี นับจ�กวันที่มี
มติให้ก�รรับรอง โดยในปี 2563 บริษัทมีก�รดำ�เนินก�รดังนี้ 

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำากับดูแล
เพื่อควบคุมป้องกันและติดตามความเสี่ยง
จากการทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัท สรุปได้ดังนี้

1. นโยบายและระเบียบ
 รวมทั้งแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับ
 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

 บรษิทัได้ประก�ศใช้นโยบ�ยคณะกรรมก�รบรษัิทเรือ่งก�รต่อต้�น 
ก�รทุจรติคอร์รัปชั่น และแนวปฏบิัตคิณะกรรมก�รบรษิัทว่�ด้วยเรื่อง 
ก�รต่อต้�นก�รทุจริตคอร์รัปช่ัน ต้ังแต่ปี 2557 ซึ่งเป็นก�รยืนยัน 
ถึงเจตจำ�นงและคว�มค�ดหวังของบริษัทในก�รต่อต้�นก�รทุจริต
คอร์รัปชั่น 
 สำ�หรับนโยบ�ยคณะกรรมก�รบริษัทเรื่องก�รต่อต้�นก�รทุจริต 
คอร์รปัชัน่ กำ�หนดไว้ว่� กรรมก�ร ผูบ้รหิ�ร และพนกัง�น ต้องไม่ยอมรับ 
หรือกระทำ�ก�รใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับก�รทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ 
ทั้งท�งตรงหรือท�งอ้อม โดยบริษัทจะปฏิบัติต�มกฎหม�ยที่ว่�ด้วย 
ก�รต่อต้�นก�รทจุรติคอร์รัปช่ันท้ังกฎหม�ยไทยและกฎหม�ยของประเทศ 
ที่บริษัทไปดำ�เนินธุรกิจอยู่อย่�งเคร่งครัด นอกจ�กนี้ คณะกรรมก�ร
บริษัทยังเห็นควรให้บริษัทย่อยและกิจก�รที่ควบคุมร่วมกันของบริษัท
ได้นำ�นโยบ�ยเรื่องก�รต่อต้�นก�รทุจริตคอร์รัปช่ัน รวมถึงประก�ศ 
หรอืแนวปฏบิัตทิี่ออกโดยอ�ศัยนโยบ�ยฉบับนี้ไปถอืปฏบิัตดิ้วย

 ในส่วนของแนวปฏบัิตคิณะกรรมก�รบรษิทัว่�ด้วยเรือ่งก�รต่อต้�น 
ก�รทุจริตคอร์รัปช่ัน ได้มีก�รทบทวนในเรื่องแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ 
ก�รรับหรือให้ของขวัญหรือของกำ�นัล ก�รเลี้ยงรับรองและค่�ใช้จ่�ย 
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับประก�ศของคณะกรรมก�รป้องกัน 
และปร�บปร�มก�รทุจริตแห่งช�ติ (ป.ป.ช.) เรื่อง “คู่มือแนวท�ง 
ก�รกำ�หนดม�ตรก�รควบคุมภ�ยในที่เหม�ะสมสำ�หรับนิติบุคคล 
ในก�รป้องกนัก�รให้สนิบนเจ้�หน้�ทีข่องรฐั เจ้�หน้�ทีข่องรฐัต่�งประเทศ 
และเจ้�หน้�ที่ขององค์ก�รระหว่�งประเทศ” ต�มม�ตร� 123/5  
แห่งพระร�ชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่�ด้วยก�รป้องกันและ 
ปร�บปร�มก�รทจุรติ พ.ศ. 2542 ให้มคีว�มชดัเจนม�กยิง่ขึน้ นอกจ�กนี ้
ยังได้กำ�หนดแนวท�งปฏิบัติเกี่ยวกับก�รบริจ�คหรือเงินบริจ�คหรือ
เงินสนับสนุนเพื่อก�รกุศลหรือส�ธ�รณกุศลหรือส�ธ�รณประโยชน ์
ก�รให้คว�มช่วยเหลือท�งก�รเมือง และวิธีปฏิบัติเมื่อพบก�รทุจริต
คอร์รัปชั่น เพิ่มเติมจ�กก�รปฏิบัติต�มวิถีเอสเอสไอ (SSI WAY)  
ซึ่งได้กล่�วถึงเรื่องก�รตั้งมั่นในจริยธรรม ในปรัชญ�ในก�รดำ�เนิน
ธุรกิจของบริษัท และเรื่องคว�มซื่อสัตย์ ที่ปร�กฏในจริยธรรมธุรกิจ 
จรยิธรรมพนักง�น และค่�นยิมของบรษิัท รวมทั้งเรื่องก�รดำ�เนนิก�ร 
ด้�นจริยธรรมของพนักง�นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคว�มขัดแย้ง 
ท�งผลประโยชน์ ที่กำ�หนดไว้ในแนวปฏิบัติว่�ด้วยเรื่องคว�มขัดแย้ง
ท�งผลประโยชน์ 

2. การสื่อสารนโยบายและระเบียบ
 รวมทั้งแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับ
 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
 
 บริษัทได้ให้คว�มสำ�คัญในก�รสื่อส�รนโยบ�ยและระเบียบ
รวมทั้งแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับก�รต่อต้�นก�รทุจริตคอร์รัปชั่น 
ซึ่งพนักง�นทุกคนส�ม�รถเข้�ถึงนโยบ�ยและระเบียบ รวมทั้ง 
แนวปฏบิตัทิีเ่กีย่วข้องกบัก�รต่อต้�นก�รทจุรติคอร์รปัชัน่ผ่�นท�งระบบ 
อินทร�เน็ตของบริษัท และบริษัทยังได้เปิดเผยนโยบ�ยก�รต่อต้�น
ก�รทุจริตคอร์รัปชั่นไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท www.ssi-steel.com 
อกีด้วย ในปี 2563 บรษิทัได้ประช�สัมพนัธ์ผ่�นระบบอเีมล GCG News 
เกี่ยวกับแนวปฏิบัติเรื่องก�รรับและให้ของขวัญหรือของกำ�นัล 
เพื่อให้พนักง�นได้รับทร�บและปฏิบัติต�มได้อย่�งถูกต้อง บริษัท 
ได้จัดส่งจดหม�ยขอคว�มร่วมมืองดก�รให้ของกำ�นัลต�มเทศก�ล
แก่คู่ค้�และพันธมิตรท�งธุรกิจ อีกท้ังบริษัทยังได้จัดทำ�ป้�ยประก�ศ 
“งดรับของขวัญ” โดยประช�สัมพันธ์ต�มจุดต่�งๆ ทั่วทั้งปริษัท 
เพื่อเป็นก�รสร้�งบรรทัดฐ�นที่ดีให้ผู ้บริห�รและพนักง�นบริษัท 
ในก�รปฏิบัติหน้�ที่โดยไม่หวังผลประโยชน์ตอบเทนอื่น นอกจ�กนี้ 
ในก�รสัมมน�ผู ้ข�ยประจำ�ปีที่จัดขึ้นเมื่อเดือนกุมภ�พันธ์ 2563 
ได้มกี�รสื่อส�รนโยบ�ยและระเบยีบ รวมทั้งแนวปฏบิัตทิี่เกี่ยวข้องกับ 
ก�รต่อต้�นก�รทุจริตคอร์รัปช่ันให้แก่ผู ้ข�ยได้รับทร�บและขอ 
คว�มร่วมมอืในก�รถอืปฏบัิต ิซึง่บรษิทัได้จดัอย่�งต่อเนือ่งเป็นประจำ�ทกุปี 
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3. การฝึกอบรม
 
 บริษัทจัดให้มีก�รฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมให้ผู้บริห�รและพนักง�น
ตระหนักในเรือ่งก�รตอ่ต�้นก�รทุจรติคอรร์ปัช่ันอย�่งตอ่เนือ่ง เพือ่ให้
มัน่ใจว�่พนกัง�นมคีว�มรูค้ว�มเข�้ใจอย�่งแท้จรงิและส�ม�รถปฏบิตัิ
ต�มนโยบ�ยคณะกรรมก�รบรษัิท และแนวปฏบิตัคิณะกรรมก�รบรษัิท 
ว่�ด้วยเรื่องก�รต่อต้�นก�รทุจริตคอร์รัปช่ัน โดยในปี 2563 บริษัท
จัดบรรย�ยในหัวข้อเรื่องนโยบ�ยก�รต่อต้�นก�รทุจริตของบริษัท 
ในก�รปฐมนิเทศให้แก่พนักง�นใหม่จำ�นวนสองครั้งเมื่อเดือนมีน�คม 
และตลุ�คม 2563 เพิม่เตมิจ�กทีไ่ดเ้คยฝกึอบรมในหลกัสตูรก�รตอ่ต�้น 
ก�รทุจริตคอร์รัปชั่นให้แก่พนักง�นกลุ่มเป้�หม�ยท้ังที่สำ�นักง�น
กรุงเทพฯ และที่โรงง�นบ�งสะพ�น

4. การขับเคลื่อนนโยบายไปสู่ภาคปฏิบัติ

 บริษัทได้แต่งตั้งคณะทำ�ง�นดำ�เนินก�รขับเคลื่อนนโยบ�ย 
ก�รต่อต้�นก�รทจุรติคอร์รปัชัน่ของบรษิทั เพือ่ดำ�รงไว้ซึง่ก�รเป็นสม�ชกิ 
โครงก�รแนวร่วมปฏิบัติของภ�คเอกชนไทยในก�รต่อต้�นก�รทุจริต 
เพื่อแสดงถึงคว�มมุ่งมั่นและเจตจำ�นงของคณะกรรมก�รบริษัท 
ในก�รต่อต้�นก�รทุจริตคอร์รัปช่ัน และเพื่อให้มั่นใจว่�บริษัท 
มกี�รกำ�กบัดแูลก�รปฏบิตัติ�มม�ตรก�รต่อต้�นก�รทจุรติคอร์รปัชัน่ 
มีก�รมอบหม�ยอำ�น�จและคว�มรับผิดชอบที่ชัดเจนเพื่อนำ�นโยบ�ย
ก�รต่อต้�นก�รทจุรติคอร์รปัชัน่ไปปฏบัิต ิโดยในปี 2563 คณะทำ�ง�น
ดำ�เนินก�รขับเคลื่อนนโยบ�ยก�รต่อต้�นก�รทุจริตคอร์รัปชั่นของ
บรษัิท ได้เน้นยำ�้และปลกูฝังให้พนักง�นทกุคนมส่ีวนร่วมในก�รต่อต้�น 
ก�รทุจริตคอร์รัปชั่น ผ่�นกิจกรรม “ไข่โปร่งใส By 4G” โดยมี
วตัถปุระสงค์เพือ่สำ�รวจคว�มคดิเหน็ของพนักง�นในเรือ่งก�รต่อต้�น
ก�รทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัท และนำ�ผลสำ�รวจม�พัฒน� ปรับปรุง 
และแก้ไข ระบบก�รป้องกันก�รต่อต้�นก�รทุจรติคอร์รัปช่ันของบรษิทั 
รวมทั้งให้พนักง�นร่วมตอบคำ�ถ�มเพื่อรับทร�บข้อมูลเกี่ยวกับ 
ก�รทุจริตคอร์รัปชั่น ก�รควบคุมภ�ยในและก�รตรวจสอบภ�ยใน 
ก�รจดัซือ้จดัจ้�ง และคำ�ถ�มเกีย่วกับกฎหม�ย โดยมพีนักง�นเข้�ร่วม 
กิจกรรมเป็นจำ�นวนม�กทั้งจ�กสำ�นักง�นกรุงเทพฯ และโรงง�น
บ�งสะพ�น 

5. การประเมินความเสี่ยง
 จากการทุจริตคอร์รัปชั่น

 บริษัทประเมินคว�มเสี่ยงจ�กก�รทุจริตคอร์รัปชั่น โดยสำ�นัก
บริห�รคว�มเสี่ยงกลุ่มเป็นผู้ประส�นง�นกับเจ้�ของคว�มเสี่ยงแต่ละ
ส�ยง�น ให้มกี�รประเมนิและรวบรวมผลก�รประเมนิคว�มเสี่ยงจ�ก
ก�รทุจริตคอร์รัปช่ัน โดยเจ้�ของคว�มเสี่ยงแต่ละส�ยง�นจะระบุ
เหตกุ�รณ์ทีอ่�จมคีว�มเสีย่งจ�กก�รทจุรติคอร์รปัช่ันเกดิขึน้ ประเมนิ
โอก�สเกดิและผลกระทบของคว�มเสีย่ง ทบทวนและกำ�หนดม�ตรก�ร
ต่อต้�นก�รทุจริตคอร์รัปช่ันที่เหม�ะสมกับคว�มเสี่ยงที่ประเมินได้  
เพื่อนำ�เสนอคณะทำ�ง�นบริห�รคว�มเสี่ยงพิจ�รณ�ทบทวนถึง 
คว�มเหม�ะสมก่อนนำ�เสนอคณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยงและ 
คณะกรรมก�รตรวจสอบทร�บเป็นร�ยปี

บริษัทกำาหนดแนวทางการติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ดังนี้

1. การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

 บริษัทมีช่องท�งเพื่อรับแจ้งเบ�ะแสหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ 
ก�รกระทำ�ผิดกฎหม�ย หรือจริยธรรมในก�รดำ�เนินธุรกิจ ก�รกระทำ� 
ก�รทุจริต หรือกระทำ�คว�มผิดต่อตำ�แหน่งหน้�ที่ หรือก�รกระทำ� 
ก�รทุจริตคอร์รัปช่ัน ก�รกระทำ�ก�รฝ่�ฝืนต่อนโยบ�ยเกี่ยวกับ 
คว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์ของบริษัทก�รกระทำ�ก�รขัดต่อหรือ 
ก�รละเลยต่อหน้�ที่ต�มนโยบ�ยแนวปฏิบัติ คำ�สั่ง หรือระเบียบต่�งๆ  
ของบริษัทร�ยง�นท�งก�รเงินที่ไม่ถูกต้อง ระบบก�รควบคุมภ�ยใน 
ที่บกพร่อง รวมถึงก�รกระทำ�อื่นๆ ที่อยู่ในข่�ยทำ�ให้ผู้แจ้งหรือบริษัท 
ได้รับคว�มเสียห�ย โดยมีม�ตรก�รคุ้มครองผู้แจ้งเบ�ะแสหรือ 
ข้อร้องเรียน รวมถึงผู้ให้ข้อมูลและมีม�ตรก�รในก�รตรวจสอบ 
และกำ�หนดบทลงโทษสำ�หรับผู้กระทำ�คว�มผิดต�มนโยบ�ย 
และระเบียบที่ เกี่ยวข้อง ทั้งนี้  เบ�ะแสหรือข้อร้องเรียนที่มีถึง 
คณะกรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีผ่�นช่องท�งก�รแจ้งเบ�ะแส 
และข้อร้องเรียนจะได้รับก�รติดต�มและตรวจสอบข้อเท็จจริง 
ดำ�เนนิก�รปรบัปรงุแกไ้ขในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งและแจง้ผลก�รดำ�เนนิก�ร 
กลับไปยังผู้แจ้งโดยเร็ว รวมทั้งร�ยง�นให้คณะกรรมก�รตรวจสอบ
ทร�บด้วย และมีก�รสรุปผลก�รดำ�เนินง�นของคณะกรรมก�ร 
กำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีเสนอต่อคณะกรรมก�รบริษัทปีละสองครั้ง 
โดยในปี 2563 ไม่มีเรื่องแจ้งเบ�ะแสและข้อร้องเรียนผ่�นช่องท�ง 
ดังกล่�ว
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2. การตรวจสอบภายใน

 สำ�นักตรวจสอบภ�ยในกลุ่มเป็นผู้มีส่วนร่วมในก�รประเมิน
เพื่อให้คว�มเชื่อมั่นและให้คำ�แนะนำ�ปรึกษ�เกี่ยวกับกระบวนก�ร
กำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี ก�รบริห�รคว�มเสี่ยง และก�รควบคุมภ�ยใน 
โดยมีก�รประเมินก�รควบคุมภ�ยในร่วมกับฝ่�ยจัดก�รของบริษัท 
เป็นร�ยครึ่งปี โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งก�รประเมินคว�มเสี่ยงที่ร�ยง�น
ท�งก�รเงินของบริษัทอ�จไม่ถูกต้อง เนื่องจ�กก�รทุจริตหรือใช้
สินทรัพย์โดยไม่สมควร (Risk Factors Relating to Misstatements 
Arising from Fraudulent Financial Reporting or Misappropriation  
of Assets) นอกจ�กนี้ สำ�นักตรวจสอบภ�ยในกลุ่มยังมีก�รจัดทำ�
แผนก�รตรวจสอบแม่บท แผนก�รตรวจสอบประจำ�ปีต�มแนวท�ง 
ที่คำ�นึงถึงคว�มเสี่ยง โดยรวมถึงคว�มเสี่ยงจ�กก�รทุจริตคอร์รัปชั่น 
ด้วย และดำ�เนินก�รตรวจสอบต�มแผนก�รตรวจสอบประจำ�ปี 
ที่ได้รับคว�มเห็นชอบจ�กคณะกรรมก�รตรวจสอบ และร�ยง�น 
ผลก�รตรวจสอบต่อคณะกรรมก�รตรวจสอบ

3. การประเมินความเข้าใจและการปฏิบัติตาม
 จริยธรรมธุรกิจและจริยธรรมของพนักงาน

 บริษัทมีก�รสำ�รวจคว�มเข้�ใจและก�รปฏิบัติต�มประมวล
จริยธรรม (Code of Conduct) ของบริษัท ซึ่งประกอบด้วยจริยธรรม
ธุรกิจและจริยธรรมพนักง�นของบริษัท โดยให้พนักง�นตอบ 
แบบประเมนิเพือ่สำ�รวจตนเองในเรือ่งก�รรบัรูแ้ละคว�มรูค้ว�มเข้�ใจ
ใน Code of Conduct รวมถึงสำ�รวจก�รรับทร�บและคว�มเข้�ใจถึง
นโยบ�ยและแนวปฏบิตัคิณะกรรมก�รบรษิทัทีเ่กีย่วข้องกบัก�รต่อต้�น
ก�รทุจรติคอร์รปัชัน่ เพือ่นำ�ข้อมลูไปใช้ประโยชน์ในก�รพฒัน�ช่องท�ง 
ก�รรับรู้และสร้�งคว�มรู้คว�มเข้�ใจ ในหัวข้อดังกล่�ว ตลอดจน 
เพื่อติดต�มและประเมินผลก�รปฏิบัติต�ม Code of Conduct และ
แนวปฏบิตัทิีเ่กีย่วข้องกับก�รต่อต้�นก�รทุจรติคอร์รปัช่ันดงักล่�วด้วย

นวัตกรรม การวิจัย และพัฒนา
 
 บริษัทมีคว�มมุ่งมั่นในก�รพัฒน�ศักยภ�พของอุตส�หกรรม 
เหล็กในปี 2563 เพื่อสร้�งคว�มแข็งแกร่งจ�กภ�ยในองค์กร บริษัท 
ได้ให้คว�มรู้พนักง�นอย่�งต่อเนื่องภ�ยใต้โครงก�ร “School of 
Engineering - Intermediate Course” (SoE)  สร้�งพนักง�นให้เป็น 
ผู้ที่มีคว�มรอบรู้ด้�นวิศวกรรมและเทคโนโลยี ส�ม�รถเชื่อมโยง 
ก�รทำ�ง�นได้หล�กหล�ยรูปแบบง�นและเพิ่มคว�มส�ม�รถ 
ในก�รแข่งขันท�งธุรกิจ โดยจัดก�รอบรม 3 หลักสูตร ดังนี้  
 1. โลหะวิทย�สำ�หรับก�รรีดขึ้นรูปแบบแบน
  (Metallurgy for Rolling Flat Steel) 
 2. ระบบส�รสนเทศภูมิศ�สตร์ 
  (Quantum Geometry Information System) 
 3. ก๊�ซชีวภ�พ 
  (Biogas)
 โดยเชิญผู้เชี่ยวช�ญในส�ข�ต่�งๆ ม�ถ่�ยทอดประสบก�รณ์และ
องค์คว�มรู้ให้กับบุคล�กรของบริษัท  
 ทั้งนี้  บริษัทยังได้ส่งเสริมให้บุคล�กรแสวงห�คว�มรู้ใหม่ๆ 
เพื่อพัฒน�กระบวนก�รผลิตและคุณภ�พผลิตภัณฑ์ภ�ยใต้กิจกรรม 
“SSI Super Engineer”  ซึ่งรูปแบบกิจกรรมมุ่งเน้นให้วิศวกรได้เพิ่ม 
ทกัษะในก�รคดิในก�รคดินวตักรรม เทคโนโลย ีเพือ่เพิม่ประสทิธภิ�พ
เครื่องจักร กระบวนก�รผลิตและผลิตภัณฑ์ได้อย่�งมีประสิทธิผล 
เช่น  ติดตั้งชุดทำ�คว�มสะอ�ดสเกลที่ลูกกลิ้งสนับสนุนของเครื่องรีด 
ปรับสภ�พผิว#3 ปรับปรุงน้ำ�มันเกียร์หล่อลื่นที่ เครื่องม้วนพัก 
และเครื่องรีดละเอียด ปรับปรุงระบบควบคุมอัตร�ก�รไหลของ 
เต�เผ� 1, 2 และก�รลดสเกลล่อนของกลุ่มคอยล์หน� เป็นต้น
 สำ�หรบัก�รส่งเสรมิก�รเรยีนรูข้องบคุล�กรผูท้ีป่ฏบัิตงิ�นหน�้ง�น  
บริษัทจัดให้มีกิจกรรม  SSI QCC CONTEST  ม�ต่อเนื่องทุกปี  
เพือ่เพิม่ทกัษะก�รคิด วิเคร�ะห์ อย�่งมีหลกัก�รและขัน้ตอนที่ถกูตอ้ง  
เพื่อแก้ไขปัญห�และปรังปรุงคุณภ�พง�นของตนเองด้วยตนเอง 
อย่�งต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นก�รทำ�ง�นเป็นทีม ซึ่งปี 2563 นี้ มีทีม QCC  
จำ�นวน 12 ทีม มีกิจกรรมปรับปรุงรวม 12 ผลง�น ผลง�นเด่น 
เชน่  โครงก�รลดคว�มเสยีห�ยของปญัห�เหล็กเปน็คลืน่และเหลก็พบั 
ลดคว�มเสยีห�ยของอปุกรณ์ในระบบถงักดักรดทีก่ระบวนก�รกดักรด
และเคลือบน้ำ�มัน และระบบควบคุมจ�ระบี เป็นต้น
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 นอกจ�กนี้ ท�งบริษัทได้มีก�รจัดง�น “SSI  Steel Construction  
Virtual Forum 2020” เพื่อเผยแพร่วิทย�ก�ร คว�มรู้นวัตกรรม 
โครงสร�้งเหลก็สำ�หรบัง�นกอ่สร�้ง พรอ้มสร�้งเครอืข�่ย ผูป้ระกอบก�ร  
วิศวกรนักออกแบบ และนักวิช�ก�ร ให้เกิดขึ้นอย่�งเป็นรูปธรรม   
รวมทั้งบริษัทยังคงมุ่งมั่นในก�รสร้�งคว�มร่วมมือในก�รวิจัย 
และพฒัน�กบัหนว่ยง�นวิช�ก�ร สถ�บนัวิจยั และมห�วิทย�ลยัต�่งๆ  
อ�ทิ  ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งช�ติ  สถ�บันวิจัยแสงซินโครตรอน  
องค์ก�รมห�ชน สถ�บันวิจัยโลหะและวัสดุ จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย  
มห�วทิย�ลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล�้พระนครเหนอื ฯลฯ เชน่ โครงก�ร 
ศึกษ�พฤติกรรมก�รยึดเก�ะของออกไซด์สเกลบนเหล็กแผ่นรีดร้อน 
เพื่อพัฒน�คุณภ�พผิวของผลิตภัณฑ์ เป็นต้น เพื่อพัฒน�ผลิตภัณฑ์
และนวัตกรรม อันก่อให้เกิดก�รพัฒน�ของอุตส�หกรรมเหล็ก 
และอุตส�หกรรมต่อเนื่อง และส่งผลต่อคว�มยั่งยืนของอุตส�หกรรม
พื้นฐ�นของประเทศ  
 โครงก�ร  “Structural Steel Improvement (SSI) for Young 
Engineers Program 2019” ยังคงดำ�เนินก�รอย่�งต่อเนื่องเป็นปีที่ 3  
โดยในปี  2563  บริษัทได้มอบทุนวิจัยปริญญ�นิพนธ์  เรื่องเหล็ก 
โครงสร้�งจำ�นวน 8 ทุน ทุนละ 25,000 บ�ท ให้กับทีมที่ดีรับคัดเลือก  
8  ทีม จ�ก  5  มห�วิทย�ลัย ได้แก่ มห�วิทย�ลัยวลัยลักษณ์  2  ทุน 
มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้�ธนบุรี  3  ทุน  มห�วิทย�ลัย
เกษตรศ�สตร์  1 ทุน มห�วิทย�ลัยกรุงเทพ 1 ทุน และมห�วิทย�ลัย
เชียงใหม่ 1 ทุน 

การดำาเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน

 บริษัทยังคงมุ่งมั่นในก�รสร้�งคว�มตระหนักถึงคว�มปลอดภัย 
อ�ชีวอน�มัย สภ�พแวดล้อมในก�รทำ�ง�น และก�รพัฒน�ที่ยั่งยืน 
ในก�รดูแลบุคล�กรในองค์กร ตลอดจนผู้รับเหม�ที่เข้�ม�ทำ�ง�น 
ในพื้นที่โรงง�นอย่�งต่อเนื่อง โดยมุ่งหวังก�รป้องกันก�รบ�ดเจ็บ 
และก�รเจ็บป่วยจ�กก�รทำ�ง�นให้พนักง�นทุกคนมีคว�มปลอดภัย 
ทั้งด้�นก�รปฏิบัติง�นและด้�นสุขภ�พอน�มัย โดยมีก�รดำ�เนินง�น 
ต�มม�ตรฐ�นระบบก�รจัดก�รคว�มปลอดภัย อ�ชีวอน�มัย  
และสิ่งแวดล้อม (ISO 45001) ให้เป็นไปอย่�งมีประสิทธิภ�พ  
โดยมีก�รพัฒน�และปรับปรุงอย่�งต่อเนื่อง เพื่อให ้พนักง�น 
มีสุขภ�พก�ยสุขภ�พจิตที่ดี ไม่เป็นโรคอันเนื่องม�จ�กก�รทำ�ง�น  
และมีคว�มมั่นใจในระบบก�รบริห�รจัดก�รด้�นคว�มปลอดภัย  
อ�ชวีอน�มัย และสภ�พแวดล้อมในก�รทำ�ง�นขององค์กร

 บริษัทมุ่งเน้นก�รดำ�เนินก�รและพัฒน�ง�นด้�นคว�มปลอดภัย  
อ�ชีวอน�มัย และสภ�พแวดล้อมในก�รทำ�ง�น โดยต้องก�ร 
ให้พนักง�นเกิดตระหนักและเห็นถึงคว�มสำ�คัญในก�รดูแลตนเอง 
และเพื่อนร่วมง�นให้ทำ�ง�นอย่�งปลอดภัย ไม่เกิดอุบัติเหตุจ�ก
ก�รทำ�ง�นผ่�นโครงก�รต่�งๆ เช่น ก�รรณรงค์ลดอุบัติเหตุจ�ก 
ก�รทำ�ง�น (Zero  Accident Campaign) โครงก�รจิตอ�ส�สร้�งวินัย 
และวัฒนธรรมคว�มปลอดภัย สิ่งแวดล้อม (BBS) ก�รตรวจสอบ 
พื้นที่ก�รปฏิบัติง�น (Safety Patrol) ก�รเฝ้�ระวังสุขภ�พพนักง�น 
อันเนือ่งจ�กก�รสัมผสัปจัจยัเสีย่งจ�กก�รทำ�ง�น โดยมคีณะกรรมก�ร
คว�มปลอดภัย อ�ชีวอน�มัย และสภ�พแวดล้อมในก�รทำ�ง�น  
กำ�กับดูแล ตรวจสอบคว�มปลอดภัยและเสนอแนะม�ตรก�ร 
ในก�รปรับปรุงด้�นคว�มปลอดภัยในทุกพื้นที่ ภ�ยใต้ก�รสนับสนุน
อย่�งดีจ�กทุกหน่วยง�น โดยมุ่งมั่นที่จะดำ�เนินก�รห�ม�ตรก�ร
ต่�งๆ ที่จะช่วยทำ�ให้มีค่�อัตร�คว�มถี่ก�รบ�ดเจ็บถึงข้ันหยุดง�น 
ต่อหนึ่งล้�นชั่วโมงก�รทำ�ง�น (LTIFR) ลดต่ำ�ลงให้เข้�ใกล้ศูนย์ 
หรือเท่�กับศูนย์ และไม่มีพนักง�นป่วยเป็นโรคอันเนื่องม�จ�ก 
ก�รทำ�ง�นอย่�งต่อเนื่อง
 ท้ังนี ้ในปี 2563 บรษิทัมค่ี�อัตร�คว�มถีก่�รบ�ดเจบ็ถงึข้ันหยดุง�น 
ต่อหนึ่งล้�นชั่วโมงก�รทำ�ง�นเท่�กับ 0 ติดต่อกันเป็นปีที่ 2 สำ�หรับ 
ภ�พรวมของกลุ่มเอสเอสไอ มีค่� LTIFR อยู่ที่ 0.14 ซึ่งลดลงจ�ก 
ปีที่แล้วเดิมอยู่ที่ 0.77 และเป็นสถิติภ�พรวมของกลุ่มเอสเอสไอ 
ทีด่ทีีส่ดุในรอบ 10 ปี เนือ่งจ�กผูบ้รหิ�รของกลุม่เอสเอสไอได้สนับสนุน  
รณรงค์ก�รลดอุบัติเหตุในก�รทำ�ง�น และก�รปลูกฝังให้พนักง�น 
มีคว�มตระหนักด้�นคว�มปลอดภัยในก�รทำ�ง�นอย่�งจริงจัง 
และต่อเนือ่งทำ�ให้สถติภิ�พรวมของกลุม่เอสเอสไอที่ดขีึน้ โดยในปี 2564  
กลุ ่มเอสเอสไอจะดำ�เนินก�รว�งแผนง�นด้�นคว�มปลอดภัย
ม�ตรก�รต่�งๆ เพื่อแก้ไขปัญห�และลดอุบัติเหตุจ�กก�รทำ�ง�น 
อย่�งต่อเนือ่ง อ�ท ิก�รจดัอบรมก�รวเิคร�ะห์ง�นเพือ่คว�มปลอดภยั
ให้กับพนักง�นครบร้อยเปอร์เซ็นต์ จัดม�ตรก�รให้ร�งวัลและลงโทษ
ต�มแผนขับเคลื่อนด้�นคว�มปลอดภัย พร้อมกำ�หนด KPI เพื่อ
กระตุ้นให้พนักง�นตระหนักในก�รให้คว�มสำ�คัญกับคว�มปลอดภัย 
ในก�รทำ�ง�นม�กขึ้น เป็นต้น
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 นอกจ�กนี ้บรษิทัได้มกี�รจดักลุม่ประเภทหลกัสตูรก�รฝึกอบรม (Training Matrix) ในแผนก�รฝึกอบรมประจำ�ปี ต�มม�ตรฐ�นคว�มปลอดภยั
และคว�มเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับก�รปฏิบัติง�นและกฎหม�ยคว�มปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีก�รประเมินลักษณะกิจกรรม/ง�นและสภ�พแวดล้อม 
ในก�รปฏิบัติง�นของพนักง�นโดยหน่วยง�นต้นสังกัด และส่งข้อมูลให้หน่วยง�นคว�มปลอดภัยทบทวนปัจจัยเสี่ยงต่�งๆ เพื่อเป็นแนวท�ง 
ในก�รจัดสรรกลุ ่มพนักง�นที่มีคว�มจำ�เป็นต้องอบรมในหลักสูตรนั้นๆ และคว�มเหม�ะสมต่อก�รทบทวนต�มหลักสูตรที่กำ�หนดไว ้
โดยในปี 2563 บริษัทมีก�รฝึกอบรมด้�นคว�มปลอดภัย อ�ชีวอน�มัย และสภ�พแวดล้อมในก�รทำ�ง�นจำ�นวน 44 หลักสูตร นอกจ�กนี้  
ยังมกี�รทบทวนม�ตรฐ�นก�รทำ�ง�นของทุกกจิกรรม เพื่อให้มั่นใจว่�มคีว�มทันสมัย ควบคุมอันตร�ยได้ และผู้ปฏบิัตงิ�นส�ม�รถปฏบิัตไิด้จรงิ 
ต�มที่กำ�หนดไว้ 

ค่าอัตราความถี่การบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน
ต่อหนึ่งล้านชั่วโมงการทำางาน

บริษัท  2561  2561 2563

SSI  0.31  0.00  0.00

TCRSS  0.00  0.00  0.00

WCE  1.86  2.58  0.48

PPC  0.00  0.00  0.00

SSI Group  0.56  0.77  0.14

หมายเหตุ :
LTIFR = (จำ�นวนร�ยที่บ�ดเจ็บถงึขั้นหยุดง�นหนึ่งวันขึ้นไป x 1,000,000) / ชั่วโมงก�รทำ�ง�นทั้งหมด 
* ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2563
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ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท

 คณะกรรมก�รบริษัท สหวิริย�สตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มห�ชน) 
ได้ให้คว�มสำ�คัญต่อก�รที่บริษัทจัดให้มีระบบก�รควบคุมภ�ยในที่ดี
และมปีระสทิธผิล โดยประก�ศอย�่งแจง้ชดัถงึเรือ่งดงักล�่วในนโยบ�ย
ก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีของบริษัท ด้วยมีคว�มเชื่อว่�ก�รมีระบบ 
ก�รควบคุมภ�ยในทีด่ ีจะช่วยลดคว�มเสีย่งและปอ้งกันคว�มเสยีห�ย
จ�กก�รดำ�เนนิธรุกจิของบรษิทั และทำ�ใหบ้รษิทัส�ม�รถบรรลวุสิยัทศัน์ 
(Vision) พันธกิจ (Mission) และเป้�หม�ยของบริษัทได้ จึงได้มี 
ก�รมอบหม�ยให้คณะกรรมก�รตรวจสอบมีอำ�น�จหน้�ที่และ 
คว�มรับผิดชอบในก�รสอบท�นให้บริษัทมีระบบก�รควบคุมภ�ยใน 
(Internal Control) และระบบก�รตรวจสอบภ�ยใน (Internal Audit) 
ที่เหม�ะสมและมีประสิทธิผล ซึ่งต�มประก�ศบริษัทเรื่องข้อกำ�หนด
เกี่ยวกับคณะกรรมก�รตรวจสอบของบริษัท (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 
14 กุมภ�พันธ์ 2562 (Audit Committee Charter ฉบับปัจจุบัน) 
ที่ประชุมคณะกรรมก�รบริษัท ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 13 กุมภ�พันธ์ 
2562 ได้มีมติเห็นชอบให้มีก�รปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมในเรื่อง 
ก�รกำ�หนดขอบเขตอำ�น�จหน้�ที่และคว�มรับผิดชอบของ 
คณะกรรมก�รตรวจสอบให้สอดคล้องกับนโยบ�ยและแนวปฏิบัติ 
ว่�ด้วยเรื่องก�รต่อต้�นก�รทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัท ซึ่งในปี 2563 
คณะกรรมก�รตรวจสอบได้มีก�รพิจ�รณ�ทบทวนประก�ศบริษัทฯ 
ครั้งล่�สุด เมื่อวันที่ 10 พฤศจิก�ยน 2563 ที่ผ่�นม� โดยยังไม่มี 
ก�รเปลี่ยนแปลง 

 คณะกรรมก�รตรวจสอบได้มีก�รร�ยง�นว่� บริษัทมีระบบ 
ก�รควบคุมภ�ยในและก�รตรวจสอบภ�ยในที่เหม�ะสม กล่�วคือ 
จ�กผลก�รประเมินคว�มเพียงพอของระบบก�รควบคุมภ�ยในของ
บริษัท สำ�หรับปี 2563 ต�มแบบประเมินของสำ�นักง�นคณะกรรมก�ร 
ก.ล.ต. ฉบับล่�สุด ที่ได้เผยแพร่เมื่อวันที่ 19 กุมภ�พันธ์ 2557 
ซึง่ปร�กฏผลก�รประเมนิอยูใ่นเกณฑด์มี�ก โดยแบบประเมนิดงักล�่ว
ได้พัฒน�ม�จ�กกรอบแนวท�งระบบก�รควบคุมภ�ยในที่เป็นส�กล 
ของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of 
the Treadway Commission) ทีไ่ดป้รบัปรงุ Framework ใหม ่นอกจ�กนี ้
บรษิทัยงัส�ม�รถปฏบิตัติ�มหลกัเกณฑใ์นแบบประเมนิคว�มเพยีงพอ 
ของระบบก�รควบคุมภ�ยในของบริษัท ซึ่ งกล่�วโดยสรุปว่� 
คณะกรรมก�รตรวจสอบมีคว�มเห็นว่� บริษัทมีระบบก�รควบคุม
ภ�ยในที่เพยีงพอในก�รจดัทำ�ร�ยง�นท�งก�รเงนิของบรษิทัทีถ่กูตอ้ง 

การควบคุมภายใน
และการบริหารจัดการความเสี่ยง
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 บรษิทัไดจ้ดัตัง้สำ�นกัตรวจสอบภ�ยในขึน้เป็นหนว่ยง�นภ�ยในของ
บริษัทตั้งแต่ปี 2541 มีขอบเขตหน้�ที่และคว�มรับผิดชอบ แนวท�ง
ปฏบิตังิ�น และก�รร�ยง�น ต�มประก�ศบรษิทัเรือ่งขอ้กำ�หนดเกี่ยวกบั 
สำ�นักตรวจสอบภ�ยในและก�รตรวจสอบภ�ยใน (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 
20 มกร�คม 2560 (Internal Audit Charter) ซึ่งเป็นฉบับที่ใช้อยู่ใน
ปัจจุบัน สำ�หรับขอบเขตก�รปฏิบัติง�นตรวจสอบภ�ยในครอบคลุม
ทุกส�ยง�น ทุกฝ่�ย และทุกสำ�นักของบริษัท รวมทั้งบริษัทอื่นๆ 
ในกลุ่มบริษัท (SSI Group) และต่อม�ที่ประชุมคณะกรรมก�รบริษัท 
ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 15 สิงห�คม 2560 ได้มีมติเห็นชอบกำ�หนด
ข้อพึงปฏิบัติที่ดีของผู้ตรวจสอบภ�ยใน เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภ�ยใน 
ได้ยึดถือเป็นกรอบในก�รปฏิบัติง�น ซ่ึงเป็นไปต�มประมวลจรรย�บรรณ 
และม�ตรฐ�นส�กลก�รปฏิบัติง�นวิช�ชีพก�รตรวจสอบภ�ยในด้วย  

 เมื่อเดือนธันว�คม 2557 คณะกรรมก�รบริษัทได้พิจ�รณ�อนุมัติ
ก�รจดัตัง้สำ�นกัตรวจสอบภ�ยในกลุม่ (Group Internal Audit) ต�มผัง
โครงสร้�งองค์กรของบริษัทที่จัดในรูปแบบของ Group Function และ
เมื่อวันที่ 11 กุมภ�พันธ์ 2563 คณะกรรมก�รตรวจสอบได้พิจ�รณ�
อนมุตัิใหส้ตัย�บนัก�รปรับปรงุโครงสร�้งสำ�นกัตรวจสอบภ�ยในกลุม่ 
ซึ่งสำ�นักตรวจสอบภ�ยในกลุ่มยังคงขึ้นตรงต่อคณะกรรมก�ร 
ตรวจสอบ นับตั้งแต่คณะกรรมก�รบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมก�ร 
ตรวจสอบเมือ่ป ี2542 เปน็ตน้ม� นอกจ�กนี้ ตลอดระยะเวล�ที่ผ�่นม� 
คณะกรรมก�รตรวจสอบเป็นผู้ให้คว�มเห็นชอบแผนก�รตรวจสอบ
แมบ่ท และแผนก�รตรวจสอบประจำ�ปขีองสำ�นกัตรวจสอบภ�ยในกลุม่  
ที่ได้จัดทำ�ในแนวท�งที่คำ�นึงถึงคว�มเสี่ยง (Risk-based Approach) 
รวมทั้งรับทร�บร�ยง�นผลก�รตรวจสอบของสำ�นักตรวจสอบ 
ภ�ยในกลุ่ม อีกทั้งหัวหน้�สำ�นักตรวจสอบภ�ยในกลุ่มยังส�ม�รถ 
ขอเข้�พบหรือขอคำ�ปรึกษ�ห�รือจ�กประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ
ท�งโทรศัพท์ได้ เมื่อมีประเด็นตรวจพบที่สำ�คัญหรือมีข้อขัดข้อง 
ในก�รปฏิบัติง�นใดๆ 

 คณะกรรมก�รบริษัทได้พิจ�รณ�เห็นชอบต�มร�ยง�นของ 
คณะกรรมก�รตรวจสอบทีร่�ยง�นว่� บรษิทัมรีะบบก�รควบคมุภ�ยใน
และก�รตรวจสอบภ�ยในที่เหม�ะสม

ร�ำยงำนประจ�ำปี�2563
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รายละเอียดของหัวหน้างาน

1. ผู้ดำารงตำาแหน่งหัวหน้างาน
 ตรวจสอบภายในกลุ่มของบริษัท

 ผู้ดำ�รงตำ�แหน่งหัวหน้�ง�นตรวจสอบภ�ยในกลุ่มของบริษัท 
ในปี 2563 คือ น�งส�วปัทมวรรณ บุญท่ัง ซึ่งเป็นผู้บริห�รสูงสุด 
ของสำ�นักตรวจสอบภ�ยในกลุ่ม โดยที่ประชุมคณะกรรมก�รบริษัท 
ครั้งที่  1/2559 เมื่อวันที่  5 มกร�คม 2559 ได้มีมติให้แต่งตั้ง 
น�งส�วปทัมวรรณ บญุท่ัง ดำ�รงตำ�แหน่งผูจั้ดก�รท่ัวไป สำ�นักตรวจสอบ 
ภ�ยในกลุ่ม 

2. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
 ที่มีต่อหัวหน้างานตรวจสอบ
 ภายในกลุ่มของบริษัท

 คณะกรรมก�รตรวจสอบเห็นว่� ผู้ดำ�รงตำ�แหน่งหัวหน้�สำ�นัก
ตรวจสอบภ�ยในกลุ่มของบริษัท ที่ปฏิบัติหน้�ที่ในปี 2563 มีคว�มรู้ 
คว�มส�ม�รถ เหม�ะสมเพียงพอกับก�รปฏิบัติง�นในหน้�ที่

3. แนวปฏิบัติการแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้าย
 ผู้ดำารงตำาแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบ
 ภายในกลุ่มของบริษัท

 คณะกรรมก�รตรวจสอบมีอำ�น�จหน้�ที่และคว�มรับผิดชอบ
ครอบคลุมก�รให้คว�มเห็นชอบในก�รพิจ�รณ�แต่งตั้ง โยกย้�ย 
เลิกจ้�งผู้บริห�รสูงสุดของสำ�นักตรวจสอบภ�ยในกลุ่ม

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในปี 2563

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

 บริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท ท่�เรือประจวบ 
จำ�กดั และบรษิทั เวสทโ์คสท ์เอน็จเินยีริง่ จำ�กดั มรี�ยก�รค�่ตอบแทน 
ก�รสอบบญัชใีห้แกบ่รษิทั สอบบญัช ีด ีไอ เอ อนิเตอร์เนชัน่แนล จำ�กดั 
ที่ผู้สอบบัญชีสังกัด สำ�หรับปีบัญชี 2563 ที่ผ่�นม� จำ�นวนเงินรวม 
3,580,000 บ�ท ซึ่งเป็นอัตร�ที่สูงกว่�ปี 2562 ร้อยละ 0.85 
และค่�ใช้จ่�ยอื่น (Out-of-pocket Expense) ซึ่งประกอบด้วย 
ค่�พ�หนะในก�รเดินท�งไปปฏิบัติง�นวันละ 500 บ�ทต่อบริษัท และ
ค่�ใช้จ่�ยอื่นที่เกี่ยวข้องกับก�รปฏิบัติง�น โดยจะเรียกเก็บต�มจริง
 สำ�หรบับริษทัทีเ่ปน็ก�รรว่มค�้ ไดแ้ก่ บริษทั เหลก็แผน่รีดเยน็ไทย 
จำ�กัด (มห�ชน) มีร�ยก�รค่�ตอบแทนก�รสอบบัญชีให้แก่ 
บรษิทั สำ�นกัง�น อวี�ย จำ�กดั ทีผู่ส้อบบญัชสีงักดั สำ�หรบัปบีญัช ี2563 
จำ�นวนเงิน 1,300,000 บ�ท สำ�หรับค่�ใช้จ่�ยอื่น (Out-of-pocket 
Expense) ซึ่งเป็นค่�ใช้จ่�ยอื่นที่เกี่ยวข้องกับก�รปฏิบัติง�น โดยจะ
เรียกเก็บต�มจริง

2. ค่าบริการอื่น (Non-audit Fee)

 บริษัท ท่�เรือประจวบ จำ�กัด ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทย่อยของบริษัท 
มรี�ยก�รค�่ตอบแทนของง�นบรกิ�รอืน่ ซึง่ไดแ้ก ่ค�่บรกิ�รตรวจสอบ
โครงก�รทีไ่ดร้บัสง่เสรมิก�รลงทนุทีป่ระสงค์จะขอใชส้ทิธแิละประโยชน์
ยกเว้นภ�ษีเงินได้นิติบุคคลประจำ�ปี 2563 ให้แก่บริษัท สอบบัญชี  
ดี ไอ เอ อินเตอร์เนช่ันแนล จำ�กัด ที่ผู้สอบบัญชีสังกัด มีจำ�นวนเงิน 
50,000 บ�ท ซึ่งเป็นอัตร�เดียวกับปีบัญชี 2562 และปี 2561 

ร�ำยงำนประจ�ำปี�2563
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รายการระหว่างกัน
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 รายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะความสัมพันธ์ รายการระหว่างกันในปี 2563
(ล้านบาท)

รายการคงค้าง
(ล้านบาท)

บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย เป็นนิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้น ร�ยได้อื่นๆ 2.76 ร�ยได้ค้�งรับ 4.21 

 จำ�กัด  ร้อยละ 3.7 และมีกรรมก�รร่วมกัน ให้บริก�รซ่อมบำ�รุง - ลูกหนี้ก�รค้� -

บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย เป็นนิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้น ข�ยเหล็กแผ่นรีดร้อน 725.33 ลูกหนี้ก�รค้� 12.11

  จำ�กัด (มห�ชน)  ร้อยละ 35.19 โดยมีก�รควบคุมร่วมกัน ให้บริก�รท่�เทียบเรือน้ำ�ลึก 14.82 ร�ยได้ค้�งรับ 2.48 

    ให้บริก�รซ่อมบำ�รุง 59.05 ลูกหนี้อื่น 186

    ให้บริก�รรีดเหล็ก - เจ้�หนี้อื่น 91.58

    ร�ยได้อื่นๆ 13.45    

บริษัท บ�งสะพ�นบ�ร์มิล เป็นนิติบุคคลที่มีกรรมก�รร่วมกัน ให้บริก�รท่�เทียบเรือน้ำ�ลึก - ลูกหนี้ก�รค้� 1,767 

  จำ�กัด (มห�ชน)  และกรรมก�รบริษัทถือหุ้นท�งตรง ให้บริก�รซ่อมบำ�รุง - ลูกหนี้อื่น - 

   และ/หรือท�งอ้อมเกินกว่�ร้อยละ 10 ร�ยได้อื่นๆ 0.64

บริษัท บี.เอส.เมทัล จำ�กัด เป็นนิติบุคคลที่มีกรรมก�รร่วมกัน ข�ยเหล็กม้วน/เศษเหล็ก 715.34 ลูกหนี้ก�รค้� 1,767.32 

   และกรรมก�รบริษัทถือหุ้นท�งตรง ให้บริก�รซ่อมบำ�รุง - ลูกหนี้อื่น 2.86 

   และ/หรือท�งอ้อมเกินกว่�ร้อยละ 10 ค่�บริก�รตัดเหล็ก - เจ้�หนี้ก�รค้� 0.18 

        เจ้�หนี้อื่น 1.04 

 บริษัท สหวิริย�เพลทมิล เป็นนิติบุคคลที่มีกรรมก�รร่วมกัน ข�ย Slab 68.22 ลูกหนี้ก�รค้� - 

  จำ�กัด (มห�ชน)   และกรรมก�รบริษัทถือหุ้นท�งตรง ให้บริก�รท่�เทียบเรือน้ำ�ลึก 1.35 ลูกหนี้อื่น 2.25

   และ/หรือท�งอ้อมเกินกว่�ร้อยละ 10 ใช้บริก�รซ่อมบำ�รุง 1.81 เจ้�หนี้ก�รค้� 37.26 

ร�ยได้อื่นๆ 4.09

บริษัท ทรัพย์สินอ�ค�ร เป็นนิติบุคคลที่มีกรรมก�รร่วมกัน เช่�พื้นที่สำ�นักง�นกรุงเทพ 32.41 ลูกหนี้อื่น - 

 ประภ�วิทย์ จำ�กัด  และกรรมก�รบริษัทถือหุ้นท�งตรง ให้บริก�รซ่อมบำ�รุง 0.33 เจ้�หนี้ก�รค้� - 

   และ/หรือท�งอ้อมเกินกว่�ร้อยละ 10     เจ้�หนี้อื่น 0.29 

บริษัท อ�ค�รเวสเทิร์น จำ�กัด เป็นนิติบุคคลที่มีกรรมก�รร่วมกัน ไม่มี - เจ้�หนี้ก�รค้� - 

 และกรรมก�รบริษัทถือหุ้นท�งตรง        

   และ/หรือท�งอ้อมเกินกว่�ร้อยละ 10        

ร�ำยงำนประจ�ำปี�2563
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะความสัมพันธ์ รายการระหว่างกันในปี 2563
(ล้านบาท)

รายการคงค้าง
(ล้านบาท)

บริษัท บริก�รจัดก�รสหวิริย� เป็นนิติบุคคลที่มีกรรมก�รร่วมกัน  ไม่มี -   ไม่มี - 

 จำ�กัด  และกรรมก�รบริษัทถือหุ้นท�งตรง        

   และ/หรือท�งอ้อมเกินกว่�ร้อยละ 10        

บริษัท สหวิริย�พ�ณิชย์ เป็นนิติบุคคลที่มีกรรมก�รร่วมกัน ข�ยเหล็กแผ่นรีดร้อน 649.96 ลูกหนี้ก�รค้� 1,730.66

 คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด  และกรรมก�รบริษัทถือหุ้นท�งตรง        

   และ/หรือท�งอ้อมเกินกว่�ร้อยละ 10        

บริษัท ไลน์ ทร�นสปอร์ต เป็นนิติบุคคลที่มีกรรมก�รบริษัทถือหุ้น ให้บริก�รท่�เทียบเรือน้ำ�ลึก - ลูกหนี้ก�รค้� - 

  จำ�กัด  ท�งตรงและ/หรือท�งอ้อมเกินกว่� ให้บริก�รซ่อมบำ�รุง - ลูกหนี้อื่น 1.09 

   ร้อยละ 10 ร�ยได้อื่นๆ - เจ้�หนี้ก�รค้� - 

    ใช้บริก�รขนส่งในประเทศ - เจ้�หนี้อื่น - 

บริษัท เรือลำ�เลียง บ�งปะกง เป็นนิติบุคคลที่มีกรรมก�รบริษัทถือหุ้น ให้บริก�รท่�เทียบเรือน้ำ�ลึก - ลูกหนี้ก�รค้� - 

 จำ�กัด  ท�งตรงและ/หรือท�งอ้อมเกินกว่� ร�ยได้อื่นๆ - ลูกหนี้อื่น - 

   ร้อยละ 10 ใช้บริก�รขนส่งท�งน้ำ� - เจ้�หนี้ก�รค้� - 

    ต้นทุนท�งก�รเงิน - เจ้�หนี้อื่น - 

บริษัท ท่�เรือบ�งปะกง เป็นนิติบุคคลที่มีกรรมก�รบริษัทถือหุ้น ให้บริก�รรีดเหล็ก -  ไม่มี - 

 จำ�กัด  ท�งตรงและ/หรือท�งอ้อมเกินกว่� ร�ยได้อื่นๆ -    

    ร้อยละ 10 ใช้บริก�รขนส่งในประเทศ -    

    ข�ดทุนจ�กก�รข�ยเหล็ก    

       แท่งแบน -      

บริษัท ประจวบพัฒน� เป็นนิติบุคคลที่มีกรรมก�รร่วมกัน  ไม่มี -   ไม่มี - 

  ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด  และกรรมก�รบริษัทถือหุ้นท�งตรง        

   และ/หรือท�งอ้อมเกินร้อยละ 10        

บริษัท โรงถลุงเหล็กสหวิริย� เป็นนิติบุคคลที่มีกรรมก�รร่วมกัน  ไม่มี -   ไม่มี - 

  จำ�กัด  และกรรมก�รบริษัทถือหุ้นท�งตรง        

    และ/หรือท�งอ้อมเกินกว่�ร้อยละ 10        

บริษัท สหวิริย� อินเตอร์ สตีล เป็นนิติบุคคลที่มีกรรมก�รร่วมกัน  ไม่มี -   ไม่มี - 

  โฮลดิ้งส์ จำ�กัด  และกรรมก�รบริษัทถือหุ้นท�งตรง        

    และ/หรือท�งอ้อมเกินกว่�ร้อยละ 10        

บริษัท ซี.เอ.อ�ร์.เซอร์วิส จำ�กัด เป็นนิติบุคคลที่มีกรรมก�รบริษัทถือหุ้น  ไม่มี -   ไม่มี - 

 ท�งอ้อม        

บริษัท ประจวบ สตีล จำ�กัด เป็นนิติบุคคลที่มีกรรมก�รร่วมกัน  ไม่มี -   ไม่มี - 

   และกรรมก�รบริษัทถือหุ้นท�งอ้อม        

Redcar Bulk Terminal Limited เป็นนิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นท�งอ้อม  ไม่มี -   ไม่มี - 

   ร้อยละ 50 โดยมีก�รควบคุมร่วมกัน        

Vanomet AG มีผู้ถือหุ้นร่วมกันและมีกรรมก�รร่วมกัน ซื้อเหล็กแท่งแบน -  เงินล่วงหน้�

   ในบริษัทย่อย ต้นทุนท�งก�รเงิน  -    ค่�สินค้� 195.92 
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะความสัมพันธ์ รายการระหว่างกันในปี 2563
(ล้านบาท)

รายการคงค้าง
(ล้านบาท)

Sahaviriya Shipping UK มีผู้ถือหุ้นและกรรมก�รร่วมกัน  ไม่มี -  ไม่มี - 

  Limited  และมีกรรมก�รบริษัทถือหุ้นท�งอ้อม        

บริษัท ไทยสตีลเซลส์ จำ�กัด มีกรรมก�รร่วมกันและมีกรรมก�รบริษัท ข�ยเหล็กแผ่นรีดร้อน   125.42 เจ้�หนี้อื่น 0.54

 ถือหุ้นท�งตรงและท�งอ้อม ร�ยได้อื่น 97.28

บริษัท เอส วี แอล คอเปอร์เรชั่น มีผู้ถือหุ้นและกรรมก�รร่วมกัน เจ้�หนี้ก�รค้� 45.48

 จำ�กัด  และมีกรรมก�รบริษัทถือหุ้นท�งตรง เจ้�หนี้อื่น 0.42

 และท�งอ้อม

ธน�ค�รกรุงไทย จำ�กัด (มห�ชน) ผู้ถือหุ้น เงินฝ�กธน�ค�ร 631.21

เจ้�หนี้แผนฟื้นฟูกิจก�ร

ธน�ค�รไทยพ�ณิชย์ จำ�กัด ผู้ถือหุ้น เงินฝ�กธน�ค�ร 3

 (มห�ชน) เจ้�หนี้แผนฟื้นฟูกิจก�ร สินทรัพย์

 ท�งก�รเงิน

 ไม่หมุนเวียนอื่น 43

ความจำาเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

 ร�ยก�รระหว่�งกันที่เกิดขึ้นระหว่�งบริษัทกับบุคคลที่อ�จมีคว�มขัดแย้ง เป็นก�รทำ�ร�ยก�รเพื่อก�รดำ�เนินธุรกิจต�มปกติและต�มเงื่อนไข
ก�รค้�โดยทั่วไปของบริษัท ซึ่งเป็นไปต�มคว�มจำ�เป็นท�งธุรกิจ โดยคำ�นึงถึงประโยชน์สูงสุดอันก่อให้เกิดแก่บริษัท ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบ�ย 
ก�รกำ�หนดร�ค�สำ�หรับร�ยก�รระหว่�งกันกับบุคคลที่อ�จมีคว�มขัดแย้งในร�ค�หรือเงื่อนไขที่ไม่แตกต่�งจ�กบุคคลภ�ยนอก

มาตรการการอนุมัติการทำารายการระหว่างกัน

 กรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ได้รับมอบอำ�น�จจ�กกรรมก�รบริษัทให้เป็นผู้อนุมัติก�รดำ�เนินธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน หรือบุคคลที่มี 
ผลประโยชน์ร่วม ภ�ยใต้เงื่อนไขปฏิบัติในก�รดำ�เนินธุรกิจต�มปกติและเงื่อนไขก�รค้�โดยทั่วไป โดยจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปต�มกฎหม�ย 
ว่�ด้วยหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประก�ศ คำ�สั่ง หรือข้อกำ�หนดของตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึง 
ก�รปฏบิตัติ�มขอ้กำ�หนดเกี่ยวกบัก�รเปดิเผยขอ้มลูก�รทำ�ร�ยก�รเกีย่วโยง และก�รไดม้�หรอืจำ�หน�่ยทรพัยส์นิทีส่ำ�คญัของบรษิทัหรอืบรษิทัยอ่ย  
ต�มม�ตรฐ�นก�รบัญชีที่กำ�หนดโดยสภ�วิช�ชีพบัญชีในพระบรมร�ชูปถัมภ์ 
 ทั้งนี้ ห�กมีร�ยก�รระหว่�งกันของบริษัทหรือบริษัทย่อยเกิดขึ้นกับบุคคลที่อ�จมีคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออ�จมี 
คว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์ในอน�คต บริษัทจะนำ�เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมก�รบริษัทที่มีกรรมก�รตรวจสอบเป็นผู้ให้คว�มเห็นเกี่ยวกับ
คว�มจำ�เป็นและคว�มเหม�ะสมของร�ยก�รนั้น โดยกรรมก�รผู้มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงในร�ยก�รดังกล่�ว ในกรณีที่คณะกรรมก�ร 
ตรวจสอบไม่มีคว�มชำ�น�ญในก�รพิจ�รณ�ร�ยก�รระหว่�งกันที่อ�จเกิดขึ้น บริษัทจะได้ให้ผู้เชี่ยวช�ญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัท 
เป็นผู้ให้คว�มเห็นเกี่ยวกับร�ยก�รระหว่�งกันดังกล่�ว เพื่อนำ�ไปใช้ประกอบก�รตัดสินใจของคณะกรรมก�รหรือผู้ถือหุ้นต�มแต่กรณี ทั้งนี้  
บริษัทจะเปิดเผยร�ยก�รระหว่�งกันไว้ในหม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินที่ได้รับก�รตรวจสอบจ�กผู้สอบบัญชีของบริษัท

นโยบายการทำารายการระหว่างกันในอนาคต

 นโยบ�ยก�รทำ�ร�ยก�รระหว่�งกันอ�จเปลี่ยนแปลงได้ในอน�คต ขึ้นอยู่กับอุปสงค์และอุปท�นรวมถึงร�ค�ข�ยสินค้�ของบริษัท และต้นทุน
ก�รให้บริก�รของผู้ให้บริก�ร
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สรุปรายงานการสอบบัญชี

 ผู้สอบบัญชีสำ�หรับงบก�รเงินของบริษัท งบก�รเงินของบริษัทย่อย และงบก�รเงินรวม สำ�หรับปี 2563
 สุวิมล กฤตย�เกียรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ต เลขทะเบียน 2982
  บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
 ในปี 2558 ร�ยง�นตรวจสอบของผู้สอบบัญชีเป็นแบบไม่แสดงคว�มเห็น และมีข้อสังเกต
 ในปี 2559 ร�ยง�นตรวจสอบของผู้สอบบัญชีเป็นแบบไม่แสดงคว�มเห็น และมีข้อสังเกต
 ในปี 2560 ร�ยง�นตรวจสอบของผู้สอบบัญชีเป็นแบบไม่แสดงคว�มเห็น และมีข้อสังเกต 
 ในปี 2561 ร�ยง�นตรวจสอบของผู้สอบบัญชีเป็นแบบไม่แสดงคว�มเห็น และมีข้อสังเกต 
 ในปี 2562 ร�ยง�นตรวจสอบของผู้สอบบัญชีเป็นแบบแสดงคว�มเห็นแบบมีเงื่อนไข และมีข้อสังเกต 
 ในปี 2563 ร�ยง�นตรวจสอบของผู้สอบบัญชีเป็นแบบแสดงคว�มเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข และมีข้อสังเกต 

 โดยส�ม�รถสรุปเกณฑ์ในก�รแสดงคว�มเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข และข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับงบก�รเงินของบริษัทและบริษัทย่อย 
สำ�หรับปี 2563 ได้ดังต่อไปนี้

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ความไม่แน่นอนที่มีสาระสำาคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินงานต่อเนื่อง

 ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2563 สถ�นะท�งก�รเงินบ�งส่วนของกลุ่มบริษัทและบริษัท เป็นดังนี้
 ต�มทีไ่ดก้ล�่วไวใ้นหม�ยเหตุประกอบงบก�รเงนิขอ้ 2 ป ี2563 กลุ่มบรษัิทและบรษิทัมผีลก�รดำ�เนนิง�นกำ�ไรสุทธจิำ�นวนเงนิ 377.4 ล�้นบ�ท  
และ 432.6 ล้�นบ�ท ต�มลำ�ดับ และงบแสดงฐ�นะก�รเงินรวมและงบแสดงฐ�นะก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2563  
ข�ดทุนสะสมเป็นจำ�นวนเงิน 16,654.9 ล้�นบ�ท และ 17,090.9 ล้�นบ�ท ต�มลำ�ดับ และส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบจำ�นวน 14,521.0 ล้�นบ�ท  
และ 15,477.9 ล้�นบ�ท ต�มลำ�ดับ
 ต�มหม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินข้อ 27 แผนฟ้ืนฟูกิจก�รฉบับที่ 2 (ฉบับแก้ไข) ซึ่งศ�ลล้มละล�ยกล�งได้มีคำ�สั่งเห็นชอบเมื่อวันที่  
18 กันย�ยน พ.ศ. 2563 โดยมีส�ระสำ�คัญ บริษัทจำ�เป็นต้องมีกระแสเงินสดจ�กก�รดำ�เนินง�นที่เพียงพอต่อคว�มต้องก�รเงินทุนหมุนเวียน 
และเพ่ือให้ส�ม�รถจ่�ยชำ�ระหน้ีสินจ�กก�รดำ�เนินง�น โดยวิธีก�รออกหุ้นทุนใหม่ ก�รแปลงหน้ีเป็นทุน จัดห�แหล่งเงินทุนใหม่ อย่�งไรก็ต�ม ก�รฟ้ืนฟู 
กิจก�รจะถือว่�ได้ดำ�เนินก�รเป็นผลสำ�เร็จต�มแผน จะต้องมีเหตุก�รณ์ดังต่อไปนี้เกิดขึ้นคือ (1) บริษัทได้ชำ�ระหนี้เงินต้นคงค้�งให้แก่เจ้�หนี้ 
ทุกร�ยต�มแผนฟื้นฟูกิจก�ร ซึ่งรวมถึงกรณีที่เจ้�หนี้ได้รับชำ�ระหนี้ด้วยก�รแปลงหนี้เป็นทุน ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ในจำ�นวนรวมกันไม่น้อยกว่�
ร้อยละ 25 ของภ�ระหนี้เงินต้นคงค้�งที่บริษัทต้องจ่�ยชำ�ระหนี้ต�มแผน และ (2) บริษัทได้รับเงินลงทุนใหม่จ�กผู้ร่วมลงทุนม�ชำ�ระหนี้เป็นผล
ให้ส่วนของผู้ถือหุ้นในงบก�รเงินเป็นบวก หรือ (3) มีก�รแปลงหนี้เป็นทุนต�มแผนฟื้นฟูกิจก�รและทำ�ให้ส่วนของผู้ถือหุ้นในงบก�รเงินเป็นบวก 
มูลค่�ที่ได้รับอ�จจะน้อยกว่�มูลค่�ต�มบัญชีอย่�งมีนัยสำ�คัญ ห�กกลุ่มบริษัทและบริษัทไม่ส�ม�รถดำ�เนินง�นต่อเนื่องต่อไปได้ 
 อย่�งไรก็ต�ม งบก�รเงินรวมและงบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�รนี้ไม่ได้รวมก�รจัดประเภทร�ยก�รใหม่หรือร�ยก�รปรับปรุงสินทรัพย์และหนี้สิน 
ทีจ่ำ�เปน็ ห�กกลุม่บรษัิทและบรษิทัไมส่�ม�รถดำ�เนนิก�รไดต้�มแผนฟืน้ฟกูจิก�ร สถ�นก�รณ์ดงักล�่วแสดงใหเ้หน็ว�่ มคีว�มไมแ่นน่อนที่มสี�ระ
สำ�คัญ ซึ่งอ�จเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่�งมีนัยสำ�คัญเกี่ยวกับคว�มส�ม�รถในก�รดำ�เนินง�นต่อเนื่องของบริษัท ทั้งนี้ คว�มเห็นของข้�พเจ้� 
ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจ�กเรื่องนี้

ข้อมูลทางการเงินที่สำาคัญ
28
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เรื่องอื่น

 ข้�พเจ้�ได้เคยแสดงคว�มเห็นต่องบก�รเงินปี 2562 ของบริษัท สหวิริย�สตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มห�ชน) อย่�งมีเงื่อนไขต�มร�ยง�นลงวันที่ 
28 กุมภ�พันธ์ พ.ศ. 2563 เกี่ยวกับภ�ระหนี้สินภ�ยใต้แผนฟื้นฟูกิจก�ร ซึ่งข้�พเจ้�ไม่ได้รับหนังสือยืนยันยอดจำ�นวน 4 ร�ย เป็นเงินต้นจำ�นวน 
1,506.4 ล้�นบ�ท และดอกเบี้ยค้�งจ่�ยจำ�นวน 284.5 ล้�นบ�ท ส่วนที่ได้รับหนังสือยืนยันตอบกลับ แต่มีผลต่�งจำ�นวน 5 ร�ย ยอดเงินต้น 
ต�มบญัชสีงูกว�่ จำ�นวน 4,515.2 ล�้นบ�ท และ117.2 ล�้นเหรยีญสหรฐั และดอกเบีย้ค้�งจ�่ยจำ�นวน 1,697.5 ล�้นบ�ท และ 13.2 ล�้นเหรยีญสหรฐั  
และจำ�นวน 2 ร�ย ยอดต�มบัญชีต่ำ�กว่�เป็นดอกเบี้ยค้�งจ่�ยจำ�นวน 93.7 ล้�นเหรียญสหรัฐ ต่อม�ในปี 2563 บริษัทส�ม�รถกระทบ 
ยอดร�ยก�รที่ไม่ได้รับและร�ยก�รผลแตกต่�งกับยอดต�มบัญชีได้แล้ว ร�ยก�รผลต่�งส่วนใหญ่เป็นดอกเบี้ยตั้งพัก ซึ่งใช้วิธีก�รคำ�นวณ 
แตกต�่งกันระหว�่งเจ้�หนีกั้บบรษิทั ข�้พเจ�้ไดใ้ช้วธิกี�รตรวจสอบอืน่ซึง่เปน็ทีพ่อใจในภ�ระหนีส้นิภ�ยใตแ้ผนฟืน้ฟ ูดงันัน้ คว�มเหน็ของข�้พเจ�้  
ปี 2562 ซึ่งมีเงื่อนไขในเรื่องก�รไม่ส�ม�รถห�หลักฐ�นที่เพียงพอและเหม�ะสมจึงเปลี่ยนไปจ�กเดิม และสำ�หรับปี 2563 ข้�พเจ้�ได้ใช้วิธี 
ก�รตรวจสอบอื่นเช่นเดียวกับปี 2562

ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น

1. การน�ามาตรฐานการรายงานทางเงินใหม่มาถือปฏิบัติ

 ข้�พเจ้�ขอให้สังเกตหม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินข้อ 6 กลุ่มบริษัทได้นำ�ม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน กลุ่มเครื่องมือท�งก�รเงิน  
และม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน ฉบับที่ 16 เรื่องสัญญ�เช่� ซึ่งมีผลบังคับใช้สำ�หรับงบก�รเงินที่มีรอบระยะเวล�บัญชีที่เริ่มใน หรือหลัง 
วันที่ 1 มกร�คม 2563 ม�ถือปฏิบัติ โดยกลุ่มบริษัทเลือกใช้วิธีรับรู้ผลกระทบสะสมจ�กก�รปรับใช้ม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงินดังกล่�ว 
เป็นร�ยก�รปรับปรุงข�ดทุนสะสมต้นปีของงวดปัจจุบัน

2. ภาระหนี้สินจากการค้�าประกันการช�าระหนี้เงินกู้ (เจ้าหนี้กลุ่มที่ 4 ภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการ) 

 ต�มที่กล่�วไว้ในหม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินข้อ 3 (ช) บริษัท สหวิริย�สตีลอินดัสตรี ยูเค จำ�กัด ได้หยุดดำ�เนินก�ร และผู้ชำ�ระบัญชี 
ไดถ้กูแตง่ตัง้และเข้�ม�ควบคมุ เปน็เหตุให้ผูใ้หกู้ข้องบรษิทั สหวริยิ�สตลีอนิดสัตร ียเูค จำ�กดั ไดเ้รยีกรอ้งใหช้ำ�ระเงนิกู้ยมืในทันท ีเงนิกู้ยมืดงักล�่ว 
มีที่ดิน อ�ค�รและอุปกรณ์ของบริษัท สหวิริย�สตีลอินดัสตรี ยูเค จำ�กัด เป็นหลักประกันและค้ำ�ประกันโดยบริษัท ผู้ให้กู้ได้เรียกร้องขอให้
บริษัทรับผิดชอบต่อมูลหนี้ในฐ�นะผู้ค้ำ�ประกันเงินกู้ยืม ซึ่งต่อม�ภ�ระหนี้ดังกล่�วถูกจัดเป็นเจ้�หนี้กลุ่มที่ 4 ภ�ยใต้แผนฟื้นฟูกิจก�รของบริษัท  
(“เจ้�หนี้กลุ่มที่ 4”) ต�มหม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินข้อ 27 เจ้�หนี้กลุ่มที่ 4 จะได้รับชำ�ระหนี้จ�กกระบวนก�รชำ�ระบัญชีของบริษัท  
สหวิริย�สตีลอินดัสตรี ยูเค จำ�กัด โดยสิทธิของเจ้�หนี้กลุ่มที่ 4 ที่จะได้รับชำ�ระหนี้จ�กบริษัทภ�ยใต้แผนฟื้นฟูกิจก�ร ในปี 2563 ผู้ชำ�ระบัญชี 
ได้มีก�รข�ยทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันได้จำ�นวนเงิน 15 ล้�นปอนด์สเตอร์ลิง (ก่อนหักค่�ใช้จ่�ย) และได้ส่งเงินให้แก่เจ้�หนี้กลุ่มที่ 4 ทั้งจำ�นวน 
ต�มแผนฟื้นฟูกิจก�รจะให้นำ�เงินดังกล่�วม�ลดจำ�นวนผ่อนชำ�ระหนี้เงินต้นในงวดท้�ยสุดย้อนขึ้นไปต�มลำ�ดับ 
 ทัง้นี ้ผู้บรหิ�รแผนไดส้ง่หนงัสอืไปยังเจ�้หนี้กลุม่ที ่4 เพือ่ใหแ้จง้ยอดภ�ระหนีเ้งนิตน้ที่ลดลงพรอ้มแสดงหลักฐ�นยนืยนัก�รไดร้บัชำ�ระดงักล�่ว  
ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2563 บริษัทยังไม่ได้รับก�รตอบกลับจึงยังไม่ได้ปรับลดยอดจำ�นวนเงินต�มบัญชี และเนื่องจ�กกระบวนก�รชำ�ระบัญชี
ยังไม่แล้วเสร็จ หนี้สินที่อ�จเกิดขึ้นจ�กก�รค้ำ�ประกันต�มหม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินข้อ 34 (ข) จ�กค่�เสียห�ยต�มสัญญ�จ�กก�รประกัน 
สิ่งแวดล้อมเป็นจำ�นวนเงิน 31 ล้�นเหรียญสหรัฐจึงยังไม่มีก�รเปลี่ยนแปลง

3. การจัดเก็บเงินจากลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกันตามแผนฟื้นฟูกิจการ

 ต�มที่กล่�วไว้ในหม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินข้อ 27 บริษัทมีลูกหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 2 ร�ย มีหนี้คงค้�ง ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2563  
และ 2562 รวมจำ�นวนเงิน 3,497.9 ล้�นบ�ท และ 3,579.9 ล้�นบ�ท ต�มลำ�ดับ บริษัทบันทึกผลข�ดทุนด้�นเครดิตแล้วทั้งจำ�นวนตั้งแต่ปี 2562  
ซึง่หนีด้งักล�่วสงูกว�่ยอดหนีท้ีต่อ้งปฏบิตัติ�มแผนฟืน้ฟ ูทีก่ำ�หนดใหบ้รษิทัต้องเก็บเงนิจ�กลูกหนีท้ั้งสองร�ยรวมกันจะต้องไมต่่ำ�กว่� 300 ล�้นบ�ท 
ต่อปี และลูกหนี้ทั้งสองร�ยจะต้องมีหนี้คงค้�ง ณ สิ้นปี 2562 ไม่เกินกว่� 2,640.0 ล้�นบ�ท เป็นก�รไม่ปฏิบัติต�มแผน ซึ่งอ�จจะเป็นเหตุผิดนัด
ต�มแผนฟืน้ฟ ูทัง้นี ้เหตุก�รณด์งักล�่วยงัไมถ่อืว่�เปน็เหตผุดินดัชำ�ระ เนือ่งจ�กคณะกรรมก�รเจ�้หนีย้งัมไิดม้หีนงัสอืแจง้ถงึก�รผดินดัดงักล่�ว 
 ต่อม�ในปี 2563 ต�มทีก่ล�่วไวใ้นหม�ยเหตปุระกอบงบก�รเงนิขอ้ 27 บรษิทัไดท้ำ�ก�รแกไ้ขแผนฟืน้ฟกูจิก�ร ซึง่กำ�หนดใหบ้รษิทัเสนอแนวท�ง
ก�รชำ�ระหนี้คงค้�งของลูกหนี้ทั้งสองร�ยและก�รแก้ไขปัญห�ที่เกิดขึ้นกับลูกหนี้ท้ังสองร�ยให้คณะกรรมก�รเจ้�หนี้พิจ�รณ�เห็นชอบ ปัจจุบัน 
อยู่ระหว่�งก�รพิจ�รณ�เห็นชอบจ�กคณะกรรมก�รเจ้�หนี้
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4. ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 ข้�พเจ้�ขอให้สังเกตหม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินข้อ 1.2 เนื่องด้วยผลกระทบจ�กสถ�นก�รณ์ก�รแพร่ระบ�ดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน� 
2019 มีผลกระทบต่อกิจกรรมท�งธุรกิจของกลุ่มบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับก�รข�ย ทำ�ให้กระทบอย่�งมีส�ระสำ�คัญต่องบก�รเงินสำ�หรับปีปัจจุบัน 
และในอน�คตของกลุ่มบริษัทและต�มหม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินข้อ 4.2 บริษัทจัดทำ�งบก�รเงินสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2563  
โดยเลือกนำ�แนวปฏิบัติท�งก�รบัญชีเรื่องม�ตรก�รผ่อนปรนชั่วคร�วสำ�หรับท�งเลือกเพิ่มเติมท�งบัญชีเพื่อรองรับผลกระทบจ�กสถ�นก�รณ์
ก�รแพร่ระบ�ดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน� 2019 ที่ประก�ศโดยสภ�วิช�ชีพบัญชี ม�ถือปฏิบัติ

5. การถูกเพิกถอนหุ้นสามัญของบริษัทจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน 

 ข้�พเจ้�ขอให้สังเกตหม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินข้อ 1.1 บริษัทถูกเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทออกจ�กก�รเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน 
ในตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีผลตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎ�คม 2563 

เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ

 เรือ่งสำ�คญัในก�รตรวจสอบคอืเรือ่งต�่งๆ ทีม่นัียสำ�คญัทีส่ดุต�มดลุยพนิจิเยีย่งผูป้ระกอบวชิ�ชพีของข�้พเจ�้ในก�รตรวจสอบงบก�รเงนิรวม 
และงบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�รสำ�หรับงวดปัจจุบัน ข�้พเจ้�ได้นำ�เรื่องเหล่�นี้ม�พิจ�รณ�ในบริบทของก�รตรวจสอบงบก�รเงินรวมและงบก�รเงิน
เฉพ�ะกิจก�รโดยรวมและในก�รแสดงคว�มเห็นของข้�พเจ้� ทั้งนี้ ข้�พเจ้�ไม่ได้แสดงคว�มเห็นแยกต่�งห�กสำ�หรับเรื่องเหล่�นี้

สินทรัพย์

การด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

 ต�มที่กล่�วไว้ในหม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินข้อ 18 กลุ่มบริษัทและบริษัทมีที่ดิน อ�ค�รและอุปกรณ์ เป็นจำ�นวนที่มีนัยสำ�คัญ ได้ถูกแสดง 
ดว้ยร�ค�ทนุหักค่�เสือ่มร�ค�สะสมและข�ดทนุจ�กก�รดอ้ยค�่ ซึง่ก�รพจิ�รณ�ก�รดอ้ยค่�ของทีด่นิ อ�ค�รและอปุกรณด์งักล�่วตอ้งใชดุ้ลยพนิจิ
ที่สำ�คัญของฝ่�ยบริห�รของกลุ่มบริษัทและบริษัท เนื่องจ�กก�รประเมินมูลค่�ที่ค�ดว่�จะได้รับคืนของที่ดิน อ�ค�รและอุปกรณ์ของกลุ่มบริษัท
และบริษัท ซึ่งกำ�หนดจ�กมูลค่�จ�กก�รใช้สินทรัพย์น้ัน ดังนั้น กลุ่มบริษัทและบริษัทต้องประม�ณก�รกระแสเงินสดในอน�คตที่กลุ่มบริษัท 
และบริษัทค�ดว่�จะได้รับจ�กสินทรัพย์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับก�รค�ดก�รณ์ ผลก�รดำ�เนินง�น และก�รประเมินแผนง�นในอน�คต รวมถึง 
ก�รกำ�หนดอัตร�คิดลดและข้อสมมติต่�งๆ ที่สำ�คัญ ดังนั้น ข้�พเจ้�จึงระบุว่�ก�รพิจ�รณ�ก�รด้อยค่�ของที่ดิน อ�ค�รและอุปกรณ์เป็นเรื่อง 
ที่มีนัยสำ�คัญ ซึ่งต้องให้คว�มสนใจเป็นพิเศษในก�รตรวจสอบ

วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้าต่อเรื่องดังกล่าว

 ข้�พเจ้�ได้ทดสอบก�รด้อยค่�ของที่ดิน อ�ค�รและอุปกรณ์ดังกล่�ว โดยข้�พเจ้�ได้ทำ�คว�มเข้�ใจและประเมินคว�มสมเหตุสมผล รวมถึง
หลักฐ�นที่ใช้สนับสนุนในเรื่องของข้อสมมติและวิธีก�รที่ใช้ในก�รจัดทำ�ประม�ณก�รกระแสเงินสดรับและจ่�ยในอน�คตที่จะได้รับจ�กก�รใช้
ที่ดิน อ�ค�รและอุปกรณ์อย่�งต่อเนื่อง รวมถึงประเมินคว�มสมเหตุสมผลของอัตร�คิดลดที่กลุ่มบริษัทและบริษัทใช้ในก�รคำ�นวณห�มูลค่� 
ที่ค�ดว่�จะได้รับคืนของที่ดิน อ�ค�รและอุปกรณ์ดังกล่�ว และยังได้พิจ�รณ�ถึงคว�มเพียงพอของข้อมูลที่ได้เปิดเผยเกี่ยวกับก�รประเมิน 
ก�รด้อยค่�ของที่ดิน อ�ค�รและอุปกรณ์
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งบแสดงฐานะการเงิน 
บรษิัท สหวริยิ�สตลีอนิดัสตร ีจำ�กัด (มห�ชน) และบรษิัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันว�คม

2563 2562 2561

บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด  665,739,959  3.4 359,994,931 1.6 755,830,615 2.9

ลูกหนี้ก�รค้�  134,803,702  0.7 67,559,000 0.3 1,153,093,859 4.5

ลูกหนี้อื่นจ�กกิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน  163,943,165  0.8  172,792,089 0.8  307,527,604 1.2

สินทรัพย์ที่เกิดจ�กสัญญ�-หมุนเวียน  16,593,096  0.1  12,588,259 0.1  -   0.0

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นกิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน  11,055,963  0.1  -   0.0  -   0.0

ส่วนของเงินให้กู้ยืมระยะย�วที่ถึงกำ�หนดชำ�ระ 

 ในหนึ่งปี  14,875,294  0.1  -   0.0  -   0.0

สินค้�คงเหลือ  4,316,393,324  21.9 7,463,700,630 34.1 9,672,926,352 37.3

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  242,585,812  1.2 217,414,058 1.0 242,627,788 0.9

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  5,565,990,315  28.3 8,294,048,967 37.9 12,132,006,218 46.8

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝ�กสถ�บันก�รเงินที่มีข้อจำ�กัดในก�รใช้  44,135,840  0.2 7,595,649 0.0 98,330,568 0.4

เงินลงทุนในกิจก�รที่ควบคุมร่วมกัน  2,564,156,667  13.0 2,628,781,546 12.0 2,598,112,470 10.0

เงินให้กู้ยืมระยะย�ว  471,446,343  2.4  -   0.0  -   0.0

ที่ดิน อ�ค�รและอุปกรณ์  10,922,902,304  55.5 10,926,465,042 49.9 11,048,410,953 42.6

สินทรัพย์สิทธิก�รใช้  71,521,507  0.4  -   0.0 0 0.0

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  12,970,146  0.1 12,867,820 0.1 13,294,302 0.1

สินทรัพย์ภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชี  9,770,968  0.0 3,635,401 0.0 8,351,425 0.0

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  16,932,530  0.1 14,360,040 0.1 10,363,823 0.0

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  14,113,836,305  71.7 13,593,705,498 62.1 13,776,863,541 53.2

รวมสินทรัพย์  19,679,826,620  100.0 21,887,754,465 100.0 25,908,869,759 100.0

ตารางสรุปงบการเงินรวม
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
บรษิัท สหวริยิ�สตลีอนิดัสตร ีจำ�กัด (มห�ชน) และบรษิัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันว�คม

2563 2562 2561

บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะสั้นจ�กสถ�บันก�รเงิน  40,000,000  0.2 60,682,672 0.3 30,000,000 0.1

เจ้�หนี้ก�รค้�  2,837,508,891  14.4 5,148,662,542 23.5 5,795,983,020 22.4

เจ้�หนี้หมุนเวียนอื่นกิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน  11,084,669  0.1 6,468,953 0.0 143,339,764 0.6

เจ้�หนี้หมุนเวียนอื่น  219,693,792  1.1  280,685,806 1.3  -   0.0

หนี้สินที่เกิดจ�กสัญญ�-หมุนเวียน  823,914,277  4.2  244,835,765 1.1  -   0.0

ส่วนของหนี้สินภ�ยใต้แผนฟื้นฟู

 ที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภ�ยในหนึ่งปี  225,082,399  1.1  1,766,345,097 8.1  1,618,299,139 6.2

ส่วนของหนี้สินต�มสัญญ�เช่�

 ที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภ�ยในหนึ่งปี  31,444,814  0.2  2,332,033 0.0  17,401,694 0.1

ประม�ณก�รหนี้สินจ�กสัญญ�ที่สร้�งภ�ระ  12,290,774  0.1  -   0.0  1,072,952 0.0

ภ�ษีเงินได้ค้�งจ่�ย  -    -   3,502,669 0.0 4,306,925 0.0

หนี้สินท�งก�รเงินหมุนเวียนอื่น  731,876  0.0  -   0.0  -   0.0

หนี้สินหมุนเวียนอื่น  -    -    -   0.0 345,596,519 1.3

รวมหนี้สินหมุนเวียน  4,201,751,492  21.4 7,513,515,537 34.3 7,956,000,013 30.7

หนี้สินไม่หมุนเวียน

ประม�ณก�รหนี้สินภ�ยใต้สัญญ�ค้ำ�ประกัน

 และอื่นๆ  29,527,288,478  150.0 55,226,829,497 252.3 57,061,854,691 220.2

หนี้สินต�มสัญญ�เช่�ก�รเงิน  41,439,486  0.2 1,803,188 0.0 4,130,859 0.0

ภ�ระผูกพันผลประโยชน์พนักง�น  391,164,406  2.0 360,918,519 1.6 200,357,792 0.8

หนี้สินภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชี  38,379,800  0.2 42,065,298 0.2 43,349,647 0.2

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

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน  29,999,096,046  152.4 55,632,440,378 254.2 57,310,516,865 221.2

รวมหนี้สิน 34,200,847,538  173.8 63,145,955,915 288.5 65,266,516,878 251.9
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
บรษิัท สหวริยิ�สตลีอนิดัสตร ีจำ�กัด (มห�ชน) และบรษิัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันว�คม

2563 2562 2561

บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

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

    ทุนที่ออกและชำ�ระแล้ว   11,113,018,280  50.8 11,113,018,280 50.8 11,113,018,280 42.9

ส่วนลดมูลค่�หุ้นส�มัญ (9,500,000,000) (43.4) (9,500,000,000) (43.4) (9,500,000,000) (36.7)

กำ�ไรสะสม  - 0.0 - 0.0 - 0.0

 จัดสรรแล้ว  - 0.0 - 0.0 - 0.0

   จัดสรรแล้ว - สำ�รองต�มกฎหม�ย  - 0.0 - 0.0 - 0.0

  ยังไม่ได้จัดสรร (16,654,971,212) (198.4) (43,415,571,375) (198.4) (41,533,583,599) (160.3)

รวมส่วนของบริษัท (15,041,952,932) (191.0) (41,802,553,095) (191.0) (39,920,565,319) (154.1)

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�น�จควบคุม 520,932,014  2.5 544,351,645 2.5 562,918,200 2.2

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น (14,521,020,918) (73.8) (41,258,201,450) (188.5) (39,357,647,119) (151.9)

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 19,679,826,620  100.0 21,887,754,465 100.0 25,908,869,759 100.0
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งบกำาไรขาดทุน
บรษิัท สหวริยิ�สตลีอนิดัสตร ีจำ�กัด (มห�ชน) และบรษิัทย่อย
ประจำ�ปีสิ้นสุดเพยีงวันที่ 31 ธันว�คม

2563 2562 2561

บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ

รายได้

ร�ยได้จ�กก�รข�ย  17,456,188,002  96.0  24,554,308,764 96.3  30,863,945,082 97.7

ร�ยได้จ�กก�รให้บริก�ร  668,722,288  3.7  645,090,223 2.5 - 0.0

กำ�ไรจ�กก�รข�ยเงินลงทุนในกิจก�รที่ควบคุม

 ร่วมกัน -  0.0 - 0.8  564,207,595 0.4

กำ�ไรจ�กอัตร�แลกเปลี่ยนสุทธิ -  0.0    212,484,840 0.8  114,572,094 0.4

ร�ยได้อื่น  64,413,369  0.4  78,935,366 0.3  42,482,140 0.1

รวมรายได้  18,189,323,659  100.0 25,490,819,193 100.0 31,585,206,911 100.0

ค่าใช้จ่าย 

ต้นทุนข�ย  16,818,610,938  92.5  25,087,705,928 98.4  28,904,135,265 91.5

ต้นทุนก�รผลิตที่ว่�งเปล่�  60,185,292  0.3  -   0.0  -   0.0

ต้นทุนก�รให้บริก�ร  596,263,071  3.3  482,436,680 1.9  385,433,659 1.2

ค่�ใช้จ่�ยในก�รข�ย  63,299,286  0.3  85,536,672 0.3  580,510,211 1.8

ค่�ใช้จ่�ยในก�รบริห�ร  628,002,895  3.5  623,426,447 2.4  610,458,285 1.9

ประม�ณก�รภ�ระดอกเบี้ยจ�กก�รดำ�เนินง�น

 ที่ยกเลิก -   0.0   -   0.0  -   0.0

ค่�ตอบแทนผู้บริห�ร  95,289,282  0.5  99,778,329 0.4  94,908,034 0.3

ข�ดทุนจ�กอัตร�แลกเปลี่ยน  33,435,996  0.2  -   0.0  -   0.0

ค่�เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (กลับร�ยก�ร)  (80,372,638) (0.4)  889,782,638 3.5  -   0.0

ข�ดทุน (กลับร�ยก�ร) จ�กสัญญ�ที่สร้�งภ�ระ  12,290,775  0.1  (1,072,952) (0.0)  381,821 0.0

ผลกำ�ไร (ข�ดทุน) ของหนี้สินท�งก�รเงิน

 ที่วัดมูลค่�ยุติธรรม  (2,191,073,036) (12.0)  -   0.0  -   0.0

ต้นทุนท�งก�รเงิน  1,721,160,543  9.5  5,511,242 0.0  9,199,107 0.0

รวมค่าใช้จ่าย  17,757,092,404  97.6 27,273,104,984 107.0 30,585,026,382 96.8
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งบกำาไรขาดทุน (ต่อ)
บรษิัท สหวริยิ�สตลีอนิดัสตร ีจำ�กัด (มห�ชน) และบรษิัทย่อย
ประจำ�ปีสิ้นสุดเพยีงวันที่ 31 ธันว�คม

2563 2562 2561

บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ

ส่วนแบ่งกำาไรในตราสารทุน - การบัญชี

 ด้านผู้ลงทุน

   กิจก�รที่ควบคุมร่วมกัน  (64,624,878) (0.4)  34,653,763 0.1  (87,174,079) (0.3)

ก�าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้  367,606,377  2.0  (1,747,632,028)  (6.9)  913,006,450 2.9

ค่�ใช้จ่�ยภ�ษีเงินได้  9,821,065  0.1  (29,343,852)  (0.1)  (13,320,291) (0.0)

ขาดทุนส�าหรับปีจากการด�าเนินงานต่อเนื่อง  377,427,442  2.1  (1,776,975,880)  (7.0)  899,686,159 2.8

การด�าเนินงานที่ยกเลิก

ข�ดทุนจ�กก�รดำ�เนินง�นที่ยกเลิกสุทธิจ�กภ�ษี  -    0.0  -   0.0  -   0.0

ก�าไข (ขาดทุน) ส�าหรับปี  377,427,442  2.1  (1,776,975,880)  (7.0)  899,686,159 2.8

ส่วนของก�าไร (ขาดทุน) ที่เป็นของ

    ผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่  376,347,073  2.1  (1,802,877,833)  (7.1)  866,651,745 2.7

   ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�น�จควบคุม  1,080,369  0.0  25,901,953 0.1  33,034,414 0.1

ก�าไร (ขาดทุน) ส�าหรับปี  377,427,442  2.1  (1,776,975,880)  (7.0)  899,686,159 2.8
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งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
บรษิัท สหวริยิ�สตลีอนิดัสตร ีจำ�กัด (มห�ชน) และบรษิัทย่อย
ประจำ�ปีสิ้นสุดเพยีงวันที่ 31 ธันว�คม

2563 2562 2561

บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ

ก�าไร (ขาดทุน) ส�าหรับปี  377,427,442  2.1 (1,776,975,880) (7.0) 899,686,159 2.8

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่

 เข้าไปไว้ในกำาไรหรือขาดทุน

ข�ดทุนจ�กก�รตีมูลค่�ที่ดิน 

 อ�ค�รและอุปกรณ์ใหม่  -    0.0    -    0.0    -   0.0

ค่�เสื่อมร�ค�ของส่วนเกินทุนจ�กก�รตีร�ค�  -   0.0  -    0.0  -   0.0

ภ�ษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบ

 ของกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จอื่น  -    0.0  -    0.0  -   0.0

- 0.0   - 0.0 - 0.0

รายการที่อาจถูกจัดประเภทรายการใหม่

 เข้าไปไว้ในกำาไรหรือขาดทุน

ผลต่�งจ�กอัตร�แลกเปลี่ยน

 จ�กก�รแปลงค่�หน่วยง�นต่�งประเทศ  -    0.0  -   0.0  -   0.0

จัดประเภทร�ยก�รผลต่�งจ�กอัตร�แลกเปลี่ยน

 จ�กก�รชำ�ระบัญชีบริษัทย่อย  -    0.0    -   0.0  -   0.0

ก�รตีมูลค่�ที่ดิน อ�ค�รและอุปกรณ์

  กลุ่มบริษัท  -    0.0  (79,622,016)  (0.3)  -   0.0

  กิจก�รที่ควบคุมร่วมกัน  -    0.0    (5,312,917)  (0.0)  (1,763,029) (0.0)

ภ�ษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบ

 ของกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จอื่น  -    0.0    5,456,482 0.0 - 0.0

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�าหรับปี  -    0.0  (79,478,451)  (0.3)  (1,763,029)  (0.0)

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี  377,427,442  2.1  (1,856,454,331)  (7.3)  897,923,130  2.8 

ส่วนของก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมที่เป็นของ

    ผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่  376,347,073  2.1  (1,881,987,776)  (7.4)  864,888,716  2.7 

    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�น�จควบคุม  1,080,369  0.0  25,533,445  0.1  33,034,414  0.1 

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี  377,427,442  2.1  (1,856,454,331)  (7.3)  897,923,130  2.8 
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งบกระแสเงินสด
บรษิัท สหวริยิ�สตลีอนิดัสตร ีจำ�กัด (มห�ชน) และบรษิัทย่อย
ประจำ�ปีสิ้นสุดเพยีงวันที่ 31 ธันว�คม

2563 2562 2561

บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน

กำ�ไร (ข�ดทุน) สุทธิสำ�หรับปี 377,427,442 (1,776,975,880) 899,686,159 

รายการปรับปรุง

ค่�เสื่อมร�ค�และค่�ตัดจำ�หน่�ย 649,485,055 723,033,436 746,089,755 

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับร�ยก�ร) 1,242,912 843,240,786 4,546,786 

ข�ดทุนจ�กมูลค่�สินค้�คงเหลือลดลง (กลับร�ยก�ร) (538,517,729) 35,404,123 431,970,776 

ข�ดทุน (กำ�ไร) จ�กอัตร�แลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง (23,369,224) 36,887,578 (15,600,985)

ข�ดทุน (กำ�ไร) จ�กสัญญ�ซื้อข�ยต่�งประเทศล่วงหน้� 731,876  -    -   

ภ�ษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่�ย (โอนกลับบัญชี) (3,818,886)  -   973,309 

อ�ค�รและอุปกรณ์เสียห�ยจ�กอุทกภัย 368,138  -    -   

ตัดจำ�หน่�ยอุปกรณ์ 1,711,300 154,467 9,396,409 

ประม�ณก�รหนี้สินผลประโยชน์พนักง�น 34,319,841 83,672,525 19,119,401 

ข�ดทุนจ�กสัญญ�ที่สร้�งภ�ระ (กลับร�ยก�ร) 12,290,774 (1,072,952) 381,821 

ข�ดทุน (กำ�ไร) จ�กก�รจำ�หน่�ยที่ดิน อ�ค�รและอุปกรณ์ (272,888) (1,056,789) (205,607)

ส่วนแบ่งข�ดทุน (กำ�ไร )จ�กเงินลงทุนในกิจก�รท่ีควบคุมร่วมกัน (สุทธิจ�กภ�ษีเงินได้) 64,624,879 (34,653,762) 87,174,079 

ข�ดทุน (กำ�ไร) จ�กก�รปรับมูลค่�ยุติธรรม (2,191,073,036)  -    -   

ต้นทุนท�งก�รเงิน 1,721,160,543 5,511,242 9,199,107 

ร�ยได้ท�งก�รเงิน (10,396,773) (3,574,048)  -   

ภ�ษีเงินได้นิติบุคคลค้�งจ่�ย (กลับร�ยก�ร)  -   (1,584,000) 95,474,910 

ค่�ใช้จ่�ย (ร�ยได้) ภ�ษีเงินได้ (9,821,065) 29,343,852 13,320,291 

 86,093,159  (61,669,422)  2,301,526,211 
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งบกระแสเงินสด (ต่อ)
บรษิัท สหวริยิ�สตลีอนิดัสตร ีจำ�กัด (มห�ชน) และบรษิัทย่อย
ประจำ�ปีสิ้นสุดเพยีงวันที่ 31 ธันว�คม

2563 2562 2561

บาท บาท บาท

การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินดำาเนินงาน

ลูกหนี้ก�รค้� (68,754,544) 242,290,398 51,675,291 

ลูกหนี้อื่นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 8,848,924 134,570,290 (41,765,701)

สินทรัพย์ที่เกิดจ�กสัญญ�-หมุนเวียน (4,004,837)  -    -   

สินค้�คงเหลือ 3,685,825,035 2,173,821,599 (2,736,577,761)

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 14,203,771 5,002,426 674,482,191 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (2,572,490) (3,996,217) (926,614)

เจ้�หนี้ก�รค้� (2,282,252,397) (629,509,265) 2,809,275,341 

เจ้�หนี้อื่นกิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน 4,615,716 70,339,134 101,617,363 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น (69,864,065) (20,013,168) (162,798,632)

ประม�ณก�รหนี้สินเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและอื่นๆ 579,078,512  -    -   

ผลประโยชน์จ่�ยโดยโครงก�ร (4,073,954) (2,733,813) (10,780,385)

รับคืนภ�ษีเงินได้ (25,738,695) 23,152,469 12,238,571 

จ่�ยภ�ษีเงินได้ 17,470,638 (36,554,179) (36,904,802)

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด�าเนินงาน  1,938,874,773  1,894,700,252  2,961,061,073 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินรับจ�กร�ยได้ท�งก�รเงิน 965,927 3,594,619  -   

สินทรัพย์ท�งก�รเงินไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง (36,540,191) 90,734,919 (41,522,934)

จ่�ยเงินให้กู้ยืมระยะสั้นกิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน (41,008,435)  -    -   

รับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นกิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน 29,733,985 -   -   

จ่�ยเงินให้กู้ยืมระยะย�ว (492,490,118)  -    -   

ซื้อที่ดิน อ�ค�รและอุปกรณ์ (623,622,879) (588,496,075) (479,226,821)

เงินสดรับจ�กก�รข�ยที่ดิน อ�ค�รและอุปกรณ์ 273,022 1,078,715 205,607 

ซ้ือสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (4,694,127) (4,445,195) (3,673,795)

เงินปันผลรับ  -    -   22,600,871 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน  (1,167,382,816)  (497,533,017)  (501,617,072)
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งบกระแสเงินสด (ต่อ)
บรษิัท สหวริยิ�สตลีอนิดัสตร ีจำ�กัด (มห�ชน) และบรษิัทย่อย
ประจำ�ปีสิ้นสุดเพยีงวันที่ 31 ธันว�คม

2563 2562 2561

บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

จ่�ยต้นทุนท�งก�รเงิน (11,897,197) (5,532,982) (9,199,107)

เงินกู้ยืมระยะสั้นจ�กสถ�บันก�รเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) (20,682,672) 30,682,672 (42,110,249)

จ่�ยชำ�ระหนี้ต�มแผนฟื้นฟูกิจก�ร (374,740,937) (1,756,655,277) (3,106,909,746)

จ่�ยชำ�ระหนี้สินต�มสัญญ�เช่� (33,926,123) (17,397,332) (15,964,747)

เงินปันผลจ่�ย (24,500,000) (44,100,000) (88,200,000)

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน  (465,746,929)  (1,793,002,919)  (3,262,383,849)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ 305,745,028 (395,835,684) (802,939,848)

เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด ณ วันที่ 1 มกร�คม 359,994,931 755,830,615 1,558,770,463 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 665,739,959 359,994,931 755,830,615 



ร�ำยงำนประจ�ำปี�2563
บริษัท�สหวิริยำสตีลอินดัสตรี�จ�ำกัด�(มหำชน)

127

อัตราส่วนทางการเงิน
บรษิัท สหวริยิ�สตลีอนิดัสตร ีจำ�กัด (มห�ชน) และบรษิัทย่อย

2563 2562 2561

อัตราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO)

อัตร�ส่วนสภ�พคล่อง (เท่�) 1.32 1.10 1.52

อัตร�ส่วนสภ�พคล่อง ไม่รวมเงินกู้ระยะย�วที่ถูกจัดประเภท (เท่�) 1.32 1.10 1.52

อัตร�ส่วนสภ�พคล่องหมุนเร็ว (เท่�) 0.19 0.06 0.24

อัตร�ส่วนสภ�พคล่องหมุนเร็ว ไม่รวมเงินกู้ระยะย�วที่ถูกจัดประเภท (เท่�) 0.19 0.06 0.24

อัตร�ส่วนสภ�พคล่องกระแสเงินสด (เท่�) 0.33 0.24 0.57

อัตร�ส่วนหมุนเวียนลูกหนี้ก�รค้� (เท่�) 179.13 41.29 23.23

ระยะเวล�เก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 2.04 8.84 15.71

อัตร�ส่วนหมุนเวียนสินค้�คงเหลือ (เท่�) 12.90 10.45 12.80

อัตร�ส่วนหมุนเวียนสินค้�คงเหลือ (เท่�) (ไม่รวม Provision) 13.31 10.44 12.84

ระยะเวล�ก�รข�ยสินค้�เฉลี่ย (วัน) 28.29 34.92 28.51

ระยะเวล�ก�รข�ยสินค้�เฉลี่ย (วัน)  (ไม่รวม Provision) 27.42 34.97 28.43

อัตร�ส่วนหมุนเวียนเจ้�หนี้ (เท่�) 4.36 4.67 7.29

ระยะเวล�ชำ�ระหนี้ (วัน) 83.69 78.11 50.10

Cash Cycle (วัน) - ระยะเวล�ในก�รหมุนเวียนของเงินสดของกิจก�ร (53) (34) (6)
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อัตราส่วนทางการเงิน (ต่อ)
บรษิัท สหวริยิ�สตลีอนิดัสตร ีจำ�กัด (มห�ชน) และบรษิัทย่อย

2563 2562 2561

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก�าไร (PROFITABILITY RATIO)

อัตร�กำ�ไรขั้นต้น 3.92%  (1.47%) 5.10%

อัตร�กำ�ไรจ�กก�รดำ�เนินง�น  (0.49%)  (4.68%) 0.93%

อัตร�กำ�ไรอื่น 0.17% 1.14% 2.28%

อัตร�ส่วนเงินสดต่อก�รทำ�กำ�ไร (เท่�) (21.83) (1.61) 12.53

อัตร�กำ�ไรสุทธิ 2.08%  (7.15%) 2.81%

อัตร�ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น N/A N/A N/A

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน (EFFICIENCY RATIO)

อัตร�ผลตอบแทนจ�กสินทรัพย์ 10.04%  (7.40%) 3.55%

อัตร�ผลตอบแทนจ�กสินทรัพย์ถ�วร 19.11%  (16.09%) 7.84%

อัตร�ก�รหมุนของสินทรัพย์ (เท่�)  0.88  1.07 1.26

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (FINANCIAL POLICY RATIO)

อัตร�ส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่�)  N/A  N/A  N/A 

อัตร�ส่วนหนี้สินที่มีภ�ระดอกเบี้ยจ่�ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่�)  N/A  N/A  N/A 

อัตร�ส่วนคว�มส�ม�รถชำ�ระดอกเบี้ย (เท่�)  1.21 (320.80)  96.66 

อัตร�ส่วนคว�มส�ม�รถชำ�ระภ�ระผูกพัน (Cash Basis) (เท่�)  2.97  2.97  2.15 

อัตร�ก�รจ่�ยเงินปันผล  -    -    -   



ร�ำยงำนประจ�ำปี�2563
บริษัท�สหวิริยำสตีลอินดัสตรี�จ�ำกัด�(มหำชน)

129

ข้อมูลต่อหุ้นและอัตราการเติบโต
บรษิัท สหวริยิ�สตลีอนิดัสตร ีจำ�กัด (มห�ชน) และบรษิัทย่อย

2563 2562 2561

ข้อมูลต่อหุ้น

มูลค่�ต�มบัญชีต่อหุ้น (บ�ท) (1.35) (3.76) (3.59)

กำ�ไร (ข�ดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บ�ท) 0.03 (0.16) 0.08 

เงินปันผลต่อหุ้น (บ�ท)  -    -    -   

อัตราการเติบโต

สินทรัพย์รวม  (10.09%)  (15.52%)  6.94% 

หนี้สินรวม  (45.84%)  (3.25%)  (3.55%)

ร�ยได้จ�กก�รข�ยและร�ยได้จ�กก�รให้บริก�ร  (28.07%)  (18.35%)  55.69% 

ค่�ใช้จ่�ยดำ�เนินง�น  (1.09%)  (37.21%)  (66.03%)

กำ�ไร (ข�ดทุน) สุทธิ 120.87%  (308.03%)  130.21% 
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รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการบริษัท

ต่อรายงานทางการเงิน ปี 2563

29

 คณะกรรมก�รบริษัท สหวิริย�สตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มห�ชน) ได้ให้คว�มสำ�คัญต่อหน้�ที่และคว�มรับผิดชอบกำ�กับดูแลกิจก�รบริษัท 
ให้เป็นไปต�มนโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีของบริษัท โดยคณะกรรมก�รบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงต่อก�รจัดทำ�ร�ยง�นท�งก�รเงิน 
ของบริษัท ซึ่งได้แก่ งบก�รเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และงบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�รของบริษัท สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2563  
รวมทั้งข้อมูลส�รสนเทศท�งก�รเงินที่ปร�กฏในร�ยง�นประจำ�ปี 2563 ของบริษัท ซึ่งร�ยง�นท�งก�รเงินของบริษัทได้จัดทำ�ขึ้นต�มม�ตรฐ�น
ก�รบัญชีและม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน โดยบริษัทเลือกใช้นโยบ�ยก�รบัญชี และ/หรือวิธีปฏิบัติท�งบัญชีที่เหม�ะสมและถือปฏิบัติ 
อย่�งสม่ำ�เสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่�งระมัดระวังและรอบคอบในก�รประม�ณท�งก�รบัญชีเพื่อให้สมเหตุสมผล รวมทั้งมีก�รเปิดเผยข้อมูล 
ในหม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินอย่�งเพียงพอ ทั้งนี้ งบก�รเงินดังกล่�วได้ผ่�นก�รตรวจสอบ และให้คว�มเห็นอย่�งไม่มีเงื่อนไขจ�กผู้สอบบัญชี
รับอนุญ�ตที่เป็นอิสระและได้รับคว�มเห็นชอบจ�กสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ 
 
 คณะกรรมก�รบริษัทได้จัดให้มีระบบก�รบริห�รคว�มเสี่ยง ระบบก�รควบคุมภ�ยใน และก�รตรวจสอบภ�ยใน โดยมีคณะกรรมก�รบริห�ร
คว�มเสี่ยง และคณะกรรมก�รตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมก�รบริษัทที่เป็นอิสระ ทำ�หน้�ที่กำ�กับดูแลก�รขับเคลื่อนของระบบดังกล่�ว 
ให้มีประสิทธิผล เพื่อให้เชื่อมั่นอย่�งมีเหตุผลต่อคว�มเชื่อถือได้ของงบก�รเงินว่� ร�ยง�นท�งก�รเงินของบริษัทมีคว�มถูกต้อง ซึ่งสะท้อนถึง 
ผลก�รดำ�เนินง�นและฐ�นะก�รเงินที่แท้จริงของบริษัท 
 
 คณะกรรมก�รบริษัทมีคว�มเห็นว่� บริษัทมีระบบควบคุมภ�ยในและระบบก�รตรวจสอบภ�ยในที่เหม�ะสม รวมทั้งร�ยง�นท�งก�รเงิน 
ของบริษัทมีคว�มถูกต้องต�มที่ควรในส�ระสำ�คัญต�มหลักก�รบัญชีที่รับรองทั่วไป เป็นที่เชื่อถือได้ และปฏิบัติถูกต้องต�มกฎหม�ย 
และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

 

 นายวิน วิริยประไพกิจ
ประธ�นเจ้�หน้�ที่บรหิ�รกลุ่ม
และกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่

 นายสมชาย สกุลสุรรัตน์
ประธ�นกรรมก�ร

บรษิัท สหวริยิ�สตลีอนิดัสตร ีจำ�กัด (มห�ชน)
ในฐ�นะผู้บรหิ�รแผนฟื้นฟูกจิก�รฯ



ตาราง 1 : สรุปผลการดำาเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย

หน่วย : ล้านบาท 2563
ม.ค. - ธ.ค.

