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เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

 ป ี2564 เปน็อกีปีหนึง่ทีส่ำ�คญัและท�้ท�ยคว�มส�ม�รถ 
ของบริษัท สหวิริย�สตีลอินดัสตรี  จำ�กัด (มห�ชน)  
หรือ “บริษัท” เนื่องจ�กสถ�นก�รณ์ก�รแพร่ระบ�ด 
และก�รกล�ยพันธ์ุของเชื้อไวรัสโควิด 19 อย่�งไรก็ต�ม 
คณะกรรมก�รบริษัทในฐ�นะผู้บริห�รแผนฟื้นฟูกิจก�ร 
ของบริษัท ได้กำ� กับดูแลก�รดำ�เนินง�นของบริ ษัท  
ให้ส�ม�รถมีผลกำ�ไรอย่�งต่อเนื่องจ�กก�รบริห�รจัดก�ร
คว�มต่อเนื่องในก�รดำ�เนินธุรกิจ และกลยุทธ์ธุรกิจที่เน้น
คว�มสมดุล คล่องตัว พร้อมรับมือกับสถ�นก�รณ์ต่�งๆ  
ได้ทันท่วงที 

ผลการดำาเนินงาน 

 บริษัทและบริษัทย่อยมีร�ยได้จ�กก�รข�ยและ 
ก�รใหบ้รกิ�ร 35,313 ล้�นบ�ท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 95 จ�กปกีอ่น  
โดยมีปริม�ณส่งมอบเหล็ก (HRC) 1,197 พันตัน เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 18 จ�กปีก่อน ร�ค�ข�ยเหล็กเฉลี่ยอยู่ที่ 27,964 
บ�ท/ตัน หรือประม�ณ 868 เหรียญสหรัฐ/ตัน เพิ่มขึ้นถึง
ร้อยละ 60 จ�กปีก่อน จ�กภ�วะเศรษฐกิจและก�รปรับ
ร�ค�เหล็กในตล�ดโลก มีต้นทุนข�ยและให้บริก�รรวม 
32,309 ล้�นบ�ท ส่งผลให้มีกำ�ไรข้ันต้น 3,005 ล้�นบ�ท 
เพิ่มขึ้นจ�กปีที่ผ่�นม�ถึงร้อยละ 323 อย่�งไรก็ต�ม บริษัท  
และบริษัทย่อยมี Consolidated EBITDA 1,657 ล้�นบ�ท 
และผลข�ดทุนสุทธิ 536 ล�้นบ�ท ซึ่งลดลงจ�กปีที่ผ�่นม�  

นายกมล จันทิมา
ประธ�นกรรมก�รบรษิัท

สารจาก
ประธานกรรมการบริษัท
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ความคืบหน้าในการฟื้นฟูกิจการ
 
 คณะกรรมก�รบริษัทในฐ�นะผู้บริห�รแผนฟื้นฟูกิจก�ร
ของบริษัท ได้ยื่นคำ�ร้องเสนอขอแก้ไขแผนฟื้นฟูกิจก�ร  
เพื่อขอขย�ยระยะเวล�ดำ�เนินก�รต�มแผนจ�กระยะเวล� 
5 ปี เป็น 6 ปี และกำ�หนดกลไกในก�รแปลงหนี้สกุลเงินตร� 
ต่�งประเทศทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นสกุลเงินบ�ท  
เมื่อวันที่ 22 กันย�ยน 2564 โดยที่ประชุมเจ้�หนี้ได้มีมติ 
ยอมรับคำ�ร้องข้อเสนอขอแก้ไขแผนของบริษัท ด้วย 
คะแนนเสียงร้อยละ 98.52 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิก�ยน 2564 
และศ�ลล้มละล�ยกล�งเห็นชอบด้วยคำ�ร้องขอแก้ไขแผน
ของผู้บริห�รแผน เมื่อวันที่ 14 ธันว�คม 2564
 ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2564 บริษัทและบริษัทย่อย 
มีหนี้สินภ�ยใต้แผนฟื้นฟูกิจก�ร เป็น 32,049 ล้�นบ�ท 
แบ่งเป็น (1) หนี้สินภ�ยใต้แผนฟ้ืนฟูกิจก�รที่มีกำ�หนด
ชำ�ระภ�ยใน 1 ปี จำ�นวน 1,420 ล้�นบ�ท เพิ่มขึ้นจ�ก  
225 ล�้นบ�ท ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2563 เนื่องจ�กได้เริ่ม
กลับม�ชำ�ระคืนเงินกู้ต�มแผนฟื้นฟูตั้งแต่เดือนมีน�คม 
2564 เป็นต้นไป ต�มที่กำ�หนดในแผนฟ้ืนฟูฉบับแก้ไข  
หลงัจ�กทีง่ดชำ�ระหนีเ้งนิตน้ไปตัง้แตง่วดเดอืนมนี�คม 2563 
และ (2) หนี้สินระยะย�วภ�ยใต้แผนฟื้นฟูกิจก�รที่ยังไม่ถึง 
กำ�หนดชำ�ระจำ�นวน 30,629 ล้�นบ�ท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4  
จ�ก 29,527 ล้�นบ�ท ณ งวดสิ้นปี 2563 โดยมีส�เหตุหลัก 
ม�จ�กอัตร�แลกเปลี่ยนสกุลเงินที่มีค่�อ่อนลงภ�ยใต้ 
แผนฟื้นฟูซึ่งเป็นเงินตร�ต่�งประเทศ 

การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์นวัตกรรม

 บริษัทยังคงมุ่งมั่นพัฒน�สินค้�และบริก�รที่ช่วย 
เพิ่มคุณค่�ให้กับผลิตภัณฑ์ของลูกค้� โดยในปี 2564  
บรษิทัไดอ้อกผลติภณัฑแ์ละบรกิ�รใหม ่อ�ท ิ(1) ผลติภณัฑ ์
High strength steel - Tensile strength 590 MPa  
และ (2) เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนสำ�หรับง�นอบชุบ 
ท�งคว�มร้อน (Heat Treatment) เพื่อเป็นก�รตอบสนอง
ทิศท�งก�รพัฒน�เทคโนโลยีย�นยนต์ของโลก และ
สอดคล้องต�มนโยบ�ยของภ�ครัฐที่สนับสนุนให้เกิด 
ก�รผลิตรถยนต์ไฟฟ้� (Electric Vehicle: xEV) และ
อุตส�หกรรมย�นยนต์ที่กำ�ลังก้�วสู่ เทคโนโลยีใหม่  
เทคโนโลยีวัสดุน้ำ�หนักเบ� (Lightweight Materials)  
ให้รถยนต์มีน้ำ�หนักเบ�ลง (Lighter Body) (3) ก�รพัฒน� 
Premium Feature - WIDEfit W+6 ชว่ยลดค�่เผื่อคว�มกว�้ง  
พร้อมทั้งส�ม�รถลดคว�มสูญเสียในกระบวนก�รผลิต 
ของลูกค้�ทั้งกลุ่มท่อและกลุ่ม Coil Center ได้อีกด้วย

โดยมสี�เหตหุลกัม�จ�กร�ยก�รทีไ่มใ่ชเ่งนิสดประกอบด้วย 
(1) กำ�ไรจ�กก�รตัดร�ยก�รหนี้สินท�งก�รเงินที่วัดมูลค่� 
ด้วยร�ค�ทุนตัดจำ�หน่�ย 1,632 ล้�นบ�ท ที่ เกิดขึ้น 
ในป ี2563 แตไ่มป่ร�กฏในป ี2564 (2) ผลข�ดทนุจ�กอตัร�
แลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจ�กหนี้สินภ�ยใต้แผนฟื้นฟู 
ซึ่งเป็นสกุลเงินตร�ต่�งประเทศจำ�นวน 1,785 ล้�นบ�ท  
และ (3) ก�รตัง้สำ�รองค่�เผือ่ก�รลดมลูค�่ของสนิค�้คงเหลอื 
จำ�นวน 460 ล�้นบ�ท 

รายได้จากการขาย
และการให้บริการ 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 

95
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การพัฒนาที่ยั่งยืน

 คณะกรรมก�รบริษัทยังคงมุ่งมั่นกำ�กับดูแลให้บริษัท 
ดำ� เนินธุรกิจโดยคำ�นึงถึงสิ่ งแวดล้อม สังคม และ 
ธรรม�ภิบ�ล (Environmental, Social, and Governance)  
พร้อมขับเคลื่อนง�นด้�นคว�มยั่งยืนเพื่อตอบสนอง
ว�ระก�รพัฒน�ต�มกระบวนทัศน์ “ก�รพัฒน�ที่ยั่งยืน”  
ขององค์ก�รสหประช�ช�ต ิต�มเป�้หม�ยก�รพฒัน�ทีย่ัง่ยนื 
(Sustainable Development Goals: SDGs) ที่เป็นก�รสร้�ง
คุณค่�หรือผลกระทบในเชิงบวก โดยผลก�รดำ�เนินง�น
ด้�นสิ่งแวดล้อมในปีที่ผ่�นม�ทั้งในด้�นก�รบริห�รจัดก�ร 
อ�ก�ศ น้ำ� ก�กของเสีย บริษัทยังคงทำ�ได้ดีกว่�ม�ตรฐ�น 
ทีก่ฎหม�ยกำ�หนด ก�รดำ�เนนิโครงก�รเพือ่สงัคมและชุมชน 
จำ�นวน 15 โครงก�ร ผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับประโยชน์จ�ก
กิจกรรม 15,000 คน และก�รดำ�เนินนโยบ�ยก�รต่อต้�น
ก�รทุจริตคอร์รัปชั่นอย่�งเข้มงวดต�มแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
ก�รกำ�กับดูแลเพื่อควบคุมป้องกันและติดต�มคว�มเสี่ยง
จ�กก�รทุจริตคอร์รัปชันอย่�งใกล้ชิด

การบริหารจัดการ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 
 บ ริ ษั ท ร่ ว ม เ ป็ น ส่ ว น ห นึ่ ง ใ น ก � ร แ ก้ ไ ข ปั ญ ห � 
ก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศโดยก�รจัดทำ�ร�ยง�น 
ก�รปลดปลอ่ยก๊�ซเรอืนกระจกขององคก์ร ภ�ยใตม้�ตรฐ�น 
ISO 14064-1 เป็นปีแรก โดยพิจ�รณ�ก�รดำ�เนินธุรกิจ 
ตั้งแต่ต้นน้ำ�ถึงปล�ยน้ำ� ก�รได้ม�ซึ่งวัตถุดิบ ก�รผลิต 
ก�รขนส่ง ก�รจัดก�รขยะและของเสีย ซึ่งพบว่�บริษัท
มีก�รปลดปล่อยก๊�ซเรือนกระจกท�งตรง 134,525 ตัน
ค�ร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่� จ�กก�รใช้น้ำ�มันเต�ใน 
กระบวนก�รเผ�เหลก็แท่งแบนม�กทีสุ่ด และก�รปลดปล่อย
ก๊�ซเรือนกระจกท�งอ้อม 82,338 ตันค�ร์บอนไดออกไซด์ 
เทียบเท่ �จ�กก�รใช้พ ลังง�นไฟฟ้�ของก�รไฟฟ้� 
ส่วนภูมิภ�ค ซึ่งรวมแล้วบริษัทมีก�รก�รปลดปล่อย 
ก๊�ซเรือนกระจกทั้งสิ้น 216,863 ตันค�ร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่� โดยมีผู้ทวนสอบจ�กบริษัท ลอยด์ส รีจิสเตอร์ 
อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำ�กัด เป็นผู้ตรวจรับรอง
ปรมิ�ณก�รปลอ่ยก�๊ซเรอืนกระจก และสง่ผลใหบ้รษิทัไดร้บั
ก�รขึ้นทะเบียนจ�กองค์ก�รบริห�รจัดก�รก๊�ซเรือนกระจก 
(องค์ก�รมห�ชน) (อบก.) สำ�หรับฉล�กค�ร์บอนฟุตพริ้นท์ 

ปี 2564
บริษัทมีการปลดปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกทางตรง 
134,525 ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า จากการใช้น้ำามันเตา 
ในกระบวนการเผาเหล็ก
แท่งแบนมากที่สุด

การปลดปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม
82,338 ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่าจากการใช้พลังงานไฟฟ้า
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ซึ่งรวมแล้วบริษัทมีการปลดปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกทั้งสิ้น 
216,863 ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า 
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ขององค์กร (Carbon Footprint Organization) นอกจ�กนี้  
บริษัทและบริษัทในกลุ่มเหล็กสหวิริย�ยังได้เข้�ร่วมเป็น
สม�ชิกเครือข่�ยค�ร์บอนนิวทรัลประเทศไทย (Thailand 
Carbon Neutral Network) เพื่อมีส่วนร่วมในก�รยกระดับ
ก�รลดก�๊ซเรอืนกระจก สร�้งก�รเตบิโตอย�่งยัง่ยนืบนสังคม 
ที่เป็นมิตรต่อสภ�พภูมิอ�ก�ศและมุ่งสู่ก�รปล่อยก๊�ซ 
เรอืนกระจกสทุธเิปน็ศนูยต์�มเจตน�รมณข์องประช�คมโลก  
โดยผ่�นก�รใช้ทรัพย�กรหมุนเวียน เช่น ไบโอแก๊ส  
ไบโอแมส พลังง�นแสงอ�ทิตย์ เป็นต้น และมุ่งพัฒน�สร�้ง
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่ได้รับก�รรับรอง 
ฉล�กม�ตรฐ�นระดบัส�กลและระดบัประเทศอย�่งตอ่เนือ่ง 

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

 ในปี 2564 บริษัทได้รับร�งวัลต่�งๆ ประกอบด้วย 
ประก�ศเกียรติคุณระดับเงิน กิจกรรมก�รรณรงค์ลดสถิติ 
อุบัติเหตุจ�กก�รทำ�ง�นให้เป็นศูนย์ ประจำ�ปี 2564  
(Zero Accident Campaign 2021) สถ�นประกอบกิจก�ร 
ต้นแบบดีเด่นด้�นคว�มปลอดภัย อ�ชีวอน�มัย และ 
สภ�พแวดล้อมในก�รทำ�ง�น ประจำ�ปี 2564 ระดับ 
ประเทศ” ประเภทร�งวัลเกียรติบัตร (ทอง) ปีที่ 2 ร�งวัล 
เกียรติยศสูงสุดระดับประเทศประเภทสถ�นประกอบ 
กิจก�รดีเด่นด้�นแรงง�นสัมพันธ์และสวัสดิก�รแรงง�น
ประจำ�ปี 2564 ระดับประเทศ ปีที่ 19 ประก�ศนียบัตร
รับรองฉล�กค�ร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร และม�ตรฐ�น
ก�รจัดก�รก�รฝังกลบเป็นศูนย์-กรมโรงง�นอุตส�หกรรม

 ผมขอขอบคุณก�รสนับสนุนจ�กผู้ถือหุ้น นักลงทุน 
ลูกค้� คู่ค้� พันธมิตรธุรกิจ สถ�บันก�รเงิน องค์กรกำ�กับ
ดูแล และชุมชน รวมทั้งผู้บริห�รและพนักง�นของบริษัท 
ผมและคณะกรรมก�รบริษัทมีคว�มเชื่อมั่นว่� ด้วยพันธกิจ
สร้�งสรรค์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เหล็กและบริก�รที่มีมูลค่�
เพิ่มพิเศษกับลูกค้�และผู้บริโภค สร้�งคุณค่�ร่วมและ
คว�มเชื่อมั่นอย่�งยั่งยืนนี้จะนำ�พ�บริษัทของท่�นให้เติบโต
ก้�วหน้�ต่อไป
 
 ท่ �นผู้ ถื อหุ้ นยั งคงส�ม�รถติดต�มร�ยง�นผล 
ก�รดำ�เนินง�นของบริษัท คว�มคืบหน้�ในก�รดำ�เนินก�ร 
ต�มแผนฟื้นฟูกิจก�ร แบบแสดงร�ยก�รข้อมูลประจำ�ปี/
ร�ยง�นประจำ�ปี (56-1 One Report) ฉบับอิเล็กทรอนิกส์ 
และข้อมูลข่�วส�รต่�งๆ ของบริษัทได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท 
ที่ http://ssi-steel.com รวมถึงหน่วยง�นนักลงทุนสัมพันธ ์
ของบริษัท ท�งหม�ยเลขโทรศัพท์ 0-2238-3063-82  
หรือท�งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ ir@ssi-steel.com

สารจากประธานกรรมการบริษัทแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี/
รายงานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน)
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 บรษิทั สหวริยิ�สตลีอนิดสัตร ีจำ�กดั (มห�ชน) (“บรษิทั”)  
เป็นผูผ้ลติเหลก็แผ่นรดีร้อนชนดิม้วนร�ยแรกของประเทศไทย  
และผูผ้ลติเหลก็แผ่นชัน้นำ�ในภมูภิ�คเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้  
มโีรงง�นเอสเอสไอบ�งสะพ�นซึง่เป็นโรงง�นผลติเหลก็กล�งนำ�้  
ด้วยกำ�ลงัก�รผลติเหลก็แผ่นรดีร้อนชนดิม้วนสงูสดุ 4 ล้�นตนั 
ต่อปี และกำ�ลังก�รผลติเหลก็แผ่นรดีร้อนชนดิม้วนประเภท 
ปรับผวิและเคลอืบนำ้�มันสูงสุด 1 ล�้นตันต่อปี เพื่อรองรับ 
คว�มต้องก�รใช้เหลก็ทีเ่พิม่ขึน้ของภมูภิ�คในอตุส�หกรรม
ต่�งๆ เช่น ย�นยนต์ พลังง�น เครื่องใช้ไฟฟ�้ บรรจุภัณฑ์  
ขนส่ง และก�รก่อสร้�ง
 บรษิทัมกี�รร่วมลงทนุในโครงก�รเหลก็ปล�ยนำ�้ต่อเนือ่ง 
ที่สำ�คัญ ประกอบด้วยบรษิัท เหล็กแผ่นรดีเย็นไทย จำ�กัด  
(มห�ชน) (“TCRSS”) ซึง่เป็นผูผ้ลติเหลก็แผ่นรดีเยน็ร�ยแรก 
และร�ยใหญ่ทีส่ดุของประเทศไทย ด้วยกำ�ลงัก�รผลติสงูสดุ  
1.2 ล้�นตนัต่อปี บรษิทั เหลก็แผ่นเคลอืบไทย จำ�กดั (“TCS”)  
ผู้ผลิตเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีด้วยกรรมวิธีท�งไฟฟ้� 
ร�ยแรกและร�ยใหญ่ที่สุดของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
มกีำ�ลังก�รผลติสูงสุด 240,000 ตันต่อปี
 โรงง�นทัง้หมดในประเทศไทยของกลุม่บรษิทัตัง้อยูบ่น 
ช�ยฝั่งด้�นตะวันตกของอ่�วไทย ณ อำ�เภอบ�งสะพ�น  

1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

กลุ่มบริษัทยังคง

ยึดมั่นในนโยบาย

การรับคนในท้องถิ่น

เข้าทำางาน

กลุ่มบริษัทมีพนักงานทั้งสิ้น

2,924 คน
จำานวนพนักงานที่ทำางานโรงงาน
ในบางสะพาน

2,348 คน

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งอยู่ห่�งจ�กกรุงเทพมห�นคร 
เพียง 400 กิโลเมตร และเป็นทำ�เลยุทธศ�สตร์ที่ดีที่สุด 
ในประเทศ สำ�หรับก�รดำ�เนินธุรกิจเหล็กแบบครบวงจร  
บรษิทัมกี�รร่วมลงทนุในบรษิทั ท่�เรอืประจวบ จำ�กดั (“PPC”)  
ให้บรกิ�รท่�เรอืพ�ณชิย์เอกชนทีม่คีว�มลกึทีสุ่ดในประเทศไทย  
รองรับก�รขนถ่�ยวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์เหล็กได้ใน
ปรมิ�ณม�ก นอกจ�กนี้ บรษิัทยังขย�ยขดีคว�มส�ม�รถ
ในง�นวศิวกรรมบรกิ�รโดยลงทุนร้อยละ 99.99 ในบรษิัท  
เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด (“WCE”) ให้บริก�รง�น 
ด้�นวศิวกรรม ก�รจดัก�รง�นซ่อมบำ�รงุโรงง�นอตุส�หกรรม  
ง�นออกแบบและผลิตเครื่องจักรและชิ้นส่วนจักรกล  
ง�นขึน้รปูและประกอบโครงสร้�งโลหะ รวมถงึก�รให้บรกิ�ร 
ด้�นก�รออกแบบวศิวกรรม ก�รจดัห�เครือ่งจกัรและอุปกรณ์  
และก�รก่อสร�้งโรงง�นอุตส�หกรรมแบบครบวงจร 
 ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2564 กลุ่มบริษัทมีพนักง�น 
รวมทั้งสิ้น 2,924 คน ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทยังคงยึดมั่นใน 
นโยบ�ยก�รรบัคนในท้องถิน่เข้�ทำ�ง�น โดย ณ สิน้ปี 2564  
มีจำ�นวนพนักง�นเป็นคนในท้องถิ่นที่ทำ�ง�นโรงง�น 
ในบ�งสะพ�น คิดเป็นร้อยละ 80 ของพนักง�นทั้งหมด  
จำ�นวน 2,348 คน

80
พนักงานที่เป็น
คนในท ้องถ่ิน
คิดเป็นร้อยละ

โครงสร้างและการดำาเนินงาน
ของกลุ่มบริษัท

01/
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การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน
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การดำาเนินงานหลัก
ของกลุ่มบริษัท
สามารถแบ่งตาม
ประเภทธุรกิจ
ได้ดังนี้

ธุรกิจ

วิศวกรรม
ธุรกิจ

ทางทะเล

ธุรกิจ

เหล็ก
ธุรกิจเหล็กรีดร้อน 
ดำ�เนินก�รโดยบริษัท สำ�หรับใช้ในอุตส�หกรรมย�นยนต์
และชิ้นส่วน เครื่องใช้ไฟฟ้� ถังแก๊ส ท่อเหล็ก และ
ก่อสร�้ง และใช้เป็นวัตถุดิบในอุตส�หกรรมต่อเนื่อง 
ธุรกิจเหล็กปลายน้ำา 
ประกอบด้วยธุรกิจเหล็กแผ่นรีดเย็น  
ดำ�เนินก�รโดย TCRSS ใช้เหล็กแผ่นรีดร้อนคุณภ�พสูง 
ของบริษัทเป็นวัตถุดิบในก�รผลิต ธุรกิจเหล็กแผ่นเคลือบ  
ดำ�เนินก�รโดย TCS และใช้เหล็กแผ่นรีดเย็น
เป็นวัตถุดิบในก�รผลิต

ดำ�เนินก�รโดย WCE ซึ่งในช่วงเริ่มต้น
ให้บริก�รแก่กิจก�รภ�ยในกลุ่มบริษัทเป็นหลัก 
ปัจจุบันได้ขย�ยก�รให้บริก�รไปสู่ลูกค้�
ในประเทศและต่�งประเทศ 
ท้ังในกลุ่มอุตส�หกรรมเหล็ก 
กลุ่มอุตส�หกรรมกระด�ษ กลุ่มอุตส�หกรรมซีเมนต์ 
กลุ่มอุตส�หกรรมพลังง�น กลุ่มอุตส�หกรรมปิโตรเคมี 
อุตส�หกรรมขนส่ง อุตส�หกรรมผู้ผลิตเคร่ืองจักร
และเทคโนโลยี

บริษัทได้ร่วมลงทุนใน PPC ซึ่งมีท�่เทียบเรือ
ให้บริก�รจำ�นวน 4 ท่� ส�ม�รถรองรับเรือขนถ่�ย
สินค้�ที่มีระว�งขับน้ำ�สูงสุดถึง 100,000 DWT 
พร้อมกัน 2 ลำ� โดยในปี 2555 ได้เร่ิมเปิดให้บริก�ร
ขนถ่�ยเหล็กแท่งแบนด้วยเครนหน้�ท่�ขน�ด
น้ำ�หนักยกสูงสุด 100 ตัน จำ�นวน 2 ตัว 
เพื่อลดต้นทุนก�รขนส่งและรองรับก�รขนถ่�ย
ผลิตภัณฑ์เหล็กอย�่งมีประสิทธิภ�พ 

ส่วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน
ของกลุ่มบริษัท
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can change 
กล้าเปลี่ยน
Be the leader of change 
เป็นผู้นำาการเปลี่ยนแปลง

integrity
ซื่อตรง
We do what we say 
ทำาในสิ่งที่เราพูด

Fighting spirit 
จิตใจนักสู้
Never give up 
สู้ไม่ถอย

aim for excellence
มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
Anything is possible
ทุกอย่างเป็นไปได้

teamwork 
การทำางานเป็นทีม
One for all, all for one 
เพื่อส่วนรวม ร่วมเป็นหนึ่งเดียว

service-mind 
สำานึกในการให้บริการ
Deliver more than
expected 
ให้มากกว่าที่ถูกคาดหวัง

ค่านิยม

วิสัยทัศน์

บริษัทเหล็กชั้นนำา
ด้านนวัตกรรมและความเชื่อมั่น

พันธกิจ                                         

สร้างสรรค์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เหล็กและบริการ
ที่มีมูลค่าเพิ่มพิเศษสำาหรับลูกค้าและผู้บริโภค
สร้างคุณค่าร่วมและความเชื่อมั่นอย่างยั่งยืน
สำาหรับผู้มีส่วนได้เสีย

1.1.1  วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม
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ของกลุ่มบริษัท
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1.1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำาคัญ  

 คณะกรรมก�รพจิ�รณ�ก�รทุม่ตล�ด 
และก�รอุดหนุนมีมติให้ยุติก�รไต่สวน 
ก�รทุ่มตล�ดสินค้�เหล็กแผ่นรีดร้อน 
ชนดิเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนทีม่แีหล่งกำ�เนดิ 
จ�กเครอืรฐัออสเตรเลยีและส�ธ�รณรัฐ 
อ�หรับอยีปิต์

ก�รเปลี่ยนแปลงและพัฒน�ก�รที่สำ�คัญในระยะ 3 ปีที่ผ�่นม� สรุปได้ดังนี้

 คณะกรรมก�รพิจ�รณ�ม�ตรก�ร
ปกป้องมมีตใิห้ยตุมิ�ตรก�รปกป้องจ�ก 
ก�รนำ�เข้�สินค้�ที่เพิ่มขึ้น (Safeguard  
Measure) เหลก็เจอือัลลอยด์ โดยจะมผีล 
ในวันที่ 27 กุมภ�พันธ์ 2562

 ศ�ลล้มละล�ยกล�งได้มคีำ�สัง่เหน็ชอบ 
ด้วยแผนที่มกี�รแก้ไข ต�มมตทิี่ประชุม
เจ้�หนี้ที่มีมติยอมรับแผนที่มีก�รแก้ไข 
ด้วยคะแนนเสยีงร้อยละ 92.46 เมือ่วนัที่  
18 มถิุน�ยน 2563

ปี 2562

ปี 2563

30 มกราคม 2562

14 กุมภาพันธ์ 2562 

 คณะกรรมก�รพิจ�รณ�ม�ตรก�ร 
ปกป้องมปีระก�ศผลก�รพจิ�รณ�ทบทวน 
คว�มจำ�เป็นเพือ่ขย�ยเวล�ก�รบงัคับใช้ 
ม�ตรก�รปกป้องจ�กก�รนำ�เข้�สินค้� 
เหล็กแผ่นรีดร้อนไม่เจือชนิดเป็นม้วน  
และไม่เป็นม้วนทีเ่พิม่ขึน้ โดยมมีตใิห้ยุต ิ
ม�ตรก�ร และมผีลตัง้แต่วนัที ่7 มถินุ�ยน  
2563  

5 มิถุนายน 2563 

18 กันยายน 2563 

 บริษัท สหวิริย�สตีลอินดัสตรี ยูเค  
จำ�กดั (“SSI UK”)  ซึง่เป็นบรษิทัย่อยของ 
บรษิทั ซึง่อยูร่ะหว่�งก�รชำ�ระบญัช ีได้รบัหุน้ 
Redcar Bulk Terminal Limited (“RBT”)  
จ�กก�รใช้สทิธซิือ้หุน้ในสัดส่วนร้อยละ 50  
ของจำ�นวนหุน้ทีจ่ำ�หน่�ยได้แล้วทัง้หมด 
มูลค่� 11,356,500 ปอนด์สเตอร์ลิง  
โดยดำ�เนนิก�รผ่�น  Cork Gully LLP ซึง่เป็น  
Receiver ทีถ่กูแต่งตัง้โดยธน�ค�รเจ้�หนี้ 
ของ SSI UK ทำ�ให้สัดส่วนก�รถือหุ้น  
RBT ของ SSI UK เพิม่ขึน้จ�กเดมิถอืหุน้ 
ในสัดส่วนร้อยละ 50 เป็นร้อยละ 100 

 ตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประก�ศเพิกถอนหุ้นส�มัญของบริษัท 
สหวริยิ�สตลีอนิดัสตร ีจำ�กัด (มห�ชน) 
จ�กก�รเป็นหลักทรพัย์จดทะเบยีน มผีล 
ตัง้แต่วนัที ่11 กรกฎ�คม 2563 เป็นต้นไป  

11 กรกฎาคม 2563 

 ผูช้ำ�ระบัญชขีองบรษิทั สหวริยิ�สตลี 
อนิดสัตร ียเูค จำ�กัด ได้มกี�รข�ยทรพัย์สนิ 
ที่เป็นหลักประกันได้จำ�นวนเงนิ 15 ล�้น 
ปอนด์สเตอร์ลงิ และได้ส่งเงนิให้แก่เจ้�หนี ้
กลุ่ม 4 ทั้งจำ�นวน ต�มแผนฟื้นฟูกจิก�ร 
จะให้นำ�เงินดังกล่�วม�ลดจำ�นวนผ่อน 
ชำ�ระหนีเ้งนิต้นในงวดท้�ยสดุย้อนขึน้ไป 
ต�มลำ�ดับ 

พฤศจิกายน 2563 

24 กุมภาพันธ์ 2563 

ส่วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน
ของกลุ่มบริษัท

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี/
รายงานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน)
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 คณะกรรมก�รพิจ�รณ�ก�รทุ ่ม 
ตล�ดและก�รอุดหนุน มีประก�ศลง 
ร�ชกิจจ�นุเบกษ� ให้ขย�ยระยะเวล�
บังคับใช้ม�ตรก�ตอบโต้ก�รทุ่มตล�ด
สินค้�เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วน  
และไม่เป็นม้วน ที่มีแหล่งกำ�เนิดจ�ก 
ประเทศญี่ปุ่น ส�ธ�รณรัฐแอฟริก�ใต ้ 
สหพันธรฐัรสัเซยี ส�ธ�รณรฐัค�ซคัสถ�น  
ส�ธ�รณรัฐอินเดีย ส�ธ�รณรัฐเก�หลี  
ไ ต ้ ห วั น  ส � ธ � ร ณ รั ฐ เ ว เ น ซู เ อ ล � 
ส�ธ�รณรัฐอ�ร์เจนตนิ� ประเทศยเูครน  
ส�ธ�รณรัฐประช�ธิปไตยประช�ชน
แอลจี เรีย  ส�ธ�รณรัฐอินโดนี เซีย  
ส�ธ�รณรฐัสโลวัก และประเทศโรม�เนยี  
ต่อไปอีก 5 ปี (9 มิถุน�ยน 2564 -  
8 มถุิน�ยน 2569) ท้ังนี ้ให้เรยีกเก็บอ�กร  
ร้อยละ 0 เป็นระยะเวล� 6 เดอืนนับแต ่
วนัที ่9 มถินุ�ยน 2564 - 9 ธนัว�คม 2564

 บริษัทได้รับก�รรับรอง Made in  
Thailand (MiT) สำ�หรับสินค้�ท่อเหล็ก  
จำ�นวน 6 ร�ยก�ร ต�มนโยบ�ยสนบัสนนุ 
ก�รใช้สินค้�ที่ผลิตในประเทศสำ�หรับ 
ง�นจัดซื้อจัดจ้�งภ�ครัฐ

 ที่ประชุมคณะกรรมก�รบริษัท  
ได้มีมติรับทร�บก�รพ้นจ�กตำ�แหน่ง
กรรมก�รผู ้จัดก�รใหญ่ ของน�ยวิน  
วริยิประไพกจิ มผีลตัง้แต่วนัที ่1 ธนัว�คม  
2564 เป็นต้นไป โดยยังคงเป็นพนักง�น 
ระดับเจ้�หน้�ที่บริห�รของบริษัท และ 
ดำ�รงตำ�แหน่งประธ�นเจ้�หน้�ทีบ่รหิ�รกลุม่  
และประธ�นคณะกรรมก�รจดัก�ร ต่อไป 
ต�มเดมิ และอนมุตัใิห้แต่งตัง้น�ยน�ว�  
จนัทนสุรคน ผูช่้วยกรรมก�รผูจ้ดัก�รใหญ่ 
อ�วุโส หัวหน้�ส�ยธุรกจิ ดำ�รงตำ�แหน่ง 
กรรมก�รผู ้จัดก�รใหญ่ แทนน�ยวิน  
วริยิประไพกจิ มผีลตัง้แต่วนัที ่1 ธนัว�คม  
2564 เป็นต้นไป

 คณะกรรมก�รพิจ�รณ� 
ก�รทุ ่มตล�ดและก�รอุดหนุน
ประก�ศบั งคับ ใช ้ม�ตรก�ร
ตอบโต้ก�รทุ่มตล�ด สนิค�้เหล็ก
แผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและ
ไม่เป็นม้วนที่มีแหล่งกำ�เนิดจ�ก
ส�ธ�รณรัฐสังคมนิยมเวียดน�ม  
ในอตัร�ร้อยละ 24.38 - 42.34 และ 
ส�ธ�รณรฐัอ�หรบัอยีปิต์ ในอตัร� 
ร้อยละ 4.74 - 6.20 โดยมผีลบงัคบัใช้ 
ตั้งแต่วันที่  1 ธันว�คม 2564  
ถงึวันที่  30 พฤศจกิ�ยน 2569

 ศ�ลล้มละล�ยกล�งเห็นชอบ 
ด้วยคำ�ร้องขอแก้ไขแผน โดยใน 
ที่ ป ร ะ ชุ ม เ จ ้ � ห นี้ เ มื่ อ วั น ที่  
9 พฤศจิก�ยน 2564 มีเจ้�หนี ้
ที่ยอมรับคำ�ร้องข้อเสนอขอแก้ไข 
แผนของบริษัท คิดเป็นร้อยละ  
98.52 ของเจ้�หนี้ที่ออกเสียง
และลงมติ

ปี 2564

18 พฤศจิกายน 2564 30 พฤศจิกายน 2564

14 ธันวาคม 2564

15 กรกฎาคม 2564

8 มิถุนายน 2564

 บรษิทัได้รบัหลกัฐ�นก�รลดภ�ระหนี้ 
จ�กเจ้�หนี้กลุ่มที่ 4 ทำ�ให้ภ�ระหนี้ต�ม 
กฎหม�ยของบริษัทลดลงต�มจำ�นวน 
ที่เจ้�หนี้ได้รับเงนิ จำ�นวนเงนิ 18.8 ล้�น
เหรยีญสหรฐั เป็นมลูค่� 586.3 ล้�นบ�ท  
โดยบริษัทรับรู ้ก�รลดลงของภ�ระหนี้
คำ้�ประกันจ�กกระบวนก�รชำ�ระบัญช ี
ของเจ้�หนี้กลุ่มที่ 4 ในงบกำ�ไรข�ดทุน 
ทั้งจำ�นวน

 บริษัทได้รับก�รรับรอง Made in  
Thailand (MiT) สำ�หรบัสนิค้�เหลก็แผ่น 
รดีร้อน จำ�นวน 16 ร�ยก�ร ต�มนโยบ�ย 
สนับสนุนก�รใช้สินค้�ที่ผลิตในประเทศ 
สำ�หรับง�นจัดซื้อจัดจ้�งภ�ครัฐ

 บริษัทได ้รับคว�มเห็นชอบจ�ก 
ก�รประชุมคณะกรรมก�รเจ้�หนี ้อนมุตัิ
เห็นชอบต�มข้อ 7.8(4) ของแผน โดยให้ 
เข้�ซื้อหุ้นเพิ่มทุนในบริษัท เวสท์โคสท์  
เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด (“WCE”) จำ�นวน 
45 ล้�นบ�ท โดยบรษิัทได้รับเงนิปันผล 
จ�ก WCE ประม�ณ 45 ล้�นบ�ท ในวนัที่  
25 พฤษภ�คม 2564 ต�มเงือ่นไขทีไ่ด้รบั 
อนุมัติจ�กคณะกรรมก�รเจ้�หนี้ และ 
ในวันที่ 1 มิถุน�ยน 2564 บริษัทได้รับ 
เอกส�รก�รเพิ่มทุนที่กรมพัฒน�ธุรกิจ  
กระทรวงพ�ณชิย์แล้วเสร็จ

กุมภาพันธ์ 2564

15 กุมภาพันธ์ 2564

2 เมษายน 2564

ส่วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน
ของกลุ่มบริษัท

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี/
รายงานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน)
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รางวัลแห่งความส�าเร็จ

      4 กรกฎาคม 2562  

 ร�งวลัประก�ศเกยีรตคุิณระดบัทองแดง  
กิจกรรมก�รรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจ�ก 
ก�รทำ�ง�นให้เป็นศูนย์ ประจำ�ปี 2562 (Zero  
Accident Campaign 2019) จัดโดยสถ�บัน 
ส่งเสริมคว�มปลอดภัย อ�ชีวอน�มัย และ 
สภ�พแวดล้อมในก�รทำ�ง�น (องค์ก�รมห�ชน)  
กระทรวงแรงง�น

      19 ธันวาคม 2562 

 • ประก�ศนยีบตัรสถ�นประกอบกจิก�ร
ดีเด่นด้�นแรงง�นสัมพันธ์และสวัสดิก�ร 
แรงง�น 15 ปีตดิต่อกัน (พ.ศ. 2548 - 2562)  
จัดโดยสำ�นักง�นสวัสดิก�รและคุ ้มครอง
แรงง�น จังหวัดประจวบครีขีันธ์

 • ใบรับรองม�ตรฐ�นก�รป้องกันและ 
แก้ไขปัญห�ย�เสพตดิในสถ�นประกอบกจิก�ร  
โครงก�รโรงง�นสีข�ว จัดโดยสำ�นักง�น 
สวัสดิก�รและคุ ้มครองแรงง�น จังหวัด
ประจวบครีขีันธ์

      10 มิถุนายน 2563 

 ประก�ศเกยีรตคิณุระดบัเงนิ กจิกรรมก�รรณรงค์ลดสถติอิบุตัเิหต ุ
จ�กก�รทำ�ง�นให้เป็นศนูย์ ประจำ�ปี 2563 (Zero Accident Campaign  
2020) โดยสถ�บันส่งเสรมิคว�มปลอดภัย อ�ชวีอน�มยั และสภ�พแวดล้อม 
ในก�รทำ�ง�น (องค์ก�รมห�ชน) กระทรวงแรงง�น

      14 สิงหาคม 2563 

 โล่องค์กรธรุกจิคณุธรรมต้นแบบ ประจำ�ปี 2563 โดยศนูย์คณุธรรม  
(องค์ก�รมห�ชน)

      28 สิงหาคม 2563 

 โล่เชดิชเูกยีรตอิงค์กรสนับสนนุก�รเรยีนระบบทวภิ�คจี�กวทิย�ลัย
ก�รอ�ชพีบ�งสะพ�น วทิย�ลัยก�รอ�ชพีบ�งสะพ�น

      21 กันยายน 2563 

 ร�งวัลสถ�นประกอบกิจก�รต้นแบบดีเด่นด้�นคว�มปลอดภัย 
อ�ชวีอน�มัย และสภ�พแวดล้อมในก�รทำ�ง�น ประจำ�ปี 2563 ระดับ 
ประเทศ ประเภทร�งวัลเกียรติบัตร (ทอง) ปีที่ 1 โดยกรมสวัสดิก�ร 
และคุ้มครองแรงง�น กระทรวงแรงง�น

     16 กันยายน 2563 

 ประก�ศนียบัตรรับรองฉล�กค�ร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์  
โดยองค์ก�รบริห�รจัดก�รก๊�ซเรือนกระจก (องค์ก�รมห�ชน) 
กระทรวงทรัพย�กรธรรมช�ตแิละสิ่งแวดล้อม

     21 ธันวาคม 2563  

 ใบรับรองอุตส�หกรรมสเีขยีวระดับที่ 4 วัฒนธรรมสเีขยีว (Green  
Culture) จ�กกระทรวงอุตส�หกรรม

      22 ธันวาคม 2563 

 ร�งวลั Trailblazer ผูบ้กุเบกิก�รคุม้ครองข้อมลูส่วนบคุคล โดย ASEAN  
CIO Association (ACIOA) สำ�นกัง�นปลดักระทรวงดจิทัิลเพือ่เศรษฐกจิ 
และสังคม ทำ�หน้�ทีส่ำ�นกัง�นคณะกรรมก�รคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคล  
คณะนติศิ�สตร์ จุฬ�ลงกรณ์มห�วทิย�ลัย
 

ปี 2562 ปี 2563

ส่วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน
ของกลุ่มบริษัท

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี/
รายงานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน)
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 1 กรกฎาคม 2564

 ประก�ศเกยีรตคิณุระดบัเงนิ กจิกรรมก�รรณรงค์ลดสถติอิบุตัเิหตจุ�กก�รทำ�ง�น 
ให้เป็นศนูย์ ประจำ�ปี 2564 (Zero Accident Campaign 2021) จดัโดยสถ�บนัส่งเสรมิ
คว�มปลอดภัย อ�ชวีอน�มัย และสภ�พแวดล้อมในก�รทำ�ง�น (องค์ก�รมห�ชน)  
กระทรวงแรงง�น