(ตามมาตรฐาน 
การรายงาน 

ทางการเงินใหม่)2)

2562
ม.ค. - ธ.ค.

(ตามมาตรฐาน 
การรายงาน 

ทางการเงินใหม่)2)

% YoY

ร�ยได้จ�กก�รข�ยและก�รให้บริก�ร 18,125 25,199 -28%

ต้นทุนข�ยและให้บริก�ร 17,415 25,570 -32%

กำ�ไร (ข�ดทุน) ขั้นต้น 710 (371) +292%

ค่�ใช้จ่�ยในก�รข�ยและบริห�ร 706 1,699 -58%

EBITDA1) 2,751 (1,254) +319%

ดอกเบี้ยจ่�ย 1,711 6 +13,035%

ค่�เสื่อมร�ค�และตัดจำ�หน่�ย 654 514 +19%

ภ�ษีเงินได้นิติบุคคล (กลับร�ยก�ร) 10 29 -67%

กำ�ไร (ข�ดทุน) จ�กอัตร�แลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจริง 2 188 -99%

กำ�ไร (ข�ดทุน) จ�กอัตร�แลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง (36) 25 -245%

กำ�ไร (ข�ดทุน) สุทธิ 376 (1,803) +121%

กำ�ไร (ข�ดทุน) ต่อหุ้น (บ�ท) 0.03 (0.16) +121%

หมายเหตุ : 
1) EBITDA : รวมก�รตั้งหรอืก�รกลับร�ยก�รค่�เผื่อก�รลดมูลค่�ของสนิค้�คงเหลอื และก�รตั้งสำ�รองจ�กภ�ระผูกพันต�มสัญญ�ซื้อวัตถุดบิ = กำ�ไรสุทธ ิ+ ดอกเบี้ยจ่�ย +  
 ภ�ษเีงนิได้ + ค่�เสื่อมร�ค�และร�ยจ่�ยตัดบัญชี
2) บรษิทันำ�ม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงนิฉบบัใหม่ มผีลบงัคบัใช้สำ�หรับงบก�รเงนิทีม่รีอบระยะเวล�บัญชเีริม่วันที ่1 มกร�คม 2563 ม�ถอืปฏบัิต ิม�ตรฐ�นร�ยง�นท�งก�รเงนิ 
 ที่มผีลต่องบก�รเงนิ ประกอบด้วย 
 2.1 ฉบับที่ 7 เรื่องก�รเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือท�งก�รเงิน คือ ก�รจัดกลุ่มประเภทของร�ยก�รให้ถูกต้อง ซึ่งกระทบในส่วนของงบกำ�ไรข�ดทุนในปี 2563 และ 2562  
   แต่ไม่กระทบในงบแสดงฐ�นะท�งก�รเงนิ
 2.2 ฉบับที่ 9 เครื่องมอืท�งก�รเงนิ คอื ก�รวัดมูลค่�เครื่องมอืท�งก�รเงนิ ซึ่งมผีลกระทบในส่วนของงบแสดงฐ�นะท�งก�รเงนิและงบกำ�ไรข�ดทุนในปี 2563 แต่ไม่กระทบ 
   ในปี 2562 เนื่องจ�กบรษิัทได้เลอืกวธิปีรับกำ�ไรสะสมต้นงวด

การวิเคราะห์และคำาอธิบาย
ของฝ่ายจัดการ

30

ร�ำยงำนประจ�ำปี�2563
บริษัท�สหวิริยำสตีลอินดัสตรี�จ�ำกัด�(มหำชน)

131



ตาราง 2 : ผลการดำาเนินงานแยกตามธุรกิจ

หน่วย : ล้านบาท 2563
ม.ค. - ธ.ค.

2562
ม.ค. - ธ.ค.

% YoY

รายได้จากการขายและให้บริการ 

งบการเงินรวม1) 18,125 25,199 -28%

ธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อน 17,682 24,663 -28%

ธุรกิจท่�เรือ 118 197 -40%

ธุรกิจวิศวกรรม 264 255 +3%

EBITDA 

งบการเงินรวม 2,751 (1,254) +319%

ธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อน 2,686 (1,992) +235%

ธุรกิจท่�เรือ 85 160 -47%

ธุรกิจวิศวกรรม 39 79 -51%

ตัดร�ยก�รระหว่�งกัน (59) 499 -112%

กำาไร/(ขาดทุน) สุทธิ 

งบการเงินรวม2) 376 (1,803) +121%

ธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อน 433 (2,402) +118%

ธุรกิจท่�เรือ (5) 57 -109%

ธุรกิจวิศวกรรม 19 43 -56%

ตัดร�ยก�รระหว่�งกัน (71) 473 -96%

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�น�จควบคุม 1 26

หมายเหตุ : 
1) ร�ยได้ของแต่ละธุรกจิเป็นร�ยได้หลังหักร�ยก�รระหว่�งกันแล้ว 
2) ก�รบันทกึกำ�ไรในส่วนของ บมจ. เหล็กแผ่นรดีเย็นไทย บันทกึโดยใช้วธิ ีEquity Method 
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ตาราง 3 : สรุปตัวเลขสำาคัญของธุรกิจเหล็กรีดร้อน (บริษัท)

หน่วย : เหรียญสหรัฐต่อตัน 2563
ม.ค. - ธ.ค.

2562
ม.ค. - ธ.ค.

% YoY

ร�ค�ข�ยเฉลี่ย 542 613 -14%

ต้นทุนข�ยเฉลี่ย 528 617 -14%

ค่�ก�รรีด (HRC Spread)1) 90 81 12%

HRC Rolling Margin2) 16.7% 13.2%

HRC EBITDA ต่อตัน3) 82 (53) 255%

ปริม�ณข�ย (พันตัน) 1,012 1,270 -20%

ปริม�ณก�รผลิต (พันตัน) 956 1,248 -23%

หมายเหตุ : 
1) ไม่รวมก�รตั้งหรอืก�รกลับร�ยก�รค่�เผื่อก�รลดมูลค่�ของสนิค้�คงเหลอื
2) HRC Rolling Margin = HRC Spread/ร�ค�ข�ยเฉลี่ย
3) HRC EBITDA รวมก�รตั้งค่�เผื่อก�รลดมูลค่�ของสนิค้�คงเหลอืและก�รตั้งสำ�รองจ�กภ�ระผูกพันต�มสัญญ�ซื้อวัตถุดบิสุทธ ิ(กลับร�ยก�ร)  

Q1/19

7,575  

Q2/19

7,320 

Q3/19

5,873 

Q4/19

4,431

Q1/20

5,013 

Q2/20

3,657

Q3/20

4,115

Q4/20

5,341

2019

25,199 

2020

18,125

ร�ยได้จ�กก�รข�ยและให้บริก�ร (ล้�นบ�ท)
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แผนภาพ 1 : รายได้จากการขายและให้บริการของบริษัทและบริษัทย่อย 

ภาพรวมผลการดำาเนินงาน

 ในป ี2563 บรษิทัและบรษิทัยอ่ยมรี�ยไดจ้�กก�รข�ยและก�รใหบ้รกิ�ร 18,125 ล้�นบ�ท ลดลงรอ้ยละ 28 YoY โดยม ีEBITDA 2,751 ล�้นบ�ท  
เพิ่มขึ้นจ�กติดลบ 1,254 ล้�นบ�ท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 319 จ�กช่วงเดียวกันของปีที่ผ่�นม� มีผลกำ�ไรสุทธิ 376 ล้�นบ�ท ดีขึ้นจ�กข�ดทุนสุทธิ  
1,803 ล้�นบ�ท หรือดีขึ้นร้อยละ 121 นื่องจ�กในปี 2563 มี (ก) กำ�ไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้น (ข) ค่�ใช้จ่�ยในก�รข�ยและก�รบริห�รที่ลดลง และ  
(ค) ก�รปรับใช้ม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงินใหม่ ฉบับที่ 9 โดยมีกำ�ไรจ�กก�รปรับมูลค่�หนี้สินใหม่ในปี 2563 จำ�นวน 2,191 ล้�นบ�ท  
ซึ่งไม่ปร�กฏในปี 2562  

อัตราส่วนการทำากำาไร 2563 2562
(ปรับปรุงใหม่)

อัตร�กำ�ไรสุทธิ (%) 2.08 (7.15)

อัตร�ผลตอบแทนจ�กสินทรัพย์ (%) 10.04 (7.4)

อัตร�ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) N/A N/A

กำ�ไร (ข�ดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บ�ท) 0.03 0.16

ธุรกิจเหล็กรีดร้อน (บริษัท) 

 รายได้ ในปี 2563 บริษัทมีร�ยได้จ�กก�รข�ยและให้บริก�รรวม 17,682 ล้�นบ�ท ลดลงร้อยละ 28 YoY จ�ก 24,663 ล้�นบ�ท  
ในปีที่ผ่�นม� โดยมีปริม�ณส่งมอบ HRC 1,012 พันตัน ลดลงร้อยละ 20 YoY ทั้งนี้ ร�ค�ข�ย HRC เฉลี่ยอยู่ที่ 16,956 บ�ทต่อตัน  
หรือประม�ณ 542 เหรียญสหรัฐต่อตัน ลดลงร้อยละ 14 YoY ต�มภ�วะร�ค�เหล็กในตล�ดโลก โดยแบ่งเป็นก�รจำ�หน่�ยผลิตภัณฑ์  
SSI Principal Products (SPP) ร้อยละ 32, Innovated Value Products (IVP) ร้อยละ 30, และ Customized Prime Products (CPP) ร้อยละ 37 
ของปริม�ณข�ยรวม
 ค่าใช้จ่าย ในปี 2563 บริษัทมีต้นทุนข�ยและให้บริก�ร 17,099 ล้�นบ�ท แยกเป็นต้นทุนข�ยและบริก�รจำ�นวน 17,570 ล้�นบ�ท  
และก�รกลับร�ยก�รค่�เผื่อก�รลดมูลค่�ของสินค้�คงเหลือจำ�นวน 472 ล้�นบ�ท โดยต้นทุนข�ยและให้บริก�รลดลงร้อยละ 32 YoY  
จ�กยอดจำ�หน่�ย HRC ที่ลดลง และจ�กก�รใช้ม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงินใหม่ (TFRS 7) ในปี 2563 ทำ�ให้มีก�รจัดประเภทของร�ยก�ร 
ท�งบัญชใีหม ่โดยปรบัตน้ทนุในก�รจดัจำ�หน�่ยบ�งร�ยก�ร ซึง่เดมิอยูใ่นค�่ใชจ้�่ยในก�รข�ยและก�รบรหิ�รม�อยูใ่นตน้ทนุข�ย จงึมกี�รปรบัยอด 
ดังกล่�วในปี 2562 จำ�นวน 467 ล้�นบ�ทด้วย เพื่อให้สอดคล้องกับปี 2563
 มีค่�ใช้จ่�ยในก�รข�ยและบริห�ร 696 ล้�นบ�ท ลดลงร้อยละ 67 YoY จ�ก 2,105 ล้�นบ�ท (ต�มม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงินใหม่)  
จ�กก�รตั้งค่�เผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มเติมจำ�นวน 889 ล้�นบ�ท และข�ดทุนจ�กก�รด้อยค่�เงินลงทุนในก�รร่วมค้� 
จำ�นวน 531 ล้�นบ�ท ในปี 2562 ซึ่งไม่ปร�กฏในปี 2563 
 ค่าการรีด (HRC Spread) ในปี 2563 บริษัทมีค่�ก�รรีด (HRC Spread) 90 เหรียญสหรัฐต่อตัน เพิ่มขึ้นจ�ก 81 เหรียญสหรัฐต่อตัน  
ในปี 2562 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 12 YoY คิดเป็น HRC Rolling Margin ประม�ณร้อยละ 16.7 เพิ่มขึ้นจ�กร้อยละ 13.2 ในปี 2562
 ก�าไร ในปี 2563 บริษัทมีกำ�ไรขั้นต้น 583 ล้�นบ�ท มี EBITDA 2,686 ล้�นบ�ท และมีกำ�ไรสุทธิ 433 ล้�นบ�ท โดยผลประกอบก�ร 
ดีขึ้นร้อยละ 192, ร้อยละ 235 และร้อยละ 118 ต�มลำ�ดับ เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2562 จ�กผลข�ดทุนขั้นต้น 633 ล้�นบ�ท EBITDA  
ติดลบ 1,992 ล้�นบ�ท และข�ดทุนสุทธิ 2,402 ล้�นบ�ท จ�ก (ก) กำ�ไรข้ันต้นที่เพิ่มขึ้น (ข) ค่�ใช้จ่�ยในก�รข�ยและก�รบริห�รที่ลดลง  
และ (ค) มกีำ�ไรจ�กก�รปรบัมลูค�่หนีส้นิใหม ่ในป ี2563 จำ�นวน 2,191 ล้�นบ�ท จ�กก�รปรบัใชม้�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงนิใหม ่(TFRS 9) 
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แผนภาพ 2 : รายได้และ EBITDA Margin ของธุรกิจเหล็กรีดร้อน
   

Q1/19

7,425 

2%

Q2/19

7,414 

24%

Q3/19

5,493  

-16%

Q4/19

4,331 

-69%

Q1/20

 4,898 

-10%

Q2/20

3,573 

48%

Q3/20

3,980  

8%

Q4/20

5,231 

22%

2019

24,663
-8.1%

2020

17,682

15.19%

ร�ยได้จ�กก�รข�ยและให้บริก�ร (ล้�นบ�ท) EBITDA Margin (%)

ธุรกิจทางทะเล (PPC)

 รายได้ ในปี 2563 PPC มีร�ยได้รวม 154 ล้�นบ�ท ลดลงร้อยละ 41 YoY เป็นผลม�จ�กบริม�ณสินค้�ผ่�นท่�ลดลงร้อยละ 39 YoY จ�ก 2,660,736 ตัน  
ลดลงเป็น 1,620,993 ตัน  เมื่อพิจ�รณ�แหล่งที่ม�ของร�ยได้พบว่� โดยหลักเป็นร�ยได้จ�ก SSI ซึ่งมีมูลค่�เท่�กับ 36 ล้�นบ�ท ลดลง 
ร้อยละ 44 YoY  และมีร�ยได้ยกเว้น SSI เท่�กับ 118 ล้�นบ�ท ลดลงร้อยละ 40 YoY โดยสรุป ร�ยได้ของ PPC ลดลงต�มปริม�ณสินค้�ผ่�นท่�ท่ีลดลง
 ก�าไร ในปี 2563 PPC มีกำ�ไรขั้นต้น 23 ล้�นบ�ท มี EBITDA 85 ล้�นบ�ท และมีข�ดทุนสุทธิ 5 ล้�นบ�ท ลดลงร้อยละ 81, ร้อยละ 47  
และร้อยละ 109 ต�มลำ�ดับ

แผนภาพ 3 : รายได้และ EBITDA Margin ของธุรกิจทางทะเล
  

Q1/19

56

55%

Q2/19

69

55%

Q3/19

86

74%

Q4/19

51

54%

Q1/20

44

100%

Q2/20

28

35%

Q3/20

33

61%

Q4/20

48

63%

2019

261

61%

2020

154

55%

ร�ยได้จ�กก�รให้บริก�ร (ล้�นบ�ท) EBITDA Margin (%)
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ธุรกิจวิศวกรรม (WCE)

 รายได้ ในปี 2563 WCE มีร�ยได้รวม 616 ล้�นบ�ท เป็นร�ยได้จ�กก�รข�ยและให้บริก�รรวม 609 ล้�นบ�ท และร�ยได้อื่น 7 ล้�นบ�ท  
ลดลงจ�กปี 2562 เนื่องจ�กผลกระทบจ�กโรคไวรัสโควิด 19 ทำ�ให้มีผลประกอบก�รลดลงทั้งในส่วนร�ยได้และกำ�ไรอย่�งเห็นได้ชัด  
และยังส่งผลให้มีก�รเลื่อนก�รส่งมอบง�นบ�งส่วนไปยังปี 2564 
 ก�าไร ในปี 2563 WCE มกีำ�ไรขัน้ตน้ 83 ล�้นบ�ท, EBITDA เปน็บวก 38 ล�้นบ�ท และมผีลกำ�ไรสทุธ ิ19 ล้�นบ�ท เมือ่เทยีบกบังวดเดยีวกนัในป ี
2562 พบว�่ มกีำ�ไรขัน้ตน้ EBITDA และกำ�ไรสทุธลิดลงรอ้ยละ 37, รอ้ยละ 51 และรอ้ยละ 56 YoY ต�มลำ�ดบั เนือ่งจ�กก�รแขง่ขนัท�งก�รค�้ทีส่งูขึน้ 
ทำ�ให้คว�มส�ม�รถในก�รทำ�กำ�ไรมีอัตร�ที่ลดลง และผลกระทบจ�กโรคไวรัสโควิด 19 ทำ�ให้ผลประกอบก�รลดลง 

แผนภาพ 4 : รายได้และ EBITDA Margin ของธุรกิจวิศวกรรม

Q1/19

186

13%

Q2/19

187

11%

Q3/19

174

14%

Q4/19

151

7%

Q1/20

157

6%

Q2/20

131

0%

Q3/20

160

7%

Q4/20

161

12%

2019

699

11%

2020

609

6%

ร�ยได้จ�กก�รข�ยและให้บริก�ร (ล้�นบ�ท) EBITDA Margin (%)

ธุรกิจเหล็กปลายนำ้า (TCRSS)

 รายได้ ปี 2563 TCRSS มีร�ยได้จ�กก�รข�ยรวม 8,024 ล้�นบ�ท ลดลงร้อยละ 35 YoY โดยมีปริม�ณก�รข�ย 377 พันตัน ลดลงร้อยละ 28  
และร�ค�ข�ยเฉลี่ยลดลงร้อยละ 9 
 ก�าไร ปี 2563 TCRSS มีผลกำ�ไรขั้นต้น 113 ล้�นบ�ท มี EBITDA 155 ล้�นบ�ท และมีผลข�ดทุนสุทธิ 182 ล้�นบ�ท เมื่อเปรียบเทียบกับ 
ช่วงเวล�เดียวกันกับปีก่อนพบว่�ลดลงร้อยละ 77, ร้อยละ 62, ร้อยละ 2,530 ต�มลำ�ดับ เป็นผลจ�กสถ�นก�รณ์โควิค 19 ซึ่งส่งผลกระทบไป 
ทั่วโลก ทำ�ให้เศรษฐกิจภ�ยในประเทศหดตัวลง 
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2,441

3%
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-1%
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Q4/20

2,497

5%

2019
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3%

2020

8,024

2%

ร�ยได้จ�กก�รข�ยและให้บริก�ร (ล้�นบ�ท) EBITDA Margin (%)

แผนภาพ 5 : รายได้และ EBITDA Margin ของธุรกิจเหล็กปลายนำ้า (TCRSS)

ฐานะการเงิน

สินทรัพย์

 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2563 จำ�นวน 19,680 ล้�นบ�ท ลดลงจ�ก 21,888 บ�ท ณ วันที่ 31 ธันว�คม 
2562 โดยมีร�ยละเอียดสัดส่วนของสินทรัพย์ ดังนี้

สินทรัพย์ 31 ธ.ค. 2563 31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561
(ปรับปรุงใหม่)

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด 666 3 360 2 756 3

ลูกหนี้และตั๋วเงินรับก�รค้� - สุทธิ 135 1 68 0 1,153 4

สินค้�คงเหลือ - สุทธิ 4,316 22 7,464 34 9,673 37

ที่ดิน อ�ค�ร และอุปกรณ์ - สุทธิ 10,923 56 10,926 50 11,048 43

เงินลงทุนในก�รร่วมค้� 2,564 13 2,629 12 2,598 10

สินทรัพย์อื่นๆ 1,076 5 441 2 680 3

สินทรัพย์รวม 19,680 100 21,888 100 25,909 100
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 บริษัทและบริษัทย่อยมีลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2563 มูลค่�สุทธิเท่�กับ 135 ล้�นบ�ท เพิ่มขึ้นร้อยละ 100  
จ�ก 68 ล้�นบ�ท เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2562 สินค้าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2563 มีมูลค่�สุทธิ 4,316 ล้�นบ�ท ลดลงร้อยละ 42  
เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2562 เนื่องจ�กมูลค่�สินค้�ที่ลดลง และมีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2563 มูลค่�สุทธิ  
10,923 ล้�นบ�ท ลดลงเล็กน้อยจ�ก ณ สิ้นปี 2562 

หนี้สินและแหล่งที่มาของเงินทุน

 สัดส่วนของหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อยประกอบด้วย

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 31 ธ.ค. 2563 31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561
(ปรับปรุงใหม่)

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

ภ�ระหน้ีสินภ�ยใต้แผนฟ้ืนฟูกิจก�รท่ีถึงกำ�หนดชำ�ระ 

 ภ�ยใน 1 ปี 225 1 1,766 8 1,618 6

เจ้�หนี้ก�รค้� 2,838 14 5,149 24 5,796 22

ภ�ระหนี้สินภ�ยใต้แผนฟื้นฟู 29,527 150 55,227 252 57,062 220

หนี้สินอื่นๆ 1,611 8 1,004 5 790 3

รวมหนี้สิน 34,201 63,146 65,267

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ (15,042) (76) (41,803) (191) (39,921) (154)

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�น�จควบคุม 521 3 544 2 563 2

ส่วนของผู้ถือหุ้น (14,521) (41,258) (39,358)

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 19,679.8 100 21,888 100 25,909 100

 
 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2563 จำ�นวน 34,201 ล้�นบ�ท ลดลงจ�ก 63,146 ล้�นบ�ท ณ วันที่ 31 ธันว�คม 
2562 จ�กก�รนำ�ม�ตรฐ�นบัญชีใหม่ม�ปฏิบัติ (TFRS 9) ทั้งนี้ บริษัทมีหนี้สินภ�ยใต้แผนฟื้นฟูกิจก�รที่มีกำ�หนดชำ�ระภ�ยใน 1 ปี เท่�กับ  
225 ล้�นบ�ท หนี้สินระยะย�วภ�ยใต้แผนฟื้นฟูกิจก�รที่ยังไม่ถึงกำ�หนดชำ�ระจำ�นวน 29,527 ล้�นบ�ท
 เงินกู้ยืมระยะย�วทั้งหมดจ�กสถ�บันก�รเงิน ประม�ณก�รหนี้สินจ�กก�รเป็นผู้ค้ำ�ประกัน และเจ้�หนี้อื่นภ�ยใต้แผนฟื้นฟูกิจก�รรวมเป็น 
ส่วนหนึ่งของแผนฟื้นฟูกิจก�ร ทั้งนี้ ก�รจัดประเภทของเงินกู้ยืม ประม�ณก�รหนี้สิน เจ้�หนี้อื่น และดอกเบี้ยค้�งจ่�ยภ�ยใต้แผนฟื้นฟูกิจก�ร 
เป็นไปต�มแผนก�รชำ�ระหนี้ที่ระบุในแผนฟื้นฟูกิจก�รที่ได้รับอนุมัติจ�กศ�ลล้มละล�ยกล�งเมื่อวันที่ 15 ธันว�คม 2559 (แผนฉบับที่ 1)  
ซึ่งต่อม� ศ�ลล้มละล�ยกล�งเห็นชอบแผนฟื้นฟูกิจก�รฉบับแก้ไข (แผนฉบับที่ 2) เมื่อวันที่ 18 กันย�ยน 2563 โดยบริษัทได้สรุปส�ระสำ�คัญ 
ของแผนฟื้นฟูกิจก�ร ฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2 ที่ไว้ในหม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินข้อ 27 ด้วย
 ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2563 ติดลบ 15,042 ล้�นบ�ท ติดลบลดลงจ�ก 41,803 ล้�นบ�ท  
ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2562 เป็นผลม�จ�กก�รนำ�ม�ตรฐ�นบัญชีใหม่ม�ปฏิบัติ
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สภาพคล่อง

1. กระแสเงินสด

 ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดสุทธิจำ�นวน 666 ล้�นบ�ท เพิ่มขึ้นจ�ก 360 ล้�นบ�ท ณ สิ้นปี 2562 โดยม ี
ส่วนประกอบหลักม�จ�ก
 • เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�าเนินงาน 1,939 ล้�นบ�ท ประกอบด้วย (1) เงินสดรับจ�กกิจกรรมดำ�เนินง�นจำ�นวน  
377 ล้�นบ�ท และ (2) เงินสดรับจ�กก�รเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินดำ�เนินง�นสุทธิจำ�นวน 1,562 ล้�นบ�ท 
 • เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 1,168 ล้�นบ�ท ประกอบด้วย (1) เงินฝ�กสถ�บันก�รเงินที่มีข้อจำ�กัดในก�รใช้เพิ่มขึ้น  
37 ล้�นบ�ท (2) เงินให้กู้ยืมระยะย�ว 504 ล้�นบ�ท (3) กระแสเงินสดจ่�ยเพื่อก�รลงทุนในสินทรัพย์ถ�วรเพิ่มเติมระหว่�งปี 624 ล้�นบ�ท  
และ (4) กระแสเงินสดจ่�ยจ�กกิจกรรมอื่นๆ 3 ล้�นบ�ท
 • เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 466 ล้�นบ�ท มีส่วนประกอบที่สำ�คัญ คือ (1) เงินสดจ่�ยชำ�ระต้นทุนท�งก�รเงิน  
12 ล้�นบ�ท (2) เงินกู้ยืมระยะสั้นจ�กสถ�บันก�รเงินสุทธิลดลง 21 ล้�นบ�ท และ (3) เงินสดจ่�ยชำ�ระหนี้ต�มแผนฟื้นฟูกิจก�ร 375 ล้�นบ�ท 
(4) เงินสดจ่�ยชำ�ระหนี้สินต�มสัญญ�เช่� 34 ล้�นบ�ท (5) เงินสดจ่�ยจ�กกิจกรรมจัดห�เงินอื่น 25 ล้�นบ�ท 

2.  อัตราส่วนสภาพคล่อง

 บริษัทและบริษัทย่อยมีสภ�พคล่องลดลง ณ สิ้นปี 2563 เมื่อเปรียบเทียบกับ ณ สิ้นปี 2562 โดยมีอัตร�ส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สิน
หมุนเวียนเพิ่มขึ้น และมีระยะเวล�เก็บหนี้เฉลี่ย และระยะเวล�ข�ยสินค้�เฉลี่ยลดลง ดังนี้

อัตราส่วนสภาพคล่อง 2563 2562 2561

อัตร�ส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียน (เท่�) 1.32 1.10 1.52

อัตร�ส่วนหนี้สินที่มีภ�ระดอกเบี้ยจ่�ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่�) N/A N/A N/A

ระยะเวล�เก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 11 35 48

ระยะเวล�ข�ยสินค้�เฉลี่ย (วัน) 28 35 29

 อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) ณ วันท่ี 31 ธันว�คม 2563 เท่�กับ 1.32 เท่� เพ่ิมข้ึนจ�ก 1.10 เท่� ณ ส้ินปี 2562 จ�กภ�ระหน้ีสินภ�ยใต้ 
แผนฟ้ืนฟูกิจก�รท่ีถึงกำ�หนดชำ�ระภ�ยใน 1 ปี ท่ีลดลงจ�กก�รพักชำ�ระหน้ี และเจ้�หน้ีก�รค้�ท่ีลดลงต�มปริม�ณข�ยท่ีลดลงของธุรกิจเหล็กรีดร้อน

 นโยบายและการให้สินเชื่อการค้า
 ก�รผลติซึง่มคีว�มตอ้งก�รใช้เงนิทุนหมนุเวยีนในธรุกจิ ดงัน้ันก�รค�้ปกตขิองบรษิทัในปจัจบุนัจงึเปลีย่นเปน็ก�รเกบ็เงนิลว่งหน�้หรอืเกบ็เงนิ 
กอ่นสง่สนิค้�เป็นหลกั แตจ่ะมกี�รใหส้นิเชือ่ก�รค�้เพยีงสว่นนอ้ย ในปจัจบุนัก�รใหส้นิเชือ่ก�รค�้จะใหร้ะยะเวล�ไมเ่กนิ 5 - 7 วนั ซึง่ก�รวเิคร�ะห ์
อัตร�ส่วนท�งก�รเงินของก�รให้สินเชื่อจะสัมพันธ์กับระยะเวล�เก็บหนี้เฉลี่ยของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทดำ�เนินธุรกิจอย่�งระมัดระวังและช่วง
สถ�นก�รณ์โควิด 19 ที่ผ่�นม� โดยบริษัทไม่ประสบปัญห�ในก�รเก็บหนี้ เนื่องจ�กก�รค้�ปกติของบริษัทจะใช้ก�รเก็บเงินล่วงหน้�หรือเก็บเงิน
ก่อนส่งสินค้�เป็นหลัก และมีก�รให้สินเชื่อก�รค้�เพียงส่วนน้อยเท่�นั้น

 การเพิกถอนหุ้นสามัญของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน) จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
 จ�กก�รที่บริษัทได้ยื่นคำ�ร้องขอฟื้นฟูกิจก�รต่อศ�ลล้มละล�ยกล�งในวันที่ 1 ตุล�คม 2558 และอยู่ระหว่�งกระบวนก�รฟื้นฟูกิจก�รภ�ยใต้
พระร�ชบัญญัติล้มละล�ยต�มคำ�สั่งศ�ลให้บริษัทฟื้นฟูกิจก�ร เมื่อวันที่ 10 มีน�คม 2559 ตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ขึ้นเครื่องหม�ย 
SP, NP และ NC ต่อหลักทรัพย์ของบริษัทในตล�ดหลักทรัพย์ และหยุดทำ�ก�รซื้อข�ยตั้งแต่วันที่ 27 เมษ�ยน 2559 เพื่อปรับปรุงฐ�นะก�รเงิน 
ของบริษัท และประก�ศให้หุ้นส�มัญของบริษัทเข้�ข่�ยอ�จถูกเพิกถอนจ�กก�รเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตล�ดหลักทรัพย์ เนื่องจ�ก 
งบก�รเงินประจำ�ปี 2558 ปร�กฏส่วนของผู้ถือหุ้นมีค่�น้อยกว่�ศูนย์ 
 ตอ่ม�ตล�ดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยไดเ้ปิดใหม้กี�รซือ้ข�ยหลักทรพัย์ของบรษิทัในตล�ดหลกัทรพัยฯ์ ระหว�่งวนัที ่1 - 10 กรกฎ�คม 2563  
ก่อนประก�ศเพิกถอนหุ้นส�มัญของบริษัท สหวิริย�สตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มห�ชน) จ�กก�รเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตล�ดหลักทรัพย์  
มีผลตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎ�คม 2563 เป็นต้นไป 
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รายงานของ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

31

เสนอ  ผู้ถือหุ้นบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน)

ความเห็น

 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
(“กลุ่มบริษัท”) และของเฉพาะบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดง
ฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดง
การเปลีย่นแปลงสว่นของผูถ้อืหุน้รวมและงบแสดงการเปลีย่นแปลงสว่นของผูถ้อืหุน้เฉพาะกจิการ และงบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสด
เฉพาะกิจการ สำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและเฉพาะกิจการ รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำาคัญ

 ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท 
สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของเฉพาะบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2563 และผลการดำาเนินงานรวมและผลการดำาเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำาหรับปี 
สิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

 ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีความรบัผดิชอบของข้าพเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรบัผดิชอบของผูส้อบบญัชี
ต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามข้อกำาหนด
จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำาหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชี
ที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ความไม่แน่นอนที่มีสาระสำาคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินงานต่อเนื่อง

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 สถานะทางการเงินบางส่วนของกลุ่มบริษัทและบริษัท เป็นดังนี้

 ตามทีไ่ดก้ลา่วไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 2 ป ี2563 กลุ่มบรษัิทและบรษัิทมผีลการดำาเนนิงานกำาไรสุทธจิำานวนเงนิ 377.4 ลา้นบาท 
และ 432.6 ล้านบาท ตามลำาดับ และงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 
ขาดทุนสะสมเป็นจำานวนเงิน 16,654.9 ล้านบาท และ 17,090.9 ล้านบาท ตามลำาดับ และส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบจำานวน 14,521.0 ล้านบาท 
และ 15,477.9 ล้านบาท ตามลำาดับ
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 ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 27 แผนฟ้ืนฟูกิจการฉบับที่ 2 (ฉบับแก้ไข) ซึ่งศาลล้มละลายกลางได้มีคำาสั่งเห็นชอบเมื่อวันที่ 
18 กันยายน พ.ศ. 2563 โดยมีสาระสำาคัญ บริษัทจำาเป็นต้องมีกระแสเงินสดจากการดำาเนินงานที่เพียงพอต่อความต้องการเงินทุนหมุนเวียน 
และเพือ่ใหส้ามารถจา่ยชำาระหนีส้นิจากการดำาเนนิงาน โดยวธิกีารออกหุน้ทนุใหม ่การแปลงหนีเ้ปน็ทนุ จดัหาแหลง่เงนิทนุใหม ่อยา่งไรกต็าม การฟ้ืนฟู 
กิจการจะถือว่าได้ดำาเนินการเป็นผลสำาเร็จตามแผน จะต้องมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้เกิดขึ้นคือ 1) บริษัทได้ชำาระหนี้เงินต้นคงค้างให้แก่เจ้าหนี้ 
ทุกรายตามแผนฟื้นฟูกิจการ ซึ่งรวมถึงกรณีที่เจ้าหนี้ได้รับชำาระหนี้ด้วยการแปลงหนี้เป็นทุน ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ในจำานวนรวมกันไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 25 ของภาระหนี้เงินต้นคงค้างที่บริษัทต้องจ่ายชำาระหนี้ตามแผน และ 2) บริษัทได้รับเงินลงทุนใหม่จากผู้ร่วมลงทุนมาชำาระหนี้เป็นผล 
ให้ส่วนของผู้ถือหุ้นในงบการเงินเป็นบวก หรือ 3) มีการแปลงหนี้เป็นทุนตามแผนฟื้นฟูกิจการและทำาให้ส่วนของผู้ถือหุ้นในงบการเงินเป็นบวก
มูลค่าที่ได้รับอาจจะน้อยกว่ามูลค่าตามบัญชีอย่างมีนัยสำาคัญ หากกลุ่มบริษัทและบริษัทไม่สามารถดำาเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้ 

 อย่างไรก็ตาม งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการนี้ไม่ได้รวมการจัดประเภทรายการใหม่หรือรายการปรับปรุงสินทรัพย์และหนี้สิน 
ที่จำาเป็น หากกลุ่มบริษัทและบริษัทไม่สามารถดำาเนินการได้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ สถานการณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า มีความไม่แน่นอน 
ที่มีสาระสำาคัญซึ่งอาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำาคัญเกี่ยวกับความสามารถในการดำาเนินงานต่อเนื่องของบริษัท ทั้งนี้ ความเห็นของ
ข้าพเจ้าไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากเรื่องนี้

เรื่องอื่น

 ข้าพเจ้าได้เคยแสดงความเห็นต่องบการเงินปี 2562 ของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) อย่างมีเงื่อนไขตามรายงานลงวันที่ 
28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เกี่ยวกับภาระหนี้สินภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการ ซึ่งข้าพเจ้าไม่ได้รับหนังสือยืนยันยอดจำานวน 4 ราย เป็นเงินต้นจำานวน 
1,506.4 ล้านบาท และดอกเบี้ยค้างจ่ายจำานวน 284.5 ล้านบาท ส่วนที่ได้รับหนังสือยืนยันตอบกลับแต่มีผลต่างจำานวน 5 ราย ยอดเงินต้น 
ตามบัญชีสูงกว่าจำานวน 4,515.2 ล้านบาท และ 117.2 ล้านเหรียญสหรัฐ และดอกเบี้ยค้างจ่ายจำานวน 1,697.5 ล้านบาท และ 13.2 ล้านเหรียญ
สหรัฐ และจำานวน 2 ราย ยอดตามบัญชีต่ำากว่าเป็นดอกเบี้ยค้างจ่ายจำานวน 93.7 ล้านเหรียญสหรัฐ ต่อมาในปี 2563 บริษัทสามารถกระทบ 
ยอดรายการที่ไม่ได้รับและรายการผลแตกต่างกับยอดตามบัญชีได้แล้ว รายการผลต่างส่วนใหญ่เป็นดอกเบี้ยตั้งพัก ซึ่งใช้วิธีการคำานวณ 
แตกตา่งกันระหวา่งเจ้าหนีกั้บบรษิทั ขา้พเจา้ไดใ้ช้วธิกีารตรวจสอบอืน่ซึง่เปน็ทีพ่อใจในภาระหนีส้นิภายใตแ้ผนฟืน้ฟ ูดงันัน้ ความเหน็ของขา้พเจา้ 
ปี 2562 ซึ่งมีเงื่อนไขในเรื่องการไม่สามารถหาหลักฐานที่เพียงพอและเหมาะสมจึงเปลี่ยนไปจากเดิม และสำาหรับปี 2563 ข้าพเจ้าได้ใช้วิธีการ
ตรวจสอบอื่นเช่นเดียวกับปี 2562

ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น

1. การนำามาตรฐานการรายงานทางเงินใหม่มาถือปฏิบัติ

 ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 6 กลุ่มบริษัทได้นำามาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน 
และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่16 เรือ่งสญัญาเชา่ ซึ่งมผีลบงัคบัใช้สำาหรบังบการเงนิทีม่รีอบระยะเวลาบญัชทีี่เริม่ในหรอืหลงัวนัที่ 
1 มกราคม พ.ศ. 2563 มาถือปฏิบัติ โดยกลุ่มบริษัทเลือกใช้วิธีรับรู้ผลกระทบสะสมจากการปรับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าว 
เป็นรายการปรับปรุงขาดทุนสะสมต้นปีของปีปัจจุบัน
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2.	 ภาระหนี้สินจากการคำ้าประกันการชำาระหนี้เงินกู้	(เจ้าหนี้กลุ่มที่	4	ภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการ)	

 ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 (ช) บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จำากัด ได้หยุดดำาเนินการ และผู้ชำาระบัญชี 
ได้ถูกแต่งตั้งและเข้ามาควบคุม เป็นเหตุให้ผู้ให้กู้ของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จำากัด ได้เรียกร้องให้ชำาระเงินกู้ยืมในทันที เงินกู้ยืม 
ดังกล่าวมีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จำากัด เป็นหลักประกันและค้ำาประกันโดยบริษัท ผู้ให้กู้ได้เรียกร้อง 
ขอให้บริษัทรับผิดชอบต่อมูลหนี้ในฐานะผู้ค้ำาประกันเงินกู้ยืม ซึ่งต่อมาภาระหนี้ดังกล่าวถูกจัดเป็นเจ้าหนี้กลุ่มที่ 4 ภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการ
ของบริษัท (“เจ้าหนี้กลุ่มที่ 4”) ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 27 เจ้าหนี้กลุ่มที่ 4 จะได้รับชำาระหนี้จากกระบวนการชำาระบัญชีของ 
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จำากัด โดยสิทธิของเจ้าหนี้กลุ่มที่ 4 ที่จะได้รับชำาระหนี้จากบริษัทภายใต้แผนฟ้ืนฟูกิจการ ในปี 2563 
ผูช้ำาระบัญชไีดม้กีารขายทรพัยส์นิทีเ่ปน็หลกัประกันไดจ้ำานวนเงนิ 15 ลา้นปอนดส์เตอรล์งิ (กอ่นหกัคา่ใชจ้า่ย) และไดส้ง่เงนิใหแ้กเ่จา้หนีก้ลุม่ที ่4 
ทั้งจำานวน ตามแผนฟื้นฟูกิจการจะให้นำาเงินดังกล่าวมาลดจำานวนผ่อนชำาระหนี้เงินต้นในงวดท้ายสุดย้อนขึ้นไปตามลำาดับ 

 ทั้งนี้ ผู้บริหารแผนได้ส่งหนังสือไปยังเจ้าหนี้กลุ่มที่ 4 เพื่อให้แจ้งยอดภาระหนี้เงินต้นที่ลดลงพร้อมแสดงหลักฐานยืนยันการได้รับชำาระ 
ดังกล่าว ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 บริษัทยังไม่ได้รับการตอบกลับจึงยังไม่ได้ปรับลดยอดจำานวนเงินตามบัญชี และเนื่องจากกระบวนการ
ชำาระบัญชียังไม่แล้วเสร็จหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการค้ำาประกันตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 34 (ข) จากค่าเสียหายตามสัญญา 
จากการประกันสิ่งแวดล้อมเป็นจำานวนเงิน 31 ล้านเหรียญสหรัฐ จึงยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง

3.	 การจัดเก็บเงินจากลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกันตามแผนฟ้ืนฟูกิจการ

 ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 27 บริษัทมีลูกหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 2 ราย มีหนี้คงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 
และ พ.ศ. 2562 รวมจำานวนเงิน 3,497.9 ล้านบาท และ 3,579.9 ล้านบาท ตามลำาดับ บริษัทบันทึกผลขาดทุนด้านเครดิตแล้วทั้งจำานวน 
ต้ังแต่ปี 2562 ซึ่งหนี้ดังกล่าวสูงกว่ายอดหนี้ที่ต้องปฏิบัติตามแผนฟื้นฟู ที่กำาหนดให้บริษัทต้องเก็บเงินจากลูกหนี้ทั้งสองรายรวมกันจะต้อง 
ไม่ต่ำากว่า 300 ล้านบาทต่อปี และลูกหนี้ทั้งสองรายจะต้องมีหนี้คงค้าง ณ สิ้นปี 2562 ไม่เกินกว่า 2,640.0 ล้านบาท เป็นการไม่ปฏิบัติตามแผน 
ซึง่อาจเปน็เหตผุิดนดัตามแผนฟืน้ฟ ูทัง้นี ้เหตกุารณด์งักลา่วยงัไมถ่ือวา่เปน็เหตผุิดนัดชำาระ เนือ่งจากคณะกรรมการเจา้หนีย้งัมิไดม้ีหนงัสือแจง้
ถึงการผิดนัดดังกล่าว 

 ต่อมาในปี 2563 ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 27 บริษัทได้ทำาการแก้ไขแผนฟื้นฟูกิจการ ซึ่งกำาหนดให้บริษัทเสนอ 
แนวทางการชำาระหนี้คงค้างของลูกหนี้ท้ังสองรายและการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้คณะกรรมการเจ้าหนี้พิจารณาเห็นชอบ ปัจจุบันอยู่ระหว่าง 
การพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการเจ้าหนี้

4.	 ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019

 ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 1.2 เนื่องด้วยผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 มีผลกระทบต่อกิจกรรมทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการขาย ทำาให้กระทบอย่างมีสาระสำาคัญต่องบการเงินสำาหรับปีปัจจุบัน 
และในอนาคตของกลุ่มบริษัทและตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.2 บริษัทจัดทำางบการเงินสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 
โดยเลือกนำาแนวปฏิบัติทางการบัญชีเรื่องมาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสำาหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ประกาศโดยสภาวิชาชีพบัญชี มาถือปฏิบัติ

5.	 การถูกเพิกถอนหุ้นสามัญของบริษัทจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน 

 ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 1.1 บริษัทถูกเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีผลตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
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เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ

 เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำาคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบ 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำาหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำาเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวม 
และงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำาหรับเรื่องเหล่านี้

สินทรัพย์

การด้อยค่าของที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์

 ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 18 กลุ่มบริษัทและบริษัท มีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เป็นจำานวนที่มีนัยสำาคัญ ได้ถูกแสดง 
ดว้ยราคาทนุหักค่าเสือ่มราคาสะสมและขาดทนุจากการดอ้ยคา่ ซึง่การพจิารณาการดอ้ยค่าของทีด่นิ อาคารและอปุกรณด์งักลา่วตอ้งใชดุ้ลยพนิจิ
ที่สำาคัญของฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทและบริษัท เนื่องจากการประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ของกลุ่มบริษัท
และบริษัท ซึ่งกำาหนดจากมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์นั้น ดังนั้น กลุ่มบริษัทและบริษัทต้องประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กลุ่มบริษัทและ
บริษัทคาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการคาดการณ์ ผลการดำาเนินงานและการประเมินแผนงานในอนาคต รวมถึงการกำาหนด
อัตราคิดลดและข้อสมมติต่างๆ ที่สำาคัญ ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงระบุว่าการพิจารณาการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นเรื่องที่มีนัยสำาคัญ 
ซึ่งต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษในการตรวจสอบ

วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้าต่อเรื่องดังกล่าว

 ข้าพเจ้าได้ทดสอบการด้อยค่าของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ดังกล่าว โดยข้าพเจ้าได้ทำาความเข้าใจและประเมินความสมเหตุสมผล รวมถึง
หลักฐานทีใ่ชส้นบัสนนุในเรือ่งของขอ้สมมตแิละวธิกีารทีใ่ช้ในการจดัทำาประมาณการกระแสเงนิสดรับและจา่ยในอนาคตทีจ่ะไดร้บัจากการใชท้ีด่นิ 
อาคารและอุปกรณ์อย่างต่อเนื่อง รวมถึงประเมินความสมเหตุสมผลของอัตราคิดลดที่กลุ่มบริษัทและบริษัทใช้ในการคำานวณหามูลค่าที่คาดว่า
จะได้รับคืนของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ดังกล่าว และยังได้พิจารณาถึงความเพียงพอของข้อมูลที่ได้เปิดเผยเกี่ยวกับการประเมินการด้อยค่า
ของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ข้อมูลอื่น

 ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำาปี (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของ 
ผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำาปีนั้น) ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำาปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

 ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

 ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำาคัญ 
กับงบการเงินหรือความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญหรือไม่

 เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำาปีของบริษัท หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญ ข้าพเจ้า 
ต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลเพื่อให้ดำาเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอย่างเหมาะสม
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ความรบัผดิชอบของผู้บรหิารและผู้มีหน้าท่ีในการกำากับดแูลต่องบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 
 ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำาและการนำาเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควร 
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิและรบัผดิชอบเกีย่วกบัการควบคมุภายในทีผู่บ้รหิารพจิารณาวา่จำาเปน็เพือ่ใหส้ามารถจดัทำางบการเงนิรวม 
และงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

 ในการจัดทำางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัท 
ในการดำาเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดำาเนินงานต่อเนื่องตามความเหมาะสม และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำาหรับการดำาเนินงาน
ต่อเนื่อง เว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดำาเนินงานหรือไม่สามารถดำาเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

 ผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

 การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม 
ปราศจากการแสดงข้อมลูทีข่ดัตอ่ขอ้เท็จจรงิอันเปน็สาระสำาคญัหรอืไม ่ไมว่า่จะเกดิจากการทจุรติหรอืขอ้ผดิพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัช ี
ซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วยความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชจีะสามารถตรวจพบข้อมลูทีขั่ดตอ่ข้อเท็จจรงิอนัเปน็สาระสำาคัญทีม่อียูไ่ด้เสมอไป ข้อมลูทีขั่ดตอ่ข้อเทจ็จรงิ
อาจเกดิจากการทุจรติหรอืข้อผดิพลาด และถอืวา่มสีาระสำาคญัเมือ่คาดการณ์อยา่งสมเหตสุมผลไดว้า่รายการทีข่ดัตอ่ขอ้เทจ็จรงิแตล่ะรายการ
หรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

 ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ 
ตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

 • ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ 
  ขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏบิตังิานตามวธิกีารตรวจสอบเพือ่ตอบสนองตอ่ความเสีย่งเหล่านัน้ และไดห้ลักฐานการสอบบญัชทีีเ่พยีงพอ 
  และเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญ 
  ซึง่เปน็ผลมาจากการทจุรติจะสงูกว่าความเสีย่งทีเ่กดิจากขอ้ผดิพลาด เนือ่งจากการทจุรติอาจเกีย่วกบัการสมรูร้ว่มคดิ การปลอมแปลง 
  เอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

 • ทำาความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์  
  แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท

 • ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูล 
  ที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำาขึ้นโดยผู้บริหาร

 • สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำาหรับการดำาเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชี 
  ที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำาคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำาคัญ 
  ต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำาเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำาคัญ ข้าพเจ้า 
  ต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ 
  ความเหน็ของขา้พเจา้จะเปลีย่นแปลงไป ขอ้สรุปของข้าพเจา้ขึน้อยูก่บัหลักฐานการสอบบญัชทีีไ่ดร้บัจนถงึวนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัช ี
  ของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการดำาเนินงานต่อเนื่อง

ร�ายงานประจําปี�2563
บริษัท�สหวิริยาสตีลอินดัสตรี�จํากัด�(มหาชน)
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บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด

นางสุวิมล  กฤตยาเกียรณ์ 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982

วันที่ 1 มีนาคม 2564

 • ประเมินการนำาเสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ 
  ในรูปแบบที่ทำาให้มีการนำาเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควร

 • ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายใน 
  กลุม่บรษิทัเพือ่แสดงความเหน็ตอ่งบการเงนิรวม ขา้พเจา้รับผดิชอบตอ่การกำาหนดแนวทาง การควบคมุดแูล และการปฏบิตังิานตรวจสอบ 
  กลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

 ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลเกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำาคัญ 
ที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำาคัญในระบบการควบคุมภายในซึ่งข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

 ข้าพเจ้าได้ให้คำารับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำาหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระ 
และได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่น ซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอก 
อาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ 
 
 จากเรื่องที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำาคัญมากที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวด
ปัจจุบันและกำาหนดเป็นเรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับ 
ไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกีย่วกับเรือ่งดงักลา่ว หรอืในสถานการณ์ทีย่ากทีจ่ะเกดิขึน้ ขา้พเจา้พจิารณาวา่ไมค่วรสือ่สารเรือ่งดงักลา่วในรายงาน
ของข้าพเจ้าเพราะการกระทำาดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสีย
สาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

ร�ายงานประจําปี�2563
บริษัท�สหวิริยาสตีลอินดัสตรี�จํากัด�(มหาชน)
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หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สินทรัพย์ หมายเหตุ      2563      2562       2563       2562

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 8  665,739,959  359,994,931  635,691,476  242,829,870 

ลูกหนี้การค้า 9  134,803,702  67,559,000  36,401,026  3,229,048 

ลูกหนี้หมุนเวยีนอื่นกจิการที่เกี่ยวข้องกัน 7  163,943,165  172,792,089  172,069,608  203,174,781 

สนิทรัพย์ที่เกดิจากสัญญา-หมุนเวยีน 10  16,593,096  12,588,259  -    -   

เงนิให้กู้ยมืระยะสั้นกจิการที่เกี่ยวข้องกัน 7  11,055,963  -    11,055,963  -   

ส่วนของเงนิให้กู้ยมืระยะยาวที่ถงึกำาหนดชำาระในหนึ่งปี 17  14,875,294  -    14,875,294  -   

สนิค้าคงเหลอื 11  4,316,393,324  7,463,700,630  4,260,405,551  7,440,368,806 

สนิทรัพย์หมุนเวยีนอื่น 12  242,585,812  217,414,058  192,424,811  174,673,268 

สนิทรัพย์ที่ถอืไว้จำาหน่ายจากการชำาระบัญชี

   ของบรษิัทย่อย 3 (ช)  -    -    -    -   

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  5,565,990,315  8,294,048,967  5,322,923,729  8,064,275,773 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

สนิทรัพย์ทางการเงนิไม่หมุนเวยีนอื่น 13  44,135,840  7,595,649  43,322,326  3,633,986 

เงนิลงทุนในบรษิัทย่อย 14, 15  -    -    278,999,930  278,999,930 

เงนิลงทุนในการร่วมค้า 16  2,564,156,667  2,628,781,546  2,628,781,546  2,628,781,546 

เงนิให้กู้ยมืระยะยาว 17  471,446,343  -    471,446,343  -   

ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 18  10,922,902,304  10,926,465,042  9,769,170,144  9,711,399,205 

สนิทรัพย์สทิธกิารใช้ 19  71,521,507  -    49,535,354  -   

สนิทรัพย์ไม่มตีัวตนอื่น 20  12,970,146  12,867,820  8,293,802  8,546,550 

สนิทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี 21  9,770,968  3,635,401  -    -   

สนิทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอื่น  16,932,530  14,360,040  15,326,254  13,142,299 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  14,113,836,305  13,593,705,498  13,264,875,699  12,644,503,516 

รวมสินทรัพย์  19,679,826,620  21,887,754,465  18,587,799,428  20,708,779,289 

งบแสดงฐานะการเงิน 
บรษิัท สหวริยิาสตลีอนิดัสตร ีจำากัด (มหาชน) และบรษิัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้

ร�ายงานประจําปี�2563
บริษัท�สหวิริยาสตีลอินดัสตรี�จํากัด�(มหาชน)
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หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ       2563       2562       2563       2562

หนี้สินหมุนเวียน

เงนิกู้ยมืระยะสั้นจากสถาบันการเงนิ 22  40,000,000  60,682,672  -    -   

เจ้าหนี้การค้า 23  2,837,508,891  5,148,662,542  2,801,884,831  5,188,948,531 

เจ้าหนี้หมุนเวยีนอื่นกจิการที่เกี่ยวข้องกัน 7  11,084,669  6,468,953  22,070,285  23,336,160 

เจ้าหนี้หมุนเวยีนอื่น 24  219,693,792  280,685,806  180,494,197  235,175,691 

หนี้สนิที่เกดิจากสัญญา-หมุนเวยีน 10  823,914,277  244,835,765  812,234,197  232,359,478 

ส่วนของหนี้สนิภายใต้แผนฟื้นฟูที่ถงึกำาหนดชำาระ

  ภายในหนึ่งปี 27  225,082,399  1,766,345,097  233,073,258  1,774,335,955 

ส่วนของหนี้สนิตามสัญญาเช่าที่ถงึกำาหนดชำาระ

   ภายในหนึ่งปี 19  31,444,814  2,332,033  25,159,706  649,383 

เงนิกู้ยมืระยะสั้นจากกจิการที่เกี่ยวข้องกัน 7  -    -    74,500,000  -   

ภาษเีงนิได้นติบิุคคลค้างจ่าย  -    3,502,669  -    -   

ประมาณการหนี้สนิจากสัญญาที่สร้างภาระ  12,290,774  -    12,290,775  -   

หนี้สนิทางการเงนิหมุนเวยีนอื่น 25  731,876  -    731,876  -   

รวมหนี้สินหมุนเวียน  4,201,751,492  7,513,515,537  4,162,439,125  7,454,805,198 

หนี้สินไม่หมุนเวียน

ภาระหนี้สนิภายใต้แผนฟื้นฟู 27  29,527,288,478  55,226,829,497  29,527,288,478  55,226,829,498 

หนี้สนิตามสัญญาเช่า 19  41,439,486  1,803,188  25,353,004  679,684 

หนี้สนิภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี 21  38,379,800  42,065,298  15,121,842  14,268,845 

ประมาณการหนี้สนิไม่หมุนเวยีนสำาหรับ

    ผลประโยชน์พนักงาน 26  391,164,406  360,918,519  334,679,381  306,174,378 

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

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน  29,999,096,046  55,632,440,378  29,903,266,581  55,548,776,281 

รวมหนี้สิน 34,200,847,538 63,145,955,915 34,065,705,706 63,003,581,479 

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
บรษิัท สหวริยิาสตลีอนิดัสตร ีจำากัด (มหาชน) และบรษิัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้

ร�ายงานประจําปี�2563
บริษัท�สหวิริยาสตีลอินดัสตรี�จํากัด�(มหาชน)
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หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ      2563      2562       2563       2562

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรอืนหุ้น

   ทุนจดทะเบยีน

       หุ้นสามัญ 11,113,018,280 หุ้น 

       มูลค่าหุ้นละ 1 บาท  11,113,018,280  11,113,018,280  11,113,018,280  11,113,018,280 

    ทุนที่ออกและชำาระแล้ว  

       หุ้นสามัญ 11,113,018,280 หุ้น 

       มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 28  11,113,018,280  11,113,018,280  11,113,018,280  11,113,018,280 

ส่วนตำ่ากว่ามูลค่าหุ้นสามัญ 28  (9,500,000,000)  (9,500,000,000)  (9,500,000,000)  (9,500,000,000)

ขาดทุนสะสม  (16,654,971,212)  (43,415,571,375)  (17,090,924,558)  (43,907,820,470)

รวมส่วนของบริษัทใหญ่  (15,041,952,932)  (41,802,553,095)  (15,477,906,278)  (42,294,802,190)

ส่วนได้เสยีที่ไม่มอีำานาจควบคุม  520,932,014  544,351,645  -    -   

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  (14,521,020,918)  (41,258,201,450)  (15,477,906,278)  (42,294,802,190)

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น  19,679,826,620  21,887,754,465  18,587,799,428  20,708,779,289 

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
บรษิัท สหวริยิาสตลีอนิดัสตร ีจำากัด (มหาชน) และบรษิัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้

ร�ายงานประจําปี�2563
บริษัท�สหวิริยาสตีลอินดัสตรี�จํากัด�(มหาชน)
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หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ       2563       2562       2563       2562

รายได้ 

รายได้จากการขาย  17,456,188,002  24,554,308,764  17,454,139,179  24,554,137,764 

รายได้จากการให้บรกิาร  668,722,288  645,090,223  227,367,290  108,807,618 

กำาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ  -    212,484,840  -    212,290,072 

รายได้เงนิปันผล 14  -    -    25,500,000  45,900,000 

รายได้อื่น

     กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 81,999,370  -    81,999,370  -   

     อื่นๆ  54,016,596  75,361,318  66,171,073  79,320,634 

รวมรายได้  18,260,926,256  25,487,245,145  17,855,176,912  25,000,456,088 

ค่าใช้จ่าย 

ต้นทุนขาย  16,818,610,938  25,087,705,928  16,882,190,490  25,195,705,128 

ต้นทุนการผลติที่ว่างเปล่า  60,185,292  -    60,185,292  -   

ต้นทุนการให้บรกิาร  596,263,071  482,436,680  216,333,004  99,831,351 

ต้นทุนในการจัดจำาหน่าย  63,299,286  85,536,672  51,562,061  69,763,165 

ค่าใช้จ่ายในการบรหิาร  629,629,627  623,426,447  560,239,029  525,627,571 

ค่าตอบแทนผู้บรหิาร 7  95,289,282  99,778,329  85,643,282  89,428,819 

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

ขาดทุนจากการด้อยค่าเงนิลงทุนในการร่วมค้า  -    -    -    530,886,800 

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ  33,435,996  -    33,435,996  -   

ขาดทุนจากสัญญาที่สร้างภาระ (กลับรายการ)  12,290,775  (1,072,952)  12,290,775  (1,072,952)

รวมค่าใช้จ่าย  18,309,004,267  27,267,593,742  17,901,879,929  27,399,952,520 

งบกำาไรขาดทุน
บรษิัท สหวริยิาสตลีอนิดัสตร ีจำากัด (มหาชน) และบรษิัทย่อย
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้

ร�ายงานประจําปี�2563
บริษัท�สหวิริยาสตีลอินดัสตรี�จํากัด�(มหาชน)
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หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ      2563      2562       2563       2562

ก�าไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมด�าเนินงาน  (48,078,011)  (1,780,348,597)  (46,703,017)  (2,399,496,432)

รายได้ทางการเงนิ  10,396,773  3,574,048  10,251,127  3,154,258 

ต้นทุนทางการเงนิ  (1,721,160,543)  (5,511,242)  (1,721,125,327)  (2,332,529)

ผลกำาไร (ขาดทุน) ของหนี้สนิทางการเงนิที่วัดมูลค่า  
 ยุตธิรรม  2,191,073,036  -    2,191,073,036  -   

ส่วนแบ่งกำาไร (ขาดทุน) ในตราสารทุนตามวธิสี่วนได้เสยี

  การร่วมค้า 16  (64,624,878)  34,653,763  -    -   

ก�าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้  367,606,377  (1,747,632,028)  433,495,819  (2,398,674,703)

(ค่าใช้จ่าย) รายได้ภาษเีงนิได้ 31  9,821,065  (29,343,852)  (852,997)  (3,116,313)

ก�าไร (ขาดทุน) ส�าหรับปี  377,427,442  (1,776,975,880)  432,642,822  (2,401,791,016)

การแบ่งปันก�าไร (ขาดทุน)

  ส่วนที่เป็นของบรษิัทใหญ่  376,347,073  (1,802,877,833)  432,642,822  (2,401,791,016)

 ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสยีที่ไม่มอีำานาจควบคุม 15  1,080,369  25,901,953  -    -   

ก�าไร (ขาดทุน) ส�าหรับปี  377,427,442  (1,776,975,880)  432,642,822  (2,401,791,016)

ก�าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 32  0.03  (0.16)  0.04  (0.22)

งบกำาไรขาดทุน (ต่อ)
บรษิัท สหวริยิาสตลีอนิดัสตร ีจำากัด (มหาชน) และบรษิัทย่อย
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้

ร�ายงานประจําปี�2563
บริษัท�สหวิริยาสตีลอินดัสตรี�จํากัด�(มหาชน)
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หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ       2563       2562       2563       2562

ก�าไร (ขาดทุน) ส�าหรับปี  377,427,442  (1,776,975,880)  432,642,822  (2,401,791,016)

ก�าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น

รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก�าไรหรือ
ขาดทุนภายหลัง :

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณติศาสตร์

    ประกันภัย

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

- การร่วมค้า  -    (5,312,917)  -    -   

หัก : ผลกระทบของภาษเีงนิได้ 31  -    5,456,482  -    2,743,949 

ก�าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นส�าหรับปี - สุทธิจากภาษี  -    (79,478,451)  -    (69,956,550)

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี  377,427,442  (1,856,454,331)  432,642,822  (2,471,747,566)

การแบ่งปันก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

   ส่วนที่เป็นของบรษิัทใหญ่  376,347,073  (1,881,987,776)  432,642,822  (2,471,747,566)

    ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสยีที่ไม่มอีำานาจควบคุม  1,080,369  25,533,445  -    -   

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี  377,427,442  (1,856,454,331)  432,642,822  (2,471,747,566)

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
บรษิัท สหวริยิาสตลีอนิดัสตร ีจำากัด (มหาชน) และบรษิัทย่อย
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้

ร�ายงานประจําปี�2563
บริษัท�สหวิริยาสตีลอินดัสตรี�จํากัด�(มหาชน)
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
บรษิัท สหวริยิาสตลีอนิดัสตร ีจำากัด (มหาชน) และบรษิัทย่อย
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม

ทุนเรือนหุ้น
ที่ออก

และชำาระแล้ว
ส่วนตำ่ากว่า
มูลค่าหุ้น

กำาไร	(ขาดทุน)	สะสม
รวมส่วน
ของผู้ถือหุ้น
ของบริษัท

ส่วนของส่วนได้เสีย 
ที่ไม่มีอำานาจควบคุม

รวมส่วน
ของผู้ถือหุ้นหมายเหตุ

ทุนสำารอง
ตามกฎหมาย

ยังไม่ได้จัดสรร
(ขาดทุนสะสม)

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)

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)

เงนิปันผลจ่ายในส่วนได้เสยีที่ไม่มอีำานาจควบคุม  -    -    -    -    -    (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)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (ก่อนปรับปรุง)  11,113,018,280  (9,500,000,000)  -    (43,415,571,375)  (41,802,553,095)  544,351,645  (41,258,201,450)

ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 6  -    -    -    26,384,253,090  26,384,253,090  -    26,384,253,090 

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 1 มกราคม 2563  11,113,018,280  (9,500,000,000)  -    (17,031,318,285)  (15,418,300,005)  544,351,645  (14,873,948,360)

ก�าไร (ขาดทุน) ส�าหรับปี

  กำาไร (ขาดทุน)  -    -    -    376,347,073  376,347,073  1,080,369  377,427,442 

ก�าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี  -    -    -    376,347,073  376,347,073  1,080,369  377,427,442 

เงนิปันผลจ่ายในส่วนได้เสยีที่ไม่มอีำานาจควบคุม  -    -    -    -    -    (24,500,000)  (24,500,000)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563  11,113,018,280  (9,500,000,000)  -    (16,654,971,212)  (15,041,952,932)  520,932,014  (14,521,020,918)

ร�ายงานประจําปี�2563
บริษัท�สหวิริยาสตีลอินดัสตรี�จํากัด�(มหาชน)
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
บรษิัท สหวริยิาสตลีอนิดัสตร ีจำากัด (มหาชน) และบรษิัทย่อย
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้

หน่วย : บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ทุนเรือนหุ้น
ที่ออก

และชำาระแล้ว
ส่วนตำ่ากว่า
มูลค่าหุ้น

กำาไร	(ขาดทุน)	สะสม

รวมส่วน
ของผู้ถือหุ้นหมายเหตุ

ทุนสำารอง
ตามกฎหมาย

ยังไม่ได้จัดสรร
(ขาดทุนสะสม)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561  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)

รวมก�าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จส�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)

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

ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 6  -    -    -    26,384,253,090  26,384,253,090 

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 1 มกราคม 2563  11,113,018,280  (9,500,000,000)  -    (17,523,567,380)  (15,910,549,100)

ก�าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จส�าหรับปี

  กำาไร (ขาดทุน)  -    -    -    432,642,822  432,642,822 

ก�าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี  -    -    -    432,642,822  432,642,822 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563  11,113,018,280  (9,500,000,000)  -    (17,090,924,558)  (15,477,906,278)

ร�ายงานประจําปี�2563
บริษัท�สหวิริยาสตีลอินดัสตรี�จํากัด�(มหาชน)
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หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

     2563      2562       2563       2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน

กำาไร (ขาดทุน) สำาหรับปี  377,427,442  (1,776,975,880)  432,642,822  (2,401,791,016)

รายการปรับปรุง

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย  649,485,055  723,033,436  540,840,612  617,841,591 

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ  1,242,912  843,240,786  1,242,912  843,310,801 

ขาดทุนจากมูลค่าสนิค้าคงเหลอืลดลง (กลับรายการ)  (538,517,729)  35,404,123  (538,517,729)  35,404,123 

ขาดทุน (กำาไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกดิขึ้นจรงิ  (23,369,224)  36,887,578  (23,708,796)  37,088,150 

ขาดทุน (กำาไร) จากสัญญาซื้อขายต่างประเทศล่วงหน้า  731,876  -    731,876  -   

ภาษเีงนิได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย (โอนกลับบัญช)ี  (3,818,886)  -    -    -   

อาคารและอุปกรณ์เสยีหายจากอุทกภัย  368,138  -    -    -   

ตัดจำาหน่ายอุปกรณ์  1,711,300  154,467  1,711,300  154,467 

ประมาณการหนี้สนิผลประโยชน์พนักงาน  34,319,841  83,672,525  29,190,578  68,926,694 

ขาดทุนจากสัญญาที่สร้างภาระ (กลับรายการ)  12,290,774  (1,072,952)  12,290,775  (1,072,952)

ขาดทุน (กำาไร) จากการจำาหน่ายที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์  (272,888)  (1,056,789)  -    (985,987)

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงนิลงทุนในการร่วมค้า (สุทธจิากภาษเีงนิได้)  64,624,879  (34,653,762)  -    -   

ขาดทุนจากการด้อยค่าเงนิลงทุนในบรษิัทร่วม  -    -    -    530,886,800 

ขาดทุน (กำาไร) จากการปรับมูลค่ายุตธิรรม  (2,191,073,036)  -    (2,191,073,036)  -   

ต้นทุนทางการเงนิ  1,721,160,543  5,511,242  1,721,125,327  2,332,529 

รายได้ทางการเงนิ  (10,396,773)  (3,574,048)  (10,251,127)  (3,154,258)

เงนิปันผลรับ  -    -    (25,500,000)  (45,900,000)

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษเีงนิได้  (9,821,065)  29,343,852  852,997  3,116,313 

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

งบกระแสเงินสด
บรษิัท สหวริยิาสตลีอนิดัสตร ีจำากัด (มหาชน) และบรษิัทย่อย
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้

ร�ายงานประจําปี�2563
บริษัท�สหวิริยาสตีลอินดัสตรี�จํากัด�(มหาชน)
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หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

     2563      2562       2563       2562

ก�าไร (ขาดทุน) จากการด�าเนนิงานก่อนการเปลี่ยนแปลง

  ในสนิทรัพย์และหนี้สนิด�าเนนิงาน  86,093,159  (61,669,422)  (48,421,489)  (313,842,745)

การเปลี่ยนแปลงของสนิทรัพย์และหนี้สนิด�าเนนิงาน

ลูกหนี้การค้า  (68,754,544)  242,290,398  (34,414,890)  220,538,282 

ลูกหนี้หมุนเวยีนอื่นกจิการที่เกี่ยวข้องกัน  8,848,924  134,570,290  31,105,173  147,464,691 

สนิทรัพย์ที่เกดิจากสัญญา-หมุนเวยีน  (4,004,837)  -    -    -   

สนิค้าคงเหลอื  3,685,825,035  2,173,821,599  3,718,480,984  2,184,186,243 

สนิทรัพย์หมุนเวยีนอื่น  14,203,771  5,002,426  (2,756,103)  (30,279,149)

สนิทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอื่น  (2,572,490)  (3,996,217)  (2,183,955)  (4,161,835)

เจ้าหนี้การค้า  (2,282,252,397)  (629,509,265)  (2,358,164,847)  (528,144,579)

เจ้าหนี้อื่นกจิการที่เกี่ยวข้องกัน  4,615,716  70,339,134  (1,265,875)  82,463,964 

เจ้าหนี้หมุนเวยีนอื่น  (69,864,065)  (20,013,168)  (65,224,996)  (25,320)

หนี้สนิที่เกดิจากสัญญา-หมุนเวยีน  579,078,512  -    579,874,719  -   

เงนิสดได้มา (ใช้ไป) จากกจิกรรมด�าเนนิงาน  1,951,216,784  1,910,835,775  1,817,028,721  1,758,199,552 

ผลประโยชน์พนักงานจ่ายโดยโครงการ  (4,073,954)  (2,733,813)  (685,575)  (806,136)

จ่ายภาษเีงนิได้  (25,738,695)  (36,554,179)  (5,293,296)  (1,907,499)

รับคนืภาษเีงนิได้  17,470,638  23,152,469  -    -   

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�าเนินงาน  1,938,874,773  1,894,700,252  1,811,049,850  1,755,485,917 

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
บรษิัท สหวริยิาสตลีอนิดัสตร ีจำากัด (มหาชน) และบรษิัทย่อย
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้

ร�ายงานประจําปี�2563
บริษัท�สหวิริยาสตีลอินดัสตรี�จํากัด�(มหาชน)
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หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

     2563      2562       2563       2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงนิรับจากรายได้ทางการเงนิ  965,927  3,594,619  820,281  3,174,829 

สนิทรัพย์ทางการเงนิไม่หมุนเวยีนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง  (36,540,191)  90,734,919  (39,688,340)  88,405,444 

จ่ายเงนิให้กู้ยมืระยะสั้นกจิการที่เกี่ยวข้องกัน  (41,008,435)  -    (41,008,435)  -   

รับคนืเงนิให้กู้ยมืระยะสั้นกจิการที่เกี่ยวข้องกัน  29,733,985  -    29,733,985  -   

จ่ายเงนิให้กู้ยมืระยะยาว  (492,490,118)  -    (492,490,118)  -   

ซื้อที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์  (623,622,879)  (588,496,075)  (559,199,072)  (578,702,474)

เงนิสดรับจากการขายที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์  273,022  1,078,715  -    985,990 

ซื้อสนิทรัพย์ไม่มตีัวตน  (4,694,127)  (4,445,195)  (3,306,684)  (4,062,395)

เงนิปันผลรับ  -    -    -    45,900,000 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน  (1,167,382,816)  (497,533,017)  (1,105,138,383)  (444,298,606)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
บรษิัท สหวริยิาสตลีอนิดัสตร ีจำากัด (มหาชน) และบรษิัทย่อย
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้

ร�ายงานประจําปี�2563
บริษัท�สหวิริยาสตีลอินดัสตรี�จํากัด�(มหาชน)
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กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน          

จ่ายต้นทุนทางการเงนิ  (11,897,197)  (5,532,982)  (11,861,981)  (2,332,529)

เงนิกู้ยมืระยะสั้นจากสถาบันการเงนิเพิ่มขึ้น (ลดลง)  (20,682,672)  30,682,672  -    -   

รับเงนิกู้ยมืระยะสั้นจากบรษิัทที่เกี่ยวข้องกัน  -    -    100,000,000  -   

จ่ายชำาระหนี้ตามแผนฟื้นฟูกจิการ  (374,740,937)  (1,756,655,277)  (374,740,937)  (1,756,655,277)

จ่ายชำาระหนี้สนิตามสัญญาเช่า  (33,926,123)  (17,397,332)  (26,446,943)  (620,433)

เงนิปันผลจ่าย  (24,500,000)  (44,100,000)  -    -   

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน  (465,746,929)  (1,793,002,919)  (313,049,861)  (1,759,608,239)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ  305,745,028  (395,835,684)  392,861,606  (448,420,928)

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วันที่ 1 มกราคม  359,994,931  755,830,615  242,829,870  691,250,798 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม  665,739,959  359,994,931  635,691,476  242,829,870 

รายการที่ไม่กระทบเงินสดที่ส�าคัญ    

เจ้าหนี้อื่นที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์  9,722,621  7,896,166  11,469,115  7,118,029 

หักกลบเงนิปันผลรับกับคนืเงนิกู้ยมืจากกจิการที่เกี่ยวข้องกัน  -    -    25,500,000  -   

ประมาณการผลประโยชน์พนักงาน  -    79,622,016  -    72,700,499 

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
บรษิัท สหวริยิาสตลีอนิดัสตร ีจำากัด (มหาชน) และบรษิัทย่อย
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้
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1. ข้อมูลท่ัวไป 
 
1.1 ข้อมูลท่ัวไปของบริษัท 

 
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ  ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นนิติบุคคลท่ีจัดตัง้ขึน้ในประเทศไทย บริษัทจดทะเบียนกับตลาด
หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยเม่ือเดือนกนัยายน 2537 และมีท่ีอยู่จดทะเบียนตัง้อยู่เลขท่ี 28/1 อาคารประภาวิทย ์ชัน้ 2-3 ถนนสุรศกัดิ ์
แขวงสีลม เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย และโรงงานตัง้อยู่เลขท่ี 9 หมู่ 7 ต  าบลแม่ร  าพึง อ  าเภอบางสะพาน จังหวัด
ประจวบคีรีขนัธ ์ประเทศไทย บรษิัท บรษิัทย่อยและการรว่มคา้ซึง่ตอ่ไปนีร้วมเรียกวา่ “กลุ่มบรษิัท” 
 
เม่ือวนัท่ี 22 มิถนุายน 2563 ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยประกาศเพิกถอนหุน้สามญัของบริษัท เน่ืองจากบริษัทเขา้ข่ายอาจถูก
เพิกถอนจากการเป็นหลักทรพัยจ์ดทะเบียน กรณีมีส่วนของผูถื้อหุน้มีค่านอ้ยกว่าศูนย์ตามข้อ 9 (6) (ง) ของข้อบงัคับตลาด
หลกัทรพัยฯ์ เรื่องการเพิกถอนหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน พ.ศ. 2542 (ขอ้บงัคบัว่าดว้ยการเพิกถอน) ซึ่งบริษัทไม่สามารถด าเนินการให้
เหตเุพิกถอนหมดไปภายในระยะเวลาท่ีก าหนดอนัเป็นเหตเุพิกถอนตามขอ้ 9 (15) ของขอ้บงัคบัวา่ดว้ยการเพิกถอน 
 
โดยตลาดหลักทรพัยฯ์ เปิดใหซ้ือ้ขายหุน้สามัญของบริษัท เป็นเวลา 7 วนัท าการก่อนวนัท่ีมีผลเป็นการเพิกถอนหลักทรัพย ์คือ 
ระหว่างวนัท่ี 1-10 กรกฎาคม 2563 และเม่ือครบก าหนดระยะเวลาใหมี้การซือ้ขายดงักล่าว ตลาดหลักทรพัยฯ์ ไดด้  าเนินการ        
เพิกถอนหุน้สามญัของบรษิัท จากการเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนและมีผลตัง้แตว่นัท่ี 11 กรกฎาคม 2563 เป็นตน้ไป 
 
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ไดแ้ก่ ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ถือหุน้รอ้ยละ 40.49 ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากัด (มหาชน) ถือหุน้รอ้ย
ละ 40.22 และธนาคารทิสโก ้จ ากัด (มหาชน) ถือหุน้รอ้ยละ 7.87  
 
บริษัทด  าเนินธุรกิจหลักเก่ียวกับการผลิตและจ าหน่ายแผ่นเหล็กรีดรอ้นชนิดม้วน รายละเอียดของบริษัทย่อยและการร่วมค้า          
ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตปุระกอบงบการเงินขอ้ 14 และ 16 

 
1.2 การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019  

 
สถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 ท  าใหเ้กิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและ
อตุสาหกรรมส่วนใหญ่ เช่น ระบบหว่งโซอ่ปุทาน การใชจ้่ายของผูบ้รโิภค การจ ากดัหรือหยุดชะงกัการผลิต การด าเนินงานท่ีล่าชา้ขึน้ 
เป็นตน้ 
 
สถานการณ์ดงักล่าวมีผลกระทบต่อกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทในส่วนท่ีเก่ียวกับห่วงโซ่อุปทานในส่วนของการสั่งวตัถุดิบจาก
ต่างประเทศ การจ ากัดปริมาณการรบัสินคา้ของลูกคา้ซึ่งส่งผลกระทบต่อฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดใน
ปัจจุบนั โดยผลกระทบดงักล่าวส่งผลถึงความสามารถในการช าระหนีต้ามแผนฟ้ืนฟขูองกิจการ ซึ่งส่งผลใหท้างบริษัทตอ้งขอแกไ้ข
แผนฟ้ืนฟูกิจการ ตามท่ีกล่าวในหมายเหตปุระกอบงบการเงินขอ้ 27 และในอนาคตของบริษัท ฝ่ายบริหารของบริษัทติดตามความ
คืบหนา้ของสถานการณด์งักล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมลูคา่ของสินทรพัย ์ประมาณการหนีส้ินและหนีส้ินท่ีอาจ
เกิดขึน้อย่างตอ่เน่ือง ทัง้นีฝ่้ายบรหิารไดใ้ชป้ระมาณการและดลุพินิจในประเดน็ตา่งๆ ในการประมาณการผลกระทบหากสถานการณ์
มีการเปล่ียนแปลง 
 

SSI TH_6 พ.ค. 2564

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
บรษิัท สหวริยิาสตลีอนิดัสตร ีจำากัด (มหาชน) และบรษิัทย่อย
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
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2.  เกณฑก์ารด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง 
 
ส าหรบัปีสิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทมีก าไรสุทธิเป็นจ านวนเงิน 377.4 ลา้นบาท (ขาดทนุสุทธิ 1,813.7 ลา้นบาท เม่ือหกั
รายการก าไรจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมของหนีสิ้นทางการเงิน 2,191.0 ลา้นบาท) (2562: ขาดทนุสุทธิเป็นจ านวนเงิน 
1,776.9 ลา้นบาท) และ ณ วนัเดียวกนั กลุ่มบรษัิทมีขาดทนุสะสมเป็นจ านวนเงิน 16,654.9 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2562: จ านวนเงิน 
43,415.6 ลา้นบาท) ส่วนผูถื้อหุน้ตดิลบเป็นจ านวนเงิน 14,521.0 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2562: จ  านวนเงิน 41,258.2 ลา้นบาท) 
 
ส าหรบัปีสิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563  บริษัทมีก าไรสุทธิเป็นจ านวนเงิน 432.6 ลา้นบาท (2562: ขาดทุนสุทธิเป็นจ านวนเงิน 
2,401.8 ลา้นบาท) และ ณ วนัเดียวกนั บริษัทมีขาดทนุสะสมเป็นจ านวนเงิน 17,090.9 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2562: จ  านวนเงิน 
43,907.8 ลา้นบาท) ส่วนผูถื้อหุน้ตดิลบเป็นจ านวนเงิน 15,477.9 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2562: จ  านวนเงิน 42,294.8 ลา้นบาท) 
 
ในปี 2558 คณะกรรมการบริษัทอนมุตัิใหบ้ริษัทย่ืนความจ านงเพ่ือขอฟ้ืนฟูกิจการต่อศาลลม้ละลายกลางเม่ือวนัท่ี 1 ตลุาคม 2558 
และเม่ือวนัท่ี 15 ธันวาคม 2559 ศาลลม้ละลายกลางไดมี้ค  าสั่งเห็นชอบดว้ยแผนฟ้ืนฟูกิจการ ซึ่งตามแผนฟ้ืนฟูกิจการก าหนดให้
บรษิัทเป็นผูบ้รหิารแผน  
 
ผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา 
 
ภายหลงัจากท่ีศาลลม้ละลายกลางไดอ้นมุตัิแผนฟ้ืนฟูกิจการของบริษัท เม่ือวนัท่ี 15 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ ในฐานะผูบ้ริหารแผนฯ ได้
ด  าเนินงานภายใตเ้ง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นแผนฟ้ืนฟกูิจการ ซึง่รวมถงึการประชมุร่วมกบัคณะกรรมการเจา้หนีเ้พ่ือติดตามผลและการปฏิบตัิ
ตามเง่ือนไขในแผนฯ รวมทัง้ประเมินความส าเร็จของแผนฯ เป็นประจ าทุกเดือน ตลอดจนไดร้ายงานความคืบหนา้การปฏิบตัิตามแผนฯ 
ใหแ้ก่เจา้พนกังานพิทกัษ์ทรพัยเ์ป็นรายไตรมาสอย่างตอ่เน่ือง  
 
ในปี 2563 บริษัทหยดุช าระหนีเ้งินตน้ตามแผนตัง้แต่เดือนมีนาคม 2563 โดยช าระดอกเบีย้ตามแผน ซึ่งถือว่าบริษัทผิดนัดช าระหนีต้าม
แผนฟ้ืนฟูและไดมี้การประชุมกบัเจา้หนีเ้พ่ือท าการแกไ้ขแผนฟ้ืนฟูโดยไดค้วามเห็นชอบจากเจา้หนี้ส่วนใหญ่ และไดย่ื้นค ารอ้งขอแกไ้ข
แผนฟ้ืนฟูต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ โดยบริษัทไดข้อแก้ไขแผนและศาลไดมี้ค  าสั่งเห็นชอบดว้ยแผนฉบับแก้ ไขแล้ว เม่ือวันท่ี 18 
กนัยายน 2563 สาระส าคญัของแผนฟ้ืนฟกูิจการ ครัง้ท่ี 1 และครัง้ท่ี 2 ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตขุอ้ 27   
 
การช าระหนีต้ามแผนฟ้ืนฟูกิจการ 
 
ในระหว่างการจัดท าแผนฟ้ืนฟูกิจการ บริษัทและท่ีปรึกษาทางการเงินได้ใช้สมมติฐานจัดท าประมาณการทางการเงินเพ่ือก าหนด
ความสามารถในการเฉล่ียช าระคืนหนีร้ายปีโดยอิงจากผลการด าเนินงานในอดีต ตามท่ีปรากฏรายละเอียดในแผนฟ้ืนฟูกิจการของบริษัท 
และมีเง่ือนไขให้คณะกรรมการเจ้าหนี้เป็นผู้พิจารณาจัดสรรกระแสเงินสดส่วนเกิน (ถ้ามี) ซึ่งเกิดจากผลการด าเนินงานท่ีดีกว่า      
ประมาณการท่ีจดัท าไว ้บนสมมตฐิานว่าการจดัสรรกระแสเงินสดส่วนเกินนัน้จะก่อใหเ้กิดประโยชนต์อ่กิจการมากท่ีสุด  
 
แผนการด าเนินงานในระยะยาว 
 
ตัง้แต่ปี 2561 บริษัทและเจา้หนีธ้นาคารท่ีมีหลักประกันจึงไดห้ารือร่วมกัน ใหช้ักชวนพนัธมิตรทางธุรกิจอีกสองรายผูซ้ึ่งเป็นผูผ้ลิตและ
ผูค้า้เหล็กรายส าคญัของโลก ร่วมกันจัดท าแผนความร่วมมือทางธุรกิจในระยะยาว ในเดือนพฤศจิกายน 2561 ทัง้หมดจึงไดร้่วมกัน      
ลงนามในบนัทกึความเขา้ใจแห่งความร่วมมือ (MOU) เพ่ือศกึษาแนวทางการสนบัสนนุ ในดา้นต่างๆ เช่น การจดัหาวตัถุดิบหลกั เงินทนุ
หมนุเวียนเพ่ือขยายปรมิาณการคา้ และเทคโนโลยีการผลิตและการจดัการ 
 
อย่างไรก็ตามเม่ือปลายปี 2563 บริษัทไดท้บทวนแผนยุทธศาสตรใ์นอนาคตปี 2564 บริษัทมีแผนสรา้งธุรกิจใหม่เพิ่มและวางแผนแกไ้ข
หนีข้องกลุ่มบรษิัท 
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2.  เกณฑก์ารด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง 
 
ส าหรบัปีสิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทมีก าไรสุทธิเป็นจ านวนเงิน 377.4 ลา้นบาท (ขาดทนุสุทธิ 1,813.7 ลา้นบาท เม่ือหกั
รายการก าไรจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมของหนีสิ้นทางการเงิน 2,191.0 ลา้นบาท) (2562: ขาดทนุสุทธิเป็นจ านวนเงิน 
1,776.9 ลา้นบาท) และ ณ วนัเดียวกนั กลุ่มบรษิัทมีขาดทนุสะสมเป็นจ านวนเงิน 16,654.9 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2562: จ านวนเงิน 
43,415.6 ลา้นบาท) ส่วนผูถื้อหุน้ตดิลบเป็นจ านวนเงิน 14,521.0 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2562: จ  านวนเงิน 41,258.2 ลา้นบาท) 
 
ส าหรบัปีสิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563  บริษัทมีก าไรสุทธิเป็นจ านวนเงิน 432.6 ลา้นบาท (2562: ขาดทุนสุทธิเป็นจ านวนเงิน 
2,401.8 ลา้นบาท) และ ณ วนัเดียวกนั บริษัทมีขาดทนุสะสมเป็นจ านวนเงิน 17,090.9 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2562: จ  านวนเงิน 
43,907.8 ลา้นบาท) ส่วนผูถื้อหุน้ตดิลบเป็นจ านวนเงิน 15,477.9 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2562: จ  านวนเงิน 42,294.8 ลา้นบาท) 
 
ในปี 2558 คณะกรรมการบริษัทอนมุตัิใหบ้ริษัทย่ืนความจ านงเพ่ือขอฟ้ืนฟูกิจการต่อศาลลม้ละลายกลางเม่ือวนัท่ี 1 ตลุาคม 2558 
และเม่ือวนัท่ี 15 ธันวาคม 2559 ศาลลม้ละลายกลางไดมี้ค  าสั่งเห็นชอบดว้ยแผนฟ้ืนฟูกิจการ ซึ่งตามแผนฟ้ืนฟูกิจการก าหนดให้
บรษิัทเป็นผูบ้รหิารแผน  
 
ผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา 
 
ภายหลงัจากท่ีศาลลม้ละลายกลางไดอ้นมุตัิแผนฟ้ืนฟูกิจการของบริษัท เม่ือวนัท่ี 15 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ ในฐานะผูบ้ริหารแผนฯ ได้
ด  าเนินงานภายใตเ้ง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นแผนฟ้ืนฟกูิจการ ซึง่รวมถงึการประชมุร่วมกบัคณะกรรมการเจา้หนีเ้พ่ือติดตามผลและการปฏิบตัิ
ตามเง่ือนไขในแผนฯ รวมทัง้ประเมินความส าเร็จของแผนฯ เป็นประจ าทุกเดือน ตลอดจนไดร้ายงานความคืบหนา้การปฏิบตัิตามแผนฯ 
ใหแ้ก่เจา้พนกังานพิทกัษ์ทรพัยเ์ป็นรายไตรมาสอย่างตอ่เน่ือง  
 
ในปี 2563 บริษัทหยดุช าระหนีเ้งินตน้ตามแผนตัง้แต่เดือนมีนาคม 2563 โดยช าระดอกเบีย้ตามแผน ซึ่งถือว่าบริษัทผิดนัดช าระหนีต้าม
แผนฟ้ืนฟูและไดมี้การประชุมกบัเจา้หนีเ้พ่ือท าการแกไ้ขแผนฟ้ืนฟูโดยไดค้วามเห็นชอบจากเจา้หนี้ส่วนใหญ่ และไดย่ื้นค ารอ้งขอแกไ้ข
แผนฟ้ืนฟูต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ โดยบริษัทไดข้อแก้ไขแผนและศาลไดมี้ค  าสั่งเห็นชอบดว้ยแผนฉบับแก้ ไขแล้ว เม่ือวันท่ี 18 
กนัยายน 2563 สาระส าคญัของแผนฟ้ืนฟกูิจการ ครัง้ท่ี 1 และครัง้ท่ี 2 ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตขุอ้ 27   
 
การช าระหนีต้ามแผนฟ้ืนฟูกิจการ 
 
ในระหว่างการจัดท าแผนฟ้ืนฟูกิจการ บริษัทและท่ีปรึกษาทางการเงินได้ใช้สมมติฐานจัดท าประมาณการทางการเงินเพ่ือก าหนด
ความสามารถในการเฉล่ียช าระคืนหนีร้ายปีโดยอิงจากผลการด าเนินงานในอดีต ตามท่ีปรากฏรายละเอียดในแผนฟ้ืนฟูกิจการของบริษัท 
และมีเง่ือนไขให้คณะกรรมการเจ้าหนี้เป็นผู้พิจารณาจัดสรรกระแสเงินสดส่วนเกิน (ถ้ามี) ซึ่งเกิดจากผลการด าเนินงานท่ีดีกว่า      
ประมาณการท่ีจดัท าไว ้บนสมมตฐิานว่าการจดัสรรกระแสเงินสดส่วนเกินนัน้จะก่อใหเ้กิดประโยชนต์อ่กิจการมากท่ีสุด  
 
แผนการด าเนินงานในระยะยาว 
 
ตัง้แต่ปี 2561 บริษัทและเจา้หนีธ้นาคารท่ีมีหลักประกันจึงไดห้ารือร่วมกัน ใหช้ักชวนพนัธมิตรทางธุรกิจอีกสองรายผูซ้ึ่งเป็นผูผ้ลิตและ
ผูค้า้เหล็กรายส าคญัของโลก ร่วมกันจัดท าแผนความร่วมมือทางธุรกิจในระยะยาว ในเดือนพฤศจิกายน 2561 ทัง้หมดจึงไดร้่วมกัน      
ลงนามในบนัทกึความเขา้ใจแห่งความร่วมมือ (MOU) เพ่ือศกึษาแนวทางการสนบัสนนุ ในดา้นต่างๆ เช่น การจดัหาวตัถุดิบหลกั เงินทนุ
หมนุเวียนเพ่ือขยายปรมิาณการคา้ และเทคโนโลยีการผลิตและการจดัการ 
 
อย่างไรก็ตามเม่ือปลายปี 2563 บริษัทไดท้บทวนแผนยุทธศาสตรใ์นอนาคตปี 2564 บริษัทมีแผนสรา้งธุรกิจใหม่เพิ่มและวางแผนแกไ้ข
หนีข้องกลุ่มบรษิัท 
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บริษัทจึงเช่ือว่า บริษัทจะมีเงินทุนหมุนเวียนท่ีเพียงพอ ท่ีจะใช้ในการด าเนินกิจการในอีกหนึ่งปีข้างหน้า อย่างไรก็ตามยังมีความ            
ไม่แน่นอนสงู เน่ืองจากตอ้งปฏิบตัติามแผนฟ้ืนฟูกิจการครัง้ 2 (ฉบบัแกไ้ข) 

 
3. เกณฑก์ารจัดท างบการเงนิ 

 
(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ 

 
งบการเงินนีจ้ดัท  าขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงการตีความและแนวปฏิบตัิทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพ
บญัชีในพระบรมราชูปถัมภ ์(“สภาวิชาชีพบญัชี”) และขอ้บงัคบัของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ลงวนัท่ี 2 ตุลาคม 2560 เรื่อง     
การจัดท าและส่งงบการเงินและรายการเก่ียวกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2560 โดยรูปแบบ      
การน าเสนองบการเงินไม่แตกต่างอย่างมีสาระส าคญัจากประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา้  ลงวันท่ี 26 ธันวาคม 2562 เรื่อง ก าหนด
รายการยอ่ท่ีตอ้งมีในงบการเงิน (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2562 
งบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการของบรษิัท จดัท าขึน้โดยใชเ้กณฑร์าคาทนุเดิมในการวดัมลูค่าขององคป์ระกอบของรายการใน
งบการเงิน ยกเวน้รายการท่ีเปิดเผยไวใ้นนโยบายการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง 
งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษัทฯ ใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงิน
ฉบบัภาษาไทยนี ้
 

(ข) เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินรวม 
 
ขอ้มูลทางการเงินนีไ้ดจ้ัดท าขึน้โดยรวมงบการเงินของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดสัตรี  จ  ากดั (มหาชน) บริษัทย่อย  และบริษัทร่วม 
(รวมเรียกวา่ “กลุ่มบรษิัท”) ดงัตอ่ไปนี ้
 

บรษิัท ประเภทธุรกิจ 
31 ธนัวาคม 

2563 
31 ธนัวาคม 

2562 
  (รอ้ยละ) (รอ้ยละ) 

บรษิัทย่อยท่ีถือหุน้โดยตรง    
บรษิัท ท่าเรือประจวบ จ ากดั บรกิารท่าเรือน า้ลกึและบรกิาร

ขนถ่ายสินคา้ส าหรบัเรือเดนิ
ทะเล 

51.00 51.00 

บรษิัท เวสทโ์คสท ์เอ็นจิเนียริ่ง จ  ากดั บรกิารซอ่มบ ารุง 99.99 99.99 
    
บรษิัทย่อยท่ีถือหุน้โดยออ้ม    
บรษิัท Helium Miracle 303 ยงัไม่เริ่มด  าเนินธุรกิจ - - 
บรษิัท Helium Miracle 301 ยงัไม่เริ่มด  าเนินธุรกิจ - - 
บรษิัท Helium Miracle 302 ยงัไม่เริ่มด  าเนินธุรกิจ - - 
บรษิัทรว่มท่ีถือหุน้โดยตรง    
บรษิัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จ ากดั (มหาชน) ผลิตและจ าหน่าย 

เหล็กแผ่นรีดเย็น 
35.19 35.19 

งบการเงินรวมประกอบดว้ยงบการเงินของบรษิัท บริษัทย่อย (รวมกนัเรียกว่า“กลุ่มบริษัท”) และการร่วมคา้และส่วนไดเ้สียของกลุ่ม
บรษิัทในการรว่มคา้ 
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การรวมธุรกิจ 
 
กลุ่มบรษิัทบนัทกึบญัชีส าหรบัการรวมธุรกิจตามวธีิซือ้ เม่ือการควบคมุถกูโอนไปยงักลุ่มบริษัท ยกเวน้ในกรณีท่ีเป็นการรวมธุรกิจ
ภายใตก้ารควบคมุเดียวกนั 
 
การควบคมุเกิดขึน้เม่ือกลุ่มบรษิัทเปิดรบัหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผนัแปรจากการเก่ียวขอ้งกบักิจการนัน้และมีความสามารถในการ
ใชอ้  านาจเหนือกิจการนัน้ท  าใหเ้กิดผลกระทบตอ่จ านวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริษัท วนัท่ีซือ้กิจการคือวนัท่ีอ  านาจในการควบคมุ
นัน้ไดถ้กูโอนไปยงัผูซ้ือ้  การก าหนดวนัท่ีซือ้กิจการและการระบุเก่ียวกบัการโอนอ านาจควบคมุจากฝ่ายหนึ่งไปยงัอีกฝ่ายหนึ่งตอ้งใช้
ดลุยพินิจเขา้มาเก่ียวขอ้ง  
 
ค่าความนิยมถูกวดัมูลค่า ณ วนัท่ีซือ้ โดยวดัจากมลูค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนท่ีโอนใหซ้ึ่งรวมถึงการรบัรูจ้  านวนส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี
อ  านาจควบคมุในผูถ้กูซือ้หกัดว้ยมลูค่าสทุธิ (มลูคา่ยตุธิรรม) ของสินทรพัยท่ี์ระบไุดท่ี้ไดม้าและหนีส้ินท่ีรบัมาซึ่งวดัมลูคา่ ณ วนัท่ีซือ้ 
 
สิ่งตอบแทนท่ีโอนใหต้อ้งวดัดว้ยมลูค่ายุติธรรมของสินทรพัยท่ี์โอนไป  หนีส้ินท่ีกลุ่มบริษัทก่อขึน้เพ่ือจ่ายช าระใหแ้ก่เจา้ของเดิม และ
ส่วนไดเ้สียในส่วนของเจา้ของท่ีออกโดยกลุ่มบริษัท ทัง้นี ้สิ่งตอบแทนท่ีโอนใหย้งัรวมถึงมลูค่ายุติธรรมของห นีส้ินท่ีอาจเกิดขึน้และ
มูลค่าของโครงการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ท่ีออกแทนโครงการของผู้ถูกซือ้เม่ือรวมธุรกิจ หากการรวมธุรกิจมีผลให้สิน้สุด
ความสมัพนัธข์องโครงการเดิมระหว่างกลุ่มบริษัทและผูถู้กซือ้ใหใ้ชร้าคาท่ีต  ่ากว่าระหว่างมลูค่าจากการยกเลิกสญัญาตามท่ีระบุใน
สญัญาและมลูคา่องคป์ระกอบนอกตลาดไปหกัจากสิ่งตอบแทนท่ีโอนใหแ้ละรบัรูเ้ป็นค่าใชจ้่ายอ่ืน  
หากมีการออกโครงการจ่ายโดยใช้หุน้เป็นเกณฑ ์(โครงการทดแทน) เพ่ือแลกเปล่ียนกับโครงการท่ีพนักงานของผู้ถูกซือ้ถืออยู่ 
(โครงการผูถ้กูซือ้) ขึน้อยู่กบัตน้ทนุบรกิารในอดีต ผูซ้ือ้ตอ้งวดัส่วนของโครงการทดแทนดว้ยมลูคา่ตามราคาตลาดซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
สิ่งตอบแทนท่ีโอน หากมีขอ้ก าหนดเก่ียวกับการท างานในอนาคต ผลตา่งระหว่างมลูค่าซึ่งรวมอยู่ในสิ่งตอบแทนท่ีโอนไปและราคา
ตลาดของโครงการทดแทน รบัรูเ้ป็นผลตอบแทนพนกังานภายหลงัการรวมธุรกิจ 
 
หนีส้ินท่ีอาจเกิดขึน้ของบริษัทท่ีถูกซือ้ท่ีรบัมาจากการรวมธุรกิจ รบัรูเ้ป็นหนีส้ินหากมีภาระผูกพนัในปัจจุบนัซึ่งเกิดขึน้จากเหตกุารณ์
ในอดีต และสามารถวดัมลูคา่ยตุธิรรมไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ 
กลุ่มบรษิัทวดัมลูค่าส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคมุตามอตัราส่วนไดเ้สียในสินทรพัยส์ทุธิท่ีไดม้าจากผูถ้กูซือ้ 
 
ตน้ทนุท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซือ้ของกลุ่มบริษัทท่ีเกิดขึน้ซึ่งเป็นผลมาจากการรวมธุรกิจ เช่น ค่าท่ีปรกึษากฎหมาย ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
และคา่ท่ีปรกึษาอ่ืนๆ ถือเป็นคา่ใชจ้่ายเม่ือเกิดขึน้ 
 
บริษทัยอ่ย 
 
บริษัทย่อยเป็นกิจการท่ีอยู่ภายใตก้ารควบคมุของกลุ่มบริษัท  การควบคุมเกิดขึน้เม่ือกลุ่มบริษัทเปิดรบัหรือมีสิทธิในผลตอบแทน  
ผันแปรจากการเก่ียวข้องกับกิจการนั้นและมีความสามารถในการใช้อ  านาจเหนือกิจการนัน้ท  าใหเ้กิดผลกระทบต่อจ านวนเงิน
ผลตอบแทนของกลุ่มบริษัท  งบการเงินของบริษัทย่อยไดร้วมอยู่ในงบการเงินรวมนับแต่วนัท่ีมีการควบคมุจนถึงวนัท่ีการควบคุม
สิน้สดุลง 
 
สว่นไดเ้สยีทีไ่ม่มีอ านาจควบคมุ  
 
ณ วนัท่ีซือ้ธุรกิจ กลุ่มบรษิัทวดัมลูคา่ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคมุตามอตัราส่วนไดเ้สียในสินทรพัยส์ุทธิท่ีไดม้าจากผูถ้กูซือ้ 
 
การเปล่ียนแปลงส่วนไดเ้สียในบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัทท่ีไม่ท  าใหก้ลุ่มบริษัทสูญเสียอ านาจการควบคมุจะบนัทกึบญัชีโดยถือเป็น
รายการในส่วนของเจา้ของ 
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การรวมธุรกิจ 
 
กลุ่มบรษิัทบนัทกึบญัชีส าหรบัการรวมธุรกิจตามวธีิซือ้ เม่ือการควบคมุถกูโอนไปยงักลุ่มบริษัท ยกเวน้ในกรณีท่ีเป็นการรวมธุรกิจ
ภายใตก้ารควบคมุเดียวกนั 
 
การควบคมุเกิดขึน้เม่ือกลุ่มบรษิัทเปิดรบัหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผนัแปรจากการเก่ียวขอ้งกบักิจการนัน้และมีความสามารถในการ
ใชอ้  านาจเหนือกิจการนัน้ท  าใหเ้กิดผลกระทบตอ่จ านวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริษัท วนัท่ีซือ้กิจการคือวนัท่ีอ  านาจในการควบคมุ
นัน้ไดถ้กูโอนไปยงัผูซ้ือ้  การก าหนดวนัท่ีซือ้กิจการและการระบุเก่ียวกบัการโอนอ านาจควบคมุจากฝ่ายหนึ่งไปยงัอีกฝ่ายหนึ่งตอ้งใช้
ดลุยพินิจเขา้มาเก่ียวขอ้ง  
 
ค่าความนิยมถูกวดัมูลค่า ณ วนัท่ีซือ้ โดยวดัจากมลูค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนท่ีโอนใหซ้ึ่งรวมถึงการรบัรูจ้  านวนส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี
อ  านาจควบคมุในผูถ้กูซือ้หกัดว้ยมลูค่าสทุธิ (มลูคา่ยตุธิรรม) ของสินทรพัยท่ี์ระบไุดท่ี้ไดม้าและหนีส้ินท่ีรบัมาซึ่งวดัมลูคา่ ณ วนัท่ีซือ้ 
 
สิ่งตอบแทนท่ีโอนใหต้อ้งวดัดว้ยมลูค่ายุติธรรมของสินทรพัยท่ี์โอนไป  หนีส้ินท่ีกลุ่มบริษัทก่อขึน้เพ่ือจ่ายช าระใหแ้ก่เจา้ของเดิม และ
ส่วนไดเ้สียในส่วนของเจา้ของท่ีออกโดยกลุ่มบริษัท ทัง้นี ้สิ่งตอบแทนท่ีโอนใหย้งัรวมถึงมลูค่ายุติธรรมของห นีส้ินท่ีอาจเกิดขึน้และ
มูลค่าของโครงการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ท่ีออกแทนโครงการของผู้ถูกซือ้เม่ือรวมธุรกิจ หากการรวมธุรกิจมีผลให้สิน้สุด
ความสมัพนัธข์องโครงการเดิมระหว่างกลุ่มบริษัทและผูถู้กซือ้ใหใ้ชร้าคาท่ีต  ่ากว่าระหว่างมลูค่าจากการยกเลิกสญัญาตามท่ีระบุใน
สญัญาและมลูคา่องคป์ระกอบนอกตลาดไปหกัจากสิ่งตอบแทนท่ีโอนใหแ้ละรบัรูเ้ป็นค่าใชจ้่ายอ่ืน  
หากมีการออกโครงการจ่ายโดยใช้หุน้เป็นเกณฑ ์(โครงการทดแทน) เพ่ือแลกเปล่ียนกับโครงการท่ีพนักงานของผู้ถูกซือ้ถืออยู่ 
(โครงการผูถ้กูซือ้) ขึน้อยู่กบัตน้ทนุบรกิารในอดีต ผูซ้ือ้ตอ้งวดัส่วนของโครงการทดแทนดว้ยมลูคา่ตามราคาตลาดซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
สิ่งตอบแทนท่ีโอน หากมีขอ้ก าหนดเก่ียวกับการท างานในอนาคต ผลตา่งระหว่างมลูค่าซึ่งรวมอยู่ในสิ่งตอบแทนท่ีโอนไปและราคา
ตลาดของโครงการทดแทน รบัรูเ้ป็นผลตอบแทนพนกังานภายหลงัการรวมธุรกิจ 
 
หนีส้ินท่ีอาจเกิดขึน้ของบริษัทท่ีถูกซือ้ท่ีรบัมาจากการรวมธุรกิจ รบัรูเ้ป็นหนีส้ินหากมีภาระผูกพนัในปัจจุบนัซึ่งเกิดขึน้จากเหตกุารณ์
ในอดีต และสามารถวดัมลูคา่ยตุธิรรมไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ 
กลุ่มบรษิัทวดัมลูค่าส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคมุตามอตัราส่วนไดเ้สียในสินทรพัยส์ทุธิท่ีไดม้าจากผูถ้กูซือ้ 
 
ตน้ทนุท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซือ้ของกลุ่มบริษัทท่ีเกิดขึน้ซึ่งเป็นผลมาจากการรวมธุรกิจ เช่น ค่าท่ีปรกึษากฎหมาย ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
และคา่ท่ีปรกึษาอ่ืนๆ ถือเป็นคา่ใชจ้่ายเม่ือเกิดขึน้ 
 
บริษทัยอ่ย 
 
บริษัทย่อยเป็นกิจการท่ีอยู่ภายใตก้ารควบคมุของกลุ่มบริษัท  การควบคุมเกิดขึน้เม่ือกลุ่มบริษัทเปิดรบัหรือมีสิทธิในผลตอบแทน  
ผันแปรจากการเก่ียวข้องกับกิจการนั้นและมีความสามารถในการใช้อ  านาจเหนือกิจการนัน้ท  าใหเ้กิดผลกระทบต่อจ านวนเงิน
ผลตอบแทนของกลุ่มบริษัท  งบการเงินของบริษัทย่อยไดร้วมอยู่ในงบการเงินรวมนับแต่วนัท่ีมีการควบคมุจนถึงวนัท่ีการควบคุม
สิน้สดุลง 
 
สว่นไดเ้สยีทีไ่ม่มีอ านาจควบคมุ  
 
ณ วนัท่ีซือ้ธุรกิจ กลุ่มบรษิัทวดัมลูคา่ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคมุตามอตัราส่วนไดเ้สียในสินทรพัยส์ุทธิท่ีไดม้าจากผูถ้กูซือ้ 
 
การเปล่ียนแปลงส่วนไดเ้สียในบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัทท่ีไม่ท  าใหก้ลุ่มบริษัทสูญเสียอ านาจการควบคมุจะบนัทกึบญัชีโดยถือเป็น
รายการในส่วนของเจา้ของ 
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การสูญเสยีการควบคมุ 
 
เม่ือกลุ่มบรษิัทสญูเสียการควบคมุในบรษิัทย่อย กลุ่มบรษิัทตดัรายการสินทรพัยแ์ละหนีส้ินของบรษิัทย่อยนัน้ออก รวมถึงส่วนไดเ้สีย
ท่ีไม่มีอ  านาจการควบคุมและส่วนประกอบอ่ืนในส่วนของเจา้ของท่ีเก่ียวขอ้งกับบริษัทย่อยนัน้ ก าไรหรือขาดทนุท่ีเกิดขึน้จากการ
สญูเสียการควบคมุในบรษิัทย่อยรบัรูใ้นก าไรหรือขาดทนุ ส่วนไดเ้สียในบรษิัทย่อยเดมิที่ยงัคงเหลืออยู่ใหว้ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุติธรรม 
ณ วนัท่ีสญูเสียการควบคมุ 
 
สว่นไดเ้สยีในเงนิลงทนุทีบ่นัทกึตามวธีิส่วนไดเ้สีย 
 
ส่วนไดเ้สียของกลุ่มบรษิัทในเงินลงทนุท่ีบนัทกึตามวธีิส่วนไดเ้สีย ประกอบดว้ยส่วนไดเ้สียในการรว่มคา้ 
 
การร่วมคา้เป็นการร่วมการงานท่ีกลุ่มบริษัทมีการควบคุมร่วมในการงานนัน้ โดยมีสิทธิในสินทรพัย์สุทธิของการร่วมการง านนั้น
มากกวา่การมีสิทธิในสินทรพัยแ์ละภาระผกูพนัในหนีส้ินท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรว่มการงานนัน้ 
ส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้บนัทึกบัญชีตามวิธีส่วนไดเ้สีย โดยรบัรูร้ายการเม่ือเริ่มแรกดว้ยราคาทุนซึ่งรวมถึงตน้ทุนการท ารายการ
ภายหลงัการรบัรูร้ายการเริ่มแรก ส่วนแบง่ก าไรหรือขาดทนุเบด็เสรจ็อ่ืนของเงินลงทนุท่ีบนัทกึตามวธีิส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษัท จะถูก
บนัทกึในงบการเงินรวมจนถงึวนัท่ีกลุ่มบรษิัทสญูเสียความมีอิทธิพลอย่างมีนยัส าคญั หรือการควบคมุรว่ม 
 
การตดัรายการในงบการเงนิรวม 
 
ยอดคงเหลือและรายการบญัชีระหวา่งกิจการในกลุ่ม รวมถงึรายไดห้รือคา่ใชจ้่ายท่ียงัไม่เกิดขึน้จริงซึ่งเป็นผลมาจากรายการระหว่าง
กิจการในกลุ่ม ถูกตัดรายการในการจัดท างบการเงินรวม  ก าไรท่ียังไม่เกิดขึน้จริงซึ่งเป็นผลมาจากรายการกับการร่วมคา้ถูกตัด
รายการกับเงินลงทุนเท่าท่ีกลุ่มบริษัทมีส่วนไดเ้สียในกิจการท่ีถูกลงทนุนัน้  ขาดทุนท่ียังไม่เกิดขึน้จริงถูกตดัรายการในลักษณะ
เดียวกบัก าไรท่ียงัไม่เกิดขึน้จรงิ แตเ่ทา่ท่ีเม่ือไม่มีหลกัฐานการดอ้ยคา่เกิดขึน้ 

 
(ค) เกณฑ์การวัดมูลค่า 

 
งบการเงินนีจ้ดัท  าขึน้โดยถือหลกัเกณฑก์ารบนัทกึตามราคาทนุเดมิ ยกเวน้ท่ีกล่าวไวใ้นนโยบายการบญัชี  

 
(ง) สกุลเงินทีใ่ช้ในการด าเนินงานและน าเสนองบการเงิน 

 
งบการเงินนีจ้ัดท าและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซึ่งเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของบรษิัท ขอ้มูลทางการเงินทัง้หมดและใน
หมายเหตปุระกอบงบการเงินมีการปัดเศษเพ่ือใหแ้สดงเป็นหลกัพนั ยกเวน้ท่ีระบไุวเ้ป็นอย่างอ่ืน 

 
(จ) การรับรู้และการตัดรายการสินทรัพย์และหนีสิ้น 

 
ในการพิจารณาการรบัรูห้รือการตดับญัชีสินทรพัยแ์ละหนีส้ิน ฝ่ายบรหิารตอ้งใชด้ลุยพินิจในการพิจารณาว่ากลุ่มบริษัทไดโ้อนหรือรบั
โอนความเส่ียงและผลประโยชนใ์นสินทรพัยแ์ละหนีส้ินดงักล่าวแลว้หรือไม่ โดยใชด้ลุยพินิจบนพืน้ฐานของขอ้มลูท่ีดีท่ีสุดท่ีรบัรูไ้ดใ้น
สภาวะปัจจบุนั 

 
(ฉ) สัญญาเช่า 

 
การก าหนดอายสุญัญาเช่าท่ีมีสิทธิการเลือกในการขยายอายสุญัญาเช่าหรือยกเลิกสญัญาเช่า – กลุ่มบรษิัทในฐานะผูเ้ช่า 
ในการก าหนดอายุสัญญาเช่า ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประเมินว่ากลุ่มบริษัท มีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผล
หรือไม่ท่ีจะใชส้ิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสญัญาเช่า โดยค านึงถึงขอ้เท็จจริงและสภาพแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้ง
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ทัง้หมดท่ีท าใหเ้กิดสิ่งจงูใจในทางเศรษฐกิจส าหรบักลุ่มบรษิัทในการใชส้ิทธิเลือกนัน้ ภายหลงัจากวนัท่ีสญัญาเช่ามีผล กลุ่มบริษัทจะ
ประเมินอายสุญัญาเช่าใหม่หากมีเหตกุารณห์รือสถานการณท่ี์มีนยัส าคญัซึ่งอยู่ภายใตก้ารควบคมุและส่งผลต่อความแน่นอนอย่าง
สมเหตสุมผลท่ีจะใชส้ิทธิเลือก 
การจัดประเภทของสัญญาเช่า – กลุ่มบริษัทในฐานะผู้ให้เช่า 
 
ในการพิจารณาประเภทของสญัญาเช่าวา่เป็นสญัญาเช่าด  าเนินงานหรือสญัญาเช่าเงินทนุ ฝ่ายบริหารไดใ้ชด้ลุยพินิจในการประเมิน
เง่ือนไขและรายละเอียดของสญัญาเพ่ือพิจารณาวา่กลุ่มบรษิัทไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของในสินทรพัยท่ี์
เช่าดงักล่าวแลว้หรือไม่ 
 
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดติทีค่าดว่าจะเกิดขึน้ของลูกหนีก้ารค้าและสินทรัพยท์ีเ่กิดจากสัญญา 
 
ในการประมาณค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ของลูกหนี้การคา้และสินทรัพย์ท่ีเกิดจากสัญญา ฝ่ายบริหาร
จ าเป็นตอ้งใชด้ลุยพินิจในการประมาณการผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้จากลูกหนีแ้ต่ละราย โดยค านึงถึงประสบการณ์
การเก็บเงินในอดีต อายขุองหนีท่ี้คงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจท่ีคาดการณไ์วข้องกลุ่มลูกคา้ท่ีมีความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีคลา้ยคลึงกนั 
เป็นตน้ ทัง้นี ้ขอ้มลูผลขาดทนุดา้นเครดิตจากประสบการณใ์นอดีตและการคาดการณส์ภาวะเศรษฐกิจของกลุ่มบริษัทอาจไม่ไดบ้่ง
บอกถงึการผิดสญัญาของลกูคา้ท่ีเกิดขึน้จรงิในอนาคต 
 

(ช) การช าระบัญชีและการส้ินสุดการจัดท างบการเงินรวมของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จ ากัด และงบการเงินของ
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จ ากัด 
 
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดสัตรี ยูเค จ ากดั เป็นผูผ้ลิตเหล็กและเหล็กแท่งแบนครบวงจร จากผลการด าเนินงานขาดทุนท่ีผ่านมาและ
การลดลงของราคาเหล็กโลกอย่างตอ่เน่ืองท าให ้ในปี 2558 บรษิัท สหวิริยาสตีลอินดสัตรี ยูเค จ ากดั ไดห้ยุดการผลิตเหล็กแท่งแบน 
และผู้ช  าระบัญชีได้ถูกแต่งตั้งและเข้ามาควบคุม ส่งผลให้บริษัทไม่มีอ  านาจในการควบคุมต่อธุรกิจหรือการ ด าเนินงานของ        
บรษิัท สหวริยิาสตีลอินดสัตรี ยเูค จ ากดั อีกตอ่ไป ดว้ยเหตดุงักล่าวสินทรพัยแ์ละหนีส้ินของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดสัตรี ยูเค จ ากัด 
ถูกตัดรายการออกจากงบการเงินรวมและถูกแทนท่ีดว้ยการรับรูร้ายการเงินลงทุนในบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จ ากั ด         
ซึง่บนัทกึดอ้ยคา่เต็มจ านวนดว้ยมลูคา่ท่ีคาดว่าจะไดร้บัคืน ในระหวา่งปี 2558 ปัจจบุนัอยู่ระหวา่งการช าระบญัชี 
 
ส่วนไดเ้สียสุทธิและมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทนุในบริษัท สหวิริยาสตีลอินดสัตรี ยูเค จ ากดั ไดจ้ดัประเภทเป็นสินทรพัยท่ี์ถือไวเ้พ่ือ
จ าหน่ายในงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ดงัตอ่ไปนี ้ 

 
   หน่วย : พนับาท 
 สดัส่วนความ

เป็นเจา้ของ ราคาทนุ การดอ้ยคา่ ราคาทนุ-สทุธิ 
 (รอ้ยละ)  
เงินลงทนุบรษิัท สหวริยิาสตีลอินดสัตรียเูค จ ากดั 100 27,481,792 27,481,792 - 
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ทัง้หมดท่ีท าใหเ้กิดสิ่งจงูใจในทางเศรษฐกิจส าหรบักลุ่มบรษิัทในการใชส้ิทธิเลือกนัน้ ภายหลงัจากวนัท่ีสญัญาเช่ามีผล กลุ่มบริษัทจะ
ประเมินอายสุญัญาเช่าใหม่หากมีเหตกุารณห์รือสถานการณท่ี์มีนยัส าคญัซึ่งอยู่ภายใตก้ารควบคมุและส่งผลต่อความแน่นอนอย่าง
สมเหตสุมผลท่ีจะใชส้ิทธิเลือก 
การจัดประเภทของสัญญาเช่า – กลุ่มบริษัทในฐานะผู้ให้เช่า 
 
ในการพิจารณาประเภทของสญัญาเช่าวา่เป็นสญัญาเช่าด  าเนินงานหรือสญัญาเช่าเงินทนุ ฝ่ายบริหารไดใ้ชด้ลุยพินิจในการประเมิน
เง่ือนไขและรายละเอียดของสญัญาเพ่ือพิจารณาวา่กลุ่มบรษิัทไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของในสินทรพัยท่ี์
เช่าดงักล่าวแลว้หรือไม่ 
 
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดติทีค่าดว่าจะเกิดขึน้ของลูกหนีก้ารค้าและสินทรัพยท์ีเ่กิดจากสัญญา 
 
ในการประมาณค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ของลูกหนี้การคา้และสินทรัพย์ท่ีเกิดจากสัญญา ฝ่ายบริหาร
จ าเป็นตอ้งใชด้ลุยพินิจในการประมาณการผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้จากลูกหนีแ้ต่ละราย โดยค านึงถึงประสบการณ์
การเก็บเงินในอดีต อายขุองหนีท่ี้คงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจท่ีคาดการณไ์วข้องกลุ่มลูกคา้ท่ีมีความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีคลา้ยคลึงกนั 
เป็นตน้ ทัง้นี ้ขอ้มลูผลขาดทนุดา้นเครดิตจากประสบการณใ์นอดีตและการคาดการณส์ภาวะเศรษฐกิจของกลุ่มบริษัทอาจไม่ไดบ้่ง
บอกถงึการผิดสญัญาของลกูคา้ท่ีเกิดขึน้จรงิในอนาคต 
 

(ช) การช าระบัญชีและการส้ินสุดการจัดท างบการเงินรวมของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จ ากัด และงบการเงินของ
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จ ากัด 
 
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดสัตรี ยูเค จ ากดั เป็นผูผ้ลิตเหล็กและเหล็กแท่งแบนครบวงจร จากผลการด าเนินงานขาดทุนท่ีผ่านมาและ
การลดลงของราคาเหล็กโลกอย่างตอ่เน่ืองท าให ้ในปี 2558 บรษิัท สหวิริยาสตีลอินดสัตรี ยูเค จ ากดั ไดห้ยุดการผลิตเหล็กแท่งแบน 
และผู้ช  าระบัญชีได้ถูกแต่งตั้งและเข้ามาควบคุม ส่งผลให้บริษัทไม่มีอ  านาจในการควบคุมต่อธุรกิจหรือการ ด าเนินงานของ        
บรษิัท สหวริยิาสตีลอินดสัตรี ยเูค จ ากดั อีกตอ่ไป ดว้ยเหตดุงักล่าวสินทรพัยแ์ละหนีส้ินของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดสัตรี ยูเค จ ากัด 
ถูกตัดรายการออกจากงบการเงินรวมและถูกแทนท่ีดว้ยการรับรูร้ายการเงินลงทุนในบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จ ากั ด         
ซึง่บนัทกึดอ้ยคา่เต็มจ านวนดว้ยมลูคา่ท่ีคาดว่าจะไดร้บัคืน ในระหวา่งปี 2558 ปัจจบุนัอยู่ระหวา่งการช าระบญัชี 
 
ส่วนไดเ้สียสุทธิและมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทนุในบริษัท สหวิริยาสตีลอินดสัตรี ยูเค จ ากดั ไดจ้ดัประเภทเป็นสินทรพัยท่ี์ถือไวเ้พ่ือ
จ าหน่ายในงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ดงัตอ่ไปนี ้ 

 
   หน่วย : พนับาท 
 สดัส่วนความ

เป็นเจา้ของ ราคาทนุ การดอ้ยคา่ ราคาทนุ-สทุธิ 
 (รอ้ยละ)  
เงินลงทนุบรษิัท สหวริยิาสตีลอินดสัตรียเูค จ ากดั 100 27,481,792 27,481,792 - 

 
 
 
 
 
 
 
 

SSI TH_6 พ.ค. 2564

4. มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบับใหม่ 
 
4.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ทีเ่ร่ิมบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน 

 
ในระหว่างปีกลุ่มบริษัทและบริษัทไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบั
ปรบัปรุง (ปรบัปรุง 2562) และฉบบัใหม่ จ  านวนหลายฉบบั ซึ่งมีผลบงัคับใชส้  าหรบังบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเริ่มใน 1 
มกราคม หรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบตัิ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดร้บัการปรบัปรุงหรือจดัใหมี้ขึน้
เพ่ือใหมี้เนือ้หาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรบัปรุงและอธิบายใหช้ดัเจน
เก่ียวกับการเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบตัินีไ้ม่มี
ผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัตอ่งบการเงินของกลุ่มบรษิัทและบรษิัท อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ซึ่ง
ไดมี้การเปล่ียนแปลงหลกัการส าคญั สามารถสรุปไดด้งันี ้
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงนิ 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน ประกอบดว้ยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จ านวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มลูเครื่องมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เครื่องมือทางการเงิน 
มาตรฐานการบัญชี 
ฉบบัท่ี 32 การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน 
การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
ฉบบัท่ี 16 การปอ้งกนัความเส่ียงของเงินลงทนุสทุธิในหน่วยงานตา่งประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 การช าระหนีส้ินทางการเงินดว้ยตราสารทนุ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวขา้งตน้ ก าหนดหลักการเก่ียวกับการจัดประเภทและการวัดมูลค่าเครื่องมือทาง
การเงินดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมหรือราคาทนุตดัจ าหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตาม
สญัญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลักการเก่ียวกับวิธีการค านวณการดอ้ยค่าของเครื่องมือทางการเงินโดยใช้
แนวคดิของผลขาดทนุดา้นเครดติท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้ และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและ
การเปิดเผยขอ้มลูเครื่องมือทางการเงิน  
 
กลุ่มบริษัทน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนีม้าถือปฏิบตัิโดยรบัรูผ้ลกระทบสะสมของการน ามาตรฐานการรายงานทาง
การเงินกลุ่มนีม้าถือปฏิบตัิครัง้แรกโดยปรบัปรุงกบัก าไร(ขาดทุน)สะสมณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 และไม่ปรบัยอ้นหลงังบการเงินปี
ก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 
 
การน ามาตรฐานกลุ่มนีม้าถือปฏิบตัมีิผลกระทบตอ่งบการเงินของกลุ่มบรษิัทจากรายการดงัตอ่ไปนี ้

- การจัดประเภทและการพิจารณาตดัรายการและรบัรูร้ายการใหม่ของหนีสิ้นทางการเงินประเภทตราสารหนีท่ี้มีการ
เปล่ียนแปลงอย่างมากในขอ้ก าหนดของหนีส้ินทางการเงิน 

- การจดัประเภทและวดัมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทนุในตราสารทนุของบริษัทท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน – กลุ่มบริษัทวดั
มลูค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน และจดัประเภทเงินลงทุนดงักล่าวเป็น
สินทรพัยท์างการเงินท่ีวดัมลูคา่ยตุิธรรมผ่านก าไรหรือขาดทนุ โดยผูบ้ริหารของกลุ่มบริษัทไดป้ระเมินและพิจารณาแลว้
วา่ ราคาทนุของเงินลงทนุในตราสารทนุดงักล่าวไดส้ะทอ้นมลูคา่ยตุธิรรมของเงินลงทนุแลว้ ดงันัน้ การวดัมลูค่ายุติธรรม
ของเงินลงทนุในตราสารทนุดงักล่าวจงึไม่มีผลกระทบตอ่การปรบัปรุงก าไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

- การรบัรูร้ายการผลขาดทนุดา้นเครดติ โดยกลุ่มบริษัทตอ้งรบัรูผ้ลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ต่อสินทรพัยท์าง
การเงินโดยไม่จ  าเป็นตอ้งรอใหเ้หตกุารณท่ี์มีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตเกิดขึน้ก่อน กลุ่มบริษัทจะใชว้ิธีการอย่างง่ายในการ
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ผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของเงินใหกู้ยื้มระยะยาว  

- การรบัรูร้ายการตราสารอนพุันธแ์ละการบญัชีป้องกนัความเส่ียง - กลุ่มบริษัทรบัรูร้ายการตราสารอนพุนัธ์เม่ือเริ่มแรก
ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรม ณ วนัท่ีเขา้ท  าสญัญา และวดัมลูค่าในภายหลงัดว้ยมลูค่ายุติธรรม ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน 
การเปล่ียนแปลงในมลูคา่ยตุธิรรมของตราสารอนพุนัธจ์ะถกูรบัรูผ้่านก าไรหรือขาดทนุ 

 
ผลสะสมของการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาปฎิบตั ิแสดงรายละเอียดในหมายเหตปุระกอบงบการเงินขอ้ 6 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที ่16 เร่ือง สัญญาเช่า 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เรื่อง สญัญาเช่า และการตีความมาตรฐานบญัชี
ท่ีเก่ียวขอ้ง มาตรฐานฉบับนีไ้ดก้  าหนดหลักการของการรับรูร้ายการ การวัดมูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลของ
สญัญาเช่า และก าหนดใหผู้เ้ช่ารบัรูส้ินทรพัยแ์ละหนีส้ินส าหรบัสญัญาเช่าทกุรายการท่ีมีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เวน้
แตส่ินทรพัยอ์า้งอิงนัน้มีมลูคา่ต  ่า 
 
การบญัชีส าหรบัผูใ้หเ้ช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระส าคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 ผูใ้หเ้ช่ายงัคงตอ้งจดัประเภท
สญัญาเช่าเป็นสญัญาเช่าด  าเนินงานหรือสญัญาเช่าเงินทนุ 
 
ผลสะสมของการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบตัแิสดงรายละเอียดในหมายเหตปุระกอบงบการเงินขอ้ 6 

 
4.2  แนวปฏิบัติทางบัญชี เร่ืองมาตรการผ่อนปรนช่ัวคราวส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชี เพื่อรองรับผลกระทบจาก

สถานการณแ์พร่ระบาดของโรค ไวรัสโคโรน่า (COVID-19)  
 
สภาวชิาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชแ้นวปฏบิตัทิางการบญัชี เรื่อง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวส าหรบัทางเลือกเพิ่มเติมทางการบญัชี เพ่ือ
รบัรองผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือลด
ผลกระทบในเรื่องของการปฏบิตัติามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และเพ่ือใหเ้กิดความชดัเจนในวิธิปฏิบตัิทางบญัชีในช่วงเวลา
ท่ีมีความไม่แน่นอนเก่ียวกบัสถานการณด์งักล่าว 
 
แนวปฏบิตัทิางการบญัชีดงักล่าว ไดป้ระกาศลงในราชกิจจานเุบกษา เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2563 และมีผลบงัคบัใชส้  าหรบัการจดัท า
งบการเงินของบรษิัทท่ีมีรอบระยะเวลารายงานสิน้สดุภายในช่วงเวลาระหว่างวนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถงึวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 
บรษิัทเลือกใชม้าตรการผ่อนปรนชั่วคราวส าหรบัทางเลือกเพิ่มเตมิทางบญัชี ดงัตอ่ไปนี ้

- เลือกท่ีจะวดัมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยู่ในความตอ้งการของตลาดดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 
2563 

- เลือกท่ีจะไม่น าสถานการณ ์COVID-19 มาถือเป็นขอ้บ่งชีข้องการดอ้ยค่า ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 36 เรื่อง การ
ดอ้ยคา่ของสินทรพัย ์

- เลือกท่ีจะไม่ตอ้งน าขอ้มลูท่ีมีการคาดการณไ์ปในอนาคต (Forward-looking information) มาใชว้ดัมลูคา่ของผลขาดทนุ
ดา้นเครดติท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้ ในกรณีท่ีกลุ่มบรษิัทใชว้ธีิการอย่างง่ายในการวดัมลูคา่ของผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดว่า
จะเกิดขึน้ 

- เลือกท่ีจะไม่น าขอ้มลูท่ีเก่ียวกบัสถานการณ ์COVID-19 มาเป็นขอ้มลูในการประมาณการความเพียงพอของก าไรทาง
ภาษีท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคตเพ่ือท่ีจะใชป้ระโยชนจ์ากสินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี   
 
 

SSI TH_6 พ.ค. 2564

ร�ายงานประจําปี�2563
บริษัท�สหวิริยาสตีลอินดัสตรี�จํากัด�(มหาชน)

166



พิจารณาคา่เผ่ือผลขาดทนุท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้ตลอดอายุส  าหรบัลูกหนี้การคา้ และใชว้ิธีการทั่วไปในการพิจารณาค่าเผ่ือ
ผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของเงินใหกู้ยื้มระยะยาว  

- การรบัรูร้ายการตราสารอนพุันธแ์ละการบญัชีป้องกนัความเส่ียง - กลุ่มบริษัทรบัรูร้ายการตราสารอนพุนัธ์เม่ือเริ่มแรก
ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรม ณ วนัท่ีเขา้ท  าสญัญา และวดัมลูค่าในภายหลงัดว้ยมลูค่ายุติธรรม ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน 
การเปล่ียนแปลงในมลูคา่ยตุธิรรมของตราสารอนพุนัธจ์ะถกูรบัรูผ้่านก าไรหรือขาดทนุ 

 
ผลสะสมของการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาปฎิบตั ิแสดงรายละเอียดในหมายเหตปุระกอบงบการเงินขอ้ 6 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที ่16 เร่ือง สัญญาเช่า 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เรื่อง สญัญาเช่า และการตีความมาตรฐานบญัชี
ท่ีเก่ียวขอ้ง มาตรฐานฉบับนีไ้ดก้  าหนดหลักการของการรับรูร้ายการ การวัดมูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลของ
สญัญาเช่า และก าหนดใหผู้เ้ช่ารบัรูส้ินทรพัยแ์ละหนีส้ินส าหรบัสญัญาเช่าทกุรายการท่ีมีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เวน้
แตส่ินทรพัยอ์า้งอิงนัน้มีมลูคา่ต  ่า 
 
การบญัชีส าหรบัผูใ้หเ้ช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระส าคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 ผูใ้หเ้ช่ายงัคงตอ้งจดัประเภท
สญัญาเช่าเป็นสญัญาเช่าด  าเนินงานหรือสญัญาเช่าเงินทนุ 
 
ผลสะสมของการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบตัแิสดงรายละเอียดในหมายเหตปุระกอบงบการเงินขอ้ 6 

 
4.2  แนวปฏิบัติทางบัญชี เร่ืองมาตรการผ่อนปรนช่ัวคราวส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชี เพื่อรองรับผลกระทบจาก

สถานการณแ์พร่ระบาดของโรค ไวรัสโคโรน่า (COVID-19)  
 
สภาวชิาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชแ้นวปฏบิตัทิางการบญัชี เรื่อง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวส าหรบัทางเลือกเพิ่มเติมทางการบญัชี เพ่ือ
รบัรองผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือลด
ผลกระทบในเรื่องของการปฏบิตัติามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และเพ่ือใหเ้กิดความชดัเจนในวิธิปฏิบตัิทางบญัชีในช่วงเวลา
ท่ีมีความไม่แน่นอนเก่ียวกบัสถานการณด์งักล่าว 
 
แนวปฏบิตัทิางการบญัชีดงักล่าว ไดป้ระกาศลงในราชกิจจานเุบกษา เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2563 และมีผลบงัคบัใชส้  าหรบัการจดัท า
งบการเงินของบรษิัทท่ีมีรอบระยะเวลารายงานสิน้สดุภายในช่วงเวลาระหว่างวนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถงึวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 
บรษิัทเลือกใชม้าตรการผ่อนปรนชั่วคราวส าหรบัทางเลือกเพิ่มเตมิทางบญัชี ดงัตอ่ไปนี ้

- เลือกท่ีจะวดัมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยู่ในความตอ้งการของตลาดดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 
2563 

- เลือกท่ีจะไม่น าสถานการณ ์COVID-19 มาถือเป็นขอ้บ่งชีข้องการดอ้ยค่า ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 36 เรื่อง การ
ดอ้ยคา่ของสินทรพัย ์

- เลือกท่ีจะไม่ตอ้งน าขอ้มลูท่ีมีการคาดการณไ์ปในอนาคต (Forward-looking information) มาใชว้ดัมลูคา่ของผลขาดทนุ
ดา้นเครดติท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้ ในกรณีท่ีกลุ่มบรษิัทใชว้ธีิการอย่างง่ายในการวดัมลูคา่ของผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดว่า
จะเกิดขึน้ 

- เลือกท่ีจะไม่น าขอ้มลูท่ีเก่ียวกบัสถานการณ ์COVID-19 มาเป็นขอ้มลูในการประมาณการความเพียงพอของก าไรทาง
ภาษีท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคตเพ่ือท่ีจะใชป้ระโยชนจ์ากสินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี   
 
 

SSI TH_6 พ.ค. 2564

4.3  มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 
มกราคม 2564 
 
สภาวชิาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรบัปรุง ซึ่ง
จะมีผลบงัคบัใชส้  าหรบังบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเริ่มในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึน้เพ่ือให้มีเนื ้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ               
โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายใหช้ดัเจนเก่ียวกบัวธีิปฏิบตัทิางการบญัชีและการใหแ้นวปฏิบตัทิางบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน 
 
ปัจจบุนัฝ่ายบรหิารของกลุ่มบรษิัทอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีตอ่งบการเงินในปีท่ีเริ่มน ามาตรฐานกลุ่มดงักล่าวมาถือปฏบิตัิ 

 
5. สรุปนโยบายการบัญชีทีส่ าคัญ 

 
นโยบายการบญัชีท่ีน าเสนอดงัตอ่ไปนีไ้ดถื้อปฏิบตัโิดยสม ่าเสมอส าหรบังบการเงินทกุรอบระยะเวลาท่ีรายงาน 
 

(ก) รายได้และค่าใช้จ่าย 
 
รายไดท่ี้รบัรูไ้ม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่มและแสดงสทุธิจากส่วนลดการคา้ 
 
รายไดจ้ากการขายสินคา้ 
 
กลุ่มบริษัทรบัรูร้ายไดจ้ากการขายเม่ือไดโ้อนการควบคุมในสินคา้ใหลู้กคา้แลว้ กล่าวคือเม่ือมีการส่งมอบสินคา้ไปใหก้ับผูซ้ือ้แลว้ 
และจะไม่รบัรูร้ายไดถ้า้ฝ่ายบรหิารยงัมีการควบคมุหรือบรหิารสินคา้ท่ีขายไปแล้วนัน้หรือมีความไม่แน่นอนท่ีมีนยัส าคญัในการไดร้บั
ประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจจากการขายสินคา้หรือใหบ้ริการนัน้ ไม่อาจวดัมลูค่าของจ านวนรายไดแ้ละตน้ทนุท่ีเกิดขึน้ไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ 
รายไดจ้ากการขายแสดงตามมลูคา่สทุธิท่ีจะไดร้บั หรือคาดวา่จะไดร้บั หลงัจากหกัประมาณการสินคา้รบัคืนและส่วนลด 
 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 
 
กลุ่มบริษัทพิจารณาว่าสญัญาบริการ โดยส่วนใหญ่มีภาระท่ีตอ้งปฏิบตัิภาระเดียว กลุ่มบริษัทรบัรูร้ายไดจ้ากการใหบ้ริการตลอด
ช่วงเวลาท่ีใหบ้ริการ โดยใชว้ิธีปัจจัยน าเขา้ในการวดัขัน้ความส าเร็จของงานซึ่งค  านวณ โดยการเปรียบเทีย บตน้ทุนงานบริการท่ี
เกิดขึน้แลว้จนถงึวนัสิน้งวดกบัตน้ทนุงานบรกิารทัง้หมดท่ีคาดวา่จะใชใ้นการใหบ้รกิารตามสญัญา 
 
กลุ่มบริษัทจะพิจารณาความน่าจะเป็นในการรบัรูร้ายไดท่ี้เกิดจากการเปล่ียนแปลงของสัญญา การเรียกรอ้งความเสียหาย ความ
ล่าชา้ในการส่งมอบและคา่ปรบัตามสญัญา โดยจะรบัรูร้ายไดเ้ฉพาะในกรณีท่ีมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ในระดบัสูงมากกว่าจะไม่
มีการกลบัรายการท่ีมีนยัส าคญัของจ านวนรายไดท่ี้รบัรูส้ะสม 
 
เม่ือมลูค่าและความส าเร็จของงานไม่สามารถวดัไดอ้ย่างสมเหตสุมผล รายไดจ้ะรบัรูต้ามตน้ทุนท่ีเกิดขึน้จริงท่ีคาดว่าจะไดร้บัคืน
เทา่นัน้ 
 
รายไดจ้ากการก่อสรา้ง 
 
กลุ่มบรษิัท รบัรูร้ายไดจ้ากสญัญาก่อสรา้งตลอดช่วงเวลาท่ีก่อสรา้ง โดยใชว้ิธีปัจจยัส่งออกในการวดัความส าเร็จของงานอตัราส่วน
ของงานท่ีท าเสรจ็ ค  านวณโดยการเปรียบเทียบผลงานท่ีเกิดขึน้แลว้จนถึงวนัสิน้งวด กบัผลงานทัง้หมดท่ีคาดว่าจะใชใ้นการก่อสรา้ง
ตามสญัญา บรษิัทจะตัง้ส  ารองเผ่ือผลขาดทนุจากงานก่อสรา้งทนัทีท่ีทราบว่าจะมีผลขาดทนุเกิดขึน้ส  าหรบัรายไดท่ี้รบัรูแ้ลว้ในงวดท่ี
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รายงาน ส่วนท่ีเกินกว่ารายไดท่ี้ถึงก าหนดช าระตามสัญญาแสดงไวเ้ป็น “สินทรพัยท่ี์เกิดจากสัญญา” และส่วนท่ีต  ่ากว่ารายไดท่ี้
ก าหนดช าระตามสญัญาแสดงไวเ้ป็น “หนีส้ินท่ีเกิดจากสญัญา” ในงบแสดงฐานะการเงิน 
 
เงินปันผลรบั 
 
เงินปันผลรบับนัทกึในก าไรหรือขาดทนุในวนัท่ีกลุ่มบริษัทมีสิทธิไดร้บัเงินปันผล 
 
รายไดท้างการเงนิ 
 
กลุ่มบรษิัทถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยค านงึถงึอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้รงิ 
 
คา่นายหนา้ 
 
ส าหรบัรายการคา้ท่ีกลุ่มบรษิัทเขา้ลกัษณะการเป็นตวัแทนมากกว่าการเป็นตวัการ กลุ่มบริษัทจะรบัรูร้ายไดด้ว้ยจ านวนเงินสุทธิเป็น
คา่นายหนา้ 
 
รายไดอ้ืน่และคา่ใชจ้่าย 
 
รายไดอ่ื้นและคา่ใชจ้่ายรบัรูต้ามเกณฑค์งคา้ง 
 

(ข) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 

 เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดประกอบดว้ย เงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินลงทนุระยะสัน้ท่ีมีสภาพคล่องสูง และไม่มีขอ้จ ากดั
ในการเบกิใช ้

 
(ค) ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอื้่น 

 
ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ่ื้นแสดงในราคาตามใบแจง้หนีห้กัคา่เผ่ือผลขาดทนุดา้นเครดติ (2562:คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู) 

 
(ง) สินค้าคงเหลือ 

 
สินคา้คงเหลือแสดงในราคาทนุหรือมลูคา่สทุธิท่ีจะไดร้บัแลว้แตร่าคาใดจะต ่ากว่า 
ตน้ทุนของวตัถุดิบประเภทเหล็กแท่งแบนค านวณโดยใชว้ิธีถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนัก สินคา้ส าเร็จรูป ค  านวณโดยใชว้ิธีเฉพาะเจาะจง 
ตน้ทนุสินคา้ประกอบดว้ย ตน้ทนุท่ีซือ้ ตน้ทนุในการดดัแปลงหรือตน้ทนุอ่ืนเพ่ือใหส้ินคา้อยู่ในสถานท่ีและสภาพปัจจุบนัในกรณีของ
สินคา้ส าเรจ็รูปและสินคา้ระหวา่งผลิตที่ผลิตเอง ตน้ทนุสินคา้ รวมการปันส่วนของคา่โสหุย้การผลิตอย่างเหมาะสมโดยค านึงถึงระดบั
ก าลงัการผลิตตามปกต ิ
 
มลูคา่สทุธิท่ีจะไดร้บัเป็นการประมาณราคาท่ีจะขายไดจ้ากการด าเนินธุรกิจปกติหกัดว้ยค่าใชจ้่ายท่ีจ าเป็นโดยประมาณในการขาย  

 
(จ) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถื่อไว้เพื่อขาย 

 
สินทรพัย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพย์ท่ียกเลิกซึ่งประกอบดว้ยสินทรัพยแ์ละหนีส้ิน) ท่ีคาดว่ามูลค่าตามบญัชีท่ีจะไดร้ับคืน      
ส่วนใหญ่มาจากการขายมากกว่ามาจากการใช้สินทรัพย์นั้นต่อไป จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ท่ีถือไว้เพ่ือขาย สินทรัพย์ (หรือ
ส่วนประกอบของกลุ่มสินทรพัยท่ี์ยกเลิก) วดัมลูค่าดว้ยจ านวนท่ีต  ่ากว่าระหว่างมลูค่าตามบญัชีกบัมลูค่ายุติธรรมหกัตน้ทุนในการ
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รายงาน ส่วนท่ีเกินกว่ารายไดท่ี้ถึงก าหนดช าระตามสัญญาแสดงไวเ้ป็น “สินทรพัยท่ี์เกิดจากสัญญา” และส่วนท่ีต  ่ากว่ารายไดท่ี้
ก าหนดช าระตามสญัญาแสดงไวเ้ป็น “หนีส้ินท่ีเกิดจากสญัญา” ในงบแสดงฐานะการเงิน 
 
เงินปันผลรบั 
 
เงินปันผลรบับนัทกึในก าไรหรือขาดทนุในวนัท่ีกลุ่มบริษัทมีสิทธิไดร้บัเงินปันผล 
 
รายไดท้างการเงนิ 
 
กลุ่มบรษิัทถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยค านงึถงึอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้รงิ 
 
คา่นายหนา้ 
 
ส าหรบัรายการคา้ท่ีกลุ่มบรษิัทเขา้ลกัษณะการเป็นตวัแทนมากกว่าการเป็นตวัการ กลุ่มบริษัทจะรบัรูร้ายไดด้ว้ยจ านวนเงินสุทธิเป็น
คา่นายหนา้ 
 
รายไดอ้ืน่และคา่ใชจ้่าย 
 
รายไดอ่ื้นและคา่ใชจ้่ายรบัรูต้ามเกณฑค์งคา้ง 
 

(ข) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 

 เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดประกอบดว้ย เงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินลงทนุระยะสัน้ท่ีมีสภาพคล่องสูง และไม่มีขอ้จ ากดั
ในการเบกิใช ้

 
(ค) ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอื้่น 

 
ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ่ื้นแสดงในราคาตามใบแจง้หนีห้กัคา่เผ่ือผลขาดทนุดา้นเครดติ (2562:คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู) 

 
(ง) สินค้าคงเหลือ 

 
สินคา้คงเหลือแสดงในราคาทนุหรือมลูคา่สทุธิท่ีจะไดร้บัแลว้แตร่าคาใดจะต ่ากว่า 
ตน้ทุนของวตัถุดิบประเภทเหล็กแท่งแบนค านวณโดยใชว้ิธีถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนัก สินคา้ส าเร็จรูป ค  านวณโดยใชว้ิธีเฉพาะเจาะจง 
ตน้ทนุสินคา้ประกอบดว้ย ตน้ทนุท่ีซือ้ ตน้ทนุในการดดัแปลงหรือตน้ทนุอ่ืนเพ่ือใหส้ินคา้อยู่ในสถานท่ีและสภาพปัจจุบนัในกรณีของ
สินคา้ส าเรจ็รูปและสินคา้ระหวา่งผลิตที่ผลิตเอง ตน้ทนุสินคา้ รวมการปันส่วนของคา่โสหุย้การผลิตอย่างเหมาะสมโดยค านึงถึงระดบั
ก าลงัการผลิตตามปกต ิ
 
มลูคา่สทุธิท่ีจะไดร้บัเป็นการประมาณราคาท่ีจะขายไดจ้ากการด าเนินธุรกิจปกติหกัดว้ยค่าใชจ้่ายท่ีจ าเป็นโดยประมาณในการขาย  

 
(จ) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถื่อไว้เพื่อขาย 

 
สินทรพัย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพย์ท่ียกเลิกซึ่งประกอบดว้ยสินทรัพยแ์ละหนีส้ิน) ท่ีคาดว่ามูลค่าตามบญัชีท่ีจะไดร้ับคืน      
ส่วนใหญ่มาจากการขายมากกว่ามาจากการใช้สินทรัพย์นั้นต่อไป จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ท่ีถือไว้เพ่ือขาย สินทรัพย์ (หรือ
ส่วนประกอบของกลุ่มสินทรพัยท่ี์ยกเลิก) วดัมลูค่าดว้ยจ านวนท่ีต  ่ากว่าระหว่างมลูค่าตามบญัชีกบัมลูค่ายุติธรรมหกัตน้ทุนในการ
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ขาย ผลขาดทนุจากการดอ้ยค่าส าหรบักลุ่มสินทรพัยท่ี์ยกเลิกน าไปปันส่วนใหก้ับค่าความนิยมเป็นอนัดบัแรก แลว้จึงปันส่วนใหก้ับ
ยอดคงเหลือของสินทรพัยแ์ละหนีส้ินตามสดัส่วน ยกเวน้ไม่ปันส่วนรายการขาดทนุใหก้บัสินคา้คงเหลือและสินทรพัยท์างการเงิน ผล
ขาดทนุจากการดอ้ยคา่ส าหรบัการลดมลูค่าในครัง้แรกและผลก าไรและขาดทนุจากการวัดมลูค่าในภายหลงัรบัรูใ้นก าไรหรือขาดทนุ 
ผลก าไรรบัรูไ้ม่เกินยอดผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่สะสมท่ีเคยรบัรู ้

 
(ฉ) เงินลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วมค้า 

 
เงินลงทนุในบรษิัทย่อยและการรว่มคา้ ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท บนัทกึบญัชีโดยใชว้ิธีราคาทนุส่วนการบนัทกึบญัชีเงิน
ลงทนุในการร่วมคา้ในงบการเงินรวมใชว้ิธีส่วนไดเ้สีย 

 
(ช) เงินลงทุนระยาวอื่น 

 
นโยบายท่ีใชป้ฏิบตักิ่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2563 
 
เงินลงทนุระยะยาวอ่ืนเป็นเงินลงทนุในตราสารทนุซึง่ไม่ใช่หลกัทรพัยใ์นความตอ้งการของตลาดแสดงในราคาทนุหกัค่าเผ่ือจากการ
ดอ้ยคา่ 
 

(ซ) ทีดิ่น อาคารและอุปกรณ์ 
 
การรบัรูแ้ละการวดัมลูค่า 
 
สนิทรพัยท์ีเ่ป็นกรรมสทิธิข์องกิจการ 
 
ท่ีดนิ อาคารและอปุกรณแ์สดงดว้ยราคาทนุหกัคา่เส่ือมราคาสะสมและขาดทนุจากการดอ้ยคา่  
 
ราคาทุนรวมถึงตน้ทุนทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งกับการไดม้าของสินทรพัย ์ตน้ทุนของการก่อสรา้งสินทรพัยท่ี์กิจการก่อสรา้ งเอง รวมถึง
ตน้ทนุของวสัด ุแรงงานทางตรง และตน้ทนุทางตรงอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัหาสินทรพัยเ์พ่ือใหส้ินทรพัยน์ัน้อยู่ในสภาพท่ีพรอ้มจะ
ใชง้านไดต้ามความประสงค ์ ตน้ทุนในการรือ้ถอน  การขนยา้ย การบูรณะสถานท่ีตัง้ของสินทรพัยแ์ละตน้ทุนการกูยื้ม ส าหรับ
เครื่องมือท่ีควบคุมโดยลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วรซ์ึ่งไม่สามารถท างานไดโ้ดยปราศจากลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วรน์ั้นใหถื้อว่าลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์
ดงักล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอปุกรณ ์ 
 
ส่วนประกอบของรายการท่ีดิน อาคาร และอปุกรณแ์ตล่ะรายการท่ีมีอายกุารใหป้ระโยชนไ์ม่เทา่กนัตอ้งบนัทกึแตล่ะส่วนประกอบที่มี
นยัส าคญัแยกตา่งหากจากกนั  
 
ก าไรหรือขาดทนุจากการจ าหน่ายท่ีดนิ อาคารและอปุกรณ ์คือผลตา่งระหว่างสิ่งตอบแทนสทุธิท่ีไดร้บัจากการจ าหน่ายกบัมลูค่าตาม
บญัชีของที่ดนิ อาคารและอปุกรณ ์โดยรบัรูส้ทุธิเป็นรายไดอ่ื้นในก าไรหรือขาดทนุ 
 
สนิทรพัยท์ีเ่ชา่ 
 
การเช่าซึง่กลุ่มบรษิัทไดร้บัส่วนใหญ่ของความเส่ียงและผลตอบแทนจากการครอบครองทรพัยส์ินท่ีเช่านัน้ๆ ใหจ้ดัประเภทเป็นสญัญา
เช่าเงินทนุ  ส่วนท่ีดิน อาคารและอุปกรณท่ี์ไดม้าโดยท าสญัญาเช่าเงินทนุบนัทกึเป็นสินทรพัยด์ว้ยมลูค่ายุติธรรมหรือมลูค่าปัจจุบนั
ของจ านวนเงินขัน้ต  ่าท่ีตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่าแลว้แต่จ  านวนใดจะต ่ากว่า หกัดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทนุจากการดอ้ยค่า  
คา่เช่าท่ีช าระจะแยกเป็นส่วนท่ีเป็นค่าใชจ้่ายทางการเงินและส่วนท่ีจะหกัจากหนีต้ามสญัญา เพ่ือท าใหอ้ตัราดอกเบีย้แต่ละงวดเป็น
อตัราคงที่ส  าหรบัยอดคงเหลือของหนีส้ิน  คา่ใชจ้่ายทางการเงินจะบนัทกึโดยตรงในก าไรหรือขาดทนุ 
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ตน้ทนุทีเ่กิดขึน้ในภายหลงั 
 
ตน้ทนุในการเปล่ียนแทนส่วนประกอบจะรบัรูเ้ป็นส่วนหนึ่งของมลูค่าตามบญัชีของรายการท่ีดิน  อาคารและอุปกรณ ์ ถา้มีความ
เป็นไปไดค้อ่นขา้งแน่ท่ีกลุ่มบรษิัทจะไดร้บัประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนัน้ และสามารถวดัมลูค่าตน้ทนุของรายการ
นัน้ไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ  ชิน้ส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัจ าหน่ายตามมลูค่าตามบญัชี  ตน้ทนุท่ีเกิดขึน้ในการซ่อมบ ารุงท่ีดิน  อาคาร
และอปุกรณท่ี์เกิดขึน้เป็นประจ าจะรบัรูใ้นก าไรหรือขาดทนุเม่ือเกิดขึน้ 
 
คา่เสือ่มราคา 
 
คา่เส่ือมราคาค านวณจากมลูคา่เส่ือมสภาพของรายการอาคาร และอปุกรณ ์ซึง่ประกอบดว้ยราคาทนุของสินทรพัยห์รือตน้ทนุในการ
เปล่ียนแทนอ่ืน หกัดว้ยมลูคา่คงเหลือของสินทรพัย ์ 
 
คา่เส่ือมราคาบนัทกึเป็นคา่ใชจ้่ายในงบก าไรขาดทนุค านวณ โดยวธีิเสน้ตรงตามเกณฑอ์ายกุารใชง้านโดยประมาณของส่วนประกอบ
ของสินทรพัยแ์ตล่ะรายการหรือตามหน่วยของผลผลิต  ประมาณการอายกุารใหป้ระโยชนข์องสินทรพัยแ์สดงไดด้งันี ้ 
 
ส่วนปรบัปรุงที่ดนิ 5  ปี 
สิทธิการเช่าและส่วนปรบัปรุงสิทธิการเช่า 5 และ 10  ปี 
อาคารและสิ่งปลกูสรา้งอ่ืน 5 และ 20 ปี 
เครื่องจกัร เครื่องมือและอปุกรณ ์   
- ส่วนการผลิต ตามหน่วยของผลผลิต 
- ส่วนงานผลิตเหล็ก 20 ปี 
- ส่วนการบรกิาร 5 - 10  ปี 
- เครื่องมือและอปุกรณอ่ื์น 3 - 10 ปี 

เครื่องตกแตง่ ตดิตัง้และเครื่องใชส้  านกังาน 5 - 10 ปี 
ยานพาหนะ 5  ปี 
ถนน 5, 20 และ 27 ปี 
ท่าเทียบเรอืและสาธารณูปโภค 5 และ 30 ปี 
เรือลากจงู 5 - 17 ปี 
โรงพกัสินคา้และคลงัสินคา้ทณัฑบ์น 5 ปี 
 
กลุ่มบรษิัทไม่คิดคา่เส่ือมราคาส าหรบัท่ีดนิและสินทรพัยท่ี์อยู่ระหวา่งการก่อสรา้งและตดิตัง้ 
 
วธีิการคิดค่าเส่ือมราคา อายุการใหป้ระโยชนข์องสินทรพัยแ์ละมลูคา่คงเหลือ ถูกทบทวนอย่างนอ้ยท่ีสดุทกุสิน้รอบปีบญัชี และปรบัปรุง
ตามความเหมาะสม 

 
(ฌ) สัญญาเช่า 

 
ณ วนัเริ่มตน้ของสญัญาเช่า กลุ่มบริษัทจะประเมินว่าสญัญาเป็นสญัญาเช่าหรือประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือไม่ โดยสญัญาจะเป็น
สญัญาเช่าหรือประกอบดว้ยสญัญาเช่า ถา้สญัญานัน้มีการใหส้ิทธิในการควบคมุการใชสิ้นทรพัยท่ี์ระบุไดส้  าหรบัช่วง เวลาหนึ่งเพ่ือ
การแลกเปล่ียนกบัสิ่งตอบแทน 
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ตน้ทนุทีเ่กิดขึน้ในภายหลงั 
 
ตน้ทนุในการเปล่ียนแทนส่วนประกอบจะรบัรูเ้ป็นส่วนหนึ่งของมลูค่าตามบญัชีของรายการท่ีดิน  อาคารและอุปกรณ ์ ถา้มีความ
เป็นไปไดค้อ่นขา้งแน่ท่ีกลุ่มบรษิัทจะไดร้บัประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนัน้ และสามารถวดัมลูค่าตน้ทนุของรายการ
นัน้ไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ  ชิน้ส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัจ าหน่ายตามมลูค่าตามบญัชี  ตน้ทนุท่ีเกิดขึน้ในการซ่อมบ ารุงท่ีดิน  อาคาร
และอปุกรณท่ี์เกิดขึน้เป็นประจ าจะรบัรูใ้นก าไรหรือขาดทนุเม่ือเกิดขึน้ 
 
คา่เสือ่มราคา 
 
คา่เส่ือมราคาค านวณจากมลูคา่เส่ือมสภาพของรายการอาคาร และอปุกรณ ์ซึง่ประกอบดว้ยราคาทนุของสินทรพัยห์รือตน้ทนุในการ
เปล่ียนแทนอ่ืน หกัดว้ยมลูคา่คงเหลือของสินทรพัย ์ 
 
คา่เส่ือมราคาบนัทกึเป็นคา่ใชจ้่ายในงบก าไรขาดทนุค านวณ โดยวธีิเสน้ตรงตามเกณฑอ์ายกุารใชง้านโดยประมาณของส่วนประกอบ
ของสินทรพัยแ์ตล่ะรายการหรือตามหน่วยของผลผลิต  ประมาณการอายกุารใหป้ระโยชนข์องสินทรพัยแ์สดงไดด้งันี ้ 
 
ส่วนปรบัปรุงที่ดนิ 5  ปี 
สิทธิการเช่าและส่วนปรบัปรุงสิทธิการเช่า 5 และ 10  ปี 
อาคารและสิ่งปลกูสรา้งอ่ืน 5 และ 20 ปี 
เครื่องจกัร เครื่องมือและอปุกรณ ์   
- ส่วนการผลิต ตามหน่วยของผลผลิต 
- ส่วนงานผลิตเหล็ก 20 ปี 
- ส่วนการบรกิาร 5 - 10  ปี 
- เครื่องมือและอปุกรณอ่ื์น 3 - 10 ปี 

เครื่องตกแตง่ ตดิตัง้และเครื่องใชส้  านกังาน 5 - 10 ปี 
ยานพาหนะ 5  ปี 
ถนน 5, 20 และ 27 ปี 
ท่าเทียบเรอืและสาธารณูปโภค 5 และ 30 ปี 
เรือลากจงู 5 - 17 ปี 
โรงพกัสินคา้และคลงัสินคา้ทณัฑบ์น 5 ปี 
 
กลุ่มบรษิัทไม่คิดคา่เส่ือมราคาส าหรบัท่ีดนิและสินทรพัยท่ี์อยู่ระหวา่งการก่อสรา้งและตดิตัง้ 
 
วธีิการคิดค่าเส่ือมราคา อายุการใหป้ระโยชนข์องสินทรพัยแ์ละมลูคา่คงเหลือ ถูกทบทวนอย่างนอ้ยท่ีสดุทกุสิน้รอบปีบญัชี และปรบัปรุง
ตามความเหมาะสม 

 
(ฌ) สัญญาเช่า 

 
ณ วนัเริ่มตน้ของสญัญาเช่า กลุ่มบริษัทจะประเมินว่าสญัญาเป็นสญัญาเช่าหรือประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือไม่ โดยสญัญาจะเป็น
สญัญาเช่าหรือประกอบดว้ยสญัญาเช่า ถา้สญัญานัน้มีการใหสิ้ทธิในการควบคมุการใชส้ินทรพัยท่ี์ระบุไดส้  าหรบัช่วง เวลาหนึ่งเพ่ือ
การแลกเปล่ียนกบัสิ่งตอบแทน 
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บริษัทในฐานะผู้เช่า 
 
นโยบายการบญัชีท่ีถือปฏิบตัติัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2563 
 
กลุ่มบรษิัทใชว้ธีิการบญัชีเดียวส าหรบัการรบัรูร้ายการและการวดัมลูค่าสญัญาเช่าทกุสญัญา เวน้แต่สญัญาเช่าระยะสัน้และสญัญา
เช่าท่ีสินทรพัยอ์า้งอิงมีมลูค่าต  ่า ณ วนัท่ีสญัญาเช่าเริ่มมีผล (วนัท่ีสินทรพัยอ์า้งอิงพรอ้มใชง้าน) กลุ่มบริษัทบนัทกึสินทรพัยส์ิทธิการ
ใชซ้ึง่แสดงสิทธิในการใชส้ินทรพัยอ์า้งอิงและหนีส้ินตามสญัญาเช่าตามการจ่ายช าระตามสญัญาเช่า 
 
ก) สินทรัพยส์ิทธิการใช้ 

 
 สินทรพัยสิ์ทธิการใชว้ดัมูลค่าดว้ยราคาทนุหกัค่าเส่ือมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม และปรบัปรุงดว้ย

การวดัมลูค่าของหนีส้ินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรพัยส์ิทธิการใช ้ประกอบดว้ยจ านวนเงินของหนีส้ินตาม
สญัญาเช่าจากการรบัรูเ้ริ่มแรก ตน้ทนุทางตรงเริ่มแรกท่ีเกิดขึน้ จ  านวนเงินท่ีจ่ายช าระตามสญัญาเช่า ณ วนัท่ีสญัญาเช่า
เริ่มมีผลหรือก่อนวนัท่ีสญัญาเช่าเริ่มมีผล และหกัดว้ยสิ่งจงูใจตามสญัญาเช่าท่ีไดร้บั 

 
 ราคาทุนของสินทรพัยส์ิทธิการใช้รวมถึงประมาณการตน้ทุนท่ีจะเกิดขึน้ส  าหรับผูเ้ช่าในการรือ้และขนยา้ยสินทรพัย์

อา้งอิง การบูรณะสถานท่ีตัง้ของสินทรัพยอ์้างอิงหรือการบูรณะสินทรัพย์อา้งอิงใหอ้ยู่ในสภาพตามท่ีก าหนดไวใ้น
ขอ้ตกลงและเง่ือนไขของสญัญาเช่า 

 
 คา่เส่ือมราคาของสินทรพัยส์ิทธิการใชค้  านวณจากราคาทนุของสินทรพัยโ์ดยวธีิเสน้ตรงตามอายุของสญัญาเช่าหรืออายุ

การใหป้ระโยชนโ์ดยประมาณของสินทรพัยส์ิทธิการใชแ้ตล่ะประเภทแลว้แตร่ะยะเวลาใดจะสัน้กว่า ดงันี ้
ท่ีดนิและส่วนปรบัปรุงท่ีดิน 2 ปี 
อาคารและส่วนปรบัปรุงอาคาร 3-6 ปี 
ยานพาหนะ 3-5 ปี 
   

ข) หนีส้ินตามสัญญาเช่า 
 หนีส้ินตามสญัญาเช่าวดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ปัจจบุนัของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่าตลอดอายุสญัญาเช่า จ านวน

เงินท่ีตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่าประกอบดว้ยคา่เช่าคงที่หกัดว้ยสิ่งจูงใจตามสญัญาเช่า จ านวนเงินท่ีคาดว่าจะจ่ายภายใต้
การรบัประกนัมลูค่าคงเหลือ รวมถึงราคาใชส้ิทธิของสิทธิเลือกซือ้ซึ่งมีความแน่นอนอย่างสมเหตสุมผลท่ีกลุ่มบริษัทจะ
ใชส้ิทธินัน้ และการจ่ายคา่ปรบัเพ่ือการยกเลิกสญัญาเช่า หากขอ้ก าหนดของสญัญาเช่าแสดงใหเ้ห็นว่ากลุ่มบริษัทจะใช้
สิทธิในการยกเลิกสัญญาเช่า กลุ่มบริษัทบันทึกค่าเช่าผันแปรท่ีไม่ขึน้อยู่กับดัชนีหรืออัตราเป็นค่าใช้จ่ายในงวดท่ี
เหตกุารณห์รือเง่ือนไขซึง่เก่ียวขอ้งกบัการจ่ายช าระนัน้ไดเ้กิดขึน้ 

 
 กลุ่มบรษิัทคดิลดมลูคา่ปัจจบุนัของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่าโดยใชอ้ตัราดอกเบีย้การกูยื้มส่วนเพิ่ม ณ วนัท่ี

สญัญาเช่ามีผล หากอตัราดอกเบีย้ตามนยัของหนีส้ินสญัญาเช่านัน้ไม่สามารถก าหนดได ้ทัง้นีอ้ตัราดอกเบีย้การกูยื้ม
ส่วนเพิ่มอา้งอิงจากอตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรฐับาลปรับดว้ยค่าความเส่ียงท่ีเหมาะสมตามระยะเวลาของสญัญา
เช่านัน้ หลังจากวนัท่ีสัญญาเช่าเริ่มมีผล มูลค่าตามบญัชีของหนีส้ินตามสัญญาเช่าจะเพิ่มขึน้จากดอกเบีย้ของหนีส้ิน
ตามสญัญาเช่า และลดลงจากการจ่ายช าระหนีส้ินตามสัญญาเช่า นอกจากนี ้มลูค่าตามบญัชีของหนีส้ินตามสัญญา
เช่าจะถูกจัดมลูค่าใหม่เม่ือมีการเปล่ียนแปลงอายุสัญญาเช่า การเปล่ียนแปลงการจ่ายช าระตามสัญญาเช่า หรือการ
เปล่ียนแปลงในการประเมินสิทธิเลือกซือ้สินทรพัยอ์า้งอิง 
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ค) สัญญาเช่าระยะส้ันและสัญญาเช่าซึง่สินทรัพยอ้์างอิงมีมูลค่าต ่าหนี้สินตามสัญญาเช่า 
 
 สญัญาเช่าท่ีมีอายสุญัญาเช่า 12 เดือนหรือนอ้ยกวา่นบัตัง้แตว่นัท่ีสญัญาเช่าเริ่มมีผล หรือสญัญาเช่าซึ่งสินทรพัยอ์า้งอิง

มีมลูคา่ต  ่า จะบนัทกึเป็นคา่ใชจ้่ายตามวธีิเสน้ตรงตลอดอายสุญัญาเช่า 
 
นโยบายการบญัชทีีถ่อืปฏิบตัก่ิอนวนัที ่1 มกราคม 2563 
 
สัญญาเช่าเงินทุน 
 
กลุ่มบริษัทไดท้  าสญัญาขายเครื่องจกัรและอุปกรณแ์ละเช่ากลบัคืนซึ่งเขา้ลกัษณะเป็นสญัญาเช่าเงินทนุ ส่ิงตอบแทนจากการขายท่ี
สูงกว่ามลูค่าตามบญัชีของสินทรพัยไ์ม่ไดถู้กรบัรูเ้ป็นรายไดโ้ดยทนัที แต่กลุ่มบริษัทบนัทกึรบัรูเ้ป็นรายการรอตดับญัชีและทยอยตดั
ตลอดอายขุองสญัญาเช่า 
 
กลุ่มบริษัทบนัทึกสัญญาเช่าเงินลงทุนเป็นสินทรพัยแ์ละหนีสิ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวมดว้ยจ านวนเท่ากบัมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรพัยท่ี์เช่า ณ วนัเริ่มตน้ของสัญญาเช่า ค่าเช่าท่ีจ่ายช าระจะปันส่วนเป็นส่วนของค่าใชจ้่ายทางการเงินและส่วนท่ีไปลดเงินตน้ 
คา่ใชจ้่ายทางการเงินจะปันส่วนไปสู่งวดต่างๆ ตลอดอายุสญัญาเช่าเพ่ือใหอ้ตัราดอกเบีย้เม่ือเทียบกบัยอดหนีท่ี้คงเหลืออยู่ในแต่ละ
งวดมีอตัราคงที่ 
 
สัญญาเช่าด าเนินงาน 
 
รายจ่ายภายใตส้ญัญาเช่าด  าเนินงานบนัทกึในก าไรหรือขาดทนุโดยวธีิเสน้ตรงตลอดอายสุญัญาเช่า ประโยชนท่ี์ไดร้บัตามสญัญาเช่า 
จะรบัรูใ้นก าไรหรือขาดทนุเป็นส่วนหนึ่งของคา่เช่าทัง้สิน้ตามสญัญาตลอดอายสุญัญาเช่า 
 
คา่เช่าท่ีอาจเกิดขึน้ตอ้งน ามารวมค านวณจ านวนเงินขัน้ต  ่าท่ีตอ้งจ่ายตามระยะเวลาท่ีคงเหลือของสญัญาเช่าเม่ือไดร้บัการยืนยนัการ
ปรบัคา่เช่า 
 
การจ าแนกประเภทสัญญาเช่า 
 
ณ วนัท่ีเริ่มตน้ขอ้ตกลง กลุ่มบรษิัทจะพิจารณาวา่ขอ้ตกลงดงักล่าวประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือมีสญัญาเช่าเป็นส่วนประกอบหรือไม่ 
กลุ่มพิจารณาจากสินทรัพย์ท่ีมีลักษณะเฉพาะเจาะจง ถ้าการปฏิบัติตามข้อตกลงนั้นขึน้อยู่กับการใช้สินทรัพย์ท่ีมีลักษณะ
เฉพาะเจาะจง และขอ้ตกลงนัน้จะน าไปสู่สิทธิในการใชส้ินทรพัย ์ถา้ท  าใหก้ลุ่มบรษิัทมีสิทธิในการควบคมุการใชส้ินทรพัย ์  
 
ณ วนัท่ีเริ่มตน้ขอ้ตกลง หรือมีการประเมินขอ้ตกลงใหม่ กลุ่มบรษิัทแยกคา่ตอบแทนส าหรบัสญัญาเช่าและส่วนท่ีเป็นองคป์ระกอบอ่ืน
โดยใชม้ลูค่ายุติธรรมเป็นเกณฑใ์นการแยก หากกลุ่มบริษัทสรุปว่าเป็นสญัญาเช่าเงินทุน แต่ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนดงักล่าวได้
อย่างน่าเช่ือถือ ใหร้บัรูส้ินทรพัยแ์ละหนีส้ินในจ านวนท่ีเท่ากบัมลูค่ายุติธรรมของสินทรพัยท่ี์มีลกัษณะเฉพาะเจาะจงนัน้ หลงัจากนั้น
จ านวนหนีส้ินจะลดลงตามจ านวนท่ีจ่าย และตน้ทนุทางการเงินตามนยัจากหนีส้ินจะรบัรูโ้ดยใชอ้ตัราดอกเบีย้ เงินกูยื้มส่วนเพิ่มของ
กลุ่มบรษิัท 
 
บริษัทในฐานะผู้ให้เช่า 
 
กรณีสญัญาเชา่เงนิทนุ 
 
สญัญาเช่าท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไปใหก้บัผูเ้ช่าถือเป็นสญัญาเช่าเงินทนุ ณ วนัท่ีสญัญา
เช่าเริ่มมีผล บรษิัทฯ บนัทกึสินทรพัยภ์ายใตส้ญัญาเช่าเงินทุนเป็นลกูหนีด้ว้ยจ านวนท่ีเท่ากบัเงินลงทนุสุทธิตามสญัญาเช่าหรือมลูค่า
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ค) สัญญาเช่าระยะส้ันและสัญญาเช่าซึง่สินทรัพยอ้์างอิงมีมูลค่าต ่าหนี้สินตามสัญญาเช่า 
 
 สญัญาเช่าท่ีมีอายสุญัญาเช่า 12 เดือนหรือนอ้ยกวา่นบัตัง้แตว่นัท่ีสญัญาเช่าเริ่มมีผล หรือสญัญาเช่าซึ่งสินทรพัยอ์า้งอิง

มีมลูคา่ต  ่า จะบนัทกึเป็นคา่ใชจ้่ายตามวธีิเสน้ตรงตลอดอายสุญัญาเช่า 
 
นโยบายการบญัชทีีถ่อืปฏิบตัก่ิอนวนัที ่1 มกราคม 2563 
 
สัญญาเช่าเงินทุน 
 
กลุ่มบริษัทไดท้  าสญัญาขายเครื่องจกัรและอุปกรณแ์ละเช่ากลบัคืนซึ่งเขา้ลกัษณะเป็นสญัญาเช่าเงินทนุ สิ่งตอบแทนจากการขายท่ี
สูงกว่ามลูค่าตามบญัชีของสินทรพัยไ์ม่ไดถู้กรบัรูเ้ป็นรายไดโ้ดยทนัที แต่กลุ่มบริษัทบนัทกึรบัรูเ้ป็นรายการรอตดับญัชีและทยอยตดั
ตลอดอายขุองสญัญาเช่า 
 
กลุ่มบริษัทบนัทึกสัญญาเช่าเงินลงทุนเป็นสินทรพัยแ์ละหนีสิ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวมดว้ยจ านวนเท่ากบัมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรพัยท่ี์เช่า ณ วนัเริ่มตน้ของสัญญาเช่า ค่าเช่าท่ีจ่ายช าระจะปันส่วนเป็นส่วนของค่าใชจ้่ายทางการเงินและส่วนท่ีไปลดเงินตน้ 
คา่ใชจ้่ายทางการเงินจะปันส่วนไปสู่งวดต่างๆ ตลอดอายุสญัญาเช่าเพ่ือใหอ้ตัราดอกเบีย้เม่ือเทียบกบัยอดหนีท่ี้คงเหลืออยู่ในแต่ละ
งวดมีอตัราคงที่ 
 
สัญญาเช่าด าเนินงาน 
 
รายจ่ายภายใตส้ญัญาเช่าด  าเนินงานบนัทกึในก าไรหรือขาดทนุโดยวธีิเสน้ตรงตลอดอายสุญัญาเช่า ประโยชนท่ี์ไดร้บัตามสญัญาเช่า 
จะรบัรูใ้นก าไรหรือขาดทนุเป็นส่วนหนึ่งของคา่เช่าทัง้สิน้ตามสญัญาตลอดอายสุญัญาเช่า 
 
คา่เช่าท่ีอาจเกิดขึน้ตอ้งน ามารวมค านวณจ านวนเงินขัน้ต  ่าท่ีตอ้งจ่ายตามระยะเวลาท่ีคงเหลือของสญัญาเช่าเม่ือไดร้บัการยืนยนัการ
ปรบัคา่เช่า 
 
การจ าแนกประเภทสัญญาเช่า 
 
ณ วนัท่ีเริ่มตน้ขอ้ตกลง กลุ่มบรษิัทจะพิจารณาวา่ขอ้ตกลงดงักล่าวประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือมีสญัญาเช่าเป็นส่วนประกอบหรือไม่ 
กลุ่มพิจารณาจากสินทรัพย์ท่ีมีลักษณะเฉพาะเจาะจง ถ้าการปฏิบัติตามข้อตกลงนั้นขึน้อยู่กับการใช้สินทรัพย์ท่ีมีลักษณะ
เฉพาะเจาะจง และขอ้ตกลงนัน้จะน าไปสู่สิทธิในการใชส้ินทรพัย ์ถา้ท  าใหก้ลุ่มบรษิัทมีสิทธิในการควบคมุการใชส้ินทรพัย ์  
 
ณ วนัท่ีเริ่มตน้ขอ้ตกลง หรือมีการประเมินขอ้ตกลงใหม่ กลุ่มบรษิัทแยกคา่ตอบแทนส าหรบัสญัญาเช่าและส่วนท่ีเป็นองคป์ระกอบอ่ืน
โดยใชม้ลูค่ายุติธรรมเป็นเกณฑใ์นการแยก หากกลุ่มบริษัทสรุปว่าเป็นสญัญาเช่าเงินทุน แต่ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนดงักล่าวได้
อย่างน่าเช่ือถือ ใหร้บัรูส้ินทรพัยแ์ละหนีส้ินในจ านวนท่ีเท่ากบัมลูค่ายุติธรรมของสินทรพัยท่ี์มีลกัษณะเฉพาะเจาะจงนัน้ หลงัจากนั้น
จ านวนหนีส้ินจะลดลงตามจ านวนท่ีจ่าย และตน้ทนุทางการเงินตามนยัจากหนีส้ินจะรบัรูโ้ดยใชอ้ตัราดอกเบีย้ เงินกูยื้มส่วนเพิ่มของ
กลุ่มบรษิัท 
 
บริษัทในฐานะผู้ให้เช่า 
 
กรณีสญัญาเชา่เงนิทนุ 
 
สญัญาเช่าท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไปใหก้บัผูเ้ช่าถือเป็นสญัญาเช่าเงินทนุ ณ วนัท่ีสญัญา
เช่าเริ่มมีผล บรษิัทฯ บนัทกึสินทรพัยภ์ายใตส้ญัญาเช่าเงินทุนเป็นลกูหนีด้ว้ยจ านวนท่ีเท่ากบัเงินลงทนุสุทธิตามสญัญาเช่าหรือมลูค่า
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ปัจจุบนัสุทธิของจ านวนเงินท่ีจะไดร้บัตามสญัญาเช่าและมลูค่าคงเหลือท่ีไม่ไดร้บัการประกนั หลงัจากนัน้จะรบัรูร้ายไดท้างการเงิน
ตลอดอายสุญัญาเช่าในรูปแบบท่ีสะทอ้นถงึอตัราผลตอบแทนรายงวดคงที่ของเงินลงทนุสุทธิตามสญัญาเช่า 
 
กรณีสญัญาเชา่ด าเนนิงาน 
 
สญัญาเช่าท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไม่ไดโ้อนไปใหก้บัผูเ้ช่าถือเป็นสญัญาเช่าด  าเนินงาน บริษัทฯ 
บนัทกึจ านวนเงินท่ีไดร้บัตามสญัญาเช่าด  าเนินงานเป็นรายไดใ้นส่วนของก าไรหรือขาดทนุตามวิธีเสน้ตรงตลอดอายุของสญัญาเช่า 
ตน้ทุนทางตรงเริ่มแรกท่ีเกิดขึน้จากการไดม้าซึ่งสัญญาเช่าด  าเนินงานรวมในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์อ้างอิงและรับรูเ้ป็น
คา่ใชจ้่ายตลอดอายสุญัญาเช่าโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกนักบัรายไดจ้ากสญัญาเช่า 

 
(ญ) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 
สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนท่ีกลุ่มบริษัทซือ้มาและมีอายกุารใชง้านจ ากดัระยะเวลา 3 - 5 ปี แสดงในราคาทนุหกัค่าตดัจ าหน่ายสะสมและผล
ขาดทนุจากการดอ้ยคา่สะสม 

 
(ฎ) การด้อยค่าของสินทรัพย์ทีไ่ม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน 

 
ยอดสินทรพัยต์ามบญัชีของกลุ่มบรษิัทไดร้บัการทบทวน ณ ทกุวนัท่ีรายงานว่ามีขอ้บ่งชีเ้รื่องการด้อยค่าหรือไม่ในกรณีท่ีมีขอ้บ่งชีจ้ะ
ท าการประมาณมูลค่าสินทรพัยท่ี์คาดว่าจะไดร้บัคืน ส าหรบัค่าความนิยมและสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายุการใหป้ระโยชนไ์ม่ทราบ
แน่นอน หรือยงัไม่พรอ้มใชง้าน จะประมาณมลูคา่ท่ีคาดวา่จะไดร้บัคืนทกุปี ในช่วงเวลาเดียวกนั  
 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่ารบัรูเ้ม่ือมลูค่าตามบญัชีของสินทรพัยห์รือมูลค่าตามบญัชีของหน่วยสินทรพัยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดสูงกว่ามูล
คา่ท่ีจะไดร้บัคืน ขาดทนุจากการดอ้ยคา่บนัทกึในก าไรหรือขาดทนุ  
 
มลูค่าท่ีคาดว่าจะไดร้บัคืนของสินทรพัยท่ี์ไม่ใช่สินทรพัยท์างการเงินหมายถึง มลูค่าจากการใช้ของสินทรพัยห์รือมลูค่ายุติธรรมของ
สินทรพัยห์กัตน้ทนุในการขายแลว้แตม่ลูคา่ใดจะสงูกวา่  ในการประเมินมลูคา่จากการใชข้องสินทรพัย ์ ประมาณการกระแสเงินสดท่ี
จะไดร้บัในอนาคตจะคดิลดเป็นมลูคา่ปัจจบุนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนค านึงภาษีเงินไดเ้พ่ือใหส้ะทอ้นมลูค่าท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาด
ปัจจบุนั ซึง่แปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีตอ่สินทรพัยส์  าหรบัสินทรพัยท่ี์ไม่ก่อใหเ้กิดกระแสเงินสดรบัโดยอิสระจากสินทรพัยอ่ื์น 
จะพิจารณามลูคา่ท่ีคาดวา่จะไดร้บัคืนรวมกบัหน่วยสินทรพัยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดท่ีสินทรพัยน์ัน้เก่ียวขอ้งดว้ย 
 
การกลบัรายการดอ้ยคา่ 
 
ขาดทนุจากการดอ้ยค่าของสินทรพัยท่ี์ไม่ใช่สินทรพัยท์างการเงินอ่ืนๆ ท่ีเคยรบัรูใ้นงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทกุวนัท่ีท่ีออกรายงาน
ว่ามีข้อบ่งชีเ้รื่องการดอ้ยค่าหรือไม่ ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลับรายการ หากมีการเปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใช้ในการ
ค านวณมลูค่าท่ีคาดว่าจะไดร้บัคืน  ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการเพียงเท่าท่ีมูลค่าตามบญัชีของสินทรพัยไ์ม่เกินกว่า
มลูคา่ตามบญัชีภายหลงัหกัคา่เส่ือมราคาหรือคา่ตดัจ าหน่าย เสมือนหนึ่งไม่เคยมีการบนัทกึขาดทนุจากการดอ้ยค่ามาก่อน 

 
(ฏ) เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอื้่น 

 
เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ่ื้นแสดงในราคาทนุ 
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(ฐ) ผลประโยชน์พนักงาน 
 
โครงการสมทบเงนิ 
 
ภาระผกูพนัในการสมทบเขา้โครงการสมทบเงินจะถูกรบัรูเ้ป็นค่าใชจ้่ายพนกังานในก าไรหรือขาดทนุในรอบระยะเวลาท่ีพนกังานได้
ท  างานใหก้บักิจการ การสมทบเงินล่วงหนา้จะถกูรบัรูเ้ป็นสินทรพัยห์ากไดร้บัคืนเป็นเงินสดหรือหกัจากการจ่ายในอนาคต 
 
โครงการผลประโยชนท์ีก่ าหนดไว ้
 
ภาระผูกพันสุทธิของกลุ่มบริษัทจากโครงการผลประโยชนท่ี์ก าหนดไวถู้กค  านวณแยกต่างหากเป็นรายโครงการจากการประมาณ
ผลประโยชนใ์นอนาคตท่ีเกิดจากการท างานของพนกังานในงวดปัจจุบนัและงวดก่อนๆ  ผลประโยชนด์งักล่ าวไดมี้การคิดลดกระแส
เงินสดเพ่ือใหเ้ป็นมลูคา่ปัจจบุนั  
 
การค านวณภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชนท่ี์ก าหนดไวน้ัน้จดัท  าโดยนกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัท่ีไดร้บัอนญุาตเป็นประจ าทกุปี 
โดยวธีิคดิลดแตล่ะหน่วยท่ีประมาณการไว ้ ผลจากการค านวณอาจท าใหก้ลุ่มบริษัทมีสินทรพัยเ์กิดขึน้ ซึ่งการรบัรูเ้ป็นสินทรพัยจ์ะใช้
มูลค่าปัจจุบนัของประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจท่ีมีในรูปของการไดร้บัคืนในอนาคตจากโครงการหรือการหกัการสมทบเขา้โครงการใน
อนาคต ในการค านวณมูลค่าปัจจุบนัของประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจไดมี้การพิจารณาถึงความตอ้งการ เงินทุนขัน้ต  ่าส  าหรบัโครงการ
ตา่งๆ ของกลุ่มบรษิัท 
 
ในการวดัมลูคา่ใหม่ของหนีส้ินผลประโยชนท่ี์ก าหนดไวสุ้ทธิ ก าไรหรือขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั
จะถูกรบัรูร้ายการในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนทนัที กลุ่มบริษัทก าหนดดอกเบีย้จ่ายของหนีส้ินผลประโยชนท่ี์ก าหนดไวสุ้ทธิโดยใช้
อตัราคิดลดท่ีใชว้ดัมลูค่าภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน ์ณ ตน้ปี โดยค านงึถึงการเปล่ียนแปลงใดๆ ในหนีส้ินผลประโยชนท่ี์
ก าหนดไวสุ้ทธิซึ่งเป็นผลมาจากการสมทบเงินและการจ่ายช าระผลประโยชน ์ดอกเบีย้จ่ายสุทธิและค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับ
โครงการผลประโยชนร์บัรูร้ายการในก าไรหรือขาดทนุ  
 
เม่ือมีการเปล่ียนแปลงผลประโยชนข์องโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปล่ียนแปลงในผลประโยชนท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการบริการ
ในอดีต หรือ ก าไรหรือขาดทนุจากการลดขนาดโครงการตอ้งรบัรูใ้นก าไรหรือขาดทุนทนัที กลุ่มบริษัทรบัรูก้  าไรและขาดทุนจากการ
จ่ายช าระผลประโยชนพ์นกังานเม่ือเกิดขึน้ 
 
ผลประโยชนร์ะยะยาวอืน่  
 
ภาระผูกพันสุทธิของกลุ่มบริษัทท่ีเป็นผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเป็นผลประโยชน์ในอนาคตท่ีเกิดจากการท างานของ
พนกังานในงวดปัจจบุนัและงวดก่อนๆ ซึ่งผลประโยชนนี์ไ้ดค้ิดลดกระแสเงินสดเพ่ือใหเ้ป็นมลูค่าปัจจุบนั การวดัมลูค่าใหม่จะรบัรูใ้น
ก าไรหรือขาดทนุเม่ือเกิดขึน้  
 
ผลประโยชนเ์มือ่เลิกจา้ง  
 
ผลประโยชนเ์ม่ือเลิกจา้งจะรบัรูเ้ป็นคา่ใชจ้่ายเม่ือวนัใดวนัหนึ่งตอ่ไปนีเ้กิดขึน้ก่อน เม่ือกลุ่มบรษิัทไม่สามารถยกเลิกขอ้เสนอการใหผ้ล
ประโยชนด์งักล่าวไดอี้กต่อไป หรือเม่ือกลุ่มบริษัทรบัรู ้ตน้ทนุส าหรบัการปรบัโครงสรา้ง หากระยะเวลาการจ่ายผลประโยชนเ์กินกว่า 
12 เดือนนบัจากวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน ผลประโยชนเ์ม่ือเลิกจา้งจะถกูคดิลดกระแสเงินสด  
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(ฐ) ผลประโยชน์พนักงาน 
 
โครงการสมทบเงนิ 
 
ภาระผกูพนัในการสมทบเขา้โครงการสมทบเงินจะถูกรบัรูเ้ป็นค่าใชจ้่ายพนกังานในก าไรหรือขาดทนุในรอบระยะเวลาท่ีพนกังานได้
ท  างานใหก้บักิจการ การสมทบเงินล่วงหนา้จะถกูรบัรูเ้ป็นสินทรพัยห์ากไดร้บัคืนเป็นเงินสดหรือหกัจากการจ่ายในอนาคต 
 
โครงการผลประโยชนท์ีก่ าหนดไว ้
 
ภาระผูกพันสุทธิของกลุ่มบริษัทจากโครงการผลประโยชนท่ี์ก าหนดไวถู้กค  านวณแยกต่างหากเป็นรายโครงการจากการประมาณ
ผลประโยชนใ์นอนาคตท่ีเกิดจากการท างานของพนกังานในงวดปัจจุบนัและงวดก่อนๆ  ผลประโยชนด์งักล่ าวไดมี้การคิดลดกระแส
เงินสดเพ่ือใหเ้ป็นมลูคา่ปัจจบุนั  
 
การค านวณภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชนท่ี์ก าหนดไวน้ัน้จดัท  าโดยนกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัท่ีไดร้บัอนญุาตเป็นประจ าทกุปี 
โดยวธีิคดิลดแตล่ะหน่วยท่ีประมาณการไว ้ ผลจากการค านวณอาจท าใหก้ลุ่มบริษัทมีสินทรพัยเ์กิดขึน้ ซึ่งการรบัรูเ้ป็นสินทรพัยจ์ะใช้
มูลค่าปัจจุบนัของประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจท่ีมีในรูปของการไดร้บัคืนในอนาคตจากโครงการหรือการหกัการสมทบเขา้โครงการใน
อนาคต ในการค านวณมูลค่าปัจจุบนัของประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจไดมี้การพิจารณาถึงความตอ้งการ เงินทุนขัน้ต  ่าส  าหรบัโครงการ
ตา่งๆ ของกลุ่มบรษิัท 
 
ในการวดัมลูคา่ใหม่ของหนีส้ินผลประโยชนท่ี์ก าหนดไวสุ้ทธิ ก าไรหรือขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั
จะถูกรบัรูร้ายการในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนทนัที กลุ่มบริษัทก าหนดดอกเบีย้จ่ายของหนีส้ินผลประโยชนท่ี์ก าหนดไวสุ้ทธิโดยใช้
อตัราคิดลดท่ีใชว้ดัมลูค่าภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน ์ณ ตน้ปี โดยค านึงถึงการเปล่ียนแปลงใดๆ ในหนีส้ินผลประโยชนท่ี์
ก าหนดไวสุ้ทธิซึ่งเป็นผลมาจากการสมทบเงินและการจ่ายช าระผลประโยชน ์ดอกเบีย้จ่ายสุทธิและค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับ
โครงการผลประโยชนร์บัรูร้ายการในก าไรหรือขาดทนุ  
 
เม่ือมีการเปล่ียนแปลงผลประโยชนข์องโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปล่ียนแปลงในผลประโยชนท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการบริการ
ในอดีต หรือ ก าไรหรือขาดทนุจากการลดขนาดโครงการตอ้งรบัรูใ้นก าไรหรือขาดทุนทนัที กลุ่มบริษัทรบัรูก้  าไรและขาดทุนจากการ
จ่ายช าระผลประโยชนพ์นกังานเม่ือเกิดขึน้ 
 
ผลประโยชนร์ะยะยาวอืน่  
 
ภาระผูกพันสุทธิของกลุ่มบริษัทท่ีเป็นผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเป็นผลประโยชน์ในอนาคตท่ีเกิดจากการท างานของ
พนกังานในงวดปัจจบุนัและงวดก่อนๆ ซึ่งผลประโยชนนี์ไ้ดค้ิดลดกระแสเงินสดเพ่ือใหเ้ป็นมลูค่าปัจจุบนั การวดัมลูค่าใหม่จะรบัรูใ้น
ก าไรหรือขาดทนุเม่ือเกิดขึน้  
 
ผลประโยชนเ์มือ่เลิกจา้ง  
 
ผลประโยชนเ์ม่ือเลิกจา้งจะรบัรูเ้ป็นคา่ใชจ้่ายเม่ือวนัใดวนัหนึ่งตอ่ไปนีเ้กิดขึน้ก่อน เม่ือกลุ่มบรษิัทไม่สามารถยกเลิกขอ้เสนอการใหผ้ล
ประโยชนด์งักล่าวไดอี้กต่อไป หรือเม่ือกลุ่มบริษัทรบัรู ้ตน้ทนุส าหรบัการปรบัโครงสรา้ง หากระยะเวลาการจ่ายผลประโยชนเ์กินกว่า 
12 เดือนนบัจากวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน ผลประโยชนเ์ม่ือเลิกจา้งจะถกูคดิลดกระแสเงินสด  
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ผลประโยชนร์ะยะสัน้ของพนกังาน 
 
ผลประโยชนร์ะยะสัน้ของพนักงานรบัรูเ้ป็นค่าใชจ้่ายเม่ือพนกังานท างานให้ หนีส้ินรบัรูด้ว้ยมลูค่าท่ีคาดว่าจะจ่ายช าระ หากกลุ่ม
บรษิัทมีภาระผกูพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัโดยอนมุานท่ีจะตอ้งจ่ายอนัเป็นผลมาจากการท่ีพนกังานไดท้  างานใหใ้นอดีตและ
ภาระผกูพนันีส้ามารถประมาณไดอ้ย่างสมเหตสุมผล  

 
(ฑ) ประมาณการหนีสิ้น 

 
ประมาณการหนีส้ินจะรับรูก้็ต่อเม่ือกลุ่มบริษัทมีภาระหนีส้ินตามกฎหมายท่ีเกิดขึน้ในปัจจุบันหรือท่ีก่อตัวขึน้อันเป็นผลมาจาก
เหตกุารณ์ในอดีต และมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนว่าประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ายไปเพ่ือช าระภาระหนีสิ้นดงักล่าว 
ประมาณการหนีส้ินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดท่ีจะจ่ายในอนาคตโดยใชอ้ัตราคิดลดในตลาดปัจจุบนัก่อนค านึงถึงภาษี
เงินได ้เพ่ือใหส้ะทอ้นจ านวนท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซึ่งแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อหนีสิ้น ประมาณการหนีส้ิน
ส่วนท่ีเพิ่มขึน้เน่ืองจากเวลาท่ีผ่านไปรบัรูเ้ป็นตน้ทนุทางการเงิน 
 
ประมาณการคา่ใชจ้่ายจากสญัญาทีเ่สยีเปรียบหรือก่อใหเ้กิดภาระ 
 
ประมาณการค่าใชจ้่ายของสัญญาท่ีเสียเปรียบหรือก่อใหเ้กิดภาระแก่กลุ่มบริษัทจะบนัทกึเม่ือประโยชนท่ี์กลุ่มบริษัทพึงไดร้บันอ้ย
กว่าตน้ทนุท่ีจ าเป็นในการด าเนินการตามขอ้ผูกพันในสญัญา การประมาณค่าใชจ้่ายรบัรูด้ว้ยมลูค่าปัจจุบันของตน้ทนุท่ีคาดวา่จะ
เกิดขึน้เม่ือสิน้สดุสญัญาหรือตน้ทนุสทุธิท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้เม่ือด  าเนินสญัญาตอ่ แลว้แตม่ลูคา่ใดจะต ่ากวา่ กลุ่มบริษัทรบัรูผ้ลขาดทนุ
จากการดอ้ยคา่ท่ีเกิดขึน้จากสินทรพัยท่ี์ระบไุวใ้นสญัญาก่อนท่ีจะรบัรูแ้ละวดัมลูคา่ประมาณการหนีส้ิน 
 