      26 สิงหาคม 2564

 ประก�ศนียบัตรรับรองฉล�ก
ค�ร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร จัดโดย 
องค์ก�รบรหิ�รจดัก�รก๊�ซเรอืนกระจก  
(องค์ก�รมห�ชน) กระทรวงทรพัย�กร 
ธรรมช�ตแิละสิ่งแวดล้อม

       22 กันยายน 2564

 • สถ�นประกอบกจิก�รต้นแบบดเีด่น 
ด้�นคว�มปลอดภัย อ�ชีวอน�มัย  
และสภ�พแวดล้อมในก�รทำ�ง�น  
ประจำ�ปี 2564 ระดับประเทศ ประเภท
ร�งวัลเกยีรตบิัตร (ทอง) ปีที่ 2 จัดโดย
กรมสวัสดิก�รและคุ้มครองแรงง�น 
กระทรวงแรงง�น 

 • ร�งวลัเกยีรตยิศสูงสดุระดบัประเทศ  
ประเภทสถ�นประกอบกิจก�รดีเด่น
ด้�นแรงง�นสัมพันธ์และสวัสดิก�ร
แรงง�นประจำ�ปี 2564 ระดับประเทศ  
ปีที่  19 จัดโดยกรมสวัสดิก�รและ
คุ้มครองแรงง�น กระทรวงแรงง�น

       21 ธันวาคม 2564

 ม�ตรฐ�นก�รจัดก�รก�รฝังกลบ 
เป็นศนูย์ จดัโดยกรมโรงง�นอตุส�หกรรม

ปี 2564

ส่วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน
ของกลุ่มบริษัท

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี/
รายงานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน)
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1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ

1.2.1 โครงสร้างรายได้

1.2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

สายผลิตภัณฑ์/ 
กลุ่มธุรกิจ

ดำาเนินการโดย
ร้อยละ 

การถือหุ้น
ของบริษัท

2564 2563 2562 (ปรับปรุงใหม่)

รายได2้/ 
(ล้านบาท)

ร้อยละ
รายได้2/ 

(ล้านบาท)
ร้อยละ

รายได้2/ 
(ล้านบาท)

ร้อยละ

ธุรกิจเหล็กรีดร้อน บมจ. สหวิริย�สตีลอินดัสตรี - 34,7411/ 96.84 17,6821/ 95.11 24,6631/ 94.93

ธุรกิจวิศวกรรม บจก. เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง 99.99 637 1.78 609 3.28 699 2.69

ธุรกิจท�่เรือ บจก. ท่�เรือประจวบ 51.00 269 0.75 154 0.83 261 1.00

ร�ยได้อื่นๆ บจก. สหวิริย�สตีลอินดัสตรี
บจก. ท่�เรือประจวบ
บจก. เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง

217
7
2

0.60
0.02
0.01

138
3
5

0.74
0.02
0.03

340
4

14

1.31
0.01
0.06

35,873 100 18,591 100 25,981 100

หมายเหตุ :
1/ รวมร�ยได้จ�กก�รข�ยให้ บมจ. เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำ�นวน 2,177 ล�้นบ�ท 725 ล้�นบ�ท และ 590 ล้�นบ�ท ในปี 2564 ปี 2563 และปี 2562 ต�มลำ�ดับ
2/ เป็นร�ยได้ของแต่ละธุรกิจโดยไม่ได้ตัดร�ยก�รระหว�่งกัน

ธุรกิจเหล็กรีดร้อน

บรษัิท สหวริยิาสตีลอนิดสัตร ีจำากดั (มหาชน)

(1)  ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

 เหล็กแผน่รดีรอ้นชนดิมว้น (Hot Rolled Steel Sheet in Coil) ซึง่ใชเ้ปน็ 
วัตถุดิบในก�รผลิตของอุตส�หกรรมต่อเนื่องต่�งๆ เป็นจำ�นวนม�ก  
เชน่ โครงสร�้งง�นกอ่สร�้งขน�ดใหญ ่ก�รผลติทอ่เหลก็ ก�รผลติถงัแกส๊  
ก�รผลิตชิ้นส่วนประกอบรถยนต์ ก�รผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้� ก�รผลิต
เฟอร์นิเจอร์เหล็ก ก�รผลิตตู้คอนเทนเนอร์ ก�รผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น  
หม้อต้มไอน้ำ�แรงดันสูง อุตส�หกรรมต่อเรือ และศูนย์บริก�รเหล็ก  
(Service Center) เป็นต้น

บรษิัทจงึมแีนวท�งก�รสร้�งนวัตกรรม
ท�งธุรกจิที่จะตอบสนองคว�มต้องก�ร
ของผู้บรโิภคที่เปลี่ยนไปโดยได้รเิริ่ม 
ก�รดำ�เนนิธุรกจิแบบ 

One-Stop 
Service 

ส่วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน
ของกลุ่มบริษัท
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1.2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

 เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนของบริษัท ประกอบด้วย

 • เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน ท่ีมีขน�ดคว�มกว้�งระหว่�ง 750 - 1,565  
มลิลเิมตร และคว�มหน�ระหว่�ง 0.90 - 20.00 มลิลเิมตร ต�มม�ตรฐ�น 
ผลิตภัณฑ์อุตส�หกรรม (มอก.) สำ�หรับก�รใช้ในประเทศ และต�มม�ตรฐ�น 
คุณภ�พส�กล เช่น Japanese Standard, American Standard,  
DIN Standard, British Standard และอื่นๆ โดยบริษัทได้ดำ�เนิน
โครงก�รขย�ยกำ�ลงัก�รผลติเหลก็แผน่รดีรอ้นชนดิมว้นเปน็ 4 ล�้นตนั 
ต่อปีเสร็จสมบูรณ์ในเดือนกุมภ�พันธ์ 2548 เป็นก�รเพ่ิมขีดคว�มส�ม�รถ 
ของบริษัทให้ส�ม�รถผลิตเหล็กได้บ�งสุด 0.90 มิลลิเมตร ไปจนถึง
หน�สุด 20.00 มิลลิเมตร และปรับปรุงคุณภ�พสินค้�ให้ดียิ่งขึ้น  
ขณะเดียวกันต้นทุนก�รผลิตลดลง ทั้งนี้ ในปี 2551 บริษัทเป็น 
หนึ่งในผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนไม่กี่ร�ยของโลก ที่ส�ม�รถ
ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนที่มีขน�ดคว�มบ�งสุดได้ถึง 0.90 มิลลิเมตร  
ในเชิงพ�ณิชย์ และ ณ ปัจจุบัน บริษัทประสบผลสำ�เร็จในก�รผลิต 
เหล็กแผ่นรีดร้อนที่มีขน�ดบ�งสุด 0.80 มิลลิเมตร  

 • เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนประเภทปรับผิวและเคลือบน้ำ�มัน  
หรอื “Clean Strip” ทีม่ขีน�ดคว�มกว�้งระหว�่ง 750 - 1,550 มลิลเิมตร 
และคว�มหน�ระหว่�ง 1.20 - 7.00 มิลลิเมตร ซ่ึงเป็นผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่น 
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 
เหลก็แผ่นรดีรอ้นคุณภ�พสงู โดยบรษิทัมุง่เนน้ก�รสร�้งสรรคน์วตักรรม 
ผลิตภัณฑ์เหล็กและก�รบริก�รที่มีมูลค่�เพิ่มพิเศษสำ�หรับลูกค้�และ 
ผู้บริโภค โดยคุณลักษณะเฉพ�ะของผลิตภัณฑ์ดังกล่�ว มีดังนี้
 1. เป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรม (Innovated Value Products) ซึ่งมี
ก�รออกแบบและควบคุมคุณภ�พพิเศษให้มีคุณภ�พเหนือกว่�และ 
แคบกว่�ม�ตรฐ�นอุตส�หกรรมทั่วไป เพื่อเป็นก�รสร้�งมูลค่�เพิ่ม 
ให้กับลูกค�้
 2. เป็นผลิตภัณฑ์ต�มคว�มต้องก�รเฉพ�ะ (Customized  
Products) ซึ่งมีก�รออกแบบและควบคุมพิเศษ โดยออกแบบต�ม 
คว�มต้องก�รและก�รใช้ง�นเฉพ�ะของแต่ละลูกค�้ 

 การพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ

 ในปัจจุบัน ผู้บริโภคเน้นคว�มสะดวกสบ�ยในก�รเลือกซื้อสินค้�
ผลิตภัณฑ์เหล็ก จึงมีคว�มต้องก�รที่จะซื้อสินค้�ผลิตภัณฑ์เหล็ก
ประเภทต่�งๆ จ�กแหล่งผู้ผลิตหรือร้�นค้�ร�ยเดียว โดยที่ไม่ต้อง 
เลือกซ้ือหรือจัดห�จ�กหล�ยๆ ร�ย ซ่ึงจ�กพฤติกรรมผู้บริโภคท่ีเปล่ียนไป  
ประกอบกับก�รเข้�ถึงข้อมูลข่�วส�รต่�งๆ ได้รวดเร็วม�กขึ้น และ
แพลตฟอร์ม อีคอมเมิร์ซต่�งๆ เกิดขึ้นอย�่งรวดเร็ว 

 บริษัทจึงมีแนวท�งก�รสร้�งนวัตกรรมท�งธุรกิจที่จะตอบสนอง 
คว�มต้องก�รของผู้บริโภคท่ีเปล่ียนไปโดยได้ริเร่ิมก�รดำ�เนินธุรกิจแบบ  
One-Stop Service ที่จะมีลักษณะสรรห�โซลูชันด้�นคว�มครบครัน 
ของสินค้�เหล็กประเภทต่�งๆ รวมท้ังจัดห�ข้อมูลในด้�นต่�งๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
กับผลิตภัณฑ์เหล็กประเภทต่�งๆ เพื่อตอบสนองกับคว�มต้องก�ร 
ของผูบ้รโิภค โดยนอกเหนอืจ�กธรุกจิเหลก็แผน่รดีรอ้นแล้ว ท�งบรษิทั 
ยังได้ขย�ยธุรกิจไปยังผลิตภัณฑ์เหล็กแปรรูป เพ่ือเพ่ิมคว�มหล�กหล�ย 
ของสินค้�
 โดยในปีที่ผ่�นม�ท�งบริษัทได้เพิ่มจำ�นวนหน่วยของผลิตภัณฑ์  
(SKU) ของผลิตภัณฑ์เหล็กแปรรูปจ�ก 55 SKU เพิ่มเป็น 117 SKU 
โดยแบง่เปน็ผลติภณัฑท์อ่และตวัซ ี107 SKU และ Derivative Product  
อีก 10 SKU และในอน�คตท�งบริษัทยังมีแผนพัฒน�ผลิตภัณฑ์ 
และธุรกิจเพื่อมุ่งไปสู่ก�รบริก�รในรูปแบบ One-Stop Service แบบ
เต็มรูปแบบ โดยต้ังเป้�หม�ยให้มีจำ�นวนหน่วยผลิตภัณฑ์ 200 SKU 
เพื่อให้ส�ม�รถตอบสนองคว�มต้องก�รของผู้บริโภคได้อย่�งรวดเร็ว

(2) การตลาดและการแข่งขัน

 (ก) การตลาด

 บริษัทมีก�รว�งแผนก�รตล�ดเพื่อให้ก�รบริห�รง�นข�ยเป็นไป
อย�่งมปีระสทิธภิ�พ โดยมุง่เนน้ใหค้ว�มสำ�คญัต้ังแตก่�รส่ังซือ้วตัถดุบิ 
ก�รพฒัน�คณุภ�พในก�รผลติอย�่งตอ่เนื่อง ก�รรกัษ�ส่วนแบง่ตล�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�เป�้หม�ยใหม่ ซึ่งใช้เหล็กแผ่นรีดร้อน 
คุณภ�พสูง ตลอดจนก�รส่งออกเมื่อสภ�วะตล�ดเอื้ออำ�นวย  
และบริษัทมีกำ�ลังก�รผลิตเพียงพอต่อก�รผลิตเพื่อส่งออก

 กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย  

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

 ลูกค้�ของบริษัทแบ่งได้เป็น 9 กลุ่มหลัก ดังนี้

 1. ตลาดภายในประเทศกลุ่ม S1  
ได้แก่ กลุ่มผู้ใช้เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 
ประเภทปรับผิวและเคลือบน้ำ�มันและ 
เหล็กชั้นคุณภ�พพิเศษต่�งๆ โดยที่  
กลุ่มลูกค้�ปล�ยท�ง ได้แก่ ลูกค้� 
กลุ่มผู้ผลิตย�นยนต์ ซึ่งก�รซื้อข�ย 
จะมกี�รตกลงกันเป็นร�ยไตรม�ส โดยม ี
ก�รซื้อข�ยเป็นสกุลเงินบ�ท

 2. ตลาดภายในประเทศกลุ่ม S2  
ได้แก่ ลูกค้�กลุ่มโรงง�นผลิตถังแก๊ส  
ลูกค้�กลุ่มผู้ผลิตคอนเทนเนอร์ และ
ลกูค�้กลุม่โรงง�นผลติเหลก็แผน่รดีเยน็  
ซึ่งในประเทศไทยมีผู้ผลิตเหล็กแผ่น
รีดเย็นอยู่ 5 ร�ย โดยเป็นกลุ่มที่เน้น
คุณภ�พผิวและก�รส่งมอบเป็นสำ�คัญ 
และมีคว�มต้องก�รคว�มมีเสถียรภ�พ
ด้�นร�ค� ซ่ึงก�รซ้ือข�ยจะมีก�รตกลงกัน 
ร�ยเดือนหรือก�รซื้อข�ยแบบล่วงหน้� 
โดยมีก�รซื้อข�ยเป็นสกุลเงินบ�ท 

 3. ตลาดภายในประเทศกลุ่ม S3 
คือ ลูกค้�ศูนย์บริก�รเหล็กคุณภ�พสูง 
ได้แก่ ลูกค้�กลุ่มผู้ผลิตย�นยนต์ ลูกค้� 
กลุ่มผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้� และลูกค้�
กลุ่มผู้ผลิตเครื่องจักรกล ซึ่งก�รซื้อข�ย 
จะมกี�รตกลงเปน็ร�ยไตรม�ส ร�ยเดอืน  
หรือข�ยแบบ Spot โดยมีก�รซื้อข�ย 
เป็นสกุลเงินบ�ท

 4. ตลาดภายในประเทศกลุ่ม S4  
ได้แก ่ลกูค้�กลุม่อตุส�หกรรมโครงสร�้ง  
ลกูค�้กลุม่ผูผ้ลติทอ่เหลก็ ซึง่ก�รซือ้ข�ย 
จะมกี�รตกลงเปน็ร�ยเดอืน หรอืก�รข�ย 
แบบ Spot โดยมีก�รซื้อข�ยเป็นสกุล 
เงินบ�ท

 5. ตลาดภายในประเทศกลุ่ม S5  
ไดแ้ก ่ลกูค�้กลุ่มอุตส�หกรรมโครงสร�้ง  
ลูกค้�กลุ่มผู้ผลิตเหล็กแผ่น ลูกค้�กลุ่ม 
ผูผ้ลติทอ่เหลก็ และลกูค�้กลุ่มข�ยเหล็ก 
แผ่นล�ย ซ่ึงก�รซ้ือข�ยจะมีก�รตกลงเปน็ 
ร�ยเดือน โดยมีก�รซ้ือข�ยเป็นสกุลเงินบ�ท

 6. ตลาดภายในประเทศกลุ่ม S6  
ได้แก่ ลูกค้�กลุ่มผู้ผลิตเคร่ืองใช้ไฟฟ้� และ 
ลูกค้�กลุ่มผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ ซ่ึงก�รซ้ือข�ย 
จะมีก�รตกลงเป็นร�ยไตรม�ส โดยมี
ก�รซื้อข�ยเป็นสกุลเงินบ�ท

 7. ตลาดภายในประเทศกลุ่ม S7  
ได้แก่ ลูกค้�ศูนย์บริก�รเหล็กคุณภ�พ 
ทั่วไป เช่น ลูกค้�กลุ่มผู้ผลิตเหล็กแผ่น  
ซ่ึงก�รซ้ือข�ยจะมีก�รตกลงเป็นร�ยเดือน  
หรอืก�รข�ยแบบ Spot โดยมกี�รซือ้ข�ย
เป็นสกุลเงินบ�ท 

 8. ตลาดส่งออก ได้แก่ ลูกค้� 
กลุ่มต่�งประเทศ ในอุตส�หกรรม 
เหล็กขั้นปล�ยมีก�รซื้อข�ยแบบ Spot

 9. ตลาดภายในประเทศสำ�หรับ 
สินค้�สำ�เร็จรูป ซึ่งลูกค้�ส�ม�รถนำ�ไป 
ใช้ง�นได้ทันที

S1

S4

S7

S2

S5

S3

S6
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 นโยบายการขาย

 1. การขายแบบไตรมาส เป็นไปต�มกลไกของ Seaborn 
Market เพื่อรองรับลูกค้�ที่มีคว�มต้องก�รในก�รกำ�หนด
ปรมิ�ณและร�ค�ไตรม�ส ไดแ้ก่ ตล�ดภ�ยในประเทศกลุม่ S1  
ตล�ดภ�ยในประเทศกลุ่ม S3 และตล�ดภ�ยในประเทศ
กลุ่ม S6
 2. การขายแบบรายเดอืน เปน็ไปต�มกลไกตล�ดภ�ยใน 
ประเทศ ร�ค�ขึ้นอยู่กับปริม�ณและเทอมก�รชำ�ระเงิน  
เพ่ือรองรับลูกค้�ท่ีส�ม�รถแจ้งแผนก�รซ้ือได้ล่วงหน้�อย่�งน้อย  
3 เดือน ได้แก่ ตล�ดภ�ยในประเทศกลุ่ม S2 ตล�ดภ�ยใน
ประเทศกลุ่ม S3 ตล�ดภ�ยในประเทศกลุ่ม S4 และตล�ด
ภ�ยในประเทศกลุ่ม S5
 3. การขายแบบ Spot เป็นไปต�มกลไกร�ค�ตล�ด
ภ�ยในประเทศ และคว�มเรง่ดว่นในก�รสง่มอบสนิค�้ รองรบั
ลูกค้�ที่ต้องก�รซื้อโดยไม่มีก�รแจ้งแผนล่วงหน้� ได้แก่ 
ตล�ดภ�ยในประเทศกลุ่ม S3 ตล�ดภ�ยในประเทศกลุ่ม S4 
และตล�ดส่งออก
 4. การขายแบบ Forward เป็นไปต�มโครงสร้�งต้นทุนของ 
วัตถุดิบ เพื่อรองรับลูกค้�ที่มีคว�มต้องก�รซื้อเพื่อใช้ในง�น 
โครงก�ร Import for Export ได้แก่ ตล�ดภ�ยในประเทศกลุ่ม S2

 การขายผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มพิเศษ
 
 บริษัทได้มีก�รกำ�หนดนิย�มผลิตภัณฑ์ ดังนี้

 1. SSI Principal Products (SPP) คอื ผลติภณัฑห์ลกัของ 
SSI ทีม่กี�รออกแบบก�รผลติและควบคมุคณุภ�พเหนอืกว�่ 
ม�ตรฐ�นอุตส�หกรรมทั่วไป สำ�หรับลูกค�้ของ SSI
 2. Innovated Value Products (IVP) คือ ผลิตภัณฑ์
นวัตกรรม SSI ที่มีก�รออกแบบและควบคุมคุณภ�พพิเศษ
ใหม้คีณุภ�พเหนอืกว�่และแคบกว�่ม�ตร�ฐ�นอตุส�หกรรม 
ท่ัวไป โดยทีมง�นบริษัทฯ เพื่อเป็นก�รสร้�งมูลค่�เพิ่ม 
ให้กับลูกค้�
 3. Customized Prime Products (CPP) คือ ผลิตภัณฑ์ 
ที่มีก�รออกแบบและควบคุมคุณภ�พพิเศษ โดยออกแบบ
ต�มคว�มต้องก�รและก�รใช้ง�นเฉพ�ะของแต่ละลูกค้� 

 โดยในช่วงปี  2564 บริษัทมีปริม�ณก�รส่งมอบ
ผลิตภัณฑ์จำ�นวนร�ว 1.2 ล้�นตัน ซึ่งเป็น SSI Principal    
Products ร้อยละ 29.9 Innovated Value Products  
รอ้ยละ 30.2 และ Customized Prime Products รอ้ยละ 39.9
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การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน
ของกลุ่มบริษัท

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี/
รายงานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน)