(ฒ) ต้นทุนทางการเงิน 
 
ตน้ทุนการกูยื้มท่ีไม่ไดเ้ก่ียวกับการไดม้า  การก่อสรา้งหรือการผลิตสินทรพัยท่ี์เขา้เง่ือนไขรบัรูใ้นก าไรหรือขาดทุน โดยใชว้ิธีอัต รา
ดอกเบีย้ท่ีแทจ้รงิ 
 

(ณ) ภาษีเงินได้ 
 
คา่ใชจ้่ายภาษีเงินไดส้  าหรบัปีประกอบดว้ยภาษีเงินไดข้องงวดปัจจบุนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและ
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรบัรูใ้นก าไรหรือขาดทุนเวน้แต่ในส่วนท่ีเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวขอ้งในการรวมธุรกิจ หรือ รายการท่ีรบัรู ้
โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้หรือก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อ่ืน 
 
ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัไดแ้ก่ภาษีท่ีคาดว่าจะจ่ายช าระหรือไดร้บัช าระ โดยค านวณจากก าไรหรือขาดทนุประจ าปีท่ีตอ้งเสียภาษี 
โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน ตลอดจนการปรบัปรุงทางภาษีท่ีเก่ียวกบัรายการในปีก่อนๆ  
 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทกึโดยค านวณจากผลแตกต่างชั่วคราวท่ีเกิดขึน้ระหว่างมลูค่าตามบญัชีของสินทรพัยแ์ละหนีส้ินและ
จ านวนท่ีใชเ้พ่ือความมุ่งหมายทางภาษี  ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะไม่ถูกรบัรูเ้ม่ือเกิดจากผลแตกต่างชั่วคราวต่อไปนี ้ การรบัรู ้    
คา่ความนิยมในครัง้แรก  การรบัรูส้ินทรพัยห์รือหนีส้ินในครัง้แรกซึง่เป็นรายการท่ีไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนัน้ไม่มีผลกระทบต่อ
ก าไรขาดทนุทางบญัชีหรือทางภาษี และผลแตกตา่งที่เก่ียวขอ้งกบัเงินลงทนุในบริษัทย่อยและการร่วมคา้หากเป็นไปไดว้่าจะไม่มีการ
กลบัรายการในอนาคตอนัใกล ้
 
การวดัมูลค่าของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตอ้งสะทอ้นถึงผลกระทบทางภาษีท่ีจะเกิดจากลักษณะวิธีการท่ีกลุ่มบริษัทคาดว่าจะ
ไดร้บัผลประโยชนจ์ากสินทรพัยห์รือจะจ่ายช าระหนีส้ินตามมลูค่าตามบญัชี ณ วนัท่ีสิน้รอบระยะเวลาท่ีรายงาน  
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ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีวดัมลูค่าโดยใชอ้ตัราภาษีท่ีคาดว่าจะใชก้บัผลแตกต่างชั่วคราวเม่ือมีการกลบัรายการโดยใชอ้ตัราภาษีท่ี
ประกาศใชห้รือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน  
 
ในการก าหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  กลุ่มบริษัทต้องค  านึงถึงผลกระทบของ
สถานการณท์างภาษีท่ีไม่แน่นอนและอาจท าใหจ้  านวนภาษีท่ีตอ้งจ่ายเพิ่มขึน้ และมีดอกเบีย้ท่ีตอ้งช าระ  กลุ่มบริษัทเช่ือว่าไดต้ัง้ภาษี
เงินไดค้า้งจ่ายเพียงพอส าหรบัภาษีเงินไดท่ี้จะจ่ายในอนาคต ซึ่งเกิดจากการประเมินผลกระทบจากหลายปัจจยั รวมถึง การตีความ
ทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณใ์นอดีต  การประเมินนีอ้ยู่บนพืน้ฐานการประมาณการและขอ้สมมติฐาน และอาจ จะ
เก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเก่ียวกับเหตุการณใ์นอนาคต ขอ้มลูใหม่ๆอาจจะท าใหก้ลุ่มบริษัทเปล่ียนการตดัสินใจโดยขึน้อยู่กับความ
เพียงพอของภาษีเงินไดค้า้งจ่ายท่ีมีอยู่ การเปล่ียนแปลงในภาษีเงินไดค้า้งจ่ายจะกระทบต่อค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดใ้นงวดท่ีเกิดการ
เปล่ียนแปลง 
 
สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหนีส้ินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหกักลบไดเ้ม่ือกิจการมีสิทธิตามกฎหมายท่ีจะน า
สินทรพัยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหกักลบกบัหนีสิ้นภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดนี้ป้ระเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บ
ภาษีหน่วยงานเดียวกันส าหรับหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกัน ส าหรบัหน่วยภาษีต่างกันนัน้กิจการมีความตัง้ใจจะจ่าย
ช าระหนีส้ินและสินทรพัยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจบุนัดว้ยยอดสทุธิหรือตัง้ใจจะรบัคืนสินทรพัยแ์ละจ่ายช าระหนีส้ินในเวลาเดียวกนั 
 
สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนว่าก าไรเพ่ือเสียภาษีในอนาคตจะมีจ านวน
เพียงพอกบัการใชป้ระโยชนจ์ากผลแตกต่างชั่วคราวดงักล่าว  สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูกทบทวน ณ ทกุวนัท่ีรายงาน
และจะถกูปรบัลดลงเทา่ท่ีประโยชนท์างภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้รงิ  

 
(ด) การด าเนินงานทีย่กเลิก 

 
การด าเนินงานท่ียกเลิกเป็นส่วนประกอบของธุรกิจของกลุ่มบริษัท เป็นสายงานธุรกิจท่ีส  าคญัหรือเขตภูมิศาสตรท่ี์แยกต่างหากท่ี
ยกเลิกหรือถือไวเ้พ่ือขาย หรือเป็นบริษัทย่อยท่ีซือ้มาเพ่ือขายต่อ โดยจดัประเภทเป็นการด าเนินงานท่ียกเลิกเม่ือมีการขาย หรือเม่ือ
เขา้เง่ือนไขของการถือไวเ้พ่ือขาย แลว้แต่เวลาใดจะเกิดขึน้ก่อน  เม่ือมีการจัดประเภทเป็นการด าเนินงานท่ียกเลิก งบก าไรขาดทุน
เบด็เสรจ็ท่ีแสดงเปรียบเทียบจะถกูปรบัปรุงใหม่เสมือนวา่ส่วนงานนัน้ไดถ้กูยกเลิกตัง้แตต่น้งวดท่ีน ามาเปรียบเทียบ 

 
(ต) ก าไรต่อหุ้น 

 
กลุ่มบรษิัทแสดงก าไรตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐาน ก าไรตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐานค านวณโดยการหารก าไรหรือขาดทนุของผูถื้อหุน้สามญัของกลุ่มบริษัท 
ดว้ยจ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน า้หนกัท่ีออกจ าหน่ายระหว่างปี  

 
(ถ) รายงานทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 

 
ผลการด าเนินงานของส่วนงานท่ีรายงานต่อประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารของกลุ่มบริษัท (ผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงาน) 
จะแสดงถงึรายการท่ีเกิดขึน้จากส่วนงานด าเนินงานนัน้โดยตรงรวมถงึรายการท่ีไดร้บัการปันส่วนอย่างสมเหตสุมผล 

 
(ท) เคร่ืองมือทางการเงิน 

 
นโยบายการบญัชีทีถ่อืปฏิบตัิตัง้แตว่นัที ่1 มกราคม 2563  
 
กลุ่มบริษัทรบัรูร้ายการเม่ือเริ่มแรกของสินทรพัยท์างการเงินดว้ยมลูค่ายุติธรรม และบวกดว้ยตน้ทนุการท ารายการเฉพาะในกรณีท่ี
เป็นสินทรัพย์ทางการเงินท่ีไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน อย่างไรก็ตาม ส าหรับลูกหนี้การคา้ท่ีไม่มี
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ร�ายงานประจําปี�2563
บริษัท�สหวิริยาสตีลอินดัสตรี�จํากัด�(มหาชน)
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ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีวดัมลูค่าโดยใชอ้ตัราภาษีท่ีคาดว่าจะใชก้บัผลแตกต่างชั่วคราวเม่ือมีการกลบัรายการโดยใชอ้ตัราภาษีท่ี
ประกาศใชห้รือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน  
 
ในการก าหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  กลุ่มบริษัทต้องค  านึงถึงผลกระทบของ
สถานการณท์างภาษีท่ีไม่แน่นอนและอาจท าใหจ้  านวนภาษีท่ีตอ้งจ่ายเพิ่มขึน้ และมีดอกเบีย้ท่ีตอ้งช าระ  กลุ่มบริษัทเช่ือว่าไดต้ัง้ภาษี
เงินไดค้า้งจ่ายเพียงพอส าหรบัภาษีเงินไดท่ี้จะจ่ายในอนาคต ซึ่งเกิดจากการประเมินผลกระทบจากหลายปัจจยั รวมถึง การตีความ
ทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณใ์นอดีต  การประเมินนีอ้ยู่บนพืน้ฐานการประมาณการและขอ้สมมติฐาน และอาจ จะ
เก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเก่ียวกับเหตุการณใ์นอนาคต ขอ้มลูใหม่ๆอาจจะท าใหก้ลุ่มบริษัทเปล่ียนการตดัสินใจโดยขึน้อยู่กับความ
เพียงพอของภาษีเงินไดค้า้งจ่ายท่ีมีอยู่ การเปล่ียนแปลงในภาษีเงินไดค้า้งจ่ายจะกระทบต่อค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดใ้นงวดท่ีเกิดการ
เปล่ียนแปลง 
 
สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหนีสิ้นภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหกักลบไดเ้ม่ือกิจการมีสิทธิตามกฎหมายท่ีจะน า
สินทรพัยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหกักลบกบัหนีสิ้นภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดนี้ป้ระเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บ
ภาษีหน่วยงานเดียวกันส าหรับหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกัน ส าหรบัหน่วยภาษีต่างกันนัน้กิจการมีความตัง้ใจจะจ่าย
ช าระหนีส้ินและสินทรพัยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจบุนัดว้ยยอดสทุธิหรือตัง้ใจจะรบัคืนสินทรพัยแ์ละจ่ายช าระหนีส้ินในเวลาเดียวกนั 
 
สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนว่าก าไรเพ่ือเสียภาษีในอนาคตจะมีจ านวน
เพียงพอกบัการใชป้ระโยชนจ์ากผลแตกต่างชั่วคราวดงักล่าว  สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูกทบทวน ณ ทกุวนัท่ีรายงาน
และจะถกูปรบัลดลงเทา่ท่ีประโยชนท์างภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้รงิ  

 
(ด) การด าเนินงานทีย่กเลิก 

 
การด าเนินงานท่ียกเลิกเป็นส่วนประกอบของธุรกิจของกลุ่มบริษัท เป็นสายงานธุรกิจท่ีส  าคญัหรือเขตภูมิศาสตรท่ี์แยกต่างหากท่ี
ยกเลิกหรือถือไวเ้พ่ือขาย หรือเป็นบริษัทย่อยท่ีซือ้มาเพ่ือขายต่อ โดยจดัประเภทเป็นการด าเนินงานท่ียกเลิกเม่ือมีการขาย หรือเม่ือ
เขา้เง่ือนไขของการถือไวเ้พ่ือขาย แลว้แต่เวลาใดจะเกิดขึน้ก่อน  เม่ือมีการจัดประเภทเป็นการด าเนินงานท่ียกเลิก งบก าไรขาดทุน
เบด็เสรจ็ท่ีแสดงเปรียบเทียบจะถกูปรบัปรุงใหม่เสมือนวา่ส่วนงานนัน้ไดถ้กูยกเลิกตัง้แตต่น้งวดท่ีน ามาเปรียบเทียบ 

 
(ต) ก าไรต่อหุ้น 

 
กลุ่มบรษิัทแสดงก าไรตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐาน ก าไรตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐานค านวณโดยการหารก าไรหรือขาดทนุของผูถื้อหุน้สามญัของกลุ่มบริษัท 
ดว้ยจ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน า้หนกัท่ีออกจ าหน่ายระหว่างปี  

 
(ถ) รายงานทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 

 
ผลการด าเนินงานของส่วนงานท่ีรายงานต่อประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารของกลุ่มบริษัท (ผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงาน) 
จะแสดงถงึรายการท่ีเกิดขึน้จากส่วนงานด าเนินงานนัน้โดยตรงรวมถงึรายการท่ีไดร้บัการปันส่วนอย่างสมเหตสุมผล 

 
(ท) เคร่ืองมือทางการเงิน 

 
นโยบายการบญัชีทีถ่อืปฏิบตัิตัง้แตว่นัที ่1 มกราคม 2563  
 
กลุ่มบริษัทรบัรูร้ายการเม่ือเริ่มแรกของสินทรพัยท์างการเงินดว้ยมลูค่ายุติธรรม และบวกดว้ยตน้ทนุการท ารายการเฉพาะในกรณีท่ี
เป็นสินทรัพย์ทางการเงินท่ีไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน อย่างไรก็ตาม ส าหรับลูกหนี้การคา้ท่ีไม่มี
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องคป์ระกอบเก่ียวกบัการจดัหาเงินท่ีมีนยัส าคญั กลุ่มบรษิัทจะรบัรูส้ินทรพัยท์างการเงินดงักล่าวดว้ยราคาของรายการ ตามท่ีกล่าวไว้
ในนโยบายการบญัชีเรื่องการรบัรูร้ายได ้
การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงนิ 
 
กลุ่มบรษิัทจดัประเภทสินทรพัยท์างการเงิน ณ วนัท่ีรบัรูร้ายการเริ่มแรก เป็นสินทรพัยท์างการเงินท่ีวดัมลูค่าในภายหลงัดว้ยราคาทนุ
ตดัจ าหน่าย สินทรพัยท์างการเงินท่ีวดัมลูคา่ในภายหลงัดว้ยมลูค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืน และสินทรพัยท์างการเงินท่ี
วดัมลูคา่ในภายหลงัดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมผ่านก าไรหรือขาดทนุ โดยพิจารณาจากแผนธุรกิจของกิจการในการจดัการสินทรพัยท์างการ
เงิน และลกัษณะของกระแสเงินสดตามสญัญาของสินทรพัยท์างการเงิน 
 
สินทรัพยท์างการเงนิทีวั่ดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย  
 
กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย เม่ือกลุ่มบริษัทถือครองสินทรัพย์ทางการเงินนั้นเพ่ือรั บ       
กระแสเงินสดตามสญัญา และเง่ือนไขตามสญัญาของสินทรพัยท์างการเงินก่อใหเ้กิดกระแสเงินสดที่เป็นการรบัช าระเพียงเงินตน้และ
ดอกเบีย้จากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีระบุไวเ้ท่านัน้ สินทรพัยท์างการเงินดงักล่าววดัมูลค่าในภายหลังโดยใชว้ิธีดอกเบีย้ท่ี
แทจ้รงิและตอ้งมีการประเมินการดอ้ยคา่ ทัง้นี ้ผลก าไรและขาดทนุท่ีเกิดขึน้จากการตดัรายการ การเปล่ียนแปลง หรือการดอ้ยค่าของ
สินทรพัยด์งักล่าวจะรบัรูใ้นส่วนของก าไรหรือขาดทนุ  
 
สินทรัพยท์างการเงนิทีวั่ดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 
 
สินทรพัยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมลูค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทนุ จะแสดงในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยมลูค่ายุติธรรม โดย
รบัรูก้ารเปล่ียนแปลงสทุธิของมลูคา่ยตุธิรรมในส่วนของก าไรหรือขาดทนุ 
 
ทัง้นี ้สินทรพัยท์างการเงินดงักล่าว หมายรวมถงึ ตราสารอนพุนัธ ์เงินลงทนุระยะยาว (ตราสารทนุท่ีไม่อยู่ในความตอ้งการของตลาด) 
กลุ่มบริษัทไม่ได้เลือกจัดประเภทให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และสินทรัพย์ทางการเงินท่ีมี       
กระแสเงินสดที่ไม่ไดร้บัช าระเพียงเงินตน้และดอกเบีย้ 
 
เงินปันผลรบัจากเงินลงทนุในตราสารทนุของบริษัทท่ีไม่อยู่ในความตอ้งการของตลาดถือเป็นรายไดอ่ื้นในส่วนของก าไรหรือขาดทนุ
(ถา้มี) 
 
การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของหนีส้ินทางการเงนิ 
 
ยกเวน้หนีส้ินตราสารอนุพันธ์ กลุ่มบริษัทรับรูร้ายการเม่ือเริ่มแรกส าหรับหนีสิ้นทางการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนการท า
รายการ และจดัประเภทหนีส้ินทางการเงินเป็นหนีส้ินทางการเงินท่ีวดัมลูค่าในภายหลงัดว้ยราคาทนุตดัจ าหน่าย โดยใชว้ิธีดอกเบีย้ท่ี
แทจ้รงิ ทัง้นี ้ผลก าไรและขาดทนุท่ีเกิดขึน้จากการตดัรายการหนีส้ินทางการเงินและการตดัจ าหน่ายตามวธีิดอกเบีย้ท่ีแทจ้ริงจะรบัรูใ้น
ส่วนของก าไรหรือขาดทนุ โดยการค านวณมูลค่าราคาทนุตดัจ าหน่ายค านึงถึงค่าธรรมเนียมหรือตน้ทนุท่ีถือเป็นส่วนหนึ่งของอตัรา
ดอกเบีย้ท่ีแทจ้รงินัน้ดว้ย ทัง้นี ้คา่ตดัจ าหน่ายตามวิธีดอกเบีย้ท่ีแทจ้ริงแสดงเป็นส่วนหนึ่งของตน้ทนุทางการเงินในส่วนของก าไรหรื อ
ขาดทนุ 
 
การตัดรายการของเคร่ืองมือทางการเงนิ 
 
สินทรพัยท์างการเงินจะถูกตดัรายการออกจากบญัชี เม่ือสิทธิท่ีจะไดร้บักระแสเงินสดของสินทรพัยน์ัน้ไดส้ิน้สุดลง หรือไดมี้การโอน
สิทธิท่ีจะไดร้บักระแสเงินสดของสินทรพัยน์ัน้ รวมถงึไดมี้การโอนความเส่ียงและผลตอบแทนเกือบทัง้หมดของสินทรพัยน์ัน้ หรือมีการ
โอนการควบคมุในสินทรพัยน์ัน้ แมว้า่จะไม่มีการโอนหรือไม่ไดค้งไวซ้ึง่ความเส่ียงและผลตอบแทนเกือบทัง้หมดของสินทรพัยน์ัน้ 
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กลุ่มบรษิัทตดัรายการหนีส้ินทางการเงินก็ตอ่เม่ือไดมี้การปฏิบตัติามภาระผูกพนัของหนีส้ินนัน้แลว้ มีการยกเลิกภาระผูกพนันัน้ หรือ
มีการสิน้สุดลงของภาระผูกพันนั้น ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนหนีส้ินทางการเงินท่ีมีอยู่ใหเ้ป็นหนีส้ินใหม่จากผู้ใหกู้ร้ายเดียวกันซึ่งมี
ขอ้ก าหนดท่ีแตกต่างกันอย่างมาก หรือมีการแกไ้ขขอ้ก าหนดของหนีสิ้นท่ีมีอยู่อย่างเป็นสาระส าคญั จะถือว่าเป็นการตดัรายการ
หนีส้ินเดมิและรบัรูห้นีส้ินใหม่  
 
กลุ่มบรษิัทและบริษัทถือว่าเป็นการเปล่ียนแปลงอย่างมากในขอ้ก าหนดของหนีส้ินทางการเงิน หากมลูค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดภายใต้
เง่ือนไขใหม่รวมถงึคา่ธรรมเนียมจ่ายใดๆ สุทธิดว้ยค่าธรรมเนียมรบัใดๆ และคิดลดดว้ยอตัราดอกเบีย้ท่ีแทจ้ริงเดิม ซึ่งมีความแตกต่างอย่าง
นอ้ยรอ้ยละ 10 จากการคิดลดมลูค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดคงเหลือของหนีส้ินทางการเงินเดิม 
 
ถา้การเปล่ียนแปลงในขอ้ก าหนดของหนีส้ินทางการเงินไม่เป็นการเปล่ียนแปลงอย่างมาก ผลต่างระหว่าง 1) ยอดมูลค่าตามบญัชีของ
หนีสิ้นทางการเงินก่อนแปล่ียนแปลง และ 2) มลูค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดภายใตเ้ง่ือนไขใหม่จะถูกรบัรูใ้นงบก าไรขาดทนุอ่ืนภายใต้
ผลก าไรหรือขาดทนุจากการเปล่ียนแปลง 
 
โดยรบัรูผ้ลแตกตา่งของมลูคา่ตามบญัชีดงักล่าวในส่วนของก าไรหรือขาดทนุ 
 
การด้อยค่าของสินทรัพยท์างการเงนิ 
 
กลุ่มบริษัทใชว้ิธีการอย่างง่ายในการค านวณผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ส  าหรบัลูกหนีก้ารคา้และสินทรพัยท่ี์เกิดจาก
สญัญา ดงันัน้ ทกุวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจึงไม่มีการติดตามการเปล่ียนแปลงของความเส่ียงทางดา้นเครดิต แต่จะ
รบัรูค้่าเผ่ือผลขาดทนุจากผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ตลอดอายุของลูกหนีก้ารคา้และสินทรพัยท่ี์เ กิดจากสญัญา โดย
อา้งอิงจากขอ้มลูผลขาดทนุดา้นเครดิตจากประสบการณใ์นอดีต ปรบัปรุงดว้ยขอ้มูลการคาดการณไ์ปในอนาคตเก่ียวกับลูกหนีน้ัน้
และสภาพแวดลอ้มทางดา้นเศรษฐกิจ 
 
สินทรพัยท์างการเงินจะถกูตดัจ าหน่ายออกจากบญัชี เม่ือกิจการคาดวา่จะไม่ไดร้บัคืนกระแสเงินสดตามสญัญาอีกตอ่ไป  
 
การหักกลบของเคร่ืองมือทางการเงนิ 
 
สินทรพัยท์างการเงินและหนีส้ินทางการเงินจะน ามาหกักลบกนั และแสดงดว้ยยอดสุทธิในงบแสดงฐานะการเงิน ก็ต่อเม่ือกิจการมี
สิทธิบงัคบัใชไ้ดต้ามกฎหมายอยู่แลว้ในการหกักลบจ านวนเงินท่ีรบัรู ้และกิจการมีความตัง้ใจท่ีจะช าระดว้ยยอดสุทธิ หรือตัง้ใจท่ีจะ
รบัสินทรพัยแ์ละช าระหนีส้ินพรอ้มกนั 
 
นโยบายการบัญชีทีถื่อปฏิบัติก่อนวันที ่1 มกราคม 2563 
 
ค่าเผื่อหนีส้งสัยจะสูญ 
ประเมินโดยการวเิคราะหป์ระวตักิารช าระหนี ้และการคาดการณเ์ก่ียวกบัการช าระหนีใ้นอนาคคตของลูกคา้ ลูกหนีจ้ะถูกตดัจ าหน่าย
บญัชีเม่ือทราบวา่เป็นหนีส้ญู 
 
การด้อยค่าของสินทรัพย ์
 
 เม่ือมีการลดลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรพัยท์างการเงินเผ่ือขาย ซึ่งไดบ้นัทึกในส่วนของผูถื้อหุน้ และมีความชดัเจนว่าสินทรพัย์
ดงักล่าวมีการดอ้ยคา่  ยอดขาดทนุซึ่งเคยบนัทกึในส่วนของผูถื้อหุน้จะถูกบนัทกึในก าไรหรือขาดทุนโดยไม่ตอ้งปรบักบัยอดสินทรพัย์
ทางการเงินดังกล่าว  ยอดขาดทุนท่ีบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนเป็นผลต่างระหว่างราคาทุนท่ีซือ้กับมูลค่ายุติธรรมในปัจจุบันของ
สินทรพัย ์ หกัขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของสินทรพัยท์างการเงินนัน้ๆ ซึง่เคยรบัรูแ้ลว้ในก าไรหรือขาดทนุ 
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กลุ่มบรษิัทตดัรายการหนีส้ินทางการเงินก็ตอ่เม่ือไดมี้การปฏิบตัติามภาระผูกพนัของหนีส้ินนัน้แลว้ มีการยกเลิกภาระผูกพนันัน้ หรือ
มีการสิน้สุดลงของภาระผูกพันนั้น ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนหนีส้ินทางการเงินท่ีมีอยู่ใหเ้ป็นหนีส้ินใหม่จากผู้ใหกู้ร้ายเดียวกันซึ่งมี
ขอ้ก าหนดท่ีแตกต่างกันอย่างมาก หรือมีการแกไ้ขขอ้ก าหนดของหนีสิ้นท่ีมีอยู่อย่างเป็นสาระส าคญั จะถือว่าเป็นการตดัรายการ
หนีส้ินเดมิและรบัรูห้นีส้ินใหม่  
 
กลุ่มบรษิัทและบริษัทถือว่าเป็นการเปล่ียนแปลงอย่างมากในขอ้ก าหนดของหนีส้ินทางการเงิน หากมลูค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดภายใต้
เง่ือนไขใหม่รวมถงึคา่ธรรมเนียมจ่ายใดๆ สุทธิดว้ยค่าธรรมเนียมรบัใดๆ และคิดลดดว้ยอตัราดอกเบีย้ท่ีแทจ้ริงเดิม ซึ่งมีความแตกต่างอย่าง
นอ้ยรอ้ยละ 10 จากการคิดลดมลูค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดคงเหลือของหนีส้ินทางการเงินเดิม 
 
ถา้การเปล่ียนแปลงในขอ้ก าหนดของหนีส้ินทางการเงินไม่เป็นการเปล่ียนแปลงอย่างมาก ผลต่างระหว่าง 1) ยอดมูลค่าตามบญัชีของ
หนีส้ินทางการเงินก่อนแปล่ียนแปลง และ 2) มลูค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดภายใตเ้ง่ือนไขใหม่จะถูกรบัรูใ้นงบก าไรขาดทนุอ่ืนภายใต้
ผลก าไรหรือขาดทนุจากการเปล่ียนแปลง 
 
โดยรบัรูผ้ลแตกตา่งของมลูคา่ตามบญัชีดงักล่าวในส่วนของก าไรหรือขาดทนุ 
 
การด้อยค่าของสินทรัพยท์างการเงนิ 
 
กลุ่มบริษัทใชว้ิธีการอย่างง่ายในการค านวณผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ส  าหรบัลูกหนีก้ารคา้และสินทรพัยท่ี์เกิดจาก
สญัญา ดงันัน้ ทกุวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจึงไม่มีการติดตามการเปล่ียนแปลงของความเส่ียงทางดา้นเครดิต แต่จะ
รบัรูค้่าเผ่ือผลขาดทนุจากผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ตลอดอายุของลูกหนีก้ารคา้และสินทรพัยท่ี์เ กิดจากสญัญา โดย
อา้งอิงจากขอ้มลูผลขาดทนุดา้นเครดิตจากประสบการณใ์นอดีต ปรบัปรุงดว้ยขอ้มูลการคาดการณไ์ปในอนาคตเก่ียวกับลูกหนีน้ัน้
และสภาพแวดลอ้มทางดา้นเศรษฐกิจ 
 
สินทรพัยท์างการเงินจะถกูตดัจ าหน่ายออกจากบญัชี เม่ือกิจการคาดวา่จะไม่ไดร้บัคืนกระแสเงินสดตามสญัญาอีกตอ่ไป  
 
การหักกลบของเคร่ืองมือทางการเงนิ 
 
สินทรพัยท์างการเงินและหนีสิ้นทางการเงินจะน ามาหกักลบกนั และแสดงดว้ยยอดสุทธิในงบแสดงฐานะการเงิน ก็ต่อเม่ือกิจการมี
สิทธิบงัคบัใชไ้ดต้ามกฎหมายอยู่แลว้ในการหกักลบจ านวนเงินท่ีรบัรู ้และกิจการมีความตัง้ใจท่ีจะช าระดว้ยยอดสุทธิ หรือตัง้ใจท่ีจะ
รบัสินทรพัยแ์ละช าระหนีส้ินพรอ้มกนั 
 
นโยบายการบัญชีทีถื่อปฏิบัติก่อนวันที ่1 มกราคม 2563 
 
ค่าเผื่อหนีส้งสัยจะสูญ 
ประเมินโดยการวเิคราะหป์ระวตักิารช าระหนี ้และการคาดการณเ์ก่ียวกบัการช าระหนีใ้นอนาคคตของลูกคา้ ลูกหนีจ้ะถูกตดัจ าหน่าย
บญัชีเม่ือทราบวา่เป็นหนีส้ญู 
 
การด้อยค่าของสินทรัพย ์
 
 เม่ือมีการลดลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรพัยท์างการเงินเผ่ือขาย ซึ่งไดบ้นัทึกในส่วนของผูถื้อหุน้ และมีความชดัเจนว่าสินทรพัย์
ดงักล่าวมีการดอ้ยคา่  ยอดขาดทนุซึ่งเคยบนัทกึในส่วนของผูถื้อหุน้จะถูกบนัทกึในก าไรหรือขาดทุนโดยไม่ตอ้งปรบักบัยอดสินทรพัย์
ทางการเงินดังกล่าว  ยอดขาดทุนท่ีบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนเป็นผลต่างระหว่างราคาทุนท่ีซือ้กับมูลค่ายุติธรรมในปัจจุบันของ
สินทรพัย ์ หกัขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของสินทรพัยท์างการเงินนัน้ๆ ซึง่เคยรบัรูแ้ลว้ในก าไรหรือขาดทนุ 
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การค านวณมูลคา่ทีค่าดวา่จะไดร้บัคืน 
 
มลูคา่ท่ีคาดวา่จะไดร้บัคืนของหลกัทรพัยท่ี์ถือไวจ้นกวา่จะครบก าหนดท่ีบนัทกึโดยวิธีราคาทนุตดัจ าหน่าย  ค  านวณโดยการหามลูค่า
ปัจจบุนัของประมาณการกระแสเงินสดที่จะไดร้บัในอนาคต คดิลดดว้ยอตัราดอกเบีย้ท่ีแทจ้รงิ 
 
มลูคา่ท่ีคาดวา่จะไดร้บัคืนของสินทรพัยท์างการเงินส าหรบัหลกัทรพัยเ์ผ่ือขาย ค  านวณโดยอา้งอิงถงึมลูคา่ยตุธิรรม 
 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรพัยท์างการเงินจะถูกกลับรายการ  เม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดร้ับคืนเพิ่มขึน้ในภายหลังและการ
เพิ่มขึน้นัน้สมัพนัธโ์ดยตรงกบัขาดทนุจากการดอ้ยคา่ท่ีเคยรบัรูใ้นก าไรหรือขาดทนุ  ส  าหรบัสินทรพัยท์างการเงินท่ีบนัทกึโดยวิธีราคา
ทนุตดัจ าหน่ายและตราสารหนีท่ี้จดัประเภทเป็นหลกัทรพัยเ์ผ่ือขาย การกลบัรายการจะถูกบนัทกึในก าไรหรือขาดทนุ ส่วนสินทรพัย์
ทางการเงินท่ีเป็นตราสารทนุท่ีจดัประเภทเป็นหลกัทรพัยเ์ผ่ือขาย การกลบัรายการจะถกูรบัรูโ้ดยตรงในก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อ่ืน 

 
(ธ) หนีสิ้นทีมี่ภาระดอกเบีย้ 

 
หนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้บันทึกเริ่มแรกในราคาทุนหักค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวกับการเกิดหนีสิ้น ภายหลังจากการบันทึกหนีสิ้นท่ีมีภาระ
ดอกเบีย้จะบนัทกึต่อมาโดยวิธีราคาทนุตดัจ าหน่าย  ผลต่างระหว่างยอดหนีเ้ริ่มแรกและยอดหนีเ้ม่ือครบก าหนดไถ่ถอนจะบนัทกึใน
ก าไรหรือขาดทนุตลอดอายกุารกูยื้มโดยใชว้ธีิอตัราดอกเบีย้ท่ีแทจ้รงิ 

 
(น) การปรับโครงสร้างหนี ้

 
การปรบัโครงสรา้งหนีท่ี้มีปัญหาเป็นการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการช าระหนี ้บริษัทตอ้งบนัทึกผลกระทบจากการปรบัโครงสรา้งหนี้
นับตัง้แต่วนัท่ีปรับโครงสรา้งหนีจ้นถึงวนัครบก าหนดของหนีต้ามเง่ือนไขใหม่ อย่างไรก็ตามราคาตามบัญชีของหนี ้ณ วนัท่ีปรับ
โครงสรา้งหนีจ้ะไม่เปล่ียนแปลง 
 
จ านวนท่ีต้องจ่ายในอนาคตตามเง่ือนไขใหม่เป็นผลรวมของเงินทุกประเภทท่ีบริษัทสัญญาว่าจะจ่ายให้แก่เจ้าหนี้ในอนาคต
ตวัอย่างเช่น เงินตน้ ดอกเบีย้ และดอกเบีย้คา้งจ่ายท่ีบริษัทตอ้งจ่ายช าระตามเง่ือนไขใหม่ จ านวนเงินดงักล่าวตอ้งเป็นจ านวนท่ีไม่มี
การคิดลดใด ๆ ทัง้สิน้ บริษัทรบัรูก้  าไรจากการปรบัโครงสรา้งหนีใ้นแผนฟ้ืนฟูกิจการในงบก าไร (ขาดทนุ) ส าหรบัหนีท่ี้ตอ้งจ่ายใน
อนาคตตามเง่ือนไขในแผนฟ้ืนฟูกิจการต ่ากว่าหนีค้งเหลือตามบญัชี หากในแผนฟ้ืนฟูกิจการก าหนดยกหนีใ้ห ้ณ วนัท่ีศาลเห็นชอบ
ดว้ยแผนฟ้ืนฟกูิจการหรือวนัท่ีบรษิัทปฏิบตัไิดค้รบถว้นตามแผนฟ้ืนฟูกิจการ 
 
นบัตัง้แต่วนัท่ีปรบัโครงสรา้งหนีจ้นถึงวนัครบก าหนดของหนีต้ามเง่ือนไขใหม่ บริษัทตอ้งบนัทึกดอกเบีย้จ่ายโดยใชอ้ัตราดอกเบีย้ท่ี
แทจ้รงิ (ซึง่เป็นอตัราคงท่ี) คณูดว้ยราคาตามบญัชีของหนี ้ณ วนัเริ่มตน้ของแต่ละงวดอตัราดอกเบีย้ท่ีแทจ้ริงท่ีใชใ้นการค านวณ คือ 
อตัราส่วนลดที่ท  าใหม้ลูคา่ปัจจบุนัของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตตามเง่ือนไขใหม่มีคา่เทา่กบัราคาตามบญัชีของหนี ้โดยจ านวน
เงินท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตดงักล่าวตอ้งไม่รวมจ านวนหนีท่ี้อาจเกิดขึน้ในภายหนา้ ซึ่งบริษัทอาจตอ้งจ่ายหากเง่ือนไขบางประการท่ีระบุ
ไวใ้นสญัญาไดเ้กิดขึน้ 

 
(บ) ตราสารอนุพันธ์และการบัญชีป้องกันความเสี่ยง 

 
กลุ่มบรษิัทใชต้ราสารอนพุนัธ ์คือ สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบีย้ เพ่ือปอ้งกนัความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ 
 
กลุ่มบรษิัทรบัรูม้ลูคา่เริ่มแรกของตราสารอนพุนัธด์ว้ยมลูค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีท  าสญัญา และวดัมลูค่าในภายหลงัดว้ยมลูค่ายุติธรรม 
โดยรบัรูก้ารเปล่ียนแปลงของมลูคา่ยตุธิรรมในภายหลงัในส่วนของก าไรหรือขาดทนุ ทัง้นี ้บรษิัทฯ แสดงตราสารอนพุนัธเ์ป็นสินทรพัย์
ทางการเงินเม่ือมีมลูคา่ยตุธิรรมมากกวา่ศนูย ์และแสดงเป็นหนีส้ินทางการเงินเม่ือมีมลูคา่ยตุธิรรมนอ้ยกวา่ศนูย์ 
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กลุ่มบริษัทแสดงตราสารอนุพันธ์ ท่ีมีอายุสัญญาคงเหลือมากกว่า 12 เดือนและยังไม่ถึงก าหนดช าระภายใน 12 เดือน 
เป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน หรือหนี ้สินไม่หมุนเวียนอ่ืน และแสดงตราสารอนุพันธ์อ่ืนเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน หรือ
หนี้สินหมุนเวียน 
 
การบัญชีป้องกันความเสี่ยง 
 
เพ่ือวตัถปุระสงคข์องการบญัชีปอ้งกนัความเส่ียง กลุ่มบรษิัทจดัประเภทของการปอ้งกนัความเส่ียง ดงันี้ 
 
- การปอ้งกนัความเส่ียงในมลูคา่ยตุธิรรม ในกรณีท่ีมีการปอ้งกนัความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงในมลูค่ายุติธรรมของสินทรพัย์

หรือหนีส้ินท่ีรบัรูใ้นบญัชี หรือสญัญาผกูมดัท่ียงัไม่ไดร้บัรู  ้
- การปอ้งกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด ในกรณีท่ีมีการป้องกนัความเส่ียงจากการผนัผวนของกระแสเงินสด ซึ่งเกิดจากความ

เส่ียงเฉพาะของสินทรพัยห์รือหนีส้ินท่ีรบัรูใ้นบญัชีหรือรายการท่ีคาดการณไ์วท่ี้มีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ในระดบัสูงมากท่ี
จะเกิดขึน้ หรือความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศในสญัญาผกูมดัท่ียงัไม่ไดร้บัรู  ้

 
ณ วนัท่ีเริ่มก าหนดความสมัพนัธข์องการปอ้งกนัความเส่ียง กลุ่มบรษิัทตอ้งมีการก าหนดและจดัท าเอกสารอย่างเป็นทางการเก่ียวกบั
ความสมัพนัธข์องการป้องกนัความเส่ียงซึ่งจะใชก้ารบญัชีป้องกนัความเส่ียง และวตัถุประสงคแ์ละกลยุทธก์ารบริหารความเส่ียงใน
การด าเนินการปอ้งกนัความเส่ียง 
 
รายละเอียดของเอกสารดงักล่าวซึง่ไดจ้ดัท  าตัง้แต่วนัเริ่มตน้การป้องกนัความเส่ียงและไดป้รบัปรุงอย่างต่อเน่ือง กล่าวถึงเครื่องมือท่ี
ใชป้้องกนัความเส่ียง รายการท่ีมีการป้องกนัความเส่ียง ลกัษณะของความเส่ียงท่ีจะป้องกนั และวิธีท่ีกลุ่มบริษัท ใชใ้นการประเมิน
ประสิทธิผลของความสมัพนัธข์องการป้องกนัความเส่ียง ซึ่งรวมถึงการวิเคราะหถ์ึงสาเหตขุองความไม่มีประสิทธิผล และวิธีก าหนด
อตัราส่วนการปอ้งกนัความเส่ียง 
 
ความสมัพันธข์องการป้องกันความเส่ียงจะเขา้เง่ือนไขของการบญัชีป้องกนัความเส่ียง เม่ือเป็นไปตามขอ้ก าหนดของการประเมิน
ประสิทธิผลในการปอ้งกนัความเส่ียงทกุขอ้ตอ่ไปนี ้
- มีความสมัพนัธเ์ชิงเศรษฐกิจระหวา่งรายการท่ีมีการปอ้งกนัความเส่ียง และเครื่องมือท่ีใชป้อ้งกนัความเส่ียง 
- ผลกระทบของความเส่ียงดา้นเครดิตไม่ไดเ้ป็นปัจจัยส าคัญในการเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีเป็นผลมาจากความสัมพันธ์ทาง

เศรษฐกิจนัน้ 
- อัตราส่วนการป้องกันความเส่ียงของความสัมพันธข์องการป้องกันความเส่ียงดังกล่าวเท่ากับอัตราส่วนของปริมาณของ

รายการท่ีมีการป้องกนัความเส่ียงซึ่งกิจการท าการป้องกันความเส่ียงจริง ต่อปริมาณของเครื่องมือท่ีใชป้้องกนัความเส่ียงซึ่ง
กิจการไดใ้ชป้อ้งกนัความเส่ียงจรงิ 
 

กลุ่มบรษิัทบนัทกึรายการปอ้งกนัความเส่ียงท่ีเขา้เง่ือนไขทกุขอ้ส าหรบัการบญัชีปอ้งกนัความเส่ียง ดงันี  ้
 
การบัญชีป้องกันความเสี่ยงในมูลค่ายุตธิรรม 
 
การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือท่ีใชป้้องกันความเส่ียงรบัรูใ้นส่วนของก าไรหรือขาดทุน ส่วนการเปล่ียนแปลงใน
มลูคา่ยตุธิรรมของรายการท่ีมีการปอ้งกนัความเส่ียงส าหรบัความเส่ียงท่ีปอ้งกนั จะรบัรูเ้ป็นส่วนหนึ่งของมลูค่าตามบญัชีของรายการ
ท่ีมีการปอ้งกนัความเส่ียงนัน้ พรอ้มกบัรบัรูใ้นส่วนของก าไรหรือขาดทนุ 
 
ส าหรบัการปอ้งกนัความเส่ียงในมลูค่ายุติธรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายการท่ีวดัมลูค่าด้วยราคาทนุตดัจ าหน่าย    การปรบัปรุงมลูค่าตาม
บญัชีของรายการนัน้จะถูกตดัจ าหน่ายเขา้ส่วนของก าไรหรือขาดทุนตลอดระยะเวลาท่ีเหลืออยู่ของการป้องกันความเส่ียงดว้ยวิธี
ดอกเบีย้ท่ีแทจ้ริง ทัง้นี ้การตดัจ าหน่ายนัน้อาจเริ่มตน้ทนัทีท่ีมีการปรบัปรุงเกิดขึน้ หรือก่อนท่ีจะยุติการปรบัปรุงการเปล่ียนแปลง    
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กลุ่มบริษัทแสดงตราสารอนุพันธ์ ท่ีมีอายุสัญญาคงเหลือมากกว่า 12 เดือนและยังไม่ถึงก าหนดช าระภายใน 12 เดือน 
เป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน หรือหนี ้สินไม่หมุนเวียนอ่ืน และแสดงตราสารอนุพันธ์อ่ืนเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน หรือ
หนี้สินหมุนเวียน 
 
การบัญชีป้องกันความเสี่ยง 
 
เพ่ือวตัถปุระสงคข์องการบญัชีปอ้งกนัความเส่ียง กลุ่มบรษิัทจดัประเภทของการปอ้งกนัความเส่ียง ดงันี้ 
 
- การปอ้งกนัความเส่ียงในมลูคา่ยตุธิรรม ในกรณีท่ีมีการปอ้งกนัความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงในมลูค่ายุติธรรมของสินทรพัย์

หรือหนีส้ินท่ีรบัรูใ้นบญัชี หรือสญัญาผกูมดัท่ียงัไม่ไดร้บัรู  ้
- การปอ้งกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด ในกรณีท่ีมีการป้องกนัความเส่ียงจากการผนัผวนของกระแสเงินสด ซึ่งเกิดจากความ

เส่ียงเฉพาะของสินทรพัยห์รือหนีส้ินท่ีรบัรูใ้นบญัชีหรือรายการท่ีคาดการณไ์วท่ี้มีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ในระดบัสูงมากท่ี
จะเกิดขึน้ หรือความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศในสญัญาผกูมดัท่ียงัไม่ไดร้บัรู  ้

 
ณ วนัท่ีเริ่มก าหนดความสมัพนัธข์องการปอ้งกนัความเส่ียง กลุ่มบรษิัทตอ้งมีการก าหนดและจดัท าเอกสารอย่างเป็นทางการเก่ียวกบั
ความสมัพนัธข์องการป้องกนัความเส่ียงซึ่งจะใชก้ารบญัชีป้องกนัความเส่ียง และวตัถุประสงคแ์ละกลยุทธก์ารบริหารความเส่ียงใน
การด าเนินการปอ้งกนัความเส่ียง 
 
รายละเอียดของเอกสารดงักล่าวซึง่ไดจ้ดัท  าตัง้แต่วนัเริ่มตน้การป้องกนัความเส่ียงและไดป้รบัปรุงอย่างต่อเน่ือง กล่าวถึงเครื่องมือท่ี
ใชป้้องกนัความเส่ียง รายการท่ีมีการป้องกนัความเส่ียง ลกัษณะของความเส่ียงท่ีจะป้องกนั และวิธีท่ีกลุ่มบริษัท ใชใ้นการประเมิน
ประสิทธิผลของความสมัพนัธข์องการป้องกนัความเส่ียง ซึ่งรวมถึงการวิเคราะหถ์ึงสาเหตขุองความไม่มีประสิทธิผล และวิธีก าหนด
อตัราส่วนการปอ้งกนัความเส่ียง 
 
ความสมัพันธข์องการป้องกันความเส่ียงจะเขา้เง่ือนไขของการบญัชีป้องกนัความเส่ียง เม่ือเป็นไปตามขอ้ก าหนดของการประเมิน
ประสิทธิผลในการปอ้งกนัความเส่ียงทกุขอ้ตอ่ไปนี ้
- มีความสมัพนัธเ์ชิงเศรษฐกิจระหวา่งรายการท่ีมีการปอ้งกนัความเส่ียง และเครื่องมือท่ีใชป้อ้งกนัความเส่ียง 
- ผลกระทบของความเส่ียงดา้นเครดิตไม่ไดเ้ป็นปัจจัยส าคัญในการเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีเป็นผลมาจากความสัมพันธ์ทาง

เศรษฐกิจนัน้ 
- อัตราส่วนการป้องกันความเส่ียงของความสัมพันธข์องการป้องกันความเส่ียงดังกล่าวเท่ากับอัตราส่วนของปริมาณของ

รายการท่ีมีการป้องกนัความเส่ียงซึ่งกิจการท าการป้องกันความเส่ียงจริง ต่อปริมาณของเครื่องมือท่ีใชป้้องกนัความเส่ียงซึ่ง
กิจการไดใ้ชป้อ้งกนัความเส่ียงจรงิ 
 

กลุ่มบรษิัทบนัทกึรายการปอ้งกนัความเส่ียงท่ีเขา้เง่ือนไขทกุขอ้ส าหรบัการบญัชีปอ้งกนัความเส่ียง ดงันี  ้
 
การบัญชีป้องกันความเสี่ยงในมูลค่ายุตธิรรม 
 
การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือท่ีใชป้้องกันความเส่ียงรบัรูใ้นส่วนของก าไรหรือขาดทุน ส่วนการเปล่ียนแปลงใน
มลูคา่ยตุธิรรมของรายการท่ีมีการปอ้งกนัความเส่ียงส าหรบัความเส่ียงท่ีปอ้งกนั จะรบัรูเ้ป็นส่วนหนึ่งของมลูค่าตามบญัชีของรายการ
ท่ีมีการปอ้งกนัความเส่ียงนัน้ พรอ้มกบัรบัรูใ้นส่วนของก าไรหรือขาดทนุ 
 
ส าหรบัการปอ้งกนัความเส่ียงในมลูค่ายุติธรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายการท่ีวดัมลูค่าด้วยราคาทนุตดัจ าหน่าย    การปรบัปรุงมลูค่าตาม
บญัชีของรายการนัน้จะถูกตดัจ าหน่ายเขา้ส่วนของก าไรหรือขาดทุนตลอดระยะเวลาท่ีเหลืออยู่ของการป้องกันความเส่ียงดว้ยวิธี
ดอกเบีย้ท่ีแทจ้ริง ทัง้นี ้การตดัจ าหน่ายนัน้อาจเริ่มตน้ทนัทีท่ีมีการปรบัปรุงเกิดขึน้ หรือก่อนท่ีจะยุติการปรบัปรุงการเปล่ียนแปลง    
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ในมลูคา่ยตุธิรรมของรายการท่ีมีการปอ้งกนัความเส่ียง หากมีการตดัรายการของรายการท่ีมีการป้องกนัความเส่ียงนัน้ กลุ่มบริษัทจะ
รบัรูส้่วนของมลูคา่ยตุธิรรมที่ยงัไม่ไดต้ดัจ าหน่ายเขา้ส่วนของก าไรหรือขาดทนุทนัที 

 
(ป) การวัดมูลค่ายุติธรรม  

 
นโยบายการบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลของบริษัท/กลุ่มบริษัทหลายขอ้ก าหนดใหมี้การวดัมูลค่ายุติธรรมทัง้สินทรพัยแ์ละหนีส้ิน
ทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน 
 
กลุ่มบรษิัทก าหนดกรอบแนวคดิของการควบคมุเก่ียวกบัการวดัมลูค่ายุติธรรม กรอบแนวคิดนีร้วมถึงกลุ่มผูป้ระเมินมลูค่าซึ่งมีความ
รบัผิดชอบโดยรวมตอ่การวดัมลูคา่ยตุธิรรมที่มีนยัส าคญั รวมถงึการวดัมลูค่ายุติธรรมระดบั 3 และรายงานโดยตรงต่อผูบ้ริหารสูงสุด
ทางดา้นการเงิน 
 
กลุ่มผูป้ระเมินมลูคา่มีการทบทวนขอ้มลูท่ีไม่สามารถสงัเกตได ้และปรบัปรุงการวดัมลูค่าท่ีมีนยัส าคญัอย่างสม ่าเสมอ หากมีการใช้
ขอ้มลูจากบคุคลที่สามเพ่ือวดัมลูคา่ยตุธิรรม เช่น ราคาจากนายหนา้ หรือการตัง้ราคา กลุ่มผูป้ระเมินไดป้ระเมินหลกัฐานท่ีไดม้าจาก
บคุคลที่สามท่ีสนบัสนนุขอ้สรุปเก่ียวกบัการวดัมลูคา่รวมถงึการจดัระดบัชัน้ของมลูค่ายุติธรรมว่าเป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินอย่างเหมาะสม  
 
เม่ือวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรพัย์หรือหนีส้ิน บริษัท/กลุ่มบริษัทไดใ้ช้ขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดใ้หม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าไดมู้ลค่ า
ยตุธิรรมเหล่านีถ้กูจดัประเภทในแตล่ะล าดบัชัน้ของมลูคา่ยตุธิรรมตามขอ้มลูที่ใชใ้นการประเมินมลูค่า ดงันี ้ 
 
 ขอ้มลูระดบั 1 เป็นราคาเสนอซือ้ขาย (ไม่ตอ้งปรบัปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรบัสินทรพัยห์รือหนี ้สินอย่างเดียวกนั 
 ขอ้มลูระดบั 2 เป็นขอ้มลูอ่ืนท่ีสังเกตไดโ้ดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรือโดยออ้ม (เช่น ไดม้าจากราคา) ส าหรบัสินทรพัยน์ัน้หรือ

หนีส้ินนัน้นอกเหนือจากราคาเสนอซือ้ขายซึง่รวมอยู่ในขอ้มลูระดบั 1 
 ขอ้มลูระดบั 3 เป็นขอ้มลูส าหรบัสินทรพัยห์รือหนีส้ินท่ีไม่ไดม้าจากขอ้มลูท่ีสงัเกตได ้(ขอ้มลูท่ีไม่สามารถสงัเกตได)้ 
 
หากขอ้มลูที่น  ามาใชใ้นการวดัมลูคา่ยตุธิรรมของสินทรพัยห์รือหนีส้ินถกูจดัประเภทล าดบัชัน้ของมลูค่ายุติธรรมท่ีแตกต่างกนั การวดั
มลูคา่ยตุธิรรมโดยรวมจะถกูจดัประเภทในภาพรวมในระดบัเดียวกนัตามล าดบัชัน้ของมลูค่ายุติธรรมของขอ้มลูท่ีอยู่ในระดบัต  ่าสุดท่ี
มีนยัส าคญัส าหรบัการวดัมลูคา่ยตุธิรรมโดยรวม 
 
กลุ่มบรษิัทรบัรูก้ารโอนระหวา่งล าดบัชัน้ของมลูคา่ยตุธิรรม ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงานท่ีเกิดการโอนขึน้ 

 
(ผ) รายการทีเ่ป็นเงินตราต่างประเทศ 

 
กลุ่ มบริษั ทบันทึก รายการสิ นทรัพย์และหนี้สิ น ท่ี มีค่ า เ ป็น เ งิ นตราต่ างประ เทศ เ ป็น เ งิ นบาทในอัต ราแลก เป ล่ียน  
ณ วนัท่ีเกิดรายการยอดคงเหลือของบญัชีท่ีเป็นเงินตราตา่งประเทศ ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงินแปลงค่าเป็นเงินบาท ดว้ยอตัรา
แลกเปล่ียน ณ วนันัน้ 
 
ก าไรขาดทนุจากการแลกเปล่ียนเงินตราถือเป็นรายไดห้รือคา่ใชจ้่ายประจ าปี 

 
(ฝ) รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการทีเ่กี่ยวข้องกัน 
 

บคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักลุ่มบริษัท หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ  านาจควบคมุกลุ่มบริษัท หรือถูกกลุ่มบริษัท ควบคมุ
ไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยู่ภายใตก้ารควบคมุเดียวกนักบักลุ่มบรษิัท 
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นอกจากนีบ้คุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลท่ีมีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางออ้มซึ่งท  าใหมี้
อิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคญัต่อกลุ่มบริษัท ผูบ้ริหารส าคญั กรรมการหรือพนักงานของกลุ่มบริษัทท่ีมีอ  านาจในการวางแผนและ
ควบคมุการด าเนินงานของกลุ่มบรษิัท 

 
(พ) การใช้วิจารณญาณและการประมาณการ 

 
ในการจัดท างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการในเรื่องท่ีมี
ความไม่แน่นอนเสมอ การใชด้ลุยพินิจและประมาณการดงักล่าวนีส้่งผลกระทบต่อจ านวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและต่อขอ้มลูท่ี
แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลท่ีเกิดขึน้จริงจึงอาจแตกต่างไปจากจ านวนท่ีประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและ    
ประมาณการทางบญัชีท่ีส  าคญัมีดงัตอ่ไปนี ้
 
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดติทีค่าดว่าจะเกิดขึน้ของลูกหนีก้ารค้าและสินทรัพยท์ีเ่กิดจากสัญญา 
 
ในการประมาณค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ของลูกหนี้การคา้และสินทรัพย์ท่ีเกิดจากสัญญา ฝ่ายบริหาร
จ าเป็นตอ้งใชด้ลุยพินิจในการประมาณการผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้จากลูกหนีแ้ต่ละราย โดยค านึงถึงประสบการณ์
การเก็บเงินในอดีต อายขุองหนีท่ี้คงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจท่ีคาดการณไ์วข้องกลุ่มลูกคา้ท่ีมีความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีคลา้ยคลึงกนั
เป็นตน้ ทัง้นี ้ขอ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดิตจากประสบการณ์ในอดีตและการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจของกลุ่มบริษัทอาจไม่ได ้    
บง่บอกถงึการผิดสญัญาของลกูคา้ท่ีเกิดขึน้จรงิในอนาคต 
 
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ  
 
ในการประมาณค่าเผ่ือการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ ฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะ
เกิดขึน้จากสินคา้คงเหลือนัน้ โดยค่าเผ่ือการลดลงของมลูค่าสุทธิท่ีจะไดร้บัพิจารณาจากราคาท่ีคาดว่าจะขายไดต้ามปกติของธุรกิจ
หกัดว้ยค่าใช้จ่ายในการขายสินคา้นั้น และค่าเผ่ือส าหรับสินคา้เก่าล้าสมัย เคล่ือนไหวช้าหรือเส่ือมคุณภาพพิจารณาจากอายุ
โดยประมาณของสินคา้แตล่ะชนิด  
 
สัญญาเช่า 
 
การก าหนดอายสุญัญาเชา่ทีม่ีสทิธิการเลือกในการขยายอายสุญัญาเช่าหรือยกเลิกสญัญาเชา่ – กลุ่มบรษิทัในฐานะผูเ้ชา่ 
 
ในการก าหนดอายุสัญญาเช่า ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชด้ลุยพินิจในการประเมินว่ากลุ่มบริษัท มีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผล
หรือไม่ท่ีจะใชส้ิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสญัญาเช่าโดยค านึงถึงขอ้เท็จจริงและสภาพแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้ง
ทัง้หมดท่ีท าใหเ้กิดสิ่งจงูใจทางเศรษฐกิจส าหรบักลุ่มบรษิัท ในการใชห้รือไม่ใชส้ิทธิเลือกนัน้ 
 
การก าหนดอตัราดอกเบีย้การกูย้มืสว่นเพิ่ม - กลุ่มบริษทัในฐานะผูเ้ชา่ 
 
กลุ่มบริษัทไม่สามารถก าหนดอตัราดอกเบีย้ตามนัยของสัญญาเช่า ดงันัน้ ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการก าหนดอตัรา
ดอกเบีย้การกูยื้มส่วนเพิ่มของกลุ่มบรษิัทในการคดิลดหนีส้ินตามสญัญาเช่า โดยอตัราดอกเบีย้การกูยื้มส่วนเพิ่มเป็นอตัราดอกเบีย้ท่ี
กลุ่มบริษัทจะตอ้งจ่ายในการกูยื้มเงินท่ีจ าเป็นเพ่ือใหไ้ดม้าซึ่งสินทรพัยท่ี์มีมลูค่าใกลเ้คียงกบัสินทรพัยส์ิทธิการใชใ้นสภาพแวดลอ้ม
ทางเศรษฐกิจท่ีคลา้ยคลงึ โดยมีระยะเวลาการกูยื้มและหลกัประกนัท่ีคลา้ยคลงึ  
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นอกจากนีบ้คุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลท่ีมีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางออ้มซึ่งท  าใหมี้
อิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคญัต่อกลุ่มบริษัท ผูบ้ริหารส าคญั กรรมการหรือพนักงานของกลุ่มบริษัทท่ีมีอ  านาจในการวางแผนและ
ควบคมุการด าเนินงานของกลุ่มบรษิัท 

 
(พ) การใช้วิจารณญาณและการประมาณการ 

 
ในการจัดท างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการในเรื่องท่ีมี
ความไม่แน่นอนเสมอ การใชด้ลุยพินิจและประมาณการดงักล่าวนีส้่งผลกระทบต่อจ านวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและต่อขอ้มลูท่ี
แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลท่ีเกิดขึน้จริงจึงอาจแตกต่างไปจากจ านวนท่ีประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและ    
ประมาณการทางบญัชีท่ีส  าคญัมีดงัตอ่ไปนี ้
 
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดติทีค่าดว่าจะเกิดขึน้ของลูกหนีก้ารค้าและสินทรัพยท์ีเ่กิดจากสัญญา 
 
ในการประมาณค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ของลูกหนี้การคา้และสินทรัพย์ท่ีเกิดจากสัญญา ฝ่ายบริหาร
จ าเป็นตอ้งใชด้ลุยพินิจในการประมาณการผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้จากลูกหนีแ้ต่ละราย โดยค านึงถึงประสบการณ์
การเก็บเงินในอดีต อายขุองหนีท่ี้คงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจท่ีคาดการณไ์วข้องกลุ่มลูกคา้ท่ีมีความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีคลา้ยคลึงกนั
เป็นตน้ ทัง้นี ้ขอ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดิตจากประสบการณ์ในอดีตและการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจของกลุ่มบริษัทอาจไม่ได ้    
บง่บอกถงึการผิดสญัญาของลกูคา้ท่ีเกิดขึน้จรงิในอนาคต 
 
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ  
 
ในการประมาณค่าเผ่ือการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ ฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะ
เกิดขึน้จากสินคา้คงเหลือนัน้ โดยค่าเผ่ือการลดลงของมลูค่าสุทธิท่ีจะไดร้บัพิจารณาจากราคาท่ีคาดว่าจะขายไดต้ามปกติของธุรกิจ
หกัดว้ยค่าใช้จ่ายในการขายสินคา้นั้น และค่าเผ่ือส าหรับสินคา้เก่าล้าสมัย เคล่ือนไหวช้าหรือเส่ือมคุณภาพพิจารณาจากอายุ
โดยประมาณของสินคา้แตล่ะชนิด  
 
สัญญาเช่า 
 
การก าหนดอายสุญัญาเชา่ทีม่ีสทิธิการเลือกในการขยายอายสุญัญาเช่าหรือยกเลิกสญัญาเชา่ – กลุ่มบรษิทัในฐานะผูเ้ชา่ 
 
ในการก าหนดอายุสัญญาเช่า ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชด้ลุยพินิจในการประเมินว่ากลุ่มบริษัท มีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผล
หรือไม่ท่ีจะใชสิ้ทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสญัญาเช่าโดยค านึงถึงขอ้เท็จจริงและสภาพแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้ง
ทัง้หมดท่ีท าใหเ้กิดสิ่งจงูใจทางเศรษฐกิจส าหรบักลุ่มบรษิัท ในการใชห้รือไม่ใชส้ิทธิเลือกนัน้ 
 
การก าหนดอตัราดอกเบีย้การกูย้มืสว่นเพิ่ม - กลุ่มบริษทัในฐานะผูเ้ชา่ 
 
กลุ่มบริษัทไม่สามารถก าหนดอตัราดอกเบีย้ตามนัยของสัญญาเช่า ดงันัน้ ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการก าหนดอตัรา
ดอกเบีย้การกูยื้มส่วนเพิ่มของกลุ่มบรษิัทในการคดิลดหนีส้ินตามสญัญาเช่า โดยอตัราดอกเบีย้การกูยื้มส่วนเพิ่มเป็นอตัราดอกเบีย้ท่ี
กลุ่มบริษัทจะตอ้งจ่ายในการกูยื้มเงินท่ีจ าเป็นเพ่ือใหไ้ดม้าซึ่งสินทรพัยท่ี์มีมลูค่าใกลเ้คียงกบัสินทรพัยส์ิทธิการใชใ้นสภาพแวดลอ้ม
ทางเศรษฐกิจท่ีคลา้ยคลงึ โดยมีระยะเวลาการกูยื้มและหลกัประกนัท่ีคลา้ยคลงึ  
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การจดัประเภทของสญัญาเชา่ - กลุ่มบริษทัในฐานะผูใ้หเ้ชา่ 
 
ในการพิจารณาประเภทของสญัญาเช่าวา่เป็นสญัญาเช่าด  าเนินงานหรือสญัญาเช่าเงินทนุ ฝ่ายบริหารไดใ้ชด้ลุยพินิจในการประเมิน
เง่ือนไขและรายละเอียดของสญัญาเพ่ือพิจารณาวา่กลุ่มบรษิัทไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของในสินทรพัยท่ี์
เช่าดงักล่าวแลว้หรือไม่ 
 
ทีด่นิ อาคารและอุปกรณแ์ละค่าเสื่อมราคา 
 
ในการค านวณคา่เส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ ์ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งท าการประมาณอายุการใหป้ระโยชนแ์ละมลูค่าคงเหลือ
เม่ือเลิกใชง้านของอาคารและอปุกรณ ์และตอ้งทบทวนอายกุารใหป้ระโยชนแ์ละมลูคา่คงเหลือใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงเกิดขึน้ 
 
นอกจากนีฝ่้ายบรหิารจ าเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยคา่ของท่ีดิน อาคารและอุปกรณใ์นแต่ละช่วงเวลาและบนัทกึขาดทนุจากการดอ้ย
ค่าหากคาดว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดร้ับคืนต ่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรพัย์นัน้ ในการนีฝ่้ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการคาดการณร์ายไดแ้ละคา่ใชจ้่ายในอนาคตซึง่เก่ียวเน่ืองกบัสินทรพัยน์ัน้ 
 
สินทรัพยภ์าษีเงนิได้รอการตัดบัญชี 
 
กลุ่มบริษัทจะรบัรูส้ินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรบัผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใชห้กัภาษีและขาดทุนทางภาษีท่ีไม่ไดใ้ชเ้ม่ือมี
ความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่ากลุ่มบริษัทจะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชนจ์ากผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทนุ
นัน้ ในการนีฝ่้ายบรหิารจ าเป็นตอ้งประมาณการว่ากลุ่มบริษัท ควรรบัรูจ้  านวนสินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นจ านวนเท่าใด 
โดยพิจารณาถงึจ านวนก าไรทางภาษีท่ีคาดว่าจะเกิดในอนาคตในแตล่ะช่วงเวลา 
 
ประมาณการหนีส้ินไม่หมุนเวยีนส าหรับผลประโยชนพ์นักงาน 
 
หนีส้ินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณขึน้ตามหลักคณิตศาสตรป์ระกันภัย ซึ่งตอ้งอาศัยข้อ
สมมตฐิานตา่ง ๆ ในการประมาณการนัน้ เช่น อตัราคิดลด อตัราการขึน้เงินเดือนในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการเปล่ียนแปลง
ในจ านวนพนกังาน เป็นตน้ 
 
การรับรู้และการตัดรายการสินทรัพยแ์ละหนีส้ิน  
 
ในการพิจารณาการรบัรูห้รือการตดับญัชีสินทรพัยแ์ละหนีส้ิน ฝ่ายบรหิารตอ้งใชด้ลุยพินิจในการพิจารณาว่ากลุ่มบริษัทไดโ้อนหรือรบั
โอนความเส่ียงและผลประโยชนใ์นสินทรพัยแ์ละหนีส้ินดงักล่าวแลว้หรือไม่ โดยใชด้ลุยพินิจบนพื้นฐานของขอ้มลูท่ีดีท่ีสุดท่ีรบัรูไ้ดใ้น
สภาวะปัจจบุนั 
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6. ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเน่ืองจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถอืปฏิบัติ  
 
ตามที่กล่าวในหมายเหต ุ4 กลุ่มบริษัทไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงินและมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบตัิในระหว่างงวดปัจจุบนัโดยรบัรูผ้ลกระทบสะสมของการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
กลุ่มนีม้าถือปฏิบตัคิรัง้แรกและปรบัปรุงกบัขอ้มลูทางการเงิน ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 และไม่ปรบัยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนท่ีแสดง
เปรียบเทียบผลกระทบต่อก าไรสะสมตน้ปี 2563 จากการเปล่ียนแปลงนโยบายบญัชีเน่ืองจากน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เหล่านีม้าถือปฎิบตั ิแสดงไดด้งันี ้
 

 
 
 

 หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม 

งบแสดงฐานะการเงนิ 31 ธนัวาคม 2562 

ผลกระทบจาก
มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน 
กลุ่มเครื่องมือ 
ทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 

ผลกระทบจาก
มาตรฐาน 
การรายงาน 
ทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 1 มกราคม 2563 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน     
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีขอ้จ ากดั     
     ในการใช ้ 7,595,649 (7,595,649) - - 
สินทรพัยท์างการเงินไม่หมนุเวียนอ่ืน - 7,549,649 - 7,595,649 
ท่ีดนิ อาคารและอปุกรณ ์ 10,926,465 - (4,925) 10,921,540 
สินทรพัยส์ิทธิการใช ้ - - 4,925 4,925 
     
หนีส้ินหมุนเวียน     
ส่วนของหนีส้ินภายใตแ้ผนฟ้ืนฟู     
     ท่ีถงึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 1,766,345 (1,403,026) - 363,319 
ส่วนของหนีส้ินตามสญัญาเช่า     
     การเงินท่ีถงึก าหนดช าระ     
     ภายในหนึ่งปี 2,332 - (2,332) - 
ส่วนของหนีส้ินตามสญัญาเช่าท่ีถงึ     
     ก าหนดช าระภายในหนึ่งปี - - 2,332 2,332 
หนีส้ินไม่หมุนเวยีน     
ภาระหนีส้ินภายใตแ้ผนฟ้ืนฟู 55,226,829 (24,981,227) - 30,245,602 
หนีส้ินตามสญัญาเช่าเงินทนุ 1,803 - (1,803) - 
หนีส้ินตามสญัญาเช่า - - 1,803 1,803 
ส่วนของผู้ถอืหุ้น     
ขาดทนุสะสม (43,415,571) 26,384,253 - (17,031,318) 
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6. ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเน่ืองจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถอืปฏิบัติ  
 
ตามที่กล่าวในหมายเหต ุ4 กลุ่มบริษัทไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงินและมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบตัิในระหว่างงวดปัจจุบนัโดยรบัรูผ้ลกระทบสะสมของการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
กลุ่มนีม้าถือปฏิบตัคิรัง้แรกและปรบัปรุงกบัขอ้มลูทางการเงิน ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 และไม่ปรบัยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนท่ีแสดง
เปรียบเทียบผลกระทบต่อก าไรสะสมตน้ปี 2563 จากการเปล่ียนแปลงนโยบายบญัชีเน่ืองจากน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เหล่านีม้าถือปฎิบตั ิแสดงไดด้งันี ้
 

 
 
 

 หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม 

งบแสดงฐานะการเงนิ 31 ธนัวาคม 2562 

ผลกระทบจาก
มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน 
กลุ่มเครื่องมือ 
ทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 

ผลกระทบจาก
มาตรฐาน 
การรายงาน 
ทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 1 มกราคม 2563 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน     
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีขอ้จ ากดั     
     ในการใช ้ 7,595,649 (7,595,649) - - 
สินทรพัยท์างการเงินไม่หมนุเวียนอ่ืน - 7,549,649 - 7,595,649 
ท่ีดนิ อาคารและอปุกรณ ์ 10,926,465 - (4,925) 10,921,540 
สินทรพัยส์ิทธิการใช ้ - - 4,925 4,925 
     
หนีส้ินหมุนเวียน     
ส่วนของหนีส้ินภายใตแ้ผนฟ้ืนฟู     
     ท่ีถงึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 1,766,345 (1,403,026) - 363,319 
ส่วนของหนีส้ินตามสญัญาเช่า     
     การเงินท่ีถงึก าหนดช าระ     
     ภายในหนึ่งปี 2,332 - (2,332) - 
ส่วนของหนีส้ินตามสญัญาเช่าท่ีถงึ     
     ก าหนดช าระภายในหนึ่งปี - - 2,332 2,332 
หนีส้ินไม่หมุนเวยีน     
ภาระหนีส้ินภายใตแ้ผนฟ้ืนฟู 55,226,829 (24,981,227) - 30,245,602 
หนีส้ินตามสญัญาเช่าเงินทนุ 1,803 - (1,803) - 
หนีส้ินตามสญัญาเช่า - - 1,803 1,803 
ส่วนของผู้ถอืหุ้น     
ขาดทนุสะสม (43,415,571) 26,384,253 - (17,031,318) 

SSI TH_6 พ.ค. 2564

 

 
6.1  มาตรฐานการรายงานทางการเงนิกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงนิ 

 
รายละเอียดผลกระทบท่ีมีต่อก าไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 จากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทาง
การเงินมาถือปฏิบตัคิรัง้แรก แสดงไดด้งันี ้
 

 หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวมและ 

งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
การตดัรายการและรบัรูร้ายการใหม่ของหนีส้ินทางการเงิน 
     ท่ีวดัมลูคา่ดว้ยราคาทนุตดัจ าหน่าย (หนีส้ินทางการเงินลดลง) 26,384,253 
คา่ใชจ้่ายภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้ง - 
ผลกระทบตอ่ขาดทนุสะสมจากการน ามาตรฐานการรายงาน 
     ทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงินมาถือปฎิบตัิ (ขาดทนุสะสมลดลง) 26,384,253 

    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

งบแสดงฐานะการเงนิ 31 ธนัวาคม 2562 

ผลกระทบจาก
มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน 
กลุ่มเครื่องมือ 
ทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 

ผลกระทบจาก
มาตรฐาน 
การรายงาน 
ทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 1 มกราคม 2563 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน     
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีขอ้จ ากดั     
     ในการใช ้ 3,633,986 (3,633,986) - - 
สินทรพัยท์างการเงินไม่หมนุเวียนอ่ืน - 3,633,986 - 3,633,986 
ท่ีดนิ อาคารและอปุกรณ ์ 9,711,399 - (3,104) 9,708,295 
สินทรพัยส์ิทธิการใช ้ - - 3,104 3,104 
หนีส้ินหมุนเวียน     
ส่วนของหนีส้ินภายใตแ้ผนฟ้ืนฟู     
     ท่ีถงึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 1,774,336 (1,411,017) - 363,319 
ส่วนของหนีส้ินตามสญัญาเช่า     
     การเงินท่ีถงึก าหนดช าระภายใน     
     หนึ่งปี 649 - (649) - 
ส่วนของหนีส้ินตามสญัญาเช่าท่ีถงึ                
     ก าหนดช าระภายในหนึ่งปี - - 649 649 
หนีส้ินไม่หมุนเวยีน     
ภาระหนีส้ินภายใตแ้ผนฟ้ืนฟู 55,226,829 (24,973,236) - 30,253,593 
หนีส้ินตามสญัญาเช่าเงินทนุ 680 - (680) - 
หนีส้ินตามสญัญาเช่า - - 680 680 
ส่วนของผู้ถอืหุ้น     
ขาดทนุสะสม (43,907,820) 26,384,253 - (17,523,567) 
     

SSI TH_6 พ.ค. 2564

ร�ายงานประจําปี�2563
บริษัท�สหวิริยาสตีลอินดัสตรี�จํากัด�(มหาชน)
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ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 การจัดประเภทรายการและวดัมลูค่าและมูลค่าของสินทรพัยท์างการเงินตามท่ีก าหนดในมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 และมลูคา่ตามหลกัการบญัชีเดมิ แสดงไดด้งันี ้
 

 หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม 
 การจดัประเภทและวดัมลูค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 
 

มลูคา่ตามหลกั 
การบญัชีเดมิ 

มลูคา่ยตุธิรรม
ผ่านก าไรหรือ
ขาดทนุ 

ราคาทนุ 
ตดัจ าหน่าย รวม 

สินทรัพยท์างการเงนิ     
     ณ วันที ่1 มกราคม 2563     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 359,995 - 359,995 359,995 
ลกูหนีก้ารคา้  67,559 - 67,559 67,559 
สินทรพัยท่ี์เกิดจากสญัญา-หมนุเวียน - - - - 
สินทรพัยท์างการเงินไม่หมนุเวียนอ่ืน  

         - เงินฝากธนาคารท่ีตดิภาระผกูพนั 7,596 - 7,596 7,596 
ตราสารทนุของบรษิัทท่ีไม่ใช่บรษิัท                      
    จดทะเบียน - - - - 
รวมสินทรัพยท์างการเงิน 435,150 - 435,150 435,150 
 
 
หนีส้ินทางการเงนิ 

    

หนีส้ินหมุนเวียน     
     ณ วันที ่1 มกราคม 2563     
เงินกูยื้มระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 60,683 - 60,683 60,683 
เจา้หนีก้ารคา้ 5,148,662 - 5,148,662 5,148,662 
ส่วนของหนีส้ินภายใตแ้ผนฟ้ืนฟูท่ีถึง     
     ก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 363,319 - 363,319 363,319 
ส่วนของหนีส้ินตามสญัญาเช่าท่ีถงึ     
     ก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 2,332 - 2,332 2,332 
หนีสิ้นหมุนไม่เวยีน     
     ณ วันที ่1 มกราคม 2563     
ภาระหนีส้ินภายใตแ้ผนฟ้ืนฟู 30,245,602 - 30,245,602 30,245,602 

หนีส้ินตามสญัญาเช่า 1,803 - 1,803 1,803 
รวมหนีส้ินทางการเงนิ 35,822,401 - 35,822,401 35,822,401 
 
 
 
 

SSI TH_6 พ.ค. 2564

ร�ายงานประจําปี�2563
บริษัท�สหวิริยาสตีลอินดัสตรี�จํากัด�(มหาชน)
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ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 การจัดประเภทรายการและวดัมลูค่าและมูลค่าของสินทรพัยท์างการเงินตามท่ีก าหนดในมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 และมลูคา่ตามหลกัการบญัชีเดมิ แสดงไดด้งันี ้
 

 หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม 
 การจดัประเภทและวดัมลูค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 
 

มลูคา่ตามหลกั 
การบญัชีเดมิ 

มลูคา่ยตุธิรรม
ผ่านก าไรหรือ
ขาดทนุ 

ราคาทนุ 
ตดัจ าหน่าย รวม 

สินทรัพยท์างการเงนิ     
     ณ วันที ่1 มกราคม 2563     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 359,995 - 359,995 359,995 
ลกูหนีก้ารคา้  67,559 - 67,559 67,559 
สินทรพัยท่ี์เกิดจากสญัญา-หมนุเวียน - - - - 
สินทรพัยท์างการเงินไม่หมนุเวียนอ่ืน  

         - เงินฝากธนาคารท่ีตดิภาระผกูพนั 7,596 - 7,596 7,596 
ตราสารทนุของบรษิัทท่ีไม่ใช่บรษิัท                      
    จดทะเบียน - - - - 
รวมสินทรัพยท์างการเงิน 435,150 - 435,150 435,150 
 
 
หนีส้ินทางการเงนิ 

    

หนีส้ินหมุนเวียน     
     ณ วันที ่1 มกราคม 2563     
เงินกูยื้มระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 60,683 - 60,683 60,683 
เจา้หนีก้ารคา้ 5,148,662 - 5,148,662 5,148,662 
ส่วนของหนีส้ินภายใตแ้ผนฟ้ืนฟูท่ีถึง     
     ก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 363,319 - 363,319 363,319 
ส่วนของหนีส้ินตามสญัญาเช่าท่ีถงึ     
     ก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 2,332 - 2,332 2,332 
หนีส้ินหมุนไม่เวยีน     
     ณ วันที ่1 มกราคม 2563     
ภาระหนีส้ินภายใตแ้ผนฟ้ืนฟู 30,245,602 - 30,245,602 30,245,602 

หนีส้ินตามสญัญาเช่า 1,803 - 1,803 1,803 
รวมหนีส้ินทางการเงนิ 35,822,401 - 35,822,401 35,822,401 
 
 
 
 

SSI TH_6 พ.ค. 2564

 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 การจดัประเภทและวดัมลูค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 
 

มลูคา่ตามหลกั 
การบญัชีเดมิ 

มลูคา่ยตุธิรรม
ผ่านก าไรหรือ
ขาดทนุ 

ราคาทนุ 
ตดัจ าหน่าย รวม 

สินทรัพยท์างการเงนิ     
     ณ วันที ่1 มกราคม 2563     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 242,830 - 242,830 242,830 
ลกูหนีก้ารคา้  3,229  - 3,229 3,229 
สินทรพัยท่ี์เกิดจากสญัญา-หมนเุวียน - - - - 
สินทรพัยท์างการเงินไม่หมนุเวียนอ่ืน     
     - เงินฝากท่ีตดิภาระค า้ประกนั 3,634 - 3,634 3,634 
ตราสารทนุของบรษิัทท่ีไม่ใช่บรษิัทจด 
       ทะเบียน - - - - 
รวมสินทรัพยท์างการเงิน 249,693 - 249,693 249,693 

หนีส้ินทางการเงนิ     
หนีส้ินหมุนเวียน     
     ณ วันที ่1 มกราคม 2563     
เงินกูยื้มระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน - - - - 
เจา้หนีก้ารคา้ 5,188,949 - 5,188,949 5,188,949 
ส่วนของหนีส้ินภายใตแ้ผนฟ้ืนฟูท่ีถึง     
     ก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 363,319 363,319 - 363,319 
ส่วนของหนีส้ินตามสญัญาเช่าท่ีถงึ     
     ก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 649 - 649 649 
หนีสิ้นหมุนไม่เวยีน     
     ณ วันที ่1 มกราคม 2563     
ภาระหนีส้ินภายใตแ้ผนฟ้ืนฟู 30,253,593 30,253,593 - 30,253,593 
หนีส้ินตามสญัญาเช่า 680 - 680 680 
รวมหนีส้ินทางการเงนิ 35,807,190 30,616,912 5,190,278 35,807,190 

     

SSI TH_6 พ.ค. 2564

ร�ายงานประจําปี�2563
บริษัท�สหวิริยาสตีลอินดัสตรี�จํากัด�(มหาชน)
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6.2  มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบับที ่16 เร่ือง สัญญาเช่า 
 
การน ามาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบตัิเป็นครัง้แรก กลุ่มบริษัทรบัรูห้นีส้ินตามสญัญาเช่าส าหรบัสญัญาเช่าท่ี
เคยจดัประเภทเป็นสญัญาเช่าด  าเนินงานดว้ยมลูคา่ปัจจบุนัของเงินท่ีจ่ายช าระตามสญัญาเช่าท่ีเหลืออยู่คิดลดดว้ยอตัราดอกเบีย้เงิน
กูยื้มส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษัท ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ส  าหรบัสัญญาเช่าท่ีเคยจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าเงินทุน กลุ่มบริษัทรบัรู ้
มูลค่าตามบัญชีของสินทรพัยแ์ละหนีส้ินตามสัญญาเช่าดว้ยมูลค่าตามบญัชีเดิมก่อนวันท่ีน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน     
ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบตัคิรัง้แรก 

 หน่วย : พนับาท 
  

งบการเงนิรวม 
งบการเงนิ 

เฉพาะกิจการ 
ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าท่ีเปิดเผย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 5,909 9 
หกั: สญัญาเช่าระยะสัน้และสญัญาเช่าท่ีสินทรพัยอ์า้งอิงมีมลูคา่ต  ่า  (478) (9) 
หกั: สญัญาท่ีพิจารณาเป็นสญัญาบรกิาร  (133) - 
เพิ่ม: มลูคา่ตามสิทธิในการขยายอายสุญัญาเช่า 101,289 81,940 
หกั: ดอกเบีย้จ่ายรอตดับญัชี (10,232) (6,309) 
หนีส้ินตามสญัญาเช่าเพิ่มขึน้จากการน ามาตรฐานการรายงาน   
     ทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบตัคิรัง้แรก 96,355 75,631 
หนีส้ินสญัญาเช่าเงินทนุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 4,135 1,329 
หนีส้ินตามสญัญาเช่า ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 100,490 76,960 
   
หนีส้ินตามสญัญาเช่าขา้งตน้ ประกอบดว้ย   
     หนีส้ินสญัญาเช่าหมนุเวียน 32,767 25,798 
     หนีส้ินสญัญาเช่าไม่หมนุเวียน 67,723 51,162 
 100,490 76,960 

 

SSI TH_6 พ.ค. 2564

ร�ายงานประจําปี�2563
บริษัท�สหวิริยาสตีลอินดัสตรี�จํากัด�(มหาชน)
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6.2  มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบับที ่16 เร่ือง สัญญาเช่า 
 
การน ามาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบตัิเป็นครัง้แรก กลุ่มบริษัทรบัรูห้นีส้ินตามสญัญาเช่าส าหรบัสญัญาเช่าท่ี
เคยจดัประเภทเป็นสญัญาเช่าด  าเนินงานดว้ยมลูคา่ปัจจบุนัของเงินท่ีจ่ายช าระตามสญัญาเช่าท่ีเหลืออยู่คิดลดดว้ยอตัราดอกเบีย้เงิน
กูยื้มส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษัท ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ส  าหรบัสัญญาเช่าท่ีเคยจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าเงินทุน กลุ่มบริษัทรบัรู ้
มูลค่าตามบัญชีของสินทรพัยแ์ละหนีสิ้นตามสัญญาเช่าดว้ยมูลค่าตามบญัชีเดิมก่อนวันท่ีน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน     
ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบตัคิรัง้แรก 

 หน่วย : พนับาท 
  

งบการเงนิรวม 
งบการเงนิ 

เฉพาะกิจการ 
ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าท่ีเปิดเผย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 5,909 9 
หกั: สญัญาเช่าระยะสัน้และสญัญาเช่าท่ีสินทรพัยอ์า้งอิงมีมลูคา่ต  ่า  (478) (9) 
หกั: สญัญาท่ีพิจารณาเป็นสญัญาบรกิาร  (133) - 
เพิ่ม: มลูคา่ตามสิทธิในการขยายอายสุญัญาเช่า 101,289 81,940 
หกั: ดอกเบีย้จ่ายรอตดับญัชี (10,232) (6,309) 
หนีส้ินตามสญัญาเช่าเพิ่มขึน้จากการน ามาตรฐานการรายงาน   
     ทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบตัคิรัง้แรก 96,355 75,631 
หนีส้ินสญัญาเช่าเงินทนุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 4,135 1,329 
หนีส้ินตามสญัญาเช่า ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 100,490 76,960 
   
หนีส้ินตามสญัญาเช่าขา้งตน้ ประกอบดว้ย   
     หนีส้ินสญัญาเช่าหมนุเวียน 32,767 25,798 
     หนีส้ินสญัญาเช่าไม่หมนุเวียน 67,723 51,162 
 100,490 76,960 
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รายการปรบัปรุงสินทรพัยส์ิทธิการใชจ้ากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบตัคิรัง้แรก ณ วนัท่ี 1  
มกราคม 2563 สรุปไดด้งันี ้

  หน่วย : พนับาท 
 

งบการเงนิรวม 
งบการเงนิ 

เฉพาะกิจการ 
ท่ีดนิและส่วนปรบัปรุงที่ดิน 2,602 2,602 
อาคารและส่วนปรบัปรุงอาคาร 82,235 66,252 
ยานพาหนะ 11,518 6,777 
รวมสินทรัพยส์ิทธิการใช้ 96,355 75,631 
รายการปรบัปรุงขา้งตน้มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
 
สัญญาเช่าท่ีเคยจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าด  าเนินงาน - กลุ่มบริษัทรับรูส้ินทรัพยส์ิทธิการใช้และหนีส้ินตามสัญญาเช่าส าหรับ
สญัญาเช่าท่ีเคยจดัประเภทเป็นสญัญาเช่าด  าเนินงาน ยกเวน้สญัญาเช่าระยะสัน้ (สญัญาเช่าท่ีมีอายุนอ้ยกว่า 12 เดือนนบัจากวนัท่ี
สญัญาเช่ามีผลและไม่มีสิทธิการเลือกซือ้) และสญัญาเช่าซึ่งสินทรพัยอ์า้งอิงมีมูลค่าต  ่า โดยหนีสิ้นตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าดว้ย
มลูค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายช าระตามสญัญาเช่าท่ียงัไม่ไดจ้่ายช าระ คิดลดดว้ยอตัราดอกเบีย้เงินกูยื้มส่ วนเพิ่ม ณ วนัท่ี
น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาปฏิบตัิใชค้รัง้แรก และสินทรพัยส์ิทธิการใชร้บัรูด้ว้ยมลูค่าเดียวกนักบัหนีส้ินตามสญัญาเช่า 
ปรบัปรุงดว้ยเงินจ่ายล่วงหนา้ และค่าใชจ้่ายคา้งจ่ายตามสัญญาเช่าซึ่งเคยรบัรูใ้นงบการเงิน ทัง้นี ้สินทรัพยสิ์ทธิการใชด้งักล่ าว
รวมถงึประมาณการตน้ทนุการรือ้ถอน ซึง่ไดมี้การจดัประเภทรายการใหม่จากท่ีดนิ อาคารและอปุกรณเ์ป็นสินทรพัยส์ิทธิการใชนี้้ 

 
7. บุคคลหรือกิจการทีเ่กี่ยวข้องกัน 

 
เพ่ือวัตถุประสงคใ์นการจัดท างบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันกับกลุ่มบริษั ท หากกลุ่มบริษัทมี
อ  านาจควบคมุหรือควบคมุรว่มกนัทัง้ทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระส าคญัต่อบุคคลหรือกิจการในการตดัสินใจทาง
การเงินและการบริหารหรือในทางกลับกัน โดยท่ีกลุ่มบริษัทมีควบคุมเดียวกนัหรือการมีอิทธิพลอย่างมีสาระส าคญัเดียวกัน การ
เก่ียวขอ้งกนันีอ้าจเป็นรายบคุคลหรือเป็นกิจการ  
 
ความสมัพนัธท่ี์มีกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัหรือผูบ้รหิารส าคญั มีดงันี ้
 

ชื่อกิจการ 
ประเทศที่จัดต้ัง/

สัญชาติ ลักษณะความสัมพันธ ์
บรษิัท ท่าเรือประจวบ จ ากดั ไทย เป็นบรษิัทย่อย บรษิัทถือหุน้รอ้ยละ 51.00 

  กรรมการรว่มกนั 
บรษิทั เวสทโ์คสท ์เอ็นจิเนียริ่ง จ  ากดั ไทย เป็นบรษิัทย่อย บรษิัทถือหุน้รอ้ยละ 99.99    กรรมการ

รว่มกนั 
Helium Miracle 303 องักฤษ บรษิัทเป็นผูถื้อหุน้ทางออ้มและมีกรรมการรว่มกนักบั

บรษิัท 
Helium Miracle 301 องักฤษ บรษิัทเป็นผูถื้อหุน้ทางออ้มและมีกรรมการรว่มกนักบั

บรษิัท 
Helium Miracle 302 องักฤษ บรษิัทเป็นผูถื้อหุน้ทางออ้มและมีกรรมการรว่มกนักบั

บรษิัท 
Redcar Bulk Terminal Limited องักฤษ บรษิัทเป็นผูถื้อหุน้ทางออ้ม 
บรษิัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จ ากดั (มหาชน) ไทย เป็นการรว่มคา้ บรษิัทถือหุน้รอ้ยละ 35.19        

กรรมการรว่มกนั           
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ไทย ผูถื้อหุน้ในบรษิัท 
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ชื่อกิจการ 
ประเทศที่จัดต้ัง/

สัญชาติ ลักษณะความสัมพันธ ์
ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ไทย ผูถื้อหุน้ในบรษิัท  
ธนาคารทสิโก ้จ ากดั (มหาชน) ไทย ผูถื้อหุน้ในบรษิัท 
บรษิัท เครือสหวริยิา จ ากดั ไทย ผูถื้อหุน้ในบรษิัท มีกรรมการรว่มกนั และมีกรรมการ

บรษิัทถือหุน้ทางตรงและทางออ้ม 
Vanomet Holding AG สวติเซอรแ์ลนด ์ ผูถื้อหุน้และมีกรรมการรว่มกนั และมีกรรมการรว่มกนัใน

บรษิัทย่อย 
บรษิัท สหวริยิา อินเตอร ์สตีล โฮลดิง้ส ์จ  ากดั ไทย ผูถื้อหุน้และมีกรรมการร่วมกัน และมีกรรมการร่วมกัน

และมีกรรมการบรษิัทถือหุน้ทางตรงและทางออ้ม 
บรษิัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จ ากดั ไทย บรษิัทเป็นผูถื้อหุน้และมีกรรมการร่วมกนั 
บรษิัท บางสะพานบารม์ิล จ ากดั  
    (มหาชน) 

ไทย มีกรรมการรว่มกนัและมีกรรมการบรษิัทถือหุน้ทางตรง
และทางออ้ม 

บรษิัท บี.เอส. เมทลั จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุน้ทางตรง
และทางออ้ม 

บรษิัท สหวริยิาเพลทมิล จ ากดั (มหาชน) ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุน้ทางตรง
และทางออ้ม 

บรษิัท ทรพัยส์ิน อาคารประภาวทิย ์จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุน้ทางตรง
และทางออ้ม 

บรษิัท อาคารเวสเทริน์ จ ากดั ไทย มีกรรมการรว่มกนัและมีกรรมการบรษิัทถือหุน้ทางตรง 
บรษิัท บรกิารจดัการสหวริยิา จ ากดั  ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุน้ทางตรง

และทางออ้ม 
บรษิัท ซี. เอ. อาร.์ เซอรว์สิ จ ากดั ไทย มีกรรมการบรษิัทถือหุน้ทางตรงและทางออ้ม 
บรษิัท สหวริยิาพาณิชย ์คอรป์อเรชั่น จ ากดั 
 

ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุน้ทางตรง
และทางออ้ม 

บรษิัท ไลนท์รานสปอรต์ จ ากดั ไทย มีกรรมการบริษัทย่อยเป็นกรรมการร่วมกันและมี
กรรมการบรษิัทถือหุน้ทางตรงและทางออ้ม 

บรษิัท สห สเปเชียล สตีล จ ากดั  ไทย มีกรรมการบรษิัทถือหุน้ทางตรงและทางออ้ม 
บรษิัท เรือล าเลียงบางปะกง จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุน้ทางตรง

และทางออ้ม 
บรษิัท ท่าเรือบางปะกง จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุน้ทางตรง

และทางออ้ม 
บรษิัท เอบีซี เทรดดิง้ จ  ากดั  ไทย มีกรรมการบรษิัทถือหุน้ทางออ้ม 
บรษิัท สหวริยิา สตีล คอรป์อเรชั่น จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุน้ทางตรง

และทางออ้ม 
บรษิัท ไทยสตีลเซลล ์จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุน้ทางตรง

และทางออ้ม 
บรษิัท ประจวบพฒันาดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุน้ทางตรง

และทางออ้ม 
บรษิัท เอส วี แอล คอรป์อเรชั่น จ ากดั ไทย มีผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนัและมีกรรมการบริษัทถือ

หุน้ทางตรงและทางออ้ม 
Sahaviriya Shipping Limited ฮ่องกง มีผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนัและมีกรรมการบริษัทถือ

หุน้ทางตรงและทางออ้ม 
Vanomet AG สวติเซอรแ์ลนด ์ มีผูถื้อหุน้รว่มกนัและมีกรรมการรว่มกนัในบรษิัทย่อย 
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ชื่อกิจการ 
ประเทศที่จัดต้ัง/

สัญชาติ ลักษณะความสัมพันธ ์
ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ไทย ผูถื้อหุน้ในบรษิัท  
ธนาคารทสิโก ้จ ากดั (มหาชน) ไทย ผูถื้อหุน้ในบรษิัท 
บรษิัท เครือสหวริยิา จ ากดั ไทย ผูถื้อหุน้ในบรษิัท มีกรรมการรว่มกนั และมีกรรมการ

บรษิัทถือหุน้ทางตรงและทางออ้ม 
Vanomet Holding AG สวติเซอรแ์ลนด ์ ผูถื้อหุน้และมีกรรมการรว่มกนั และมีกรรมการรว่มกนัใน

บรษิัทย่อย 
บรษิัท สหวริยิา อินเตอร ์สตีล โฮลดิง้ส ์จ  ากดั ไทย ผูถื้อหุน้และมีกรรมการร่วมกัน และมีกรรมการร่วมกัน

และมีกรรมการบรษิัทถือหุน้ทางตรงและทางออ้ม 
บรษิัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จ ากดั ไทย บรษิัทเป็นผูถื้อหุน้และมีกรรมการร่วมกนั 
บรษิัท บางสะพานบารม์ิล จ ากดั  
    (มหาชน) 

ไทย มีกรรมการรว่มกนัและมีกรรมการบรษิัทถือหุน้ทางตรง
และทางออ้ม 

บรษิัท บี.เอส. เมทลั จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุน้ทางตรง
และทางออ้ม 

บรษิัท สหวริยิาเพลทมิล จ ากดั (มหาชน) ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุน้ทางตรง
และทางออ้ม 

บรษิัท ทรพัยส์ิน อาคารประภาวทิย ์จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุน้ทางตรง
และทางออ้ม 

บรษิัท อาคารเวสเทริน์ จ ากดั ไทย มีกรรมการรว่มกนัและมีกรรมการบรษิัทถือหุน้ทางตรง 
บรษิัท บรกิารจดัการสหวริยิา จ ากดั  ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุน้ทางตรง

และทางออ้ม 
บรษิัท ซี. เอ. อาร.์ เซอรว์สิ จ ากดั ไทย มีกรรมการบรษิัทถือหุน้ทางตรงและทางออ้ม 
บรษิัท สหวริยิาพาณิชย ์คอรป์อเรชั่น จ ากดั 
 

ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุน้ทางตรง
และทางออ้ม 

บรษิัท ไลนท์รานสปอรต์ จ ากดั ไทย มีกรรมการบริษัทย่อยเป็นกรรมการร่วมกันและมี
กรรมการบรษิัทถือหุน้ทางตรงและทางออ้ม 

บรษิัท สห สเปเชียล สตีล จ ากดั  ไทย มีกรรมการบรษิัทถือหุน้ทางตรงและทางออ้ม 
บรษิัท เรือล าเลียงบางปะกง จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุน้ทางตรง

และทางออ้ม 
บรษิัท ท่าเรือบางปะกง จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุน้ทางตรง

และทางออ้ม 
บรษิัท เอบีซี เทรดดิง้ จ  ากดั  ไทย มีกรรมการบรษิัทถือหุน้ทางออ้ม 
บรษิัท สหวริยิา สตีล คอรป์อเรชั่น จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุน้ทางตรง

และทางออ้ม 
บรษิัท ไทยสตีลเซลล ์จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุน้ทางตรง

และทางออ้ม 
บรษิัท ประจวบพฒันาดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุน้ทางตรง

และทางออ้ม 
บรษิัท เอส วี แอล คอรป์อเรชั่น จ ากดั ไทย มีผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนัและมีกรรมการบริษัทถือ

หุน้ทางตรงและทางออ้ม 
Sahaviriya Shipping Limited ฮ่องกง มีผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนัและมีกรรมการบริษัทถือ

หุน้ทางตรงและทางออ้ม 
Vanomet AG สวติเซอรแ์ลนด ์ มีผูถื้อหุน้รว่มกนัและมีกรรมการรว่มกนัในบรษิัทย่อย 
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Vanomet Finance AG สวติเซอรแ์ลนด ์ มีผูถื้อหุน้รว่มกนัและมีกรรมการรว่มกนัในบรษิัทย่อย 
Vanomet International AG  สวติเซอรแ์ลนด ์ มีผูถื้อหุน้รว่มกนัและมีกรรมการรว่มกนัในบรษิัทย่อย 
Atlantic Steel AG สวติเซอรแ์ลนด ์ มีผูถื้อหุน้รว่มกนัและมีกรรมการรว่มกนัในบรษิัทย่อย 
บรษิัท บางปะกงเชพสตีล จ ากดั  ไทย มีกรรมการรว่มกนัและมีกรรมการบรษิัทถือหุน้ทางตรง

และทางออ้ม 
บรษิัท สตีลโพรเซสโฮลดิง้ส ์จ ากดั  ไทย มีกรรมการรว่มกนัและมีกรรมการบรษิัทถือหุน้ทางตรง

และทางออ้ม 
บรษิัท สหวริยิาแคปปิตอลโฮลดิง้ส ์จ  ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุน้ทางตรง

และทางออ้ม 
บรษิัท ทรพัยส์ิน บางนา 26 จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุน้ทางตรง

และทางออ้ม 
บรษิัท พระราม 3 ท่าทราย จ ากดั  ไทย มีกรรมการรว่มกนัและมีกรรมการบรษิัทถือหุน้ทางตรง 
บรษิัท เคพี แคปปิตอล จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุน้ทางตรง

และทางออ้ม 
บรษิัท พิชยัเกษตรและท่ีดิน จ ากดั ไทย มีกรรมการรว่มกนัและมีกรรมการบรษิัทถือหุน้ทางตรง 
บรษิัท ลอง สตีล เทรดดิง้ จ  ากดั  ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุน้ทางตรง

และทางออ้ม 
บรษิัท เครดติฟองซเิอร ์สหวริยิา จ ากดั ไทย มีกรรมการรว่มกนัและมีกรรมการบรษิัทถือหุน้ทางตรง 
บรษิัท สหวริยิาออรค์ดิ จ  ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุน้ทางตรง

และทางออ้ม 
บรษัิท ทรพัยส์ิน สรุศกัดิเ์มืองชล จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุน้ทางตรง

และทางออ้ม 
บรษิัท บางสะพาน สตีล เทรดดิง้ จ  ากดั ไทย มีกรรมการรว่มกนัและมีกรรมการบรษิัทถือหุน้ทางตรง 
บรษิัท ซีบีเอส คอนซลัแทนท ์จ ากดั ไทย มีกรรมการรว่มกนัและมีกรรมการบรษิัทถือหุน้ทางตรง 
บรษิัท บางปะกง สตีล โฮลดิง้ส ์จ  ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุน้ทางตรง

และทางออ้ม 
บรษิัท ทองเรียลเอสเตท จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุน้ทางตรง

และทางออ้ม 
บรษิัท กฤษณา เรสซเิดนท ์จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุน้ทางตรง

และทางออ้ม 
บรษิัท โกรวท์ วอเตอรว์ูด้ส ์จ  ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุน้ทางตรง

และทางออ้ม 
บรษิัท ทรพัยส์ิน ช่องลม จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุน้ทางตรง

และทางออ้ม 
บรษิัท ทรพัยส์ิน ชมุพรธานี จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุน้ทางตรง

และทางออ้ม 
บรษิัท ทรพัยส์ิน ซอยไฮแลนด ์จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุน้ทางตรง

และทางออ้ม 
บรษิัท ทรพัยส์ิน ลานพระราม 3 จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุน้ทางตรง

และทางออ้ม 
บรษิัท ประจวบ สตีล จ ากดั ไทย มีกรรมการรว่มกนัและมีกรรมการบรษิัทถือหุน้ทางออ้ม 
บรษิัท ปอ้มพระจลุสตีล จ ากดั ไทย มีกรรมการรว่มกนัและมีกรรมการบรษิัทถือหุน้ทางออ้ม 
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บรษิัท บางปลากดสตีล จ ากดั  ไทย มีกรรมการรว่มกนัและมีกรรมการบรษิัทถือหุน้ทางออ้ม 
บรษิัท พาณิชยโ์ฮลดิง้ส ์จ  ากดั  ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุน้ทางตรง

และทางออ้ม 
บรษิัท เอส เอส พี แอสเซท จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุน้ทางตรง

และทางออ้ม 
บรษิัท เอสวี นิททนั จ ากดั ไทย มีกรรมการรว่มกนัและมีกรรมการบรษิัทถือหุน้ทางออ้ม 
บรษิัท พระประแดงเชฟสตีล จ ากดั ไทย มีกรรมการรว่มกนัและมีกรรมการบรษิัทถือหุน้ทางออ้ม 
บรษิัท อมัรนิทรส์ตีล จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุน้ทางตรง

และทางออ้ม 
บรษิัท กิมเฮ่งเซง้เหล็กกลา้ จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุน้ทางตรง

และทางออ้ม 
บรษิัท สหแลนดพ์รอ็พเพอตีโ้ฮลดิง้ส ์จ  ากดั ไทย มีกรรมการรว่มกนัและมีกรรมการบรษิัทถือหุน้ทางออ้ม 
บรษิัท เอส ซี เจ แอนด ์แอสโซซเิอทส ์จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุน้ทางตรง

และทางออ้ม 
บรษิัท สินทรพัย ์ที ซี เอช จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุน้ทางตรง

และทางออ้ม 
บรษิัท ธนารมย ์พรอ็พเพอรต์ี ้เซลล ์จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุน้ทางตรง

และทางออ้ม 
บรษิัท ทพิยสมบตั ิจ ากดั ไทย มีกรรมการรว่มกนัและมีกรรมการบรษิัทถือหุน้ทางออ้ม 
บรษิัท รกัษาความปลอดภยั เวสเทิรน์ จ ากดั ไทย มีกรรมการรว่มกนั 
ผูบ้รหิารส าคญั 
 
 
 
 

ไทย 
 
 
 

 

บุคคลท่ีมีอ  านาจและความรับผิดชอบการวางแผนสั่ ง
การและควบคุมกิจกรรมต่างๆ ของกิจการไม่ว่า
ทางตรงหรือทางออ้ม ทัง้นี ้รวมถึงกรรมการของกลุ่ม
บรษิัท (ไม่วา่จะท าหนา้ท่ีในระดบับรหิารหรือไม่) 
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บรษิัท บางปลากดสตีล จ ากดั  ไทย มีกรรมการรว่มกนัและมีกรรมการบรษิัทถือหุน้ทางออ้ม 
บรษิัท พาณิชยโ์ฮลดิง้ส ์จ  ากดั  ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุน้ทางตรง

และทางออ้ม 
บรษิัท เอส เอส พี แอสเซท จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุน้ทางตรง

และทางออ้ม 
บรษิัท เอสวี นิททนั จ ากดั ไทย มีกรรมการรว่มกนัและมีกรรมการบรษิัทถือหุน้ทางออ้ม 
บรษิัท พระประแดงเชฟสตีล จ ากดั ไทย มีกรรมการรว่มกนัและมีกรรมการบรษิัทถือหุน้ทางออ้ม 
บรษิัท อมัรนิทรส์ตีล จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุน้ทางตรง

และทางออ้ม 
บรษิัท กิมเฮ่งเซง้เหล็กกลา้ จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุน้ทางตรง

และทางออ้ม 
บรษิัท สหแลนดพ์รอ็พเพอตีโ้ฮลดิง้ส ์จ  ากดั ไทย มีกรรมการรว่มกนัและมีกรรมการบรษิัทถือหุน้ทางออ้ม 
บรษิัท เอส ซี เจ แอนด ์แอสโซซเิอทส ์จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุน้ทางตรง

และทางออ้ม 
บรษิัท สินทรพัย ์ที ซี เอช จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุน้ทางตรง

และทางออ้ม 
บรษิัท ธนารมย ์พรอ็พเพอรต์ี ้เซลล ์จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุน้ทางตรง

และทางออ้ม 
บรษิัท ทพิยสมบตั ิจ ากดั ไทย มีกรรมการรว่มกนัและมีกรรมการบรษิัทถือหุน้ทางออ้ม 
บรษิัท รกัษาความปลอดภยั เวสเทิรน์ จ ากดั ไทย มีกรรมการรว่มกนั 
ผูบ้รหิารส าคญั 
 
 
 
 

ไทย 
 
 
 

 

บุคคลท่ีมีอ  านาจและความรับผิดชอบการวางแผนสั่ ง
การและควบคุมกิจกรรมต่างๆ ของกิจการไม่ว่า
ทางตรงหรือทางออ้ม ทัง้นี ้รวมถึงกรรมการของกลุ่ม
บรษิัท (ไม่วา่จะท าหนา้ท่ีในระดบับรหิารหรือไม่) 
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นโยบายการก าหนดราคาส าหรบัรายการแตล่ะประเภทอธิบายไดด้งัตอ่ไปนี ้
รายการธุรกิจ 

 
นโยบายการก าหนดราคากับบริษัทย่อยและ

การร่วมค้า 
นโยบายการก าหนดราคากับบริษัทที่

เกี่ยวข้องกัน 

ขายสินคา้และวตัถดุิบ ราคาเดียวกันกับที่ขายใหบุ้คคลภายนอกซึ่งขึน้อยู่กับ
ปริมาณการสั่ งซื ้อและปัจจัยการตลาดอ่ืนๆ ที่
เก่ียวขอ้ง  

ราคาเดียวกนักบัที่ขายใหบ้คุคลภายนอกซึ่งขึน้อยู่กับ
ปริมาณการสั่ งซื ้อและปัจจัยการตลาดอ่ืนๆ ที่
เก่ียวขอ้ง 

การใหบ้รกิารทา่เรอื รายไดจ้ากการใหบ้ริการท่าเทียบเรือก าหนดราคาตาม
อตัราที่ก  าหนดโดยกระทรวงคมนาคม และขึน้อยู่กับ
ปริมาณการใหบ้ริการและปัจจัยการตลาดอ่ืนๆ ที่
เก่ียวขอ้ง 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการท่าเทียบเรือก าหนดราคา
ตามอัตราท่ีก าหนด โดยกระทรวงคมนาคม และ
ขึน้อยูก่บัปรมิาณการใหบ้รกิารและปัจจยัการตลาด
อ่ืนๆ ที่เก่ียวขอ้ง 

การใหบ้รกิารอ่ืน รายไดจ้ากการใหบ้ริการและการใหบ้ริการงานซ่อม
บ ารุงก าหนดราคาตามสญัญา และเง่ือนไขทางการ
คา้ทั่วไป 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการและการใหบ้ริการงานซ่อม
บ ารุงก าหนดราคาตามสญัญา และเง่ือนไขทางการ
คา้ทั่วไป 

รายไดเ้งินปันผล ตามสิทธิที่จะไดร้บัเงินปันผล ตามสิทธิที่จะไดร้บัเงินปันผล 
รายไดอ่ื้น รายได้จากการขายเศษวัสดุก าหนดราคาขายตาม

น า้หนกัของเศษวสัดตุามอตัราที่บรษัิทก าหนด 
รายไดจ้ากการส่งเจา้หน้าที่บริหารไปปฏิบัติงานใน
บรษัิทยอ่ยและการรว่มคา้เป็นไปตามสญัญาที่ตกลง
รว่มกนั 

รายไดจ้ากขายเศษวสัดกุ าหนดราคาขายตามน า้หนัก
ของเศษวสัดตุามอตัราที่บรษัิทก าหนด 

รายไดจ้ากการส่งเจา้หน้าที่บริหารไปปฏิบัติงานใน
บริษัทที่เก่ียวข้องกันเป็นไปตามสัญญาที่ตกลง
รว่มกนั 

ซือ้สินคา้ รายการซือ้สินคา้เพื่อใชใ้นการผลิตก าหนดราคาตาม
ราคาและเง่ือนไขทางการคา้เช่นเดียวกันลกูคา้ทั่วไป
ส าหรบัรายการประเภทเดียวกนั  

รายการซือ้เหล็กแทง่แบนระหวา่งบรษัิทและบริษัทย่อย 
ส่วนหนึ่งถกูก าหนดโดยสตูรค านวณราคาที่ไดต้กลง
กนัไวแ้ลว้ 

ซือ้ลกูรดี ก าหนดราคาตามที่ตกลงรว่มกนั 

รายการซือ้สินคา้เพื่อใชใ้นการผลิตก าหนดราคาตาม
ราคาตลาด 

รบับรกิารอ่ืน ค่าบริการงานซ่อมบ ารุงก าหนดราคาตามสญัญาซ่อม
บ ารุงระยะยาวซึง่อาจมีการปรบัเปลี่ยนไดต้ามความ
เหมาะสมของสภาพธุรกิจ 

ค่าขนส่งสินคา้ก าหนดราคาตามน า้หนักของสินคา้
และระยะทางตามอตัราที่ก  าหนดไวใ้นสญัญาขนสง่ 

คา่เชา่คลงัสินคา้ก าหนดราคาตามสญัญาเชา่ 
คา่บรกิารตดัเหล็กก าหนดราคาตามสญัญา 

รบับรกิารทา่เรอื คา่บรกิารทา่เทียบเรือก าหนดราคาตามอตัราที่ก  าหนด
โดยกระทรวงคมนาคม และขึ ้นอยู่กับปริมาณการ
ใหบ้รกิารและปัจจยัการตลาดอ่ืนๆ ที่เก่ียวขอ้ง 

 

ตน้ทุนการจัดจ าหน่ายและ     
คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 

คา่บรกิารทา่เทียบเรือก าหนดราคาตามอตัราที่ก  าหนด
โดยกระทรวงคมนาคม และขึน้อยู่กับปริมาณการ
ใหบ้รกิารและปัจจยัการตลาดอ่ืนๆ ที่เก่ียวขอ้ง 

ค่าขนส่งในประเทศก าหนดราคาตามน า้หนักของ
สินค้าและระยะทางตามอัตราที่ก  าหนดไว้ใน
สญัญาขนสง่ 

คา่เชา่ส  านกังานก าหนดราคาตามสญัญาเชา่ 
คา่คอมมิชชั่นก าหนดราคาตามสญัญา 

เงินใหกู้ย้ืม  อตัราดอกเบีย้ตามสญัญาที่ตกลงรว่มกนั 
เงินกูย้ืม อตัราดอกเบีย้ตามสญัญาที่ตกลงรว่มกนั  
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รายการท่ีส าคญักบับคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งันี ้
 

   หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 

บริษัทย่อย     
ซือ้สินคา้และบรกิาร - - 318,177 423,046 
รายไดเ้งินปันผล - - 25,500 45,900 
รายไดอ่ื้น - - 20,403 21,419 
ตน้ทนุการจดัจ าหน่ายและคา่ใชจ้่าย     
     ในการบรหิาร - - 1,411 14 
ตน้ทนุทางการเงิน - - 4,425 - 
     
การร่วมค้า     
ขายสินคา้ 725,331 589,741 725,331 589,741 
รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 73,868 106,092 - - 
รายไดอ่ื้น 13,449 17,750 13,449 17,750 
ตน้ทนุการจดัจ าหน่ายและคา่ใชจ้่าย     
     ในการบรหิาร 535 77 534 77 
     
บุคคลหรือกิจการอื่นทีเ่กี่ยวข้องกัน     
ขายสินคา้ 1,638,783 2,253,124 1,638,783 2,253,124 
รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 11,555 19,752 - - 
ซือ้สินคา้และบรกิาร (รวมคา่ใชจ้่ายอ่ืนท่ี     
     เก่ียวขอ้ง) 119,080 7,138,560 91,843 7,123,096 
รายไดท้างการเงิน 9,823 - 9,823 - 
รายไดอ่ื้น 178,209 32,602 175,727 30,338 
ตน้ทนุการจดัจ าหน่ายและคา่ใชจ้่าย     
     ในการบรหิาร 443,622 543,193 435,667 535,909 
ตน้ทนุทางการเงิน 1,029 - - - 
     
     
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารทีส่ าคัญ     
 คา่ตอบแทนกรรมการ 8,955 9,215 5,805 6,065 
ค่าตอบแทนผู้บริหารส าคัญ     
 ผลประโยชนร์ะยะสัน้ 90,447 94,893 80,967 84,659 
 เงินชดเชยตามกฎหมาย 4,802 4,850 4,641 4,737 
 ผลประโยชนร์ะยะยาวอ่ืน 40 35 35 33 
 รวมค่าตอบแทนผู้บริหารส าคัญ 95,289 99,778 85,643 89,429 
รวมค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารทีส่ าคัญ 104,244 108,993 91,448 95,494 
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รายการท่ีส าคญักบับคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งันี ้
 

   หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 

บริษัทย่อย     
ซือ้สินคา้และบรกิาร - - 318,177 423,046 
รายไดเ้งินปันผล - - 25,500 45,900 
รายไดอ่ื้น - - 20,403 21,419 
ตน้ทนุการจดัจ าหน่ายและคา่ใชจ้่าย     
     ในการบรหิาร - - 1,411 14 
ตน้ทนุทางการเงิน - - 4,425 - 
     
การร่วมค้า     
ขายสินคา้ 725,331 589,741 725,331 589,741 
รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 73,868 106,092 - - 
รายไดอ่ื้น 13,449 17,750 13,449 17,750 
ตน้ทนุการจดัจ าหน่ายและคา่ใชจ้่าย     
     ในการบรหิาร 535 77 534 77 
     
บุคคลหรือกิจการอื่นทีเ่กี่ยวข้องกัน     
ขายสินคา้ 1,638,783 2,253,124 1,638,783 2,253,124 
รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 11,555 19,752 - - 
ซือ้สินคา้และบรกิาร (รวมคา่ใชจ้่ายอ่ืนท่ี     
     เก่ียวขอ้ง) 119,080 7,138,560 91,843 7,123,096 
รายไดท้างการเงิน 9,823 - 9,823 - 
รายไดอ่ื้น 178,209 32,602 175,727 30,338 
ตน้ทนุการจดัจ าหน่ายและคา่ใชจ้่าย     
     ในการบรหิาร 443,622 543,193 435,667 535,909 
ตน้ทนุทางการเงิน 1,029 - - - 
     
     
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารทีส่ าคัญ     
 คา่ตอบแทนกรรมการ 8,955 9,215 5,805 6,065 
ค่าตอบแทนผู้บริหารส าคัญ     
 ผลประโยชนร์ะยะสัน้ 90,447 94,893 80,967 84,659 
 เงินชดเชยตามกฎหมาย 4,802 4,850 4,641 4,737 
 ผลประโยชนร์ะยะยาวอ่ืน 40 35 35 33 
 รวมค่าตอบแทนผู้บริหารส าคัญ 95,289 99,778 85,643 89,429 
รวมค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารทีส่ าคัญ 104,244 108,993 91,448 95,494 
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ยอดคงเหลือกบับคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงันี ้
    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  
– กิจการทีเ่กี่ยวข้องกัน     

ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 634,955 270,465 631,213 237,030 
ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 3,242 6,105 3,236 3,207 
สุทธิ 638,197 276,570 634,449 240,237 
     
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น     

– กิจการทีเ่กี่ยวข้องกัน     
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 107 3,962 - - 
ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 43,322 3,634 43,322 3,634 
สุทธิ 43,429 7,596 43,322 3,634 
     
     
ลูกหนีก้ารค้า – บุคคลหรือกิจการทีเ่กี่ยวข้องกัน     
การร่วมค้า     
บรษิัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จ ากดั (มหาชน) 12,110 7,006 - - 
     
บุคคลหรือกิจการอื่นทีเ่กี่ยวข้องกัน     
บรษิัท บี.เอส. เมทลั จ ากดั 1,767,322 1,808,009 1,767,320 1,807,999 
บรษิัท สหวริยิาพาณิชย ์คอรป์อเรชั่น จ ากดั 1,730,659 1,771,979 1,730,659 1,771,979 
อ่ืนๆ 4,987 7,128 - - 
รวม 3,515,078 3,594,122 3,497,979 3,579,978 
หกั ผลขาดทนุดา้นเครดติท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้     
     (2562 : คา่เผือ่หนีส้งสยัจะสูญ) (3,497,979) (3,579,978) (3,497,979) (3,579,978) 

สุทธิ 17,099 14,144 - - 
     
ลูกหนีอื้่น - บุคคลหรือกิจการทีเ่กี่ยวข้องกัน     
บริษัทย่อย     
บรษิัท เวสทโ์คสท ์เอ็นจิเนียริ่ง จ  ากดั - - 9,302 31,352 
บรษิัท ท่าเรือประจวบ จ ากดั - - 32 53 
     
การร่วมค้า     
บรษิัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จ ากดั (มหาชน) 186 177 186 177 
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    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 

บุคคลหรือกิจการอื่นทีเ่กี่ยวข้องกัน 
Vanomet AG (เป็นเงินจ่ายล่วงหนา้คา่สินคา้) 195,920 208,743 195,920 208,743 
คา่เผ่ือเงินจ่ายล่วงหนา้คา่สินคา้ (45,757) (45,757) (45,757) (45,757) 
Vanomet International AG (เป็นเงินจ่ายล่วงหนา้คา่
สินคา้) - - - - 

บรษิัท สหวริยิาเพลทมิล จ ากดั (มหาชน) 
(สทุธิจากผลขาดทนุดา้นเครดติท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้
จ  านวน 48 ลา้นบาท) 2,251 632 2,251 632 

บรษิัท ไลนท์รานสปอรต์ จ ากดั 1,085 718 - - 
บรษิัท บี.เอส. เมทลั จ ากดั (สทุธิจากผลขาดทนุดา้น
เครดติท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ จ  านวน 18 ลา้นบาท) 2,857 503 2,857 503 

อ่ืนๆ 7,401 7,776 7,279 7,472 
รวม 163,943 172,792 172,070 203,175 

 
สินทรัพย์ทีเ่กิดจากสัญญา-หมุนเวียน  
 – บุคคลหรือกิจการทีเ่กี่ยวข้องกัน     
การร่วมค้า     
บรษิัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จ ากดั (มหาชน) 2,479 2,667 - - 
รวม 2,479 2,667 - - 
     
เจ้าหนีก้ารค้า - บุคคลหรือกิจการทีเ่กี่ยวข้องกัน     
บริษัทย่อย     
บรษิัท เวสทโ์คสท ์เอ็นจิเนียริ่ง จ  ากดั - - 904 80,824 
บรษิัท ท่าเรือประจวบ จ ากดั - - 4,011 4,890 
     
บุคคลหรือกิจการอื่นทีเ่กี่ยวข้องกัน     
บรษิัท บี.เอส. เมทลั จ ากดั 179 880 50 880 
บรษิัท รกัษาความปลอดภยั  เวสเทิรน์ จ ากดั - 223 - - 
บรษิัท เอส วี แอล คอเปอรเ์รชั่น จ ากดั 45,479 62,470 45,479 62,428 
Vanomet International AG - 338,586 - 338,586 
บรษิัท สหวริยิาเพลทมิล จ ากดั (มหาชน) 37,260 - 37,260 - 
อ่ืนๆ 41 281 41 39 

รวม 82,959 402,440 87,745 487,647 
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    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 

บุคคลหรือกิจการอื่นทีเ่กี่ยวข้องกัน 
Vanomet AG (เป็นเงินจ่ายล่วงหนา้คา่สินคา้) 195,920 208,743 195,920 208,743 
คา่เผ่ือเงินจ่ายล่วงหนา้คา่สินคา้ (45,757) (45,757) (45,757) (45,757) 
Vanomet International AG (เป็นเงินจ่ายล่วงหนา้คา่
สินคา้) - - - - 

บรษิัท สหวริยิาเพลทมิล จ ากดั (มหาชน) 
(สทุธิจากผลขาดทนุดา้นเครดติท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้
จ  านวน 48 ลา้นบาท) 2,251 632 2,251 632 

บรษิัท ไลนท์รานสปอรต์ จ ากดั 1,085 718 - - 
บรษิัท บี.เอส. เมทลั จ ากดั (สทุธิจากผลขาดทนุดา้น
เครดติท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ จ  านวน 18 ลา้นบาท) 2,857 503 2,857 503 

อ่ืนๆ 7,401 7,776 7,279 7,472 
รวม 163,943 172,792 172,070 203,175 

 
สินทรัพย์ทีเ่กิดจากสัญญา-หมุนเวียน  
 – บุคคลหรือกิจการทีเ่กี่ยวข้องกัน     
การร่วมค้า     
บรษิัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จ ากดั (มหาชน) 2,479 2,667 - - 
รวม 2,479 2,667 - - 
     
เจ้าหนีก้ารค้า - บุคคลหรือกิจการทีเ่กี่ยวข้องกัน     
บริษัทย่อย     
บรษิัท เวสทโ์คสท ์เอ็นจิเนียริ่ง จ  ากดั - - 904 80,824 
บรษิัท ท่าเรือประจวบ จ ากดั - - 4,011 4,890 
     
บุคคลหรือกิจการอื่นทีเ่กี่ยวข้องกัน     
บรษิัท บี.เอส. เมทลั จ ากดั 179 880 50 880 
บรษิัท รกัษาความปลอดภยั  เวสเทิรน์ จ ากดั - 223 - - 
บรษิัท เอส วี แอล คอเปอรเ์รชั่น จ ากดั 45,479 62,470 45,479 62,428 
Vanomet International AG - 338,586 - 338,586 
บรษิัท สหวริยิาเพลทมิล จ ากดั (มหาชน) 37,260 - 37,260 - 
อ่ืนๆ 41 281 41 39 

รวม 82,959 402,440 87,745 487,647 
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    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 

เจ้าหนีอื้่น - บุคคลหรือกิจการทีเ่กี่ยวข้องกัน 
บริษัทย่อย     
บรษิัท เวสทโ์คสท ์เอ็นจิเนียริ่ง จ  ากดั - - 10,050 16,433 
บรษิัท ท่าเรือประจวบ จ ากดั - - 4,187 - 
     
บุคคลหรือกิจการอื่นทีเ่กี่ยวข้องกัน     
บรษิัท ทรพัยส์ินอาคารประภาวทิย ์จ ากดั 289 231 265 231 
บรษิัท ไทยสตีลเซลส ์จ ากดั 543 530 63 50 
บรษิัท เอส วี แอล คอเปอรเ์รชั่น จ ากดั 415 239 - - 
บรษิัท บี.เอส. เมทลั จ ากดั 1,036 62 1,036 62 
บรษิัท สหวริยิาพาณิชย ์คอรป์อเรชั่น จ ากดั - - - - 
อ่ืนๆ 8,802 5,407 6,469 6,560 

รวม 11,085 6,469 22,070 23,336 

 
หนีสิ้นทีเ่กิดจากสัญญา-หมุนเวียน  
 – บุคคลหรือกิจการทีเ่กี่ยวข้องกัน     
การร่วมค้า     
บรษิัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จ ากดั (มหาชน) 95,005 175,750 91,575 175,750 
 
 

    

บุคคลหรือกิจการอื่นทีเ่กี่ยวข้องกัน     
บรษิัท ไทยสตีลเซลส ์จ ากดั 4,388 10,700 4,388 10,700 
บรษิัท บี.เอส. เมทลั จ ากดั 21,831 20,560 21,831 20,560 
บรษิัท สหวริยิาพาณิชย ์คอรป์อเรชั่น จ ากดั 92,053 199 92,053 199 
บรษิัท สหวริยิาเพลทมิล จ ากดั (มหาชน) 197 - 197 - 

รวม 213,474 207,209 210,044 207,209 

 
 

   หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 
เงินให้กู้ยืมระยะสัน้-กิจการทีเ่กี่ยวข้องกัน     
Redcar Bulk Terminal Limited 11,056 - 11,056 - 
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รายการเคล่ือนไหวระหว่างปีส าหรบัเงินใหกู้ยื้มระยะสัน้จากบคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีดงันี้ 
   หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 

ณ วันที ่1 มกราคม - - - - 
เพิ่มขึน้ 41,008 - 41,008 - 
ลดลง (29,734) - (29,734) - 
ปรบัปรุง (218) - (218) - 
ณ วันที ่31 ธันวาคม 11,056 - 11,056 - 

 
เม่ือวนัท่ี 16 ตุลาคม 2563 บริษัทท าสัญญาใหกู้ยื้มเงินโดยมีหลักประกันกบั Redcar Bulk Terminal Limited จ  านวน 0.5 ลา้น
ปอนดส์เตอรล์ิงอตัราดอกเบีย้รอ้ยละ MLR+1 ต่อปี(ของธนาคารซึ่งเป็นเจา้หนีต้ามแผนฟ้ืนฟูรายใหญ่สองราย)จ่ายทกุเดือน เงินตน้
ก าหนดช าระวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 
 

   หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 

เงินให้กู้ยืมระยะยาว - กิจการทีเ่กี่ยวข้องกัน     
Redcar Bulk Terminal Limited 29,750 - 29,750 - 
หกั ส่วนของเงินใหกู้ยื้มระยะยาวท่ีถงึก าหนดช าระ 
      ในหนึ่งปี (14,875) - (14,875) - 

เงนิให้กู้ยมืระยะยาว-สุทธิ 14,875 - 14,875 - 

 
เม่ือวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2563 บริษัทท าสัญญาใหกู้้ยืมเงินโดยมีหลักประกันกับ Redcar Bulk Terminal Limited จ  านวน
เงิน 0.74 ลา้นปอนดส์เตอรล์ิง ก าหนดคืนเงินตน้เริ่มวนัท่ี 24 มิถุนายน 2564 ครบก าหนดช าระวนัท่ี 24 กรกฎาคม 2565 อัตรา
ดอกเบีย้รอ้ยละ MLR+1 ตอ่ปี (ของธนาคารซึง่เป็นเจา้หนีต้ามแผนฟ้ืนฟรูายใหญ่สองราย) ก าหนดจ่ายทกุสิน้เดือน  

 
   หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 

เงินกู้ยืมระยะสัน้ - กิจการทีเ่กี่ยวข้องกัน     
บริษัทย่อย     
บรษิัท ท่าเรือประจวบ จ ากดั - - 74,500 - 
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รายการเคล่ือนไหวระหว่างปีส าหรบัเงินใหกู้ยื้มระยะสัน้จากบคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีดงันี้ 
   หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 

ณ วันที ่1 มกราคม - - - - 
เพิ่มขึน้ 41,008 - 41,008 - 
ลดลง (29,734) - (29,734) - 
ปรบัปรุง (218) - (218) - 
ณ วันที ่31 ธันวาคม 11,056 - 11,056 - 

 
เม่ือวนัท่ี 16 ตุลาคม 2563 บริษัทท าสัญญาใหกู้ยื้มเงินโดยมีหลักประกันกบั Redcar Bulk Terminal Limited จ  านวน 0.5 ลา้น
ปอนดส์เตอรล์ิงอตัราดอกเบีย้รอ้ยละ MLR+1 ต่อปี(ของธนาคารซึ่งเป็นเจา้หนีต้ามแผนฟ้ืนฟูรายใหญ่สองราย)จ่ายทกุเดือน เงินตน้
ก าหนดช าระวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 
 

   หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 

เงินให้กู้ยืมระยะยาว - กิจการทีเ่กี่ยวข้องกัน     
Redcar Bulk Terminal Limited 29,750 - 29,750 - 
หกั ส่วนของเงินใหกู้ยื้มระยะยาวท่ีถงึก าหนดช าระ 
      ในหนึ่งปี (14,875) - (14,875) - 

เงนิให้กู้ยมืระยะยาว-สุทธิ 14,875 - 14,875 - 

 
เม่ือวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2563 บริษัทท าสัญญาใหกู้้ยืมเงินโดยมีหลักประกันกับ Redcar Bulk Terminal Limited จ  านวน
เงิน 0.74 ลา้นปอนดส์เตอรล์ิง ก าหนดคืนเงินตน้เริ่มวนัท่ี 24 มิถุนายน 2564 ครบก าหนดช าระวนัท่ี 24 กรกฎาคม 2565 อัตรา
ดอกเบีย้รอ้ยละ MLR+1 ตอ่ปี (ของธนาคารซึง่เป็นเจา้หนีต้ามแผนฟ้ืนฟรูายใหญ่สองราย) ก าหนดจ่ายทกุสิน้เดือน  

 
   หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 

เงินกู้ยืมระยะสัน้ - กิจการทีเ่กี่ยวข้องกัน     
บริษัทย่อย     
บรษิัท ท่าเรือประจวบ จ ากดั - - 74,500 - 
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รายการเคล่ือนไหวระหว่างปีส าหรบัเงินกูยื้มระยะสัน้จากบคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีดงันี้ 
   หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 

บริษัทย่อย     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม - - - - 
เพิ่มขึน้ - - 100,000 - 
ลดลง - - (25,500) - 
ณ วันที ่31 ธันวาคม - - 74,500 - 

 
เม่ือวนัท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัทไดเ้ขา้ท  าสัญญากูยื้มเงินกับ บริษัท ท่าเรือประจวบ จ ากัด วงเงินไม่เกิน 200 ลา้นบาท อัตรา
ดอกเบีย้รอ้ยละ MLR ต่อปี เพ่ือใชเ้ป็นทนุหมนุเวียนของบริษัท โดยบริษัทไดร้บัเงินกูแ้ลว้ จ านวนเงิน 100 ลา้นบาท ซึ่งครบก าหนด
ช าระวนัท่ี 5 พฤษภาคม 2563  
 
ตอ่มาบริษัท ท่าเรือประจวบ จ ากดั ไดใ้ชส้ิทธิหกักลบลบหนีร้ะหว่างเงินปันผลท่ีบริษัทจะไดร้บัและหนีเ้งินตน้ จ านวนเงิน 25.5 ลา้น
บาท โดยใหมี้ผลเป็นการหกักลบลบหนีว้นัท่ี 5 พฤษภาคม 2563 ท  าใหบ้รษิัทมีหนีเ้งินกูยื้มส่วนท่ีเหลือจ านวนเงิน 74.5 ลา้นบาท  
 
เม่ือวนัท่ี 17 กรกฏาคม 2563  บริษัท และ บริษัท ท่าเรือประจวบ จ ากัด ไดเ้ขา้ร่วมลงนามบนัทึกเพิ่มเติมต่อทา้ยสัญญาเงินกูโ้ดย
เปล่ียนแปลงเง่ือนไขในการช าระเงินกู้ จากเดิมท่ีก าหนดช าระภายใน 90 วนั (วนัท่ี 5 พฤษภาคม 2563) เป็นช าระเม่ือทวงถามและ
ยกเลิกการคิดดอกเบีย้ผิดนดัในอตัรารอ้ยละ 7.5 ต่อปี โดยใหค้ิดดอกเบีย้ใหม่ในอตัรา MLR ต่อปี (รอ้ยละ 6.025 เป็นอตัราวนัท่ีเบิก
เงินกู)้ เริ่มตัง้แตว่นัท่ี 5 พฤษภาคม 2563 
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   หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 

ภาระหนีสิ้นภายใต้แผนฟ้ืนฟู – กิจการที่ 
        เกี่ยวข้องกัน (ภาระหนีเ้งินต้นหลังคิดลด 
        กระแสเงินสด) 

    

บริษัทย่อย     
บรษิทั ท่าเรือประจวบ จ ากดั - - 7,991 7,991 
กิจการอื่นทีเ่กี่ยวข้องกัน     
กลุ่มสถาบนัการเงิน 26,139,429 39,474,695 26,139,429 39,474,695 
รวม 26,139,429 39,474,695 26,147,420 39,482,686 

 

รายการเคล่ือนไหวระหว่างปีส าหรบัภาระหนีส้ินตามแผนฟ้ืนฟูจากบคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีดงันี ้
 
การเปิดเผยตามนโยบายบญัชีท่ีถือปฏิบตัติัง้แต ่วนัท่ี 1 มกราคม 2563  

  หน่วย : พนับาท 
 

งบการเงนิรวม 
งบการเงนิ 

เฉพาะกิจการ 
 2563 2563 

บุคคลหรือกิจการอื่นทีเ่กี่ยวข้องกัน   
บริษัทย่อย   
บรษิัท ท่าเรือประจวบ จ ากดั   
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 (ก่อนปรบั) - 7,991 
ปรบัปรุงมลูคา่จากการตดัรายการหนีส้ินเดมิและรบัรูห้นีส้ิน   
     ใหม่จากการน า TFRS 9 มาถือปฏิบตั ิ - - 
ยอดคงเหลือตามมลูค่ายตุธิรรม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 (หลงัปรบั) - 7,991 
รบัรูด้อกเบีย้จ่ายตามอตัราดอกเบีย้ท่ีแทจ้รงิ - - 
จ่ายช าระ - - 
การเปล่ียนแปลงมลูค่ายตุธิรรม - - 
ยอดคงเหลือตามมลูค่ายตุธิรรม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 - 7,991 
เจ้าหนีก้ลุ่มที ่1 : เจ้าหนีเ้งนิประกัน   
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 (ก่อนปรบั) 8,548,737 8,548,737 
ปรบัปรุงมลูคา่จากการตดัรายการหนีส้ินเดมิและรบัรูห้นีส้ิน   
     ใหม่จากการน า TFRS 9 มาถือปฏิบตั ิ (2,768,593) (2,768,593) 
ยอดคงเหลือตามมลูค่ายตุธิรรม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 (หลงัปรบั) 5,780,144 5,780,144 
รบัรูด้อกเบีย้จ่ายตามอตัราดอกเบีย้ท่ีแทจ้รงิ 319,295 319,295 
จ่ายช าระ (421,161) (421,161) 
การเปล่ียนแปลงมลูค่ายตุธิรรม (444,846) (444,846) 
ยอดคงเหลือตามมลูค่ายตุธิรรม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 5,233,432 5,233,432 
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   หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 

ภาระหนีสิ้นภายใต้แผนฟ้ืนฟู – กิจการที่ 
        เกี่ยวข้องกัน (ภาระหนีเ้งินต้นหลังคิดลด 
        กระแสเงินสด) 

    

บริษัทย่อย     
บรษิทั ท่าเรือประจวบ จ ากดั - - 7,991 7,991 
กิจการอื่นทีเ่กี่ยวข้องกัน     
กลุ่มสถาบนัการเงิน 26,139,429 39,474,695 26,139,429 39,474,695 
รวม 26,139,429 39,474,695 26,147,420 39,482,686 

 

รายการเคล่ือนไหวระหว่างปีส าหรบัภาระหนีส้ินตามแผนฟ้ืนฟูจากบคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีดงันี ้
 
การเปิดเผยตามนโยบายบญัชีท่ีถือปฏิบตัติัง้แต ่วนัท่ี 1 มกราคม 2563  

  หน่วย : พนับาท 
 

งบการเงนิรวม 
งบการเงนิ 

เฉพาะกิจการ 
 2563 2563 

บุคคลหรือกิจการอื่นทีเ่กี่ยวข้องกัน   
บริษัทย่อย   
บรษิัท ท่าเรือประจวบ จ ากดั   
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 (ก่อนปรบั) - 7,991 
ปรบัปรุงมลูคา่จากการตดัรายการหนีส้ินเดมิและรบัรูห้นีส้ิน   
     ใหม่จากการน า TFRS 9 มาถือปฏิบตั ิ - - 
ยอดคงเหลือตามมลูค่ายตุธิรรม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 (หลงัปรบั) - 7,991 
รบัรูด้อกเบีย้จ่ายตามอตัราดอกเบีย้ท่ีแทจ้รงิ - - 
จ่ายช าระ - - 
การเปล่ียนแปลงมลูค่ายตุธิรรม - - 
ยอดคงเหลือตามมลูค่ายตุธิรรม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 - 7,991 
เจ้าหนีก้ลุ่มที ่1 : เจ้าหนีเ้งนิประกัน   
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 (ก่อนปรบั) 8,548,737 8,548,737 
ปรบัปรุงมลูคา่จากการตดัรายการหนีส้ินเดมิและรบัรูห้นีส้ิน   
     ใหม่จากการน า TFRS 9 มาถือปฏิบตั ิ (2,768,593) (2,768,593) 
ยอดคงเหลือตามมลูค่ายตุธิรรม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 (หลงัปรบั) 5,780,144 5,780,144 
รบัรูด้อกเบีย้จ่ายตามอตัราดอกเบีย้ท่ีแทจ้รงิ 319,295 319,295 
จ่ายช าระ (421,161) (421,161) 
การเปล่ียนแปลงมลูค่ายตุธิรรม (444,846) (444,846) 
ยอดคงเหลือตามมลูค่ายตุธิรรม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 5,233,432 5,233,432 
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  หน่วย : พนับาท 
 

งบการเงนิรวม 
งบการเงนิ 

เฉพาะกิจการ 
 2563 2563 

 
 
เจ้าหนีก้ลุ่มที ่2 : เจ้าหนีส้ถาบันการเงนิในภาระหนี้ 

  

ส่วนทีเ่กินกว่ามูลค่าหลักประกัน   
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 (ก่อนปรบั) 15,041,547 15,041,547 
ปรบัปรุงมลูคา่จากการตดัรายการหนีส้ินเดมิและรบัรูห้นีส้ิน   
     ใหม่จากการน า TFRS 9 มาถือปฏิบตั ิ (7,726,474) (7,726,474) 
ยอดคงเหลือตามมลูค่ายตุธิรรม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 (หลงัปรบั) 7,315,073 7,315,073 
รบัรูด้อกเบีย้จ่ายตามอตัราดอกเบีย้ท่ีแทจ้รงิ 409,466 409,466 
จ่ายช าระ (432,459) (432,459) 
ยอดคงเหลือตามมลูค่ายตุธิรรม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 7,292,080 7,292,080 
เจ้าหนีก้ลุ่มที ่4 : เจ้าหนีภ้าระค า้ประกันการช าระหนีเ้งนิกู้   
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 (ก่อนปรบั) 25,688,490 25,688,490 
ปรบัปรุงมลูคา่จากการตดัรายการหนีส้ินเดมิและรบัรูห้นีส้ิน   
     ใหม่จากการน า TFRS 9 มาถือปฏิบตั ิ (11,536,329) (11,536,329) 
ยอดคงเหลือตามมลูค่ายตุธิรรม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 (หลงัปรบั) 14,152,161 14,152,161 
รบัรูด้อกเบีย้จ่ายตามอตัราดอกเบีย้ท่ีแทจ้รงิ 791,533 791,533 
จ่ายช าระ (849,361) (849,361) 
การเปล่ียนแปลงมลูค่ายตุธิรรม (480,416) (480,416) 
ยอดคงเหลือตามมลูค่ายตุธิรรม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 13,613,917 13,613,917 
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การเปิดเผยตามนโยบายบญัชีท่ีถือปฏิบตักิ่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2563  
  หน่วย : พนับาท 
 

งบการเงนิรวม 
งบการเงนิ 

เฉพาะกิจการ 
 2562 2562 

บริษัทย่อย   
บรษิัท ท่าเรือประจวบ จ ากดั   
ณ วนัท่ี 1 มกราคม - 7,991 
ไม่เปล่ียนแปลง - - 
ณ วันที ่31 ธันวาคม - 7,991 

 
  หน่วย : พนับาท 
 

งบการเงนิรวม 
งบการเงนิ 

เฉพาะกิจการ 
 2562 2562 

กิจการทีเ่กี่ยวข้องกัน   
กลุ่มสถาบนัการเงิน   
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 42,610,463 42,610,463 
เพิ่มขึน้ - - 
ลดลง (3,135,768) (3,135,768) 
ณ วันที ่31 ธันวาคม 39,474,695 39,474,695 
   
 
สัญญาทีมี่สาระส าคัญกับบุคคลหรือกิจการทีเ่กี่ยวข้องกัน 
 
สญัญาการร่วมคา้  
 
เม่ือวนัท่ี 20 มกราคม 2558 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งไดท้  าสญัญาการร่วมคา้ร่วมกบับริษัทในประเทศแห่งหนึ่ง  เพ่ือการร่วมคา้ส าหรบัรบั
งานจากการรถไฟแหง่ประเทศไทย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 การรว่มคา้ดงักล่าวยงัมิไดด้  าเนินงานเชิงพาณิชย ์
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การเปิดเผยตามนโยบายบญัชีท่ีถือปฏิบตักิ่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2563  
  หน่วย : พนับาท 
 

งบการเงนิรวม 
งบการเงนิ 

เฉพาะกิจการ 
 2562 2562 

บริษัทย่อย   
บรษิัท ท่าเรือประจวบ จ ากดั   
ณ วนัท่ี 1 มกราคม - 7,991 
ไม่เปล่ียนแปลง - - 
ณ วันที ่31 ธันวาคม - 7,991 

 
  หน่วย : พนับาท 
 

งบการเงนิรวม 
งบการเงนิ 

เฉพาะกิจการ 
 2562 2562 

กิจการทีเ่กี่ยวข้องกัน   
กลุ่มสถาบนัการเงิน   
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 42,610,463 42,610,463 
เพิ่มขึน้ - - 
ลดลง (3,135,768) (3,135,768) 
ณ วันที ่31 ธันวาคม 39,474,695 39,474,695 
   
 
สัญญาทีมี่สาระส าคัญกับบุคคลหรือกิจการทีเ่กี่ยวข้องกัน 
 
สญัญาการร่วมคา้  
 
เม่ือวนัท่ี 20 มกราคม 2558 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งไดท้  าสญัญาการร่วมคา้ร่วมกบับริษัทในประเทศแห่งหนึ่ง  เพ่ือการร่วมคา้ส าหรบัรบั
งานจากการรถไฟแหง่ประเทศไทย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 การรว่มคา้ดงักล่าวยงัมิไดด้  าเนินงานเชิงพาณิชย ์
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8. เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 
    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 

เงินสดในมือ 696 729 600 600 
เงินฝากธนาคาร 665,044 359,266 635,091 242,230 
รวม 665,740 359,995 635,691 242,830 

 
9. ลูกหนีก้ารค้า  

    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 

     
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหต ุ7) 3,515,078 3,594,122 3,497,979 3,579,978 
กิจการอ่ืนๆ 403,757 338,163 321,453 287,038 
รวม 3,918,835 3,932,285 3,819,432 3,867,016 
หกั ผลขาดทนุดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกิดขึน้      
     (2562: คา่เผือ่หนีส้งสยัจะสูญ) (3,784,031) (3,864,726) (3,783,031) (3,863,787) 
สุทธิ 134,804 67,559 36,401 3,229 

การวเิคราะหอ์ายขุองลกูหนีก้ารคา้มีดงันี ้
    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 

กิจการทีเ่กี่ยวข้องกัน     
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 12,656 8,418 - - 
เกินวนัครบก าหนดช าระ     
 นอ้ยกว่า  3  เดือน 3,221 3,136 - - 
    3-6 เดือน 1,222 2,590 - - 
    มากกวา่  12 เดือน 3,497,979 3,579,978 3,497,979 3,579,978 
 3,515,078 3,594,122 3,497,979 3,579,978 
หกั ผลขาดทนุดา้นเครดติท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้     
     (2562: คา่เผือ่หนีส้งสยัจะสูญ) (3,497,979) (3,579,978) (3,497,979) (3,579,978) 

รวม 17,099 14,144 - - 
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    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 

กิจการอื่นๆ 
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 93,138 25,210 25,850 3,072 
เกินวนัครบก าหนดช าระ     
 นอ้ยกว่า  3 เดือน 21,867 21,435 10,551 157 
    3-6 เดือน 2,700 5,126 - - 
    6-12 เดือน 842 1,644 842 - 
 มากกวา่ 12  เดือน 285,210 284,748 284,210 283,809 
 403,757 338,163 321,453 287,038 
หกั ผลขาดทนุดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกิดขึน้     
     (2562: คา่เผือ่หนีส้งสยัจะสูญ) (286,052) (284,748) (285,052) (283,809) 
รวม 117,705 53,415 36,401 3,229 
สุทธิ 134,804 67,559 36,401 3,229 

 
 โดยปกตริะยะเวลาการใหส้ินเช่ือแก่ลกูคา้ของกลุ่มบรษิัทมีระยะเวลาตัง้แต ่5 ถงึ 90 วนั  

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บรษิัทมีลกูหนีก้ารคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสองราย มียอดคา้งช าระตัง้แต่ 6-12 เดือน จ านวน 3,580 ลา้น
บาท บริษัทตัง้ค่าเผ่ือผลขาดทนุดา้นเครดิตเต็มจ านวนในปี 2562 ซึ่งส่วนหนึ่งของแผนฟ้ืนฟูกิจการซึ่งก าหนดใหเ้ก็บเงินจากลูกหนี้
ดงักล่าวเพ่ือช าระหนีเ้ดมิปีละไม่ต  ่ากวา่ 300 ลา้นบาท ตัง้แตปี่ 2560 ถงึปัจจบุนั การช าระหนีข้องลกูหนีด้งักล่าวไม่เป็นตามท่ีก าหนด
ไว ้ ปัจจบุนับรษิัทอยู่ระหวา่งตดิตามหนีส้่วนท่ียงัคา้งช าระ ซึง่ในระหว่างปี 2563 บริษัทไดร้บัช าระหนีจ้  านวน 82 ลา้นบาท จึงท  าการ
กลบัรายการค่าเผ่ือผลขาด ทนุดา้นเครดิตออกดว้ยจ านวนเดียวกนั และตามแผนฟ้ืนฟูกิจการ ฉบบัท่ี 2 (แกไ้ข) ท่ีศาลเห็นชอบแลว้
เม่ือวนัท่ี 18 กันยายน 2563 (ตามท่ีอธิบายไวใ้นหมายเหตปุระกอบงบการเงิน ขอ้ 27) ซึ่งก าหนดใหบ้ริษัทเสนอแนวทาง การช าระ
หนีแ้ละแนวทางการแกไ้ขปัญหาของลูกหนีด้งักล่าวใหแ้ก่คณะกรรมการเจา้หนีเ้ห็นชอบ ต่อมาเม่ือวนัท่ี 5 ตุลาคม 2563 ผูบ้ริหาร
แผนไดน้ าเสนอตอ่คณะกรรมการเจา้หนีแ้ลว้ ปัจจบุนัอยู่ระหวา่งการพิจารณาเหน็ชอบจากคณะกรรมการเจา้หนี ้
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    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 

กิจการอื่นๆ 
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 93,138 25,210 25,850 3,072 
เกินวนัครบก าหนดช าระ     
 นอ้ยกว่า  3 เดือน 21,867 21,435 10,551 157 
    3-6 เดือน 2,700 5,126 - - 
    6-12 เดือน 842 1,644 842 - 
 มากกวา่ 12  เดือน 285,210 284,748 284,210 283,809 
 403,757 338,163 321,453 287,038 
หกั ผลขาดทนุดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกิดขึน้     
     (2562: คา่เผือ่หนีส้งสยัจะสูญ) (286,052) (284,748) (285,052) (283,809) 
รวม 117,705 53,415 36,401 3,229 
สุทธิ 134,804 67,559 36,401 3,229 

 
 โดยปกตริะยะเวลาการใหส้ินเช่ือแก่ลกูคา้ของกลุ่มบรษิัทมีระยะเวลาตัง้แต ่5 ถงึ 90 วนั  

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บรษิัทมีลกูหนีก้ารคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสองราย มียอดคา้งช าระตัง้แต่ 6-12 เดือน จ านวน 3,580 ลา้น
บาท บริษัทตัง้ค่าเผ่ือผลขาดทนุดา้นเครดิตเต็มจ านวนในปี 2562 ซึ่งส่วนหนึ่งของแผนฟ้ืนฟูกิจการซึ่งก าหนดใหเ้ก็บเงินจากลูกหนี้
ดงักล่าวเพ่ือช าระหนีเ้ดมิปีละไม่ต  ่ากวา่ 300 ลา้นบาท ตัง้แตปี่ 2560 ถงึปัจจบุนั การช าระหนีข้องลกูหนีด้งักล่าวไม่เป็นตามท่ีก าหนด
ไว ้ ปัจจบุนับรษิัทอยู่ระหวา่งตดิตามหนีส้่วนท่ียงัคา้งช าระ ซึง่ในระหว่างปี 2563 บริษัทไดร้บัช าระหนีจ้  านวน 82 ลา้นบาท จึงท  าการ
กลบัรายการค่าเผ่ือผลขาด ทนุดา้นเครดิตออกดว้ยจ านวนเดียวกนั และตามแผนฟ้ืนฟูกิจการ ฉบบัท่ี 2 (แกไ้ข) ท่ีศาลเห็นชอบแลว้
เม่ือวนัท่ี 18 กันยายน 2563 (ตามท่ีอธิบายไวใ้นหมายเหตปุระกอบงบการเงิน ขอ้ 27) ซึ่งก าหนดใหบ้ริษัทเสนอแนวทาง การช าระ
หนีแ้ละแนวทางการแกไ้ขปัญหาของลูกหนีด้งักล่าวใหแ้ก่คณะกรรมการเจา้หนีเ้ห็นชอบ ต่อมาเม่ือวนัท่ี 5 ตุลาคม 2563 ผูบ้ริหาร
แผนไดน้ าเสนอตอ่คณะกรรมการเจา้หนีแ้ลว้ ปัจจบุนัอยู่ระหวา่งการพิจารณาเหน็ชอบจากคณะกรรมการเจา้หนี ้
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10.  สินทรัพยท์ีเ่กิดจากสัญญา-หมุนเวยีน/หนี้สินทีเ่กิดจากสัญญา-หมุนเวยีน 
10.1 ยอดคงเหลือตามสัญญา 

 
10.2 รายได้ที่รับรู้ทีเ่กี่ยวข้องกับยอดคงเหลือตามสัญญา 
  หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 
รายไดท่ี้รบัรูท่ี้เคยรวมอยู่ในยอดยกมาของรายได ้

คา่บรกิารรบัล่วงหนา้ 
 

12,477 
 

31,374 
 

- 
 

- 
รายไดท่ี้รบัรูท่ี้เคยรวมอยู่ในยอดยกมาของเงินรบั 

ล่วงหนา้ค่าสินคา้ 
 

207,235 
 

183,318 
 
 

 
183,318 

 
10.3 รายได้ทีค่าดว่าจะรับรู้ส าหรับภาระทียั่งปฏิบัตไิม่เสร็จสิน้ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบรษิัทคาดว่าจะมีรายไดค้่าบริการท่ีรบัรูใ้นอนาคตส าหรบัภาระท่ียงัปฏิบตัิไม่เสร็จสิน้ (หรือ
ยงัไม่เสร็จสิน้บางส่วน) ของสัญญาท่ีท ากับลูกคา้จ านวน 233 ลา้นบาท (2562 : จ านวน120 ลา้นบาท) ซึ่งกลุ่มบริษัทคาดว่าจะ
ปฏิบตัิตามภาระท่ีตอ้งปฏิบตัิของสญัญาดงักล่าวเสร็จสิน้ภายใน 3 ปี และมีรายไดจ้าก207,235การขายสินคา้ซึ่งคาดว่าจะปฏิบตัิ
ตามภาระของสญัญาจ านวน 785 ลา้นบาท (2562: จ านวน 232 ลา้นบาท) 
 
 
 
 

   หน่วย : พนับาท 
  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 หมายเหต ุ 2563 2562 2563 2562 
สินทรัพยท์ีเ่กิดจากสัญญา-หมุนเวยีน      
รายไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกช าระ      
     บรษิัทท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7 2,479 - - - 
     บรษิัทอ่ืนๆ  14,114 12,588 - - 
รวมสินทรัพยท์ีเ่กิดจากสัญญา-หมุนเวียน  16,593 12,588 - - 
 
หนีส้ินทีเ่กิดจากสัญญา-หมุนเวียน 

     

รายไดค้่าบรกิารรบัล่วงหนา้และเงินรบั 
     ล่วงหนา้จากลกูคา้-บรษิัทท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7 

    

รายไดค้่าบรกิารรบัล่วงหนา้  3,430 - - - 
เงินรบัล่วงหนา้ค่าสินคา้  210,044 207,209 210,044 207,209 

     รวม  213,474 207,209 210,044 207,209 
รายไดค้่าบรกิารรบัล่วงหนา้และเงินรบั 
     ล่วงหนา้จากลกูคา้-บรษิัทอ่ืนๆ 

    - 

     รายไดค้า่บรกิารรบัล่วงหนา้  35,078 12,477 26,828 - 
     เงินรบัล่วงหนา้ค่าสินคา้  575,362 25,149 575,362 25,150 
     รวม  610,440 37,626 602,190 25,150 
รวมหนีส้ินทีเ่กิดจากสัญญา-หมุนเวยีน  823,914 244,835 812,234 232,359 
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11. สินค้าคงเหลือ 
    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 
     
สินคา้ส าเรจ็รูป 664,894 1,923,709 667,130 1,940,355 
สินคา้ระหวา่งผลิต 73,389 32,449 33,561 618 
วตัถดุิบ 461,118 1,200,862 446,666 1,195,732 
วสัดโุรงงานและอะไหล่ 794,058 810,306 790,114 807,289 
สินคา้ภายใตส้ญัญาซือ้ขายและการส่งมอบ
กรรมสิทธ์ิสินคา้และการบรหิาร  (หมายเหต ุ23) 

 
389,622 

 
3,502,847 

 
389,622 

 
3,502,847 

สินคา้ระหวา่งทาง 2,276,522 875,256 2,276,522 875,256 
รวม 4,659,603 8,345,429 4,603,615 8,322,097 
หกั คา่เผือ่มูลคา่สินคา้ลดลง (343,210) (881,728) (343,210) (881,728) 
สุทธิ 4,316,393 7,463,701 4,260,405 7,440,369 
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11. สินค้าคงเหลือ 
    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 
     
สินคา้ส าเรจ็รูป 664,894 1,923,709 667,130 1,940,355 
สินคา้ระหวา่งผลิต 73,389 32,449 33,561 618 
วตัถดุิบ 461,118 1,200,862 446,666 1,195,732 
วสัดโุรงงานและอะไหล่ 794,058 810,306 790,114 807,289 
สินคา้ภายใตส้ญัญาซือ้ขายและการส่งมอบ
กรรมสิทธ์ิสินคา้และการบรหิาร  (หมายเหต ุ23) 

 
389,622 

 
3,502,847 

 
389,622 

 
3,502,847 

สินคา้ระหวา่งทาง 2,276,522 875,256 2,276,522 875,256 
รวม 4,659,603 8,345,429 4,603,615 8,322,097 
หกั คา่เผือ่มูลคา่สินคา้ลดลง (343,210) (881,728) (343,210) (881,728) 
สุทธิ 4,316,393 7,463,701 4,260,405 7,440,369 
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12. สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น 
    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 

คา่ใชจ้่ายจ่ายล่วงหนา้ 26,399 28,504 14,872  20,043 
เงินจ่ายล่วงหนา้คา่สินคา้และวสัดสุิน้เปลือง 152,267 135,212 152,267 135,212 
ลกูหนีก้รมสรรพากร 1,120 11,724 4  11,724 
ภาษีเงินไดถ้กูหกั ณ ท่ีจ่าย 44,775 36,191 10,376 5,083 
อ่ืนๆ 26,057 13,815 22,938  10,643 
รวม 250,618 225,446 200,457 182,705 
หกั ผลขาดทนุทางดา้นเครดติทีค่าดวา่จะ 
       เกิดขึน้ (2562: คา่เผือ่หนีส้งสยัจะสูญ) (8,032) (8,032) (8,032) (8,032) 
สุทธิ 242,586 217,414 192,425  174,673 

 
13.  สินทรัพยท์างการเงนิไม่หมุนเวียนอื่น 
 

สินทรพัยท์างการเงินไม่หมนุเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีรายละเอียด ดงันี ้
    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 

สินทรัพยท์างการเงนิไม่หมุนเวียนอื่นทีวั่ด
มูลค่า 
ด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย     
เงินฝากประจ าท่ีตดิภาระค า้ประกนั 44,136 7,596 43,322 3,634 
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอื่นทีวั่ดมูลค่า 
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน     
ตราสารทนุของบรษิัทท่ีไม่ใช่บรษิัทจดทะเบียน  294,000 294,000 294,000 294,000 
หกั คา่เผือ่ผลขาดทนุจากการวดัมูลคา่     
    เงนิลงทนุ (ปี 2562: คา่เผือ่การดอ้ยคา่) (294,000) (294,000) (294,000) (294,000) 
รวมสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอื่น 44,136 7,596 43,322 3,634 
 
1)   กลุ่มบรษิัทและบรษิัทไดน้ าเงินฝากธนาคารไปค า้ประกนักบัธนาคารในการออกหนงัสือค า้ประกนั และสินเช่ือทางการคา้ 
2)   บรษิัทมีตราสารทนุซึง่เป็นเงินลงทนุในหุน้สามญัใน บรษิัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จ ากดั ซึง่ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายเหล็ก

แผ่นเคลือบสงักะสีดว้ยกรรมวธีิทางไฟฟ้าชนิดมว้น ในสดัส่วนลงทนุรอ้ยละ 3.70 
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14. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย 
 
เงินลงทนุในบรษิัทย่อย ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงันี ้
 
  หน่วย : พนับาท 
  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

ชื่อบรษิัท ลกัษณะธุรกิจ 
สดัส่วน 

ความเป็นเจา้ของ ทนุช าระแลว้ ราคาทนุ การดอ้ยคา่ ราคาทนุ-สทุธิ เงินปันผลรบัส าหรบัปี 
  2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

  (รอ้ยละ) (รอ้ยละ)           
บรษิัท ท่าเรือประจวบ 
     จ  ากดั 

บรกิารท่าเรือน า้ลกึ 
   และบรกิารขนถ่าย             

    สินคา้ส าหรบัเรือ             
    เดนิทะเล 51.00 51.00 400,000 400,000 204,000 204,000 - - 204,000 204,000 25,500 45,900 
บรษิัท เวสทโ์คสท ์ บรกิารซอ่มบ ารุง             
    เอ็นจิเนียริ่ง จ  ากดั  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 25,500 45,900 
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15.  ส่วนได้เสียทีไ่ม่มีอ านาจควบคุม  
 
ตารางตอ่ไปนีส้รุปขอ้มลูเก่ียวกบับริษัทย่อยแตล่ะรายของกลุ่มบรษิัทท่ีมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคมุท่ีมีสาระส าคญัก่อนการตดั
รายการระหวา่งกนั 
 

   หน่วย : พนับาท 
 31 ธันวาคม 2563 
 บริษัท ท่าเรือ

ประจวบ 
จ ากัด 

บริษัทย่อย
อื่นทีไ่ม่มี
สาระส าคัญ 

ตัดรายการ
ระหว่างกัน รวม 

รอ้ยละของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคมุ 49    
สินทรพัยห์มนุเวียน 128,776    
สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 1,084,689    
หนีส้ินหมนุเวียน (13,596)    
หนีส้ินไม่หมนุเวียน (56,005)    
สินทรัพยสุ์ทธิ 1,143,864    
มลูคา่ตามบญัชีของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคมุ 560,493 - (39,561) 520,932 
     
     
รายได ้ 157,035    
ก าไร (ขาดทนุ) (5,218)    
ก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อ่ืน -    
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม (5,218)    
ก าไร (ขาดทนุ) ท่ีแบง่ใหก้บัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี 
      อ  านาจควบคมุ (2,557) - 3,637 1,080 
     
กระแสเงินสดไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน 91,463    
กระแสเงินสดไดม้าในกิจกรรมลงทนุ (148,545)    
กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน 
      (เงินปันผลท่ีจ่ายใหก้บัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจ 
   ควบคมุ: 24.5 ลา้นบาท) (29,460)    

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดลดลงสุทธิ (86,542)    
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    หน่วย : พนับาท 
 31 ธันวาคม 2562 
 บริษัท ท่าเรือ

ประจวบ 
จ ากัด 

บริษัทย่อย
อื่นทีไ่ม่มี
สาระส าคัญ 

ตัดรายการ
ระหว่างกัน รวม 

รอ้ยละของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคมุ 49    
สินทรพัยห์มนุเวียน 134,080    
สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 1,121,615    
หนีส้ินหมนุเวียน (14,031)    
หนีส้ินไม่หมนุเวียน (47,552)    
สินทรัพยสุ์ทธิ 1,194,111    
มลูคา่ตามบญัชีของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคมุ 585,115 - (30,763) 554,352 
     
รายได ้ 265,454    
ก าไร (ขาดทนุ) 57,357    
ก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อ่ืน (752)    
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 56,605    
ก าไร (ขาดทนุ) ท่ีแบง่ใหก้บัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี 
     อ  านาจควบคมุ 27,736 - (1,834) 25,902 
     
กระแสเงินสดไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน 145,851    
กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมลงทนุ 137    
กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน 
     (เงินปันผลท่ีจ่ายใหก้บัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจ 
  ควบคมุ: 88.2 ลา้นบาท) (90,310)    

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้สุทธิ 55,678    
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หน่วย : พนับาท 
 

31 ธันวาคม 2562 
 

บริษัท ท่าเรือ
ประจวบ 
จ ากัด 

บริษัทย่อย
อื ่นทีไ่ม่มี
สาระส าคัญ 

ตัดรายการ
ระหว่างกัน 

รวม 
รอ้ยละของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคมุ 

49 
 

 
 

สินทรพัยห์มนุเวียน 
134,080 

 
 

 
สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 

1,121,615 
 

 
 

หนีส้ินหมนุเวียน 
(14,031) 

 
 

 
หนีส้ินไม่หมนุเวียน 

(47,552) 
 

 
 

สินทรัพยสุ์ทธิ 
1,194,111 

 
 

 
มลูคา่ตามบญัชีของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคมุ 

585,115 
- 

(30,763) 
554,352 

 
 

 
 

 
รายได ้

265,454 
 

 
 

ก าไร (ขาดทนุ) 
57,357 

 
 

 
ก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อ่ืน 

(752) 
 

 
 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 
56,605 

 
 

 
ก าไร (ขาดทนุ) ท่ีแบง่ใหก้บัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี 
     อ านาจควบคมุ 

27,736 
- 

(1,834) 
25,902 

 
 

 
 

 
กระแสเงินสดไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน 

145,851 
 

 
 

กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมลงทนุ 
137 

 
 

 
กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน 
     (เงินปันผลท่ีจ่ายใหก้บัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจ 
  ควบคมุ: 88.2 ลา้นบาท) 

(90,310) 
 

 
 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้สุทธิ 
55,678 
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16. เงนิลงทุนในการร่วมค้า                                                                                                                                                                                         
 
เงินลงทนุในการร่วมคา้ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงันี ้
 

   หน่วย : พนับาท 
  งบการเงนิรวม 

ชื่อบรษิัท ลกัษณะธุรกิจ 
สดัส่วน 

ความเป็นเจา้ของ ทนุช าระแลว้ ราคาทนุ ส่วนไดเ้สีย 
ส่วนแบง่ก าไร

(ขาดทนุ) ส าหรบัปี 
เงินปันผลรบั 
ส าหรบัปี 

  2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
  (รอ้ยละ) (รอ้ยละ)           
บรษิัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย 
จ ากดั (มหาชน) 

ผลิตและจ าหน่าย 
 เหล็กแผ่นรีดเย็น 35.19 35.19 4,816,350 4,816,350 3,817,962 3,817,962 2,564,157 2,628,782 (64,625) 34,654 - - 

รวม      3,817,962 3,817,962 2,564,157 2,628,782 (64,625) 34,654 - - 
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   หน่วย : พนับาท 

  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

ชื่อบรษิัท ลกัษณะธุรกิจ 
สดัส่วน                    

ความเป็นเจา้ของ ทนุช าระแลว้ ราคาทนุ การดอ้ยคา่ ราคาทนุ-สทุธิ 
เงินปันผลรบั 
ส าหรบัปี 

  2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
  (รอ้ยละ) (รอ้ยละ)           
บรษิัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย 
จ ากดั (มหาชน) 

ผลิตและจ าหน่าย 
 เหล็กแผ่นรีด
เย็น 35.19 35.19 4,816,350 4,816,350 3,817,962 3,817,962 1,189,180 1,189,180 2,628,782 2,628,782 - - 

รวม      3,817,962 3,817,962 1,189,180 1,189,180 2,628,782 2,628,782 - - 
 
 

บรษิัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จ ากดั (มหาชน) ด  าเนินธุรกิจในประเทศไทย  
 
บรษิัทไดจ้  าน าหุน้สามญั จ านวน 150,176,007 หุน้ ในการร่วมคา้กบับริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จ ากดั (มหาชน) ไวก้บั บริษัท มารูเบนี-อิโตชู สตีล อินคอร  ์เปอเรชั่น ส าหรบัวงเงินสินเชื่อ
การคา้ที่บรษิัท มารูเบนี-อิโตช ูสตีล อินคอรเ์ปอเรชั่น ใหแ้ก่ บรษิัท สหวริยิาสตีลอินดสัตรี ยเูค จ ากดั  ในปี 2559 บริษัทไดร้บัรูข้าดทนุจากการค า้ประกนั จ านวน 513 ลา้นบาท ตามหนีท้ี่คง
คา้ง และแสดงประมาณการหนีส้ินภายใตแ้ผนฟื้นฟกูิจการ 
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การร่วมคา้ 
 

ตารางตอ่ไปนีส้รุปขอ้มลูทางการเงินของการรว่มคา้ท่ีรวมอยู่ในงบการเงินของการร่วมคา้ ปรบัปรุงดว้ยการปรบัมลูค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีซือ้ 
การกระทบยอดรายการระหว่างขอ้มลูทางการเงินโดยสรุปดงักล่าวกบัมลูคา่ตามบญัชีของส่วนไดเ้สียของกลุ่มบรษิัทในกิจการเหล่านี ้ 

  หน่วย : พนับาท 
 2563 2562 

   
รายได ้ 8,045,300 12,320,824 
ก าไร(ขาดทนุ) จากการด าเนินงานอย่างตอ่เน่ือง (181,726) 7,478 
ก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อ่ืน - (15,098) 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม (181,726) (7,620) 
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคมุ (117,777) (4,939) 
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของผูถ้กูลงทนุ (63,949) (2,681) 
   
สินทรพัยห์มนุเวียน 2,419,425 2,858,658 
สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 3,518,684 3,622,353 
หนีส้ินหมนุเวียน (998,309) (1,333,826) 
หนีส้ินไม่หมนุเวียน (109,369) (135,028) 
สินทรัพยสุ์ทธิ 4,830,431 5,012,157 
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคมุ 3,130,602 3,248,379 
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของผูถ้กูลงทนุ 1,699,829 1,763,778 
   
ส่วนไดเ้สียของกลุ่มบรษิัทในสินทรพัยส์ทุธิของผูถ้กูลงทนุ  

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2,628,782 2,598,112 
ก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็รวมส่วนท่ีเป็นของกลุ่มบรษิัท (64,625) 30,670 
เงินปันผลรบั - - 
มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียในผู้ถูกลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2,564,157 2,628,782 
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หนีส้ินทีอ่าจเกิดขึน้และภาระผูกพันทีเ่กี่ยวกับการร่วมค้า  
 2563 2562 
หนีส้นิทีอ่าจเกิดขึน้ซ่ึงเกิดขึน้โดยตรงกบักลุ่มบริษทั 
ภาระผูกพนัเกี่ยวกบัการลงทุนของกลุ่มบริษัทตามส่วนไดเ้สียที่มีใน
การร่วมคา้ 

ส่วนแบง่ในภาระผกูพนัของกลุ่มบรษิัทในการรว่มคา้ 

  

 -  จากรายจ่ายฝ่ายทนุ 
 

 

27 ลา้นบาท 
0.07 ลา้นเหรียญสหรฐั 

57.9 ลา้นเยนญ่ีปุ่ น และ 
0.04 ลา้นยูโร 

38 ลา้นบาท 
0.32 ลา้นเหรียญสหรฐั 
56 ลา้นเยนญ่ีปุ่ น และ  

0.14 ลา้นยูโร 
   -  จากสญัญาเช่าด  าเนินงานท่ียกเลิกไม่ได ้ - 3 ลา้นบาท 
   -  จากสญัญาซือ้วตัถดุบิและสารเคมี 16.9 ลา้นบาท 

และ 12.5 ลา้นเหรียญสหรฐั 
7.3 ลา้นบาท 

และ 7.39 ลา้นเหรียญสหรฐั 
   -  จากสญัญาอ่ืนๆ 20.6 ลา้นบาท 

และ 10.6 ลา้นเยนญ่ีปุ่ น 
9 ลา้นบาท 

และ 11 ลา้นเยนญ่ีปุ่ น 
   -  การค า้ประกนั 9.29 ลา้นบาท 9.29 ลา้นบาท 

 
17. เงนิให้กู้ยมืระยะยาว 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

   หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 หมายเหต ุ 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 

เงนิต้น    
Cork Gully LLP  456,571 - 
Redcar Bulk Terminal Limited 7 29,750 - 
รวม  486,321 - 
หกั สว่นทีถ่งึก าหนดช าระในหนึ่งปี 7 (14,875) - 
สุทธิ  471,446 - 
ดอกเบีย้ค้างรับ    
Cork Gully LLP  9,323 - 
Redcar Bulk Terminal Limited 7 110 - 
รวม  9,433 - 
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หนีส้ินทีอ่าจเกิดขึน้และภาระผูกพันทีเ่กี่ยวกับการร่วมค้า  
 2563 2562 
หนีส้นิทีอ่าจเกิดขึน้ซ่ึงเกิดขึน้โดยตรงกบักลุ่มบริษทั 
ภาระผูกพนัเกี่ยวกบัการลงทุนของกลุ่มบริษัทตามส่วนไดเ้สียที่มีใน
การร่วมคา้ 

ส่วนแบง่ในภาระผกูพนัของกลุ่มบรษิัทในการรว่มคา้ 

  

 -  จากรายจ่ายฝ่ายทนุ 
 

 

27 ลา้นบาท 
0.07 ลา้นเหรียญสหรฐั 

57.9 ลา้นเยนญ่ีปุ่ น และ 
0.04 ลา้นยูโร 

38 ลา้นบาท 
0.32 ลา้นเหรียญสหรฐั 
56 ลา้นเยนญ่ีปุ่ น และ  

0.14 ลา้นยูโร 
   -  จากสญัญาเช่าด  าเนินงานท่ียกเลิกไม่ได ้ - 3 ลา้นบาท 
   -  จากสญัญาซือ้วตัถดุบิและสารเคมี 16.9 ลา้นบาท 

และ 12.5 ลา้นเหรียญสหรฐั 
7.3 ลา้นบาท 

และ 7.39 ลา้นเหรียญสหรฐั 
   -  จากสญัญาอ่ืนๆ 20.6 ลา้นบาท 

และ 10.6 ลา้นเยนญ่ีปุ่ น 
9 ลา้นบาท 

และ 11 ลา้นเยนญ่ีปุ่ น 
   -  การค า้ประกนั 9.29 ลา้นบาท 9.29 ลา้นบาท 

 
17. เงนิให้กู้ยมืระยะยาว 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

   หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 หมายเหต ุ 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 

เงนิต้น    
Cork Gully LLP  456,571 - 
Redcar Bulk Terminal Limited 7 29,750 - 
รวม  486,321 - 
หกั สว่นทีถ่งึก าหนดช าระในหนึ่งปี 7 (14,875) - 
สุทธิ  471,446 - 
ดอกเบีย้ค้างรับ    
Cork Gully LLP  9,323 - 
Redcar Bulk Terminal Limited 7 110 - 
รวม  9,433 - 

SSI TH_6 พ.ค. 2564

 

 รายการเคล่ือนไหวระหวา่งปีส าหรบัเงินใหกู้ยื้มระยะยาวดงันี ้

 

 

Cork Gully LLP 

เม่ือวนัท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัทไดเ้ขา้ท  าสญัญาใหกู้ยื้มเงินกับ Cork Gully LLP ซึ่งเป็น Receiver ตวัแทนท่ีถูกแต่งตัง้โดย
ธนาคารเจา้หนีข้องบริษัท สหวิริยาสตีลอินดสัตรี ยูเค จ ากดั (“SSI UK”) เพ่ือใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัของ Redcar Bulk Terminal 
Limited (“RBT”) ซึง่เป็นธุรกิจทา่เรือท่ีอยู่ประเทศองักฤษ จาก British Steel Limited (“BSL”) ในสดัส่วนรอ้ยละ 50 ของจ านวนหุน้ท่ี
จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด คิดเป็นมูลค่า 11.36  ลา้นปอนดส์เตอรลิ์ง เทียบเท่าเงินบาทจ านวน 463 ลา้นบาท โดยมีเง่ือนไขให ้Cork 
Gully LLP ในฐานะ Receiver ถือหุน้ท่ีซือ้ไวแ้ละใชหุ้น้ดงักล่าวเป็นหลกัประกนัเงินกูใ้หบ้ริษัท ต่อมาเม่ือวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ ์2563 
SSI UK ไดร้บัโอนหุน้ RBT แลว้มีผลท าให ้SSI UK มีสดัส่วนการถือหุน้ใน RBT จากเดิมถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 50 เป็นรอ้ยละ 100  
เงินใหกู้ยื้มดงักล่าวคดิอตัราดอกเบีย้  LIBOR เฉล่ีย 3 เดือน +2%  ตอ่ปี ซึง่จะครบก าหนดช าระวนัท่ี 5 กมุภาพนัธ ์2568 

 

     หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 

หมายเหต ุ
31 ธนัวาคม 

2562 เพิ่มขึน้ ลดลง ปรบัปรุง 
31 ธนัวาคม 

2563 
เงนิต้น       
Cork Gully LLP  - 462,095 - (5,525) 456,571 
Redcar Bulk Terminal Limited 7 - 30,175 - (425) 29,750 
รวม  - 492,270 - (5,950) 486,321 
หกั สว่นทีถ่งึก าหนดช าระในหนึ่งปี      (14,875) 
สุทธิ      471,446 
ดอกเบีย้ค้างรับ       
Cork Gully LLP  - 9,052 - 271 9,323 
Redcar Bulk Terminal Limited 7 - 500 (390) - 110 
รวม   9,552 (390) 271 9,433 
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18. ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ ์                                                                                                                                                                                                                                 
        หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม 
 
 ที่ดนิและส่วน       
ปรบัปรุงที่ดนิ 

อาคารโรงงาน
และส านกังาน 

เครื่องจกัร เครื่องมือ  
และอปุกรณโ์รงงาน 

เครื่องตกแตง่ 
ตดิตัง้และเครื่องใช้

ส  านกังาน ยานพาหนะ 
สินทรพัยร์ะหว่าง
ก่อสรา้งและตดิตัง้ รวม 

ราคาทุน          
ณ วันที ่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 
รบัโอนจากสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน - - - - - (582) (582) 
โอน  1,870 9,640 66,019 13,927 3,370 (94,826) - 
โอนเป็นตน้ทนุสินคา้คงเหลือ - - - - - (210,643) (210,643) 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - - (16,095) (8,130) (10,837) - (35,062) 
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562 1,631,774 2,110,963 19,310,688 252,199 99,244 705,780 24,110,648 

ผลกระทบจากการน า TFRS 16 มาใชค้รัง้แรก - - - - (6,413) - (6,413) 
ณ วันที ่1 มกราคม 2563 1,631,774 2,110,963 19,310,688 252,199 92,831 705,780 24,104,235 

เพิ่มขึน้ 46,796 12,013 48,717 10,330 45 514,133 632,034 
โอน 900 1,008 4,224 49 - (6,181)  - 
โอนเป็นตน้ทนุสินคา้คงเหลือ  - - - - - (1,048) (1,048) 
โอนไปสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน - - - - - (168,229) (168,229) 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - - (8,218) (2,896) - - (11,114) 
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 1,679,470 2,123,984 19,355,411 259,682 92,876 1,044,455 24,555,878 
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18. ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ ์                                                                                                                                                                                                                                 
        หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม 
 
 ที่ดนิและส่วน       
ปรบัปรุงที่ดนิ 

อาคารโรงงาน
และส านกังาน 

เครื่องจกัร เครื่องมือ  
และอปุกรณโ์รงงาน 

เครื่องตกแตง่ 
ตดิตัง้และเครื่องใช้

ส  านกังาน ยานพาหนะ 
สินทรพัยร์ะหว่าง
ก่อสรา้งและตดิตัง้ รวม 

ราคาทุน          
ณ วันที ่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 
รบัโอนจากสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน - - - - - (582) (582) 
โอน  1,870 9,640 66,019 13,927 3,370 (94,826) - 
โอนเป็นตน้ทนุสินคา้คงเหลือ - - - - - (210,643) (210,643) 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - - (16,095) (8,130) (10,837) - (35,062) 
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562 1,631,774 2,110,963 19,310,688 252,199 99,244 705,780 24,110,648 

ผลกระทบจากการน า TFRS 16 มาใชค้รัง้แรก - - - - (6,413) - (6,413) 
ณ วันที ่1 มกราคม 2563 1,631,774 2,110,963 19,310,688 252,199 92,831 705,780 24,104,235 

เพิ่มขึน้ 46,796 12,013 48,717 10,330 45 514,133 632,034 
โอน 900 1,008 4,224 49 - (6,181)  - 
โอนเป็นตน้ทนุสินคา้คงเหลือ  - - - - - (1,048) (1,048) 
โอนไปสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน - - - - - (168,229) (168,229) 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - - (8,218) (2,896) - - (11,114) 
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 1,679,470 2,123,984 19,355,411 259,682 92,876 1,044,455 24,555,878 

 
 
 
 

SSI TH_6 พ.ค. 2564

 

       หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม 
 
 ที่ดนิและส่วน       
ปรบัปรุงที่ดนิ 

อาคารโรงงาน
และส านกังาน 

เครื่องจกัร เครื่องมือ  
และอปุกรณโ์รงงาน 

เครื่องตกแตง่       
ตดิตัง้และเครื่องใช้

ส  านกังาน ยานพาหนะ 
สินทรพัยร์ะหว่าง
ก่อสรา้งและตดิตัง้ รวม 

ค่าเสื่อมราคาและขาดทุนจากการด้อยค่า        
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2561 268,476 1,748,492 9,910,478 180,174 95,509 - 12,203,129 
คา่เสื่อมราคาส าหรบัปี 451 50,078 434,975 18,445 2,987 - 506,936 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - - (16,026) (8,025) (10,833) - (34,884) 
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562 268,927 1,798,570 10,329,427 190,594 87,663 - 12,675,181 
ผลกระทบจากการน า TFRS 16 มาใชค้รัง้แรก - - - - (1,488) - (1,488) 
ณ วันที ่1 มกราคม 2563 268,927 1,798,570 10,329,427 190,594 86,175 - 12,673,693 
คา่เสื่อมราคาส าหรบัปี 1,108 52,195 364,865 19,836 1,532 - 439,536 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - - (6,506) (2,896) - - (9,402) 
ปรบัปรุง - - 20,147 - - - 20,147 
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 270,035 1,850,765 10,707,933 207,534 87,707 - 13,123,974 
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       หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม 
 
 ที่ดนิและส่วน       
ปรบัปรุงที่ดนิ 

อาคารโรงงาน
และส านกังาน 

เครื่องจกัร เครื่องมือ  
และอปุกรณโ์รงงาน 

เครื่องตกแตง่       
ตดิตัง้และเครื่องใช้

ส  านกังาน ยานพาหนะ 
สินทรพัยร์ะหว่าง
ก่อสรา้งและตดิตัง้ รวม 

ขาดทุนจากการด้อยค่า        
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2561 387,348 16,088 86,566 - - 19,000 509,002 
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง - - - - - - - 
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562 387,348 16,088 86,566 - - 19,000 509,002 
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง - - - - - - - 
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 387,348 16,088 86,566 - - 19,000 509,002 
มูลค่าสุทธิทางบัญชี        
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562        
ภายใตก้รรมสทิธิ์ของกลุ่มบรษิัท 975,499 296,305 8,892,697 61,605 6,318 686,780 10,919,204 
ภายใตส้ญัญาเช่าเงินทนุและสญัญาเช่าซือ้ - - 1,998 - 5,263 - 7,261 
รวม 975,499 296,305 8,894,695 61,605 11,581 686,780 10,926,465 
        
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563        
รวม 1,022,087 257,131 8,560,912 52,148 5,169 1,025,455 10,922,902 
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       หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม 
 
 ที่ดนิและส่วน       
ปรบัปรุงที่ดนิ 

อาคารโรงงาน
และส านกังาน 

เครื่องจกัร เครื่องมือ  
และอปุกรณโ์รงงาน 

เครื่องตกแตง่       
ตดิตัง้และเครื่องใช้

ส  านกังาน ยานพาหนะ 
สินทรพัยร์ะหว่าง
ก่อสรา้งและตดิตัง้ รวม 

ขาดทุนจากการด้อยค่า        
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2561 387,348 16,088 86,566 - - 19,000 509,002 
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง - - - - - - - 
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562 387,348 16,088 86,566 - - 19,000 509,002 
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง - - - - - - - 
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 387,348 16,088 86,566 - - 19,000 509,002 
มูลค่าสุทธิทางบัญชี        
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562        
ภายใตก้รรมสทิธิ์ของกลุ่มบรษิัท 975,499 296,305 8,892,697 61,605 6,318 686,780 10,919,204 
ภายใตส้ญัญาเช่าเงินทนุและสญัญาเช่าซือ้ - - 1,998 - 5,263 - 7,261 
รวม 975,499 296,305 8,894,695 61,605 11,581 686,780 10,926,465 
        
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563        
รวม 1,022,087 257,131 8,560,912 52,148 5,169 1,025,455 10,922,902 
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       หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 
 ที่ดนิและส่วน       
ปรบัปรุงที่ดนิ 

อาคารโรงงาน
และส านกังาน 

เครื่องจกัร เครื่องมือ  
และอปุกรณโ์รงงาน 

เครื่องตกแตง่ตดิตัง้
และเครื่องใช้
ส  านกังาน ยานพาหนะ 

สินทรพัยร์ะหว่าง
ก่อสรา้งและตดิตัง้ รวม 

ราคาทุน          
ณ วันที ่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 
รบัโอนมาจากสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน - - - - - (581) (581) 
โอน  - 8,965 64,781 13,497 3,370 (90,613) - 
โอนเป็นตน้ทนุสินคา้คงเหลือ - - - - - (210,643) (210,643) 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - - (15,207) (7,707) (10,652) - (33,566) 
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562 1,006,391 1,948,382 16,846,618 207,302 68,805 692,056 20,769,554 

ผลกระทบจากการน า TFRS16 มาใชค้รัง้แรก - - - - (3,899) - (3,899) 
ณ วันที ่1 มกราคม 2563 1,006,391 1,948,382 16,846,618 207,302 64,906 692,056 20,765,655 

เพิ่มขึน้ - 12,013 48,334 5,578 45 504,698 570,668 
โอนเป็นตน้ทนุสินคา้คงเหลือ - - - - - (168,229) (168,229) 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - - (7,773) - - - (7,773) 
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 1,006,391 1,960,395 16,887,179 212,880 64,951 1,028,525 21,160,321 
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       หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 
 ที่ดนิและส่วน       

ปรบัปรุงที่ดนิ 

อาคารโรงงาน
และ

ส านกังาน 
เครื่องจกัร เครื่องมือ  
และอปุกรณโ์รงงาน 

เครื่องตกแตง่ 
ตดิตัง้และเครื่องใช้

ส  านกังาน ยานพาหนะ 
สินทรพัยร์ะหว่าง
ก่อสรา้งและตดิตัง้ รวม 

ค่าเสื่อมราคาและขาดทุนจากการด้อยค่า        
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2561 340,421 1,660,484 8,475,261 144,338 67,549 - 10,688,053 
คา่เสื่อมราคาส าหรบัปี 299 45,959 339,398 15,815 2,041 - 403,512 
จ าหน่าย - - (15,156) (7,606) (10,648) - (33,410) 
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562 340,720 1,706,443 8,799,503 152,547 58,942 - 11,058,155 
ผลกระทบจากการน า TFRS16 มาใชค้รัง้แรก - - - - (795) - (795) 
ณ วันที ่1 มกราคม 2563 340,720 1,706,443 8,799,503 152,547 58,147 - 11,057,360 
คา่เสื่อมราคาส าหรบัปี 299 46,430 274,513 17,130 1,480 - 339,852 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - - (6,061) - - - (6,061) 
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 341,019 1,752,873 9,067,955 169,677 59,627 - 11,391,151 
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       หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 
 ที่ดนิและส่วน       

ปรบัปรุงที่ดนิ 

อาคารโรงงาน
และ

ส านกังาน 
เครื่องจกัร เครื่องมือ  
และอปุกรณโ์รงงาน 

เครื่องตกแตง่ 
ตดิตัง้และเครื่องใช้

ส  านกังาน ยานพาหนะ 
สินทรพัยร์ะหว่าง
ก่อสรา้งและตดิตัง้ รวม 

ค่าเสื่อมราคาและขาดทุนจากการด้อยค่า        
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2561 340,421 1,660,484 8,475,261 144,338 67,549 - 10,688,053 
คา่เสื่อมราคาส าหรบัปี 299 45,959 339,398 15,815 2,041 - 403,512 
จ าหน่าย - - (15,156) (7,606) (10,648) - (33,410) 
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562 340,720 1,706,443 8,799,503 152,547 58,942 - 11,058,155 
ผลกระทบจากการน า TFRS16 มาใชค้รัง้แรก - - - - (795) - (795) 
ณ วันที ่1 มกราคม 2563 340,720 1,706,443 8,799,503 152,547 58,147 - 11,057,360 
คา่เสื่อมราคาส าหรบัปี 299 46,430 274,513 17,130 1,480 - 339,852 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - - (6,061) - - - (6,061) 
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 341,019 1,752,873 9,067,955 169,677 59,627 - 11,391,151 
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       หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 
 ที่ดนิและส่วน       

ปรบัปรุงที่ดนิ 

อาคารโรงงาน
และ

ส านกังาน 
เครื่องจกัร เครื่องมือ  
และอปุกรณโ์รงงาน 

เครื่องตกแตง่ 
ตดิตัง้และเครื่องใช้

ส  านกังาน ยานพาหนะ 
สินทรพัยร์ะหว่าง
ก่อสรา้งและตดิตัง้ รวม 

ขาดทุนจากการด้อยค่า        

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2561 110,137 13,422 86,566 - - - 210,125 

ไม่มีการเปลี่ยนแปลง - - - - - - - 
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562 110,137 13,422 86,566 - - - 210,125 
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง - - - - - - - 
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 110,137 13,422 86,566 - - - 210,125 

มูลค่าสุทธิทางบัญชี        
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562        
ภายใตก้รรมสทิธิ์ของบรษิัท 665,671 241,939 8,047,115 54,755 6,759 692,056 9,708,295 
ภายใตส้ญัญาเช่าเงินทนุและสญัญาเช่าซือ้ - - - - 3,104 - 3,104 
รวม 665,671 241,939 8,047,115 54,755 9,863 692,056 9,711,399 
        
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563        
รวม 665,372 207,522 7,819,224 43,203 5,324 1,028,525 9,769,170 
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ราคาทรพัยส์ินของกลุ่มบรษิัทก่อนหกัคา่เส่ือมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ ์ซึ่งไดค้ิดค่าเส่ือมราคาเต็มจ านวนแลว้ แต่ยงัคงใช้
งานจนถงึ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีจ านวน 2,870 ลา้นบาท (2562: จ านวน 2,822 ลา้นบาท) 
 
ราคาทรพัยส์ินของบริษัทก่อนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซึ่งไดค้ิดค่าเส่ือมราคาเต็มจ านวนแลว้ แต่ยงัคงใชง้าน
จนถงึ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีจ านวน 2,184 ลา้นบาท (2562: จ านวน 2,136 ลา้นบาท) 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบรษิัทและบรษิัทไดจ้ดจ านอง/จ าน าสินทรพัยจ์  านวนประมาณ 8,655 ลา้นบาท และ 8,407 ลา้นบาท 
ตามล าดบั (2562: จ านวน 8,950 ลา้นบาท และ 8,664 ลา้นบาท ตามล าดบั) เป็นหลกัประกนัเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารเงินกูยื้ม
ระยะสัน้และเงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน หนงัสือค า้ประกันเพ่ือค  า้ประกันไฟฟ้า จดัตัง้ท  าเนียบท่าเรือและโรงพักสินคา้ 
ตามที่อธิบายไวใ้นหมายเหตปุระกอบงบการเงินขอ้ 34 

 
19. สินทรัพยส์ิทธิการใช้ / หนีส้ินตามสัญญาเช่า 
 

19.1  สินทรัพยส์ิทธิการใช้ 

มลูค่าตามบญัชีของสินทรพัยส์ิทธิการใชต้ามสญัญาเช่าท่ีดิน อาคาร สิทธิการเช่าและอุปกรณแ์ละการเคล่ือนไหวส าหรบัปี 
2563 แสดงไดด้งันี ้

 
    หน่วย: พนับาท 
 งบการเงนิรวม 
  อาคารและส่วน   
 ทีด่นิ ปรับปรุงอาคาร ยานพาหนะ รวม 

ราคาทุน     
1 มกราคม 2563 - - - - 
จดัประเภทจากที่ดิน อาคาร อปุกรณ ์ - - 6,413 6,413 
รายการปรบัปรุงจากการน ามาตรฐานการรายงาน     
   ทางการเงินฉบบัใหม่มาถือปฏิบตัิ (หมายเหตขุอ้ 6) 2,602 82,235 11,518 96,355 
1 มกราคม 2563 (หลงัปรบัปรุง) 2,602 82,235 17,931 102,768 
เพิ่ม - 1,009 5,312 6,321 
เปล่ียนแปลงเง่ือนไข/ตดัจ าหน่าย - - - - 
31 ธนัวาคม 2563 2,602 83,244 23,243 109,089 
ค่าเสื่อมราคาสะสม     
1 มกราคม 2563 - - - - 
จดัประเภทจากที่ดิน อาคาร อปุกรณ ์ - - 1,488 1,488 
1 มกราคม 2563 (หลงัปรบัปรุง) - - 1,488 1,488 
คา่เส่ือมราคาส าหรบัปี 2,602 25,926 7,552 36,079 
คา่เส่ือมราคา - เปล่ียนแปลงเง่ือนไข/ตดัจ าหน่าย - - - - 
31 ธนัวาคม 2563 2,602 25,926 9,040 37,567 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี     
31 ธันวาคม 2563 - 57,318 14,203 71,522 
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ราคาทรพัยส์ินของกลุ่มบรษิัทก่อนหกัคา่เส่ือมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ ์ซึ่งไดค้ิดค่าเส่ือมราคาเต็มจ านวนแลว้ แต่ยงัคงใช้
งานจนถงึ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีจ านวน 2,870 ลา้นบาท (2562: จ านวน 2,822 ลา้นบาท) 
 
ราคาทรพัยส์ินของบริษัทก่อนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซึ่งไดค้ิดค่าเส่ือมราคาเต็มจ านวนแลว้ แต่ยงัคงใชง้าน
จนถงึ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีจ านวน 2,184 ลา้นบาท (2562: จ านวน 2,136 ลา้นบาท) 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบรษิัทและบรษิัทไดจ้ดจ านอง/จ าน าสินทรพัยจ์  านวนประมาณ 8,655 ลา้นบาท และ 8,407 ลา้นบาท 
ตามล าดบั (2562: จ านวน 8,950 ลา้นบาท และ 8,664 ลา้นบาท ตามล าดบั) เป็นหลกัประกนัเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารเงินกูยื้ม
ระยะสัน้และเงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน หนงัสือค า้ประกันเพ่ือค  า้ประกันไฟฟ้า จดัตัง้ท  าเนียบท่าเรือและโรงพักสินคา้ 
ตามที่อธิบายไวใ้นหมายเหตปุระกอบงบการเงินขอ้ 34 

 
19. สินทรัพยส์ิทธิการใช้ / หนีส้ินตามสัญญาเช่า 
 

19.1  สินทรัพยส์ิทธิการใช้ 

มลูค่าตามบญัชีของสินทรพัยสิ์ทธิการใชต้ามสญัญาเช่าท่ีดิน อาคาร สิทธิการเช่าและอุปกรณแ์ละการเคล่ือนไหวส าหรบัปี 
2563 แสดงไดด้งันี ้

 
    หน่วย: พนับาท 
 งบการเงนิรวม 
  อาคารและส่วน   
 ทีด่นิ ปรับปรุงอาคาร ยานพาหนะ รวม 

ราคาทุน     
1 มกราคม 2563 - - - - 
จดัประเภทจากที่ดิน อาคาร อปุกรณ ์ - - 6,413 6,413 
รายการปรบัปรุงจากการน ามาตรฐานการรายงาน     
   ทางการเงินฉบบัใหม่มาถือปฏิบตัิ (หมายเหตขุอ้ 6) 2,602 82,235 11,518 96,355 
1 มกราคม 2563 (หลงัปรบัปรุง) 2,602 82,235 17,931 102,768 
เพิ่ม - 1,009 5,312 6,321 
เปล่ียนแปลงเง่ือนไข/ตดัจ าหน่าย - - - - 
31 ธนัวาคม 2563 2,602 83,244 23,243 109,089 
ค่าเสื่อมราคาสะสม     
1 มกราคม 2563 - - - - 
จดัประเภทจากที่ดิน อาคาร อปุกรณ ์ - - 1,488 1,488 
1 มกราคม 2563 (หลงัปรบัปรุง) - - 1,488 1,488 
คา่เส่ือมราคาส าหรบัปี 2,602 25,926 7,552 36,079 
คา่เส่ือมราคา - เปล่ียนแปลงเง่ือนไข/ตดัจ าหน่าย - - - - 
31 ธนัวาคม 2563 2,602 25,926 9,040 37,567 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี     
31 ธันวาคม 2563 - 57,318 14,203 71,522 

 
 
 
 

SSI TH_6 พ.ค. 2564

 

    หน่วย: พนับาท 
 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
  อาคารและส่วน   
 ทีด่นิ ปรับปรุงอาคาร ยานพาหนะ รวม 

ราคาทุน     
1 มกราคม 2563 - - - - 
จดัประเภทจากที่ดิน อาคาร อปุกรณ ์ - - 3,899 3,899 
รายการปรบัปรุงจากการน ามาตรฐานการรายงาน     
   ทางการเงินฉบบัใหม่มาถือปฏิบตัิ (หมายเหตขุอ้ 6) 2,602 66,252 6,777 75,631 
1 มกราคม 2563 (หลงัปรบัปรุง) 2,602 66,252 10,676 79,530 
เพิ่ม - - - - 
เปล่ียนแปลงเง่ือนไข/ตดัจ าหน่าย - - - - 
31 ธนัวาคม 2563 2,602 66,252 10,676 79,530 
ค่าเสื่อมราคาสะสม     
1 มกราคม 2563 - - - - 
จดัประเภทจากที่ดิน อาคาร อปุกรณ ์ - - 795 795 
1 มกราคม 2563 (หลงัปรบัปรุง) - - 795 795 
คา่เส่ือมราคาส าหรบัปี 2,602 23,066 3,532 29,199 
คา่เส่ือมราคา - เปล่ียนแปลงเง่ือนไข/ตดัจ าหน่าย - - - - 
31 ธนัวาคม 2563 2,602 23,066 4,327 29,994 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี     
31 ธันวาคม 2563 - 43,186 6,349 49,536 
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19.2 หนีส้ินตามสัญญาเช่า 

  มลูคา่ตามบญัชีของหนีส้ินตามสญัญาเช่าและการเคล่ือนไหวส าหรบัปี 2563 แสดงไดด้งันี ้                                           
  หน่วย: พนับาท 

 
งบการเงนิรวม 

งบการเงนิ 
เฉพาะกิจการ 

 2563 2563 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  - - 
รายการปรบัปรุงจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่มา

ถือปฏิบตั ิ(หมายเหตขุอ้ 6) 
 

100,490 
 

76,960 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  100,490 76,960 
เพิ่มขึน้ 6,321 - 
เงินจ่ายช าระ (33,926) (26,447) 
ลดลงจากการยกเลิกสญัญา - - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  72,885 50,513 
หกั: สว่นทีถ่งึก าหนดช าระในหนึ่งปี (31,445) (25,160) 
หนีส้ินตามสัญญาเช่า – สุทธิจากส่วนทีถ่ึงก าหนดช าระในหน่ึงปี 41,440 25,353 

 
 บรษิัทมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายคา่เช่าขัน้ต  ่าตามสญัญาเช่า ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ดงันี ้

 หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 
ผลรวมของจ านวนเงินขัน้ต  ่าท่ีตอ้งจ่ายทัง้สิน้ ตามสญัญาเช่า 34,750 44,112 78,862 
ดอกเบีย้ตามสญัญาเช่ารอการตดับญัชี (3,305) (2,672) (5,977) 
มูลค่าปัจจุบันของจ านวนเงนิข้ันต ่าทีต้่องจ่ายท้ังสิน้ตามสัญญาเช่า 31,445 41,440 72,885 
  
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 
ผลรวมของจ านวนเงินขัน้ต  ่าท่ีตอ้งจ่ายทัง้สิน้ ตามสญัญาเช่า 27,251 26,119 53,370 
ดอกเบีย้ตามสญัญาเช่ารอการตดับญัชี (2,091) (766) (2,857) 
มูลค่าปัจจุบันของจ านวนเงนิข้ันต ่าทีต้่องจ่ายท้ังสิน้ตามสัญญาเช่า 25,160 25,353 50,513 
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19.2 หนีส้ินตามสัญญาเช่า 

  มลูคา่ตามบญัชีของหนีส้ินตามสญัญาเช่าและการเคล่ือนไหวส าหรบัปี 2563 แสดงไดด้งันี ้                                           
  หน่วย: พนับาท 

 
งบการเงนิรวม 

งบการเงนิ 
เฉพาะกิจการ 

 2563 2563 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  - - 
รายการปรบัปรุงจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่มา

ถือปฏิบตั ิ(หมายเหตขุอ้ 6) 
 

100,490 
 

76,960 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  100,490 76,960 
เพิ่มขึน้ 6,321 - 
เงินจ่ายช าระ (33,926) (26,447) 
ลดลงจากการยกเลิกสญัญา - - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  72,885 50,513 
หกั: สว่นทีถ่งึก าหนดช าระในหนึ่งปี (31,445) (25,160) 
หนีส้ินตามสัญญาเช่า – สุทธิจากส่วนทีถ่ึงก าหนดช าระในหน่ึงปี 41,440 25,353 

 
 บรษิัทมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายคา่เช่าขัน้ต  ่าตามสญัญาเช่า ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ดงันี ้

 หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 
ผลรวมของจ านวนเงินขัน้ต  ่าท่ีตอ้งจ่ายทัง้สิน้ ตามสญัญาเช่า 34,750 44,112 78,862 
ดอกเบีย้ตามสญัญาเช่ารอการตดับญัชี (3,305) (2,672) (5,977) 
มูลค่าปัจจุบันของจ านวนเงนิข้ันต ่าทีต้่องจ่ายท้ังสิน้ตามสัญญาเช่า 31,445 41,440 72,885 
  
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 
ผลรวมของจ านวนเงินขัน้ต  ่าท่ีตอ้งจ่ายทัง้สิน้ ตามสญัญาเช่า 27,251 26,119 53,370 
ดอกเบีย้ตามสญัญาเช่ารอการตดับญัชี (2,091) (766) (2,857) 
มูลค่าปัจจุบันของจ านวนเงนิข้ันต ่าทีต้่องจ่ายท้ังสิน้ตามสัญญาเช่า 25,160 25,353 50,513 
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คา่ใชจ้่ายส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 เก่ียวกบัสญัญาเช่าที่รบัรูใ้นรายการตอ่ไปนี ้ ในส่วนของก าไรหรือขาดทนุ 
   

หน่วย: พนับาท 
  

งบการเงนิรวม 
งบการเงนิ 

เฉพาะกิจการ 
 2563 2563 

คา่เส่ือมราคาของสินทรพัยส์ิทธิการใช ้ 36,079 29,199 
ดอกเบีย้จ่ายจากหนีส้ินตามสญัญาเช่า 7,885 6,309 
คา่ใชจ้่ายที่เก่ียวกบัสญัญาเช่าระยะสัน้ 180 - 
รวม 44,144 35,508 

 
กลุ่มบริษัทไดเ้ขา้ท  าสญัญาเช่าท่ีดิน พืน้ท่ีอาคาร และยานพาหนะ เพ่ือใชใ้นการด าเนินงานของกิจการ อายุของสญัญามีระยะเวลา
โดยเฉล่ียประมาณ 1 ถงึ 6 ปี 

 
20.  สินทรัพยไ์ม่มีตัวตนอื่น 

    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม 
 การอนญุาตใหใ้ช้

สิทธิ 
คา่ลิขสิทธ์ิ 
ซอฟตแ์วร ์

สินทรพัย ์  
ระหวา่งตดิตัง้ รวม 

ราคาทุน     
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2561 5,580  246,291  32,039  283,910  
เพิ่มขึน้ - 4,444 - 4,444 
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562 5,580  250,735  32,039  288,354  
เพิ่มขึน้ 1,286 3,409 - 4,695 
รับโอนจากที่ดนิ อาคารและอุปกรณ ์ 1,048 - - 1,048 
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 7,914 254,144 32,039 294,097 
ค่าตัดจ าหน่ายและขาดทุนจากการด้อยค่า     
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2561 2,667 235,910 32,039 270,616 
คา่ตดัจ าหน่ายส าหรบัปี 1,295 3,575 - 4,870 
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562 3,962 239,485 32,039 275,486 
คา่ตดัจ าหน่ายส าหรบัปี 1,598 4,043 - 5,641 
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 5,560  243,528 32,039 281,127 
     