17



 (ข) ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 

 อุตสาหกรรมเหล็กโลกปี 2564 

 สม�คมเหล็กโลก หรือ World Steel Association (WSA) ร�ยง�น
ตัวเลขประม�ณก�รผลิตเหล็กดิบของโลก (Crude Steel Production)  
ในปี 2564 อยู่ที่ 1,855 ล้�นตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.5 จ�กปี 2563   
ในไตรม�สที่ 1 ปี 2564 เศรษฐกิจโลกฟ้ืนตัวขึ้นอย่�งชัดเจน ทำ�ให้
คว�มตอ้งก�รใชเ้หลก็ในอตุส�หกรรมต�่งๆ เชน่ อตุส�หกรรมรถยนต ์ 
อุตส�หกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้� อุตส�หกรรมก่อสร้�ง ฯลฯ ท่ีได้รับผลกระทบ 
จ�กโควดิ 19 เมือ่ปี 2563 กลบัม�ฟืน้ตวัอกีครัง้ในป ี2564 คว�มตอ้งก�ร 
ใช้เหล็กทั่วโลกเพิ่มสูงขึ้นแต่ในท�งตรงข้�มปริม�ณก�รผลิตเหล็ก 
ในตล�ดโลกกลับลดลง เนื่องจ�กประเทศจีนซึ่งเป็นผู้ผลิตเหล็ก 
ร�ยใหญ่ของโลกมีนโยบ�ยแก้ปัญห�สิ่งแวดล้อมโดยก�รลดปริม�ณ 
ก�รผลิตเหล็กภ�ยในประเทศลง 
 ด้�นร�ค�เหล็กในช่วงปี 2564 น้ัน ร�ค�เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน  
FOB China ร�ค�ปรับตัวสูงขึ้นจ�ก 647 - 767 เหรียญสหรัฐต่อตัน  
ในไตรม�ส 1/2564 ม�อยูท่ีร่ะดบั 770 - 1,022 ในไตรม�ส 2/2564 และ
ปรับร�ค�เพ่ิมข้ึนระดับ 880 - 942 ในไตรม�ส 3/2564 และร�ค�ปรับตัวลง 
เล็กน้อยอยู่ที่ระดับ 760 - 928 ในไตรม�ส 4/2564 เช่นเดียวกับร�ค�
วัตถุดิบเหล็กแท่งแบน CFR Southeast  Asia ร�ค�ปรับตัวเพิ่มขึ้นจ�ก
ไตรม�ส 1/2564 ระดบั 636 เป็น 830 ในไตรม�ส 2/2563 สำ�หรบัร�ค� 
ในไตรม�ส 3/2564 เพ่ิมข้ึนอยู่ท่ีระดับ 837 เหรียญสหรัฐต่อตัน และร�ค� 
ปรับตัวลดลงในไตรม�ส 4/2564 อยู่ที่ระดับ 723 เหรียญสหรัฐต่อตัน  

 อุตสาหกรรมเหล็กแผ่นรีดร้อนในประเทศไทย

 อุตส�หกรรมเหล็กแผ่นรีดร้อนต้องพึ่งพ�ก�รนำ�เข้�จ�กต่�งประเทศม�โดยตลอด จนกระทั่งบริษัทได้เปิดดำ�เนินก�รผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน
ชนิดม้วนขึ้นในปี 2537 เป็นแห่งแรกในประเทศไทย ในปัจจุบันมีผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนทั้งหมด 6 ร�ย ดังต่อไปนี้

ร�ค�สนิแรเ่หลก็ CFR China ปรบัตวัเพิม่ขึน้จ�กระดบั 167 เหรยีญสหรฐั 
ต่อตัน ในไตรม�ส 1/2564 ม�อยู่ที่ระดับ 201 เหรียญสหรัฐต่อตัน  
ในไตรม�ส 2/2564 และปรบัตวัลดลงต่อเนือ่งม�อยูท่ีร่ะดบั 164 และ 108  
ในไตรม�ส 3 และ 4/2564 ต�มลำ�ดบั สำ�หรับปจัจยัทีส่ง่ผลใหร้�ค�เหล็ก 
เพ่ิมข้ึนอย่�งต่อเน่ืองในไตรม�สท่ี 1 และ 2 มีส�เหตุม�จ�กนโยบ�ยแก้ปัญห� 
สิ่งแวดล้อมโดยก�รลดปริม�ณก�รผลิตเหล็กภ�ยในประเทศจีน และ
ข่�วก�รออกม�ตรก�รยกเลิกภ�ษีที่สนับสนุนก�รส่งออกสินค้�เหล็ก 
(Steel Export Rebates) ของจีน

 อุตสาหกรรมเหล็กในประเทศปี 2564

 อุตส�หกรรมเหล็กภ�ยในประเทศในช่วงปี 2564 มี Apparent 
Finished Steel Consumption อยู่ที่ 18.6 ล�้นตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.8  
เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2563 (ข้อมูลจ�กสถ�บันเหล็กและเหล็กกล้� 
แหง่ประเทศไทย หรอื ISIT) และเมือ่พจิ�รณ�ในร�ยผลติภณัฑ ์พบว�่  
ก�รบริโภคเหล็กผลิตภัณฑ์เหล็กทรงย�วเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3.1 และก�รบริโภค 
เหล็กทรงแบนเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.7 
 ในช่วงปี 2564 ปริม�ณก�รผลิตเหล็กในประเทศประม�ณ 7.6 ล้�นตัน  
เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.6 เมื่อเทียบกับปี 2563

 สำ�หรับสถ�นก�รณ์ก�รแขง่ขนัในตล�ดก�รผลติเหลก็แผ่นรดีรอ้น 
ในประเทศไทย ค�ดก�รณ์ว�่จะมผีูป้ระกอบก�รผลติเหลก็แผ่นรดีรอ้น 
จ�กต่�งประเทศซึ่งได้รับก�รส่งเสริมก�รลงทุนจ�กสำ�นักง�น 
คณะกรรมก�รส่งเสริมก�รลงทุน จะเข้�ม�มีส่วมร่วมในตล�ด 
ก�รผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนในประเทศไทย และค�ดว่�จะเข้�ม� 
มบีทบ�ทม�กขึน้ในก�รแขง่ขนัภ�ยในตล�ดก�รผลติเหลก็แผน่รดีร้อน
ในประเทศไทยในอน�คต

ผู้ประกอบการ กำาลังการผลิตสูงสุด  (ตัน/ปี) เริ่มผลิต ผลิตภัณฑ์

1) บมจ. สหวิริย�สตีลอินดัสตรี 4,000,000 2537 เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน

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

3) บมจ. จี เจ สตีล 1,500,000 2540 เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน

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

5) บมจ. สหวิริย�เพลทมิล 1,000,000 2539 เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดแผ่นหน�

6) บมจ. แอล พี เอ็น เพลทมิล 500,000 2539 เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดแผ่นหน�

 ในปี 2564 บริษัทมีส่วนแบ่งตล�ดเหล็กแผ่นรีดร้อนโดยตรง
ประม�ณร้อยละ 17.3 ซึ่งลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน 
ของปีทีผ่�่นม� โดยสนิค�้นำ�เข้�มส่ีวนแบ่งตล�ดรอ้ยละ 60 เพิม่ขึ้นจ�ก 
รอ้ยละ 54 ในชว่งเดยีวกนัของปทีีผ่�่นม� ในขณะทีผู่ผ้ลติภ�ยในประเทศ 
อกี 5 ร�ย มส่ีวนแบ่งตล�ดรวมกนัประม�ณรอ้ยละ 23  ทัง้นี ้ในป ี2564  
ปริม�ณก�รใช้ง�นเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนมีปริม�ณที่เพิ่มขึ้น 
ประม�ณร้อยละ 31.3 เน่ืองจ�กสถ�นก�รณ์โควิด 19 ท่ีดีข้ึนเม่ือเทียบกับ 
ปีที่แล้ว ทำ�ให้ตล�ดมีก�รเพิ่มปริม�ณก�รผลิตต�มก�รซื้อที่เพิ่มขึ้น
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(3) การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ

 การผลิต

 บรษัิทมโีรงง�นผลติเหลก็แผน่รดีรอ้นชนดิมว้น จำ�นวน 1 แหง่ และ 
โรงง�นผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนประเภทล้�งผิวและเคลือบน้ำ�มัน  
1 แห่ง ทั้ง 2 โรงง�น ตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกัน ณ อำ�เภอบ�งสะพ�น  
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 ก�าลังการผลิตและนโยบายการผลิต  

 โรงง�นผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนของบริษัทมีกำ�ลังก�รผลิตสูงสุด  
(Design Capacity) 4 ล�้นตนัตอ่ป ีและมปีระสทิธภิ�พกำ�ลงัก�รผลติจรงิ  
(Effective Capacity) ที่ 3.2 ล�้นตันต่อปี  
  บรษิทัมนีโยบ�ยก�รผลติต�มคำ�สัง่ซือ้ของลูกค�้ (Made to Order) 
รวมทัง้ก�รผลติ เพือ่ใหม้สีนิค�้คงคลงัประม�ณ 1 เดอืน (Made to Stock)  
ซึ่งจะเลือกผลิตสินค้� โดยพิจ�รณ�คว�มต้องก�รของตล�ดและ 
คว�มเหม�ะสมท�งด�้นเทคนคิในก�รผลติ โดยกำ�หนดแผนก�รผลติ 
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 ดังนั้นวัตถุดิบที่ใช้
ในก�รผลิตจึงมีเพียง Slab เท่�นั้น ซึ่งยังไม่มีก�รผลิตในประเทศไทย 
จึงต้องนำ�เข�้จ�กต่�งประเทศทั้งหมด
 Slab มีลักษณะเป็นเหล็กแท่งย�วทรงแบน มีพื้นที่หน้�ตัดทึบ  
ได้จ�กกระบวนก�รถลุงและหลอมเหล็กและเหล็กกล�้ (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
 เหลก็แท่งแบนในตล�ดโลกมหีล�ยชนดิต�มประเภทของเหลก็ เชน่  
ชนิด Low Carbon, Medium Carbon, High Carbon หรือ Stainless 
และในแต่ละประเภทจะมหีล�ยชัน้คุณภ�พ ในปจัจบุนับรษิทัผลติเหลก็
ประเภท Low Carbon เป็นหลัก โดยช้ันคุณภ�พของเหล็กแท่งแบน 
ที่บริษัทจะนำ�ม�รีดนั้นจะขึ้นอยู่ กับชนิดของเหล็กแผ่นรีดร้อน 
ที่ต้องก�รผลิต ซึ่งเป็นไปต�มคว�มต้องก�รของลูกค้�

 แหล่งที่มาและจ�านวนผู้จ�าหน่ายวัตถุดิบ 

 บรษิทันำ�เข�้วตัถดุบิเหลก็แท่งแบน (Slab) จ�กต่�งประเทศทัง้หมด  
ซึ่งมีผู้ผลิตเหล็กแท่งแบนกระจ�ยอยู่ต�มแหล่งต่�งๆ ทั่วโลก  
โดยในปี 2564 บริษัทจัดซื้อวัตถุดิบจ�กผู้ผลิตจำ�นวน 9 ร�ย 
ใน 9 ประเทศ คือ ญ่ีปุ่น ม�เลเซีย อินโดนีเซีย รัสเซีย ยูเครน ค�ซัคสถ�น  
อินเดีย ออสเตรเลีย และโอม�น โดยวิธีก�รซ้ือจะเป็นก�รเจรจ�ต่อรอง 
แบบร�ยเดือน ทั้งผ่�นตัวแทนจำ�หน่�ยและซื้อตรงกับผู้ผลิต  
โดยบริษัทไม่มีข้อผูกพันใดๆ ในก�รสั่งซื้อจ�กบริษัทใดบริษัทหนึ่ง  
ทั้งนี้ บริษัทมีก�รจัดทำ�สัญญ�หรือข้อตกลงเพื่อให้ตัวแทนจำ�หน่�ย
และผู้ผลิตวัตถุดิบทร�บล่วงหน้�ถึงปริม�ณคว�มต้องก�รใช้วัตถุดิบ
ของบริษัทเป็นแบบร�ยปีหรือร�ยไตรม�ส เพื่อลดคว�มเสี่ยงในด้�น
ก�รข�ดแคลนวัตถุดิบ และทำ�ให้เกิดคว�มเพียงพอต่อก�รผลิตและ 
คว�มต้องก�รของลูกค�้
 ในป ี2564 นี ้บรษิทัไดม้กี�รจัดซือ้วตัถดุบิเหลก็แผน่รดีเย็นเคลอืบ 
ดว้ยสงักะสแีบบจุ่มรอ้นจ�กผูผ้ลติในประเทศ เพือ่ใชใ้นธรุกจิผลติภณัฑ ์
เหล็กแปรรูป

(4) งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

 ณ วนัที ่31 ธนัว�คม 2564 กลุม่บรษิทัค�ดว�่จะมรี�ยไดค้�่บรกิ�ร
ทีร่บัรูใ้นอน�คตสำ�หรับภ�ระทีย่งัปฏบิตัไิมเ่สรจ็สิ้น (หรอืยงัไมเ่สรจ็สิน้
บ�งส่วน) ของสัญญ�ที่ทำ�กับลูกค�้จำ�นวน 702 ล�้นบ�ท (หม�ยเหตุ
ประกอบงบก�รเงิน 9.3)
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ธุรกิจวิศวกรรม

บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียร่ิง จำากัด – บริษัทย่อย 

(1)  ลักษณะบริการ

 บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด (“WCE”) เป็นผู้ให้บริก�ร 
ด้�นวิศวกรรมก�รจัดก�รง�นซ่อมบำ�รุงโรงง�นอุตส�หกรรม 
ง�นออกแบบ ผลิตเคร่ืองจักรและช้ินส่วนเคร่ืองจักรกล ง�นข้ึนรูปและ
ประกอบโครงสร้�งเหล็ก รวมถึงก�รให้บริก�รด้�นก�รออกแบบวิศวกรรม
และโครงก�ร ส่ิงแวดล้อม และง�นบริก�รแรงง�นในโรงง�นอตุส�หกรรม
ที่ต้องใช้คว�มรู้คว�มชำ�น�ญเฉพ�ะท�งโดยเฉพ�ะ ก�รผลิต  
ก�รซ่อมบำ�รุงเครื่องจักร และอุปกรณ์ต่�งๆ ซึ่งมีคว�มหล�กหล�ย 
ท�งเทคโนโลยี ทั้งง�นผลิตเครื่องจักรสำ�หรับง�นอุตส�หกรรม 
ผลิตเหล็ก เครื่องจักรในง�นขนถ่�ยวัสดุ เทคโนโลยีแก๊สชีวภ�พ  
เทคโนโลยีผลิตพลังง�นชีวมวล และระบบก�รส่งจ่�ยและบำ�บัดน้ำ�

 WCE ได้กำ�หนดขอบข่�ยในก�รดำ�เนินธุรกิจในปี 2564 ดังนี้
 • ธุรกิจก�รจัดก�รง�นซ่อมบำ�รุงและผลิตเครื่องจักร
 • ธุรกิจวิศวกรรมโครงก�รและง�นโครงสร้�ง
 • Rail Engineering Business และ Robotic & Automation Business

 WCE มีก�รดำ�เนินง�นภ�ยใต้ระบบม�ตรฐ�นส�กล ได้แก่ ระบบ  
ISO 9001:2008 ระบบ ISO 14001:2004 และได้ปรับเปลี่ยนจ�ก

ม�ตรฐ�น TIS 18001:2554 เปน็ OHSAS 18001:2007 ไดร้บัใบรบัรอง 
ม�ตรฐ�น มอก. 17025 ง�นบริก�รสอบเทียบเครื่องมือวัดคุม
อุตส�หกรรม และใบรับรองก�รผลิตภ�ชนะรับแรงดัน, หม้อไอน้ำ�,  
ท่อรับแรงดัน และซ่อมแซมภ�ชนะรับแรงดันต�มม�ตรฐ�น ASME Code 
U, S, R และ PP Stamp จ�กสม�คมวิศวกรรมเครื่องกลแห่งอเมริก�  
American Society of Mechanical Engineering (ASME) ม�ตรฐ�น
ก�รผลิตโครงสร้�งเหล็ก (M-Grade) จ�กสถ�บัน JSCA (Japan 
Structural Consultants Association) และม�ตรฐ�นช่�งเชื่อมจ�ก
ประเทศญี่ปุ่น สถ�บัน JWES (Japan Welding Engineering Society)  
นอกจ�กนี้ WCE ยังได้รับร�งวัลเชิดชูเกียรติสถ�นประกอบก�รดีเด่น
ด�้นแรงง�นสมัพนัธแ์ละสวสัดกิ�รแรงง�น 5 ปีตดิตอ่กัน (2549 - 2553)  
และทดสอบม�ตรฐ�นฝมีอืแรงง�นแหง่ช�ตใิน 5 ส�ข� จ�กกรมพัฒน�
ฝีมือแรงง�น 

(2)  การตลาดและภาวะการแข่งขัน

 (ก)  การตลาด

 กลยุทธ์ทางการตลาด

 WCE มีที่ตั้งอยู่บริเวณภ�คใต้ตอนบน ในพื้นที่บริเวณดังกล่�ว 
ยังไม่มีก�รให้บริก�รในลักษณะนี้ นอกจ�กนี้ WCE ยังมีขอบเขต 
ก�รให้บริก�รค่อนข้�งครบวงจรเพ่ือสนับสนุนโรงง�นอุตส�หกรรมต่�งๆ  
และได้ขย�ยตล�ดสู่กลุ่มอุตส�หกรรมอื่นอย่�งต่อเนื่อง

ส่วนที่ 1 
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ของกลุ่มบริษัท
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 จุดเด่น

 1. มีคว�มเชี่ยวช�ญและประสบก�รณ์ในเชิงลึกท�งด้�น 
  ง�นวิศวกรรมเฉพ�ะด้�นที่เกี่ยวข้องกับอุตส�หกรรมเหล็ก
 2. มีระบบก�รทำ�ง�นระดับม�ตรฐ�นส�กล โดยได้รับใบรับรอง 
  ระบบคุณภ�พม�ตรฐ�น ISO 9001:2000, ISO 14001,  
  TIS/OHSAS 18001, IEC 17025 และ ASME Code U, S, R  และ  
  PP Stamp
 3. ไดร้บัก�รรบัรองม�ตรฐ�นก�รผลติโครงสร�้งเหลก็ (M-Grade)  
  จ�กสถ�บนั JSCA (Japan Structural Consultants Association)  
  และม�ตรฐ�นช�่งเชือ่มจ�กประเทศญีปุ่น่ สถ�บนั JWES (Japan  
  Welding Engineering Society) เมื่อวันที่ 24 มีน�คม 2559  
  เพ่ือผลิต จำ�หน่�ย และส่งออกผลิตภัณฑ์โครงสร้�งเหล็กประกอบ 
  ประเภทเส�และค�น (Built up Beam) ไปยงัตล�ดประเทศญีปุ่น่
 4. ทำ�เลที่ตั้งอยู่ใกล้กลุ่มลูกค้�เป้�หม�ย และใกล้ท่�เรือน้ำ�ลึก  
  ส�ม�รถขนย้�ยวัตถุดิบและชิ้นง�นขน�ดใหญ่ผ่�นก�รขนส่ง 
  ท�งเรือสู่ต่�งประเทศได้ง�่ย
 5. เป็นสถ�นประกอบก�รม�ตรฐ�นฝีมือแรงง�นแห่งช�ติ
 6. ได้รับใบอนุญ�ตให้ส�ม�รถเป็นวิศวกรผู้ออกแบบและติดตั้ง 
  ระบบก๊�ซธรรมช�ติ
 7. ฝ่�ยวิจัยและพัฒน�ได้รับก�รประก�ศร�ยชื่อผู้รับทำ�วิจัยและ 
  พัฒน�เทคโนโลยีจ�กกระทรวงก�รคลัง

 จุดด้อย 

 1. ไกลจ�กพืน้ทีท่ีม่อุีตส�หกรรมหน�แนน่อย�่งในภมูภิ�คอืน่ เชน่  
  ภ�คตะวันออกภ�คเหนือและภ�คกล�ง
 2. ต้นทุนวัตถุดิบค่อนข้�งสูง เน่ืองจ�กต้องซ้ือจ�กผู้ข�ยในกรุงเทพฯ
 3. ก�รขย�ยธรุกจิตอ้งใช้ก�รลงทุนภ�ยในเองทีม่มีลูค�่สงู ซึง่ก�รใช ้
  ระบบ Outsourcing เป็นไปได้ย�กเนื่องจ�กอยู่ไกลจ�ก 
  แหล่งศูนย์กล�ง

 WCE ได้ปรับปรุงแผนกลยุทธ์ธุรกิจ เพื่อว�งแนวท�งก�รขย�ย
ผลิตภัณฑ์ในอน�คต ดังนี้

 1) มุ่งลดค่�ใช้จ่�ยภ�ยใน และร่วมกับลูกค้�หลักในอุตส�หกรรมเหล็ก 
  เพ่ือปรับลดค่�ใช้จ่�ยง�นสัญญ�ซ่อมบำ�รุงและบริก�รด้วยกลยุทธ์  
  Smart Effective Cost Control รวมถึงง�นผลิตและซ่อมแซม 
  อุปกรณ์ด้วยโครงก�ร R&D Part
 2) เจ�ะตล�ดกลุ่มลูกค�้เดิม อ�ทิ 
   • ง�นผลิตและซ่อมแซมอะไหล่  เจ�ะกลุ่มลูกค้�  คือ  
   อุตส�หกรรมเหล็ก โรงไฟฟ�้ และโรงปูนซีเมนต์
   • ง�นโครงสร�้งเหล็ก เจ�ะกลุ่มลูกค้� คือ อุตส�หกรรมเหล็ก 
   และกลุ่มลูกค้�ต่�งประเทศ

 3) ขย�ยตล�ดสู่กลุ่มลูกค้�ใหม่ อ�ทิ
   • ง�นวิศวกรรมและบริห�รโครงก�ร ขย�ยสู่กลุ่มลูกค้� 
   ธุรกิจต่�งๆ ได้แก่อุตส�หกรรมขนส่ง อุตส�หกรรมผู้ผลิต 
   เคร่ืองจักรและเทคโนโลยี อุตส�หกรรมปิโตรเคมี อุตส�หกรรม 
   น้ำ�มันและก๊�ซ อุตส�หกรรมกระด�ษ พลังง�นท�งเลือก  
   และภ�ครัฐ อย่�งก�รท�งพิเศษแห่งประเทศไทย เป็นต้น
   • ง�นโครงสร้�งเหล็ก เจ�ะกลุ่มลูกค้� คือ ก�รรถไฟแห่ง 
   ประเทศไทย กรมท�งหลวงชนบท กรมท�งหลวง และ  
   กลุ่มลูกค้�ในประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น
   • ง�นผลิตและซ่อมแซมอะไหล่  เจ�ะกลุ่มลูกค้�  คือ  
   อุตส�หกรรมเหล็ก และภ�ครัฐ อย่�งก�รรถไฟแห่ง 
   ประเทศไทย เป็นต้น
 4) นำ�เสนอสินค้�และบริก�รใหม่เข้�สู่ตล�ด อ�ทิ
   • ให้บริก�รง�น Engineering Design Service เช่น ก�รรับง�น 
   ออกแบบ ก่อสร้�ง ก�รประกอบติดต้ังโรงเก็บถ่�นหินและติดต้ัง 
   ระบบลำ�เลียงถ่�นหิน  และท�่เทียบเรือ เป็นต้น
   • ให้บริก�รง�น Engineering Solution Service อ�ทิ Surface  
   Engineering และ Machining Mobile เป็นต้น
   • ให้บริก�รตรวจสอบขน�ด สอบเทียบระดับ และติดตั้งง�น 
   ด้วยอุปกรณ์ Portable Laser Tracker Measurement and CMM
   • ผลติ จำ�หน�่ย และส่งออกผลติภัณฑ์โครงสร�้งเหลก็ประกอบ 
   ประเภทเส�และค�น (Built up Beam) ไปยังตล�ดประเทศญ่ีปุ่น
 5) ก�รพัฒน�ธุรกิจเพื่อสร�้งโอก�สท�งด้�นตล�ด  
   • Business Alliance  สร้�งพันธมิตรร่วมในง�นวิศวกรรมและ 
   ก�รออกแบบเครือ่งจกัรกล ง�นโครงก�ร ง�นโครงสร�้งเหลก็  
   และง�น Machine Shop รวมถึงพันธมิตรในด้�นเครื่องมือ 
   ทดสอบพิเศษต่�งๆ
   • พฒัน�สนิค�้ใหมสู่ต่ล�ด 5 ประเภท ได้แก ่Steel Machinery,  
   Bio Gas/ Bio Mass, Handling Solution, Environmental  
   และผลติภณัฑโ์ครงสร�้งเหลก็ประกอบประเภทเส�และค�น  
   (Built up Beam)
 6) จัดทำ�ระบบก�รควบคุมต้นทุนและว�งระบบก�รตรวจสอบ 
  ก�รทำ�ง�นอย่�งมีประสิทธิภ�พ (Cost Control System)

ลักษณะของรายได้

 ในปี 2564 WCE มีร�ยได้ก�รให้บริก�รกลุ่มอุตส�หกรรมเหล็ก 
ในเครือสหวิริย�ที่อำ�เภอบ�งสะพ�น จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คิดเป็น 
ร้อยละ 56 ซึ่งประกอบด้วยลูกค�้จำ�นวน 2 ร�ย ดังนี้
 1. บริษัท สหวิริย�สตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มห�ชน) ร้อยละ 41
 2. บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำ�กัด (มห�ชน) ร้อยละ 15
 โดย WCE มรี�ยไดจ้�กก�รใหบ้รกิ�รแก่บรษัิทในเครอืสหวริยิ�อื่น
และลูกค้�ภ�ยนอก คิดเป็นร้อยละ 44

ส่วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน
ของกลุ่มบริษัท

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี/
รายงานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน)

21



 (ข) ภาวะการแข่งขัน

 ในปี 2564 WCE ยังคงว�งแผนด้�นก�รให้บริก�รเพื่อให้สอดรับ 
กับคว�มต้องก�รของลูกค้� โดยมุ่งเน้นกลยุทธ์ในก�รช่วยลูกค้� 
ลดต้นทุนในส่วนของง�นซ่อมบำ�รุงและง�นผลิตอะไหล่ และด้วย
นโยบ�ยร่วมของกลุ่มบริษัทในเครือด้วยกลยุทธ์ Cost Reduction  
ผลทำ�ให้คว�มส�ม�รถในก�รสร้�งร�ยได้ยังสูงกว่�เป้�หม�ยที่ตั้งไว้ 
โดยร�ยได้รวมในปี 2564 เท�่กับ 637 ล�้นบ�ท 
  WCE ได้เปิดตัวเข้�รับง�นโครงก�รภ�ยนอกจ�กลูกค้�กลุ่มต�่งๆ  
เชน่ กลุม่อตุส�หกรรมกระด�ษ กลุม่พลงัง�น กลุม่ขนสง่ และกลุม่ผูผ้ลติ 
เครื่องจักรและเทคโนโลยี ก�รรถไฟแห่งประเทศไทย กรมท�งหลวง
ชนบท ก�รท�งพิเศษแห่งประเทศไทย เป็นต้น โดยใช้กลยุทธ์แสดง
คว�มแข็งแกร่งเฉพ�ะท�งของ WCE ในด้�นง�นวิศวกรรมและ 
ก�รบริห�รง�นโครงก�รอย่�งเป็นระบบ โดยร�ยได้จ�กลูกค้�อื่น 
ในปี 2564 เท่�กับ 271 ล้�นบ�ท 
 จ�กร�ยง�นภ�วะเศรษฐกิจของสำ�นักง�นคณะกรรมก�รพัฒน� 
ก�รเศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ (สศช.) เศรษฐกิจไทยในไตรม�สที่สี ่
ของป ี2564 ขย�ยตวัรอ้ยละ 1.9 ปรบัตวัดขีึน้จ�กก�รลดลงรอ้ยละ 0.2  
ในไตรม�สก่อนหน้� (% YoY) และเมื่อปรับผลของฤดูก�ลออกแล้ว 
เศรษฐกิจไทยในไตรม�สที่สี่ของปี 2564 ขย�ยตัวจ�กไตรม�สที่ส�ม
ของปี 2564 ร้อยละ 1.8 (QoQ_SA)

 ด้�นก�รใช้จ่�ย ก�รส่งออกสินค้�และบริก�ร และก�รใช้จ่�ย 
ภ�ครัฐขย�ยตัวเร่งขึ้น ก�รบริโภคภ�คเอกชนและก�รลงทุนภ�ครัฐ 
กลับม�ขย�ยตัว ขณะที่ก�รลงทุนภ�คเอกชนปรับตัวลดลง
 ด้�นก�รผลิต ส�ข�ก�รผลิตสินค้�อุตส�หกรรม ส�ข�ก�รขนส่ง
และสถ�นที่เก็บสินค้� และส�ข�ไฟฟ้� ก๊�ซฯ กลับม�ขย�ยตัว ส�ข�
ก�รข�ยส่งและก�รข�ยปลีก ก�รซ่อมฯ ขย�ยตัวต่อเนื่อง ส�ข�
เกษตรกรรม ก�รป่�ไม้ และก�รประมงชะลอตัว ส่วนส�ข�ที่พักแรม
และบริก�ร ด้�นอ�ห�ร และส�ข�ก�รก่อสร�้งลดลง
 รวมทั้งปี 2564 เศรษฐกิจไทยขย�ยตัวร้อยละ 1.6 ปรับตัวดีขึ้น
จ�กก�รลดลงร้อยละ 6.2 ในปี 2563 โดยมูลค่�ก�รส่งออกสินค้�  
ก�รอุปโภคบริโภคภ�คเอกชน และก�รลงทุนรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.8  
ร้อยละ 0.3 และร้อยละ 3.4 ต�มลำ�ดับ อัตร�เงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยอยู่ที่
ร้อยละ 1.2 และดุลบัญชีเดินสะพัดข�ดดุลร้อยละ 2.2 ของ GDP 
 แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2565 ค�ดว่�จะขย�ยตัวในช่วงร้อยละ  
3.5 - 4.5 โดยมปีจัจยัสนบัสนนุสำ�คญัจ�กก�รปรับตวัดขีึน้ของอุปสงค ์
ภ�ยในประเทศ ก�รฟื้นตัวของภ�คก�รท่องเที่ยว รวมทั้งก�รขย�ยตัว 
อย�่งตอ่เนือ่งของก�รส่งออก และแรงขับเคลื่อนจ�กก�รลงทนุภ�ครฐั  
โดยค�ดว่�มูลค่�ก�รส่งออกสินค้�ในรูปเหรียญสหรัฐ จะขย�ยตัว
ร้อยละ 4.9 ก�รอุปโภคบริโภคและก�รลงทุนภ�คเอกชนขย�ยตัว 
ร้อยละ 4.5 และร้อยละ 3.8 ต�มลำ�ดับ และก�รลงทุนภ�ครัฐขย�ยตัว
ร้อยละ 4.6 ส่วนอัตร�เงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยอยู่ในช่วงร้อยละ 1.5 - 2.5 
และดุลบัญชีเดินสะพัดจะเกินดุลร้อยละ 1.5 ของ GDP

ส่วนที่ 1 
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(3) การจัดหาบริการ

 (ก)  การจัดให้ ได้มาซึ่งบริการ

 การผลิต

 ในป ี2564 ส�ยง�นก�รผลติไมไ่ดม้กี�รขย�ยก�รลงทนุในส่วนของ 
โรงง�นม�กนัก สืบเนื่องจ�กปัญห�ที่มีผลกระทบม�จ�กลูกค้�หลัก
และลูกค้�ในเครือต่�งๆ อย่�งไรก็ต�ม WCE ยังคงใช้แผนกลยุทธ์
ด้�น Outsourcing ในง�นผลิตและง�นโครงก�รต่�งๆ โดยก�รสร้�ง
พันธมิตรท�งก�รค�้ เช่น ง�นโยธ� ง�นติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์  
และตัวแทนคว�มร่วมมือด้�นก�รผลิตต่�งๆ เพร�ะได้มีก�รรับง�น 
ท�งด�้นง�นโครงก�รในชว่งไตรม�สที ่1 และไตรม�สที ่2 เข�้ม�ไดม้�ก  
ประกอบกบัระบบก�รว�งแผนและควบคมุคณุภ�พต�มม�ตรฐ�นของ  
WCE ที่เข้มแข็ง ทำ�ให้ WCE ส�ม�รถให้บริก�รได้ครอบคลุม รองรับ
ต่อคว�มต้องก�รของทุกกลุ่มลูกค�้ในสินค้�และผลิตภัณฑ์ต�่งๆ ได้

 ขั้นตอนและเทคโนโลยีการผลิต

 ในด้�นเครื่องจักรที่ใช้ในก�รผลิตและให้บริก�ร WCE ไม่มีแผน 
ก�รขย�ยง�นโดยก�รลงทุนเพิ่ม แต่ได้มุ่งเน้นเรื่องก�รปรับปรุงและ
พัฒน�ก�รใช้เครื่องจักรที่มีอยู่ให้ใช้ง�นอย่�งเกิดประโยชน์สูงสุด  
โดยก�รว�งระบบซอ่มบำ�รุงทีท่นัสมยั และก�รเปดิชัว่โมงก�รทำ�ง�นให้
ม�กขึน้จ�ก 8 ชัว่โมงเปน็ 16 ช่ัวโมง และ 24 ช่ัวโมง และมกี�รว�งแผน 
ก�รใช้เคร่ืองจักรของพันธมิตร Workshop เข้�ม�เสริมในกรณีไม่เพียงพอ 
ให้ม�กขึ้น
 ในด้�นบุคล�กร WCE เลือกสรรบุคล�กรที่มีศักยภ�พสูงเข้�เป็น
พนกัง�นประจำ� เนือ่งจ�กก�รใหบ้รกิ�รง�นโครงก�รและง�นวศิวกรรม  
แกบ่รษัิทต�่งๆ มคีว�มหล�กหล�ยท�งเทคโนโลยทีีแ่ตกต�่งกนัออกไป  
และเลือกใช้แรงง�นจ�กบริษัทภ�ยนอก (Outsourcing) ซ่ึงผ่�นก�รทดสอบ 
ม�ตรฐ�นฝมีอืแรงง�น นอกจ�กนี ้WCE มนีโยบ�ยทีจ่ะพฒัน�ฝกึอบรม 
พนักง�นให้มีทักษะคว�มรู้คว�มชำ�น�ญในง�นวิศวกรรมด้�นต่�งๆ  
ให้ม�กขึ้น
 ในด้�นวัตถุดิบ ส่วนใหญ่ WCE จัดซื้อจ�กผู้ข�ยภ�ยในประเทศ  
แตส่ว่นทีเ่ป็นวตัถดุบิเกรดพเิศษ WCE ไดส้ัง่ซือ้จ�กตวัแทนในประเทศ 
หรือสั่งซื้อโดยตรงจ�กต่�งประเทศ เพื่อนำ�เข้�ม�ผลิตชิ้นส่วน อะไหล่  
และชิ้นง�นที่เป็น Fabricated Parts ให้กับลูกค้�ทั้งในประเทศ 
และต�่งประเทศ แตอ่ย�่งไรกต็�มไดม้นีโยบ�ยก�รจดัห�วสัดทุีใ่ชบ่้อย 
ในแหล่งร�ค�ถูกที่มีคุณภ�พดีต�มต้องก�ร โดยพิจ�รณ�ยกร่�ง 
ก�รจัดซื้อเป็นแบบ Contract Price เพื่อลดคว�มเสี่ยงด้�นระยะเวล� 
ส่งมอบและร�ค�
 WCE ไม่มีสัญญ�ก�รให้คว�มช่วยเหลือท�งด้�นเทคนิค

 ก�าลังการผลิตและปริมาณการผลิต

 WCE มีผลก�รดำ�เนินง�นจ�กก�รให้บริก�รด้�นวิศวกรรมและ
บริก�รต่�งๆ ในปี 2564 ดังนี้
 1. ธุรกิจก�รจัดก�รง�นซ่อมบำ�รุงและผลิตเคร่ืองจักร 412 ล้�นบ�ท
 2. ธุรกิจวิศวกรรมโครงก�รและง�นโครงสร้�ง 225 ล�้นบ�ท
 ร�ยได้รวมจ�กก�รข�ยและให้บริก�ร 637 ล�้นบ�ท

 (ข) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

 WCE ยดึถอืปฏบิตัติ�มม�ตรก�รปอ้งกนัผลกระทบทีอ่�จจะเกดิขึ้น 
ต่อสิ่งแวดล้อมต�มที่ภ�ครัฐกำ�หนดไว้อย่�งเคร่งครัด และยังคง 
รักษ�ไว้ซึ่งระบบก�รจัดก�รสิ่งแวดล้อมต�มม�ตรฐ�นส�กล  
ISO 14001:2004 
 WCE ไม่มีประวัติก�รกระทำ�ผิดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

(4) งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

 WCE มีง�นที่อยู่ระหว่�งดำ�เนินก�ร ณ สิ้นเดือนธันว�คม 2564 
มูลค่� 427 ล�้นบ�ท

ส่วนที่ 1 
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ธุรกิจทางทะเล

บริษัท ท่าเรือประจวบ จำากัด – บริษัทย่อย

(1)  ลักษณะบริการ

 บรษิทั ท่�เรือประจวบ จำ�กัด (“PPC”) มีท่�เรือน้ำ�ลึกเอกชน ใหบ้รกิ�ร 
ขนถ่�ยผลิตภัณฑ์ทั้งในเครือและนอกเครือสหวริย�ซึ่งเป็นกลุ่มของ 
ผู้ถือหุ้นของบริษัท รวมท้ังยังให้บริก�รรับฝ�กสินค้�นำ�เข้�ใน 
คลังสินค้�ทัณฑ์บน ซึ่ง PPC ได้รับสิทธิยกเว้นอ�กรข�เข้�น�น 2 ปี  
โดยท�่เรอืของ PPC ตัง้อยูท่ี่บรเิวณอ�่วเทยีน อำ�เภอบ�งสะพ�น จงัหวดั
ประจวบคีรีขันธ์ ปัจจุบัน PPC มีท่�เทียบเรือจำ�นวนท้ังส้ิน 4 ท�่ มคีว�มลกึ 
หน้�ท่�ตั้งแต่ 8 เมตร ถึง 15 เมตร โดยมีร�ยละเอียดดังนี้
 1) ท่�เทียบเรือ A ตัวท่�มีขน�ดกว้�ง 25 เมตร ย�ว 450 เมตร  
  คว�มลกึจ�กระดบัน้ำ�ทะเลป�นกล�ง (MSL) 15 เมตร ส�ม�รถ 
  จอดเรือขน�ดไม่เกิน 100,000 DWT ได้พร้อมกัน 2 ลำ�
 2) ท่�เทียบเรือ B ตัวท่�มีขน�ดกว้�ง 25 เมตร ย�ว 245 เมตร  
  คว�มลึกจ�กระดับน้ำ�ทะเลป�นกล�ง (MSL) 8 - 12 เมตร  
  ส�ม�รถจอดเรือขน�ด 20,000 DWT ได้พร้อมกัน 2 ลำ�
 3) ท่�เทียบเรือ C ตัวท่�มีขน�ดกว้�ง 50 เมตร ย�ว 892 เมตร  
  คว�มลึกจ�กระดับน้ำ�ทะเลป�นกล�ง (MSL) 8 - 14 เมตร  
  ส�ม�รถจอดเรือได้พร้อมกัน 5 ลำ� เป็นขน�ด 80,000 DWT  
  จำ�นวน 2 ลำ� และขน�ด 20,000 DWT จำ�นวน 3 ลำ�
 4) ท่�เทียบเรือ D ตัวท่�มีขน�ดกว้�ง 50 เมตร ย�ว 250 เมตร  
  คว�มลึกจ�กระดับน้ำ�ทะเลป�นกล�ง (MSL) 8 เมตร ส�ม�รถ 
  จอดเรือ Barge ขน�ด 2,200 DWT ได้พร้อมกัน 4 ลำ� 
 นอกจ�กน้ี ในป ี2555 PPC ได้จัดซ้ือเครนขน�ดคว�มส�ม�รถยกขน 
สูงสุด 100 ตัน จำ�นวน 2 ตัว จ�ก Gottwald Port Technology ประเทศ 
เยอรมน ีซึ่งไดต้ดิตัง้แล้วเสรจ็และเริม่ใช้ง�นตัง้แตเ่ดอืนมถุิน�ยน 2555 

 ลักษณะรายได้ 

 PPC มีร�ยได้หลักจ�กผู้ใช้บริก�รท่�เรือ ประกอบด้วย
 1) จ�กเจ�้ของเรือหรือตวัแทนเจ�้ของเรือ (Charges against Ship  
  Owners or Ship’s Agents) ได้แก่ ค่�บริก�รเครื่องหม�ย 
  ชว่ยก�รเดนิเรอื ค�่บรกิ�รเรอืล�กจงู ค�่ภ�ระก�รใชท้�่ของเรอื  
  ค่�บริก�รนำ�ร่อง (Berthing Master)
 2) จ�กผู้นำ�เข้�หรือผู้ส่งออก (Charges against Consignees or  
  Consignors) ได้แก่ ค�่ภ�ระยกขนสินค้� ค่�ภ�ระฝ�กสินค้�
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 บัตรส่งเสริมการลงทุน

 บัตรส่งเสริมจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
 เลขที่ 1290(2)/2555

 PPC ได้รับก�รอนุมัติส่งเสริมก�รลงทุนเมื่อวันที่ 14 กุมภ�พันธ์  
2555 โดยมีมติอนุมัติให้ส่งเสริมก�รลงทุนในกิจก�รขนถ่�ยสินค้�สำ�หรับ
เรือเดินทะเลประเภท 7.1 กิจก�รส�ธ�รณูปโภคและบริก�รพ้ืนฐ�น  
โดยให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ และปฏิบัติต�มเงื่อนไขดังต่อไปนี้

 บัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 1290(2)/2555

 1. ได้รับอนุญ�ตให้นำ�คนต่�งด้�วซ่ึงเป็นช่�งฝีมือหรือผู้ชำ�น�ญก�ร 
  คู่สมรสและบุคคลซึง่อยูใ่นอุปก�ระของบคุคลท้ังสองประเภทนี ้
  เข้�ม�ในร�ชอ�ณ�จักรได้ต�มจำ�นวนและกำ�หนดระยะเวล� 
  ใหอ้ยูใ่นร�ชอ�ณ�จกัรเท�่ทีค่ณะกรรมก�รพจิ�รณ�เห็นสมควร
 2. ให้คนต�่งด้�วซึง่เปน็ช�่งฝมีอืหรอืผูช้ำ�น�ญก�รทีไ่ดร้บัอนญุ�ต 
  ให้อยู่ในร�ชอ�ณ�จักร ได้รับอนุญ�ตทำ�ง�นเฉพ�ะตำ�แหน่ง 
  หน้�ที่ก�รทำ�ง�นที่คณะกรรมก�รให้คว�มเห็นชอบตลอด 
  ระยะเวล�เท่�ที่ได้รับอนุญ�ตให้อยู่ในอ�ณ�จักร
 3. ได้รับยกเว้นอ�กรข�เข้�สำ�หรับเครื่องจักรต�มที่รับอนุมัติ
 4. ได้รับยกเว้นภ�ษีเงินได้นิติบุคคลสำ�หรับกำ�ไรสุทธิที่ได้จ�ก 
  ก�รประกอบกจิก�รทีไ่ดร้บัก�รส่งเสรมิรวมกนัไมเ่กนิรอ้ยละ 100  
  ของเงินลงทุนไม่รวมค่�ท่ีดินและทุนหมุนเวียนมีกำ�หนดระยะเวล�  
  8 ป ีนบัแตว่นัทีเ่ริม่มรี�ยไดจ้�กก�รประกอบกจิก�รนัน้ ในกรณทีี ่
  ประกอบกจิก�รข�ดทนุในระหว�่งเวล�ทีไ่ดร้บัยกเวน้ภ�ษเีงนิได ้
  นติบิคุคล อนญุ�ตให้นำ�ผลข�ดทนุประจำ�ปีทีเ่กดิขึน้ในระหว�่ง 
  เวล�น้ันไปหักออกจ�กกำ�ไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนภ�ยหลังระยะเวล�ได้รับ 
  ยกเว้นภ�ษีเงินได้นิติบุคคลมีกำ�หนดเวล�ไม่เกิน 5 ปี นับแต ่
  วันพ้นกำ�หนดเวล�น้ัน โดยจะเลือกหักจ�กกำ�ไรสุทธิของปีใดปีหน่ึง 
  หรือหล�ยปีก็ได้
 5. ไดรั้บยกเวน้ไมต่อ้งนำ�เงนิปนัผลจ�กกจิก�รทีไ่ดร้บัก�รส่งเสรมิ  
  ซ่ึงได้รับยกเว้นภ�ษีเงินได้นิติบุคคล ไปรวมคำ�นวณเพ่ือเสียภ�ษีเงินได้ 
  ตลอดระยะเวล�ท่ีผู้ได้รับก�รส่งเสริมได้รับก�รยกเว้นภ�ษีเงินได้ 
  นิติบุคคลนั้น
 6. ได้รับอนุญ�ตให้หักเงินลงทุนในก�รติดต้ังหรือก่อสร้�งส่ิงอำ�นวย 
  คว�มสะดวกรอ้ยละ 25 ของเงนิลงทุน นอกเหนอืไปจ�กก�รหกั 
  ค่�เสื่อมร�ค�ต�มปกติ

 ในปี 2564 ท่ีผ่านมา PPC 
 มีรายได้จากผู้ใช้บริการต่างๆ 
 ดังนี้ 

 เงื่อนไขที่ PPC ต้องปฏิบัติตามมีดังนี้ 

 1. เคร่ืองจักรท่ีได้รับก�รส่งเสริมต้องเป็นคร่ืองจักรใหม่ โดยจะต้อง 
  นำ�เข�้ม�ภ�ยในวนัที ่6 กนัย�ยน 2557 และจะต้องยืน่ขออนมุตั ิ
  บัญชีร�ยก�รเครื่องจักรก่อนก�รใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้น 
  หรือลดหย่อนอ�กรข�เข้�เครื่องจักร ต�มแบบและวิธีก�ร 
  ที่สำ�นักง�นกำ�หนด
 2. จะต้องดำ�เนินก�รให้แล้วเสร็จพร้อมที่จะเปิดดำ�เนินก�รได้ 
  ภ�ยในกำ�หนดเวล�ไม่เกิน 36 เดือน นับแต่วันท่ีออกบัตรส่งเสริม
 3. จะต้องมีทุนจดทะเบียนท่ีเรียกชำ�ระแล้วไม่น้อยกว่� 400 ล้�นบ�ท
 4. บุคคลผู้มีสัญช�ติไทยจะต้องถือหุ้นรวมท้ังสิ้นไม่น้อยกว่� 
  ร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียน
 5. จะต้องดำ�เนินก�รต�มส�ระสำ�คัญของโครงก�รท่ีได้รับก�รส่งเสริม 
  ในเร่ืองขนถ่�ยสินค้�สำ�หรับเรือเดินทะเล ขน�ดของกิจก�รขนถ่�ย 
  สินค้�ทั่วไปปีละประม�ณ 8.2 ล�้นตัน
 6. จะต้องมีขน�ดก�รลงทุน (ไม่รวมค่�ที่ดินและทุนหมุนเวียน)  
  ไม่น้อยกว่� 1 ล�้นบ�ท
 7. จะต้องยื่นแบบขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภ�ษีเงินได้ 
  นติบิคุคล และร�ยง�นผลก�รดำ�เนนิง�นทีผ่�่นก�รตรวจสอบ 
  จ�กผูส้อบบญัชรีบัอนญุ�ต ให้สำ�นักง�นเหน็ชอบภ�ยใน 120 วนั  
  นับแต่วันส้ินรอบระยะเวล�บัญชี เพ่ือก�รขอรับสิทธิและประโยชน์ 
  ในก�รยกเวน้ภ�ษเีงนิไดน้ติบิคุคลของรอบระยะเวล�บญัชนีัน้
 8. ภ�ษเีงนิไดน้ติบิคุคลทีไ่ด้รับยกเวน้ มมีลูค�่ไมเ่กนิ 300 ล�้นบ�ท  
  ท้ังน้ี จะปรับเปล่ียนต�มจำ�นวนเงินลงทุนโดยไม่รวมค่�ท่ีดินและ 
  ทุนหมุนเวียนในวันเปิดดำ�เนินก�รโครงก�ร
 9. จะต้องดำ�เนินก�รให้ได้รับใบรับรองระบบคุณภ�พต�ม 
  ม�ตรฐ�น ISO 9000 หรอื ISO 14000 หรอืม�ตรฐ�นส�กลอื่น 
  ที่เทียบเท�่ ภ�ยใน 2 ปี นับแต่วันที่เปิดดำ�เนินก�ร
 10. จะต้องได้รับคว�มเห็นชอบจ�กหน่วยง�นของรัฐที่เกี่ยวข้อง
 11. จะต้องตั้งสถ�นประกอบก�รในท้องที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
  โดยสถ�นที่ตั้งสถ�นประกอบก�รต้องไม่อยู่ในเขตหวงห้�ม 
  ต�มประก�ศผังเมืองรวมของจังหวัด และต้องได้รับอนุญ�ต 
  จ�กกระทรวจอุตส�หกรรมหรือส่วนร�ชก�รที่เกี่ยวข้อง
 ทั้งนี้  PPC ไม่มีปัจจัยที่มีผลกระทบต่อโอก�สหรือข้อจำ�กัด 
ก�รประกอบธุรกิจ จนถึงปัจจุบัน PPC ส�ม�รถปฏิบัติต�มเงื่อนไข 
ที่กำ�หนดโดยคณะกรรมก�รส่งเสริมก�รลงทุนได้ครบถ้วน

รวมรายได้
268.72 ล้านบาท

รายได้น�าเข้า/ส่งออก 
จากตัวแทนเรือ
163.59 ล้านบาท

ร้อยละ

60.88

รายได้น�าเข้า
จากผู้น�าเข้า
92.77 ล้านบาท

ร้อยละ

34.52
รายได้ส่งออก
จากผู้ส่งออก
2.94 ล้านบาท

ร้อยละ

1.09
รายได้อื่นๆ
9.42 ล้านบาท

ร้อยละ

3.51
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(2) การตลาดและภาวะการแข่งขัน

 (ก)  การตลาด

 กลยุทธ์ทางการตลาดและจุดเด่นทางการตลาด

 1. เป็นท่�เรือเอกชนร�ยแรกท่ีได้รับก�รรับรอง 4 ม�ตรฐ�นพร้อมกัน  
  คือ ระบบบริห�รคุณภ�พ (ISO 9001:2015) ระบบจัดก�ร 
  สิง่แวดลอ้ม (ISO 14001:2015) ระบบก�รจัดก�รอ�ชวีอน�มยั 
  และคว�มปลอดภัย (ISO 45001:2018) และระบบก�รรักษ� 
  คว�มปลอดภัยส�กล (ISPS Code)
 2. ตัวท่�เรืออยู่ใกล้กับสถ�นประกอบก�รของผู้ใช้บริก�ร
 3. ก�รขนสง่ท�งน้ำ�เป็นก�รขนสง่ทีต้่นทุนถูกทีส่ดุเมือ่เปรยีบเทยีบ 
  กับก�รขนส่งวิธีอื่น
 4. ส�ม�รถให้บริก�รก�รขนส่งได้อย่�งครบวงจร เนื่องจ�กมี 
  กิจก�รขนส่งท�งบกในเครือสหวิริย� ซึ่งมีกองกำ�ลังรถพ�หนะ 
  และเครื่องมือยกขนเสริมก�รให้บริก�ร
 5. เป็นจุดที่ส�ม�รถส่งสินค้�ไปต่�งประเทศ สำ�หรับลูกค้�ใน 
  ภ�คตะวันตกและภ�คใต้ตอนบน
 6. เป็นเขตทำ�เนียบท่�เรือ และมีคลังสินค้�ทัณฑ์บนทั่วไป

 ลักษณะของลูกค้า

 ผูใ้ชบ้ริก�รเกือบทัง้หมดเกินกว�่รอ้ยละ 91 เปน็กลุม่อตุส�หกรรม
เหล็กในเครือสหวิริย� ท่ีอำ�เภอบ�งสะพ�น จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้แก่
 1. บริษัท สหวิริย�สตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มห�ชน) 
 2. บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำ�กัด (มห�ชน) 
 3. บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จำ�กัด
 4. บริษัท บ�งสะพ�นบ�ร์มิล จำ�กัด (มห�ชน)

 ลูกค้าหลัก 

 ได้แก่ บริษัท สหวิริย�สตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัท  
เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำ�กัด (มห�ชน) โดยมีร�ยได้จ�กก�รให้บริก�ร
คิดเป็นร้อยละ 63 และร้อยละ 27 ของร�ยได้ทั้งหมดในปี 2564 
ต�มลำ�ดับ สำ�หรับลูกค้�นอกเครือสหวิริย�ที่ม�ใช้บริก�รในปี 2564 
ประกอบด้วยกลุ่มบริษัทผลิตน้ำ�มันป�ล์ม และกลุ่มบริษัทสินแร่

 (ข) ภาวะการแข่งขัน 

 PPC ไม่มีคู่แข่งร�ยสำ�คัญ เนื่องจ�กเป็นผู้ให้บริก�รท่�เรือน้ำ�ลึก
เอกชนแห่งเดียวในพื้นที่ 

(3) การจัดหาบริการ

 (ก) การจัดให้ ได้มาซึ่งบริการ

 ท่�เรือน้ำ�ลึกของ PPC ต้ังอยู่ห่�งจ�กโรงง�นในกลุ่มอุตส�หกรรมเหล็ก 
อำ�เภอบ�งสะพ�น ประม�ณ 4  -  4.5 กิโลเมตร เพ่ือให้บริก�รขนถ่�ยวัตถุดิบ 
ซึง่นำ�เข�้จ�กต�่งประเทศ และขนถ่�ยสนิค�้สำ�เร็จรูปเพือ่ก�รจำ�หน�่ย 
ทั้งภ�ยในประเทศและต�่งประเทศ ให้แก่โรงง�นในกลุ่มอุตส�หกรรม
เหล็กอำ�เภอบ�งสะพ�น จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 ก�าลังผลิตและปริมาณการผลิต

 ท่�เรือประจวบ ประกอบด้วยตัวท�่เรือ 4 ท�่ คือ
 1) ท่�เทียบเรือ A 
  ส�ม�รถรองรับปริม�ณสินค้�ผ่�นท่�เข�้และออกได้ปีละ 
  3,024,000 เมตริกตัน
 2) ท่�เทียบเรือ B 
  ส�ม�รถรองรับปริม�ณสินค้�ผ่�นท่�เข�้และออกได้ปีละ 
  2,016,000 เมตริกตัน
 3) ท่�เทียบเรือ C  
  ส�ม�รถรองรับปริม�ณสินค้�ผ่�นท่�เข�้และออกได้ปีละ
  8,000,000 เมตริกตัน
 4) ท่�เทียบเรือ D  
  ส�ม�รถรองรับปริม�ณสินค้�ผ่�นท่�เข�้และออกได้ปีละ
  2,000,000 เมตริกตัน
 
 รวม 15,040,000 เมตริกตัน

 ปริมาณสินค้าผ่านท่า (เมตริกตัน)

 นอกจ�กท�่เทียบเรือแล้ว PPC มีเครนขน�ดคว�มส�ม�รถยกขน
สูงสุด 100 ตัน จำ�นวน 2 ตัว เพื่อใช้รองรับก�รขนถ�่ยสินค้�จ�กเรือ
ขน�ดใหญ่

 (ข) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

 PPC ได้มกี�รว่�จ้�งบรษัิทผูเ้ชีย่วช�ญศกึษ�ผลกระทบสิง่แวดลอ้ม
เปน็ประจำ�ทกุป ีอย�่งนอ้ยปลีะ 2 ครัง้ ต�มม�ตรก�รรกัษ�สิง่แวดลอ้ม 
ของกรมก�รขนส่งท�งน้ำ�และพ�ณิชย์น�วี และสำ�นักง�นนโยบ�ย
และแผนทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) กระทรวง
ทรพัย�กรธรรมช�ติและสิง่แวดลอ้ม ทัง้นี ้PPC ไมม่ีประวตัิก�รกระทำ�
ผิดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

(4) งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

 -ไม่มี-

ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562

(1)  สินค้�ข�เข้� 
      (Import)

2,108,308 1,161,118 2,081,486

(2)  สินค้�ข�ออก 
      (Export)

     82,517      79,818      65,560

(3)  สินค้�ขนส่งช�ยฝ่ัง 
      (Coastal)

   362,628    380,056    513,689

      รวม 2,553,453 1,620,992 2,660,735

ส่วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน
ของกลุ่มบริษัท

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี/
รายงานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน)
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1.2.3  ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ทรัพย์สินถาวรที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย 

ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน   ลักษณะกรรมสิทธิ์
มูลค่าสุทธิตามบัญชี

ณ วันท่ี 31 ธ.ค. 2564
(ล้านบาท)

  ภาระผูกพัน

1. ที่ตั้ง อ.บ�งสะพ�น จ.ประจวบคีรีขันธ์ จำ�นวน 174 แปลง    
     รวมเนื้อที่ 1,349-0-68 ไร่ 
     วัตถุประสงค์ก�รถือครอง เพื่อเป็นที่ตั้งโรงง�น อ�่งเก็บน้ำ� 
     ล�นเก็บสินค้� และถนน

กรรมสิทธิ์ของบริษัท 787 ติดจำ�นอง 73 แปลง 
รวมเนื้อที่ 
723-1-77 ไร่

2.  ที่ตั้ง อ.บ�งสะพ�น จ.ประจวบคีรีขันธ์ เนื้อที่ 120-0-00 ไร่
     วัตถุประสงค์ก�รถือครอง เพื่อเป็นที่ตั้งสำ�นักง�นและอื่นๆ

สิทธิก�รเช่�ที่ดิน สัญญ�เช่� 
ต่ออ�ยุทุก 3 ปี ชำ�ระค่�เช่� 
เป็นร�ยปี ปีละ 1.03 ล้�นบ�ท

- -

3.  ที่ตั้ง อ.บ�งสะพ�น จ.ประจวบคีรีขันธ์ เนื้อที่ 230-1-46 ไร่
     วัตถุประสงค์ก�รถือครอง เพื่อเป็นล�นเก็บวัตถุดิบ 
     และสินค้�คงคลัง และอื่นๆ 

สิทธิก�รเช่�ที่ดิน สัญญ�เช่� 
ต่ออ�ยุทุก 3 ปี ชำ�ระค่�เช่� 
เป็นร�ยปี ปีละ 2.6 ล้�นบ�ท

- -

4.  ที่ตั้ง อ.บ�งสะพ�น จ.ประจวบคีรีขันธ์ เนื้อที่ 74-1-16 ไร่
     วัตถุประสงค์ก�รถือครอง เพื่อทำ�ถนนไปท�่เรือ

สิทธิต�มภ�ระจำ�ยอม
ให้ใช้ประโยชน์

- -

5.  ที่ตั้ง อ.บ�งสะพ�น จ.ประจวบคีรีขันธ์ จำ�นวน 71 แปลง 
     รวมเนื้อที่ 567-1-48 ไร่
     วัตถุประสงค์ก�รถือครอง เพ่ือเป็นท่ีต้ังท่�เทียบเรือและถนน

กรรมสิทธิ์ของ
บริษัท ท่�เรือประจวบ จำ�กัด

563 ติดจำ�นอง 71แปลง
เนื้อที่รวม 
567-1-48 ไร่

6.  ที่ตั้ง อ.บ�งสะพ�น จ.ประจวบคีรีขันธ์ เนื้อที่ 46-2-72 ไร่
     วัตถุประสงค์ก�รถือครอง เพื่อเป็นที่ตั้งสำ�นักง�น 
     และโรงซ่อม

บริษัท เวสท์โคสท์ 
เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด
อยู่ระหว่�งผ่อนชำ�ระ
ต�มสัญญ�

47 ติดจำ�นองทั้งจำ�นวน

7.  ส่วนปรับปรุงที่ดิน 63 -

8.  มูลค่�เพิ่มจ�กก�รตีร�ค� - -

9.  ค่�เผื่อก�รด้อยค่�/ลดมูลค่�จ�กก�รตีร�ค� (386)

1,074

(1) ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน

ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน
มูลค่าสุทธิตามบัญชี 

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2564 (ล้านบาท)

1. ท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดิน
2. อ�ค�รและสิทธิก�รเช่�
3. เคร่ืองจักร เคร่ืองมือ และอุปกรณ์
4. ท่�เทียบเรือ เรือล�กจูงและส�ธ�รณูปโภค
5. เคร่ืองตกแต่ง เคร่ืองใช้สำ�นักง�นและย�นพ�หนะ
6. ถนน
7. ง�นระหว่�งก่อสร้�ง

1,074
284

7,958
525
58

-
644

10,543

ส่วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน
ของกลุ่มบริษัท

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี/
รายงานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน)
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ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน   ลักษณะกรรมสิทธิ์
มูลค่าสุทธิตามบัญชี

ณ วันท่ี 31 ธ.ค. 2564
(ล้านบาท)

  ภาระผูกพัน

1.  อ�ค�รสำ�นักง�นกรุงเทพ
     ที่ตั้ง ถ.สุรศักดิ์ กรุงเทพฯ

สิทธิก�รเช่�พื้นที่ของบริษัท
สัญญ�เช่�ต่ออ�ยุทุกๆ 2 ปี 
ค่�เช่�เดือนละ 951,215 บ�ท

- -

2.  อ�ค�รสำ�นักง�น โรงง�น และอื่นๆ
     ที่ตั้ง อ.บ�งสะพ�น จ.ประจวบคีรีขันธ์

กรรมสิทธิ์ของบริษัท 252 ติดจำ�นองทั้งจำ�นวน
(ยกเว้นอ�ค�รสำ�นักง�น
โรงง�นที่ตั้งอยู่บนที่ดิน
ที่เช่�เนื้อที่ 120-0-00 ไร่)

3.  อ�ค�รสำ�นักง�นกรุงเทพ
     ที่ตั้ง ถ.สุรศักดิ์ กรุงเทพฯ

สิทธิก�รเช่�พื้นที่ของ
บริษัท ท่�เรือประจวบ จำ�กัด
สัญญ�เช่�ต่ออ�ยุทุกๆ 2 ปี
ค่�เช่�เดือนละ 168,000 บ�ท