มูลค่าสุทธิทางบัญชี     
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562 1,618 11,250 - 12,868 
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 2,354 10,616 - 12,970  
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   หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 คา่ลิขสิทธ์ิ 

ซอฟตแ์วร ์
สินทรพัย ์  

ระหวา่งตดิตัง้ รวม 
ราคาทุน    
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2561 237,384 32,039 269,423 
เพิ่มขึน้ 4,063 - 4,063 
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562 241,447 32,039 273,486 
เพิ่มขึน้ 3,307 - 3,307 
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 244,754 32,039 276,793 
    
ค่าตัดจ าหน่าย    
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2561 229,796 32,039 261,835 
คา่ตดัจ าหน่ายส าหรบัปี 3,104 - 3,104 
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562 232,900 32,039 264,939 
คา่ตดัจ าหน่ายส าหรบัปี 3,560 - 3,560 
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 236,460 32,039 268,499 
    
มูลค่าสุทธิทางบัญชี    
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562 8,547 - 8,547 
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 8,294 - 8,294 

 
 
21. ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี   
 

สินทรพัยแ์ละหนีส้ินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงันี ้
    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 

สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 9,771 3,635 - - 
หนีส้ินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี (38,380) (42,065) (15,122) (14,269) 
สุทธิ (28,609) (38,430) (15,122) (14,269) 
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   หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 คา่ลิขสิทธ์ิ 

ซอฟตแ์วร ์
สินทรพัย ์  

ระหวา่งตดิตัง้ รวม 
ราคาทุน    
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2561 237,384 32,039 269,423 
เพิ่มขึน้ 4,063 - 4,063 
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562 241,447 32,039 273,486 
เพิ่มขึน้ 3,307 - 3,307 
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 244,754 32,039 276,793 
    
ค่าตัดจ าหน่าย    
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2561 229,796 32,039 261,835 
คา่ตดัจ าหน่ายส าหรบัปี 3,104 - 3,104 
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562 232,900 32,039 264,939 
คา่ตดัจ าหน่ายส าหรบัปี 3,560 - 3,560 
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 236,460 32,039 268,499 
    
มูลค่าสุทธิทางบัญชี    
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562 8,547 - 8,547 
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 8,294 - 8,294 

 
 
21. ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี   
 

สินทรพัยแ์ละหนีส้ินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงันี ้
    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 

สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 9,771 3,635 - - 
หนีส้ินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี (38,380) (42,065) (15,122) (14,269) 
สุทธิ (28,609) (38,430) (15,122) (14,269) 
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รายการเคล่ือนไหวของสินทรพัยแ์ละหนีส้ินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดขึน้ในระหวา่งปี มีดงันี ้ 
    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม 
 

 บนัทกึเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น  
 ณ วนัท่ี  

1 มกราคม 2563 ก าไรหรือขาดทนุ 
ก าไรขาดทนุ
เบด็เสรจ็อ่ืน 

ณ วนัท่ี 
  31 ธนัวาคม 2563 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     
ลกูหนีก้ารคา้ 188 12 - 200 
ท่ีดนิ อาคารและอปุกรณ ์ 4,725 4,723 - 9,448 
หนีส้ินตามสญัญาเช่าเงินทนุ - 98 - 98 
ประมาณการหนีส้ินไม่หมนุเวียนส าหรบั
ผลประโยชนพ์นกังาน 10,949 348 - 11,297 

ยอดขาดทนุสะสมทางภาษียกไป - 1,676 - 1,676 
รวม 15,862 6,857 - 22,719 
หนีสิ้นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     
สินทรพัยห์มนุเวียนอ่ืน (323) 54 - (269) 
ท่ีดนิ อาคารและอปุกรณ ์ (49,493) (416) - (49,909) 
หนีส้ินตามสญัญาเช่า (4,476) 3,326 - (1,150) 
รวม (54,292) 2,964 - (51,328) 
สุทธิ (38,430) 9,821 - (28,609) 

 
 

    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
  บนัทกึเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น  
 ณ วนัท่ี  

1 มกราคม 2563 
ก าไรหรือ 
ขาดทนุ 

ก าไรขาดทนุ
เบด็เสรจ็อ่ืน 

ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 2563 

หนีสิ้นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     
ท่ีดนิ อาคารและอปุกรณ ์ (14,269) (853) - (15,122) 
รวม (14,269) (853) - (15,122) 
 
กลุ่มบรษิัทไม่ไดบ้นัทกึสินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดจากผลแตกตา่งชั่วคราวของบญัชีบางรายการและขาดทนุทางภาษี
เน่ืองจากยงัไม่มีความเป็นไดค้อ่นขา้งแน่ว่ากลุ่มบริษัทจะมีก าไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชนท์างภาษีหรือมีการกลบัรายการผล
แตกตา่งชั่วคราวในอนาคต  
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22.  เงนิกู้ยมืระยะส้ันจากสถาบันการเงนิ 
    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 

เงินกูยื้มระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน-ส่วนท่ีมี 
       หลกัประกนั     
ทรสัตร์ีซีท - 6,183 - - 
ตั๋วสญัญาใชเ้งิน  40,000 54,500 - - 
รวม 40,000 60,683 - - 
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 เงินกูยื้มดงักล่าวขา้งตน้เป็นของบริษัท เวสทโ์คสท ์เอ็นจิเนียริ่ง จ  ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทัง้จ  านวนมีวงเงิน
สินเช่ือระยะสัน้จากสถาบนัการเงินในประเทศสองแห่ง รวมจ านวน 101.5 ลา้นบาท คิดดอกเบีย้ ตามอตัรา MLR ต่อปีและ MOR ต่อปี 
(2562: จ  านวน 120 ลา้นบาท ดอกเบีย้ช าระเป็นรายเดือน 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษัทมีวงเงินสินเช่ือซึ่งยงัไม่ไดเ้บิกใชเ้ป็นจ านวนเงินรวม 74.8  ลา้นบาท และไม่มีวงเงินสินเช่ือส าหรบั
บรษิัท (31 ธนัวาคม 2562: ส  าหรบักลุ่มบรษิัทมี 93 ลา้นบาท  และไม่มีวงเงินสินเช่ือส าหรบับรษิัท) 
 
วงเงินกูยื้มระยะสัน้ของบริษัท ท่าเรือประจวบ จ ากดั ซึ่งเป็นบริษัทย่อยค า้ประกนัโดยการจดจ านองท่ีดินพรอ้ม สิ่งปลูกสรา้งท่ีมีอยู่
แล้วและ/หรือท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคตของบริษัทย่อย  วงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นของบริษัท เวสทโ์คสท์          
เอ็นจิเนียริ่ง จ  ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยค า้ประกันโดยการจ านองท่ีดินพรอ้มสิ่งปลูกสรา้งและการโอนสิทธิประโยชน์จากการเอา
ประกนัภยัสินทรพัยข์องบรษิัทย่อยดงักล่าว 

 
23. เจ้าหนีก้ารค้า 

    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 

     
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหต ุ7) 82,959 402,440 87,745 487,647 
กิจการอ่ืนๆ  2,754,550 4,746,223 2,714,140 4,701,302 
รวม 2,837,509 5,148,663 2,801,885 5,188,949 
 
สินค้าคงเหลือภายใต้สัญญาซือ้ขายและการส่งมอบกรรมสิทธ์ิสินค้าและการบริหาร (Collateral Management Agreement) 
 
บริษัทไดท้  าสญัญาซือ้สินคา้คงเหลือภายใตส้ญัญาซือ้ขายและการส่งมอบกรรมสิทธ์ิสินคา้และการบริหารกบับริษัทในประเทศญ่ีปุ่ น 
ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญาบริษัทจะตอ้งช าระเงินมดัจ าบางส่วน และจะช าระเงินเต็มจ านวนเม่ือมีการเบิกสินคา้จากบริษัท  ตวัแทน
บริษัทยงัคงเหลือความเส่ียงและผลตอบแทนทัง้หมดหรือบางส่วนท่ีมีสาระส าคญัเก่ียวกับสินคา้ท่ีอยู่ ภายใตส้ญัญาดงักล่าว สินคา้
คงเหลือจะถูกเก็บรักษา บริหารจัดการ ภายใตก้ารดูแลของบริษัทตัวแทนท่ีไดร้ับมอบหมายหนา้ท่ีจากบริษัทผู้ขาย บริษัทบันทึก
รายการซือ้ในบญัชีสินคา้คงเหลือภายใตส้ัญญาซือ้ขายและการส่งมอบกรรมสิทธ์ิสินคา้และการบริหาร และเจ้าหนีก้ารคา้ภายใต้
สญัญาซือ้ขายและการส่งมอบกรรมสิทธ์ิสินคา้และการบรหิารแสดงไวใ้นงบแสดงฐานะการเงิน  
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22.  เงนิกู้ยมืระยะส้ันจากสถาบันการเงนิ 
    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 

เงินกูยื้มระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน-ส่วนท่ีมี 
       หลกัประกนั     
ทรสัตร์ีซีท - 6,183 - - 
ตั๋วสญัญาใชเ้งิน  40,000 54,500 - - 
รวม 40,000 60,683 - - 
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 เงินกูยื้มดงักล่าวขา้งตน้เป็นของบริษัท เวสทโ์คสท ์เอ็นจิเนียริ่ง จ  ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทัง้จ  านวนมีวงเงิน
สินเช่ือระยะสัน้จากสถาบนัการเงินในประเทศสองแห่ง รวมจ านวน 101.5 ลา้นบาท คิดดอกเบีย้ ตามอตัรา MLR ต่อปีและ MOR ต่อปี 
(2562: จ  านวน 120 ลา้นบาท ดอกเบีย้ช าระเป็นรายเดือน 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษัทมีวงเงินสินเช่ือซึ่งยงัไม่ไดเ้บิกใชเ้ป็นจ านวนเงินรวม 74.8  ลา้นบาท และไม่มีวงเงินสินเช่ือส าหรบั
บรษิัท (31 ธนัวาคม 2562: ส  าหรบักลุ่มบรษิัทมี 93 ลา้นบาท  และไม่มีวงเงินสินเช่ือส าหรบับรษิัท) 
 
วงเงินกูยื้มระยะสัน้ของบริษัท ท่าเรือประจวบ จ ากดั ซึ่งเป็นบริษัทย่อยค า้ประกนัโดยการจดจ านองท่ีดินพรอ้ม สิ่งปลูกสรา้งท่ีมีอยู่
แล้วและ/หรือท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคตของบริษัทย่อย  วงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นของบริษัท เวสทโ์คสท์          
เอ็นจิเนียริ่ง จ  ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยค า้ประกันโดยการจ านองท่ีดินพรอ้มสิ่งปลูกสรา้งและการโอนสิทธิประโยชน์จากการเอา
ประกนัภยัสินทรพัยข์องบรษิัทย่อยดงักล่าว 

 
23. เจ้าหนีก้ารค้า 

    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 

     
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหต ุ7) 82,959 402,440 87,745 487,647 
กิจการอ่ืนๆ  2,754,550 4,746,223 2,714,140 4,701,302 
รวม 2,837,509 5,148,663 2,801,885 5,188,949 
 
สินค้าคงเหลือภายใต้สัญญาซือ้ขายและการส่งมอบกรรมสิทธ์ิสินค้าและการบริหาร (Collateral Management Agreement) 
 
บริษัทไดท้  าสญัญาซือ้สินคา้คงเหลือภายใตส้ญัญาซือ้ขายและการส่งมอบกรรมสิทธ์ิสินคา้และการบริหารกบับริษัทในประเทศญ่ีปุ่ น 
ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญาบริษัทจะตอ้งช าระเงินมดัจ าบางส่วน และจะช าระเงินเต็มจ านวนเม่ือมีการเบิกสินคา้จากบริษัท  ตวัแทน
บริษัทยงัคงเหลือความเส่ียงและผลตอบแทนทัง้หมดหรือบางส่วนท่ีมีสาระส าคญัเก่ียวกับสินคา้ท่ีอยู่ ภายใตส้ญัญาดงักล่าว สินคา้
คงเหลือจะถูกเก็บรักษา บริหารจัดการ ภายใตก้ารดูแลของบริษัทตัวแทนท่ีไดร้ับมอบหมายหนา้ท่ีจากบริษัทผู้ขาย บริษัทบันทึก
รายการซือ้ในบญัชีสินคา้คงเหลือภายใตส้ัญญาซือ้ขายและการส่งมอบกรรมสิทธ์ิสินคา้และการบริหาร และเจ้าหนีก้ารคา้ภายใต้
สญัญาซือ้ขายและการส่งมอบกรรมสิทธ์ิสินคา้และการบรหิารแสดงไวใ้นงบแสดงฐานะการเงิน  
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24.  เจ้าหนีห้มุนเวยีนอื่น 
    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 

คา่ใชจ้่ายคา้งจ่าย 105,054 134,926 96,455 125,607 
เจา้หนีอ่ื้น 60,581 57,081 45,919 51,725 
เงินรบัล่วงหนา้จากการขายสินคา้ 3,226 570 - - 
อ่ืนๆ 50,833 88,109 38,120 57,844 
รวม 219,694 280,686 180,494 235,176 

 
25. หนีส้ินทางการเงนิหมุนเวยีนอื่น 

 
หนีส้ินทางการเงินหมนุเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีรายละเอียดดงันี ้

    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 

สญัญาซือ้เงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 732 - 732 - 
 
สญัญาซือ้เงินตราต่างประเทศล่วงหนา้หนีส้ินตราสารอนุพันธ์ท่ีถือไวเ้พ่ือการซือ้ขายอนุพันธ์ไม่ไดก้  าหนดไวใ้นความสัมพันธ์ทาง
บญัชีปอ้งกนัความเส่ียงซึง่แสดงดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมผ่านก าไรขาดทนุ 
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26. ประมาณการหนีส้ินไม่หมุนเวยีนส าหรับผลประโยชนพ์นักงาน 
 

    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที ่31 ธันวาคม     
ประมาณการหนีส้ินในงบแสดงฐานะการเงนิ 
   ส าหรับ     
เงินชดเชยตามกฎหมาย 367,596 338,177 315,654 288,355 
ผลประโยชนร์ะยะยาวอ่ืน 23,568 22,741 19,025 17,819 
รวม 391,164 360,918 334,679 306,174 

     
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม     
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ     
รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน     
เงินชดเชยตามกฎหมาย 31,903 40,011 27,300 26,498 
ผลประโยชนร์ะยะยาวอ่ืน 2,417 43,662 1,891 42,429 
รวม 34,320 83,673 29,191 68,927 

  
 เงนิชดเชยตามกฎหมาย 
 

กลุ่มบรษิัทและบรษิัทจดัการโครงการบ าเหน็จบ านาญพนกังานตามขอ้ก าหนดของพระราชบญัญตัคิุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ใน
การใหผ้ลประโยชนเ์ม่ือเกษียณแก่พนกังานตามสิทธิและอายงุาน 
 
การเปล่ียนแปลงในมลูค่าปัจจุบนัของประมาณการหนีส้ินส าหรบัผลประโยชนพ์นกังานส าหรบัปีสิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 
2562 แสดงดงัตารางไดด้งันี ้
 

    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 

ประมาณการหนีส้ินส าหรบัผลประโยชนพ์นกังาน 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 360,918 200,358 306,174 165,353 

รับรู้ในก าไรขาดทุน     
ตน้ทนุบรกิารปัจจุบนัและดอกเบีย้ 34,320 83,673 29,191 68,927 
รับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น     
ขาดทนุจากการเปล่ียนแปลงประมาณการ - 79,621 - 72,700 
อื่นๆ     
ผลประโยชนจ์่ายโดยโครงการ (4,074) (2,734) (686) (806) 
ประมาณการหนีส้ินส าหรับผลประโยชน์

พนักงาน ณ วันที ่31 ธันวาคม  391,164 360,918 334,679 306,174 
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26. ประมาณการหนีส้ินไม่หมุนเวยีนส าหรับผลประโยชนพ์นักงาน 
 

    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที ่31 ธันวาคม     
ประมาณการหนีส้ินในงบแสดงฐานะการเงนิ 
   ส าหรับ     
เงินชดเชยตามกฎหมาย 367,596 338,177 315,654 288,355 
ผลประโยชนร์ะยะยาวอ่ืน 23,568 22,741 19,025 17,819 
รวม 391,164 360,918 334,679 306,174 

     
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม     
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ     
รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน     
เงินชดเชยตามกฎหมาย 31,903 40,011 27,300 26,498 
ผลประโยชนร์ะยะยาวอ่ืน 2,417 43,662 1,891 42,429 
รวม 34,320 83,673 29,191 68,927 

  
 เงนิชดเชยตามกฎหมาย 
 

กลุ่มบรษิัทและบรษิัทจดัการโครงการบ าเหน็จบ านาญพนกังานตามขอ้ก าหนดของพระราชบญัญตัคิุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ใน
การใหผ้ลประโยชนเ์ม่ือเกษียณแก่พนกังานตามสิทธิและอายงุาน 
 
การเปล่ียนแปลงในมลูค่าปัจจุบนัของประมาณการหนีส้ินส าหรบัผลประโยชนพ์นกังานส าหรบัปีสิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 
2562 แสดงดงัตารางไดด้งันี ้
 

    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 

ประมาณการหนีส้ินส าหรบัผลประโยชนพ์นกังาน 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 360,918 200,358 306,174 165,353 

รับรู้ในก าไรขาดทุน     
ตน้ทนุบรกิารปัจจุบนัและดอกเบีย้ 34,320 83,673 29,191 68,927 
รับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น     
ขาดทนุจากการเปล่ียนแปลงประมาณการ - 79,621 - 72,700 
อื่นๆ     
ผลประโยชนจ์่ายโดยโครงการ (4,074) (2,734) (686) (806) 
ประมาณการหนีส้ินส าหรับผลประโยชน์

พนักงาน ณ วันที ่31 ธันวาคม  391,164 360,918 334,679 306,174 
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ข้อสมมตใินการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรป์ระกันภัย 

 
ขอ้สมมตหิลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั ณ วนัท่ีรายงาน (แสดงโดยวธีิถวัเฉล่ียถ่วงน า้หนกั) ไดแ้ก ่
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 

อตัราคดิลด (รอ้ยละ) 1.63-1.71 1.63-1.71 1.71 1.71 
การเพิ่มขึน้ของเงินเดือนในอนาคต (รอ้ยละ) 5.62-7.02 5.62-7.02 7.02 7.02 
 
ขอ้สมมตฐิานเก่ียวกบัอตัรามรณะในอนาคตถือตามขอ้มลูทางสถิติท่ีเผยแพรท่ั่วไปและตารางมรณะ   
 
การวิเคราะห์ความอ่อนไหว  
 
การเปล่ียนแปลงในแต่ละข้อสมมติฐานท่ีเก่ียวข้องในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรป์ระกันภัยท่ีอาจเป็นไปได้อย่าง
สมเหตสุมผล ณ วนัท่ีรายงาน โดยถือวา่ขอ้สมมตฐิานอ่ืนๆ คงท่ี จะมีผลกระทบต่อประมาณการหนีส้ินส าหรบัผลประโยชนท่ี์ก าหนด
ไวเ้ป็นจ านวนเงินดงัตอ่ไปนี ้
 

    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 เพิ่มขึน้ ลดลง เพิ่มขึน้ ลดลง 

ประมาณการหนีส้ินส าหรับผลประโยชน์
พนักงาน ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563     

อตัราคดิลด  (เปล่ียนแปลงรอ้ยละ 0.5) (13,677) 17,273 (11,528) 14,984 
การเพิ่มขึน้ของเงินเดือนในอนาคต   

(เปล่ียนแปลงรอ้ยละ 0.5) 15,947 (12,669) 13,743 (10,586) 
อตัราการหมนุเวียนของพนกังาน  

(เปล่ียนแปลงรอ้ยละ 0.5-1) (15,795) 19,652 (11,511) 14,813 
 

   
หน่วย : พนับาท 

 
งบการเงนิรวม 

งบการเงนิ 
เฉพาะกิจการ 

ตน้ทนุขาย 15,337 11,422 
ตน้ทนุในการจดัจ าหน่าย  3,107 2,954 
คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร 15,876 14,815 

รวม  34,320 29,191 
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27. ภาระหนีส้ินภายใต้แผนฟ้ืนฟูกิจการและความคืบหน้าการด าเนินการตามแผน 
 

บรษิัทบนัทกึภาระหนีส้ินภายใตแ้ผนฟ้ืนฟดูว้ยมลูค่ายตุธิรรม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 แสดงดงันี ้
    หน่วย : พนับาท 
 

งบการเงนิรวม 
งบการเงนิ 

เฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 

หนีสิ้นภายใตแ้ผนฟ้ืนฟสู่วนท่ีถงึ 
     ก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 225,082 1,766,345 233,073 1,774,336 
หนีสิ้นภายใตแ้ผนฟ้ืนฟสู่วนท่ีถงึ 
    หนดช าระเกินหนึ่งปี 29,527,289 55,226,829 29,527,289 55,226,829 

รวม  29,752,371 56,993,174 29,760,362 57,001,165 

 

 

    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 

ส่วนทีห่มุนเวียน     
เจา้หนีก้ลุ่ม 1 91,900 812,991 91,900 812,991 
เจา้หนีก้ลุ่ม 2 30,992 249,307 30,992 249,307 
เจา้หนีก้ลุ่ม 3 9,635 77,676 9,635 77,676 
เจา้หนีก้ลุ่ม 4 59,669 559,998 59,669 559,998 
เจา้หนีก้ลุ่ม 5 3,924 31,611 3,924 31,611 
เจา้หนีก้ลุ่ม 6 28,902 34,682 28,902 34,682 
เจา้หนีก้ลุ่ม 7 - - 7,991 7,991 
เจา้หนีก้ลุ่ม 12 60 80 60 80 

รวม 225,082 1,766,345 233,073 1,774,336 
     

ส่วนที่ไม่หมุนเวียน     
เจา้หนีก้ลุ่ม 1 5,486,206 8,155,558 5,486,206 8,155,558 
เจา้หนีก้ลุ่ม 2 7,261,730 14,792,240 7,261,730 14,792,240 
เจา้หนีก้ลุ่ม 3 2,257,712 4,521,863 2,257,712 4,521,863 
เจา้หนีก้ลุ่ม 4 13,555,445 25,688,490 13,555,445 25,688,490 
เจา้หนีก้ลุ่ม 5 920,698 1,780,328 920,698 1,780,328 
เจา้หนีก้ลุ่ม 6 31,037 273,386 31,037 273,386 
เจา้หนีก้ลุ่ม 7 4,300 4,300 4,300 4,300 
เจา้หนีก้ลุ่ม 12 10,161 10,664 10,161 10,664 
รวม 29,527,289 55,226,829 29,527,289 55,226,829 
รวมหนีส้ินภายใต้แผนฟ้ืนฟูกิจการ 29,752,371 56,993,174 29,760,362 57,001,165 
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27. ภาระหนีส้ินภายใต้แผนฟ้ืนฟูกิจการและความคืบหน้าการด าเนินการตามแผน 
 

บรษิัทบนัทกึภาระหนีส้ินภายใตแ้ผนฟ้ืนฟดูว้ยมลูค่ายตุธิรรม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 แสดงดงันี ้
    หน่วย : พนับาท 
 

งบการเงนิรวม 
งบการเงนิ 

เฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 

หนีส้ินภายใตแ้ผนฟ้ืนฟสู่วนท่ีถงึ 
     ก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 225,082 1,766,345 233,073 1,774,336 
หนีส้ินภายใตแ้ผนฟ้ืนฟสู่วนท่ีถงึ 
    หนดช าระเกินหนึ่งปี 29,527,289 55,226,829 29,527,289 55,226,829 

รวม  29,752,371 56,993,174 29,760,362 57,001,165 

 

 

    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 

ส่วนทีห่มุนเวียน     
เจา้หนีก้ลุ่ม 1 91,900 812,991 91,900 812,991 
เจา้หนีก้ลุ่ม 2 30,992 249,307 30,992 249,307 
เจา้หนีก้ลุ่ม 3 9,635 77,676 9,635 77,676 
เจา้หนีก้ลุ่ม 4 59,669 559,998 59,669 559,998 
เจา้หนีก้ลุ่ม 5 3,924 31,611 3,924 31,611 
เจา้หนีก้ลุ่ม 6 28,902 34,682 28,902 34,682 
เจา้หนีก้ลุ่ม 7 - - 7,991 7,991 
เจา้หนีก้ลุ่ม 12 60 80 60 80 

รวม 225,082 1,766,345 233,073 1,774,336 
     

ส่วนที่ไม่หมุนเวียน     
เจา้หนีก้ลุ่ม 1 5,486,206 8,155,558 5,486,206 8,155,558 
เจา้หนีก้ลุ่ม 2 7,261,730 14,792,240 7,261,730 14,792,240 
เจา้หนีก้ลุ่ม 3 2,257,712 4,521,863 2,257,712 4,521,863 
เจา้หนีก้ลุ่ม 4 13,555,445 25,688,490 13,555,445 25,688,490 
เจา้หนีก้ลุ่ม 5 920,698 1,780,328 920,698 1,780,328 
เจา้หนีก้ลุ่ม 6 31,037 273,386 31,037 273,386 
เจา้หนีก้ลุ่ม 7 4,300 4,300 4,300 4,300 
เจา้หนีก้ลุ่ม 12 10,161 10,664 10,161 10,664 
รวม 29,527,289 55,226,829 29,527,289 55,226,829 
รวมหนีส้ินภายใต้แผนฟ้ืนฟูกิจการ 29,752,371 56,993,174 29,760,362 57,001,165 
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 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีภาระหนีส้ินภายใตแ้ผนฟ้ืนฟท่ีูแสดงดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี  
31 ธนัวาคม 2563 มีดงันี ้
การเปิดเผยตามนโยบายบญัชีท่ีถือปฏิบตัติัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2563  
  หน่วย : พนับาท 

 
งบการเงนิรวม 

งบการเงนิ 
เฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  56,993,174 57,001,165 
ปรบัปรุงใหเ้ป็นมลูคา่ยตุธิรรมจากการน า   
    TFRS 9 มาถือปฏิบตั ิ(หมายเหตขุอ้ 6) (26,384,253) (26,384,253) 
ยอดคงเหลือตามมลูคา่ยตุธิรรม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 30,608,921 30,616,912 
รบัรูด้อกเบีย้จ่ายตามอตัราดอกเบีย้ท่ีแทจ้รงิ 1,709,263 1,709,263 
จ่ายช าระ (374,740) (374,740) 
การเปล่ียนแปลงมลูคา่ยตุธิรรม (2,191,073) (2,191,073) 
ยอดคงเหลือตามมลูคา่ยตุธิรรม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 29,752,371 29,760,362 

 
การเปิดเผยตามนโยบายบญัชีท่ีถือปฏิบตักิ่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2563  
 
รายการเคล่ือนไหวของหนีส้ินเงินตน้ภายใตแ้ผนฟ้ืนฟกูิจการส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  
  หน่วย : พนับาท 

  
งบการเงนิรวม 

งบการเงนิ 
เฉพาะกิจการ 

 2562 2562 
   
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 58,680,153 58,688,144 
จ่ายช าระคืน (1,686,979) (1,686,979) 

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562 56,993,174 57,001,165 

หนีส้ินภายใตแ้ผนฟ้ืนฟกูิจการส่วนท่ีมีหลกัประกนั รายละเอียดของหลกัประกนัท่ีดิน อาคารและอุปกรณ ์ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ้ 18 
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 ยอดหนีส้ินเงนิต้นตามแผนฟ้ืนฟูกิจการ วันที ่31 ธันวาคม 2563 และ 2562 จัดตามประเภทสกุลเงนิตรา ได้ดังนี ้ 

    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 

สกลุเงินบาท 16,137,257 30,744,686 16,145,248 30,752,677 
สกลุเงินเหรียญสหรฐัอเมรกิา 13,615,114 26,248,488 13,615,114 26,248,488 
รวม  29,752,371 56,993,174 29,760,362 57,001,165 

 
 แผนฟ้ืนฟูกิจการ และความคืบหน้าการด าเนินการตามแผนฟ้ืนฟู 

 
เม่ือวนัท่ี 1 ตลุาคม 2558 คณะกรรมการบรษิัทไดอ้นมุตัใิหบ้รษิัทย่ืนค ารอ้งเพ่ือขอฟ้ืนฟูกิจการต่อศาลลม้ละลายกลาง  ต่อมาวนัท่ี 10 
มีนาคม 2559 ศาลลม้ละลายกลางไดมี้ค  าสั่งใหบ้ริษัทฟ้ืนฟูกิจการและตัง้บริษัทเป็นผูท้  าแผนฟ้ืนฟูกิจการ (“ผูท้  าแผน”) โดยไดมี้การ
ประกาศในราชกิจจานเุบกษา เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2559  
 
ณ วนัท่ี 15 กนัยายน 2559 เจา้พนกังานพิทกัษท์รพัยไ์ดจ้ดัประชมุเจา้หนีเ้พ่ือพิจารณาแผน และท่ีประชุมเจา้หนีไ้ดมี้มติพิเศษยอมรบั
แผนฟ้ืนฟูกิจการ (“แผน”) และมีมติตัง้เจา้หนีจ้  านวน 3 รายประกอบดว้ย ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ,  ธนาคารกรุงไทย 
จ ากดั (มหาชน) และธนาคารทสิโก ้จ ากดั (มหาชน) เป็นกรรมการเจา้หนี ้
 
ณ วนัท่ี 15 ธนัวาคม 2559 ศาลลม้ละลายกลางไดมี้ค  าสั่งเห็นชอบดว้ยแผนฟ้ืนฟูกิจการฉบบัลงวนัท่ี 14 กรกฎาคม 2559 (แกไ้ขแผน
ฉบบัท่ี 1 เพิ่มเตมิ โดยท่ีประชมุเจา้หนีเ้ม่ือวนัท่ี 15 กนัยายน 2559) (แผนฉบบัท่ี 1) ซึง่แผนก าหนดใหบ้รษิัทเป็นผูบ้รหิารแผน  
 
ต่อมาบริษัทหยุดช าระหนีเ้งินตน้ตามแผนตัง้แต่เดือนมีนาคม 2563 (โดยดอกเบีย้ตามแผนยงัคงช าระตามปกติ) และบริษัทได้ย่ืน   
ค ารอ้งขอแกไ้ขแผน เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2563 ตอ่เจา้พนกังานพิทกัษท์รพัย ์
 
ต่อมาเม่ือวนัท่ี 18 มิถุนายน 2563 เจา้พนกังานพิทกัษ์ทรพัยไ์ดจ้ดัประชุมเจา้หนี้ และท่ีประชุมเจา้หนีส้่วนใหญ่ไดมี้มติเห็นชอบดว้ย
ค ารอ้งขอแกไ้ขแผน (แผนฟ้ืนฟูกิจการ ฉบบัลงวนัท่ี 14 กรกฎาคม 2559 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยท่ีประชุมเจา้หนีเ้ม่ือวนัท่ี 18 มิถุนายน
2563) (“แผนฉบบั ที่ 2”) และตอ่มาศาลลม้ละลายกลางเหน็ชอบแผนฉบนัท่ี 2 แลว้เม่ือวนัท่ี 18 กนัยายน 2563 
 
สาระส าคญัของแผนฟ้ืนฟกูิจการครัง้ที่ 1 และครัง้ที่ 2 มีดงันี ้
 
1. การจัดกลุ่มเจ้าหนี ้

ในแผนฟ้ืนฟกิูจการไดจ้ดัแบ่งกลุ่มเจา้หนีท่ี้ย่ืนค  ารอ้งขอรบัช าระหนีอ้อกเป็นกลุ่มรวม 13 กลุ่ม แบ่งเป็นภาระหนีเ้งินบาทจ านวน 
33,849.9 ลา้นบาท และเป็นเงินตราตา่งประเทศสกุลเงินเหรียญสหรฐัจ านวน 990.9 ลา้นเหรียญสหรฐั สกุลเงินปอนดส์เตอรล์ิง
จ านวน 4.6 ลา้นปอนดส์เตอรลิ์ง และสกุลเงินยูโรจ านวน 0.1 ลา้นยูโร (คิดค  านวณเป็นสกุลเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ 
วนัท่ีศาลมีค  าสั่งใหฟ้ื้นฟกูิจการ วนัท่ี 10 มีนาคม 2559 ซึง่ในวนัดงักล่าวอตัราแลกเปล่ียน 1 เหรียญสหรฐั เท่ากบั 35.4546 บาท 
1 ปอนดส์เตอรล์ิง เท่ากับ 50.5173 บาท และ 1 ยูโร เท่ากับ 39.0923 บาท รวมเป็นจ านวน 69,220.2 ลา้นบาท) โดยมี
รายละเอียด ดงันี ้
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 ยอดหนีส้ินเงนิต้นตามแผนฟ้ืนฟูกิจการ วันที ่31 ธันวาคม 2563 และ 2562 จัดตามประเภทสกุลเงนิตรา ได้ดังนี ้ 

    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 

สกลุเงินบาท 16,137,257 30,744,686 16,145,248 30,752,677 
สกลุเงินเหรียญสหรฐัอเมรกิา 13,615,114 26,248,488 13,615,114 26,248,488 
รวม  29,752,371 56,993,174 29,760,362 57,001,165 

 
 แผนฟ้ืนฟูกิจการ และความคืบหน้าการด าเนินการตามแผนฟ้ืนฟู 

 
เม่ือวนัท่ี 1 ตลุาคม 2558 คณะกรรมการบรษิัทไดอ้นมุตัใิหบ้รษิัทย่ืนค ารอ้งเพ่ือขอฟ้ืนฟูกิจการต่อศาลลม้ละลายกลาง  ต่อมาวนัท่ี 10 
มีนาคม 2559 ศาลลม้ละลายกลางไดมี้ค  าสั่งใหบ้ริษัทฟ้ืนฟูกิจการและตัง้บริษัทเป็นผูท้  าแผนฟ้ืนฟูกิจการ (“ผูท้  าแผน”) โดยไดมี้การ
ประกาศในราชกิจจานเุบกษา เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2559  
 
ณ วนัท่ี 15 กนัยายน 2559 เจา้พนกังานพิทกัษท์รพัยไ์ดจ้ดัประชมุเจา้หนีเ้พ่ือพิจารณาแผน และท่ีประชุมเจา้หนีไ้ดมี้มติพิเศษยอมรบั
แผนฟ้ืนฟูกิจการ (“แผน”) และมีมติตัง้เจา้หนีจ้  านวน 3 รายประกอบดว้ย ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ,  ธนาคารกรุงไทย 
จ ากดั (มหาชน) และธนาคารทสิโก ้จ ากดั (มหาชน) เป็นกรรมการเจา้หนี ้
 
ณ วนัท่ี 15 ธนัวาคม 2559 ศาลลม้ละลายกลางไดมี้ค  าสั่งเห็นชอบดว้ยแผนฟ้ืนฟูกิจการฉบบัลงวนัท่ี 14 กรกฎาคม 2559 (แกไ้ขแผน
ฉบบัท่ี 1 เพิ่มเตมิ โดยท่ีประชมุเจา้หนีเ้ม่ือวนัท่ี 15 กนัยายน 2559) (แผนฉบบัท่ี 1) ซึง่แผนก าหนดใหบ้รษิัทเป็นผูบ้รหิารแผน  
 
ต่อมาบริษัทหยุดช าระหนีเ้งินตน้ตามแผนตัง้แต่เดือนมีนาคม 2563 (โดยดอกเบีย้ตามแผนยงัคงช าระตามปกติ) และบริษัทได้ย่ืน   
ค ารอ้งขอแกไ้ขแผน เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2563 ตอ่เจา้พนกังานพิทกัษท์รพัย ์
 
ต่อมาเม่ือวนัท่ี 18 มิถุนายน 2563 เจา้พนกังานพิทกัษ์ทรพัยไ์ดจ้ดัประชุมเจา้หนี้ และท่ีประชุมเจา้หนีส้่วนใหญ่ไดมี้มติเห็นชอบดว้ย
ค ารอ้งขอแกไ้ขแผน (แผนฟ้ืนฟูกิจการ ฉบบัลงวนัท่ี 14 กรกฎาคม 2559 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยท่ีประชุมเจา้หนีเ้ม่ือวนัท่ี 18 มิถุนายน
2563) (“แผนฉบบั ที่ 2”) และตอ่มาศาลลม้ละลายกลางเหน็ชอบแผนฉบนัท่ี 2 แลว้เม่ือวนัท่ี 18 กนัยายน 2563 
 
สาระส าคญัของแผนฟ้ืนฟกูิจการครัง้ที่ 1 และครัง้ที่ 2 มีดงันี ้
 
1. การจัดกลุ่มเจ้าหนี ้

ในแผนฟ้ืนฟกูิจการไดจ้ดัแบ่งกลุ่มเจา้หนีท่ี้ย่ืนค  ารอ้งขอรบัช าระหนีอ้อกเป็นกลุ่มรวม 13 กลุ่ม แบ่งเป็นภาระหนีเ้งินบาทจ านวน 
33,849.9 ลา้นบาท และเป็นเงินตราตา่งประเทศสกุลเงินเหรียญสหรฐัจ านวน 990.9 ลา้นเหรียญสหรฐั สกุลเงินปอนดส์เตอรล์ิง
จ านวน 4.6 ลา้นปอนดส์เตอรลิ์ง และสกุลเงินยูโรจ านวน 0.1 ลา้นยูโร (คิดค  านวณเป็นสกุลเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ 
วนัท่ีศาลมีค  าสั่งใหฟ้ื้นฟกูิจการ วนัท่ี 10 มีนาคม 2559 ซึง่ในวนัดงักล่าวอตัราแลกเปล่ียน 1 เหรียญสหรฐั เท่ากบั 35.4546 บาท 
1 ปอนดส์เตอรลิ์ง เท่ากับ 50.5173 บาท และ 1 ยูโร เท่ากับ 39.0923 บาท รวมเป็นจ านวน 69,220.2 ลา้นบาท) โดยมี
รายละเอียด ดงันี ้
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เจ้าหนี้
กลุ่มที ่ กลุ่มเจ้าหนี ้

ยอดหนีร้วมเทยีบเท่าสกุลเงนิบาท (พันบาท) 
เงนิต้น ดอกเบีย้ รวม 

1 เจา้หนีมี้ประกนั  9,780,633   8,764   9,789,397  
2 เจา้หนีส้ถาบนัการเงิน ในภาระหนีส้่วนท่ีเกินกว่ามลูคา่

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

โครงสรา้งหนี ้  3,968,607   526,228   4,494,835  
4 เจา้หนีภ้าระค  า้ประกนัการช าระหนีเ้งินกู้  28,006,355   1,865,495   29,871,850  
5 เจา้หนีผู้จ้  าหน่ายวตัถดุบิหลกั   1,592,058   172,264  1,764,322  
6 เจา้หนีห้น่วยงานราชการและภาครฐั  177,397   204,022   381,419 
7 เจา้หนีท่ี้เก่ียวขอ้งกบับรษิัท  872,574   587   873,161  
8 เจา้หนีก้ารคา้  15,110   387   15,497  
9 เจา้หนีต้ามสญัญาค า้ประกนัรว่ม  3,545,460   224,786   3,770,246  

10 เจา้หนีภ้าระค  า้ประกนัความเสียหายในอนาคต  1,185,026  -  1,185,026  
11 เจา้หนีค้่าปรบัและ/หรือคา่เสียหายจากการไม่ปฏิบตัติาม

สญัญา  279,391 -  279,391  
12 เจา้หนีค้่าธรรมเนียมในการใหบ้รกิารตามสญัญาว่าจา้งที่

ปรกึษา  1,927,893   21,251   1,949,144 
13 เจา้หนีผู้อ้อกหนงัสือค า้ประกนั  105,562   925   106,487  
 รวม  63,924,365   5,295,829   69,220,194  

 
หมายเหต ุ: เจา้หนีท้กุรายท่ีย่ืนขอรบัช าระหนีใ้นการฟ้ืนฟกูิจการตอ่เจา้พนกังานพิทกัษ์ทรพัยจ์ะไดร้บัช าระหนีต้ามแผนนีภ้ายใต้
ขอ้ก าหนดและเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นแผนก็ต่อเม่ือเจา้พนกังานพิทกัษ์ทรพัยห์รือศาลลม้ละลาย หรือศาลฎีกา (แลว้แต่กรณี) มี
ค  าสั่งถงึที่สดุใหไ้ดร้บัช าระหนี ้
 

2. การปรับโครงสร้างทุน  
 

ณ วนัท่ีศาลมีค  าสั่งใหฟ้ื้นฟูกิจการ บริษัทมีทนุจดทะเบียนจ านวน  50,263.7 ลา้นบาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจ านวน 50,263.7 
ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท โดยเป็นทนุช าระแลว้จ านวน 32,166.3 ลา้นบาท และเป็นทนุท่ียงัมิไดเ้รียกช าระจ านวน 
18,097.4 ลา้นบาท ซึง่ผูบ้รหิารแผนจะด าเนินการปรบัโครงสรา้งทนุดงักล่าวตามล าดบั ดงันี ้
 
2.1 การลดทุนจดทะเบียนทียั่งมิได้จัดสรร 

 
ภายใน 90 วนันบัจากวนัท่ีศาลมีค  าสั่งเหน็ชอบดว้ยแผน ด  าเนินการลดทนุจดทะเบียนท่ียงัมิไดจ้ดัสรรของบริษัทโดยวิธีการ
ลดหุน้ท่ียังไม่ไดเ้รียกช าระจ านวน 18,097.4 ลา้นหุน้ จะท าใหบ้ริษัทมีทุนจดทะเบียนและทนุช าระแลว้จ านวน 32,166.3 
ลา้นบาท แบง่ออกเป็นหุน้สามญัจ านวน 32,166.3 ลา้นหุน้ มลูคา่ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 
 
เม่ือวนัท่ี 23 ธนัวาคม 2559 บรษิัทไดย่ื้นค ารอ้งตอ่ศาลลม้ละลายกลางขอแกไ้ขหนงัสือบริคณฑส์นธิของบริษัทส าหรบัการ
ลดทนุจดทะเบียนโดยการยกเลิกหุน้ท่ียงัไม่ไดอ้อกจ าหน่าย และเม่ือวนัท่ี 22 กุมภาพนัธ ์2560 ศาลไดมี้ค  าสั่งอนญุาตให้
บริษัทแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิ  เป็นการยกเลิกหุน้ท่ียงัไม่ไดอ้อกจ าหน่าย 18,097,401,000 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 
บาท การลดทุนท าใหทุ้นจดทะเบียนของบริษัทลดลงจาก 50,263.7 ลา้นบาท เป็น 32,166.3 ลา้นบาท บริษัทไดจ้ด
ทะเบียนลดทนุกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม 2560  
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2.2   การลดทุนจดทะเบียนโดยการลดจ านวนหุ้น 
 

ภายใน 90 วนันับจากวนัท่ีศาลมีค  าสั่งเห็นชอบดว้ยแผน ด  าเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียน 
32,166.3 ลา้นบาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวนประมาณ  1,109 ลา้นบาท โดยการลดจ านวนหุน้สามัญของบริษัทใน
สดัส่วนจ านวนหุน้ของผูถื้อหุน้เดมิประมาณ 29 หุน้ เป็น 1 หุน้ ภายหลงัการด าเนินการดงักล่าว บริษัทจะมีทนุจดทะเบียน
และทนุช าระแลว้จ านวนประมาณ 1,109 ลา้นบาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจ านวนประมาณ 1,109 ลา้นหุน้ มลูค่าท่ีตราไว้
หุน้ละ 1 บาท  

 
เม่ือวนัท่ี 19 เมษายน 2560 บรษิัทไดย่ื้นค ารอ้งตอ่ศาลลม้ละลายกลางขอแกไ้ขหนงัสือบริคณฑส์นธิของบริษัทส าหรบัการ
ลดทนุโดยการลดจ านวนหุน้ของบริษัท และเม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2560 ศาลไดมี้ค  าสั่งอนุญาตใหบ้ริษัทแกไ้ขหนงัสือ
บรคิณหส์นธิ เป็นการลดหุน้สามญั 31,053,243,844 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท การลดทนุท าใหท้นุจดทะเบียนของ
บรษิัทลดลงจาก 32,166.3 ลา้นบาท เป็น 1,113.0 ลา้นบาท บริษัทไดจ้ดทะเบียนลดทนุกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 
13 กรกฎาคม 2560  

 
2.3   การเพ่ิมทุนจดทะเบียนเพื่อท าการแปลงหนีเ้ป็นทุน ครัง้ที ่1 

 
ภายใน 90 วนันบัจากวนัท่ีศาลมีค  าสั่งเหน็ชอบดว้ยแผน ด  าเนินการเพิ่มทนุจดทะเบียนและเพิ่มทนุช าระแลว้ของบริษัทอีก
จ านวน 10,000 ลา้นบาทโดยการออกหุน้สามญัเพ่ิมทนุอีกจ านวน 10,000 ลา้นหุน้ เพ่ือรองรบัการแปลงหนีเ้ป็นทนุใหก้บั
เจา้หนีก้ลุ่มที่ 2 และ/หรือกลุ่มที่ 3 และ/หรือกลุ่มท่ี 4 ตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นแผน ในราคาแปลงหนีเ้ป็นทนุหุน้ละ 0.05 
บาท ตอ่ 1 หุน้ ภายหลงัการด าเนินการดงักล่าว บริษัทจะมีทนุจดทะเบียนจ านวนประมาณ 11,109 ลา้นบาท แบ่งเป็นหุน้
สามัญท่ีออกและเรียกช าระแล้วจ านวนประมาณ 11,109 ล้านหุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุน้ละ 1 บาท ทัง้นี ้สามารถขยาย
ระยะเวลาในการด าเนินการลดทนุจดทะเบียนท่ียงัมิไดจ้ดัสรร ลดทนุจดทะเบียนโดยลดจ านวนหุน้ และเพิ่มทนุจดทะเบียน
เพ่ือท าการแปลงหนีเ้ป็นทนุ ครัง้ที่ 1 ดงักล่าวขา้งตน้ออกไปไดอี้กไม่เกิน 90 วนั 

 
เม่ือวนัท่ี 24 กรกฎาคม 2560 บริษัทย่ืนค ารอ้งต่อศาลลม้ละลายกลางขอแกไ้ขหนงัสือบริคณฑส์นธิของบริษัทส าหรบัการ
เพิ่มทนุจดทะเบียนเพ่ือท าการแปลงหนีเ้ป็นทนุครัง้ท่ี 1 และเม่ือวนัท่ี 21 กนัยายน 2560 ศาลไดมี้ค  าสั่งอนญุาตใหบ้ริษัท
แกไ้ขหนงัสือบรคิณหส์นธิ เป็นการเพิ่มทนุจดทะเบียน10,000,000,000 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท การเพ่ิมทนุท าให้
ทนุจดทะเบียนของบรษิัทเพิ่มขึน้จาก 1,113.0 ลา้นบาท เป็น 11,113.0 ลา้นบาท บริษัทไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทนุกบักระทรวง
พาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 19 ตลุาคม 2560 

 
บริษัทไดท้  าการแปลงหนีเ้ป็นทุนครัง้ท่ี 1 ตามท่ีก าหนดไวใ้นแผนฟ้ืนฟูกิจการใหก้บัเจา้หนี ้โดยออกหุน้สามญัใหม่จ านวน 
10,000,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท ใหก้บัเจา้หนีท่ี้แสดงความประสงคจ์ านวน 4 ราย ในราคาหุน้ละ 0.05 
บาท เป็นจ านวนเงิน 500 ลา้นบาท และบรษิัทไดย่ื้นแกไ้ขหนงัสือบรคิณฑส์นธิของบรษิัทแลว้ เม่ือวนัท่ี 28 มีนาคม 2561 
 

2.4   การเพ่ิมทุนจดทะเบียนเพื่อท าการแปลงหนีเ้ป็นทุน ครัง้ที ่2 
 

ภายหลงัจากด าเนินการเพิ่มทนุจดทะเบียนเพ่ือท าการแปลงหนีเ้ป็นทนุ ครัง้ท่ี 1 แลว้เสร็จ ในกรณีท่ีเจา้หนีท่ี้อาจไดร้บัการ
แปลงหนีเ้ป็นทนุครัง้ท่ี 2 จะไดร้บัช าระหนีด้ว้ยหุน้สามญัของบริษัทตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นแผน ผูบ้ริหารแผนมีหน้าท่ี
ด  าเนินการเพิ่มทนุจดทะเบียนและเพิ่มทนุช าระแลว้ของบริษัทโดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทนุ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ  1 บาท
ในจ านวนท่ีเพียงพอ เพ่ือรองรบัการแปลงหนีเ้ป็นทนุใหก้บัเจา้หนีท่ี้อาจไดร้บัการแปลงหนีเ้ป็นทนุครัง้ท่ี 2 ทกุราย โดยใหใ้ช้
ราคาแปลงหนีเ้ป็นทุนท่ีราคาตลาดต่อหุ้น (ราคาตลาดในวันท่ีเจ้าหนีไ้ดแ้จ้งความประสงคเ์สนอขอแปลงหนีเ้ป็นทุน
ดงักล่าว กรณีไม่มีราคาตลาดใหใ้ชร้าคาแปลงหนีเ้ป็นทนุท่ี 0.05 บาท ตอ่หุน้)  ในการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุเพ่ือช าระหนี้
ใหแ้ก่เจา้หนีด้งักล่าวขา้งตน้ บรษิัทสามารถพิจารณาจดทะเบียนเพิ่มทนุช าระแลว้ดงักล่าวภายในครัง้เดียวหรือหลายครัง้  
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2.2   การลดทุนจดทะเบียนโดยการลดจ านวนหุ้น 
 

ภายใน 90 วนันับจากวนัท่ีศาลมีค  าสั่งเห็นชอบดว้ยแผน ด  าเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทนุจดทะเบียน 
32,166.3 ลา้นบาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวนประมาณ  1,109 ลา้นบาท โดยการลดจ านวนหุน้สามัญของบริษัทใน
สดัส่วนจ านวนหุน้ของผูถื้อหุน้เดมิประมาณ 29 หุน้ เป็น 1 หุน้ ภายหลงัการด าเนินการดงักล่าว บริษัทจะมีทนุจดทะเบียน
และทนุช าระแลว้จ านวนประมาณ 1,109 ลา้นบาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจ านวนประมาณ 1,109 ลา้นหุน้ มลูค่าท่ีตราไว้
หุน้ละ 1 บาท  

 
เม่ือวนัท่ี 19 เมษายน 2560 บรษิัทไดย่ื้นค ารอ้งตอ่ศาลลม้ละลายกลางขอแกไ้ขหนงัสือบริคณฑส์นธิของบริษัทส าหรบัการ
ลดทนุโดยการลดจ านวนหุน้ของบริษัท และเม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2560 ศาลไดมี้ค  าสั่งอนุญาตใหบ้ริษัทแกไ้ขหนงัสือ
บรคิณหส์นธิ เป็นการลดหุน้สามญั 31,053,243,844 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท การลดทนุท าใหท้นุจดทะเบียนของ
บรษิัทลดลงจาก 32,166.3 ลา้นบาท เป็น 1,113.0 ลา้นบาท บริษัทไดจ้ดทะเบียนลดทนุกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 
13 กรกฎาคม 2560  

 
2.3   การเพ่ิมทุนจดทะเบียนเพื่อท าการแปลงหนีเ้ป็นทุน ครัง้ที ่1 

 
ภายใน 90 วนันบัจากวนัท่ีศาลมีค  าสั่งเหน็ชอบดว้ยแผน ด  าเนินการเพิ่มทนุจดทะเบียนและเพิ่มทนุช าระแลว้ของบริษัทอีก
จ านวน 10,000 ลา้นบาทโดยการออกหุน้สามญัเพ่ิมทนุอีกจ านวน 10,000 ลา้นหุน้ เพ่ือรองรบัการแปลงหนีเ้ป็นทนุใหก้บั
เจา้หนีก้ลุ่มที่ 2 และ/หรือกลุ่มที่ 3 และ/หรือกลุ่มท่ี 4 ตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นแผน ในราคาแปลงหนีเ้ป็นทนุหุน้ละ 0.05 
บาท ตอ่ 1 หุน้ ภายหลงัการด าเนินการดงักล่าว บริษัทจะมีทนุจดทะเบียนจ านวนประมาณ 11,109 ลา้นบาท แบ่งเป็นหุน้
สามัญท่ีออกและเรียกช าระแล้วจ านวนประมาณ 11,109 ล้านหุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุน้ละ 1 บาท ทัง้นี ้สามารถขยาย
ระยะเวลาในการด าเนินการลดทนุจดทะเบียนท่ียงัมิไดจ้ดัสรร ลดทนุจดทะเบียนโดยลดจ านวนหุน้ และเพิ่มทนุจดทะเบียน
เพ่ือท าการแปลงหนีเ้ป็นทนุ ครัง้ที่ 1 ดงักล่าวขา้งตน้ออกไปไดอี้กไม่เกิน 90 วนั 

 
เม่ือวนัท่ี 24 กรกฎาคม 2560 บริษัทย่ืนค ารอ้งต่อศาลลม้ละลายกลางขอแกไ้ขหนงัสือบริคณฑส์นธิของบริษัทส าหรบัการ
เพ่ิมทนุจดทะเบียนเพ่ือท าการแปลงหนีเ้ป็นทนุครัง้ท่ี 1 และเม่ือวนัท่ี 21 กนัยายน 2560 ศาลไดมี้ค  าสั่งอนญุาตใหบ้ริษัท
แกไ้ขหนงัสือบรคิณหส์นธิ เป็นการเพิ่มทนุจดทะเบียน10,000,000,000 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท การเพิ่มทนุท าให้
ทนุจดทะเบียนของบรษิัทเพิ่มขึน้จาก 1,113.0 ลา้นบาท เป็น 11,113.0 ลา้นบาท บริษัทไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทนุกบักระทรวง
พาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 19 ตลุาคม 2560 

 
บริษัทไดท้  าการแปลงหนีเ้ป็นทุนครัง้ท่ี 1 ตามท่ีก าหนดไวใ้นแผนฟ้ืนฟูกิจการใหก้บัเจา้หนี ้โดยออกหุน้สามญัใหม่จ านวน 
10,000,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท ใหก้บัเจา้หนีท่ี้แสดงความประสงคจ์ านวน 4 ราย ในราคาหุน้ละ 0.05 
บาท เป็นจ านวนเงิน 500 ลา้นบาท และบรษิัทไดย่ื้นแกไ้ขหนงัสือบรคิณฑส์นธิของบรษิัทแลว้ เม่ือวนัท่ี 28 มีนาคม 2561 
 

2.4   การเพ่ิมทุนจดทะเบียนเพื่อท าการแปลงหนีเ้ป็นทุน ครัง้ที ่2 
 

ภายหลงัจากด าเนินการเพิ่มทนุจดทะเบียนเพ่ือท าการแปลงหนีเ้ป็นทนุ ครัง้ท่ี 1 แลว้เสร็จ ในกรณีท่ีเจา้หนีท่ี้อาจไดร้บัการ
แปลงหนีเ้ป็นทนุครัง้ท่ี 2 จะไดร้บัช าระหนีด้ว้ยหุน้สามญัของบริษัทตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นแผน ผูบ้ริหารแผนมีหน้าท่ี
ด  าเนินการเพิ่มทนุจดทะเบียนและเพิ่มทนุช าระแลว้ของบริษัทโดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทนุ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ  1 บาท
ในจ านวนท่ีเพียงพอ เพ่ือรองรบัการแปลงหนีเ้ป็นทนุใหก้บัเจา้หนีท่ี้อาจไดร้บัการแปลงหนีเ้ป็นทนุครัง้ท่ี 2 ทกุราย โดยใหใ้ช้
ราคาแปลงหนีเ้ป็นทุนท่ีราคาตลาดต่อหุ้น (ราคาตลาดในวันท่ีเจ้าหนีไ้ดแ้จ้งความประสงคเ์สนอขอแปลงหนีเ้ป็นทุน
ดงักล่าว กรณีไม่มีราคาตลาดใหใ้ชร้าคาแปลงหนีเ้ป็นทนุท่ี 0.05 บาท ตอ่หุน้)  ในการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุเพ่ือช าระหนี้
ใหแ้ก่เจา้หนีด้งักล่าวขา้งตน้ บรษิัทสามารถพิจารณาจดทะเบียนเพิ่มทนุช าระแลว้ดงักล่าวภายในครัง้เดียวหรือหลายครัง้  
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2.5   การเพ่ิมทุนจดทะเบียนเพื่อท าการแปลงหนีเ้ป็นทุนให้กับเจ้าหนีก้ลุ่มที ่7 กลุ่มที ่9 และกลุ่มที ่12 
 

ภายใตห้ลักการช าระหนีข้องเจา้หนีต้ามแผนนี ้ผูบ้ริหารแผนมีหนา้ท่ีด  าเนินการเพ่ิมทนุจดทะเบียนและเพ่ิมทนุช าระแลว้
ของบรษิัทโดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทนุ มลูคา่ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพ่ือรองรบัการแปลงหนีเ้ป็นทนุใหก้บัเจา้หนีก้ลุ่มท่ี 7 
กลุ่มท่ี 9 และกลุ่มท่ี 12 ของแผน ในราคาแปลงหนีเ้ป็นทนุหุน้ละ 0.05 บาท ต่อ 1 หุน้ ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นแผน 
ในการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุเพ่ือช าระหนีใ้หแ้ก่เจา้หนีด้งักล่าวขา้งตน้  บริษัทสามารถพิจารณาจดทะเบียนเพิ่มทนุช าระ
แลว้ดงักล่าวภายในครัง้เดียวหรือหลายครัง้  

 
3. การช าระหนี้ตามกลุ่มของเจ้าหนี ้

 
3.1  เจ้าหนีก้ลุ่มที ่1 (เจ้าหนีมี้ประกัน)  
 
3.1.1 ภาระหนีเ้งินตน้คงคา้งจ านวน 9,780.6 ลา้นบาท จะไดร้บัช าระจากกระแสเงินสดเพ่ือการช าระหนี้ และ/หรือ กระแสเงิน

สดส่วนเกิน โดยเจา้หนีจ้ะไดร้บัการผ่อนช าระหนีด้งักล่าวเป็นรายเดือน รวม 144 เดือน (เริ่มนบัเดือนถดัจากเดือนท่ีศาล
มีค  าสั่งเหน็ชอบดว้ยแผนเป็นเดือนท่ี 1) 

 
3.1.2 (ก) นบัถดัจากวนัท่ีศาลมีค  าสั่งใหฟ้ื้นฟกูิจการจนถึงวนัท่ีศาลมีค  าสั่งเห็นชอบดว้ยแผน เจา้หนีก้ลุ่มท่ี 1 จะไดร้บัดอกเบีย้

ระหวา่งกาลจากเงินตน้คงคา้งดงักล่าว ในอตัรารอ้ยละ 7.5 ตอ่ปีโดยใหต้ัง้พกัไวเ้พ่ือรอการช าระในเดือนท่ี 144 
  (ข) นบัถัดจากวนัท่ีศาลมีค  าสั่งเห็นชอบดว้ยแผนเป็นตน้ไป จนกว่าจะไดร้บัช าระหนีค้รบถว้น เจา้หนีก้ลุ่มท่ี 1 จะไดร้บั

ดอกเบีย้ใหม่จากเงินตน้คงคา้งดงักล่าว ในอตัรา MLR ต่อปี โดยเจา้หนีจ้ะไดร้บัช าระดอกเบีย้ในอตัรารอ้ยละ 0.5 ต่อปี 
ส  าหรบัดอกเบีย้ตัง้พกัซึง่เป็นส่วนตา่งของดอกเบีย้ใหม่และดอกเบีย้ท่ีช  าระจรงิใหร้อการช าระในเดือนท่ี 144 

 
3.1.3 ในกรณีท่ีบรษิัทไดท้  าการแปลงหนีเ้ป็นทนุครัง้ที่ 2 ใหก้บัเจา้หนี ้เจา้หนีก้ลุ่มนีจ้ะไดร้บัช าระดอกเบีย้นบัถดัจากวนัท่ีมีการ

แปลงหนีเ้ป็นทนุครัง้ที่ 2 เป็นตน้ไป จนกวา่จะไดร้บัช าระหนีค้รบถว้น ในอตัรา MLR ตอ่ปี 
 
3.1.4 เม่ือเจา้หนีก้ลุ่มที่ 1 ไดร้บัช าระหนีเ้งินตน้ครบถว้นตามที่ก  าหนดไวใ้นแผน รวมถงึกรณีท่ีเจา้หนีไ้ดร้บัช าระหนีก้่อนก าหนด

ทัง้จ  านวน หรือบริษัทไดท้  าการแปลงหนีเ้ป็นทุน ครัง้ท่ี 2 ใหก้ับเจา้หนีท่ี้อาจไดร้บัการแปลงหนีเ้ป็นทุนครัง้ท่ี  2 แล้ว 
เจา้หนีก้ลุ่มนีต้กลงจะลดหนี ้ดอกเบีย้ระหว่างกาลและดอกเบีย้ตัง้พกัในอัตรารอ้ยละ 50 ของดอกเบีย้ระหว่างกาลและ
ดอกเบีย้ตัง้พกัดงักล่าว  

 
3.1.5 ส าหรบัดอกเบีย้คงคา้งจ านวน 8.8 ลา้นบาท ดอกเบีย้ระหว่างกาลส่วนท่ีเหลือ และดอกเบีย้ตัง้พกัส่วนท่ีเหลือจากขอ้ 

3.1.4 เจา้หนีก้ลุ่มท่ี 1 จะไดร้บัช าระคืนในเดือนท่ี 144 เวน้แต่ ในกรณีท่ีบริษัทไดช้  าระคืนหนีเ้งินตน้ใหเ้จา้หนีก้ลุ่มท่ี 2 
กลุ่มที่ 3 กลุ่มที่ 4 และกลุ่มที่ 5 ครบถว้นแลว้ในปีใด บริษัทจะช าระหนีด้อกเบีย้คงคา้ง ดอกเบีย้ระหว่างกาลส่วนท่ีเหลือ 
และดอกเบีย้ตัง้พกัส่วนท่ีเหลือ ใหเ้จา้หนีก้ลุ่มที่ 1 ภายในปีดงักล่าว 

 
3.1.6 นอกจากนี ้ในระหวา่งการช าระหนีต้ามแผน เจา้หนีก้ลุ่มที่ 1 ซึ่งมีหุน้ท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของบริษัทเป็นหลกัประกนั สามารถ

เลือกรบัช าระหนีด้ว้ยวิธีการโอนหุน้ช าระหนีเ้งินตน้คงคา้งและดอกเบีย้คงคา้งทัง้จ  านวนได ้โดยเจา้หนีร้ายดังกล่าว
ยินยอมลดหนีด้อกเบีย้ระหว่างกาล และดอกเบีย้ตัง้พกั ทัง้จ  านวนใหท้นัทีในวนัท่ีไดท้  าการโอนหุน้ช าระหนีใ้หก้บัเจา้หนี้
แลว้  
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แผนฉบับที ่2 
 
เน่ืองจากเจ้าหนีใ้นกลุ่มนีไ้ดร้ับช าระหนีแ้ลว้บางส่วน ณ วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2563 เจา้หนีก้ลุ่มท่ี 1 มีภาระหนีเ้งินตน้คงคา้ง
คงเหลือจ านวน  5,755.1 ลา้นบาท ดงันัน้สาระของขอ้ 3.1.1 ขา้งตน้ ปรบัปรุงเป็น  
 

“3.1.1 ภาระหนีเ้งินตน้คงคา้งจ านวน 5,755.1 ล้านบาท จะไดร้บัช าระจากกระแสเงินสดเพ่ือการช าระหนี้ และ/หรือ           
กระแสเงินสดส่วนเกิน โดยเจา้หนีจ้ะไดร้บัการผ่อนช าระหนีด้งักล่าวเป็นรายเดือน เริ่มช าระหนีเ้ดือนแรกภายในวนัท า
การสดุทา้ยของเดือนมีนาคม 2564 รวม 118 งวด”  

 
3.2  เจ้าหนีก้ลุ่มที ่2, 3, 4 และ 5 
 
3.2.1 เจา้หนีก้ลุ่มท่ี 2 (เจา้หนีส้ถาบนัการเงิน ในภาระหนีส้่วนท่ีเกินกว่ามลูค่าหลักประกนั)  ภาระหนีเ้งินตน้คงคา้งจ านวน 

2,319.2 ลา้นบาท จะไดร้บัช าระจากกระแสเงินสดเพ่ือการช าระหนี ้และ/หรือ กระแสเงินสดส่วนเกิน โดยเจา้หนีจ้ะไดร้บั
การผ่อนช าระหนีเ้งินตน้ดงักล่าวเป็นรายเดือน รวม 144 เดือน (เริ่มนบัเดือนถดัจากเดือนท่ีศาลมีค  าสั่งเห็นชอบดว้ยแผน
เป็นเดือนท่ี 1) และหนีเ้งินตน้คงคา้งจ านวน 10,149.1 ลา้นบาท จะไดร้บัช าระภายในเดือนท่ี 144 จากเงินเพ่ิมทนุและ
หรือเงินกูใ้หม่ (Refinance) และหรือกระแสเงินสดส่วนเกิน 

 
3.2.2 เจา้หนีก้ลุ่มท่ี 3 (เจา้หนีส้ถาบนัการเงินซึ่งเป็นเจา้หนีร้่วมตามสญัญาปรบัโครงสรา้งหนี)้  ภาระหนีเ้งินตน้คงคา้งจ านวน 

722.6 ลา้นบาท จะไดร้บัช าระจากกระแสเงินสดเพ่ือการช าระหนี ้และ/หรือ กระแสเงินสดส่วนเกิน โดยเจา้หนีจ้ะไดร้บั
การผ่อนช าระหนีเ้งินตน้ดงักล่าวเป็นรายเดือน รวม 144 เดือน (เริ่มนบัเดือนถดัจากเดือนท่ีศาลมีค  าสั่งเห็นชอบดว้ยแผน
เป็นเดือนท่ี 1) และหนีเ้งินตน้คงคา้งจ านวน 3,246.0 ลา้นบาท จะไดร้บัช าระภายในเดือนท่ี 144 จากเงินเพ่ิมทนุและ
หรือเงินกูใ้หม่ (Refinance) และหรือกระแสเงินสดส่วนเกิน  

 
3.2.3 เจา้หนีก้ลุ่มท่ี 4 (เจา้หนีภ้าระค า้ประกนัการช าระหนีเ้งินกู)้ภาระหนีเ้งินตน้คงคา้งจ านวน 5,209.4 ลา้นบาท จะไดร้บั

ช าระจากกระแสเงินสดเพ่ือการช าระหนี ้และ/หรือ กระแสเงินสดส่วนเกิน โดยเจา้หนีจ้ะไดร้บัการผ่อนช าระหนีเ้งินต้น
ดงักล่าวเป็นรายเดือน รวม 144 เดือน (เริ่มนบัเดือนถดัจากเดือนท่ีศาลมีค  าสั่งเห็นชอบดว้ยแผนเป็นเดือนท่ี 1) และหนี้
เงินตน้คงคา้งจ านวน 22,796.9 ล้านบาท จะได้รับช าระภายในเดือนท่ี 144 จากเงินเพิ่มทุนและหรือเงินกู้ใหม่ 
(Refinance) และ/หรือกระแสเงินสดส่วนเกิน 

 
3.2.4 เจา้หนีก้ลุ่มที่ 5 (เจา้หนีผู้จ้  าหน่ายวตัถดุบิหลกั)ภาระหนีเ้งินตน้คงคา้งจ านวน 291.7 ลา้นบาท จะไดร้บัช าระจากกระแส

เงินสดเพ่ือการช าระหนี ้และ/หรือ กระแสเงินสดส่วนเกิน โดยเจา้หนีจ้ะไดร้บัการผ่อนช าระหนีเ้งินตน้ดงักล่าวเป็นราย
เดือน รวม 144 เดือน (เริ่มนับเดือนถดัจากเดือนท่ีศาลมีค  าสั่งเห็นชอบดว้ยแผนเป็นเดือนท่ี 1) และหนีเ้งินตน้คงคา้ง
จ านวน 1,300.3 ลา้นบาท จะไดร้บัช าระภายในเดือนท่ี 144 จากเงินเพ่ิมทนุและ/หรือเงินกูใ้หม่ (Refinance) และ/หรือ
กระแสเงินสดส่วนเกิน ทัง้นี ้หากเจา้หนีก้ลุ่มท่ี 5 มีภาระหนีค้า้งช าระอยู่กับบริษัทใหผู้บ้ริหารแผนหกักลบลบหนีก้ับ
จ านวนหนีด้งักล่าวก่อนท าการช าระหนี ้
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แผนฉบับที ่2 
 
เน่ืองจากเจ้าหนีใ้นกลุ่มนีไ้ดร้ับช าระหนีแ้ลว้บางส่วน ณ วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2563 เจา้หนีก้ลุ่มท่ี 1 มีภาระหนีเ้งินตน้คงคา้ง
คงเหลือจ านวน  5,755.1 ลา้นบาท ดงันัน้สาระของขอ้ 3.1.1 ขา้งตน้ ปรบัปรุงเป็น  
 

“3.1.1 ภาระหนีเ้งินตน้คงคา้งจ านวน 5,755.1 ล้านบาท จะได้รบัช าระจากกระแสเงินสดเพ่ือการช าระหนี้ และ/หรือ           
กระแสเงินสดส่วนเกิน โดยเจา้หนีจ้ะไดร้บัการผ่อนช าระหนีด้งักล่าวเป็นรายเดือน เริ่มช าระหนีเ้ดือนแรกภายในวนัท า
การสดุทา้ยของเดือนมีนาคม 2564 รวม 118 งวด”  

 
3.2  เจ้าหนีก้ลุ่มที ่2, 3, 4 และ 5 
 
3.2.1 เจา้หนีก้ลุ่มท่ี 2 (เจา้หนีส้ถาบนัการเงิน ในภาระหนีส้่วนท่ีเกินกว่ามลูค่าหลักประกนั)  ภาระหนีเ้งินตน้คงคา้งจ านวน 

2,319.2 ลา้นบาท จะไดร้บัช าระจากกระแสเงินสดเพ่ือการช าระหนี ้และ/หรือ กระแสเงินสดส่วนเกิน โดยเจา้หนีจ้ะไดร้บั
การผ่อนช าระหนีเ้งินตน้ดงักล่าวเป็นรายเดือน รวม 144 เดือน (เริ่มนบัเดือนถดัจากเดือนท่ีศาลมีค  าสั่งเห็นชอบดว้ยแผน
เป็นเดือนท่ี 1) และหนีเ้งินตน้คงคา้งจ านวน 10,149.1 ลา้นบาท จะไดร้บัช าระภายในเดือนท่ี 144 จากเงินเพิ่มทนุและ
หรือเงินกูใ้หม่ (Refinance) และหรือกระแสเงินสดส่วนเกิน 

 
3.2.2 เจา้หนีก้ลุ่มท่ี 3 (เจา้หนีส้ถาบนัการเงินซึ่งเป็นเจา้หนีร้่วมตามสญัญาปรบัโครงสรา้งหนี)้  ภาระหนีเ้งินตน้คงคา้งจ านวน 

722.6 ลา้นบาท จะไดร้บัช าระจากกระแสเงินสดเพ่ือการช าระหนี ้และ/หรือ กระแสเงินสดส่วนเกิน โดยเจา้หนีจ้ะไดร้บั
การผ่อนช าระหนีเ้งินตน้ดงักล่าวเป็นรายเดือน รวม 144 เดือน (เริ่มนบัเดือนถดัจากเดือนท่ีศาลมีค  าสั่งเห็นชอบดว้ยแผน
เป็นเดือนท่ี 1) และหนีเ้งินตน้คงคา้งจ านวน 3,246.0 ลา้นบาท จะไดร้บัช าระภายในเดือนท่ี 144 จากเงินเพิ่มทนุและ
หรือเงินกูใ้หม่ (Refinance) และหรือกระแสเงินสดส่วนเกิน  

 
3.2.3 เจา้หนีก้ลุ่มท่ี 4 (เจา้หนีภ้าระค า้ประกนัการช าระหนีเ้งินกู)้ภาระหนีเ้งินตน้คงคา้งจ านวน 5,209.4 ลา้นบาท จะไดร้บั

ช าระจากกระแสเงินสดเพ่ือการช าระหนี ้และ/หรือ กระแสเงินสดส่วนเกิน โดยเจา้หนีจ้ะไดร้บัการผ่อนช าระหนีเ้งินต้น
ดงักล่าวเป็นรายเดือน รวม 144 เดือน (เริ่มนบัเดือนถดัจากเดือนท่ีศาลมีค  าสั่งเห็นชอบดว้ยแผนเป็นเดือนท่ี 1) และหนี้
เงินตน้คงคา้งจ านวน 22,796.9 ล้านบาท จะได้รับช าระภายในเดือนท่ี 144 จากเงินเพิ่มทุนและหรือเงินกู้ใหม่ 
(Refinance) และ/หรือกระแสเงินสดส่วนเกิน 

 
3.2.4 เจา้หนีก้ลุ่มที่ 5 (เจา้หนีผู้จ้  าหน่ายวตัถดุบิหลกั)ภาระหนีเ้งินตน้คงคา้งจ านวน 291.7 ลา้นบาท จะไดร้บัช าระจากกระแส

เงินสดเพ่ือการช าระหนี ้และ/หรือ กระแสเงินสดส่วนเกิน โดยเจา้หนีจ้ะไดร้บัการผ่อนช าระหนีเ้งินตน้ดงักล่าวเป็นราย
เดือน รวม 144 เดือน (เริ่มนับเดือนถดัจากเดือนท่ีศาลมีค  าสั่งเห็นชอบดว้ยแผนเป็นเดือนท่ี 1) และหนีเ้งินตน้คงคา้ง
จ านวน 1,300.3 ลา้นบาท จะไดร้บัช าระภายในเดือนท่ี 144 จากเงินเพิ่มทนุและ/หรือเงินกูใ้หม่ (Refinance) และ/หรือ
กระแสเงินสดส่วนเกิน ทัง้นี ้หากเจา้หนีก้ลุ่มท่ี 5 มีภาระหนีค้า้งช าระอยู่กับบริษัทใหผู้บ้ริหารแผนหกักลบลบหนีก้ับ
จ านวนหนีด้งักล่าวก่อนท าการช าระหนี ้
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3.2.5 นบัถดัจากวนัท่ีศาลมีค  าสั่งใหฟ้ื้นฟกูิจการจนถงึวนัท่ีศาลมีค  าสั่งเหน็ชอบดว้ยแผน เจา้หนีก้ลุ่ม  ท่ี 2, 3, 4 และ 5 จะไดร้บั
ดอกเบีย้ระหวา่งกาลจากเงินตน้คงคา้งดงักล่าว โดยดอกเบีย้ดงักล่าว ใหต้ัง้พกัไวเ้พ่ือรอการช าระในเดือนท่ี 144 และนบั
ถดัจากวนัท่ีศาลมีค  าสั่งเห็นชอบดว้ยแผนเป็นตน้ไป จนกวา่จะไดร้บัช าระหนีค้รบถว้น เจา้หนีก้ลุ่มท่ี  2, 3, 4 และ 5 จะ
ไดร้บัดอกเบีย้ ใหม่จากเงินตน้คงคา้งดงักล่าว ดงันี ้ 
เดือนท่ี 1 – เดือนท่ี 60 รอ้ยละ 1.00 ตอ่ปี  
เดือนท่ี 61 – เดือนท่ี 84  รอ้ยละ 1.75  ตอ่ปี 
เดือนท่ี 85 – เดือนท่ี 96  รอ้ยละ 2.00 ตอ่ปี 
เดือนท่ี 97 – เดือนท่ี 108 รอ้ยละ 2.25 ตอ่ปี 
เดือนท่ี 109 – เดือนท่ี 120 รอ้ยละ 2.50 ตอ่ปี 
เดือนท่ี 121 – เดือนท่ี 144  รอ้ยละ 2.75 ตอ่ปี 

 
ทัง้นี ้เจา้หนีจ้ะไดร้บัช าระดอกเบีย้ในอตัรารอ้ยละ 0.1 ต่อปี ส  าหรบัดอกเบีย้ตัง้พกัซึ่งเป็นส่วนต่างของดอกเบีย้ใหม่และ
ดอกเบีย้ท่ีช  าระจรงิใหร้อการช าระในเดือนท่ี 144  

 
3.2.6 เจา้หนีก้ลุ่มที่ 2 และ 4 จะไดร้บัช าระหนีเ้งินตน้คงคา้งบางส่วนดว้ยหุน้สามญัของบริษัท และเจา้หนีก้ลุ่มท่ี 3 มีสิทธิท่ีจะ

เลือกรบัช าระหนีเ้งินตน้บางส่วนดว้ยหุน้สามญัของบริษัทดว้ยการแปลงหนีเ้ป็นทนุครัง้ท่ี 1 ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ี
ก าหนดไวใ้นแผน 

 
3.2.7 เจา้หนีก้ลุ่มที่ 2, 3, 4 และ 5 มีสิทธิแจง้ใหบ้รษิัททราบวา่ประสงคจ์ะรบัช าระหนีเ้งินตน้ ดว้ยหุน้สามญัของบริษัทโดยการ

แปลงหนีเ้ป็นทนุครัง้ที่ 2 ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีก าหนดไวใ้นแผน  
 
3.2.8 ในกรณีท่ีบริษัทไดท้  าการแปลงหนีเ้ป็นทุนครัง้ท่ี 2 ใหก้ับเจา้หนีแ้ล้ว หากยังมีเงินตน้คงคา้งเหลืออยู่ ใหค้ิดค  านวณ

ดอกเบีย้และจ่ายช าระดอกเบีย้ นับถดัจากวนัท่ีมีการแปลงหนีเ้ป็นทุนครัง้ท่ี 2 เป็นตน้ไป ในอตัรา MLR ต่อปี ส าหรบั
เจา้หนีก้ลุ่มที่ 2, 3 และ 5 และในอตัรา LIBOR บวก 4.5 ตอ่ปี ส  าหรบัเจา้หนีก้ลุ่มท่ี 4 จนกว่าเจา้หนีจ้ะไดร้บัช าระหนีเ้งิน
ตน้ครบถว้น 

 
3.2.9 เจา้หนีก้ลุ่มที่ 2, 3, 4 และ 5 ยินยอมลดหนีด้อกเบีย้คงคา้งจ านวน 2,271.1 ลา้นบาท 526.2 ลา้นบาท 1,865.5 ลา้นบาท 

และ 172.3 ลา้นบาท ตามล าดบั รวมถงึดอกเบีย้ระหว่างกาล และดอกเบีย้ตัง้พกั ทัง้จ  านวน ในกรณีท่ีไดร้บัช าระหนีเ้งิน
ตน้ครบถว้นตามท่ีก าหนดไวใ้นแผน รวมถึงกรณีท่ีเจา้หนีไ้ดร้บัช าระหนีก้่อนก าหนดทัง้จ  านวน หรือไดร้บัการแปลงหนี้
เป็นทนุครัง้ที่ 2 ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีก าหนดไวใ้นแผนแลว้ 

 
3.2.10 เน่ืองจากภาระหนีใ้นเจา้หนีก้ลุ่มที่ 4 ใชส้ิทธิเรียกรอ้งต่อบริษัทในฐานะผูค้  า้ประกนัการช าระหนีข้องบริษัท สหวิริยาสตีล

อินดสัตรี ยเูค จ ากดั ดงันัน้ ในกรณีท่ีเจา้หนีก้ลุ่มท่ี 4 ไดร้บัช าระหนีจ้ากกระบวนการช าระบญัชีของบริษัท สหวิริยาสตีล
อินดสัตรี ยูเค จ ากดั ในประเทศองักฤษเป็นจ านวนเงินเท่าใด ใหส้ิทธิของเจา้หนีก้ลุ่มท่ี 4 ท่ีจะไดร้บัช าระหนีจ้ากบริษัท
ตามแผนฟ้ืนฟกูิจการฉบบันีล้ดลงเพียงนัน้ โดยใหน้ าเงินท่ีเจา้หนีร้ายนัน้ไดร้บัช าระมาลดจ านวนการผ่อนช าระหนีเ้งินตน้
ของเจา้หนีก้ลุ่มที่ 4 ในงวดทา้ยสดุยอ้นขึน้มาตามล าดบั (Inverse Order) 
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แผนฉบับที ่2 
 
เน่ืองจากเจา้หนีใ้นกลุ่มนีไ้ดร้บัช าระหนีแ้ลว้บางส่วน ณ วนัท่ี 28 กุมภาพนัธ ์2563 เจา้หนีก้ลุ่มท่ี 3,4 และ 5 มีภาระหนีเ้งินตน้คง
คา้ง จ านวน 1,603.3 ลา้นบาท 498.5 ลา้นบาท 3,144.6 ลา้นบาท และ 203.3 ลา้นบาท ตามล าดบั ท่ีจะไดร้บัช าระจากกระแส
เงินสดเพ่ือการช าระหนี ้และ/หรือกระแสเงินสดส่วนเกิน  ดงันัน้สาระของขอ้ 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3 และ 3.2.4 ขา้งตน้ ปรบัปรุงเป็น  
 

“3.2.1  เจา้หนีก้ลุ่มท่ี 2 (เจา้หนีส้ถาบนัการเงิน ในภาระหนีส่้วนท่ีเกินกว่ามูลค่าหลักประกนั) ภาระหนีเ้งินตน้คงคา้งจ านวน 
1,603.3 ลา้นบาท จะไดร้บัช าระจากกระแสเงินสดเพ่ือการช าระหนี ้และ/หรือ กระแสเงินสดส่วนเกิน โดยเจา้หนีจ้ะไดร้บั
การผ่อนช าระหนีเ้งินตน้ดงักล่าวเป็นรายเดือน เริ่มช าระหนีเ้ดือนแรกภายในวนัท าการสุดทา้ยของเดือนมีนาคม 2564 
รวม 118 งวด และหนีเ้งินตน้คงคา้งจ านวน 10,153.4 ลา้นบาท จะไดร้บัช าระภายใน เดือนธันวาคม 2573 จากเงินเพิ่ม
ทนุและหรือเงินกูใ้หม่ (Refinance) และหรือ กระแสเงินสดส่วนเกิน”   

 
“3.2.2  เจา้หนีก้ลุ่มท่ี 3 (เจา้หนีส้ถาบนัการเงิน ในภาระหนีส่้วนท่ีเกินกว่ามูลค่าหลกัประกนั) ภาระหนีเ้งินตน้คงคา้งจ านวน 

498.5 ลา้นบาท จะไดร้บัช าระจากกระแสเงินสดเพ่ือการช าระหนี ้และ/หรือ กระแสเงินสดส่วนเกิน โดยเจา้หนีจ้ะไดร้บั
การผ่อนช าระหนีเ้งินตน้ดงักล่าวเป็นรายเดือน เริ่มช าระหนีเ้ดือนแรกภายในวนัท าการสุดทา้ยของเดือนมีนาคม 2564 
รวม 118 งวด และหนีเ้งินตน้คงคา้งจ านวน 3,156.7 ลา้นบาท จะไดร้บัช าระภายใน เดือนธันวาคม 2573 จากเงินเพิ่ม
ทนุและหรือเงินกูใ้หม่ (Refinance) และหรือ กระแสเงินสดส่วนเกิน”   

 
“3.2.3 เจา้หนีก้ลุ่มท่ี 4 (เจา้หนีส้ถาบนัการเงิน ในภาระหนีส้่วนท่ีเกินกว่ามูลค่าหลกัประกนั) ภาระหนีเ้งินตน้คงค้างจ านวน 

3,144.6 ลา้นบาท จะไดร้บัช าระจากกระแสเงินสดเพ่ือการช าระหนี ้และ/หรือ กระแสเงินสดส่วนเกิน โดยเจา้หนีจ้ะไดร้บั
การผ่อนช าระหนีเ้งินตน้ดงักล่าวเป็นรายเดือน เริ่มช าระหนีเ้ดือนแรกภายในวนัท าการสุดทา้ยของเดือนมีนาคม 2564 
รวม 118 งวด และหนีเ้งินตน้คงคา้งจ านวน 19,901.6 ลา้นบาท จะไดร้บัช าระภายใน เดือนธันวาคม 2573 จากเงินเพิ่ม
ทนุและหรือเงินกูใ้หม่ (Refinance) และหรือ กระแสเงินสดส่วนเกิน” 

 
“3.2.4  เจา้หนีก้ลุ่มที่ 5 (เจา้หนีผู้จ้  าหน่ายวตัถดุบิหลกั) ภาระหนีเ้งินตน้คงคา้งจ านวน 203.3 ลา้นบาท จะไดร้บัช าระจากกระแส

เงินสดเพ่ือการช าระหนี ้และ/หรือ กระแสเงินสดส่วนเกิน  โดยเจา้หนีจ้ะไดร้บัการผ่อนช าระหนีเ้งินตน้ดงักล่าวเป็นราย
เดือน เริ่มช าระหนีเ้ดือนแรกภายในวนัท าการสดุทา้ยของเดือนมีนาคม 2564 รวม 118 งวด และหนีเ้งินตน้คงคา้งจ านวน 
1,287.4 ลา้นบาท จะไดร้บัช าระภายในเดือนธันวาคม 2573 จากเงินเพ่ิมทนุและ/หรือเงินกูใ้หม่ (Refinance) และ/หรือ
กระแสเงินสดส่วนเกิน ทัง้นี ้หากเจา้หนีก้ลุ่มท่ี 5 มีภาระหนีค้า้งช าระอยู่กับบริษัทใหผู้บ้ริหารแผนหกักลบลบหนีก้ับ
จ านวนหนีด้งักล่าวก่อนท าการช าระหนี”้ 
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แผนฉบับที ่2 
 
เน่ืองจากเจา้หนีใ้นกลุ่มนีไ้ดร้บัช าระหนีแ้ลว้บางส่วน ณ วนัท่ี 28 กุมภาพนัธ ์2563 เจา้หนีก้ลุ่มท่ี 3,4 และ 5 มีภาระหนีเ้งินตน้คง
คา้ง จ านวน 1,603.3 ลา้นบาท 498.5 ลา้นบาท 3,144.6 ลา้นบาท และ 203.3 ลา้นบาท ตามล าดบั ท่ีจะไดร้บัช าระจากกระแส
เงินสดเพ่ือการช าระหนี ้และ/หรือกระแสเงินสดส่วนเกิน  ดงันัน้สาระของขอ้ 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3 และ 3.2.4 ขา้งตน้ ปรบัปรุงเป็น  
 

“3.2.1  เจา้หนีก้ลุ่มท่ี 2 (เจา้หนีส้ถาบนัการเงิน ในภาระหนีส่้วนท่ีเกินกว่ามูลค่าหลักประกนั) ภาระหนีเ้งินตน้คงคา้งจ านวน 
1,603.3 ลา้นบาท จะไดร้บัช าระจากกระแสเงินสดเพ่ือการช าระหนี ้และ/หรือ กระแสเงินสดส่วนเกิน โดยเจา้หนีจ้ะไดร้บั
การผ่อนช าระหนีเ้งินตน้ดงักล่าวเป็นรายเดือน เริ่มช าระหนีเ้ดือนแรกภายในวนัท าการสุดทา้ยของเดือนมีนาคม 2564 
รวม 118 งวด และหนีเ้งินตน้คงคา้งจ านวน 10,153.4 ลา้นบาท จะไดร้บัช าระภายใน เดือนธันวาคม 2573 จากเงินเพิ่ม
ทนุและหรือเงินกูใ้หม่ (Refinance) และหรือ กระแสเงินสดส่วนเกิน”   

 
“3.2.2  เจา้หนีก้ลุ่มท่ี 3 (เจา้หนีส้ถาบนัการเงิน ในภาระหนีส่้วนท่ีเกินกว่ามูลค่าหลกัประกนั) ภาระหนีเ้งินตน้คงคา้งจ านวน 

498.5 ลา้นบาท จะไดร้บัช าระจากกระแสเงินสดเพ่ือการช าระหนี ้และ/หรือ กระแสเงินสดส่วนเกิน โดยเจา้หนีจ้ะไดร้บั
การผ่อนช าระหนีเ้งินตน้ดงักล่าวเป็นรายเดือน เริ่มช าระหนีเ้ดือนแรกภายในวนัท าการสุดทา้ยของเดือนมีนาคม 2564 
รวม 118 งวด และหนีเ้งินตน้คงคา้งจ านวน 3,156.7 ลา้นบาท จะไดร้บัช าระภายใน เดือนธันวาคม 2573 จากเงินเพิ่ม
ทนุและหรือเงินกูใ้หม่ (Refinance) และหรือ กระแสเงินสดส่วนเกิน”   

 
“3.2.3 เจา้หนีก้ลุ่มท่ี 4 (เจา้หนีส้ถาบนัการเงิน ในภาระหนีส้่วนท่ีเกินกว่ามูลค่าหลกัประกนั) ภาระหนีเ้งินตน้คงค้างจ านวน 

3,144.6 ลา้นบาท จะไดร้บัช าระจากกระแสเงินสดเพ่ือการช าระหนี ้และ/หรือ กระแสเงินสดส่วนเกิน โดยเจา้หนีจ้ะไดร้บั
การผ่อนช าระหนีเ้งินตน้ดงักล่าวเป็นรายเดือน เริ่มช าระหนีเ้ดือนแรกภายในวนัท าการสุดทา้ยของเดือนมีนาคม 2564 
รวม 118 งวด และหนีเ้งินตน้คงคา้งจ านวน 19,901.6 ลา้นบาท จะไดร้บัช าระภายใน เดือนธันวาคม 2573 จากเงินเพิ่ม
ทนุและหรือเงินกูใ้หม่ (Refinance) และหรือ กระแสเงินสดส่วนเกิน” 

 
“3.2.4  เจา้หนีก้ลุ่มที่ 5 (เจา้หนีผู้จ้  าหน่ายวตัถดุบิหลกั) ภาระหนีเ้งินตน้คงคา้งจ านวน 203.3 ลา้นบาท จะไดร้บัช าระจากกระแส

เงินสดเพ่ือการช าระหนี ้และ/หรือ กระแสเงินสดส่วนเกิน  โดยเจา้หนีจ้ะไดร้บัการผ่อนช าระหนีเ้งินตน้ดงักล่าวเป็นราย
เดือน เริ่มช าระหนีเ้ดือนแรกภายในวนัท าการสดุทา้ยของเดือนมีนาคม 2564 รวม 118 งวด และหนีเ้งินตน้คงคา้งจ านวน 
1,287.4 ลา้นบาท จะไดร้บัช าระภายในเดือนธันวาคม 2573 จากเงินเพิ่มทนุและ/หรือเงินกูใ้หม่ (Refinance) และ/หรือ
กระแสเงินสดส่วนเกิน ทัง้นี ้หากเจา้หนีก้ลุ่มท่ี 5 มีภาระหนีค้า้งช าระอยู่กับบริษัทใหผู้บ้ริหารแผนหกักลบลบหนีก้ับ
จ านวนหนีด้งักล่าวก่อนท าการช าระหนี”้ 
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แผนฉบับที ่2 
 
เน่ืองจากเจา้หนีใ้นกลุ่มท่ี 2, 3, 4 และ 5 ไดมี้การปรบัการตารางการช าระหนี ้ดงันัน้สาระของขอ้ 3.2.5 และ 3.2.9 ขา้งตน้ 
ปรบัปรุงเป็น  

 
“3.2.5  นบัถดัจากวนัท่ีศาลมีค  าสั่งใหฟ้ื้นฟกูิจการจนถงึวนัท่ีศาลมีค  าสั่งเหน็ชอบดว้ยแผน เจา้หนีก้ลุ่ม  ท่ี 2, 3, 4 และ 5 จะไดร้บั

ดอกเบีย้ระหวา่งกาลจากเงินตน้คงคา้งดงักล่าว โดยดอกเบีย้ดงักล่าว ใหต้ัง้พกัไวเ้พ่ือรอการช าระในเดือนท่ี 168 และนบั
ถดัจากวนัท่ีศาลมีค  าสั่งเห็นชอบดว้ยแผนเป็นตน้ไป จนกวา่จะไดร้บัช าระหนีค้รบถว้น เจา้หนีก้ลุ่มท่ี  2, 3, 4 และ 5 จะ
ไดร้บัดอกเบีย้ ใหม่จากเงินตน้คงคา้งดงักล่าว ดงันี ้ 
 
เดือนท่ี 1 – เดือนท่ี 60 รอ้ยละ 1.00 ตอ่ปี  
เดือนท่ี 61 – เดือนท่ี 84  รอ้ยละ 1.75  ตอ่ปี 
เดือนท่ี 85 – เดือนท่ี 96  รอ้ยละ 2.00 ตอ่ปี 
เดือนท่ี 97 – เดือนท่ี 108 รอ้ยละ 2.25 ตอ่ปี 
เดือนท่ี 109 – เดือนท่ี 120 รอ้ยละ 2.50 ตอ่ปี 
เดือนท่ี 121 – เดือนท่ี 168  รอ้ยละ 2.75 ตอ่ปี 

 
ทัง้นี ้เจา้หนีจ้ะไดร้บัช าระดอกเบีย้ในอตัรารอ้ยละ 0.1 ต่อปี ส  าหรบัดอกเบีย้ตัง้พกัซึ่งเป็นส่วนต่างของดอกเบีย้ใหม่และ
ดอกเบีย้ท่ีช  าระจรงิใหร้อการช าระในเดือนธนัวาคม 2573”  

 
แผนฉบับที ่2 
 
 “3.2.9  เจา้หนีก้ลุ่มที่ 2, 3, 4 และ 5 ยินยอมลดหนีด้อกเบีย้คงคา้งจ านวน 2,257.9 ลา้นบาท 523.5 ลา้นบาท 1,662.4 ลา้นบาท 

และ 150.3 ลา้นบาท ตามล าดบั รวมถึงดอกเบีย้ระหว่างกาล และดอกเบีย้ตัง้พัก ทัง้จ  านวน ในกรณีท่ีไดร้บัช าระหนี้   
เงินตน้ครบถว้นตามที่ก  าหนดไวใ้นแผน รวมถงึกรณีท่ีเจา้หนีไ้ดร้บัช าระหนีก้่อนก าหนดทัง้จ  านวน หรือไดร้บัการแปลงหนี้
เป็นทนุครัง้ที่ 2 ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีก าหนดไวใ้นแผนแลว้” 

 
3.3 เจ้าหนีก้ลุ่มที ่6 (เจ้าหนีห้น่วยงานราชการและภาครัฐ) 
 
3.3.1 ภาระหนีเ้งินตน้ของเจา้หนีก้ลุ่มที่ 6 จ านวน 177.4 ลา้นบาท จะไดร้บัช าระหนีจ้ากกระแสเงินสดเพ่ือการช าระหนีเ้ป็นราย

เดือน รวม 60 เดือน (เริ่มนบัเดือนถดัจากเดือนท่ีศาลมีค  าสั่งเหน็ชอบดว้ยแผนเป็นเดือนท่ี 1)  
 
3.3.2 ภาระหนีอ่ื้นใดของเจา้หนีก้ลุ่มท่ี 6 รวมทัง้หนีเ้บีย้ปรบัเงินเพ่ิม จ านวน 204.0 ลา้นบาท หนี ้ดอกเบีย้คงคา้ง ดอกเบีย้ผิด

นดั คา่ปรบั คา่ฤชาธรรมเนียม ค่าใชจ้่ายและเงินอ่ืนใดท่ีเกิดขึน้ตามสญัญา และหรือตามกฎหมายท่ีมิไดก้  าหนดวิธีการ
ช าระหนีไ้วใ้นแผนฉบบันี ้ถือว่าไดร้บัการลดหนีท้ัง้จ  านวนทนัทีท่ีมีการช าระหนีต้ามแผนฟ้ืนฟูกิจการใหแ้ก่เจา้หนีร้าย
ดงักล่าวครบถว้น 

 
แผนฉบับที ่2 
 
เน่ืองจากเจา้หนีใ้นกลุ่มท่ี 6  นีไ้ดร้บัช าระหนีแ้ลว้บางส่วน ณ วันท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2563 มีภาระหนีเ้งินตน้คงคา้งจ านวน 63.6 
ลา้นบาท ดงันัน้สาระของขอ้ 3.3.1 ขา้งตน้ ปรบัปรุงเป็น  
 
“3.3.1  ภาระหนีเ้งินตน้ของเจา้หนีก้ลุ่มท่ี 6 จ านวน 63.6 ลา้นบาท จะไดร้บัช าระหนีจ้ากกระแสเงินสดเพ่ือการช าระหนีเ้ป็น   

รายเดือน เริ่มช าระหนีเ้ดือนแรกภายในวนัท าการสดุทา้ยของเดือนมีนาคม 2564 รวม 22 งวด” 
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3.4  เจ้าหนีก้ลุ่มที ่7 (เจ้าหนีที้เ่กี่ยวข้องกับบริษัท)  
 

3.4.1 ภาระหนีเ้งินตน้คงคา้งจ านวน 872.6 ลา้นบาท จะไดร้บัช าระหนีด้ว้ยหุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัทในราคาแปลงหนีเ้ป็น
ทนุท่ี 0.05 บาท ต่อหุน้ ภายในวนัท าการสุดทา้ยของเดือนท่ี 84 (เริ่มนบัเดือนถดัจากเดือนท่ีศาลมีค  าสั่งเห็นชอบดว้ย
แผนเป็นเดือนท่ี 1) หากภายในก าหนดระยะเวลาดงักล่าว เจา้หนีก้ลุ่มท่ี 7 รายใด ยงัไม่มีค  าสั่งถึงท่ีสุดใหไ้ดร้บัช าระหนี ้
ใหผู้บ้รหิารแผนด าเนินการเพิ่มทนุจดทะเบียนเพ่ือรองรบัการแปลงหนี้เป็นทนุใหก้บัเจา้หนีก้ลุ่มท่ี 7 ดงักล่าวไวก้่อน โดย
จะด าเนินการเพิ่มทนุช าระแลว้ภายหลงัจากท่ีมีค  าสั่งถงึท่ีสดุใหไ้ดร้บัช าระหนี ้

 
3.4.2 ภาระหนีอ่ื้นใดของเจา้หนีก้ลุ่มที่ 7 รวมทัง้หนีด้อกเบีย้คงคา้งจ านวน 0.6 ลา้นบาท ดอกเบีย้ผิดนดั ค่าปรบั เบีย้ปรบั เงิน

เพิ่ม ค่าฤชาธรรมเนียม ค่าใชจ้่ายและเงินอ่ืนใดท่ีเกิดขึน้ตามสญัญา และ /หรือตามกฎหมายท่ีมิไดก้  าหนดวิธีการช าระ
หนีไ้วใ้นแผนฉบบันี ้ถือว่าไดร้บัการลดหนีท้ัง้จ  านวนทนัทีท่ีมีการช าระหนีต้ามแผนฟ้ืนฟูกิจการใหแ้ก่เจา้หนีร้ายดงักล่าว
ครบถว้น 

 
เจา้หนีก้ลุ่มท่ี 7 ซึ่งเป็นกรรมการบริษัทและเป็นเจา้หนีต้ามสัญญาเงินกู ้จ  านวน 637 ลา้นบาทไดท้  าหนงัสือสัญญาซือ้
ขายและโอนสิทธิเรียกรอ้ง เม่ือวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ ์2559 ใหแ้ก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2 แห่งคือ บริษัท สหวิริยาเพลทมิล 
จ ากดั (มหาชน)จ านวน  413.7 ลา้นบาท และ บริษัท บี เอส เมทลั จ ากดั จ านวน 223.3 ลา้นบาท โดยในปี 2558 ทาง
บรษิัท สหวริยิาเพลทมิล จ ากดั (มหาชน) น ายอดหนีท่ี้ไดร้บัโอนสิทธิเรียกรอ้งมาหกัลบกลบหนีก้บัยอดลูกหนีก้ารคา้และ
ลูกหนีอ่ื้นท่ีมีกับบริษัท และท าใหบ้ริษัทตอ้งบนัทึกยอดเจา้หนีท่ี้ตอ้งจ่ายคืนบริษัท สหวิริยาเพลทมิล จ ากัด (มหาชน)  
จ านวน 4.3 ลา้นบาท และในปี 2560 ทางบริษัท บี เอส เมทลั จ ากดั น ายอดหนีท่ี้ไดร้บัโอนสิทธิเรียกรอ้งมาหกัลบกลบ
หนีก้ับยอดลูกหนีก้ารคา้ท่ีมีกับบริษัท จ านวน 223.3 ลา้นบาท ต่อมากรรมการบริษัทไดย่ื้นขอถอนค ารบัช าระหนี ้และ
เจา้พนกังานพิทกัษท์รพัยไ์ดมี้ค  าสั่งใหย้กค าขอรับช าระหนีข้องบรษิัท บี เอส เมทลั จ ากดั และมีค  าสั่งใหบ้ริษัท สหวิริยา
เพลทมิล จ ากดั (มหาชน) ไดร้บัช าระหนีจ้  านวน 4.3 ลา้นบาท 