- -

4.  อ�ค�รสำ�นักง�น และโรงพักสินค�้
     ที่ตั้ง อ.บ�งสะพ�น จ.ประจวบคีรีขันธ์

กรรมสิทธิ์ของ
บริษัท ท่�เรือประจวบ จำ�กัด

- ติดจำ�นองทั้งจำ�นวน

5.  อ�ค�รสำ�นักง�น และโรงซ่อมบำ�รุง
    ที่ตั้ง อ.บ�งสะพ�น จ.ประจวบคีรีขันธ์

กรรมสิทธิ์ของบริษัท เวสท์โคสท์ 
เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด

36 ติดจำ�นองทั้งจำ�นวน

6.  มูลค่�เพิ่มจ�กก�รตีร�ค� - - -

7.  ค่�เผื่อก�รด้อยค่�/ลดมูลค่�จ�กก�รตีร�ค� (4)

284

ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน ลักษณะกรรมสิทธิ์
มูลค่าสุทธิตามบัญชี

ณ วันท่ี 31 ธ.ค. 2564
(ล้านบาท)

  ภาระผูกพัน

1.  เครื่องรีดเหล็กแผ่นรีดร้อน จำ�นวน 1 ชุด กรรมสิทธิ์ของบริษัท 6,618 ติดจำ�นองทั้งจำ�นวน

     เครื่องเจียรนัยลูกรีด จำ�นวน 2 ชุด สิทธิครอบครอง ติดสัญญ�เช่�ก�รเงิน

2.  เครื่องรีดผิวเรียบ จำ�นวน 2 ชุด และ กรรมสิทธิ์ของบริษัท 197 ติดจำ�นองทั้งจำ�นวน

     เครื่องตัดแบ่ง จำ�นวน 2 ชุด

     เครื่องรีดผิวเรียบ จำ�นวน 1 ชุด สิทธิครอบครอง 286 ติดสัญญ�เช่�ก�รเงิน

3.  เครื่องกัดกรด เคลือบน้ำ�มัน กรรมสิทธิ์ของบริษัท 588 -

4.  ระบบส�ธ�รณูปโภค กรรมสิทธิ์ของบริษัท 65 -

5.  เครื่องมือและอุปกรณ์ กรรมสิทธิ์ของบริษัท 34 -

6.  เครื่องจักรและอุปกรณ์ กรรมสิทธิ์ของ
บริษัท ท่�เรือประจวบ จำ�กัด

157 ติดสัญญ�เช่�ก�รเงิน

7.  เครื่องจักรและอุปกรณ์ซ่อมบำ�รุง กรรมสิทธิ์ของบริษัท เวสท์โคสท์ 
เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด

13 -

8.  มูลค่�เพิ่มจ�กก�รตีร�ค� -

9.  ค่�เผื่อก�รด้อยค่�/ลดมูลค่�จ�กก�รตีร�ค� -

7,958

(2) อาคารและสิทธิการเช่า

(3) เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์

ส่วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน
ของกลุ่มบริษัท

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี/
รายงานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน)
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ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน   ลักษณะกรรมสิทธิ์
มูลค่าสุทธิตามบัญชี

ณ วันท่ี 31 ธ.ค. 2564 (ล้านบาท)
  ภาระผูกพัน

1.  ท่�เทียบเรือและส�ธ�รณูปโภค กรรมสิทธิ์ของบริษัท ท่�เรือประจวบ จำ�กัด 81 -

2.  ท่�เทียบเรือส่วนต่อขย�ย กรรมสิทธิ์ของบริษัท ท่�เรือประจวบ จำ�กัด 433

3.  เรือล�กจูง กรรมสิทธิ์ของบริษัท ท่�เรือประจวบ จำ�กัด 11 -

4.  มูลค่�เพิ่มจ�กก�รตีร�ค� - - -

525

ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน   ลักษณะกรรมสิทธิ์
มูลค่าสุทธิตามบัญชี

ณ วันท่ี 31 ธ.ค. 2564 (ล้านบาท)
  ภาระผูกพัน

1.  เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำ�นักง�น กรรมสิทธิ์ของบริษัทและบริษัทย่อย 52 -

2.  ย�นพ�หนะ กรรมสิทธิ์ของบริษัทและบริษัทย่อย 6

58

ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน   ลักษณะกรรมสิทธิ์
มูลค่าสุทธิตามบัญชี

ณ วันท่ี 31 ธ.ค. 2564 (ล้านบาท)
  ภาระผูกพัน

1.  ถนน กรรมสิทธิ์ของบริษัทและบริษัทย่อย - -

2.  มูลค่�เพิ่มจ�กก�รตีร�ค� -

3.  ค่�เผ่ือก�รด้อยค่�/ลดมูลค่�จ�กก�รตีร�ค� -

-

ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน   ลักษณะกรรมสิทธิ์
มูลค่าสุทธิตามบัญชี

ณ วันท่ี 31 ธ.ค. 2564 (ล้านบาท)
  ภาระผูกพัน

ง�นระหว่�งก่อสร�้ง กรรมสิทธิ์ของบริษัทและบริษัทย่อย 644 -

644

(4) ท่าเทียบเรือ เรือลากจูง และสาธารณูปโภค

(5) เครื่องตกแต่ง เครื่องใช้สำานักงาน และยานพาหนะ

(6) ถนน

(7) งานระหว่างก่อสร้าง

 ตั้งแต่ปี 2559 บริษัทมีก�รปรับนโยบ�ยบัญชี เรื่องบัญชีสำ�หรับก�รตีร�ค�ที่ดิน อ�ค�ร และอุปกรณ์ จ�กวิธีก�รตีร�ค�ใหม่เป็นวิธีร�ค�ทุน  
ต�มม�ตรฐ�นก�รบญัชี ฉบบัที ่16 (ปรบัปรงุ 2558) เรือ่ง ทีด่ิน อ�ค�ร และอปุกรณ ์ก�รเปลีย่นแปลงนโยบ�ยก�รบญัชีดงักล�่วเพือ่ใหง้บก�รเงิน 
ของกลุ่มบริษัทและบริษัทส�ม�รถเปรียบเทียบกันได้กับบริษัทอื่นในอุตส�หกรรมเดียวกัน

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม  

 บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทย่อย 2 แห่ง มูลค่�ร�ค�ทุนรวม 324 ล�้นบ�ท มีเงินลงทุนในก�รร่วมค้� 1 แห่ง มูลค่�ร�ค�ทุน 2,629 ล�้นบ�ท  
และมีเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 1 แห่ง มูลค�่ร�ค�ทุน 294 ล�้นบ�ท 

ส่วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน
ของกลุ่มบริษัท

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี/
รายงานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน)
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ธุรกิจหลัก

ธุรกิจเหล็กปลายน้ำา

เสริมสร้างรายได้ และสนับสนุน
ความมั่นคงอย่างยั่งยืน

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน)
 เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน
 เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนประเภทปรับผิว

 และเคลือบนำ้ามัน    

ธุรกิจเหล็กรีดร้อน

1.3 โครงสร้าง
การถือหุ้นของ
กลุ่มบริษัท  

1.3.1 โครงสร้าง
การถือหุ้นของ
กลุ่มบริษัท

35
.19

 %
บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำากัด (มหาชน)
 เหล็กแผ่นรีดเย็น

ส่วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน
ของกลุ่มบริษัท

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี/
รายงานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน)
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เสริมสร้างรายได้ และสนับสนุน
ความมั่นคงอย่างยั่งยืน

 ลดต้นทุน และเพิ่มรายได้  ลดต้นทุน และเพิ่มรายได้

ธุรกิจทางทะเล ธุรกิจวิศวกรรม

บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด
 งานด้านวิศวกรรมและซ่อมบำารุง  

 และออกแบบทางวิศวกรรม  

บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จำากัด
 เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี

 ด้วยกรรมวิธีทางไฟฟ้า   

บริษัท ท่าเรือประจวบ จำากัด
 ท่าเรือพาณิชย์เอกชน 

99
.9

9%

3.
7 %

51
 %

ส่วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน
ของกลุ่มบริษัท

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี/
รายงานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)
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1.3.2 บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 
 ที่ถือหุ้นในบริษัทย่อยหรือ 
 บริษัทร่วมเกินกว่าร้อยละ 10 
 ของจำานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียง
 บรษิทั ท�่เรอืประจวบ จำ�กัด (“PPC”) ซึง่เปน็บรษิทัยอ่ยของบรษิทั 
มีบริษัท เอส วี แอล คอเปอร์เรชั่น จำ�กัด (“SVL”) ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 49 
โดย SVL มคีว�มเกีย่วโยงกับบรษิทัโดยมผีูถ้อืหุน้และกรรมก�รรว่มกนั 
และมีกรรมก�รบริษัทถือหุ้นท�งอ้อม ทำ�ธุรกิจขนส่งและให้บริก�ร
ขนส่งในประเทศ ซึ่งเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับธุรกิจของ PPC  
ที่ให้บริก�รท่�เรือพ�ณิชย์

1.3.3 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจ 
 ของผู้ถือหุ้นใหญ่
 ต�มทีบ่รษัิทมหีน�้ทีด่ำ�เนนิก�รฟ้ืนฟูกจิก�รต�มแผนฟ้ืนฟกูจิก�ร
ของบริษัท เกี่ยวกับก�รปรับโครงสร้�งทุน ภ�ยใต้แผนฟื้นฟูกิจก�ร  
ขอ้ 7.3 (3) บรษัิทจะตอ้งดำ�เนนิก�รจดทะเบยีนเพิม่ทุนจดทะเบยีนและ
เพิม่ทนุชำ�ระแลว้ของบรษิทัอกีจำ�นวนหนึง่หมืน่ล�้นบ�ท โดยก�รออก
หุน้ส�มญัเพิม่ทนุอกีจำ�นวนหนึง่หมืน่ล�้นหุน้ เพือ่รองรบัก�รแปลงหนี ้

1.3.4 ผู้ถือหุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

 ร�ยชือ่และสดัสว่นก�รถอืหุน้ ต�มทะเบยีนผูถ้อืหุน้ ณ วนัที่ 11 สงิห�คม 2563 ซึง่เปน็วันปดิสมดุทะเบยีนล่�สดุ (ภ�ยหลังจ�กทีค่ณะกรรมก�ร
ตล�ดหลักทรัพย์ฯ ได้มีมติให้เพิกถอนหุ้นส�มัญของบริษัทจ�กก�รเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน โดยให้มีผลต้ังแต่วันท่ี 11 กรกฎ�คม 2563 เป็นต้นไป)

ชื่อผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2563

จำานวนหุ้นที่ถือ ร้อยละของจำานวนหุ้นทั้งหมด

1.  ธน�ค�รกรุงไทย จำ�กัด (มห�ชน)  
2.  ธน�ค�รไทยพ�ณิชย์ จำ�กัด (มห�ชน) 
3.  ธน�ค�รทิสโก้ จำ�กัด (มห�ชน) 
4.  บริษัท เครือสหวิริย� จำ�กัด 
5.  CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-UBS SWITZERLAND AG  
6.  น�ยสุชิน รัตนศิริวิไล
7.  SIX SIS LTD
8.  น�ยวิโรจน์ อึ้งไพบูลย์ 

4,499,394,589
4,469,534,816

874,888,641
159,756,038
125,794,772
100,079,689
66,665,575
59,966,879

40.488
40.219
7.873
1.438
1.132
0.901
0.600
0.540

การกระจายการถือหุ้นตามสัญชาติ 
ตามทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2563

จำานวนหุ้นรวม คิดเป็นร้อยละ

ผู้ถือหุ้นสัญช�ติไทย        จำ�นวน  13,905  ร�ย
ผู้ถือหุ้นสัญช�ติต่�งด้�ว  จำ�นวน       110  ร�ย

10,818,370,577
294,647,703

97.35
2.65

ผู้ลงทุนส�ม�รถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้จ�กเว็บไซต์ของบริษัท (http://www.ssi-steel.com)

เปน็ทุนใหกั้บเจ�้หนีก้ลุม่ที ่2 และหรอืกลุม่ที ่3 และหรอืกลุม่ที ่4 และบรษิทั 
ได้ดำ�เนินก�รเป็นที่เรียบร้อยในวันที่ 28 มีน�คม 2561 ก�รแปลงหนี ้
เปน็ทนุใหก้บัเจ�้หนีก้ลุ่มต�่งๆ ต�มแผนฟืน้ฟกูจิก�รดงักล่�ว สง่ผลให้
โครงสร้�งผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ของบริษัทเป็นไปต�มร�ยละเอียดปร�กฏ 
ในหัวข้อร�ยช่ือผู้ถือหุ้นใหญ่  ท้ังน้ี ธุรกิจหลักของบริษัทมิได้มีคว�มสัมพันธ์ 
กบัธรุกจิของผูถ้อืหุน้ใหญโ่ดยตรง อย�่งไรกต็�ม เนือ่งจ�กผูถ้อืหุน้ใหญ่
ซึ่งเป็นเจ้�หนี้หลักของบริษัทด้วยนั้น เป็นธน�ค�รพ�ณิชย์ที่ส�ม�รถ
ให้ก�รสนับสนุนท�งก�รเงินต่�งๆ ได้ต�มผลิตภัณฑ์ของธน�ค�ร เช่น 
เงนิกูเ้งนิทนุหมนุเวยีน เงนิกูร้ะยะย�ว ก�รป้องกนัคว�มเสีย่งจ�กอตัร�
แลกเปลี่ยน และอื่นๆ
 นอกจ�กนี้ บริษัทและบริษัทย่อยเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มธุรกิจของ
เครือสหวิริย�ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่เดิมของบริษัท เครือสหวิริย�
ดำ�เนินธุรกิจประเภทผลิตและจำ�หน่�ยเหล็กชนิดต่�งๆ มีร�ยละเอียด 
ร�ยก�รระหว�่งกันปร�กฏอยู่ในหัวข้อ ร�ยก�รระหว่�งกัน  โดยบริษัท 
มีกลไกก�รรักษ�สิทธิของผู้ถือหุ้นให้ได้รับคว�มเป็นธรรม บริษัทในฐ�นะ 
ผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน ได้จำ�หน่�ยสินค้�ของบริษัทให้กับลูกค้�ท้ังท่ีเป็น 
บริษัทที่เกี่ยวข้องกันและบริษัทอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกันในม�ตรฐ�นร�ค�
ที่ไม่แตกต่�งกัน โดยขึ้นอยู่กับปริม�ณก�รสั่งซื้อและคว�มสม่ำ�เสมอ 
ในก�รส่ังซ้ือ และเน่ืองจ�กถือเป็นร�ยก�รระหว่�งกัน บริษัทจึงมีข้อกำ�หนด 
ก�รเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับงบก�รเงินให้ระบุร�ยก�รกับกิจก�รหรือบุคคล 
ที่เกี่ยวข้องกัน โดยถ้�เป็นก�รซื้อข�ยระหว่�งกันก็ให้ระบุนโยบ�ย
กำ�หนดร�ค�ไว้ด้วย ต�มร�ยละเอียดที่แสดงไว้ในหม�ยเหตุประกอบ
งบก�รเงินของบริษัท

ส่วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน
ของกลุ่มบริษัท
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 ข้อจ�ากัดการถือหุ้นของชาวต่างชาติ

 บริษัทมีข้อจำ�กัดก�รถือหุ้นของบุคคลต่�งด้�ว (Foreign Limit) 
ไว้ร้อยละ 49 ของทุนชำ�ระแล้ว โดย ณ วันที่ 30 ธันว�คม 2564  
มีบุคคลต�่งด�้วถือหุ้นของบริษัทร้อยละ 2.65

1.4 จำานวนทุนจดทะเบียนและ 
 ทุนชำาระแล้ว (ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564)

ทุนจดทะเบียน   จำ�นวน 11,113,018,280 บ�ท
แบ่งออกเป็นหุ้นส�มัญ   จำ�นวน 11,113,018,280 หุ้น
มูลค่�ที่ตร�ไว้หุ้นละ  1 บ�ท

ทุนชำาระแล้ว   จำ�นวน 11,113,018,280 บ�ท
แบ่งออกเป็นหุ้นส�มัญ   จำ�นวน 11,113,018,280 หุ้น
มูลค่�ที่ตร�ไว้หุ้นละ  1 บ�ท

1.5 การออกหลักทรัพย์อื่น
 -ไม่มี-

1.6 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
 บริษัทมีนโยบ�ยที่จะจ่�ยเงินปันผลจ�กงบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร 
ในอัตร�ไม่ต่ำ�กว�่ร้อยละ 25 ของกำ�ไรสุทธิหลังหักภ�ษีเงินได้ สำ�รอง 
ต�มกฎหม�ย และสำ�รองอ่ืนๆ ในแต่ละปี อย่�งไรก็ต�ม ก�รจ่�ยเงินปันผล 
จ�กงบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�รดังกล่�วจะขึ้นอยู่กับภ�วะเศรษฐกิจ  
กำ�ไรจ�กก�รดำ�เนินง�น แผนก�รลงทุน เงื่อนไขสัญญ�ต่�งๆ และ
คว�มเหม�ะสมอื่นๆ ทั้งในปัจจุบันและอน�คต 
 มติคณะกรรมก�รบริษัทที่อนุมัติให้จ่�ยเงินปันผลจ�กงบก�รเงิน 
เฉพ�ะกิจก�รน้ัน ให้นำ�เสนอเพ่ือขออนุมัติจ�กท่ีประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ 
เป็นก�รจ่�ยเงินปันผลระหว่�งก�ล ให้คณะกรรมก�รบริษัทมีอำ�น�จอนุมัติ 
ให้จ่�ยเงินปันผลจ�กงบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�รได้แล้วให้ร�ยง�นให้ 
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทร�บในก�รประชุมคร�วต่อไป
 สำ�หรับนโยบ�ยก�รจ่�ยเงินปันผลของบริษัทย่อยให้แก่บริษัท  
บริษัทไม่ได้กำ�หนดอัตร�ส่วนในก�รจ่�ยไว้แต่อย่�งใด ขึ้นอยู่กับ 
ผลประกอบก�รของแต่ละบริษัทย่อย และคณะกรรมก�รของบริษัทย่อยน้ันๆ  
จะพิจ�รณ�จ่�ยเงินปันผลเป็นกรณีไป
 ท้ังน้ี ในระหว่�งระยะเวล�ท่ีศ�ลยังไม่มีคำ�ส่ังให้ยกเลิกก�รฟ้ืนฟูกิจก�ร  
บริษัทโดยผู้บริห�รแผนจะไม่จ่�ยเงินปันผลหรือประโยชน์อื่นใด 
ทำ�นองเดียวกับเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท เว้นแต่ได้รับคว�มเห็นชอบ 
จ�กคณะกรรมก�รเจ้�หนี้
 ในป ี2564 คณะกรรมก�รบรษิทัในฐ�นะผูบ้รหิ�รแผนฟ้ืนฟกูจิก�ร
ของลกูหนีต้�มคำ�สัง่ศ�ลลม้ละล�ยกล�ง เมือ่วนัที ่15 ธนัว�คม 2559 
คดีหม�ยเลขแดงที ่ฟ.8/2559  ในคร�วประชมุครัง้ที ่5/2564 เมื่อวนัที่  
22 เมษ�ยน 2564 ไดม้มีตอินมัุตงิดจ�่ยเงนิปนัผลจ�กผลก�รดำ�เนนิง�น 
ประจำ�ปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2563 

ส่วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน
ของกลุ่มบริษัท

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี/
รายงานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน)

33



นโยบายการบริหารความเสี่ยง

 ก�รบริห�รคว�มเสี่ยงอย่�งมีประสิทธิภ�พเป็นสิ่งสำ�คัญอย่�งยิ่ง 
ต่อคว�มยั่งยืนขององค์กร บริษัทได้พัฒน�นโยบ�ยและก�รบริห�ร
คว�มเสี่ยงแบบบูรณ�ก�รทั่วทั้งองค์กร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
กำ�หนดแนวท�งก�รบริห�รคว�มเสี่ยงให้เป็นไปในแนวท�งเดียวกัน
ทั่วทั้งองค์กร ก�รดำ�เนินก�รดังกล่�วมีคณะกรรมก�รและหน่วยง�น
ที่เกี่ยวข้องดังนี้

• คณะกรรมก�รบรษิทั ทำ�หน�้ทีก่ำ�กบัดแูลใหฝ่้�ยจดัก�รดำ�เนนิ
กลยุทธ์ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจ ตลอดจนกำ�กับ
ดูแลเรื่องก�รบริห�รคว�มเสี่ยงและระบบก�รควบคุมภ�ยใน
ของบริษัท

• คณะกรรมก�รบรหิ�รคว�มเสีย่ง ทำ�หน้�ทีส่อบท�นและนำ�เสนอ 
นโยบ�ยก�รบริห�รคว�มเสี่ยง และคว�มเสี่ยงที่ยอมรับได้  
(Risk Appetite) ใหแ้ก่คณะกรรมก�รบรษิทั กำ�กับดแูลก�รพฒัน� 
และก�รปฏิบัติต�มกรอบก�รบริห�รคว�มเส่ียงท่ัวท้ังองค์กร และ
สอบท�นร�ยง�นก�รบริห�รคว�มเส่ียง เพ่ือติดต�มคว�มเส่ียง 
ที่สำ�คัญและดำ�เนินก�รเพื่อให้มั่นใจได้ว่�องค์กรมีก�รจัดก�ร 
คว�มเส่ียงอย่�งมีประสิทธิภ�พและต่อเน่ือง รวมถึงก�รให้ข้อเสนอ 
เพ่ิมเติมสำ�หรับก�รจัดก�รคว�มเส่ียง รวมถึงปัญห�และอุปสรรค 
ในก�รพัฒน�ระบบก�รบริห�รคว�มเสี่ยงให้แก่คณะกรรมก�ร
บริษัททร�บ 