 
แผนฉบับที ่2 
 
ตามที่เจา้พนกังานพิทกัษท์รพัยไ์ดมี้ค  าสั่งถึงท่ีสุดใหเ้จา้หนีใ้นกลุ่มนีไ้ดร้บัช าระหนี ้ณ วนัท่ี 28 กุมภาพนัธ ์2563 เจา้หนีก้ลุ่มท่ี 7 
มีภาระหนีเ้งินตน้คงคา้งคงเหลือจ านวน 12.3 ลา้นบาท ดงันัน้สาระของขอ้ 3.4.1 ขา้งตน้ ปรบัปรุงเป็น  
 
 “3.4.1 ภาระหนีเ้งินตน้คงคา้งจ านวน 12.3 ลา้นบาท จะไดร้บัช าระหนีด้ว้ยหุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัท ในราคาแปลงหนีเ้ป็น

ทนุท่ี 0.05 บาท ต่อหุน้ ภายในวนัท าการสุดทา้ยของเดือนท่ี 84 (เริ่มนบัเดือนถัดจากเดือนท่ีศาลมีค  าสั่งเห็นชอบดว้ย
แผนเป็นเดือนท่ี 1) หากภายในก าหนดระยะเวลาดงักล่าว เจา้หนีก้ลุ่มท่ี 7 รายใด ยงัไม่มีค  าสั่งถึงท่ีสุดใหไ้ดร้บัช าระหนี ้
ใหผู้บ้รหิารแผนด าเนินการเพิ่มทนุจดทะเบียนเพ่ือรองรบัการแปลงหนีเ้ป็นทนุใหก้บัเจา้หนีก้ลุ่มท่ี 7 ดงักล่าวไวก้่อน โดย
จะด าเนินการเพิ่มทนุช าระแลว้ภายหลงัจากท่ีมีค  าสั่งถงึท่ีสดุใหไ้ดร้บัช าระหนี”้  

 
3.5  เจ้าหนีก้ลุ่มที ่8 (เจ้าหนีก้ารค้า) 
 

ภาระหนีข้องเจา้หนีก้ลุ่มท่ี 8 ประกอบดว้ยหนีเ้งินตน้คงคา้งจ านวน 15.1 ลา้นบาท โดยเจา้หนี้แต่ละรายจะไดร้บัการ
ช าระหนีจ้ากกระแสเงินสดเพ่ือการช าระหนี ้ภายใตเ้ง่ือนไขธุรกิจการคา้ตามปกต ิ 
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3.4  เจ้าหนีก้ลุ่มที ่7 (เจ้าหนีที้เ่กี่ยวข้องกับบริษัท)  
 

3.4.1 ภาระหนีเ้งินตน้คงคา้งจ านวน 872.6 ลา้นบาท จะไดร้บัช าระหนีด้ว้ยหุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัทในราคาแปลงหนีเ้ป็น
ทนุท่ี 0.05 บาท ต่อหุน้ ภายในวนัท าการสุดทา้ยของเดือนท่ี 84 (เริ่มนบัเดือนถดัจากเดือนท่ีศาลมีค  าสั่งเห็นชอบดว้ย
แผนเป็นเดือนท่ี 1) หากภายในก าหนดระยะเวลาดงักล่าว เจา้หนีก้ลุ่มท่ี 7 รายใด ยงัไม่มีค  าสั่งถึงท่ีสุดใหไ้ดร้บัช าระหนี ้
ใหผู้บ้รหิารแผนด าเนินการเพิ่มทนุจดทะเบียนเพ่ือรองรบัการแปลงหนี้เป็นทนุใหก้บัเจา้หนีก้ลุ่มท่ี 7 ดงักล่าวไวก้่อน โดย
จะด าเนินการเพิ่มทนุช าระแลว้ภายหลงัจากท่ีมีค  าสั่งถงึท่ีสดุใหไ้ดร้บัช าระหนี ้

 
3.4.2 ภาระหนีอ่ื้นใดของเจา้หนีก้ลุ่มที่ 7 รวมทัง้หนีด้อกเบีย้คงคา้งจ านวน 0.6 ลา้นบาท ดอกเบีย้ผิดนดั ค่าปรบั เบีย้ปรบั เงิน

เพิ่ม ค่าฤชาธรรมเนียม ค่าใชจ้่ายและเงินอ่ืนใดท่ีเกิดขึน้ตามสญัญา และ /หรือตามกฎหมายท่ีมิไดก้  าหนดวิธีการช าระ
หนีไ้วใ้นแผนฉบบันี ้ถือว่าไดร้บัการลดหนีท้ัง้จ  านวนทนัทีท่ีมีการช าระหนีต้ามแผนฟ้ืนฟูกิจการใหแ้ก่เจา้หนีร้ายดงักล่าว
ครบถว้น 

 
เจา้หนีก้ลุ่มท่ี 7 ซึ่งเป็นกรรมการบริษัทและเป็นเจา้หนีต้ามสัญญาเงินกู ้จ  านวน 637 ลา้นบาทไดท้  าหนงัสือสัญญาซือ้
ขายและโอนสิทธิเรียกรอ้ง เม่ือวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ ์2559 ใหแ้ก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2 แห่งคือ บริษัท สหวิริยาเพลทมิล 
จ ากดั (มหาชน)จ านวน  413.7 ลา้นบาท และ บริษัท บี เอส เมทลั จ ากดั จ านวน 223.3 ลา้นบาท โดยในปี 2558 ทาง
บรษิัท สหวริยิาเพลทมิล จ ากดั (มหาชน) น ายอดหนีท่ี้ไดร้บัโอนสิทธิเรียกรอ้งมาหกัลบกลบหนีก้บัยอดลูกหนีก้ารคา้และ
ลูกหนีอ่ื้นท่ีมีกับบริษัท และท าใหบ้ริษัทตอ้งบนัทึกยอดเจา้หนีท่ี้ตอ้งจ่ายคืนบริษัท สหวิริยาเพลทมิล จ ากัด (มหาชน)  
จ านวน 4.3 ลา้นบาท และในปี 2560 ทางบริษัท บี เอส เมทลั จ ากดั น ายอดหนีท่ี้ไดร้บัโอนสิทธิเรียกรอ้งมาหกัลบกลบ
หนีก้ับยอดลูกหนีก้ารคา้ท่ีมีกับบริษัท จ านวน 223.3 ลา้นบาท ต่อมากรรมการบริษัทไดย่ื้นขอถอนค ารบัช าระหนี ้และ
เจา้พนกังานพิทกัษท์รพัยไ์ดมี้ค  าสั่งใหย้กค าขอรับช าระหนีข้องบรษิัท บี เอส เมทลั จ ากดั และมีค  าสั่งใหบ้ริษัท สหวิริยา
เพลทมิล จ ากดั (มหาชน) ไดร้บัช าระหนีจ้  านวน 4.3 ลา้นบาท 

 
แผนฉบับที ่2 
 
ตามที่เจา้พนกังานพิทกัษท์รพัยไ์ดมี้ค  าสั่งถึงท่ีสุดใหเ้จา้หนีใ้นกลุ่มนีไ้ดร้บัช าระหนี ้ณ วนัท่ี 28 กุมภาพนัธ ์2563 เจา้หนีก้ลุ่มท่ี 7 
มีภาระหนีเ้งินตน้คงคา้งคงเหลือจ านวน 12.3 ลา้นบาท ดงันัน้สาระของขอ้ 3.4.1 ขา้งตน้ ปรบัปรุงเป็น  
 
 “3.4.1 ภาระหนีเ้งินตน้คงคา้งจ านวน 12.3 ลา้นบาท จะไดร้บัช าระหนีด้ว้ยหุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัท ในราคาแปลงหนีเ้ป็น

ทนุท่ี 0.05 บาท ต่อหุน้ ภายในวนัท าการสุดทา้ยของเดือนท่ี 84 (เริ่มนบัเดือนถัดจากเดือนท่ีศาลมีค  าสั่งเห็นชอบดว้ย
แผนเป็นเดือนท่ี 1) หากภายในก าหนดระยะเวลาดงักล่าว เจา้หนีก้ลุ่มท่ี 7 รายใด ยงัไม่มีค  าสั่งถึงท่ีสุดใหไ้ดร้บัช าระหนี ้
ใหผู้บ้รหิารแผนด าเนินการเพิ่มทนุจดทะเบียนเพ่ือรองรบัการแปลงหนีเ้ป็นทนุใหก้บัเจา้หนีก้ลุ่มท่ี 7 ดงักล่าวไวก้่อน โดย
จะด าเนินการเพิ่มทนุช าระแลว้ภายหลงัจากท่ีมีค  าสั่งถงึท่ีสดุใหไ้ดร้บัช าระหนี”้  

 
3.5  เจ้าหนีก้ลุ่มที ่8 (เจ้าหนีก้ารค้า) 
 

ภาระหนีข้องเจา้หนีก้ลุ่มท่ี 8 ประกอบดว้ยหนีเ้งินตน้คงคา้งจ านวน 15.1 ลา้นบาท โดยเจา้หนี้แต่ละรายจะไดร้บัการ
ช าระหนีจ้ากกระแสเงินสดเพ่ือการช าระหนี ้ภายใตเ้ง่ือนไขธุรกิจการคา้ตามปกต ิ 
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3.6  เจ้าหนีก้ลุ่มที ่9 (เจ้าหนีต้ามสัญญาค ้าประกันร่วม)  
 

3.6.1 ภาระหนีข้องเจา้หนีก้ลุ่มท่ี 9 ประกอบดว้ยหนีเ้งินตน้คงคา้งจ านวน 3,545.5 ลา้นบาท และหนีด้อกเบีย้คงคา้งจ านวน 
224.8 ลา้นบาท จะไดร้บัช าระหนีต้ามแผนฟ้ืนฟูกิจการเม่ือเจา้หนีก้ลุ่มท่ี 9 ในฐานะผูค้  า้ประ กนัร่วมไดช้  าระหนีช้ัน้ตน้
แทนบรษิัท สหวริยิาสตีลอินดสัตรี ยูเค จ ากดั ใหก้บัเจา้หนีช้ัน้ตน้ และเจา้หนีช้ัน้ตน้ดงักล่าวจะตอ้งไดร้บัช าระหนีช้ัน้ตน้
ตามสญัญา Senior Facilities Agreement ลงวนัท่ี 16 มีนาคม 2554 (ตามที่ไดมี้การแกไ้ขเป็นครัง้คราว) ครบถว้นแลว้  

 
3.6.2 เจา้หนีก้ลุ่มท่ี 9 ไดช้  าระหนีใ้นฐานะผูค้  า้ประกนัร่วมใหก้ับเจา้หนีช้ัน้ตน้ไปเป็นจ านวนเท่าไร ใหเ้จา้หนีก้ลุ่มท่ี 9 มีสิทธิ

เรียกรอ้งตอ่บรษิัทเทา่กบัจ านวนกึ่งหนึ่งของภาระหนีท่ี้เจา้หนีก้ลุ่มที่ 9 ไดช้  าระ  
 
3.6.3 ในกรณีท่ีเจา้หนีก้ลุ่มท่ี 9 และบริษัทในฐานะผูค้  า้ประกันร่วม ต่างก็ไดช้  าระหนีใ้หแ้ก่เจา้หนีช้ัน้ตน้ไปตามสัญญาค า้

ประกันร่วมดงักล่าว ใหผู้บ้ริหารแผนหกักลบลบหนีร้ะหว่างกันดงักล่าว  ก่อนท่ีจะด าเนิน การแปลงหนีเ้ป็นทุนใหก้ับ
เจา้หนีก้ลุ่มที่ 9 

 
3.6.4 ภาระหนีเ้งินตน้คงเหลือหลงัจากการหกักลบลบหนี ้จะไดร้บัช าระหนีด้ว้ยหุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัทในราคาแปลงหนี้

เป็นทนุท่ี 0.05 บาทตอ่หุน้ โดยจะไดร้บัช าระภายใน 180 วนันบัแต่วนัท่ี เจา้หนีก้ลุ่มท่ี 9 ไดน้  าเอกสารหลกัฐานการช าระ
หนีม้าแสดงตอ่ผูบ้รหิารแผน 

 
3.6.5 ใหผู้บ้ริหารแผนเจรจากับเจา้หนีก้ลุ่มนีเ้พ่ือท าขอ้ตกลงระหว่างบริษัทกบัเจา้หนีก้ลุ่มนี ้ในการลดภาระหนีแ้ละหรือไม่ใช้

สิทธิเรียกรอ้งที่มีหรืออาจจะมีซึง่กนัและกนั เพ่ือลดภาระหนีล้งหรือไม่ตอ้งช าระหนีใ้หแ้ก่กนัและกนั 
 
3.6.6 ภาระหนีอ่ื้นใดของเจา้หนีก้ลุ่มที่ 9 รวมทัง้หนีด้อกเบีย้คงคา้ง ดอกเบีย้ผิดนดั คา่ปรบั เบีย้ปรบัเงินเพิ่ม ค่าฤชาธรรมเนียม 

คา่ใชจ้่ายและเงินอ่ืนใดท่ีเกิดขึน้ตามสญัญา และหรือตามกฎหมายท่ีมิไดก้  าหนดวิธีการช าระหนีไ้วใ้นแผนฉบบันี ้ถือว่า
ไดร้บัการลดหนีท้ัง้จ  านวนทนัทีท่ีมีการช าระหนีต้ามแผนฟ้ืนฟกูิจการใหแ้ก่เจา้หนีร้ายดงักล่าวครบถว้น 
 
เจา้หนีก้ลุ่มท่ี 9 จ านวน 1 รายซึ่งเป็นกรรมการบริษัท ไดย่ื้นค าขอรบัช าระหนีเ้ป็น เงินตน้และดอกเบีย้จ านวน 100 ลา้น
เหรียญสหรฐั 6.3 ลา้นเหรียญสหรฐัตามล าดบั ต่อมาเม่ือวนัท่ี 31 ตลุาคม 2559 เจา้พนกังานพิทกัษ์ทรพัยไ์ดมี้ค  าสั่งยก
ค าขอรบัช าระหนีข้องเจา้หนีร้ายดงักล่าวแลว้ ซึ่งต่อมาเม่ือวนัท่ี 19 มกราคม 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติ
อนุมัติ ให้บริษัทท าบันทึกข้อตกลงการไม่ ใช้สิทธิเรียกร้องซึ่ งกันและกันระหว่างบริษัทกับเจ้าหนี้กลุ่ม ท่ี  9                     
จากการรว่มค า้ประกนัหนีเ้งินกูว้งเงินหมนุเวียน บี (Revolving Facility B) ของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดสัตรี ยูเค จ ากดั 
โดยมอบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจในการพิจารณา ตกลง รายละเอียดและเง่ือนไขต่างๆ ทัง้นีร้่างบนัทกึ
ขอ้ตกลงดังกล่าวไดร้ับการพิจารณาจากท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เม่ือวันท่ี 27 มกราคม 2560 ซึ่งถือเป็น
รายการท่ีเก่ียวโยงกนั 
 

3.7  เจ้าหนีก้ลุ่มที ่10 (เจ้าหนีภ้าระค ้าประกันความเสียหายในอนาคต) 
 

3.7.1 ภาระหนีข้องเจ้าหนีก้ลุ่มท่ี 10 ประกอบดว้ยหนีเ้งินตน้คงคา้งจ านวน 1,185.0 ลา้นบาท เป็นภาระหนีใ้นอนาคตท่ีมี
เง่ือนไขและยงัไม่เกิดขึน้ อนัเน่ืองมาจากการท่ีบริษัทไดเ้ขา้ค  า้ประกนับริษัท สหวิริยาสตีลอินดสัตรี ยูเค จ ากดั ในความ
เสียหายท่ีเจ้าหนีก้ลุ่มท่ี 10 อาจไดร้ับหรือถูกเรียกร้องจากบุคคลท่ี  3 ใหร้ับผิดชอบในความเสียหายท่ีเกิดขึน้กับ
สิ่งแวดล้อมตามสัญญาซือ้ขายกิจการ และความเสียหายจากการส่งสินคา้ตามสัญญาท่ีเก่ียวขอ้ง  ดังนั้น เจ้าหนี ้      
กลุ่มที่ 10 จะไดร้บัช าระหนีต้ามแผนฟ้ืนฟูกิจการก็ต่อเม่ือไดมี้ค  าสั่งถึงท่ีสุดใหเ้จา้หนีไ้ดร้บัช าระหนี ้ประกอบกบับุคคลท่ี 
3 เช่น หน่วยงานของรฐัท่ีประเทศองักฤษ หรือบคุคลที่มีสิทธิท่ีเก่ียวขอ้ง ไดเ้รียกรอ้งใหเ้จา้หนีก้ลุ่มท่ี 10 ช าระค่าเสียหาย 
เม่ือเจา้หนีก้ลุ่มท่ี 10 ไดช้  าระค่าเสียหายดงักล่าวไปแล้ว และไดน้ าเอกสารหลักฐานอันเป็นท่ีน่าเช่ือถือ และเอกสาร
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ประกอบอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งอย่างชดัเจนมาแสดงเพ่ือยืนยนัต่อผูบ้ริหารแผนว่าตนไดมี้การช าระเงินค่าเสียหายดงักล่าวไป
แลว้จรงิ เม่ือครบเง่ือนไขดงักล่าว เจา้หนีก้ลุ่มที่ 10 จงึจะไดร้บัช าระหนีต้ามแผน  

 
3.7.2 ภาระหนี้เงินต้นคงค้างจ านวน 220.4 ล้านบาท จะได้รับช าระหนี้จากกระแสเงินสดเพ่ือการช าระหนี้ และ/หรือ        

กระแสเงินสดส่วนเกิน โดยเจา้หนีจ้ะไดร้บัการผ่อนช าระหนีเ้งินตน้ดงักล่าวเป็นรายเดือน รวม 144 เดือน เริ่มช าระหนีเ้งิน
ตน้เดือนแรกภายในวนัท าการสดุทา้ยของเดือนถดัจากเดือนท่ีมีค  าสั่งถงึที่สดุใหไ้ดร้บัช าระหนี ้(เริ่มนบัเดือนท่ีช าระหนีใ้น
เดือนแรกนีเ้ป็นเดือน 1) และหนีเ้งินตน้คงคา้งจ านวน 964.6 ลา้นบาท จะไดร้บัช าระภายในเดือนท่ี 144 จากเงินเพิ่มทนุ
และ/หรือเงินกูใ้หม่ (Refinance) และ/หรือกระแสเงินสดส่วนเกิน  

 
3.7.3 นับถัดจากวันท่ีมีค  าสั่งถึงท่ีสุดใหไ้ดร้ับช าระหนีแ้ละเจ้าหนีก้ลุ่มท่ี 10 ไดช้  าระค่าเสียหายดังกล่าวไปแล้ว และไดน้ า

เอกสารหลกัฐานอนัเป็นท่ีน่าเช่ือถือ และเอกสารประกอบอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งอย่างชดัเจนมาแสดงเพ่ือยืนยนัต่อผูบ้ริหาร
แผนวา่ตนไดมี้การช าระเงินค่าเสียหายดงักล่าวไปแลว้จริงเป็นตน้ไปจนกว่าจะไดร้บัช าระหนีค้รบถว้น เจา้หนีก้ลุ่มท่ี 10 
จะไดร้บัดอกเบีย้ใหม่ จากเงินตน้คงคา้งดงักล่าว ตามอตัราท่ีก าหนดในขอ้ 3.2.5 ทัง้นี ้เจา้หนีจ้ะไดร้บัช าระดอกเบีย้ใน
อตัรารอ้ยละ 0.1 ตอ่ปี ส  าหรบัดอกเบีย้ตัง้พกัซึ่งเป็นส่วนต่างของดอกเบีย้ใหม่และดอกเบีย้ท่ีช  าระจริงใหร้อการช าระใน
เดือนท่ี 144  

 
3.7.4 เจา้หนีก้ลุ่มที่ 10 มีสิทธิแจง้ใหบ้รษิัททราบวา่ประสงคจ์ะรบัช าระหนีเ้งินตน้ดงักล่าวดว้ยหุน้สามญัของบริษัทได ้โดยการ

แปลงหนีเ้ป็นทนุครัง้ที่ 2 ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีก าหนดไวใ้นแผนหากบรษิัทไดมี้การแปลงหนีเ้ป็นทนุครัง้ท่ี 2 ใหก้บั
เจา้หนีท้กุรายไปก่อนท่ีเจา้หนีก้ลุ่มที่ 10 จะมีค  าสั่งถงึที่สดุใหไ้ดร้บัช าระหนีแ้ละไดช้  าระค่าเสียหายตามสญัญาซือ้กิจการ
และสญัญาท่ีเก่ียวขอ้งใหก้บับคุคลที่ 3 ดงักล่าว ใหผู้บ้รหิารแผนมีอ านาจเพิ่มทนุจดทะเบียนเพ่ือรองรบัการแปลงหนีเ้ป็น
ทุนใหก้ับเจา้หนีก้ลุ่มท่ี 10 ดงักล่าวไวก้่อน โดยจะด าเนินการเพ่ิมทุนช าระแลว้ภายหลังจากท่ีมีค  าสั่งถึงท่ีสุดใหไ้ดร้ับ
ช าระหนี ้และเจา้หนีไ้ดน้  าเอกสารหลักฐานอันเป็นท่ีน่าเช่ือถือ และเอกสารประกอบอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งอย่างชัดเจนมา
แสดงเพ่ือยืนยนัตอ่ผูบ้รหิารแผนวา่ตนไดมี้การช าระเงินค่าเสียหายดงักล่าวไปแลว้จรงิ 

 
3.7.5 ในกรณีท่ีเจา้หนีก้ลุ่มท่ี 10 ไดร้บัหุน้สามญัจากการแปลงหนีเ้ป็นทนุครัง้ท่ี 2 แลว้ หากยังมีเงินตน้คงคา้งเหลืออยู่ ใหค้ิด

ค  านวณดอกเบีย้และจ่ายช าระดอกเบีย้ นบัถดัจากวนัดงักล่าวเป็นตน้ไป ในอตัรา LIBOR บวก 4.5 ต่อปีจนกว่าเจา้หนี้
จะไดร้บัช าระหนีเ้งินตน้ครบถว้น  

 
3.7.6 เจา้หนีก้ลุ่มที่ 10 ยินยอมลดหนีด้อกเบีย้ตัง้พกัทัง้จ  านวน ในกรณีท่ีไดร้บัช าระหนีเ้งินตน้ครบถว้นตามท่ีก าหนดไวใ้นแผน 

รวมถึงกรณีท่ีเจา้หนีไ้ดร้บัช าระหนีก้่อนก าหนดทัง้จ  านวนหรือเจา้หนีก้ลุ่มท่ี  10 ไดร้บัการแปลงหนีเ้ป็นทุนครัง้ท่ี 2 ตาม
หลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีก าหนดไวใ้นแผนแลว้ 

 
ตอ่มาเจา้หนีก้ลุ่มที่ 10 จ  านวน 1 ราย ไดย่ื้นขอไดร้บัช าระหนีจ้  านวน 31 ลา้นเหรียญสหรฐั ซึ่งต่อมาเจา้พนกังานพิทกัษ์
ทรพัยไ์ดมี้ค  าสั่ง เม่ือวันท่ี 23 เมษายน 2561 ใหเ้จ้าหนีก้ลุ่มท่ี10 รายดงักล่าว ไดร้ับช าระหนีจ้  านวน 31 ลา้นเหรียญ
สหรฐั โดยใหไ้ดร้บัช าระโดยมีเง่ือนไขว่าบริษัทตอ้งช าระก็ต่อเม่ือเกิดความเสียหายดา้นส่ิงแวดล้อมและเป็น ไปตาม
เง่ือนไขความรบัผิดชอบดา้นสิ่งแวดลอ้มตามสญัญาซือ้ขายโรงถลุงเหล็กและผลิตเหล็กกลา้ครบวงจร ฉบบัลง วนัท่ี 24 
กมุภาพนัธ ์2554 

 
แผนฉบับที ่2 

 
ณ วนัท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2563 เจา้หนีก้ลุ่มท่ี 10 มีภาระหนีเ้งินตน้คงคา้งคงเหลือจ านวน 985.2 ลา้นบาท ดงันัน้สาระของขอ้ 
3.7.1 และ 3.7.2 ขา้งตน้ ปรบัปรุงเป็น  
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ประกอบอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งอย่างชดัเจนมาแสดงเพ่ือยืนยนัต่อผูบ้ริหารแผนว่าตนไดมี้การช าระเงินค่าเสียหายดงักล่าวไป
แลว้จรงิ เม่ือครบเง่ือนไขดงักล่าว เจา้หนีก้ลุ่มที่ 10 จงึจะไดร้บัช าระหนีต้ามแผน  

 
3.7.2 ภาระหนี้เงินต้นคงค้างจ านวน 220.4 ล้านบาท จะได้รับช าระหนี้จากกระแสเงินสดเพ่ือการช าระหนี้ และ/หรือ        

กระแสเงินสดส่วนเกิน โดยเจา้หนีจ้ะไดร้บัการผ่อนช าระหนีเ้งินตน้ดงักล่าวเป็นรายเดือน รวม 144 เดือน เริ่มช าระหนีเ้งิน
ตน้เดือนแรกภายในวนัท าการสดุทา้ยของเดือนถดัจากเดือนท่ีมีค  าสั่งถงึที่สดุใหไ้ดร้บัช าระหนี ้(เริ่มนบัเดือนท่ีช าระหนีใ้น
เดือนแรกนีเ้ป็นเดือน 1) และหนีเ้งินตน้คงคา้งจ านวน 964.6 ลา้นบาท จะไดร้บัช าระภายในเดือนท่ี 144 จากเงินเพิ่มทนุ
และ/หรือเงินกูใ้หม่ (Refinance) และ/หรือกระแสเงินสดส่วนเกิน  

 
3.7.3 นับถัดจากวันท่ีมีค  าสั่งถึงท่ีสุดใหไ้ดร้ับช าระหนีแ้ละเจ้าหนีก้ลุ่มท่ี 10 ไดช้  าระค่าเสียหายดังกล่าวไปแล้ว และไดน้ า

เอกสารหลกัฐานอนัเป็นท่ีน่าเช่ือถือ และเอกสารประกอบอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งอย่างชดัเจนมาแสดงเพ่ือยืนยนัต่อผูบ้ริหาร
แผนวา่ตนไดมี้การช าระเงินค่าเสียหายดงักล่าวไปแลว้จริงเป็นตน้ไปจนกว่าจะไดร้บัช าระหนีค้รบถว้น เจา้หนีก้ลุ่มท่ี 10 
จะไดร้บัดอกเบีย้ใหม่ จากเงินตน้คงคา้งดงักล่าว ตามอตัราท่ีก าหนดในขอ้ 3.2.5 ทัง้นี ้เจา้หนีจ้ะไดร้บัช าระดอกเบีย้ใน
อตัรารอ้ยละ 0.1 ตอ่ปี ส  าหรบัดอกเบีย้ตัง้พกัซึ่งเป็นส่วนต่างของดอกเบีย้ใหม่และดอกเบีย้ท่ีช  าระจริงใหร้อการช าระใน
เดือนท่ี 144  

 
3.7.4 เจา้หนีก้ลุ่มที่ 10 มีสิทธิแจง้ใหบ้รษิัททราบวา่ประสงคจ์ะรบัช าระหนีเ้งินตน้ดงักล่าวดว้ยหุน้สามญัของบริษัทได ้โดยการ

แปลงหนีเ้ป็นทนุครัง้ที่ 2 ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีก าหนดไวใ้นแผนหากบรษิัทไดมี้การแปลงหนีเ้ป็นทนุครัง้ท่ี 2 ใหก้บั
เจา้หนีท้กุรายไปก่อนท่ีเจา้หนีก้ลุ่มที่ 10 จะมีค  าสั่งถงึที่สดุใหไ้ดร้บัช าระหนีแ้ละไดช้  าระค่าเสียหายตามสญัญาซือ้กิจการ
และสญัญาท่ีเก่ียวขอ้งใหก้บับคุคลที่ 3 ดงักล่าว ใหผู้บ้รหิารแผนมีอ านาจเพิ่มทนุจดทะเบียนเพ่ือรองรบัการแปลงหนีเ้ป็น
ทุนใหก้ับเจา้หนีก้ลุ่มท่ี 10 ดงักล่าวไวก้่อน โดยจะด าเนินการเพิ่มทุนช าระแลว้ภายหลังจากท่ีมีค  าสั่งถึงท่ีสุดใหไ้ดร้ับ
ช าระหนี ้และเจา้หนีไ้ดน้  าเอกสารหลักฐานอันเป็นท่ีน่าเช่ือถือ และเอกสารประกอบอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งอย่างชัดเจนมา
แสดงเพ่ือยืนยนัตอ่ผูบ้รหิารแผนวา่ตนไดมี้การช าระเงินค่าเสียหายดงักล่าวไปแลว้จรงิ 

 
3.7.5 ในกรณีท่ีเจา้หนีก้ลุ่มท่ี 10 ไดร้บัหุน้สามญัจากการแปลงหนีเ้ป็นทนุครัง้ท่ี 2 แลว้ หากยังมีเงินตน้คงคา้งเหลืออยู่ ใหค้ิด

ค  านวณดอกเบีย้และจ่ายช าระดอกเบีย้ นบัถดัจากวนัดงักล่าวเป็นตน้ไป ในอตัรา LIBOR บวก 4.5 ต่อปีจนกว่าเจา้หนี้
จะไดร้บัช าระหนีเ้งินตน้ครบถว้น  

 
3.7.6 เจา้หนีก้ลุ่มที่ 10 ยินยอมลดหนีด้อกเบีย้ตัง้พกัทัง้จ  านวน ในกรณีท่ีไดร้บัช าระหนีเ้งินตน้ครบถว้นตามท่ีก าหนดไวใ้นแผน 

รวมถึงกรณีท่ีเจา้หนีไ้ดร้บัช าระหนีก้่อนก าหนดทัง้จ  านวนหรือเจา้หนีก้ลุ่มท่ี  10 ไดร้บัการแปลงหนีเ้ป็นทุนครัง้ท่ี 2 ตาม
หลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีก าหนดไวใ้นแผนแลว้ 

 
ตอ่มาเจา้หนีก้ลุ่มที่ 10 จ  านวน 1 ราย ไดย่ื้นขอไดร้บัช าระหนีจ้  านวน 31 ลา้นเหรียญสหรฐั ซึ่งตอ่มาเจา้พนกังานพิทกัษ์
ทรพัยไ์ดมี้ค  าสั่ง เม่ือวันท่ี 23 เมษายน 2561 ใหเ้จ้าหนีก้ลุ่มท่ี10 รายดงักล่าว ไดร้ับช าระหนีจ้  านวน 31 ลา้นเหรียญ
สหรฐั โดยใหไ้ดร้บัช าระโดยมีเง่ือนไขว่าบริษัทตอ้งช าระก็ต่อเม่ือเกิดความเสียหายดา้นสิ่งแวดล้อมและเป็น ไปตาม
เง่ือนไขความรบัผิดชอบดา้นสิ่งแวดลอ้มตามสญัญาซือ้ขายโรงถลุงเหล็กและผลิตเหล็กกลา้ครบวงจร ฉบบัลง วนัท่ี 24 
กมุภาพนัธ ์2554 

 
แผนฉบับที ่2 

 
ณ วนัท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2563 เจา้หนีก้ลุ่มท่ี 10 มีภาระหนีเ้งินตน้คงคา้งคงเหลือจ านวน 985.2 ลา้นบาท ดงันัน้สาระของขอ้ 
3.7.1 และ 3.7.2 ขา้งตน้ ปรบัปรุงเป็น  
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“3.7.1 ภาระหนีข้องเจา้หนีก้ลุ่มที่ 10 ประกอบดว้ยหนีเ้งินตน้คงคา้งจ านวน 985.2 ลา้นบาท เป็นภาระหนีใ้นอนาคตท่ีมีเง่ือนไข
และยงัไม่เกิดขึน้ อนัเน่ืองมาจากการท่ีบรษิัทไดเ้ขา้ค  า้ประกนับริษัท สหวิริยาสตีลอินดสัตรี ยูเค จ ากดั ในความเสียหาย
ท่ีเจา้หนีก้ลุ่มท่ี 10 อาจไดร้บัหรือถูกเรียกรอ้งจากบุคคลท่ี 3 ใหร้บัผิดชอบในความเสียหายท่ีเกิดขึน้กบัสิ่งแวดลอ้มตาม
สญัญาซือ้ขายกิจการ และความเสียหายจากการส่งสินคา้ตามสญัญาท่ีเก่ียวขอ้ง ดงันัน้ เจา้หนีก้ลุ่มท่ี 10 จะไดร้บัช าระ
หนีต้ามแผนฟ้ืนฟกูิจการก็ตอ่เม่ือไดมี้ค  าสั่งถงึที่สดุใหเ้จา้หนีไ้ดร้บัช าระหนี ้ประกอบกบับุคคลท่ี 3 เช่น หน่วยงานของรฐั
ท่ีประเทศองักฤษ หรือบุคคลท่ีมีสิทธิท่ีเก่ียวขอ้ง ไดเ้รียกรอ้งใหเ้จา้หนีก้ลุ่มท่ี 10 ช  าระค่าเสียหาย เม่ือเจา้หนีก้ลุ่มท่ี 10 
ไดช้  าระคา่เสียหายดงักล่าวไปแลว้ และไดน้ าเอกสารหลกัฐานอนัเป็นท่ีน่าเช่ือถือ และเอกสารประกอบอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้ง
อย่างชดัเจนมาแสดงเพ่ือยืนยันต่อผูบ้ริหารแผนว่าตนไดมี้การช าระเงินค่าเสียหายดงักล่าวไปแลว้จริง เม่ือครบเง่ือนไข
ดงักล่าว เจา้หนีก้ลุ่มที่ 10 จงึจะไดร้บัช าระหนีต้ามแผน  

3.7.2 ภาระหนี้เงินต้นคงค้างจ านวน 183.5 ล้านบาท จะได้รับช าระหนี้จากกระแสเงินสดเพ่ือการช าระหนี้ และ/หรือ        
กระแสเงินสดส่วนเกิน โดยเจา้หนีจ้ะไดร้บัการผ่อนช าระหนีเ้งินตน้ดงักล่าวเป็นรายเดือน รวม 168 เดือน เริ่มช าระหนีเ้งิน
ตน้เดือนแรกภายในวนัท าการสุดทา้ยของเดือนถัดจากเดือนท่ีมีค  าสั่งถึงท่ีสุดใหไ้ดร้บัช าระหนี้ และหนีเ้งินตน้คงคา้ง
จ านวน 801.7 ลา้นบาท จะไดร้บัช าระภายในเดือนท่ี 144 จากเงินเพิ่มทุนและ/หรือเงินกูใ้หม่ (Refinance) และ/หรือ
กระแสเงินสดส่วนเกิน” 

 
3.8  เจ้าหนีก้ลุ่มที ่11 (เจ้าหนีค่้าปรับและหรือค่าเสียหายจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญา) 
 
3.8.1 ภาระหนีเ้งินตน้คงคา้งจ านวน 52.0 ลา้นบาท จะไดร้บัช าระหนีจ้ากกระแสเงินสดเพ่ือการช าระหนี ้และ/หรือกระแสเงิน

สดส่วนเกิน โดยเจา้หนีจ้ะไดร้บัการผ่อนช าระหนีเ้งินตน้ดงักล่าวเป็นรายเดือน รวม  144 เดือน เริ่มช าระหนีเ้งินตน้เดือน
แรกภายในวนัท าการสุดทา้ยของเดือนถดัจากเดือนท่ีมีค  าสั่งถึงท่ีสุดใหไ้ด้ รบัช าระหนี ้(เริ่มนบัเดือนท่ีช าระหนีใ้นเดือน
แรกนีเ้ป็นเดือนท่ี 1) และหนีเ้งินตน้คงคา้งจ านวน 227.4 ลา้นบาท จะไดร้บัช าระภายในเดือนท่ี 144 จากเงินเพ่ิมทนุและ
หรือเงินกูใ้หม่ (Refinance) และหรือกระแสเงินสดส่วนเกิน  

 
3.8.2 นบัถดัจากวนัท่ีไดมี้ค  าสั่งถึงท่ีสุดใหไ้ดร้บัช าระหนี ้จนกว่าจะไดร้บัช าระหนีค้รบถว้น เจา้หนีก้ลุ่มท่ี  11 จะไดร้บัดอกเบีย้

ใหม่จากเงินตน้คงคา้งดงักล่าว ตามอตัราท่ีก าหนดในขอ้ 3.2.5 ทัง้นี ้เจา้หนีจ้ะไดร้บัช า ระดอกเบีย้ในอตัรารอ้ยละ 0.1 
ตอ่ปี ส  าหรบัดอกเบีย้ตัง้พกัซึง่เป็นส่วนตา่งของดอกเบีย้ใหม่และดอกเบีย้ท่ีช  าระจรงิใหร้อการช าระในเดือนท่ี 144 

 
3.8.3 เจา้หนีก้ลุ่มที่ 11 มีสิทธิแจง้ใหบ้รษิัททราบวา่ประสงคจ์ะรบัช าระหนีเ้งินตน้ดงักล่าวดว้ยหุน้สามญัของบริษัทได ้โดยการ

แปลงหนีเ้ป็นทุนครัง้ท่ี 2 ตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการท่ีก าหนดไวใ้นแผน หากบริษัทไดมี้การแปลงหนีเ้ป็นทุนครัง้ท่ี 2 
ใหก้ับเจา้หนีท้กุรายไปก่อนท่ีเจา้หนีก้ลุ่มท่ี 11 จะมีค  าสั่งถึงท่ีสุดใหไ้ดร้บัช าระหนี ้ใหผู้บ้ริหารแผนมีอ านาจเพิ่มทุนจด
ทะเบียนเพ่ือรองรับการแปลงหนีเ้ป็นทุนใหก้ับเจ้าหนีก้ลุ่มท่ี 11 ดังกล่าวไวก้่อน โดยจะด าเนินการเพิ่มทุนช าระแล้ว
ภายหลงัจากท่ีมีค  าสั่งถงึที่สดุใหไ้ดร้บัช าระหนี ้

 
3.8.4 ในกรณีท่ีเจา้หนีก้ลุ่มท่ี 11 ไดร้บัหุน้สามญัจากการแปลงหนีเ้ป็นทนุครัง้ท่ี 2 แลว้ หากยงัมีเงินตน้คงคา้งเหลืออยู่ ใหค้ิด

ค  านวณดอกเบีย้และจ่ายช าระดอกเบีย้จริงนบัถดัจากวันดงักล่าวเป็นตน้ไป ในอตัรา MLR ต่อปี จนกว่าเจา้หนีจ้ะไดร้บั
ช าระหนีเ้งินตน้ครบถว้น  

 
3.8.5 เจา้หนีก้ลุ่มที่ 11 ยินยอมลดหนีด้อกเบีย้ตัง้พกัทัง้จ  านวน ในกรณีท่ีไดร้บัช าระหนีเ้งินตน้ครบถว้นตามท่ีก าหนดไวใ้นแผน 

รวมถงึกรณีท่ีเจา้หนีไ้ดร้บัช าระหนีก้่อนก าหนดทัง้จ  านวน หรือไดร้บัการแปลงหนีเ้ป็นทนุครัง้ท่ี 2 ตามท่ีก าหนดไวใ้นแผน
แลว้ 
 
ต่อมาเจา้หนีก้ลุ่มท่ี 11 จ  านวน 1 ราย ไดย่ื้นค ารอ้งเพ่ือขอแกไ้ขค าสั่งเจา้พนกังานพิทกัษ์ทรพัยท่ี์ไดมี้ค  าสั่งยกค าขอรบั
ช าระหนีข้องเจ้าหนีจ้  านวน 279 ลา้นบาท เม่ือวนัท่ี 28 กันยายน 2559 ต่อศาลลม้ละลายกลาง ซึ่งต่อมาเจ้าหนีร้าย
ดงักล่าวไดย่ื้นขอถอนค ารอ้งเพ่ือแกไ้ขค  าสั่งเจา้พนกังานพิทกัษท์รพัยท่ี์เม่ือวนัท่ี 8 มีนาคม 2560 
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แผนฉบับที ่2 
 
ภาระหนีข้องเจา้หนีก้ลุ่มท่ี 11 ประกอบดว้ยเจา้หนีจ้  านวนหนึ่งราย ซึ่งมีหนีเ้งินตน้คงคา้งจ านวน 279.4 ล้านบาท ต่อมา         
เจา้พนกังานพิทกัษ์ทรพัยไ์ดมี้ค  าสั่งถึงท่ีสุดยกค าขอรบัช าระหนีข้องเจา้หนีร้ายนีท้ัง้จ  านวน ท าใหไ้ม่มีเจา้หนีท่ี้มีสิทธิไดร้บัช าร ะ
หนีใ้นกลุ่มนีอี้ก 

 
บริษัทยงัไม่ไดบ้นัทกึหนีส้ิน เน่ืองจากผูบ้ริหารพิจารณาว่ายงัมีความไม่แน่นอนและไม่มีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ี บริษัทจะ
สญูเสียทรพัยากรที่มีประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจเพ่ือจ่ายช าระหนีด้งักล่าว 

  
3.9  เจ้าหนีก้ลุ่มที ่12 (เจ้าหนีค่้าธรรมเนียมในการให้บริการตามสัญญาว่าจ้างทีป่รึกษา) 
 

3.9.1 ภาระหนีเ้งินตน้คงคา้งจ านวน 188.0 ลา้นบาท จะไดร้บัช าระจากกระแสเงินสดเพ่ือการช าระหนี ้โดยเจา้ หนีจ้ะไดร้บัการ
ผ่อนช าระหนีเ้งินตน้ดงักล่าวเป็นรายเดือน รวม 144 เดือน (เริ่มนบัเดือนถดัจากเดือนท่ีศาลมีค  าสั่งเห็นชอบดว้ยแผนเป็น
เดือนท่ี 1) แตท่ัง้นี ้บรษิัทจะจ่ายช าระเงินใหก้บัเจา้หนีใ้นกลุ่มท่ี 12 รายใดก็ต่อเม่ือเจา้หนีร้ายดงักล่าวไดมี้ค  าสั่งถึงท่ีสุด
ใหไ้ดร้บัช าระหนีแ้ลว้  

 
3.9.2 ภาระหนีเ้งินตน้คงคา้งจ านวน 776.0 ลา้นบาท จะไดร้บัช าระหนีด้ว้ยหุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัทในราคาแปลงหนีเ้ป็น

ทนุท่ี 0.05 บาทตอ่หุน้ ภายในวนัท าการสดุทา้ยของเดือนท่ี 84 (เริ่มนบัเดือนถดัจากเดือนท่ีศาลมีค  าสั่งเห็นชอบดว้ยแผน
เป็นเดือนท่ี 1) หากภายในก าหนดระยะเวลาดงักล่าว เจา้หนีก้ลุ่มท่ี 12 รายใด ยงัไม่มีค  าสั่งถึงท่ีสุดใหไ้ดร้บัช าระหนี ้ให้
ผูบ้ริหารแผนด าเนินการเพิ่มทนุจดทะเบียนเพ่ือรองรบัการแปลงหนีเ้ป็นทนุใหก้บัเจา้หนีก้ลุ่มท่ี  12 ดงักล่าวไวก้่อน โดย
จะด าเนินการเพิ่มทนุช าระแลว้ภายหลงัจากท่ีมีค  าสั่งถงึท่ีสดุใหไ้ดร้บัช าระหนี ้

 
3.9.3 ภาระหนีเ้งินตน้คงคา้งส่วนท่ีเหลือจ านวน 963.9 ลา้นบาท รวมทัง้ภาระหนีด้อกเบีย้คงคา้งจ านวน 21.3 ลา้นบาท หนี้

ดอกเบีย้ผิดนดั คา่ปรบั เบีย้ปรบั เงินเพิ่ม ค่าฤชาธรรมเนียม ค่าใชจ้่ายและเงินอ่ืนใดท่ีเกิดขึน้ตามสญัญา และหรือตาม
กฎหมายท่ีมิไดก้  าหนดวิธีการช าระหนีไ้วใ้นแผนฉบบันี ้ถือว่าไดร้บัการลดหนีท้ัง้จ  านวนทนัทีท่ีมีการช าระหนีต้ามแผน
ฟ้ืนฟกูิจการใหแ้ก่เจา้หนีร้ายดงักล่าวครบถว้น  

 
ต่อมาตามท่ีเจา้หนีร้ายหนึ่งในกลุ่มท่ี 12 ไดย่ื้นค าขอรบัช าระหนีต้ามแผนฟ้ืนฟูกิจการ เม่ือวนัท่ี 25 มีนาคม 2562 เจา้
พนกังานพิทกัษท์รพัยมี์ค  าสั่งใหย้กค าขอรบัช าระหนีข้องเจา้หนีร้ายนี ้และต่อมาเจา้หนีร้ายดงักล่าวไดข้อขยายเวลาย่ืน
ค ารอ้งคดัคา้นค าสั่งเจา้พนกังานพิพกัษท์รพัยต์อ่ศาลลม้ละลายกลางจน กระทั่งวนัท่ี 23 กนัยายน 2562 เจา้หนีร้ายนีไ้ด้
ย่ืนค  ารอ้งใหศ้าลมีค  าสั่งเปล่ียนแปลงค าสั่งเจา้พนักงานพิพกัษ์ทรพัยซ์ึ่งศาลพิจารณาแลว้นดัสืบพยานฝ่ังเจา้หนีร้ายนี้
และผูค้ดัคา้นในวนัท่ี 4-5 มีนาคม 2563 โดยมียอดที่ขอรบัช าระหนีร้วม เงินตน้และดอกเบีย้ฯ จ านวน 1,928.7 ลา้นบาท  

 
 

3.10  เจ้าหนีก้ลุ่มที ่13 (เจ้าหนีผู้้ออกหนังสือค ้าประกัน) 
 
 เจา้หนีก้ลุ่มนีเ้ป็นเจา้หนีท่ี้ออกหนงัสือค า้ประกนัใหแ้ก่บรษิัทเพ่ือเป็นประกนัหนีข้องบรษิัทโดยเจา้หนีใ้นกลุ่มนีจ้ะไม่ไดร้บั

ผลกระทบจากการปรบัโครงสรา้งหนีต้ามแผนนี ้เน่ืองจากเป็นเจา้หนีท่ี้เกิดจากภาระผูกพนัตามหนงัสือค า้ประกนัท่ียงัไม่
ถงึก าหนดช าระ ทัง้นี ้เจา้หนีย้งัคงไดร้บัการจ่ายช าระค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่างๆ ตามสญัญาและขอ้ตกลงท่ีมีอยู่
เดมิ 
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แผนฉบับที ่2 
 
ภาระหนีข้องเจา้หนีก้ลุ่มท่ี 11 ประกอบดว้ยเจา้หนีจ้  านวนหนึ่งราย ซึ่งมีหนีเ้งินตน้คงคา้งจ านวน 279.4 ล้านบาท ต่อมา         
เจา้พนกังานพิทกัษ์ทรพัยไ์ดมี้ค  าสั่งถึงท่ีสุดยกค าขอรบัช าระหนีข้องเจา้หนีร้ายนีท้ัง้จ  านวน ท าใหไ้ม่มีเจา้หนีท่ี้มีสิทธิไดร้บัช าร ะ
หนีใ้นกลุ่มนีอี้ก 

 
บริษัทยงัไม่ไดบ้นัทกึหนีส้ิน เน่ืองจากผูบ้ริหารพิจารณาว่ายงัมีความไม่แน่นอนและไม่มีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ี บริษัทจะ
สญูเสียทรพัยากรที่มีประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจเพ่ือจ่ายช าระหนีด้งักล่าว 

  
3.9  เจ้าหนีก้ลุ่มที ่12 (เจ้าหนีค่้าธรรมเนียมในการให้บริการตามสัญญาว่าจ้างทีป่รึกษา) 
 

3.9.1 ภาระหนีเ้งินตน้คงคา้งจ านวน 188.0 ลา้นบาท จะไดร้บัช าระจากกระแสเงินสดเพ่ือการช าระหนี ้โดยเจา้ หนีจ้ะไดร้บัการ
ผ่อนช าระหนีเ้งินตน้ดงักล่าวเป็นรายเดือน รวม 144 เดือน (เริ่มนบัเดือนถดัจากเดือนท่ีศาลมีค  าสั่งเห็นชอบดว้ยแผนเป็น
เดือนท่ี 1) แตท่ัง้นี ้บรษิัทจะจ่ายช าระเงินใหก้บัเจา้หนีใ้นกลุ่มท่ี 12 รายใดก็ต่อเม่ือเจา้หนีร้ายดงักล่าวไดมี้ค  าสั่งถึงท่ีสุด
ใหไ้ดร้บัช าระหนีแ้ลว้  

 
3.9.2 ภาระหนีเ้งินตน้คงคา้งจ านวน 776.0 ลา้นบาท จะไดร้บัช าระหนีด้ว้ยหุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัทในราคาแปลงหนีเ้ป็น

ทนุท่ี 0.05 บาทตอ่หุน้ ภายในวนัท าการสดุทา้ยของเดือนท่ี 84 (เริ่มนบัเดือนถดัจากเดือนท่ีศาลมีค  าสั่งเห็นชอบดว้ยแผน
เป็นเดือนท่ี 1) หากภายในก าหนดระยะเวลาดงักล่าว เจา้หนีก้ลุ่มท่ี 12 รายใด ยงัไม่มีค  าสั่งถึงท่ีสุดใหไ้ดร้บัช าระหนี ้ให้
ผูบ้ริหารแผนด าเนินการเพิ่มทนุจดทะเบียนเพ่ือรองรบัการแปลงหนีเ้ป็นทนุใหก้บัเจา้หนีก้ลุ่มท่ี  12 ดงักล่าวไวก้่อน โดย
จะด าเนินการเพิ่มทนุช าระแลว้ภายหลงัจากท่ีมีค  าสั่งถงึท่ีสดุใหไ้ดร้บัช าระหนี ้

 
3.9.3 ภาระหนีเ้งินตน้คงคา้งส่วนท่ีเหลือจ านวน 963.9 ลา้นบาท รวมทัง้ภาระหนีด้อกเบีย้คงคา้งจ านวน 21.3 ลา้นบาท หนี้

ดอกเบีย้ผิดนดั คา่ปรบั เบีย้ปรบั เงินเพิ่ม ค่าฤชาธรรมเนียม ค่าใชจ้่ายและเงินอ่ืนใดท่ีเกิดขึน้ตามสญัญา และหรือตาม
กฎหมายท่ีมิไดก้  าหนดวิธีการช าระหนีไ้วใ้นแผนฉบบันี ้ถือว่าไดร้บัการลดหนีท้ัง้จ  านวนทนัทีท่ีมีการช าระหนีต้ามแผน
ฟ้ืนฟกูิจการใหแ้ก่เจา้หนีร้ายดงักล่าวครบถว้น  

 
ต่อมาตามท่ีเจา้หนีร้ายหนึ่งในกลุ่มท่ี 12 ไดย่ื้นค าขอรบัช าระหนีต้ามแผนฟ้ืนฟูกิจการ เม่ือวนัท่ี 25 มีนาคม 2562 เจา้
พนกังานพิทกัษท์รพัยมี์ค  าสั่งใหย้กค าขอรบัช าระหนีข้องเจา้หนีร้ายนี ้และต่อมาเจา้หนีร้ายดงักล่าวไดข้อขยายเวลาย่ืน
ค ารอ้งคดัคา้นค าสั่งเจา้พนกังานพิพกัษท์รพัยต์อ่ศาลลม้ละลายกลางจน กระทั่งวนัท่ี 23 กนัยายน 2562 เจา้หนีร้ายนีไ้ด้
ย่ืนค  ารอ้งใหศ้าลมีค  าสั่งเปล่ียนแปลงค าสั่งเจา้พนักงานพิพกัษ์ทรพัยซ์ึ่งศาลพิจารณาแลว้นดัสืบพยานฝ่ังเจา้หนีร้ายนี้
และผูค้ดัคา้นในวนัท่ี 4-5 มีนาคม 2563 โดยมียอดที่ขอรบัช าระหนีร้วม เงินตน้และดอกเบีย้ฯ จ านวน 1,928.7 ลา้นบาท  

 
 

3.10  เจ้าหนีก้ลุ่มที ่13 (เจ้าหนีผู้้ออกหนังสือค ้าประกัน) 
 
 เจา้หนีก้ลุ่มนีเ้ป็นเจา้หนีท่ี้ออกหนงัสือค า้ประกนัใหแ้ก่บรษิัทเพ่ือเป็นประกนัหนีข้องบรษิัทโดยเจา้หนีใ้นกลุ่มนีจ้ะไม่ไดร้บั

ผลกระทบจากการปรบัโครงสรา้งหนีต้ามแผนนี ้เน่ืองจากเป็นเจา้หนีท่ี้เกิดจากภาระผูกพนัตามหนงัสือค า้ประกนัท่ียงัไม่
ถงึก าหนดช าระ ทัง้นี ้เจา้หนีย้งัคงไดร้บัการจ่ายช าระค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่างๆ ตามสญัญาและขอ้ตกลงท่ีมีอยู่
เดมิ 
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4. การจัดเก็บเงนิจากลูกหนีซ้ึง่เป็นบริษัททีเ่กี่ยวข้องกัน 
 

โดยท่ีบริษัท บี.เอส. เมทลั จ ากัด และ บริษัท สหวิริยาพาณิชย ์คอรป์อเรชั่น จ ากัด มีภาระหนีค้งคา้ งอยู่กับบริษัทและเงินท่ี
บริษัท จะเรียกเก็บเงินจากลูกหนีท้ัง้สองรายดงักล่าว เป็นส่วนหนึ่งของกระแสเงินสดท่ีจะน ามาช าระหนีใ้หก้บัเจา้หนีต้ามแผน
ฟ้ืนฟกิูจการ ดงันัน้ ในระหว่างด  าเนินการตามแผนฟ้ืนฟูกิจการ ใหบ้ริษัทท าการคา้กบั บริษัท บี.เอส. เมทลั จ ากดั  และ บริษัท  
สหวริยิาพาณิชย ์คอรป์อเรชั่น จ ากดั และบรษิัทท่ีเก่ียวขอ้งกนั ตามหลกั เกณฑแ์ละวธีิการดงันี ้
 
4.1 หากลูกหนีท้ัง้สองรายยงัคงท าการคา้ขายอยู่กบับริษัทใหบ้ริษัททยอยลดยอดหนีก้ารคา้หมนุเวียนท่ีบริษัท ใหแ้ก่ลูกหนี้

ทัง้สองรายโดยในการสั่งซือ้สินคา้จากบรษิัทบริษัทจะส่งสินคา้ใหม่มลูค่าไม่สูงกว่ารอ้ยละ95 ของเงินท่ีช าระในงวดนัน้ๆ 
และบรษิัทจะตอ้งน าเงินคา่สินคา้ดงักล่าวท่ีไดร้บัทัง้หมดมาช าระหนีเ้ดมิ 

 
4.2 จากการด าเนินการตามขอ้ 4.1  ลกูหนีท้ัง้สองรายจ าตอ้งช าระหนีเ้ดมิหรือค่าสินคา้ท่ีสั่งในแต่ละคราวทัง้หมดเป็นเงินสด
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4.3 บรษิัทจะตอ้งตดิตามทวงถามใหลู้กหนีท้ัง้สองรายช าระหนี ้ โดยค านวณจ านวนเงินจากส่วนต่างๆ ระหว่างมลูคา่สินคา้
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ขาย) 

 
4.4 จ านวนเงินท่ีลกูหนีท้ัง้สองรายช าระหนีค้ดิค  านวณตามหลกัเกณฑข์อ้ 4.3 ดงักล่าวเม่ือรวมกนัจะตอ้งไม่ต  ่ากว่า 300 ลา้น

บาทตอ่ปี และลกูหนีท้ัง้สองรายจะตอ้งช าระหนีค้งคา้งทัง้หมด (ทัง้หนีเ้ดิมและหนีใ้หม่) แก่บริษัทใหเ้สร็จสิน้ภายใน 7 ปี 
นบัตัง้แตปี่ 2560 เป็นตน้ไป โดยภายในสิน้ปี 2562 จะตอ้งมีจ านวนหนีค้งเหลือ (ทัง้หนีเ้ดิมและหนีใ้หม่) รวมกนัไม่เกิน
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4.5 หากคราวใดลกูหนีไ้ม่ช  าระเงินตามก าหนดเวลาดงักล่าวในขอ้ 4.2  ตอ้งระงบัการส่งสินคา้ใหแ้ก่ลกูหนี ้
 
4.6 หากบริษัทไม่สามารถเรียกเก็บหนีค้งคา้งจากบริษัท บี.เอส. เมทลั จ ากัด และ บริษัท สหวิริยาพาณิชย ์คอรป์อเรชั่น 

จ ากดั ไดต้ามท่ีก าหนดในขอ้ 4.4 ขา้งตน้และคณะกรรมการเจา้หนีไ้ดมี้หนงัสือแจง้ถึงการผิดนดัดงักล่าวแก่บริษัทแลว้ 
ถือเป็นเหตผุิดนดัตามที่ก  าหนดไวใ้นแผนฟ้ืนฟ ู

 
แผนฉบับที ่2 
 

เพิ่มขอ้ก าหนดในเรื่องการจดัเก็บเงินจากลกูหนีซ้ึง่เป็นบรษิัทท่ีเก่ียวขอ้งกนั ดงันี  ้
 

“4.7  นบัจากวนัท่ีศาลมีค  าสั่งเหน็ชอบดว้ยแผนฟ้ืนฟูกิจการฉบบัแกไ้ข บริษัทจะตอ้งน าเสนอแนวทางการช าระหนีค้งคา้งของ
ลูกหนีท้ัง้สองราย และการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้กับลูกหนีท้ัง้สองราย ซึ่งเป็นประการอ่ืนนอกเหนือจากท่ีก าหนดไว้        
ในข้อ 9.1 (แผนฟ้ืนฟูกิจการ) ให้คณะกรรมการเจ้าหนี้พิจารณาและเห็นชอบ โดยแนวทางดังกล่าวต้องค  านึงถึง
ผลประโยชน์ของบริษัทเป็นส าคัญ อย่างไรก็ตาม หากแนวทางการแก้ไขปัญหาของบริษัทยังไม่ เป็นท่ีพอใจของ
คณะกรรมการเจา้หนี ้บรษิัทจะตอ้งน าเสนอแนวทางอ่ืนๆ เพ่ือท าการแกปั้ญหาดงักล่าวจนกว่าคณะกรรมการเจา้หนีจ้ะ
พิจารณเหน็ชอบตามแนวทางนัน้” 
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5. กระแสเงนิสดส่วนเกิน 
 

กระแสเงินสดส่วนเกินของบรษิัทฯ มาจากการจดัสรรเงิน ดงันี ้
ส าหรบัทกุสิน้งวด 6 เดือนตามปีปฏิทิน ในกรณีท่ีผลรวมของ (1) EBITDA ท่ีเกิดขึน้ และ (2) จ านวนเงินท่ีบริษัทรบัคืนจากการ
ลดยอดหนีข้องบรษิัท บี.เอส. เมทลั จ ากดั และ บรษิัท สหวริยิาพาณิชย ์คอรป์อเรชั่น จ ากดั ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในแผนคิด
ค านวณแล้วมีจ านวนสูงกว่า ก าไรก่อนหักค่าเส่ือม ดอกเบี ้ยและภาษี และจ านวนเงินรับคืนจากการลดยอดหนี้ของ           
บรษิัท บี.เอส. เมทลั จ ากดั และ บริษัท สหวิริยาพาณิชย ์คอรป์อเรชั่น จ ากดั ใหถื้อว่าจ านวนเงินผลรวม (1) และ (2) ในส่วนท่ี
เกินกวา่ผลรวมของก าไรก่อนหกัค่าเส่ือม ดอกเบีย้ และภาษี และจ านวนเงินรบัคืนจากการลดยอดหนี้ของบริษัท บี.เอส. เมทลั 
จ ากดั และ บรษิัท สหวริยิาพาณิชย ์คอรป์อเรชั่น จ ากดั ดงักล่าวเป็นกระแสเงินสดส่วนเกิน 
 
แผนฉบับที ่2 
 
วธีิการจดัสรรกระแสเงินสดตามแผนฉบบัแกไ้ขโดยการค านวณกระแสเงินสดส่วนเกินมาจาก 2 ทาง ดงันี ้

 
(1) ทางท่ี 1 ใหน้  า (ก) ผลของ EBITDA ท่ีเกิดขึน้จริง หกั ค่าใชจ้่ายการลงทนุ (CAPEX) ท่ีเกิดขึน้จริงและไม่รวมรายไดจ้าก

การกลบัรายการคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูของลกูหนี ้บรษิัท บี.เอส. เมทลั จ ากดั และ บรษิัท สหวิริยาพาณิชย ์คอรป์อเรชั่น 
จ ากดั หกัดว้ย (ข) EBITDA ตามท่ีระบุไวใ้นเอกสารแนบทา้ยแผนหมาย เลข 1.2 หกัค่าใชจ้่ายจากการลงทนุ (CAPEX) 
ตามท่ีระบุไวใ้นเอกสารแนบทา้ยแผนหมายเลข 1.2 ซึ่งก าหนดไวเ้ป็นรายปี จึงใหค้ิดค  านวณงวด 6 เดือนโดยเทียบจาก
จ านวนรอ้ยละ 50 ของตวัเลขในแตล่ะปี 

(2) ทางที่ 2 หากบรษิัทฯ ไดร้บัเงินคืนจากการลดยอดหนีข้องบริษัท บี.เอส. เมทลั จ ากดั และ บริษัท สหวิริยาพาณิชย ์คอร์
ปอเรชั่น จ ากดั โดยคดิค  านวณตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นแผนฉบบัแกไ้ขตามท่ีเกิดขึน้จรงิ 
ทัง้นีใ้หจ้  านวนผลรวมท่ีค  านวณจาก ทางท่ี 1 และ ทางท่ี 2 ข้างตน้ในแต่ละงวด น ามารวมกันเพ่ือเป็นกระแสเงินสด
ส่วนเกินส าหรบังวดนัน้ๆ และน าไปจดัสรรตามแผนตอ่ไป ส าหรบักระแสเงินสดส่วนเกินท่ีค  านวณไดใ้นปี 2563 ผูบ้ริหาร
แผนไม่ตอ้งน ามาจดัสรรช าระหนี ้

 
6. วธิีการจัดสรรกระแสเงนิสดส่วนเกิน 
 

กระแสเงินสดส่วนเกินใหน้ าไปจดัสรรช าระหนี ้ดงันี ้
(1) รอ้ยละ 85 น ามาช าระหนีเ้งินตน้ของเจา้หนีก้ลุ่มที่ 1 ตามสดัส่วนภาระหนีเ้งินตน้คงเหลือของเจา้หนีแ้ต่ละรายในกลุ่มนัน้ 

(Pro rate) ก่อนก าหนด บริษัทฯ จะไดร้บัการลดภาระหนีด้อกเบีย้ระหว่างกาล และดอกเบีย้ตัง้พกั ในอตัรารอ้ยละ 50 
ของภาระหนีด้อกเบีย้ระหว่างกาล และดอกเบีย้ตัง้พกั ตามสดัส่วนเงินตน้ท่ีบริษัทฯ ช าระคืนจากกระแสเงินสดส่วนเกิน
เทียบกบัภาระหนีเ้งินตน้คงคา้ง ณ วนัท่ีศาลมีค  าสั่งใหฟ้ื้นฟกูิจการ (วนัท่ี 10 มีนาคม 2559) 

(2) รอ้ยละ 15 น ามาช าระหนีเ้งินตน้ของเจา้หนีก้ลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ 3 กลุ่มท่ี 4 กลุ่มท่ี 5 กลุ่มท่ี 10 กลุ่มท่ี 11 ตามสดัส่วน ภาระ
หนีเ้งินตน้คงเหลือของเจา้หนีแ้ต่ละกลุ่ม และเจา้หนีแ้ต่ละรายในกลุ่มนัน้ (Pro rate) ก่อนก าหนด บริษัทฯ จะไดร้บัการ
ลดภาระหนีด้อกเบีย้คงคา้ง และดอกเบีย้ตัง้พัก ตามท่ีก าหนดไวต้ามแผน ตามสัดส่วนเงินตน้ท่ีบริษัทฯ ช าระคืนจาก
กระแสเงินสดส่วนเกินเทียบกบัภาระหนีเ้งินตน้คงคา้ง ณ วนัท่ีศาลมีค  าสั่งใหฟ้ื้นฟกูิจการ (วนัท่ี 10 มีนาคม 2559) 
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กระแสเงินสดส่วนเกินเทียบกบัภาระหนีเ้งินตน้คงคา้ง ณ วนัท่ีศาลมีค  าสั่งใหฟ้ื้นฟกูิจการ (วนัท่ี 10 มีนาคม 2559) 
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แผนฉบับที ่2 
 
(1) ปี 2564 บริษัทฯ สามารถกนัส ารองกระแสเงินสดส่วนเกินไวเ้พ่ือสนบัสนุนการด าเนินงานของบริษัทฯทัง้จ  านวน แต่ไม่

เกินจ านวน 662 ลา้นบาท หากเกินกวา่จ านวนดงักล่าว จ านวนท่ีเกินจะน าไปจดัสรรตามขอ้ (3) 
(2) ปี 2565 และ 2566 บริษัทฯ สามารถกนัส ารองกระแสเงินสดส่วนเกินไวเ้พ่ือสนบัสนนุการด าเนินงานของบริษัทฯ ไดท้ัง้

จ  านวน แตเ่ม่ือรวมค านวณกบักระแสเงินสดส่วนเกินท่ีส  ารองไวแ้ลว้ตามขอ้ (1) ตอ้งไม่เกินจ านวน 1,000 ลา้นบาท หาก
เกินกวา่จ านวนดงักล่าว จ านวนท่ีเกินจะน าไปจดัสรรตามขอ้ (3) 

(3) ในส่วนท่ีเกินจากการจดัสรรในขอ้ (1) และ (2) ขา้งตน้ และตัง้แตปี่ 2567 เป็นตน้ไปใหน้ าไปจดัสรร ดงันี ้
3.1 รอ้ยละ 15 จะถือเป็นกระแสเงินสดส่วนเกินท่ีเก็บไวเ้พ่ือส ารองการจ่ายช าระหนี ้โดยผูบ้ริหารแผนจะตอ้งน ามา

ฝากในบญัชีธนาคาร โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือเก็บรกัษาไวส้  าหรบัส ารองการจ่ายช าระหนี้ เงินตน้และดอกเบีย้ 
ตามงวดการช าระหนีห้รือเป็นกระแสเงินสดส่วนเกินเพ่ือช าระหนีก้่อนก าหนดเพิ่มเติมเพ่ือเก็บรกัษาเงินจ านวน
นี ้บริษัทฯ สามารถกันเงินจากกระแสเงินสดส่วนเกินท่ีเก็บไวเ้พ่ือส ารองการจ่ายช าระหนีไ้ดใ้นจ านวนไม่เกิน
กว่าจ านวนหนีเ้งินตน้และดอกเบีย้ท่ีบริษัทฯ ตอ้งช าระใหเ้จา้หนีทุ้กกลุ่มรวมกันเป็นระยะเวลาเฉล่ีย 3 งวด 
โดยค านวณจากจ านวนเงินตน้และดอกเบีย้ท่ีตอ้งช าระของปีปฏิทนิถดัจากปีท่ีค  านวณกระแสเงินสดส่วนเกินท่ี
ส  ารองไวมี้จ านวนเกินกว่าท่ีก าหนดดงักล่าว อย่างไรก็ตามหากบริษัทฯ ประสบปัญหาทางการเงินจนท าใหมี้
ความจ าเป็นตอ้งน ากระแสเงินสดส่วนเกินท่ีฝากไวใ้นบญัชีธนาคารมาใชเ้พ่ือจ่ายช าระหนีเ้งินตน้และดอกเบีย้ 
ซึง่เป็นงวดการผ่อนช าระหนีร้ายเดือนตามล าดบังวดท่ีจะถงึก าหนดช าระตามท่ีก าหนดไว ้หรือมีความประสงค์
ท่ีจะน ากระแสเงินสดส่วนเกินมาช าระหนีก้่อนก าหนดเพิ่มเติม หรือน าเงินไปใชใ้นกรณีอ่ืนใด บริษัทฯ จะตอ้ง
พิจารณาถงึเหตจุ  าเป็นดงักล่าวและน าเสนอรายละเอียดใหค้ณะกรรมการเจา้หนีพ้ิจารณาและเห็นชอบ 

3.2 รอ้ยละ 85 น าไปจดัสรรช าระหนี ้ตามสดัส่วนท่ีก าหนดไวใ้นแผน ดงันี ้
3.2.1  รอ้ยละ 85 น ามาช าระหนีเ้งินตน้ของเจา้หนีก้ลุ่มที่ 1 ตามสดัส่วนภาระหนีส้ินตน้คงเหลือของเจา้หนีแ้ต่ละราย

ในกลุ่มนัน้ (Pro rate) ก่อนก าหนดบริษัทฯ จะไดร้บัการลดภาระหนีด้อกเบีย้ระหว่างกาล และดอกเบีย้ตัง้พกั 
ในอตัรารอ้ยละ 50 ของภาระหนีด้อกเบีย้ระหวา่งกาล และดอกเบีย้ตัง้พกั ตามท่ีก าหนดไวใ้นแผนตามสดัส่วน
เงินตน้ท่ีบรษิัทฯ ช าระคืนจากกระแสเงินสดส่วนเกินกบัภาระหนีส้ินเงินตน้คงคา้ง ณ วนัท่ี ศาลมีค  าสั่งใหฟ้ื้นฟู
กิจการ 

3.2.2  รอ้ยละ 15 น ามาช าระหนีเ้งินตน้ของเจา้หนีก้ลุ่มท่ี 2 กลุ่มท่ี 3 กลุ่มท่ี 4 กลุ่มท่ี 5 กลุ่มท่ี 10 กลุ่มท่ี 11 ตาม
สัดส่วน ภาระหนีเ้งินตน้คงเหลือของเจา้หนีแ้ต่ละกลุ่ม และเจา้หนี้แต่ละรายในกลุ่มนัน้ (Pro rate) ก่อน
ก าหนด 

 
 
โดยผูบ้ริหารแผนจะน ากระแสเงินสดส่วนเกินมาช าระหนีก้่อนก าหนดภายใน 15 วนัหลังน าส่งรายงานกระแสเงินสด
ส่วนเกิน โดยการหกัหนีใ้หเ้ป็นตามท่ีไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการเจา้หนี ้เวน้แต่ ในกรณีท่ีมีเหตผุลและความ
จ าเป็นทางธุรกิจ และการคงกระแสเงินสดส่วนเกินไวเ้พ่ือประโยชนแ์ละความจ าเป็นในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
รวมถงึเพ่ือรองรบัการขยายตวัทางธุรกิจหรือผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้ต่อบริษัทฯ ในกรณีท่ีความผนัผวนการเปล่ียนแปลง
ของราคาเหล็ก หรือเหตกุารณท่ี์ส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคตอนัใกล ้หรือในกรณีท่ีเกิดก าไร
จากสต๊อกเหล็ก หากผูบ้รหิารแผนมีความเห็นว่ายงัไม่ควรน าเงินดงักล่าวมาช าระหนีก้่อนก าหนด ใหผู้บ้ริหารแผนหารือ
รว่มกบัคณะกรรมการเจา้หนี ้เพ่ือขอความเหน็ชอบที่จะไม่น ากระแสเงินสดส่วนเกินทัง้หมดหรือบางส่วนในงวดดงักล่าว
มาช าระหนีก่้อนก าหนด หรือน าไปรวมคิดค านวณในรอบถดัไป แลว้พิจารณาว่าจะน ามาช าระหนีท้ัง้หมดหรือบางส่วน 
หรือน าไปค านวณกับกระแสเงินสดส่วนเกินในรอบถัดๆ  ไปอีกก็ได ้โดยบริษัทฯ จะตอ้งจัดท างบประมาณรายครึ่งปี   
(เป็นอย่างนอ้ย) ตลอดจนชีแ้จงถงึเหตผุลและความจ าเป็นท่ีจะตอ้งน ากระแสเงินสดส่วนเกินไปใชห้มนุเวียนในกิจการ 
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7.  ผลส าเร็จของแผน 
 

7.1  บริษัทไดช้  าระหนีเ้งินตน้คงคา้งใหแ้ก่เจา้หนีท้กุรายตามแผนฟ้ืนฟูกิจการ ในจ านวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ  25 ของภาระหนี้
เงินตน้คงคา้งที่บรษิัทตอ้งจ่ายช าระตามแผน และ 

 
7.2  บรษิัทไดร้บัเงินลงทนุใหม่จากผูร้ว่มลงทนุมาช าระหนี ้เป็นผลใหส้่วนของผูถื้อหุน้ในงบการเงินเป็นบวก หรือ 
 
7.3  มีการแปลงหนีเ้ป็นทนุตามแผนฟ้ืนฟกูิจการ และท าใหส้่วนของผูถื้อหุน้ในงบการเงินเป็นบวก 

 
แผนฉบับที ่2 
 

แกไ้ขขอ้ 5.1 ขา้งตน้ โดยปรบัปรุงเป็น  
 
“7.1  บริษัทไดช้  าระหนีเ้งินตน้คงคา้งใหแ้ก่เจา้หนีทุ้กรายตามแผนฟ้ืนฟูกิจการ ซึ่งรวมถึงกรณีท่ีเจา้หนีไ้ดร้บัช าระหนีด้ว้ยการ

แปลงหนีเ้ป็นทนุ ครัง้ที่ 1 และครัง้ที่ 2 ในจ านวนรวมกนัไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 25 ของภาระหนีเ้งินตน้คงคา้งท่ีบริษัทตอ้งจ่าย
ช าระหนีต้ามแผน และ” 

 
ความคืบหน้าในการด าเนินการตามแผนฟ้ืนฟูกิจการ ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2563 และ 2562  

 
ส าหรบัปีสิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทไดช้  าระหนีแ้ก่เจา้หนีต้ามแผนฟ้ืนฟูกิจการ เป็นเงินตน้ตามแผนฟ้ืนฟูจ านวน 305.6 
ลา้นบาท และดอกเบีย้รวม 68.8 ลา้นบาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 374.4 ลา้นบาท ทัง้นีบ้ริษัทมิไดช้  าระหนีเ้งินตน้ตามแผน ตัง้แต่เดือน
มีนาคม 2563 จนถึงปัจจุบนั โดยบริษัทไดข้อแกไ้ขแผนและศาลไดมี้ค  าสั่งเห็นชอบดว้ยแผนฉบบัแกไ้ขแลว้ เม่ือวนัท่ี 18 กนัยายน 
2563 
 
ส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทไดช้  าระหนีแ้ก่เจา้หนีต้ามแผนฟ้ืนฟูกิจการ เป็นเงินต้นตามแผนฟ้ืนฟู จ านวน 1,684.5 
ลา้นบาท และดอกเบีย้รวม 72.2 ลา้นบาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 1,756.7 ลา้นบาท 

 
ในปี 2563 ผูช้  าระบญัชีไดมี้การขายทรพัยส์ินท่ีเป็นหลกัประกนัไดจ้  านวนเงิน 15 ลา้นปอนดส์เตอรล์ิง (ก่อนหกัค่าใชจ้่าย) และไดส้่ง
เงินใหแ้ก่เจา้หนีก้ลุ่มท่ี 4 ทัง้จ  านวน ตามแผนฟ้ืนฟูกิจการจะใหน้ าเงินดงักล่าวมาลดจ านวนผ่อนช าระหนีเ้งินตน้ในงวดทา้ยสุดยอ้น
ขึน้ไปตามล าดบั  
 
ทัง้นีผู้บ้รหิารแผนไดส้่งหนงัสือไปยงัเจา้หนีก้ลุ่มที่ 4 เพ่ือใหแ้จง้ยอดภาระหนีเ้งินตน้ท่ีลดลง พรอ้มแสดงหลกัฐานยืนยนัการไดร้บัช าระ
ดงักล่าว ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ ยังไม่ไดร้ับการตอบกลับจึงยังไม่ไดป้รับลดยอดจ านวนเงินตามบัญชี เน่ืองจาก
กระบวนการช าระบญัชียงัไม่เสรจ็ภาระหนีจ้ากการประกนัสิ่งแวดลอ้ม จ านวน 31 ลา้นเหรียญสหรฐั ตามหมายเหตขุอ้ 34 

 
ในปี 2558 ผูใ้หกู้ยื้มรายใหญ่ไดเ้รียกรอ้งการช าระเงินโดยทนัทีจากยอดเงินกูยื้มคงเหลือจ านวน 788 ลา้นเหรียญสหรฐั และ 1 ลา้นปอนด์
สเตอร์ลิง ตามล าดับ (เทียบเท่ากับ 28,384 ล้านบาท และ 46 ล้านบาท ตามล าดับ) และยอดเงินบาทจ านวน 1.6 ล้านบาท กับ         
บรษิัท สหวริยิาสตีลอินดสัตรี ยเูค จ ากดั และในเวลาต่อมาผูใ้หกู้ยื้มรายใหญ่ยงัขอใหบ้รษิัทรบัผิดชอบต่อมลูหนีใ้นฐานะผูค้  า้ประกนัเงิน
กูยื้มมีผลใหบ้รษิัทไม่สามารถด ารงอตัราส่วนทางการเงิน และไม่ไดจ้่ายช าระคืนเงินตน้และดอกเบีย้ท่ีถึงก าหนดจ่ายช าระกบัธนาคาร โดย
ผูใ้หกู้ร้ายใหญ่ของบรษิัทไดเ้รียกรอ้งการช าระเงินกูยื้มทัง้หมดในทนัที เหตกุารณด์งักล่าวเป็นเหตใุหค้ณะกรรมการบริษัทอนมุตัิใหบ้ริษัท
ย่ืนความจ านงเพ่ือขอฟ้ืนฟูกิจการต่อศาลลม้ละลายกลางเม่ือวนัท่ี 1 ตลุาคม 2558 อนัเป็นผลมาจากแผนฟ้ืนฟูกิจการท่ีไดร้บัอนมุตัิจาก
ศาลล้มละลายกลางเม่ือวันท่ี 15 ธันวาคม 2559 เงินกู้ยืมระยะยาวทัง้หมดจากสถาบนัการเงิน ประมาณการหนีส้ินจากการเป็นผู้ค  า้
ประกนั และเจา้หนีอ่ื้นภายใตแ้ผนฟ้ืนฟูกิจการรวมเป็นส่วนหนึ่งของแผนฟ้ืนฟูกิจการ (หมายเหตขุอ้ 34) ทัง้นีก้ารจดัประเภทของเงินกูยื้ม 
ประมาณการหนีส้ิน เจา้หนีอ่ื้นและดอกเบีย้คา้งจ่ายภายใตแ้ผนฟ้ืนฟกูิจการ เป็นไปตามแผนการช าระหนีท่ี้ระบใุนแผนฟ้ืนฟกูิจการ  
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7.  ผลส าเร็จของแผน 
 

7.1  บริษัทไดช้  าระหนีเ้งินตน้คงคา้งใหแ้ก่เจา้หนีท้กุรายตามแผนฟ้ืนฟูกิจการ ในจ านวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ  25 ของภาระหนี้
เงินตน้คงคา้งที่บรษิัทตอ้งจ่ายช าระตามแผน และ 

 
7.2  บรษิัทไดร้บัเงินลงทนุใหม่จากผูร้ว่มลงทนุมาช าระหนี ้เป็นผลใหส้่วนของผูถื้อหุน้ในงบการเงินเป็นบวก หรือ 
 
7.3  มีการแปลงหนีเ้ป็นทนุตามแผนฟ้ืนฟกูิจการ และท าใหส้่วนของผูถื้อหุน้ในงบการเงินเป็นบวก 

 
แผนฉบับที ่2 
 

แกไ้ขขอ้ 5.1 ขา้งตน้ โดยปรบัปรุงเป็น  
 
“7.1  บริษัทไดช้  าระหนีเ้งินตน้คงคา้งใหแ้ก่เจา้หนีทุ้กรายตามแผนฟ้ืนฟูกิจการ ซึ่งรวมถึงกรณีท่ีเจา้หนีไ้ดร้บัช าระหนีด้ว้ยการ

แปลงหนีเ้ป็นทนุ ครัง้ที่ 1 และครัง้ที่ 2 ในจ านวนรวมกนัไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 25 ของภาระหนีเ้งินตน้คงคา้งท่ีบริษัทตอ้งจ่าย
ช าระหนีต้ามแผน และ” 

 
ความคืบหน้าในการด าเนินการตามแผนฟ้ืนฟูกิจการ ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2563 และ 2562  

 
ส าหรบัปีสิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทไดช้  าระหนีแ้ก่เจา้หนีต้ามแผนฟ้ืนฟูกิจการ เป็นเงินตน้ตามแผนฟ้ืนฟูจ านวน 305.6 
ลา้นบาท และดอกเบีย้รวม 68.8 ลา้นบาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 374.4 ลา้นบาท ทัง้นีบ้ริษัทมิไดช้  าระหนีเ้งินตน้ตามแผน ตัง้แต่เดือน
มีนาคม 2563 จนถึงปัจจุบนั โดยบริษัทไดข้อแกไ้ขแผนและศาลไดมี้ค  าสั่งเหน็ชอบดว้ยแผนฉบบัแกไ้ขแลว้ เม่ือวนัท่ี 18 กนัยายน 
2563 
 
ส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทไดช้  าระหนีแ้ก่เจา้หนีต้ามแผนฟ้ืนฟูกิจการ เป็นเงินต้นตามแผนฟ้ืนฟู จ านวน 1,684.5 
ลา้นบาท และดอกเบีย้รวม 72.2 ลา้นบาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 1,756.7 ลา้นบาท 

 
ในปี 2563 ผูช้  าระบญัชีไดมี้การขายทรพัยส์ินท่ีเป็นหลกัประกนัไดจ้  านวนเงิน 15 ลา้นปอนดส์เตอรล์ิง (ก่อนหกัค่าใชจ้่าย) และไดส้่ง
เงินใหแ้ก่เจา้หนีก้ลุ่มท่ี 4 ทัง้จ  านวน ตามแผนฟ้ืนฟูกิจการจะใหน้ าเงินดงักล่าวมาลดจ านวนผ่อนช าระหนีเ้งินตน้ในงวดทา้ยสุดยอ้น
ขึน้ไปตามล าดบั  
 
ทัง้นีผู้บ้รหิารแผนไดส้่งหนงัสือไปยงัเจา้หนีก้ลุ่มที่ 4 เพ่ือใหแ้จง้ยอดภาระหนีเ้งินตน้ท่ีลดลง พรอ้มแสดงหลกัฐานยืนยนัการไดร้บัช าระ
ดงักล่าว ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ ยังไม่ไดร้ับการตอบกลับจึงยังไม่ไดป้รับลดยอดจ านวนเงินตามบัญชี เน่ืองจาก
กระบวนการช าระบญัชียงัไม่เสรจ็ภาระหนีจ้ากการประกนัสิ่งแวดลอ้ม จ านวน 31 ลา้นเหรียญสหรฐั ตามหมายเหตขุอ้ 34 

 
ในปี 2558 ผูใ้หกู้ยื้มรายใหญ่ไดเ้รียกรอ้งการช าระเงินโดยทนัทีจากยอดเงินกูยื้มคงเหลือจ านวน 788 ลา้นเหรียญสหรฐั และ 1 ลา้นปอนด์
สเตอร์ลิง ตามล าดับ (เทียบเท่ากับ 28,384 ล้านบาท และ 46 ล้านบาท ตามล าดับ) และยอดเงินบาทจ านวน 1.6 ล้านบาท กับ         
บรษิัท สหวริยิาสตีลอินดสัตรี ยเูค จ ากดั และในเวลาต่อมาผูใ้หกู้ยื้มรายใหญ่ยงัขอใหบ้รษัิทรบัผิดชอบต่อมลูหนีใ้นฐานะผูค้  า้ประกนัเงิน
กูยื้มมีผลใหบ้รษิัทไม่สามารถด ารงอตัราส่วนทางการเงิน และไม่ไดจ้่ายช าระคืนเงินตน้และดอกเบีย้ท่ีถึงก าหนดจ่ายช าระกบัธนาคาร โดย
ผูใ้หกู้ร้ายใหญ่ของบรษิัทไดเ้รียกรอ้งการช าระเงินกูยื้มทัง้หมดในทนัที เหตกุารณด์งักล่าวเป็นเหตใุหค้ณะกรรมการบริษัทอนมุตัิใหบ้ริษัท
ย่ืนความจ านงเพ่ือขอฟ้ืนฟูกิจการต่อศาลลม้ละลายกลางเม่ือวนัท่ี 1 ตลุาคม 2558 อนัเป็นผลมาจากแผนฟ้ืนฟูกิจการท่ีไดร้บัอนมุตัิจาก
ศาลล้มละลายกลางเม่ือวันท่ี 15 ธันวาคม 2559 เงินกู้ยืมระยะยาวทัง้หมดจากสถาบนัการเงิน ประมาณการหนีส้ินจากการเป็นผู้ค  า้
ประกนั และเจา้หนีอ่ื้นภายใตแ้ผนฟ้ืนฟูกิจการรวมเป็นส่วนหนึ่งของแผนฟ้ืนฟูกิจการ (หมายเหตขุอ้ 34) ทัง้นีก้ารจดัประเภทของเงินกูยื้ม 
ประมาณการหนีสิ้น เจา้หนีอ่ื้นและดอกเบีย้คา้งจ่ายภายใตแ้ผนฟ้ืนฟกูิจการ เป็นไปตามแผนการช าระหนีท่ี้ระบใุนแผนฟ้ืนฟกูิจการ  

SSI TH_6 พ.ค. 2564

 

การจัดเก็บเงินจากลูกหนีซึ้ง่เป็นบริษัททีเ่กี่ยวข้องกัน 
 
ตามแผนฟ้ืนฟกูิจการบริษัทตอ้งติดตามทวงถามหนีข้อง บริษัท บี.เอส.เมทลั จ ากดั และ บริษัท สหวิริยาพาณิชย ์คอปอเรชั่น จ ากดั 
รวมกนัไม่ต  ่ากว่า 300 ลา้นบาทต่อปี ใหแ้ลว้เสร็จภายใน 7 ปี นบัตัง้แต่ปี 2560 เป็นตน้ไป โดยภายในปี 2563 จะตอ้งมีจ านวนหนี้
คงเหลือ (ทัง้หนีเ้ดิมและหนีใ้หม่รวมกันไม่เกินกว่า 2,640 ลา้นบาท แต่ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ยอดหนีข้องลูกหนีส้องรายมี
จ านวน 3,498  ลา้นบาท บรษิัทไดร้บัช าระหนีใ้นปี 2563 จ  านวนรวม 82 ลา้นบาท และบริษัทฯ โอนกลบับญัชีค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสูญ
ดว้ยจ านวนเงินเท่ากันโดยบริษัทไดต้ัง้ส  ารองค่าเผ่ือผลขาดทนุดา้นเครดิตส่วนท่ีเหลือแลว้ทัง้จ  านวน การปฏิบตัิดงักล่าวไม่เป็นไป
ตามขอ้ก าหนดตามแผนฟ้ืนฟู ทัง้นีเ้หตุการณ์ดงักล่าวยังไม่ถือว่าเป็นเหตุผิดนัดช าระหนี ้เน่ืองจากคณะกรรมการเจา้หนีย้ังมิไดมี้
หนงัสือแจง้ถงึการผิดนดัดงักล่าว โดยปัจจบุนับรษิัทอยู่ระหวา่งการตดิตามหนี ้และตกลงเง่ือนไขการช าระหนีเ้พิ่มเตมิ  
 
ในปี 2563 บรษิัทไดท้  าการแกไ้ขแผนฟ้ืนฟกูิจการ ซึง่ก  าหนดใหบ้รษิัทเสนอแนวทางการช าระหนีค้งคา้งของลูกหนีท้ัง้สองรายและการ
แกไ้ขปัญหาท่ีเกิดขึน้กับลูกหนีท้ัง้สองรายใหค้ณะกรรมการเจา้หนีพิ้จารณาเห็นชอบ ปัจจุบนัอยู่ระหว่างการพิจารณาเห็นชอบจาก
คณะกรรมการเจา้หนี ้
 

28. ทุนเรือนหุ้น 
 
รายการเคล่ือนไหวของทนุเรือนหุน้ส  าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงันี ้ 
 
 มลูคา่หุน้

ตอ่หุน้ 

 2563 2562 
 จ านวนหุน้ จ านวนเงิน จ านวนหุน้ 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 
- ไม่มีการเปล่ียนแปลง  - - - - 
ณ วันที ่31 ธันวาคม 1 11,113,018 11,113,018 11,113,018 11,113,018 
      
ทุนทีอ่อกและช าระแล้ว      
หุ้นสามัญ      
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  11,113,018 11,113,018 11,113,018 11,113,018 
- ไม่มีการเปล่ียนแปลง  - - - - 
ณ วันที ่31 ธันวาคม 1 11,113,018 11,113,018 11,113,018 11,113,018 
 
การเพิ่มทนุ 
 
เม่ือวนัท่ี 28 มีนาคม 2561 บรษิัทไดท้  าการแปลงหนีเ้ป็นทนุครัง้ที่ 1 ตามที่ก  าหนดไวใ้นแผนฟ้ืนฟูกิจการใหก้บัเจา้หนีต้ามแผนฟ้ืนฟ ู
โดยออกหุน้สามญัใหม่จ านวน 10,000,000,000 หุน้ มลูคา่ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท ใหก้บัเจา้หนีท่ี้แสดงความประสงคจ์ านวน 4 ราย 
ในราคาหุน้ละ 0.05 บาท เป็นจ านวนเงิน 500 ลา้นบาท และบรษิัทไดย่ื้นแกไ้ขหนงัสือบรคิณฑส์นธิของบรษิัทกบักระทรวงพาณิชย์
แลว้  
 
ทัง้นีก้ารลดทนุและการเพิ่มทนุขา้งตน้เป็นการปฏิบตัติามระบไุวใ้นแผนฟ้ืนฟกูิจการ 
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รายการบัญชีทีมี่ผลกระทบจากการลดทุน 
 

 การเคล่ือนไหวในทนุ และส ารองน าเสนอในงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ 
 

 ส่วนต ่ากว่ามูลค่าหุ้นสามัญ 
 หน่วย: พนับาท 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 (9,500,000) 
เพิ่มขึน้ - 
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 (9,500,000) 

 
29. ส่วนงานด าเนินงาน 
 

กลุ่มบริษัทมี 3 ส่วนงานท่ีรายงาน ดงัรายละเอียดขา้งล่าง ซึ่งเป็นหน่วยงานธุรกิจท่ีส  าคญัของกลุ่มบริษัท หน่วยงานธุรกิจท่ีส  าคญันี้
ผลิตสินคา้และใหบ้ริการท่ีแตกต่างกัน และมีการบริหารจัดการแยกต่างหาก เน่ืองจากใช้เทคโนโลยีและกลยุทธ์ทางการตลาดท่ี
แตกตา่งกนั  ผูมี้อ  านาจตดัสินใจสงูสดุดา้นการด าเนินงานสอบทานรายงานการจดัการภายในของแต่ละหน่วยงานธุรกิจท่ีส  าคญัอย่าง
นอ้ยทกุไตรมาส การด าเนินงานของแตล่ะส่วนงานท่ีรายงานของกลุ่มบรษิัทโดยสรุปมีดงันี ้  
 
ส่วนงานธุรกิจ 
 
ส่วนงาน 1 การผลิตเหล็กแผ่นรีดรอ้น 
ส่วนงาน 2  การบรกิารซอ่มบ ารุง 
ส่วนงาน 3  การบรกิารทา่เรือน า้ลกึ 

 
ขอ้มลูผลการด าเนินงานของแตล่ะส่วนงานท่ีรายงานไดร้วมอยูด่งัขา้งล่างนี ้ผลการด าเนินงานวดัโดยใชก้  าไรก่อนภาษีเงินไดข้องส่วนงาน ซึ่ง
น าเสนอในรายงานการจดัการภายในและสอบทานโดยผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานของกลุ่มบริษัท  ผูบ้ริหารเช่ือว่าการใช้
ก  าไรก่อนภาษีเงินไดใ้นการวดัผลการด าเนินงานนัน้เป็นขอ้มลูท่ีเหมาะสมในการประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงานและสอดคลอ้งกับ
กิจการอ่ืนท่ีด  าเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกนั 
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รายการบัญ
ชีทีมี่ผลกระทบจากการลดทุน 

 
 

การเคล่ือนไหวในทนุ และส ารองน าเสนอในงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ 
 

 
ส่วนต ่ากว่ามูลค่าหุ้นสามัญ

 
 

หน่วย: พนับาท 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

(9,500,000) 
เพิ่มขึน้ 

- 
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 

(9,500,000) 
 29. 

ส่วนงานด าเนินงาน 
 

กลุ่มบริษัทมี 3 ส่วนงานท่ีรายงาน ดงัรายละเอียดขา้งล่าง ซึ่งเป็นหน่วยงานธุรกิจท่ีส าคญัของกลุ่มบริษัท หน่วยงานธุรกิจท่ีส าคญันี้
ผลิตสินคา้และใหบ้ริการท่ีแตกต่างกัน และมีการบริหารจัดการแยกต่างหาก เน่ืองจากใช้เทคโนโลยีและกลยุทธ์ทางการตลาดท่ี
แตกตา่งกนั  ผูมี้อ านาจตดัสินใจสงูสดุดา้นการด าเนินงานสอบทานรายงานการจดัการภายในของแต่ละหน่วยงานธุรกิจท่ีส าคญัอย่าง
นอ้ยทกุไตรมาส การด าเนินงานของแตล่ะส่วนงานท่ีรายงานของกลุ่มบรษิัทโดยสรุปมีดงันี ้ 
 ส่วนงานธุรกิจ 
 ส่วนงาน 1 การผลิตเหล็กแผ่นรีดรอ้น 
ส่วนงาน 2  การบรกิารซอ่มบ ารุง 
ส่วนงาน 3  การบรกิารทา่เรือน า้ลกึ 

 
ขอ้มลูผลการด าเนินงานของแตล่ะส่วนงานท่ีรายงานไดร้วมอยูด่งัขา้งล่างนี ้ผลการด าเนินงานวดัโดยใชก้ าไรก่อนภาษีเงินไดข้องส่วนงาน ซึ่ง
น าเสนอในรายงานการจดัการภายในและสอบทานโดยผูมี้อ านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานของกลุ่มบริษัท  ผูบ้ริหารเช่ือว่าการใช้
ก าไรก่อนภาษีเงินไดใ้นการวดัผลการด าเนินงานนัน้เป็นขอ้มลูท่ีเหมาะสมในการประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงานและสอดคลอ้งกับ
กิจการอ่ืนท่ีด าเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกนั 

S
S

I TH
_6 พ.ค. 2564

 

ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนงานทีร่ายงาน                                                                                                                                                                                      
 
ขอ้มลูรายไดแ้ละก าไรของส่วนงานส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงัตอ่ไปนี ้

 
       หน่วย : พนับาท 

 
การผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน การบริการซ่อมบ ารุง การบริการท่าเรือน ้าลึก 

ตัดรายการบัญชีระหว่าง
กัน รวม 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
           
รายไดจ้ากลกูคา้ภายนอก 17,681,506 24,662,945 325,015 339,526 118,389 196,928 - - 18,124,910 25,199,399 
รายไดร้ะหว่างส่วนงาน - - 283,791 359,389 35,752 64,154 (319,543) (423,543) - - 
ก าไร (ขาดทนุ) ตามส่วนงาน           
   ก่อนหกัภาษี 433,496 (2,401,829) 12,854 52,807 (5,728) 73,853 (73,016) 527,537 367,606 (1,747,632) 
สินทรพัยต์ามส่วนงานที่รายงาน  
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 18,587,799 20,708,779 360,414 388,718 1,213,465 1,255,695 (481,851) (465,438) 19,679,827 21,887,754 
หนีส้ินตามส่วนงานที่รายงาน  
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 34,065,706 63,003,581 174,774 222,068 69,601 61,584 (109,234) (141,277) 34,200,847 63,145,956 
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ส่วนงานภูมิศาสตร์ 
 
ส่วนงาน 1  มีการจดัการ การผลิต และส านกังานในประเทศไทย 
ส่วนงาน 2 และ 3  มีการด าเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศไทยเท่านัน้ ไม่มีรายไดจ้ากต่างประเทศหรือสินทรพัยใ์นต่างประเทศท่ีมี

สาระส าคญั 
 
ในการน าเสนอการจ าแนกส่วนงานภมูิศาสตร ์รายไดต้ามส่วนงานแยกตามที่ตัง้ทางภมูิศาสตรข์องลูกคา้  สินทรพัยต์ามส่วนงานแยก
ตามสถานท่ีตัง้ทางภมูิศาสตรข์องสินทรพัย ์
 
ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนงานภูมิศาสตร์ 
 หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 
รายได้     
ไทย 17,928,655 25,171,934 17,496,802 24,655,214 
ตา่งประเทศ 196,255 27,465 184,704 7,731 
รวม 18,124,910 25,199,399 17,681,506 24,662,945 

 
ลูกค้ารายใหญ่ 
 
ส าหรบัปีสิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 รายไดจ้ากลูกคา้ 2 รายจากส่วนงาน 1 ของกลุ่มบริษัท จ านวนเงินรวม 7,502 ลา้นบาท 
(2562: 3 ราย จ านวน 6,490 ลา้นบาท)  
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ส่วนงานภูมิศาสตร์ 
 
ส่วนงาน 1  มีการจดัการ การผลิต และส านกังานในประเทศไทย 
ส่วนงาน 2 และ 3  มีการด าเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศไทยเท่านัน้ ไม่มีรายไดจ้ากต่างประเทศหรือสินทรพัยใ์นต่างประเทศท่ีมี

สาระส าคญั 
 
ในการน าเสนอการจ าแนกส่วนงานภมูิศาสตร ์รายไดต้ามส่วนงานแยกตามที่ตัง้ทางภมูิศาสตรข์องลูกคา้  สินทรพัยต์ามส่วนงานแยก
ตามสถานท่ีตัง้ทางภมูิศาสตรข์องสินทรพัย ์
 
ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนงานภูมิศาสตร์ 
 หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 
รายได้     
ไทย 17,928,655 25,171,934 17,496,802 24,655,214 
ตา่งประเทศ 196,255 27,465 184,704 7,731 
รวม 18,124,910 25,199,399 17,681,506 24,662,945 

 
ลูกค้ารายใหญ่ 
 
ส าหรบัปีสิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 รายไดจ้ากลูกคา้ 2 รายจากส่วนงาน 1 ของกลุ่มบริษัท จ านวนเงินรวม 7,502 ลา้นบาท 
(2562: 3 ราย จ านวน 6,490 ลา้นบาท)  
 

SSI TH_6 พ.ค. 2564

 
 

 

30. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 
    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 

การเปล่ียนแปลงในสินคา้ส าเรจ็รูปและงานระหว่างท า 1,217,875 914,725 1,240,282 918,902 
วตัถดุิบและวสัดสุิน้เปลืองใชไ้ป 14,794,820 22,215,507 14,584,316 21,991,379 
คา่ใชจ้่ายผลประโยชนต์อบแทนพนกังาน 1,088,284 1,109,860 793,141 783,968 
คา่น า้มนัเชือ้เพลิงและพลงังานไฟฟ้า 533,588 660,322 525,866 651,651 
คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 649,485 723,033 540,841 617,842 
คา่ซอ่มบ ารุง 204,672 282,806 196,933 277,143 
คา่ขนส่ง 357,303 467,061 357,303 467,061 
คา่ธรรมเนียมวิชาชีพ 286,118 290,990 162,802 159,221 
คา่ใชจ้่ายขัน้ต  ่าท่ีตอ้งจ่ายตามสญัญา                     

เช่าด  าเนินงาน 19,768 46,981 13,740 35,313 
ผลขาดทนุดา้นเครดติ/หนีส้ญูและหนี ้

สงสยัจะสญู 1,243 843,311 1,243 843,311 
คา่โฆษณาและประชาสมัพนัธ ์ 9,751 14,626 9,751 14,626 
คา่เบีย้ปรบั 1,817 911 1,817 911 
ขาดทนุจากมลูคา่สินคา้คงเหลือลดลง  

(กลบัรายการ) (538,518) 35,404 (538,518) 35,404 
ขาดทนุจากสญัญาท่ีสรา้งภาระ (กลบัรายการ) 12,291 (1,073) 12,291 (1,073) 
ขาดทนุจากการดอ้ยคา่เงินลงทนุในการรว่มคา้ - - - 530,887 
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31.  ภาษีเงนิได้                                                                                                                                   
 
ภาษีเงินได้ทีรั่บรู้ในก าไรหรือขาดทุน 

    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 

ภาษีเงนิได้ของปีปัจจุบัน      
ส าหรบัปีปัจจุบนั  - (36,904) - - 
ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี      
การเปล่ียนแปลงของผลตา่งชั่วคราว    (9,821) 7,560 (853) (3,116) 
รวม(ค่าใช้จ่าย)รายได้ภาษีเงนิได้ (9,821) (29,344) (853) (3,116) 
 
 
การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีทีแ่ท้จริง 

    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม 
 2563 2562 

 อตัราภาษี จ านวนเงิน อตัราภาษี จ านวนเงิน 
 (รอ้ยละ)  (รอ้ยละ)  
ก าไร(ขาดทนุ) ก่อนภาษีเงินได ้  367,607  (1,747,632) 
จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20 73,521 20 (349,526) 
รายไดท่ี้ไม่ตอ้งเสียภาษี    (9,431)  (15,515) 
คา่ใชจ้่ายตอ้งหา้มทางภาษี  66,902  480,830 
คา่ใชจ้่ายทางภาษีหกัไดเ้พิ่มสองเท่า  (7,303)  (4,593) 
สินทรพัยแ์ละหนีส้ินภาษีเงินไดท่ี้ไม่ไดบ้นัทกึระหวา่งปี  (9,821)  7,442 
ภาษีงวดก่อนท่ีบนัทกึต ่า(สงู)ไป  (3,819)  3,668 
ขาดทนุทางภาษียกมา  (119,870)  (151,650) 
รวม 

 
(9,821) 

 
(29,344) 
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31.  ภาษีเงนิได้                                                                                                                                   
 
ภาษีเงินได้ทีรั่บรู้ในก าไรหรือขาดทุน 

    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 

ภาษีเงนิได้ของปีปัจจุบัน      
ส าหรบัปีปัจจุบนั  - (36,904) - - 
ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี      
การเปล่ียนแปลงของผลตา่งชั่วคราว    (9,821) 7,560 (853) (3,116) 
รวม(ค่าใช้จ่าย)รายได้ภาษีเงนิได้ (9,821) (29,344) (853) (3,116) 
 
 
การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีทีแ่ท้จริง 

    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม 
 2563 2562 

 อตัราภาษี จ านวนเงิน อตัราภาษี จ านวนเงิน 
 (รอ้ยละ)  (รอ้ยละ)  
ก าไร(ขาดทนุ) ก่อนภาษีเงินได ้  367,607  (1,747,632) 
จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20 73,521 20 (349,526) 
รายไดท่ี้ไม่ตอ้งเสียภาษี    (9,431)  (15,515) 
คา่ใชจ้่ายตอ้งหา้มทางภาษี  66,902  480,830 
คา่ใชจ้่ายทางภาษีหกัไดเ้พิ่มสองเท่า  (7,303)  (4,593) 
สินทรพัยแ์ละหนีส้ินภาษีเงินไดท่ี้ไม่ไดบ้นัทกึระหวา่งปี  (9,821)  7,442 
ภาษีงวดก่อนท่ีบนัทกึต ่า(สงู)ไป  (3,819)  3,668 
ขาดทนุทางภาษียกมา  (119,870)  (151,650) 
รวม 

 
(9,821) 

 
(29,344) 
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    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 

 อตัราภาษี จ านวนเงิน อตัราภาษี จ านวนเงิน 
 (รอ้ยละ)  (รอ้ยละ)  
ก าไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษีเงินได ้  433,496  (2,398,675) 
จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20 86,699 20 (479,735) 
รายไดท่ี้ไม่ตอ้งเสียภาษี    (9,431)  (13,511) 
คา่ใชจ้่ายตอ้งหา้มทางภาษี  42,602  583,184 
สินทรพัยแ์ละหนีส้ินภาษีเงินไดท่ี้ไม่ไดบ้นัทกึระหวา่งปี  (853)  7,442 
ขาดทนุทางภาษียกมา  (119,870)  (100,496) 
รวม 

 
(853) 

 
(3,116) 

 
การรบัรูภ้าษีเงินไดข้ึน้อยู่กบัการประมาณการท่ีดีท่ีสุดของฝ่ายบริหารเก่ียวกบัอตัราภาษีเงินไดป้ระจ าปีถวัเฉล่ียถ่วงน า้หนกัท่ีคาดไว้
ส  าหรบัปีท่ีใชก้บัรายไดก้่อนภาษีของปี อตัราภาษีเงินไดท่ี้แทจ้รงิของกลุ่มบรษิัทไดร้บัผลกระทบจากปัจจยัดงัตอ่ไปนี ้
 
 ขาดทุนทางภาษีและผลแตกต่างชั่วคราวท่ีเกิดขึน้ในระหว่างงวด ซึ่งสินทรพัย์ภาษีเงินไดร้อการตัดบัญชีไม่ไดร้ับการบันทึก 

เน่ืองจากฝ่ายบรหิารพิจารณาว่าไม่มีแนวโนม้ท่ีก าไรสทุธิทางภาษีในอนาคตจะสามารถน ามาใชไ้ด ้
 ก าไรสุทธิบางส่วนของกลุ่มบริษัท ซึ่งเกิดจากธุรกรรมท่ีไดร้บัการส่งเสริมการลงทุน โดยก าไรสุทธิของธุรกรรมดงักล่าวไดร้บั

ยกเวน้ไม่ตอ้งเสียภาษีเงินได ้
 ขาดทุนของบริษัทย่อยบางแห่งของกลุ่มบริษัท ซึ่งไม่สามารถจะน ามาสุทธิกับก าไรของบริษัทย่อยแห่งอ่ืนๆ ของกลุ่มบริษัทใน

การค านวณภาษีเงินได ้
 
32. ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น   

 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน 
 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขัน้พืน้ฐานส าหรบัปี ค านวณจากก าไร (ขาดทนุ) ส าหรบังวดท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้สามัญของบริษัทและ
จ านวนหุน้สามญัท่ีออกจ าหน่ายแลว้ระหวา่งปีโดยวธีิถวัเฉล่ียถ่วงน า้หนกั  
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ส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 แสดงการค านวณดงันี ้
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 

 
ก าไร(ขาดทุน) ส าหรับปีทีเ่ป็นส่วนของผู้ถอืหุ้น
ของบริษัท (พันบาท) 376,347 (1,802,878) 432,643 (2,401,791) 

จ านวนหุน้สามญัท่ีออก ณ วนัท่ี 1 มกราคม 11,113,018 11,113,018 11,113,018 11,113,018 
ผลกระทบจากหุน้ท่ีออกจ าหน่ายในระหวา่งปี - - - - 
จ านวนหุ้นสามัญโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนัก 
(ข้ันพืน้ฐาน) (พันหุ้น) 11,113,018 11,113,018 11,113,018 11,113,018 

ก าไร(ขาดทุน) ต่อหุ้นข้ันพืน้ฐาน (บาท) 0.03 (0.16) 0.04 (0.22) 
 
33. สิทธิประโยชนจ์ากการส่งเสริมการลงทุน   

 
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุอนมุัติใหก้ลุ่มบริษัทไดร้บัสิทธิประโยชนห์ลายประการในฐานะผูไ้ดร้บัการส่งเสริมการลงทนุตาม
พระราชบญัญัติส่งเสริมการลงทนุ พ.ศ. 2520 เก่ียวกบั (1) ผลิตเหล็กแผ่นรีดรอ้นและเหล็กแผ่นรีดรอ้นเคลือบน า้มนั (2) บริการขน
ถ่ายสินคา้ส าหรบัเรือเดนิทะเล (3) บรกิารเรือก าลงัสงู (4) ผลิตเครื่องจกัรและอุปกรณส์ าหรบังานอุตสาหกรรม ชิน้ส่วนเครื่องจกัรกล 
การซอ่มแซมและปรบัปรุงอปุกรณเ์ครื่องจกัรอตุสาหกรรม และโครงสรา้งโลหะส าหรบังานอตุสาหกรรม 
 
ซึง่พอสรุปสาระส าคญัไดด้งันี ้ 
 
(ก) ไดร้บัยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรบัเครื่องจกัรที่ไดร้บัอนมุตัโิดยคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทนุ 
 
(ข) ไดร้บัยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรบัวตัถดุบิและวสัดท่ีุจ าเป็นท่ีน าเขา้มา 
 
(ค) ไดร้บัยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ตบิคุคลส าหรบัก าไรสทุธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการการจ าหน่ายเหล็กแผ่นรีดรอ้น และเหล็กแผ่นรีด

รอ้นเคลือบน า้มนัรวมกันไม่เกิน 1.6 ลา้นตนั ต่อปี เป็นระยะเวลา 8 ปี นับตัง้แต่วนัท่ีเริ่มมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนัน้ 
(วนัท่ี 13 พฤษภาคม 2547) 

 
(ง) ไดร้บัยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ตบิคุคลส าหรบัก าไรสทุธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดร้บัการส่งเสริมรวมกนัไม่เกินรอ้ยละ 100 ของ

เงินลงทนุ ไม่รวมค่าท่ีดินและทุนหมุนเวียนเป็นระยะเวลา 8 ปี นับตัง้แต่วนัท่ีเริ่มมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนัน้ (14 
พฤศจิกายน 2549) ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลท่ีไดร้บัยกเวน้ดงักล่าวมีจ า นวนไม่เกิน 1,146 ลา้นบาท ทัง้นี ้ จะปรบัเปล่ียนตาม
จ านวนเงินลงทนุโดยไม่รวมค่าท่ีดนิและทุนหมุนเวียนท่ีแทจ้รงิในวนัเปิดด าเนินการตามโครงการท่ีไดร้บัการส่งเสริมและไดร้บั
ยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรบัเครื่อง จกัรตามท่ีคณะกรรมการอนมุตัิ 

 
(จ) ไดร้บัยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ตบิคุคลส าหรบัก าไรสทุธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดร้บัการส่งเสริมรวมกนัไม่เกินรอ้ยละ 100 ของ

เงินลงทุน ไม่รวมค่าท่ีดินและทุนหมุนเวียนเป็นระยะเวลา 8 ปี นับตัง้แต่วนัท่ีมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนัน้ (วนัท่ี 4 
กรกฎาคม 2555) ภาษีเงินไดนิ้ตบิคุคลที่ไดร้บัการยกเวน้ดงักล่าวมีจ านวนไม่เกิน 300 ลา้นบาท ทัง้นี ้จะปรบัเปล่ียนตามจ านวน
เงินลงทนุโดยไม่รวมคา่ท่ีดนิและทนุหมนุเวียนท่ีแทจ้รงิในการเปิดด าเนินงานตามโครงการท่ีไดร้บัการส่งเสรมิ 

 
(ฉ) ไดร้บัยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ตบิคุคลส าหรบัก าไรสทุธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดร้บัการส่งเสริมรวมกนัไม่เกินรอ้ยละ 100 ของ

เงินลงทนุ ไม่รวมคา่ท่ีดนิและทนุหมนุเวียนเป็นระยะเวลา 8 ปี นบัตัง้แต่วนัท่ีเริ่มมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนัน้ ภาษีเงินได้
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ส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 แสดงการค านวณดงันี ้
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 

 
ก าไร(ขาดทุน) ส าหรับปีทีเ่ป็นส่วนของผู้ถอืหุ้น
ของบริษัท (พันบาท) 376,347 (1,802,878) 432,643 (2,401,791) 

จ านวนหุน้สามญัท่ีออก ณ วนัท่ี 1 มกราคม 11,113,018 11,113,018 11,113,018 11,113,018 
ผลกระทบจากหุน้ท่ีออกจ าหน่ายในระหวา่งปี - - - - 
จ านวนหุ้นสามัญโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนัก 
(ข้ันพืน้ฐาน) (พันหุ้น) 11,113,018 11,113,018 11,113,018 11,113,018 

ก าไร(ขาดทุน) ต่อหุ้นข้ันพืน้ฐาน (บาท) 0.03 (0.16) 0.04 (0.22) 
 
33. สิทธิประโยชนจ์ากการส่งเสริมการลงทุน   

 
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุอนมุัติใหก้ลุ่มบริษัทไดร้บัสิทธิประโยชนห์ลายประการในฐานะผูไ้ดร้บัการส่งเสริมการลงทนุตาม
พระราชบญัญัติส่งเสริมการลงทนุ พ.ศ. 2520 เก่ียวกบั (1) ผลิตเหล็กแผ่นรีดรอ้นและเหล็กแผ่นรีดรอ้นเคลือบน า้มนั (2) บริการขน
ถ่ายสินคา้ส าหรบัเรือเดนิทะเล (3) บรกิารเรือก าลงัสงู (4) ผลิตเครื่องจกัรและอุปกรณส์ าหรบังานอุตสาหกรรม ชิน้ส่วนเครื่องจกัรกล 
การซอ่มแซมและปรบัปรุงอปุกรณเ์ครื่องจกัรอตุสาหกรรม และโครงสรา้งโลหะส าหรบังานอตุสาหกรรม 
 
ซึง่พอสรุปสาระส าคญัไดด้งันี ้ 
 
(ก) ไดร้บัยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรบัเครื่องจกัรที่ไดร้บัอนมุตัโิดยคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทนุ 
 
(ข) ไดร้บัยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรบัวตัถดุบิและวสัดท่ีุจ าเป็นท่ีน าเขา้มา 
 
(ค) ไดร้บัยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ตบิคุคลส าหรบัก าไรสทุธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการการจ าหน่ายเหล็กแผ่นรีดรอ้น และเหล็กแผ่นรีด

รอ้นเคลือบน า้มนัรวมกันไม่เกิน 1.6 ลา้นตนั ต่อปี เป็นระยะเวลา 8 ปี นับตัง้แต่วนัท่ีเริ่มมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนัน้ 
(วนัท่ี 13 พฤษภาคม 2547) 

 
(ง) ไดร้บัยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ตบิคุคลส าหรบัก าไรสทุธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดร้บัการส่งเสริมรวมกนัไม่เกินรอ้ยละ 100 ของ

เงินลงทนุ ไม่รวมค่าท่ีดินและทุนหมุนเวียนเป็นระยะเวลา 8 ปี นับตัง้แต่วนัท่ีเริ่มมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนัน้ (14 
พฤศจิกายน 2549) ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลท่ีไดร้บัยกเวน้ดงักล่าวมีจ า นวนไม่เกิน 1,146 ลา้นบาท ทัง้นี ้ จะปรบัเปล่ียนตาม
จ านวนเงินลงทนุโดยไม่รวมค่าท่ีดนิและทุนหมุนเวียนท่ีแทจ้รงิในวนัเปิดด าเนินการตามโครงการท่ีไดร้บัการส่งเสริมและไดร้บั
ยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรบัเครื่อง จกัรตามท่ีคณะกรรมการอนมุตัิ 

 
(จ) ไดร้บัยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ตบิคุคลส าหรบัก าไรสทุธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดร้บัการส่งเสริมรวมกนัไม่เกินรอ้ยละ 100 ของ

เงินลงทุน ไม่รวมค่าท่ีดินและทุนหมุนเวียนเป็นระยะเวลา 8 ปี นับตัง้แต่วนัท่ีมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนัน้ (วนัท่ี 4 
กรกฎาคม 2555) ภาษีเงินไดนิ้ตบิคุคลที่ไดร้บัการยกเวน้ดงักล่าวมีจ านวนไม่เกิน 300 ลา้นบาท ทัง้นี ้จะปรบัเปล่ียนตามจ านวน
เงินลงทนุโดยไม่รวมคา่ท่ีดนิและทนุหมนุเวียนท่ีแทจ้รงิในการเปิดด าเนินงานตามโครงการท่ีไดร้บัการส่งเสรมิ 

 
(ฉ) ไดร้บัยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ตบิคุคลส าหรบัก าไรสทุธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดร้บัการส่งเสริมรวมกนัไม่เกินรอ้ยละ 100 ของ

เงินลงทนุ ไม่รวมคา่ท่ีดนิและทนุหมนุเวียนเป็นระยะเวลา 8 ปี นบัตัง้แต่วนัท่ีเริ่มมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนัน้ ภาษีเงินได้

SSI TH_6 พ.ค. 2564

 
 

 

นิตบิคุคลที่ไดร้บัการยกเวน้ดงักล่าวมีจ านวนไม่เกิน 167 ลา้นบาท ทัง้นีจ้ะปรบัเปล่ียนตามจ านวนเงินลงทนุโดยไม่รวมค่าท่ีดิน
และทนุหมนุเวียนท่ีแทจ้รงิในวนัเปิดด าเนินการตามโครงการท่ีไดร้บัการส่งเสรมิ 

 
เน่ืองจากเป็นกิจการท่ีไดร้บัการส่งเสริมการลงทนุ กลุ่มบริษัทจะตอ้งปฏิบตัิตามเง่ือนไขและขอ้ก าหนดตามท่ีระบุไวใ้นบตัรส่งเสริม
การลงทนุ 
 
รายไดท่ี้ไดร้บัการส่งเสรมิการลงทนุและท่ีไม่ไดร้บัการส่งเสรมิการลงทนุส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม สรุปไดด้งันี ้
 

      หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม 
 2563 2562 
 
 

กิจการท่ีไดร้บั 
การส่งเสรมิ 

กิจการท่ีไม่ได้
รบัการส่งเสรมิ รวม 

กิจการท่ีไดร้บั 
การส่งเสรมิ 

กิจการท่ีไม่ได้
รบัการส่งเสรมิ 

 
รวม 

       
ขายและบรกิารตา่งประเทศ - 196,255 196,255 - 27,465 27,465 
ขายและบรกิารในประเทศ - 18,248,198 18,248,198 1,296 25,594,181 25,595,477 
ตดัรายการระหว่างกนั - (319,543) (319,543) - (423,543) (423,543) 
รวมรายได้ - 18,124,910 18,124,910 1,296 25,198,103 25,199,399 
       
       
      หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 
 
 

กิจการท่ีไดร้บั 
การส่งเสรมิ 

กิจการท่ีไม่ได้
รบัการส่งเสรมิ รวม 

กิจการท่ีไดร้บั 
การส่งเสรมิ 

กิจการท่ีไม่ได้
รบัการส่งเสรมิ 

 
รวม 

       
ขายและบรกิารตา่งประเทศ - 184,704 184,704 - 7,731 7,731 
ขายและบรกิารในประเทศ - 17,496,802 17,496,802 - 24,655,214 24,655,214 
รวมรายได้ 

- 17,681,506 17,681,506 - 24,662,945 24,662,945 
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34. ภาระผูกพันและหนีส้ินทีอ่าจเกิดขึน้ 
    หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 

ภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุน     
สัญญาทียั่งไม่ได้รับรู้     
เครื่องจกัรและอปุกรณ ์ 59 82 135 104 
รวม 59 82 135 104 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบรษิัทมีรายจ่ายฝ่ายทนุจ านวน 37 ลา้นบาท 0.5 ลา้นเหรียญสหรฐัและจ านวน 0.2 ลา้นยูโร (2562: 
จ านวน 35 ลา้นบาท 0.2 ลา้นเหรียญสหรฐัและจ านวน 1.2 ลา้นยูโร) ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซือ้และตดิตัง้เครื่องจกัรและอปุกรณ์ 
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีรายจ่ายฝ่ายทนุจ านวน 113 ลา้นบาท 0.5 ลา้นเหรียญสหรฐัและจ านวน 0.2 ลา้นยูโร (2562: 
จ านวน 57 ลา้นบาท 0.2 ลา้นเหรียญสหรฐัและจ านวน 1.2 ลา้นยูโร)  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซือ้และตดิตัง้เครื่องจกัรและอปุกรณ ์ 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบรษิัทมีจ านวนเงินขัน้ต  ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทัง้สิน้ภายใตส้ญัญาเช่าที่ดนิดงันี  ้
 

    หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 

ภาระผูกพันจากสัญญาเช่าด าเนินงาน     
    ทีย่กเลิกไม่ได้     
ภายในระยะเวลาหนึ่งปี 0.30 12 0.23 5 
ระยะเวลามากกว่าหนึ่งปีถงึหา้ปี 0.21 3 - 4 
รวม 0.51 15 0.23 9 
     
ภาระผูกพันอื่นๆ     
สญัญาซือ้วตัถุดบิ 821 6,511 821 2,194 
เลตเตอรอ์อฟเครดติ - 43 - - 
สญัญาอ่ืนๆ 312 569 297 513 

รวม 1,133 7,123 1,118 2,707 
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทไม่มีภาระผูกพนัตามสญัญาเช่าท่ีดินดงักล่าวจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบตัิ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษัทรบัรูห้นีส้ินตามสัญญาเช่าท่ีดินท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่า
ด  าเนินงานดว้ยมลูค่าปัจจุบนัของเงินจ่ายช าระตามสญัญาเช่าท่ีเหลืออยู่คิดลดดว้ยอตัราดอกเบีย้เงินกูยื้มส่วนเพ่ิมของกลุ่มบริษัท 
ตามที่กล่าวไวใ้นหมายเหตปุระกอบงบการเงินขอ้ 6 
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพนัอ่ืนจากการท าสญัญาซือ้อะไหล่และวสัดุ อุปกรณแ์ละสญัญาซ่อมบ ารุงเป็น
จ านวน 219 ลา้นบาท จ านวน 1 ลา้นเหรียญสหรฐั จ านวน 1.5 ลา้นยูโร จ านวน 0.1 ลา้นปอนดส์เตอรล์ิง และจ านวน 8.2 ลา้นเยน
ญ่ีปุ่ น (31 ธันวาคม 2562: จ านวน 309 ล้านบาท จ านวน 2.9 ล้านเหรียญสหรัฐ จ านวน 4.0 ล้านยูโร จ านวน 0.04 ล้าน          
ปอนดส์เตอรล์ิง และจ านวน 34.6 ลา้นเยนญ่ีปุ่ น) 
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34. ภาระผูกพันและหนีส้ินทีอ่าจเกิดขึน้ 
    หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 

ภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุน     
สัญญาทียั่งไม่ได้รับรู้     
เครื่องจกัรและอปุกรณ ์ 59 82 135 104 
รวม 59 82 135 104 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบรษิัทมีรายจ่ายฝ่ายทนุจ านวน 37 ลา้นบาท 0.5 ลา้นเหรียญสหรฐัและจ านวน 0.2 ลา้นยูโร (2562: 
จ านวน 35 ลา้นบาท 0.2 ลา้นเหรียญสหรฐัและจ านวน 1.2 ลา้นยูโร) ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซือ้และตดิตัง้เครื่องจกัรและอปุกรณ์ 
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีรายจ่ายฝ่ายทนุจ านวน 113 ลา้นบาท 0.5 ลา้นเหรียญสหรฐัและจ านวน 0.2 ลา้นยูโร (2562: 
จ านวน 57 ลา้นบาท 0.2 ลา้นเหรียญสหรฐัและจ านวน 1.2 ลา้นยูโร)  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซือ้และตดิตัง้เครื่องจกัรและอปุกรณ ์ 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบรษิัทมีจ านวนเงินขัน้ต  ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทัง้สิน้ภายใตส้ญัญาเช่าที่ดนิดงันี  ้
 

    หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 

ภาระผูกพันจากสัญญาเช่าด าเนินงาน     
    ทีย่กเลิกไม่ได้     
ภายในระยะเวลาหนึ่งปี 0.30 12 0.23 5 
ระยะเวลามากกว่าหนึ่งปีถงึหา้ปี 0.21 3 - 4 
รวม 0.51 15 0.23 9 
     
ภาระผูกพันอื่นๆ     
สญัญาซือ้วตัถุดบิ 821 6,511 821 2,194 
เลตเตอรอ์อฟเครดติ - 43 - - 
สญัญาอ่ืนๆ 312 569 297 513 

รวม 1,133 7,123 1,118 2,707 
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทไม่มีภาระผูกพนัตามสญัญาเช่าท่ีดินดงักล่าวจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบตัิ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษัทรบัรูห้นีส้ินตามสัญญาเช่าท่ีดินท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่า
ด  าเนินงานดว้ยมลูค่าปัจจุบนัของเงินจ่ายช าระตามสญัญาเช่าท่ีเหลืออยู่คิดลดดว้ยอตัราดอกเบีย้เงินกูยื้มส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษัท 
ตามที่กล่าวไวใ้นหมายเหตปุระกอบงบการเงินขอ้ 6 
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพนัอ่ืนจากการท าสญัญาซือ้อะไหล่และวสัดุ อุปกรณแ์ละสญัญาซ่อมบ ารุงเป็น
จ านวน 219 ลา้นบาท จ านวน 1 ลา้นเหรียญสหรฐั จ านวน 1.5 ลา้นยูโร จ านวน 0.1 ลา้นปอนดส์เตอรล์ิง และจ านวน 8.2 ลา้นเยน
ญ่ีปุ่ น (31 ธันวาคม 2562: จ านวน 309 ล้านบาท จ านวน 2.9 ล้านเหรียญสหรัฐ จ านวน 4.0 ล้านยูโร จ านวน 0.04 ล้าน          
ปอนดส์เตอรล์ิง และจ านวน 34.6 ลา้นเยนญ่ีปุ่ น) 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีภาระผูกพนัอ่ืนจากการท าสัญญาซือ้อะไหล่และวสัดอุุปกรณแ์ละสญัญาซ่อมบ ารุงเป็นจ านวน  
203.4 ลา้นบาท จ านวน 1 ลา้นเหรียญสหรฐั จ านวน 1.5  ลา้นยูโร จ านวน 0.1 ลา้นปอนดส์เตอรล์ิง และจ านวน 8.2 ลา้นเยนญ่ีปุ่ น 
(31 ธนัวาคม 2562: จ านวน 277 ลา้นบาท จ านวน 2.9 ลา้นเหรียญสหรฐั จ านวน 4.0 ลา้นยูโร จ านวน 0.04 ลา้นปอนดส์เตอรล์ิง 
และจ านวน 34.6  ลา้นเยนญ่ีปุ่ น) 
 
หนีสิ้นทีอ่าจเกิดขึน้ 
 
ก) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษัทมีหนีส้ินท่ีอาจเกิดขึน้จากการท่ีธนาคารไดอ้อกหนงัสือค า้ประกนั ในเรื่อง

ดงัตอ่ไปนี ้
 

    หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 

     
การใชไ้ฟฟ้า 107 107 104 104 
การประกนัผลงาน 78 47 34 4 
อ่ืนๆ 11 11 - - 
รวม 196 165 138 108 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษัทมีหนังสือค า้ประกันท่ีออกโดยธนาคารในนามบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่ง
เก่ียวเน่ืองกับภาระผูกพันทางปฏิบตัิบางประการตามปกติธุรกิจของกลุ่มบริษัท ซึ่งประกอบดว้ย หนังสือค า้ประกันเพ่ือค  า้
ประกนั  

 
 การจดัตัง้ท  าเนียบทา่เทียบเรือและโรงพกัสินคา้ใหไ้วแ้ก่กรมศลุกากรจ านวน 11 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม2562: จ านวน 11 

ลา้นบาท)  
 การปฏิบตังิานตามสญัญาจ านวน 78 ลา้นบาท  (31 ธนัวาคม 2562: จ านวน 47 ลา้นบาท)  
 การใชไ้ฟฟ้าจ านวน 107 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2562: จ านวน 107 ลา้นบาท)   

 
ข) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีหนีส้ินท่ีอาจเกิดขึน้จากการค า้ประกนัตามสญัญาและค่าเสียหายตามสญัญาเป็นจ านวน

เงิน 31 ลา้นเหรียญสหรฐั โดยมีเง่ือนไขว่าบริษัทตอ้งช าระก็ต่อเม่ือเกิดความเสียหายดา้นส่ิงแวดลอ้มและเป็นไปตามเง่ือนไข
ความรบัผิดชอบดา้นสิ่งแวดลอ้มตามสญัญาซือ้ขายโรงถลุงเหล็กและผลิตเหล็กกลา้ครบวงจร ฉบบัลงวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ ์
2554  
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ข้อพิพาทและคดีความ   
 
ทีด่นิในจังหวัดประจวบคีรีขันธ ์

 
ก) เม่ือวนัท่ี 9 กรกฎาคม 2553 ส  านกังานท่ีดนิจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์สาขาบางสะพานไดเ้รียกใหบ้ริษัทและบริษัทย่อยท าการส่ง

หนงัสือรบัรองการท าประโยชน ์(น.ส. 3 ก.) (“หนงัสือรบัรอง”) ของบริษัทและบริษัทย่อยแห่งหนึ่งจ านวนหลายแปลง (มลูค่า
รวม 123.1 ล้านบาทของบริษัท และ 187.6 ล้านบาทของบริษัทย่อย)เพ่ือท าการยกเลิก ต่อมาส านักงานท่ีดินจังหวัด
ประจวบคีรีขนัธ ์สาขาบางสะพานไดอ้อกประกาศการด าเนินการออกใบแทนหนงัสือรบัรองการท าประโยชน ์(น.ส. 3 ก.) บริษัท
และบริษัทย่อยไดย่ื้นฟ้องเจา้พนักงานท่ีดินจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ สาขาบางสะพาน  ต่อศาลปกครองกลาง เพ่ือขอใหศ้าล
ปกครองกลางมีค  าพิพากษาเพิกถอนการออกประกาศ พรอ้มกันนีบ้ริษัทและบริษัทย่อยยังไดย่ื้นค ารอ้งขอใหศ้าลปกครอง
กลางก าหนดมาตรการหรือวธีิการคุม้ครองเพ่ือบรรเทาทกุขช์ั่วคราวแก่ผูฟ้้องคดีดว้ย โดยศาลไดร้บัค  าฟ้องไวพ้ิจารณาแลว้  

 
วนัท่ี 1 กนัยายน 2553 บรษิัทและบริษัทย่อยไดย่ื้นฟ้องอธิบดีกรมท่ีดินและรองปลดักระทรวงมหาดไทยต่อศาลปกครองกลาง 
โดยขอใหศ้าลปกครองกลางมีค  าพิพากษาเพิกถอนค าสั่งอธิบดีกรมท่ีดินลงวนัท่ี 5 มกราคม 2553 ท่ีไดมี้ค  าสั่งเพิกถอนและ
แกไ้ขรูปแผนท่ีและเนือ้ท่ีของหนงัสือรบัรอง และใหเ้พิกถอนค าวนิิจฉยัอทุธรณข์องรองปลดักระทรวงมหาดไทย รวมทัง้ไดข้อให้
ศาลไตส่วนค ารอ้งขอทเุลาค าบงัคบัตามค าสั่งทางปกครองดงักล่าวเม่ือวนัท่ี 6 สิงหาคม 2556 ศาลปกครองกลางมีค  าสั่งทเุลา
การบงัคบัคดีท่ีสั่งใหบ้รษิัทและบรษิัทย่อยออกจากป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองแม่ร  าพึง จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์และงดเวน้การ
กระท าใดๆ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติต่อเม่ือวนัท่ี 23 ธันวาคม 2557 ศาลปกครองสูงสุดมีค  าสั่งกลบัเป็นยกค าขอใหท้เุลาการ
บงัคบัคดีท่ีสั่งใหบ้รษิัทและบรษิัทย่อยออกจากป่าสงวนแหง่ชาต ิ

 
นอกจากนีศ้าลไดมี้ค  าสั่งใหร้วมการพิจารณาคดีนี ้เข้ากับคดีซึ่งบริษัทและบริษัทย่อยไดย่ื้นฟ้องเจ้าพนักงานท่ีดินจังหวัด
ประจวบคีรีขนัธ ์สาขาบางสะพาน ดงักล่าวขา้งตน้แลว้  

 
เม่ือวนัท่ี 29 สิงหาคม 2560 ศาลปกครองกลางไดมี้ค  าพิพากษายกฟ้อง ต่อมาเม่ือวนัท่ี 27 กนัยายน 2560 บริษัทและบริษัท
ย่อยไดย่ื้นอทุธรณค์ดัคา้นค าพิพากษาตอ่ศาลปกครองสงูสดุ    

 
ซึง่ปัจจบุนัอยู่ในระหวา่งการพิจารณาของศาล 
 

ข) เม่ือวนัท่ี 20 ธนัวาคม 2553 นายอ าเภอบางสะพาน ในฐานะเจา้หนา้ท่ีผูค้วบคมุและรกัษาป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองแม่ร  าพึง 
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์ไดมี้ค  าสั่งเป็นหนงัสือแจง้แก่บริษัทและบริษัทย่อย ใหอ้อกจากท่ีดิน และงดเวน้การกระท าใดๆ ในเขต
ท่ีดนิ ซึง่อธิบดีกรมท่ีดนิไดมี้ค  าสั่งใหเ้พิกถอนเอกสารสิทธ์ิท่ีดนิตามหนงัสือรบัรอง และส านกังานท่ีดนิจงัหวดัประจวบคีรีขนัธไ์ด้
ออกใบแทนหนงัสือรบัรองภายในวนัท่ี 30 มกราคม 2554  
 
เม่ือวนัท่ี 30 มีนาคม 2554 บริษัทและบริษัทย่อยไดย่ื้นฟ้องต่อศาลปกครองกลาง โดยขอใหเ้พิกถอนค าสั่งนายอ าเภอบาง
สะพาน ท่ีมีค  าสั่งเม่ือวนัท่ี 20 ธันวาคม 2553 ใหบ้ริษัทและบริษัทย่อยออกจากป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองแม่ร  าพึง จังหวัด
ประจวบครีีขนัธแ์ละงดเวน้การกระท าใดๆ ในเขตป่าสงวนแหง่ชาต ิ 
 
เม่ือวนัท่ี 20 กมุภาพนัธ ์2561 ศาลปกครองกลางไดมี้ค  าพิพากษายกฟ้องคดีดงักล่าวขา้งตน้ ต่อมาเม่ือวนัท่ี 19 มีนาคม 2561 
บรษิัทและบรษิัทย่อยไดย่ื้นอทุธรณค์ดัคา้นค าพิพากษาตอ่ศาลปกครองสงูสดุ  
 
ซึง่ปัจจบุนัอยู่ในระหวา่งการพิจารณาของศาล 
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ข้อพิพาทและคดีความ   
 
ทีด่นิในจังหวัดประจวบคีรีขันธ ์

 
ก) เม่ือวนัท่ี 9 กรกฎาคม 2553 ส  านกังานท่ีดนิจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์สาขาบางสะพานไดเ้รียกใหบ้ริษัทและบริษัทย่อยท าการส่ง

หนงัสือรบัรองการท าประโยชน ์(น.ส. 3 ก.) (“หนงัสือรบัรอง”) ของบริษัทและบริษัทย่อยแห่งหนึ่งจ านวนหลายแปลง (มลูค่า
รวม 123.1 ล้านบาทของบริษัท และ 187.6 ล้านบาทของบริษัทย่อย)เพ่ือท าการยกเลิก ต่อมาส านักงานท่ีดินจังหวัด
ประจวบคีรีขนัธ ์สาขาบางสะพานไดอ้อกประกาศการด าเนินการออกใบแทนหนงัสือรบัรองการท าประโยชน ์(น.ส. 3 ก.) บริษัท
และบริษัทย่อยไดย่ื้นฟ้องเจา้พนักงานท่ีดินจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ สาขาบางสะพาน  ต่อศาลปกครองกลาง เพ่ือขอใหศ้าล
ปกครองกลางมีค  าพิพากษาเพิกถอนการออกประกาศ พรอ้มกันนีบ้ริษัทและบริษัทย่อยยังไดย่ื้นค ารอ้งขอใหศ้าลปกครอง
กลางก าหนดมาตรการหรือวธีิการคุม้ครองเพ่ือบรรเทาทกุขช์ั่วคราวแก่ผูฟ้้องคดีดว้ย โดยศาลไดร้บัค  าฟ้องไวพ้ิจารณาแลว้  

 
วนัท่ี 1 กนัยายน 2553 บรษิัทและบริษัทย่อยไดย่ื้นฟ้องอธิบดีกรมท่ีดินและรองปลดักระทรวงมหาดไทยต่อศาลปกครองกลาง 
โดยขอใหศ้าลปกครองกลางมีค  าพิพากษาเพิกถอนค าสั่งอธิบดีกรมท่ีดินลงวนัท่ี 5 มกราคม 2553 ท่ีไดมี้ค  าสั่งเพิกถอนและ
แกไ้ขรูปแผนท่ีและเนือ้ท่ีของหนงัสือรบัรอง และใหเ้พิกถอนค าวนิิจฉยัอทุธรณข์องรองปลดักระทรวงมหาดไทย รวมทัง้ไดข้อให้
ศาลไตส่วนค ารอ้งขอทเุลาค าบงัคบัตามค าสั่งทางปกครองดงักล่าวเม่ือวนัท่ี 6 สิงหาคม 2556 ศาลปกครองกลางมีค  าสั่งทเุลา
การบงัคบัคดีท่ีสั่งใหบ้รษิัทและบรษิัทย่อยออกจากป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองแม่ร  าพึง จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์และงดเวน้การ
กระท าใดๆ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติต่อเม่ือวนัท่ี 23 ธันวาคม 2557 ศาลปกครองสูงสุดมีค  าสั่งกลบัเป็นยกค าขอใหท้เุลาการ
บงัคบัคดีท่ีสั่งใหบ้รษิัทและบรษิัทย่อยออกจากป่าสงวนแหง่ชาต ิ

 
นอกจากนีศ้าลไดมี้ค  าสั่งใหร้วมการพิจารณาคดีนี ้เข้ากับคดีซึ่งบริษัทและบริษัทย่อยไดย่ื้นฟ้องเจ้าพนักงานท่ีดินจังหวัด
ประจวบคีรีขนัธ ์สาขาบางสะพาน ดงักล่าวขา้งตน้แลว้  

 
เม่ือวนัท่ี 29 สิงหาคม 2560 ศาลปกครองกลางไดมี้ค  าพิพากษายกฟ้อง ต่อมาเม่ือวนัท่ี 27 กนัยายน 2560 บริษัทและบริษัท
ย่อยไดย่ื้นอทุธรณค์ดัคา้นค าพิพากษาตอ่ศาลปกครองสงูสดุ    

 
ซึง่ปัจจบุนัอยู่ในระหวา่งการพิจารณาของศาล 
 

ข) เม่ือวนัท่ี 20 ธนัวาคม 2553 นายอ าเภอบางสะพาน ในฐานะเจา้หนา้ท่ีผูค้วบคมุและรกัษาป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองแม่ร  าพึง 
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์ไดมี้ค  าสั่งเป็นหนงัสือแจง้แก่บริษัทและบริษัทย่อย ใหอ้อกจากท่ีดิน และงดเวน้การกระท าใดๆ ในเขต
ท่ีดนิ ซึง่อธิบดีกรมท่ีดนิไดมี้ค  าสั่งใหเ้พิกถอนเอกสารสิทธ์ิท่ีดนิตามหนงัสือรบัรอง และส านกังานท่ีดนิจงัหวดัประจวบคีรีขนัธไ์ด้
ออกใบแทนหนงัสือรบัรองภายในวนัท่ี 30 มกราคม 2554  
 
เม่ือวนัท่ี 30 มีนาคม 2554 บริษัทและบริษัทย่อยไดย่ื้นฟ้องต่อศาลปกครองกลาง โดยขอใหเ้พิกถอนค าสั่งนายอ าเภอบาง
สะพาน ท่ีมีค  าสั่งเม่ือวนัท่ี 20 ธันวาคม 2553 ใหบ้ริษัทและบริษัทย่อยออกจากป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองแม่ร  าพึง จังหวัด
ประจวบครีีขนัธแ์ละงดเวน้การกระท าใดๆ ในเขตป่าสงวนแหง่ชาต ิ 
 
เม่ือวนัท่ี 20 กมุภาพนัธ ์2561 ศาลปกครองกลางไดมี้ค  าพิพากษายกฟ้องคดีดงักล่าวขา้งตน้ ต่อมาเม่ือวนัท่ี 19 มีนาคม 2561 
บรษิัทและบรษิัทย่อยไดย่ื้นอทุธรณค์ดัคา้นค าพิพากษาตอ่ศาลปกครองสงูสดุ  
 
ซึง่ปัจจบุนัอยู่ในระหวา่งการพิจารณาของศาล 
 

SSI TH_6 พ.ค. 2564

 
 

 

อย่างไรก็ตามฝ่ายบริหารของบริษัทและบริษัทย่อยเช่ือว่าผลการพิจารณาจะไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานในอนาคตของ
บรษิัทและบรษิัทย่อย ในการจดัท างบการเงิน บริษัทและบริษัทย่อยไดบ้นัทกึค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของท่ีดินและสินทรพัยท่ี์ตัง้อยู่
บนท่ีดนิดงักล่าวทัง้จ  านวนในปี 2550 และ 2551 แลว้ตามล าดบั 

 
35. เคร่ืองมือทางการเงนิ 

 
นโยบายการจัดการความเส่ียงทางด้านการเงิน 
 
กลุ่มบริษัทมีความเส่ียงจากการด าเนินธุรกิจตามปกติจากการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบีย้และอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
และจากการไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดตามสัญญาของคู่สัญญา กลุ่มบริษัทไม่มีการถือหรือออกเครื่องมือทางการท่ีเป็นตราสาร
อนพุนัธ ์เพ่ือการเก็งก าไรหรือการคา้ 
 
การจดัการความเส่ียงเป็นส่วนท่ีส าคญัของธุรกิจของกลุ่มบริษัท  กลุ่มบริษัทมีระบบในการควบคมุใหมี้ความสมดลุของระดบัความ
เส่ียงใหเ้ป็นท่ียอมรบัได ้โดยพิจารณาระหว่างตน้ทนุท่ีเกิดจากความเส่ียงและตน้ทนุของการจดัการความเส่ียง  ฝ่ายบริหารไดมี้การ
ควบคุมกระบวนการการจดัการความเส่ียงของกลุ่มบริษัทอย่างต่อเน่ืองเพ่ือใหม้ั่นใจว่ามีความสมดุลระหว่างความเส่ียงและการ
ควบคมุความเส่ียง 
 
การบริหารจัดการทุน   
 
นโยบายของคณะกรรมการบริษัท คือการรกัษาระดบัเงินทุนใหม้ั่นคงเพ่ือรกัษานักลงทุน เจา้หนีแ้ละความเช่ือมั่นของตลาดและ
ก่อใหเ้กิดการพฒันาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการไดมี้การก ากับดแูลผลตอบแทนจากการลงทนุ ซึ่งกลุ่มบริษัทพิจารณาจาก
สดัส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมด าเนินงานต่อส่วนของเจา้ของรวม ซึ่งไม่รวมส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคมุ อีกทัง้ยังก ากับ
ดแูลระดบัการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญั  
 
ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบีย้  
 
ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบีย้ หมายถงึความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดในอนาคตของอตัราดอกเบีย้ในตลาด ซึ่ งส่งผล
กระทบตอ่การด าเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบรษิัท เน่ืองจากดอกเบีย้ของหลกัทรพัยท่ี์เป็นตราสารหนีแ้ละเงินกูยื้มส่วนใหญ่มี
อตัราคงที่ กลุ่มบรษิัทมีความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบีย้ท่ีเกิดจากเงินกูยื้ม (ดหูมายเหตปุระกอบงบการเงินขอ้ 22 และ 27) กลุ่มบริษัท
ไดล้ดความเส่ียงดงักล่าวโดยท าใหแ้น่ใจว่าดอกเบีย้ท่ีเกิดจากหลกัทรพัยท่ี์เป็นตราสารหนีแ้ละเงินกูยื้มส่วนใหญ่มีอตัราคงท่ี  

ส าหรบัหนีต้ามแผนฟ้ืนฟู ดอกเบีย้ท่ีแสดง คือ ดอกเบีย้ตามแผนฟ้ืนฟูกิจการดอกเบีย้จะไดร้บัยกเวน้บางส่วน ถา้สามารถปฏิบตัิได้
ตามเง่ือนไขบางประการ 
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อตัราดอกเบีย้ท่ีแทจ้รงิของหนีส้ินทางการเงินท่ีมีภาระดอกเบีย้ ณ วนัท่ี  31 ธันวาคม และระยะท่ีครบก าหนดช าระหรือก าหนดอตัรา
ใหม่มีดงันี ้
 

 หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

  อตัราดอกเบีย้
ปรบัขึน้ลง 

อตัรา
ดอกเบีย้ 

 
ไม่มี 

  

รายการ หมายเหต ุ ตามราคาตลาด คงที่ อตัราดอกเบีย้ รวม อตัราดอกเบีย้ 
สินทรพัยท์างการเงิน       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 8 665,740 - - 665,740 0.05% - 0.125 % 
ลกูหนีก้ารคา้ 9 - - 134,804 134,804 - 
ลกูหนีห้มนุเวียนอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั       
         ลกูหนีอ่ื้น  7 - - 150,162 150,162 - 
สินทรพัยท่ี์เกิดจากสญัญา หมนุเวียน 10 - - 16,593 16,593 - 
เงินใหกู้ยื้มระยะสัน้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7 11,056 - - 11,056 LIBOR 3 Month  

+ 2 และ MLR+1 
ส่วนของเงินใหกู้ยื้มระยะยาวท่ีถงึก าหนด
ช าระในหนึ่งปี 

17 14,875 - - 14,875 LIBOR 3 Month 
+ 2 และ MLR+1 

สินทรพัยท์างการเงินไม่หมนุเวียนอ่ืน 13 44,136 - - 44,136 0.100% 
เงินใหกู้ยื้มระยะยาว 17 471,446 - - 471,446 LIBOR 3 Month 

+ 2 และ MLR+1 
 
หนีส้ินทางการเงิน 

      

เงินกูร้ะยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 22 40,000 - - 40,000 MLR และ MOR 
เจา้หนีก้ารคา้ 23 - - 2,838,508 2,838,508 - 
เจา้หนีห้มนุเวียนอ่ืน 24 - - 216,468 216,468 - 
ส่วนของหนีส้ินภายใตแ้ผนฟ้ืนฟูท่ีถึง
ก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 

27 225,022 60 - 225,082 MLR และ 1.00% 
ถงึ 2.75% 

ส่วนของหนีส้ินตามสญัญาเช่าท่ีถงึ
ก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 

19 - 680 30,765 31,445 MOR KTAM 
5.4% 

หนีส้ินทางการเงินหมนุเวียนอ่ืน 25 - - 732 732 - 
ภาระหนีส้ินภายใตแ้ผนฟ้ืนฟู 27 29,512,828 14,461 - 29,527,289 MLR และ 1.00% 

ถงึ 2.75% 
หนีส้ินตามสญัญาเช่า 19 41,439 - - 41,439 4.30% 
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 หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

  อตัราดอกเบีย้
ปรบัขึน้ลง 

อตัรา
ดอกเบีย้ 

ไม่มี   

รายการ หมายเหต ุ ตามราคาตลาด คงที่ อตัราดอกเบีย้ รวม อตัราดอกเบีย้ 
สินทรพัยท์างการเงิน       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 8 635,691 - - 635,691 0.05% -  

0.125 % 
ลกูหนีก้ารคา้ 9 - - 36,401 36,401 - 
ลกูหนีห้มนุเวียนอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั       
         ลกูหนีอ่ื้น 7 - - 150,162 150,162 - 
เงินใหกู้ยื้มระยะสัน้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7 11,056 - - 11,056 LIBOR 3 Month 

+ 2 และ 
MLR+1 

ส่วนของเงินใหกู้ยื้มระยะยาวท่ีถงึก าหนด
ช าระในหนึ่งปี 

19 14,875 - - 14,875 LIBOR 3 Month 
+ 2 และ 
MLR+1 

สินทรพัยท์างการเงินไม่หมนุเวียนอ่ืน 13 43,322 - - 43,322 0.100% 
เงินใหกู้ยื้มระยะยาว 17 471,446 - - 471,446 LIBOR 3 Month 

+ 2 และ 
MLR+1 

หนีส้ินทางการเงิน       
เจา้หนีก้ารคา้ 23 - - 2,801,885 2,801,885 - 
เจา้หนีห้มนุเวียนอ่ืน 24 - - 180,494 180,494 - 
ส่วนของหนีส้ินภายใตแ้ผนฟ้ืนฟูท่ีถึง
ก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 

27 225,022 8,051 - 233,073 MLR และ 
1.00% ถงึ 

2.75% 
ส่วนของหนีส้ินตามสญัญาเช่าท่ีถงึ
ก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 

19 - 680 24,480 25,160 4.30% 

เงินกูยื้มระยะสัน้จากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7 - 74,500 - 74,500 6.025% 
หนีส้ินทางการเงินหมนุเวียนอ่ืน 25 - - 732 732 - 
ภาระหนีส้ินภายใตแ้ผนฟ้ืนฟู 27 29,512,828 14,461 - 29,527,289 MLR และ 

1.00% ถงึ 
2.75% 

หนีส้ินตามสญัญาเช่า 19   25,353 25,353 4.30% 
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 หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

  อตัราดอกเบีย้
ปรบัขึน้ลง 

อตัรา
ดอกเบีย้ 

ไม่มี   

รายการ หมายเหต ุ ตามราคาตลาด คงที่ อตัราดอกเบีย้ รวม อตัราดอกเบีย้ 
สินทรพัยท์างการเงิน       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 8 635,691 - - 635,691 0.05% -  

0.125 % 
ลกูหนีก้ารคา้ 9 - - 36,401 36,401 - 
ลกูหนีห้มนุเวียนอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั       
         ลกูหนีอ่ื้น 7 - - 150,162 150,162 - 
เงินใหกู้ยื้มระยะสัน้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7 11,056 - - 11,056 LIBOR 3 Month 

+ 2 และ 
MLR+1 

ส่วนของเงินใหกู้ยื้มระยะยาวท่ีถงึก าหนด
ช าระในหนึ่งปี 

19 14,875 - - 14,875 LIBOR 3 Month 
+ 2 และ 
MLR+1 

สินทรพัยท์างการเงินไม่หมนุเวียนอ่ืน 13 43,322 - - 43,322 0.100% 
เงินใหกู้ยื้มระยะยาว 17 471,446 - - 471,446 LIBOR 3 Month 

+ 2 และ 
MLR+1 

หนีส้ินทางการเงิน       
เจา้หนีก้ารคา้ 23 - - 2,801,885 2,801,885 - 
เจา้หนีห้มนุเวียนอ่ืน 24 - - 180,494 180,494 - 
ส่วนของหนีส้ินภายใตแ้ผนฟ้ืนฟูท่ีถึง
ก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 

27 225,022 8,051 - 233,073 MLR และ 
1.00% ถงึ 

2.75% 
ส่วนของหนีส้ินตามสญัญาเช่าท่ีถงึ
ก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 

19 - 680 24,480 25,160 4.30% 

เงินกูยื้มระยะสัน้จากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7 - 74,500 - 74,500 6.025% 
หนีส้ินทางการเงินหมนุเวียนอ่ืน 25 - - 732 732 - 
ภาระหนีส้ินภายใตแ้ผนฟ้ืนฟู 27 29,512,828 14,461 - 29,527,289 MLR และ 

1.00% ถงึ 
2.75% 

หนีส้ินตามสญัญาเช่า 19   25,353 25,353 4.30% 
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ความเสี่ยงจากเงินตราต่างประเทศ 
 
กลุ่มบริษัทมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งเกิดจากการซือ้สินค้าและการขายสินค้าท่ีเป็นเงินตรา
ตา่งประเทศ กลุ่มบรษิัทไดท้  าสญัญาซือ้ขายเงินตราตา่งประเทศล่วงหนา้ ซึง่รายการดงักล่าวจะมีอายุไม่เกินหนึ่งปี เพ่ือป้องกนัความ
เส่ียงของหนีส้ินทางการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ สัญญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ณ วนัท่ีรายงานเป็นรายการ          
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายการซือ้และขายสินคา้ท่ีเป็นเงินตราตา่งประเทศในงวดถดัไป 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม กลุ่มบรษิัทและบรษิัทมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศอนัเป็นผลมาจากการมีสินทรพัย์
และหนีส้ินท่ีเป็นเงินตราตา่งประเทศดงันี ้
 

   หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
เงินเหรียญสหรัฐ  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,897  318  1,897  318 
ลกูหนีก้ารคา้ -  -  -  - 
เงินกูยื้มระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน -  (5,841)  -  - 
เจา้หนีก้ารคา้ (2,487,013)  (4,660,572)  (2,487,013)  (4,660,572) 
ประมาณการหนีส้ินภายใตส้ญัญาค า้ประกนั 
และอ่ืนๆ (21,905,081)  (25,815,560)  (21,905,081)  (25,815,560) 

หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน (1,633)  -  (1,633)  - 
ยอดบัญชีในงบดุลทีม่ีความเสี่ยง (24,391,830)  (30,481,655)  (24,391,830)  (30,476,450) 
สญัญาซือ้ขายเงินตราตา่งประเทศ  (732)  -  (732)  - 
ยอดความเสี่ยงคงเหลือสุทธิ (24,392,562)  (30,481,655)  (24,392,562)  (30,476,450) 
        
เงินปอนด์สเตอร์ลิง        
ลกูหนีก้ารคา้ -  403  -  - 
เจา้หนีก้ารคา้ -  (11,609)  -  (11,473) 
หนีส้ินทางการเงินท่ีมีภาระดอกเบีย้ -  -  -  - 
หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน (6,786)  -  (6,786)  - 
ยอดบัญชีในงบดุลทีม่ีความเสี่ยง (6,786)  (11,206)  (6,786)  (11,473) 
สญัญาซือ้ขายเงินตราตา่งประเทศ  -  -  -  - 
ยอดความเสี่ยงคงเหลือสุทธิ (6,786)  (11,206)  (6,786)  (11,473) 
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ความเสี่ยงจากเงินตราต่างประเทศ 
 
กลุ่มบริษัทมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งเกิดจากการซือ้สินค้าและการขายสินค้าท่ีเป็นเงินตรา
ตา่งประเทศ กลุ่มบรษิัทไดท้  าสญัญาซือ้ขายเงินตราตา่งประเทศล่วงหนา้ ซึง่รายการดงักล่าวจะมีอายุไม่เกินหนึ่งปี เพ่ือป้องกนัความ
เส่ียงของหนีส้ินทางการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ สัญญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ณ วนัท่ีรายงานเป็นรายการ          
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายการซือ้และขายสินคา้ท่ีเป็นเงินตราตา่งประเทศในงวดถดัไป 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม กลุ่มบรษิัทและบรษิัทมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศอนัเป็นผลมาจากการมีสินทรพัย์
และหนีส้ินท่ีเป็นเงินตราตา่งประเทศดงันี ้
 

   หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
เงินเหรียญสหรัฐ  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,897  318  1,897  318 
ลกูหนีก้ารคา้ -  -  -  - 
เงินกูยื้มระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน -  (5,841)  -  - 
เจา้หนีก้ารคา้ (2,487,013)  (4,660,572)  (2,487,013)  (4,660,572) 
ประมาณการหนีส้ินภายใตส้ญัญาค า้ประกนั 
และอ่ืนๆ (21,905,081)  (25,815,560)  (21,905,081)  (25,815,560) 

หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน (1,633)  -  (1,633)  - 
ยอดบัญชีในงบดุลทีม่ีความเสี่ยง (24,391,830)  (30,481,655)  (24,391,830)  (30,476,450) 
สญัญาซือ้ขายเงินตราตา่งประเทศ  (732)  -  (732)  - 
ยอดความเสี่ยงคงเหลือสุทธิ (24,392,562)  (30,481,655)  (24,392,562)  (30,476,450) 
        
เงินปอนด์สเตอร์ลิง        
ลกูหนีก้ารคา้ -  403  -  - 
เจา้หนีก้ารคา้ -  (11,609)  -  (11,473) 
หนีส้ินทางการเงินท่ีมีภาระดอกเบีย้ -  -  -  - 
หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน (6,786)  -  (6,786)  - 
ยอดบัญชีในงบดุลทีม่ีความเสี่ยง (6,786)  (11,206)  (6,786)  (11,473) 
สญัญาซือ้ขายเงินตราตา่งประเทศ  -  -  -  - 
ยอดความเสี่ยงคงเหลือสุทธิ (6,786)  (11,206)  (6,786)  (11,473) 
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   หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
        
เงินยูโร  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4,677   65  4,677  65 
ลกูหนีก้ารคา้ 166   1,156  -  - 
เงินกูยื้มระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน  -   (345)  -  - 
เจา้หนีก้ารคา้ (28,124)   (27,748)  (28,124)   (27,748) 
หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน (1,836)   -  (1,836)   - 
ยอดบัญชีในงบดุลทีม่ีความเสี่ยง (25,117)  (26,872)  (25,283)  (27,813) 
สญัญาซือ้ขายเงินตราตา่งประเทศ -  -  -  - 
ยอดความเสี่ยงคงเหลือสุทธิ (25,117)  (26,872)  (25,283)  (27,813) 
  
เงินเยน  
เจา้หนีก้ารคา้ (870)  (294)  (842)  (268) 
หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน -  -  -  - 
ยอดบัญชีในงบดุลทีม่ีความเสี่ยง (870)  (294)  (842)  (268) 
สญัญาซือ้ขายเงินตราตา่งประเทศ -  -  -  - 
ยอดความเสี่ยงคงเหลือสุทธิ (870)  (294)  (842)  (268) 
        

บรษิัทฯ มีตราสารอนพุนัธ ์โดยการท าสญัญาซือ้เงินตราตา่งประเทศล่วงหนา้คงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ดงันี ้               
   หน่วย : พนับาท 

งบการเงนิรวม 

สกลุเงิน จ านวนเงินท่ีซือ้ 
อตัราแลกเปล่ียนตามสญัญาของเงินจ านวนท่ีซือ้ 

วนัท่ีครบก าหนด (บาทตอ่เงินตราตา่งประเทศ) 
เหรียญสหรฐั 220,620 30.375 22 กมุภาพนัธ ์2564 
เหรียญสหรฐั 47,864 30.390 22 กมุภาพนัธ ์2564 
เหรียญสหรฐั 79,966 30.290 9 มีนาคม 2564 

 
 

  
 

หน่วย : พนับาท 
งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

สกลุเงิน จ านวนเงินท่ีซือ้ 
อตัราแลกเปล่ียนตามสญัญาของเงินจ านวนท่ีซือ้ 

วนัท่ีครบก าหนด (บาทตอ่เงินตราตา่งประเทศ) 
เหรียญสหรฐั 47,864 30.390 22 กมุภาพนัธ ์2564 
เหรียญสหรฐั 79,966 30.290 9 มีนาคม 2564 
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การวเิคราะหผ์ลกระทบของการเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่น  
กลุ่มบริษัทไม่มีผลกระทบต่อก าไรก่อนภาษีอย่างเป็นสาระส าคัญจากการเปล่ียนแปลงของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และ
หนีส้ินที่เป็นตัวเงินที่อาจเกิดขึน้จากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนของสิ นทร ัพย ์และหนีส้ินที่เป็นสกุลเงินตรา
ต่างประเทศ 
 
ความเสี่ยงทางด้านเครดิต 

กลุ่มบรษิัทมีความเส่ียงดา้นเครดติท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ่ื้น เงินฝากกบัธนาคาร และเครื่องมือทางการเงินอ่ืน ๆ โดย
จ านวนเงินสูงสุดท่ีกลุ่มบริษัทอาจตอ้งสูญเสียจากการใหส้ินเช่ือคือมลูค่าตามบญัชีท่ีแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน ยกเวน้ตรา
สารอนพุนัธ ์
 
ความเส่ียงทางดา้นเครดิต คือความเส่ียงท่ีลูกคา้หรือคู่สัญญาไม่สามารถช าระหนีแ้ก่กลุ่มบริษัทตามเง่ือนไขท่ีตกลงไวเ้ม่ือครบ
ก าหนด 
 
ฝ่ายบรหิารไดก้  าหนดนโยบายทางดา้นเครดิตเพ่ือควบคมุความเส่ียงทางดา้นเครดิตดงักล่าวอย่างสม ่าเสมอ โดยการวิเคราะหฐ์านะ
ทางการเงินของลูกคา้ทุกรายท่ีขอวงเงินสินเช่ือในระดบัหนึ่งๆ ณ วนัท่ีรายงานไม่พบว่ามีความเส่ียงจากสินเช่ือท่ีเป็นสาระส าคญั 
ความเส่ียงสงูสุดทางดา้นสินเช่ือแสดงไวใ้นราคาตามบญัชีของสินทรพัยท์างการเงินแต่ละรายการในงบดลุ  อย่างไรก็ตามเน่ืองจาก
กลุ่มบรษิัทมีฐานลกูคา้จ านวนมาก ฝ่ายบรหิารไม่ไดค้าดวา่จะเกิดผลเสียหายท่ีมีสาระส าคญัจากการเก็บหนีไ้ม่ได ้
 
ความเสี่ยงจากสภาพคล่อง  
 
กลุ่มบริษัทมีการควบคมุความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรกัษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดใหเ้พียงพอ
ตอ่การด าเนินงานของกลุ่มบรษิัท และเพ่ือท าใหผ้ลกระทบจากความผนัผวนของกระแสเงินสดลดลง 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทมีหนีส้ินประมาณรอ้ยละ 12.49 ท่ีจะครบก าหนดช าระภายในหนึ่งปีเม่ือเทียบกบัมลูค่าตาม
บญัชีของหนีส้ินดงักล่าวท่ีแสดงอยู่ในงบการเงิน (บริษัท: รอ้ยละ 12.09) กลุ่มบริษัทไดป้ระเมินการกระจุกตัวของความเส่ียงท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการกูยื้มเงินเพ่ือน าไปช าระหนีส้ินเดิมและไดข้อ้สรุปว่าความเส่ียงดงักล่าวอยู่ในระดบัต  ่า กลุ่มบริษัทมีความสามารถใน
การเขา้ถงึแหล่งของเงินทนุท่ีหลากหลายอย่างเพียงพอ  
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การวเิคราะหผ์ลกระทบของการเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่น  
กลุ่มบริษัทไม่มีผลกระทบต่อก าไรก่อนภาษีอย่างเป็นสาระส าคัญจากการเปล่ียนแปลงของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และ
หนีส้ินที่เป็นตัวเงินที่อาจเกิดขึน้จากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนของสิ นทร ัพย ์และหนีส้ินที่เป็นสกุลเงินตรา
ต่างประเทศ 
 
ความเสี่ยงทางด้านเครดิต 

กลุ่มบรษิัทมีความเส่ียงดา้นเครดติท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ่ื้น เงินฝากกบัธนาคาร และเครื่องมือทางการเงินอ่ืน ๆ โดย
จ านวนเงินสูงสุดท่ีกลุ่มบริษัทอาจตอ้งสูญเสียจากการใหส้ินเช่ือคือมลูค่าตามบญัชีท่ีแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน ยกเวน้ตรา
สารอนพุนัธ ์
 
ความเส่ียงทางดา้นเครดิต คือความเส่ียงท่ีลูกคา้หรือคู่สัญญาไม่สามารถช าระหนีแ้ก่กลุ่มบริษัทตามเง่ือนไขท่ีตกลงไวเ้ม่ือครบ
ก าหนด 
 
ฝ่ายบรหิารไดก้  าหนดนโยบายทางดา้นเครดิตเพ่ือควบคมุความเส่ียงทางดา้นเครดิตดงักล่าวอย่างสม ่าเสมอ โดยการวิเคราะหฐ์านะ
ทางการเงินของลูกคา้ทุกรายท่ีขอวงเงินสินเช่ือในระดบัหนึ่งๆ ณ วนัท่ีรายงานไม่พบว่ามีความเส่ียงจากสินเช่ือท่ีเป็นสาระส าคญั 
ความเส่ียงสงูสุดทางดา้นสินเช่ือแสดงไวใ้นราคาตามบญัชีของสินทรพัยท์างการเงินแต่ละรายการในงบดลุ  อย่างไรก็ตามเน่ืองจาก
กลุ่มบรษิัทมีฐานลกูคา้จ านวนมาก ฝ่ายบรหิารไม่ไดค้าดวา่จะเกิดผลเสียหายท่ีมีสาระส าคญัจากการเก็บหนีไ้ม่ได ้
 
ความเสี่ยงจากสภาพคล่อง  
 
กลุ่มบริษัทมีการควบคมุความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรกัษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดใหเ้พียงพอ
ตอ่การด าเนินงานของกลุ่มบรษิัท และเพ่ือท าใหผ้ลกระทบจากความผนัผวนของกระแสเงินสดลดลง 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทมีหนีส้ินประมาณรอ้ยละ 12.49 ท่ีจะครบก าหนดช าระภายในหนึ่งปีเม่ือเทียบกบัมลูค่าตาม
บญัชีของหนีส้ินดงักล่าวท่ีแสดงอยู่ในงบการเงิน (บริษัท: รอ้ยละ 12.09) กลุ่มบริษัทไดป้ระเมินการกระจุกตัวของความเส่ียงท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการกูยื้มเงินเพ่ือน าไปช าระหนีส้ินเดิมและไดข้อ้สรุปว่าความเส่ียงดงักล่าวอยู่ในระดบัต  ่า กลุ่มบริษัทมีความสามารถใน
การเขา้ถงึแหล่งของเงินทนุท่ีหลากหลายอย่างเพียงพอ  
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รายละเอียดการครบก าหนดช าระของหนีสิ้นทางการเงินท่ีไม่ใช่ตราสารอนพุันธ์ของกลุ่มบริษัท ณ วนัท่ี  31 ธันวาคม 2563 ซึ่ง
พิจารณาจากกระแสเงินสดตามสญัญาท่ียงัไม่คดิลดเป็นมลูค่าปัจจบุนั สามารถแสดงไดด้งันี ้

  หน่วย : พนับาท 

 
 งบการเงนิรวม 

 
 

หมายเหต ุ เม่ือทวงถาม 
ไม่เกิน  
1 ปี 1 - 5 ปี 

มากกวา่  
5 ปี รวม 

รายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ ์       
เงินกูยื้มระยะสัน้จากสถาบนั
การเงิน 

 
22 - 40,000 - - 40,000 

เจา้หนีก้ารคา้ 23 - 2,837,509 - - 2,837,509 
เจา้หนีห้มนุเวียนอ่ืนกิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั 7 - 11,085 - - 11,085 
เจา้หนีห้มนุเวียนอ่ืน  - 219,142 - - 219,142 
หนีส้ินท่ีเกิดจากสญัญา-หมนุเวียน 10 - 823,914 - - 823,914 
หนีส้ินภายใตแ้ผนฟ้ืนฟู 27 - 225,082 20,115,907 9,186,299 29,527,288 
หนีส้ินตามสญัญาเช่า 19 - 31,445 41,439 - 72,884 
รวมรายการที่ไม่ใช่ตราสาร
อนุพันธ ์

 
- 4,188,177 20,157,346 9,186,299 33,531,822 

 
 

  หน่วย : พนับาท 

 
 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 
 

หมายเหต ุ เม่ือทวงถาม 
ไม่เกิน  
1 ปี 1 - 5 ปี 

มากกวา่  
5 ปี รวม 

รายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ ์       
เงินกูยื้มระยะสัน้จากกิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั 7 74,500 - - - 74,500 
เจา้หนีก้ารคา้ 23 - 2,801,885 - - 2,801,885 
เจา้หนีห้มนุเวียนอ่ืนกิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั 7 - 22,070 - - 22,070 
เจา้หนีห้มนุเวียนอ่ืน 24 - 180,494 - - 180,494 
หนีส้ินท่ีเกิดจากสญัญา-หมนุเวียน 10 - 812,234 - - 812,234 
หนีส้ินภายใตแ้ผนฟ้ืนฟู 27 - 233,073 20,115,907 9,411,381 29,760,361 
หนีส้ินตามสญัญาเช่า 19 - 25,160 25,353 - 50,513 
รวมรายการที่ไม่ใช่ตราสาร
อนุพันธ ์

 
74,500 4,074,916 20,141,260 9,411,381 33,702,057 
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การก าหนดมูลค่ายุติธรรม 
 
นโยบายการบญัชีและการเปิดเผยของกลุ่มบริษัท ก าหนดใหมี้การก าหนดมูลค่ายุติธรรมทัง้สินทรพัยแ์ละหนีส้ินทัง้ทางการเงินและ
ไม่ใช่ทางการเงิน มลูคา่ยตุธิรรม หมายถงึ จ านวนเงินท่ีผูซ้ือ้และผูข้ายตกลงแลกเปล่ียนสินทรพัยห์รือช าระหนีส้ินกนั ในขณะท่ีทัง้สอง
ฝ่ายมีความรอบรูแ้ละเต็มใจในการแลกเปล่ียนกัน และสามารถต่อรองราคากันไดอ้ย่างเป็นอิ สระในลักษณะของผู้ท่ีไม่มีความ
เก่ียวขอ้งกัน วตัถุประสงคข์องการวดัมูลค่าและหรือการเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมถูกก าหนดโดยวิธีต่อไปนี ้ ขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกับ
สมมตฐิานในการก าหนดมลูคา่ยตุธิรรมถกูเปิดเผยในหมายเหตท่ีุเก่ียวขอ้งกบัสินทรพัยแ์ละหนีส้ินนัน้ๆ 
 
มลูคา่ยตุธิรรมของลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีร้ะยะสัน้อ่ืนๆ เป็นมลูคา่ท่ีใกลเ้คียงกบัมลูคา่ตามบญัชี 
 
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรพัยท่ี์เป็นตราสารทุนและตราสารหนีท่ี้ถือไวเ้พ่ือคา้ ท่ีจะถือไวจ้นครบก าหนด และเผ่ือขาย 
พิจารณาโดยอา้งอิงกบัราคาเสนอซือ้ ณ วนัท่ีในรายงาน มลูคา่ยตุธิรรมของเงินลงทนุท่ีจะถือไวจ้นครบก าหนดถูกพิจารณาเพ่ือความ
มุ่งหมายในการเปิดเผยในงบการเงินเทา่นัน้ 
 
มลูคา่ยตุธิรรมของสญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบีย้ถือตามราคาอา้งอิงของนายหนา้ ราคาอา้งอิงเหล่านัน้สามารถทดสอบหาความ
สมเหตสุมผลได ้ดว้ยการคิดลดประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต ภายใตข้อ้ก าหนดต่างๆ และวนัสิน้สุดของแต่ละสญัญา และ
โดยการใชอ้ตัราดอกเบีย้ในทอ้งตลาดของเครื่องมือทางการเงินท่ีคลา้ยคลงึกนั ณ วนัท่ีวดัมลูคา่ 
 
หากมีราคาตลาด มลูค่ายุติธรรมของสญัญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ถือตามราคาตลาดของวนัท่ีท  าสญัญาล่วงหน้า ใน
กรณีท่ีไม่มีราคาตลาด ใหป้ระมาณมลูคา่ยตุธิรรมโดยการคดิลดจากผลตา่งระหว่างราคาล่วงหนา้ตามสญัญา กบัราคาล่วงหนา้ของ
สญัญาปัจจบุนั ณ วนัท่ีรายงานท่ีครบก าหนดในวนัเดียวกนั โดยใชอ้ตัราดอกเบีย้ประเภทท่ีใชก้บัธุรกรรมการเงินท่ีปลอดความเส่ียง 
เช่น พนัธบตัรรฐับาล 
 
มลูค่ายุติธรรมของหนีส้ินทางการเงินท่ีไม่ใช่ตราสารอนุพนัธุ์ ซึ่งพิจารณาเพ่ือจุดประสงคใ์นการเปิดเผยในงบการเงิน ค  านวณจาก
มลูคา่ปัจจบุนัของกระแสเงินสดในอนาคตของเงินตน้และดอกเบีย้ ซึ่งคิดลดโดยใชอ้ตัราดอกเบีย้ในทอ้งตลาด ณ วนัท่ีในรายงาน ใน
กรณีของหุน้กูแ้ปลงสภาพ อัตราดอกเบีย้ในทอ้งตลาดพิจารณาจากหนีสิ้นท่ีมีความคล้ายคลึงกนัซึ่งไม่มีสิทธิเลือกแปลงสภาพ 
ส าหรบัหนีต้ามสญัญาเช่าเงินทนุ อตัราดอกเบีย้ในทอ้งตลาดพิจารณาจากสญัญาเช่าท่ีมีความคลา้ยคลงึกนั 
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การก าหนดมูลค่ายุติธรรม 
 
นโยบายการบญัชีและการเปิดเผยของกลุ่มบริษัท ก าหนดใหมี้การก าหนดมูลค่ายุติธรรมทัง้สินทรพัยแ์ละหนีส้ินทัง้ทางการเงินและ
ไม่ใช่ทางการเงิน มลูคา่ยตุธิรรม หมายถงึ จ านวนเงินท่ีผูซ้ือ้และผูข้ายตกลงแลกเปล่ียนสินทรพัยห์รือช าระหนีส้ินกนั ในขณะท่ีทัง้สอง
ฝ่ายมีความรอบรูแ้ละเต็มใจในการแลกเปล่ียนกัน และสามารถต่อรองราคากันไดอ้ย่างเป็นอิ สระในลักษณะของผู้ท่ีไม่มีความ
เก่ียวขอ้งกัน วตัถุประสงคข์องการวดัมูลค่าและหรือการเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมถูกก าหนดโดยวิธีต่อไปนี ้ ขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกับ
สมมตฐิานในการก าหนดมลูคา่ยตุธิรรมถกูเปิดเผยในหมายเหตท่ีุเก่ียวขอ้งกบัสินทรพัยแ์ละหนีส้ินนัน้ๆ 
 
มลูคา่ยตุธิรรมของลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีร้ะยะสัน้อ่ืนๆ เป็นมลูคา่ท่ีใกลเ้คียงกบัมลูคา่ตามบญัชี 
 
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรพัยท่ี์เป็นตราสารทุนและตราสารหนีท่ี้ถือไวเ้พ่ือคา้ ท่ีจะถือไวจ้นครบก าหนด และเผ่ือขาย 
พิจารณาโดยอา้งอิงกบัราคาเสนอซือ้ ณ วนัท่ีในรายงาน มลูคา่ยตุธิรรมของเงินลงทนุท่ีจะถือไวจ้นครบก าหนดถูกพิจารณาเพ่ือความ
มุ่งหมายในการเปิดเผยในงบการเงินเทา่นัน้ 
 
มลูคา่ยตุธิรรมของสญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบีย้ถือตามราคาอา้งอิงของนายหนา้ ราคาอา้งอิงเหล่านัน้สามารถทดสอบหาความ
สมเหตสุมผลได ้ดว้ยการคดิลดประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต ภายใตข้อ้ก าหนดต่างๆ และวนัสิน้สุดของแต่ละสญัญา และ
โดยการใชอ้ตัราดอกเบีย้ในทอ้งตลาดของเครื่องมือทางการเงินท่ีคลา้ยคลงึกนั ณ วนัท่ีวดัมลูคา่ 
 
หากมีราคาตลาด มลูค่ายุติธรรมของสญัญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ถือตามราคาตลาดของวนัท่ีท  าสญัญาล่วงหน้า ใน
กรณีท่ีไม่มีราคาตลาด ใหป้ระมาณมลูคา่ยตุธิรรมโดยการคดิลดจากผลตา่งระหว่างราคาล่วงหนา้ตามสญัญา กบัราคาล่วงหนา้ของ
สญัญาปัจจบุนั ณ วนัท่ีรายงานท่ีครบก าหนดในวนัเดียวกนั โดยใชอ้ตัราดอกเบีย้ประเภทท่ีใชก้บัธุรกรรมการเงินท่ีปลอดความเส่ียง 
เช่น พนัธบตัรรฐับาล 
 
มลูค่ายุติธรรมของหนีสิ้นทางการเงินท่ีไม่ใช่ตราสารอนุพนัธุ์ ซึ่งพิจารณาเพ่ือจุดประสงคใ์นการเปิดเผยในงบการเงิน ค  านวณจาก
มลูคา่ปัจจบุนัของกระแสเงินสดในอนาคตของเงินตน้และดอกเบีย้ ซึ่งคิดลดโดยใชอ้ตัราดอกเบีย้ในทอ้งตลาด ณ วนัท่ีในรายงาน ใน
กรณีของหุน้กูแ้ปลงสภาพ อัตราดอกเบีย้ในทอ้งตลาดพิจารณาจากหนีส้ินท่ีมีความคล้ายคลึงกนัซึ่งไม่มีสิทธิเลือกแปลงสภาพ 
ส าหรบัหนีต้ามสญัญาเช่าเงินทนุ อตัราดอกเบีย้ในทอ้งตลาดพิจารณาจากสญัญาเช่าท่ีมีความคลา้ยคลงึกนั 
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มูลค่ายุติธรรมของสินทรพัย์และหนีส้ินทางการเงินพรอ้มทัง้มูลค่าตามบัญชีตามท่ีปรากฏในงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันท่ี 31 
ธนัวาคม มีดงันี ้
 

   หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 มลูคา่ยตุธิรรม

ระดบั 2 
 มลูคา่ 
ตามบญัชี  

มลูคา่ยตุธิรรม
ระดบั 2 

 มลูคา่ 
ตามบญัชี 

ปี 2563        
หมุนเวียน        
ตราสารอนพุนัธ-์สญัญาซือ้ขาย (732)  (732)  (732)  (732) 
ส่วนของหนีส้ินภายใตแ้ผนฟ้ืนฟูท่ีถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี (225,082)  (225,082)  (233,073)  (233,073) 
รวม (225,814)  (225,814)  (233,805)  (233,805) 
        
ไม่หมุนเวียน        
ภาระหนีส้ินภายใตแ้ผนฟ้ืนฟู (29,527,288)  (29,527,288)  (29,527,288)  (29,527,288) 
รวม (29,527,288)  (29,527,288)  (29,527,288)  (29,527,288) 
        
ปี 2562        
หมุนเวียน        
ตราสารอนพุนัธ-์สญัญาซือ้ขาย (7,150)  (7,150)  -  - 
ส่วนของหนีส้ินภายใตแ้ผนฟ้ืนฟูท่ีถึงก าหนด 
    ช  าระภายในหนึ่งปี 

 
(1,766,345) 

  
(1,766,345) 

  
(1,774,336) 

  
(1,774,336) 

รวม (1,773,495)  (1,773,495)  (1,774,336)  (1,774,336) 
        
ไม่หมุนเวียน        
ภาระหนีส้ินภายใตแ้ผนฟ้ืนฟู (55,226,829)  (55,226,829)  (55,226,829)  (55,226,829) 
รวม (55,226,829)  (55,226,829)  (55,226,829)  (55,226,829) 
        
 มูลค่ายุตธิรรมของเคร่ืองมือทางการเงนิ  
 
 เน่ืองจากสินทรพัยแ์ละหนีส้ินทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทจดัอยู่ในประเภทระยะสัน้หรือมีอตัราดอกเบีย้ใกลเ้คียงกบัอตัรา

ดอกเบีย้ในตลาด กลุ่มบรษิัทจงึประมาณมลูค่ายุติธรรมของสินทรพัยแ์ละหนีส้ินทางการเงินส่วนใหญ่ใกลเ้คียงกบัมลูคา่ตามบญัชีท่ี
แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน  
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มลูค่าตามบญัชีและมลูค่ายุติธรรมของสินทรพัยท์างการเงินและหนีส้ินทางการเงิน ณ วนัท่ี  31 ธันวาคม 2563 และ 1 มกราคม 
2563 มีดงัตอ่ไปนี ้

 หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
 มลูคา่ตามบญัชี มลูคา่ยตุธิรรม 
 
 

มลูคา่ยตุธิรรมผ่าน
ก าไรหรือขาดทนุ 

ราคาทนุ 
ตดัจ าหน่าย รวม  

เคร่ืองมือทางการเงนิทีเ่ปิดเผยมูลค่า
ยุตธิรรม 
สินทรัพยท์างการเงนิ     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - 665,740 665,740 665,740 
ลกูหนีก้ารคา้ - 134,804 134,804 134,804 
ลกูหนีห้มนุเวียนอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
          - ลกูหนีอ่ื้น - 150,162 150,162 150,162 
สินทรพัยท่ี์เกิดจากสญัญา-หมนุเวียน - 16,593 16,593 16,593 
เงินใหกู้ยื้มระยะสัน้กิจการ 
     ท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 11,056 11,056 11,056 
ส่วนของเงินใหกู้ยื้มระยะยาวท่ีถงึ 
     ก าหนดช าระในหนึ่งปี - 14,875 14,875 14,875 
สินทรพัยท์างการเงินไม่หมนุเวียนอ่ืน     

- เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระผกูพนั - 44,136 44,136 44,136 
เงินใหกู้ยื้มระยะยาว - 471,446 471,446 471,446 
รวมสินทรัพยท์างการเงิน - 1,508,812 1,508,812 1,508,812 

     
หนีส้ินทางการเงนิ     
เงินกูยื้มระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน - 40,000 40,000 40,000 
เจา้หนีก้ารคา้ - 2,837,509 2,837,509 2,837,509 
เจา้หนีห้มนุเวียนอ่ืน - 216,468 216,468 216,468 
ส่วนของหนีส้ินภายใตแ้ผนฟ้ืนฟูท่ีถึง 
     ก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 225,082 - 225,082 225,082 
ส่วนของหนีส้ินตามสญัญาเช่าท่ีถงึ 
     ก าหนดช าระภายในหนึ่งปี - 31,445 31,445 31,445 
หนีส้ินทางการเงินหมนุเวียนอ่ืน - 732 732 732 
ภาระหนีส้ินภายใตแ้ผนฟ้ืนฟู 29,527,288 - 29,527,288 29,527,288 
หนีส้ินตามสญัญาเช่า - 41,439 41,439 41,439 
รวมหนีส้ินทางการเงนิ 29,752,370 3,167,593 32,919,963 32,919,963 

 
 
 

SSI TH_6 พ.ค. 2564

 
 

 

 หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 
 มลูคา่ตามบญัชี มลูคา่ยตุธิรรม 

 
มลูคา่ยตุธิรรมผ่าน
ก าไรหรือขาดทนุ 

ราคาทนุ 
ตดัจ าหน่าย รวม  

สินทรัพยท์างการเงนิ     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - 359,995 359,995 359,995 
ลกูหนีก้ารคา้ - 67,559 67,559 67,559 
ลกูหนีห้มนุเวียนอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  
          - ลกูหนีอ่ื้น - 162,987 162,987 162,987 
สินทรพัยท่ี์เกิดจากสญัญา-หมนุเวียน - 12,588 12,588 12,588 
สินทรพัยท์างการเงินไม่หมนุเวียนอ่ืน     

- เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระผกูพนั - 7,596 7,596 7,596 
รวมสินทรัพยท์างการเงิน - 610,725 610,725 610,725 

หนีส้ินทางการเงนิ     
เงินกูยื้มระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน - 60,683 60,683 60,683 
เจา้หนีก้ารคา้ - 5,148,663 5,148,663 5,148,663 
เจา้หนีห้มนุเวียนอ่ืน - 280,686 280,686 280,686 
ส่วนของหนีส้ินภายใตแ้ผนฟ้ืนฟูท่ีถึง 
     ก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 363,319 - 363,319 363,319 
ส่วนของหนีส้ินตามสญัญาเช่าท่ีถงึ 
     ก าหนดช าระภายในหนึ่งปี - 2,332 2,332 2,332 
ภาระหนีส้ินภายใตแ้ผนฟ้ืนฟู 
     (หลงัปรบัปรุง) (หมายเหตขุอ้ 6.1) 30,245,602 - 30,245,602 30,245,602 
หนีส้ินตามสญัญาเช่า - 1,803 1,803 1,803 
รวมหนีส้ินทางการเงนิ 30,608,921 5,494,167 36,103,088 36,103,088 
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มลูค่าตามบญัชีและมลูค่ายุติธรรมของสินทรพัยท์างการเงินและหนีส้ินทางการเงิน ณ วนัท่ี  31 ธันวาคม 2563 และ 1 มกราคม 
2563 มีดงัตอ่ไปนี ้

 หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
 มลูคา่ตามบญัชี มลูคา่ยตุธิรรม 
 
 

มลูคา่ยตุธิรรมผ่าน
ก าไรหรือขาดทนุ 

ราคาทนุ 
ตดัจ าหน่าย รวม  

เคร่ืองมือทางการเงนิทีเ่ปิดเผยมูลค่า
ยุตธิรรม 
สินทรัพยท์างการเงนิ     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - 665,740 665,740 665,740 
ลกูหนีก้ารคา้ - 134,804 134,804 134,804 
ลกูหนีห้มนุเวียนอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
          - ลกูหนีอ่ื้น - 150,162 150,162 150,162 
สินทรพัยท่ี์เกิดจากสญัญา-หมนุเวียน - 16,593 16,593 16,593 
เงินใหกู้ยื้มระยะสัน้กิจการ 
     ท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 11,056 11,056 11,056 
ส่วนของเงินใหกู้ยื้มระยะยาวท่ีถงึ 
     ก าหนดช าระในหนึ่งปี - 14,875 14,875 14,875 
สินทรพัยท์างการเงินไม่หมนุเวียนอ่ืน     

- เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระผกูพนั - 44,136 44,136 44,136 
เงินใหกู้ยื้มระยะยาว - 471,446 471,446 471,446 
รวมสินทรัพยท์างการเงิน - 1,508,812 1,508,812 1,508,812 

     
หนีส้ินทางการเงนิ     
เงินกูยื้มระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน - 40,000 40,000 40,000 
เจา้หนีก้ารคา้ - 2,837,509 2,837,509 2,837,509 
เจา้หนีห้มนุเวียนอ่ืน - 216,468 216,468 216,468 
ส่วนของหนีส้ินภายใตแ้ผนฟ้ืนฟูท่ีถึง 
     ก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 225,082 - 225,082 225,082 
ส่วนของหนีส้ินตามสญัญาเช่าท่ีถงึ 
     ก าหนดช าระภายในหนึ่งปี - 31,445 31,445 31,445 
หนีส้ินทางการเงินหมนุเวียนอ่ืน - 732 732 732 
ภาระหนีส้ินภายใตแ้ผนฟ้ืนฟู 29,527,288 - 29,527,288 29,527,288 
หนีส้ินตามสญัญาเช่า - 41,439 41,439 41,439 
รวมหนีส้ินทางการเงนิ 29,752,370 3,167,593 32,919,963 32,919,963 
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 หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 
 มลูคา่ตามบญัชี มลูคา่ยตุธิรรม 

 
มลูคา่ยตุธิรรมผ่าน
ก าไรหรือขาดทนุ 

ราคาทนุ 
ตดัจ าหน่าย รวม  

สินทรัพยท์างการเงนิ     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - 359,995 359,995 359,995 
ลกูหนีก้ารคา้ - 67,559 67,559 67,559 
ลกูหนีห้มนุเวียนอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  
          - ลกูหนีอ่ื้น - 162,987 162,987 162,987 
สินทรพัยท่ี์เกิดจากสญัญา-หมนุเวียน - 12,588 12,588 12,588 
สินทรพัยท์างการเงินไม่หมนุเวียนอ่ืน     

- เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระผกูพนั - 7,596 7,596 7,596 
รวมสินทรัพยท์างการเงิน - 610,725 610,725 610,725 

หนีส้ินทางการเงนิ     
เงินกูยื้มระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน - 60,683 60,683 60,683 
เจา้หนีก้ารคา้ - 5,148,663 5,148,663 5,148,663 
เจา้หนีห้มนุเวียนอ่ืน - 280,686 280,686 280,686 
ส่วนของหนีส้ินภายใตแ้ผนฟ้ืนฟูท่ีถึง 
     ก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 363,319 - 363,319 363,319 
ส่วนของหนีส้ินตามสญัญาเช่าท่ีถงึ 
     ก าหนดช าระภายในหนึ่งปี - 2,332 2,332 2,332 
ภาระหนีส้ินภายใตแ้ผนฟ้ืนฟู 
     (หลงัปรบัปรุง) (หมายเหตขุอ้ 6.1) 30,245,602 - 30,245,602 30,245,602 
หนีส้ินตามสญัญาเช่า - 1,803 1,803 1,803 
รวมหนีส้ินทางการเงนิ 30,608,921 5,494,167 36,103,088 36,103,088 
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 หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
 มลูคา่ตามบญัชี มลูคา่ยตุธิรรม 

 
มลูคา่ยตุธิรรมผ่าน
ก าไรหรือขาดทนุ 

ราคาทนุ 
ตดัจ าหน่าย รวม  

สินทรัพยท์างการเงนิ     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - 635,691 635,691 635,691 
ลกูหนีก้ารคา้ - 36,401 36,401 36,401 
ลกูหนีห้มนุเวียนอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  
     – ลกูหนีอ่ื้น - 150,162 150,162 150,162 
เงินใหกู้ยื้มระยะสัน้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 11,056 11,056 11,056 
ส่วนของเงินใหกู้ยื้มระยะยาวท่ีถงึก าหนดช าระ    
    ในหนึ่งปี - 14,875 14,875 14,875 
สินทรพัยท์างการเงินไม่หมนุเวียนอ่ืน     

 - เงินฝากธนาคารท่ีตดิภาระผกูพนั - 43,322 43,322 43,322 
เงินใหกู้ยื้มระยะยาวอ่ืน - 471,446 471,446 471,446 
รวมสินทรัพยท์างการเงิน - 1,362,953 1,362,953 1,362,953 

หนีส้ินทางการเงนิ     
เงินกูยื้มระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน - - - - 
เจา้หนีก้ารคา้ - 2,801,885 2,801,885 2,801,885 
เจา้หนีห้มนุเวียนอ่ืน - 180,494 180,494 180,494 
ส่วนของหนีส้ินภายใตแ้ผนฟ้ืนฟูท่ีถึง 
     ก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 233,073 - 233,073 233,073 
ส่วนของหนีส้ินตามสญัญาเช่าท่ีถงึ 
     ก าหนดช าระภายในหนึ่งปี - 25,160 25,160 25,160 
เงินกูยื้มระยะสัน้จากกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง - 74,500 74,500 74,500 
หนีส้ินทางการเงินหมนุเวียนอ่ืน - 732 732 732 
ภาระหนีส้ินภายใตแ้ผนฟ้ืนฟู 29,527,288 - 29,527,288 29,527,288 
หนีส้ินตามสญัญาเช่า - 25,353 25,353 25,353 
รวมหนีส้ินทางการเงนิ 29,760,361 3,108,124 32,868,485 32,868,485 
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 หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 
 มลูคา่ตามบญัชี มลูคา่ยตุธิรรม 

 
มลูคา่ยตุธิรรมผ่าน
ก าไรหรือขาดทนุ 

ราคาทนุ 
ตดัจ าหน่าย รวม  

สินทรัพยท์างการเงนิ     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - 242,830 242,830 242,830 
ลกูหนีก้ารคา้ - 3,229 3,229 3,229 
ลกูหนีห้มนุเวียนอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
    - ลกูหนีอ่ื้น - 162,987 162,987 162,987 
สินทรพัยท์างการเงินไม่หมนุเวียนอ่ืน     

 - เงินฝากธนาคารท่ีตดิภาระผกูพนั - 3,634 3,634 3,634 
รวมสินทรัพยท์างการเงิน - 412,680 412,680 412,680 

หนีส้ินทางการเงนิ     
เจา้หนีก้ารคา้ - 5,188,949 5,188,949 5,188,949 
เจา้หนีห้มนุเวียนอ่ืน - 235,176 235,176 235,176 
ส่วนของหนีส้ินภายใตแ้ผนฟ้ืนฟูท่ีถึงก าหนด     
    ช าระภายในหนึ่งปี 363,319 - 363,319 363,319 
ส่วนของหนีส้ินตามสญัญาเช่าท่ีถงึก าหนด 
    ช าระภายในหนึ่งปี - 649 649 649 
ภาระหนีส้ินภายใตแ้ผนฟ้ืนฟู 
     (หลงัปรบัปรุง) (หมายเหต ุ6.1) 30,253,593 - 30,253,593 30,253,593 
หนีส้ินตามสญัญาเช่า - 680 680 680 
รวมหนีส้ินทางการเงนิ 30,616,912 5,425,454 36,042,366 36,042,366 

 
กลุ่มบรษิัทมีการประมาณการมลูคา่ยตุธิรรมของเครื่องมือทางการเงินตามหลกัเกณฑด์งันี ้
ก)   สินทรพัยแ์ละหนีส้ินทางการเงินท่ีจะครบก าหนดในระยะเวลาอนัสัน้ ไดแ้ก่ เงินสดและเงินฝากสถาบนัการเงิน ลูกหนีแ้ละเจา้หนี ้

สินทรพัยท่ี์เกิดจากสญัญา-หมนุเวียน แสดงมลูคา่ยตุธิรรมโดยประมาณตามมลูคา่ตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 
ข) เงินใหกู้ยื้มและเงินกูยื้มที่มีดอกเบีย้ในอตัราใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบีย้ในตลาดแสดงมลูค่ายตุธิรรมโดยประมาณตามมลูค่าตาม

บญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 
ค) บรษิัทมีหนีส้ินภายใตแ้ผนฟ้ืนฟแูสดงมลูค่ายุติธรรมซึ่งค  านวณโดยใชเ้ทคนิคการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตและแบบจ าลอง

ตามทฤษฎีในการประเมินมลูคา่ 
ง) สญัญาซือ้ขายเงินตราตา่งประเทศล่วงหนา้ แสดงมลูคา่ยตุธิรรมซึง่ค  านวณโดยใชเ้ทคนิคการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตและ

แบบจ าลองตามทฤษฎีในการประเมินมลูค่า ซึ่งขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการประเมินมลูค่าเป็นขอ้มลูท่ีสามารถสังเกตไดใ้นตลาดท่ี
เก่ียวขอ้ง เช่น อตัราแลกเปล่ียนทนัที  

 
ในระหวา่งงวดปัจจบุนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งล าดบัชัน้ของมลูคา่ยุตธิรรม 
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 หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 
 มลูคา่ตามบญัชี มลูคา่ยตุธิรรม 

 
มลูคา่ยตุธิรรมผ่าน
ก าไรหรือขาดทนุ 

ราคาทนุ 
ตดัจ าหน่าย รวม  

สินทรัพยท์างการเงนิ     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - 242,830 242,830 242,830 
ลกูหนีก้ารคา้ - 3,229 3,229 3,229 
ลกูหนีห้มนุเวียนอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
    - ลกูหนีอ่ื้น - 162,987 162,987 162,987 
สินทรพัยท์างการเงินไม่หมนุเวียนอ่ืน     

 - เงินฝากธนาคารท่ีตดิภาระผกูพนั - 3,634 3,634 3,634 
รวมสินทรัพยท์างการเงิน - 412,680 412,680 412,680 

หนีส้ินทางการเงนิ     
เจา้หนีก้ารคา้ - 5,188,949 5,188,949 5,188,949 
เจา้หนีห้มนุเวียนอ่ืน - 235,176 235,176 235,176 
ส่วนของหนีส้ินภายใตแ้ผนฟ้ืนฟูท่ีถึงก าหนด     
    ช าระภายในหนึ่งปี 363,319 - 363,319 363,319 
ส่วนของหนีส้ินตามสญัญาเช่าท่ีถงึก าหนด 
    ช าระภายในหนึ่งปี - 649 649 649 
ภาระหนีส้ินภายใตแ้ผนฟ้ืนฟู 
     (หลงัปรบัปรุง) (หมายเหต ุ6.1) 30,253,593 - 30,253,593 30,253,593 
หนีส้ินตามสญัญาเช่า - 680 680 680 
รวมหนีส้ินทางการเงนิ 30,616,912 5,425,454 36,042,366 36,042,366 

 
กลุ่มบรษิัทมีการประมาณการมลูคา่ยตุธิรรมของเครื่องมือทางการเงินตามหลกัเกณฑด์งันี ้
ก)   สินทรพัยแ์ละหนีส้ินทางการเงินท่ีจะครบก าหนดในระยะเวลาอนัสัน้ ไดแ้ก่ เงินสดและเงินฝากสถาบนัการเงิน ลูกหนีแ้ละเจา้หนี ้

สินทรพัยท่ี์เกิดจากสญัญา-หมนุเวียน แสดงมลูคา่ยตุธิรรมโดยประมาณตามมลูคา่ตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 
ข) เงินใหกู้ยื้มและเงินกูยื้มที่มีดอกเบีย้ในอตัราใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบีย้ในตลาดแสดงมลูค่ายตุธิรรมโดยประมาณตามมลูค่าตาม

บญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 
ค) บรษิัทมีหนีส้ินภายใตแ้ผนฟ้ืนฟแูสดงมลูค่ายุติธรรมซึ่งค  านวณโดยใชเ้ทคนิคการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตและแบบจ าลอง

ตามทฤษฎีในการประเมินมลูคา่ 
ง) สญัญาซือ้ขายเงินตราตา่งประเทศล่วงหนา้ แสดงมลูคา่ยตุธิรรมซึง่ค  านวณโดยใชเ้ทคนิคการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตและ

แบบจ าลองตามทฤษฎีในการประเมินมลูค่า ซึ่งขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการประเมินมลูค่าเป็นขอ้มลูท่ีสามารถสังเกตไดใ้นตลาดท่ี
เก่ียวขอ้ง เช่น อตัราแลกเปล่ียนทนัที  

 
ในระหวา่งงวดปัจจบุนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งล าดบัชัน้ของมลูคา่ยุตธิรรม 
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36. การจัดประเภทบัญชีใหม่ 

 
บรษิัทฯ ไดมี้การจดัประเภทบญัชีใหม่ ส  าหรบังบการเงินปี 2562 เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการแสดงงบการเงินปี 2563 ดงันี ้
 

  หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม 

 
ก่อนจดัประเภท

รายการ 
รายการ 

จดัประเภทใหม่ 
หลงัจดัประเภท

รายการ 
งบแสดงฐานะการเงนิ     
   สินทรัพยห์มุนเวยีน    
สินทรพัยท่ี์เกิดจากสญัญา-หมนุเวียน - 12,588 12,588 
สินทรพัยห์มนุเวียนอ่ืน 230,002 (12,588) 217,414 

   หนี้สินหมุนเวยีน    
เจา้หนีห้มนุเวียนอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 213,679 (207,210) 6,469 
เจา้หนีห้มนุเวียนอ่ืน - 280,686 280,686 
หนีส้ินท่ีเกิดจากสญัญา-หมนุเวียน - 244,836 244,836 
หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน 318,312 (318,312) - 

  
  

 
  หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม 

 
ก่อนจดัประเภท

รายการ 
รายการ 

จดัประเภทใหม่ 
หลงัจดัประเภท

รายการ 
งบก าไรขาดทุน    
รายไดจ้ากการขาย 24,662,883 (108,574) 24,554,309 
รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 536,516 108,574 645,090 
รายไดอ่ื้น 78,935 (3,574) 75,361 
ตน้ทนุขาย 24,720,252 367,454 25,087,706 
ตน้ทนุการใหบ้รกิาร 382,606 99,831 482,437 

 
  

 
หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม 

 
ก่อนจดัประเภท

รายการ 
รายการ 

จดัประเภทใหม่ 
หลงัจดัประเภท

รายการ 
ตน้ทนุการจดัจ าหน่าย 552,822 (467,285) 85,537 
รายไดท้างการเงิน - 3,574 3,574 
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36. การจัดประเภทบัญชีใหม่ 

 
บรษิัทฯ ไดมี้การจดัประเภทบญัชีใหม่ ส  าหรบังบการเงินปี 2562 เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการแสดงงบการเงินปี 2563 ดงันี ้
 

  หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม 

 
ก่อนจดัประเภท

รายการ 
รายการ 

จดัประเภทใหม่ 
หลงัจดัประเภท

รายการ 
งบแสดงฐานะการเงนิ     
   สินทรัพยห์มุนเวยีน    
สินทรพัยท่ี์เกิดจากสญัญา-หมนุเวียน - 12,588 12,588 
สินทรพัยห์มนุเวียนอ่ืน 230,002 (12,588) 217,414 

   หนี้สินหมุนเวยีน    
เจา้หนีห้มนุเวียนอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 213,679 (207,210) 6,469 
เจา้หนีห้มนุเวียนอ่ืน - 280,686 280,686 
หนีส้ินท่ีเกิดจากสญัญา-หมนุเวียน - 244,836 244,836 
หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน 318,312 (318,312) - 

  
  

 
  หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม 

 
ก่อนจดัประเภท

รายการ 
รายการ 

จดัประเภทใหม่ 
หลงัจดัประเภท

รายการ 
งบก าไรขาดทุน    
รายไดจ้ากการขาย 24,662,883 (108,574) 24,554,309 
รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 536,516 108,574 645,090 
รายไดอ่ื้น 78,935 (3,574) 75,361 
ตน้ทนุขาย 24,720,252 367,454 25,087,706 
ตน้ทนุการใหบ้รกิาร 382,606 99,831 482,437 

 
  

 
หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม 

 
ก่อนจดัประเภท

รายการ 
รายการ 

จดัประเภทใหม่ 
หลงัจดัประเภท

รายการ 
ตน้ทนุการจดัจ าหน่าย 552,822 (467,285) 85,537 
รายไดท้างการเงิน - 3,574 3,574 
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  หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 
ก่อนจดัประเภท

รายการ 
รายการ 

จดัประเภทใหม่ 
หลงัจดัประเภท

รายการ 
งบแสดงฐานะการเงนิ     
    หนีส้ินหมุนเวียน    
เจา้หนีห้มนุเวียนอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 230,546 (207,210) 23,336 
เจา้หนีห้มนุเวียนอ่ืน - 235,176 235,176 
หนีส้ินท่ีเกิดจากสญัญา-หมนุเวียน - 232,359 232,359 
หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน 260,325 (260,325) - 

 
งบก าไรขาดทุน    
รายไดจ้ากการขาย 24,662,712 (108,574) 24,554,138 
รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 234 108,574 108,808 
รายไดอ่ื้น 82,475 (3,154) 79,321 
ตน้ทนุขาย 24,828,475 367,230 25,195,705 
ตน้ทนุการใหบ้รกิาร - 99,831 99,831 
ตน้ทนุการจดัจ าหน่าย 536,824 (467,061) 69,763 
รายไดท้างการเงิน - 3,154 3,154 

 
37. การอนุมัตงิบการเงนิ 

 
งบการเงินนีไ้ดร้บัอนมุตัใิหอ้อกงบการเงินโดยคณะกรรมการบรษิัท เม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม 2564 
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