• คณะกรรมก�รตรวจสอบ ทำ�หน้�ที่สอบท�นระบบก�รบริห�ร
คว�มเสี่ยงและตดิต�มก�รบรหิ�รคว�มเสีย่งทีส่ำ�คญัของบรษัิท 
บรษัิทยอ่ย และก�รรว่มค�้จ�กคณะกรรมก�รบรหิ�รคว�มเสีย่ง
ของบริษัท

• คณะทำ�ง�นบรหิ�รคว�มเสีย่ง ทำ�หน�้ทีก่ำ�กับดแูลและควบคมุ
ให้มกี�รปฏบัิตติ�มนโยบ�ยเกีย่วกับก�รบรหิ�รคว�มเสี่ยงและ 
ก�รควบคุมภ�ยในของบริษัท ให้คว�มเห็นชอบในคว�มเหม�ะสม 
ของระดับหรือขน�ดคว�มเส่ียง และม�ตรก�รในก�รจัดก�รคว�มเส่ียง  
(Risk Response) รวมท้ังพิจ�รณ�ระดับหรือขน�ดของคว�มเสีย่ง  
ตลอดจนม�ตรก�รในก�รจัดก�รคว�มเสี่ยงใดที่จำ�เป็น 
ต้องนำ�เสนอคณะกรรมก�รบริห�รคว�มเส่ียงเพื่อพิจ�รณ�
อนุมัติยอมรับคว�มเสี่ยง และให้คว�มเห็นชอบต�มระดับ 
หรือขน�ดของคว�มเสี่ยงที่กำ�หนด

2.1 นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง

• เจ้�ของคว�มเส่ียง ทำ�หน้�ท่ีร่วมกับคณะทำ�ง�นบริห�รคว�มเส่ียง 
และสำ�นักบริห�รคว�มเส่ียงกลุ่มในก�รพิจ�รณ�กำ�หนดคว�มเส่ียง 
และระดับคว�มเส่ียงท่ีส�ม�รถยอมรับได้ รวมท้ังดำ�เนินก�รควบคุม 
และจัดก�รกับคว�มเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับหน่วยง�นต�มที่ได้รับ
มอบหม�ยและมีก�รประเมินคว�มเสีย่งอย�่งเหม�ะสมภ�ยใต้
กรอบก�รบริห�รคว�มเสี่ยงของบริษัท

• สำ�นักบริห�รคว�มเส่ียงกลุ่ม ทำ�หน้�ท่ีผลักดันให้มีระบบก�รบริห�ร 
คว�มเสี่ยงที่เหม�ะสมในองค์กร จัดก�รให้มีก�รดำ�เนินก�ร 
ต�มกระบวนก�รบริห�รคว�มเสี่ยง และร่วมประเมินและ 
ให้ข้อเสนอแนะในก�รบริห�รคว�มเสี่ยง

• พนักง�นบริษัท ทำ�หน้�ท่ีทำ�คว�มเข้�ใจกรอบก�รบริห�รคว�มเส่ียง 
ของบริษัทและตระหนักถึงคว�มเสี่ยงในก�รปฏิบัติง�นในชีวิต
ประจำ�วัน ร�ยง�นผู้บังคับบัญช�ทร�บ ห�กพบคว�มเสี่ยง 
ที่อ�จก่อให้เกิดคว�มเสียห�ยแก่บริษัท และให้คว�มร่วมมือ 
ในก�รดำ�เนินก�รบริห�รจัดก�รคว�มเสี่ยงของบริษัท

 ทั้งนี้  บริษัทกำ�หนดให้มีก�รประเมินคว�มเสี่ยงทุกไตรม�ส  
หรือเมื่อมีก�รเปลี่ยนแปลงของสภ�พแวดล้อมอย่�งมีนัยสำ�คัญ  
โดยคณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง จะนำ�เสนอร�ยง�น 
ก�รบรหิ�รคว�มเสีย่งใหค้ณะกรรมก�รตรวจสอบ และนำ�เข�้ทีป่ระชมุ 
คณะกรรมก�รบริษัท 
 
วัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยง

 บรษิทัมุง่สร�้งวฒันธรรมก�รบรหิ�รคว�มเสีย่งผ�่นก�รดำ�เนนิก�ร
ในด้�นต่�งๆ โดยมุ่งหวังให้พนักง�นทุกระดับเกิดคว�มรู้คว�มเข้�ใจ  
ตลอดจนตระหนักถึงคว�มสำ�คัญในก�รประเมินคว�มเส่ียงและก�รบริห�ร 
คว�มเส่ียง โดยในภ�พรวม บริษัทได้ดำ�เนินผ่�นกิจกรรมต่�งๆ อย่�งต่อเน่ือง 
ดังนี้

• ประก�ศใช้นโยบ�ยก�รบริห�รคว�มเสี่ยง และสื่อส�รให้กับ
บุคล�กรทั่วทั้งองค์กรทร�บ

• ว�งกรอบก�รบริห�รคว�มเสี่ยงของกลุ่มบริษัท และบูรณ�ก�ร 
หลักก�รบริห�รคว�มเส่ียงเข้�กับกระบวนก�รทำ�ง�นภ�ยในองค์กร  
เพื่อสร้�งคว�มตระหนักถึงคว�มไม่แน่นอนที่อ�จจะเกิดขึ้น  
ตลอดจนส่งเสริมให้ก�รบริห�รคว�มเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของ
ก�รดำ�เนินง�น

การบริหารจัดการความเสี่ยง
02/
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 บริษัทได้เข้�สู่กระบวนก�รฟื้นฟูกิจก�ร โดยศ�ลล้มละล�ยกล�ง  
(“ศ�ล”) ไดม้คีำ�สัง่เมือ่วนัที ่10 มนี�คม 2559 ใหบ้รษิทัฟืน้ฟกูจิก�รและ
ตัง้บรษิทัเปน็ผูท้ำ�แผน จนกระทัง่ “ศ�ล” มมีตเิหน็ชอบแผนฟ้ืนฟกูจิก�ร
ของบรษิทั เมือ่วันที ่15 ธนัว�คม 2559 โดยในแผนฟืน้ฟกูจิก�รไดร้ะบใุห ้
บริษัทเป็นผู้บริห�รแผน ต่อม�ในปี 2563 บริษัทได้ยื่นคำ�ร้องขอแก้ไข
แผนฟืน้ฟูกจิก�ร ซึง่ศ�ลลม้ละล�ยกล�งไดม้คีำ�สัง่เหน็ชอบดว้ยแผนทีม่ ี
ก�รแกไ้ข เมือ่วนัที ่18 กนัย�ยน 2563 และในป ี2564 บรษิทัไดย้ืน่คำ�รอ้ง 
ขอแก้ไขแผนฟื้นฟูกิจก�รอีกครั้ง ซึ่งศ�ลล้มละล�ยกล�งได้มีคำ�สั่ง 
เห็นชอบด้วยแผน เมื่อวันที่ 14 ธันว�คม 2564
 ทั้งนี้ บริษัทในฐ�นะผู้บริห�รแผน ยังส�ม�รถดำ�เนินธุรกิจหลักได้ 
โดยปกติภ�ยใต้กระบวนก�รฟื้นฟูกิจก�ร อย่�งไรก็ต�ม บริษัทยังคง 
ตระหนักถึงคว�มเส่ียงและปัจจัยเส่ียงต่�งๆ ท่ีอ�จส่งผลกระทบต่อบริษัท  
โดยมีคณะกรรมก�รบริห�รคว�มเส่ียงทำ�หน้�ท่ีช่วยคณะกรรมก�รบริษัท  
ในฐ�นะผูบ้รหิ�รแผนฟืน้ฟกูจิก�ร ในก�รกำ�กับดูแลง�นด�้นก�รบรหิ�ร 
คว�มเส่ียง มีก�รติดต�มและประเมินคว�มเส่ียงท่ีสำ�คัญ และคณะกรรมก�ร 
ตรวจสอบทำ�หน้�ที่สอบท�นระบบก�รบริห�รคว�มเสี่ยงและติดต�ม
ก�รบริห�รคว�มเสี่ยงที่สำ�คัญ 

2.2.1 ความเส่ียงต่อการดำาเนนิธุรกิจ
 ของกลุ่มบริษัท

 ตลอดปี 2564 ท่ีผ่�นม� บริษัทได้ดำ�เนินก�รก�รทบทวนและประเมิน
ปัจจัยเสี่ยงพร้อมกับกำ�หนดม�ตรก�รควบคุมเพื่อลดคว�มเสี่ยง 
เป็นร�ยไตรม�ส คว�มเสี่ยงหลักและก�รบริห�รจัดก�รคว�มเสี่ยง 
ที่สำ�คัญในปี 2564 ส�ม�รถสรุปได้ดังต่อไปนี้ 

2.2 ปัจจัยความเสี่ยง
 ต่อการดำาเนินธุรกิจ
 ของบริษัท

• เจ�้ของคว�มเสีย่งส�ม�รถกำ�หนดระดบัคว�มเสีย่งทีย่อมรบัได้ 
ขององค์กร (Risk Appetite/Risk Tolerance) และสื่อส�ร 
ให้ผู้ปฏิบัติง�นทร�บ

• กำ�หนดให้ก�รบริห�รคว�มเสี่ยงเป็นหนึ่งในกลยุทธ์องค์กร 
ทีท่กุหนว่ยง�นตอ้งใหค้ว�มสำ�คญัและถอืปฏบิตั ิรวมถงึเนน้ย้ำ� 
ให้พนักง�นทุกระดับคำ�นึงถึงคว�มเสี่ยงที่อ�จเกิดขึ้นก่อน 
ก�รตัดสินใจ และปฏิบัติง�น

• จัดอบรมด้�นคว�มเสี่ยงกับหน่วยง�นภ�ยในองค์กร เพื่อให้ 
ผู้ปฏิบัติง�นซึ่งเป็นเจ้�ของคว�มเสี่ยง ส�ม�รถเข้�ใจ และ
ประเมินคว�มเสี่ยงที่มีผลต่อก�รบรรลุเป้�หม�ย หรือกลยุทธ์
ในก�รดำ�เนินง�น

• จัดให้มีกระบวนก�รบริห�รคว�มเส่ียง ตลอดจนติดต�มคว�มคืบหน้� 
ก�รจัดทำ�ม�ตรก�รจัดก�รคว�มเสี่ยงอย่�งต่อเนื่อง

1. ความเสี่ยงด้านการตลาด 

 • ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคา ปริมาณ 
  และส่วนตา่งราคาขายและราคาวตัถดิุบของบรษัิท

 คว�มผันผวนของร�ค� ปริม�ณและส่วนต�่งร�ค�ข�ยและร�ค� 
วัตถุดิบของบริษัท เป็นคว�มเส่ียงท่ีอ�จส่งผลกระทบต่อก�รดำ�เนินธุรกิจ 
ของบริษัทและอ�จทำ�ให้บริษัทไม่ส�ม�รถบรรลุเป้�หม�ยท�งธุรกิจ 
ที่ว�งแผนไว้ได้ ซึ่งก�รเปลี่ยนแปลงท�งเศรษฐกิจ ภ�วก�รณ์แข่งขัน 
ในอตุส�หกรรม รวมทัง้ก�รเปลีย่นแปลงอืน่ๆ ทีเ่กดิขึน้ทัง้ภ�ยในประเทศ 
และต่�งประเทศ มีผลกระทบต่อร�ค�และคว�มต้องก�รบริโภค
วัตถุดิบเหล็กแท่งแบนและสินค้�เหล็กแผ่นรีดร้อนได้ท้ังท�งตรงและ 
ท�งอ้อม
 ในป ี2564 สถ�นก�รณ์ก�รแพร่ระบ�ดของไวรสัโควดิ 19 ระลอก 3  
สง่ผลใหเ้ศรษฐกจิทัว่โลกชะลอตวัรวมทัง้ในประเทศไทยมกี�รหยดุพัก
ส�ยก�รผลิตหรือลดปริม�ณก�รผลิต อย�่งไรก็ต�ม ด้�นร�ค�เหล็ก 
ในช่วงปี 2564 มีก�รปรับตัวสูงขึ้น ส�เหตุม�จ�กนโยบ�ยแก้ปัญห�
สิ่งแวดล้อมโดยก�รลดปริม�ณก�รผลิตเหล็กภ�ยในประเทศจีน  
และข่�วก�รออกม�ตรก�รยกเลิกภ�ษีท่ีสนับสนุนก�รส่งออกสินค้�เหล็ก  
(Steel Export Rebates) ของจีน
 จ�กปัจจัยเสี่ยงคว�มผันผวนด้�นร�ค�และปริม�ณและส่วนต่�ง
ร�ค�ข�ยและร�ค�วัตถุดิบของบริษัทดังกล่�วข้�งต้น ประกอบกับ
สถ�นก�รณ์ก�รแพร่ระบ�ดของไวรัสโควิด 19 ที่ยังมีคว�มไม่แน่นอน  
บริษัทได้มีม�ตรก�รเพื่อลดคว�มเสี่ยงที่สำ�คัญ ดังนี้ 1)  มีก�รจัดทำ�  
Gold Partnership Program เพ่ือช่วยลดคว�มเส่ียงในภ�วะท่ีตล�ดซบเซ� 
และมีก�รใช้นโยบ�ยก�รข�ยต�มคว�มเหม�ะสมในแต่ละลูกค้�
เพื่อรักษ�ส่วนต่�งร�ค�ข�ยและร�ค�วัตถุดิบเป็นไปต�มที่ว�งไว้  
2) ติดต�มสถ�นก�รณ์ตล�ดท้ังภ�ยในประเทศและต่�งประเทศ 
เพื่อนำ�ม�ใช้วิเคร�ะห์และพิจ�รณ�ก�รข�ยสินค้�ให้สอดคล้องกับ 
ก�รสั่งซื้อและก�รนำ�เข้�วัตถุดิบเหล็กแท่งแบนจ�กต่�งประเทศ  
ตลอดจนแสวงห�แหลง่นำ�เข�้วตัถดุบิใหม้�กขึน้เพือ่ใหไ้ดม้�ซึง่วตัถดุบิ
ทีม่ีคณุภ�พสูง ร�ค�ต่ำ� ปริม�ณทีเ่พียงพอตอ่คว�มตอ้งก�ร ส�ม�รถ
ส่งมอบไดใ้นระยะเวล�อันส้ัน และมกี�รควบคมุปรมิ�ณวัตถุดบิคงคลงั
ให้อยู่ในระดับที่เหม�ะสมและสอดคล้องกับกระแสเงินสดของบริษัท  
ด้วยก�รควบคุมก�รซื้อวัตถุดิบเท่�ที่จำ�เป็น 3) ติดต�มสถ�นก�รณ์ 
ก�รทุ่มตล�ดของสินค้�นำ�เข้�จ�กต่�งประเทศ ก�รนำ�เข้� 
อย่�งไม่เป็นธรรม รวมทั้งมีก�รดำ�เนินก�รอย�่งเหม�ะสมและรวดเร็ว  
4) ดำ�เนินก�รว�งแผนก�รผลิตให้สอดคล้องกับก�รข�ย และเร่งรัด
ระยะเวล�ในก�รส่งมอบให้เร็วขึ้น 5) จัดทำ� MOU กับท�ง Supplier 
เพื่อช่วยลดคว�มเสี่ยงของวัตถุดิบข�ดแคลน 6) เพิ่มปริม�ณก�รข�ย
ในลูกค้�กลุ่ม Export และกลุ่ม Spot Order 
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2. ความเสี่ยงด้านการผลิต 

 • ความเสี่ยงด้านกระบวนการผลิตและเทคโนโลยี 
  ในการผลิต 

 ในก�รผลิตสินค้�เหล็กแผ่นรีดร้อน บริษัทมีคว�มเส่ียงด้�นก�รผลิต 
ทั้งที่ม�จ�กเครื่องจักร กระบวนก�รผลิต และเทคโนโลยีในก�รผลิต  
โดยคว�มเสีย่งทีส่ำ�คญัทีเ่กีย่วขอ้งกับกระบวนก�รผลติและเทคโนโลย ี
ในก�รผลิต ประกอบด้วยคว�มเสี่ยงจ�กเครื่องจักรสำ�คัญที่อ�จ 
เสยีห�ยจ�กก�รใชง้�น คว�มเสีย่งเกีย่วกบัก�รควบคมุคณุภ�พวตัถดุบิ  
คว�มเสีย่งจ�กกระบวนก�รผลติทีไ่มเ่หม�ะสมทำ�ใหผ้ลติสนิค�้ผดิไป 
จ�กคว�มต้องก�รของลูกค้�หรือไม่ส�ม�รถผลิตสินค้�บ�งเกรดได้ 
รวมถงึคว�มเสีย่งจ�กคว�มสญูเสยีของกระบวนก�รผลติ (Yield Loss) 
จำ�นวนม�ก และคว�มเสี่ยงจ�กเครื่องจักรไม่พร้อมใช้ง�นเนื่องจ�ก
อะไหลล่�้สมยั (Obsolete Part) หรอืเกดิก�รระเบดิ ซึง่อ�จสง่ผลกระทบ
ต่อก�รผลิตสินค้�เหล็กแผ่นรีดร้อน หรืออ�จทำ�ให้ต้องหยุดก�รผลิต 
และมีผลต่อเนื่องต่อก�รส่งมอบสินค้�ให้กับลูกค้�อีกด้วย
 เพื่อป้องกันคว�มเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นต่อกระบวนก�รผลิต บริษัท 
มขีัน้ตอนในก�รปรบัปรงุกระบวนก�รผลติเพือ่แก้ไขปญัห�และบรหิ�ร 
คว�มเสีย่ง จดัทำ�และทบทวนแผนบรหิ�รวสัดคุงคลงัเพือ่เตรยีมอะไหล ่
สำ�รองให้มีคว�มพร้อมใช้ง�นตลอดเวล� รวมถึงมีก�รนำ�เทคโนโลย ี
สมัยใหม่ม�ใช้ในกระบวนก�รผลิต และเพื่อให้ประสิทธิภ�พของ 
ก�รควบคุมคุณภ�พมีคว�มแม่นยำ�สูงขึ้น จึงทำ�ก�รติดตั้งระบบ 
ก�รตรวจสอบผวิ (Surface Inspection System) เพือ่ชว่ยในก�รตดัสนิใจ 
แบบ Real Time ซึง่จะทำ�ใหส้�ม�รถรบัรูแ้ละปรับปรงุกระบวนก�รผลติ 
ได้อย่�งทันทีที่ผลิตภัณฑ์ไม่ได้คุณภ�พ ทำ�ให้ช่วยลดก�รเกิดสินค้� 
ด้อยคุณภ�พจำ�นวนม�กได้ และบริษัทยังมีก�รจัดห�ระบบอัตโนมัติ
ในก�รบริห�รคุณภ�พสินค้�ให้เหม�ะสมกับก�รใช้ง�นของลูกค้� 
เพื่อลดก�รผิดพล�ดจ�กก�รตัดสินใจของผู้ปฏิบัติง�น ทำ�ให้ระดับ
คุณภ�พสนิค�้ทีส่ง่มอบใหล้กูค�้จะมคีว�มสม่ำ�เสมอ นอกจ�กนี ้บรษิทั 
ยังส่งเสริมให้มีคณะทำ�ง�นในก�รพัฒน�กระบวนก�รผลิตเพ่ือแก้ไขปัญห� 
แตล่ะด�้นใหล้ดลงอกีดว้ย โดยคณะทำ�ง�นจะทำ�หน�้ทีใ่นก�รวเิคร�ะห ์ 
ว�งแผนก�รปรับปรุงและปรับปรุงอย่�งต่อเน่ืองในโครงก�รท่ีดำ�เนินก�รแล้ว  
และคดิค้นโครงก�รใหม ่เพือ่เพิม่ประสทิธภิ�พและลดตน้ทุนก�รผลติ  
รวมทั้งมีก�รปรับปรุงด้�นคุณภ�พ โดยมีโครงก�รต่�งๆ ที่สำ�คัญ เช่น
 1. โครงก�ร Zero Scrap  
 2. โครงก�รลดอุณหภูมิเผ�ไหม้ในเต�เผ�  
 3. โครงก�รลดคว�มส้ินเปลืองก�รใช้ง�นลูกรีดของแท่นรีดละเอียด  
 4. โครงก�รซ่อมบำ�รุง Edge Induction Heater โดยบุคล�กร 
  ภ�ยในบริษัท  
 5. โครงก�รระบบควบคุมเคร่ืองม้วนเก็บแบบอัตโนมัติเพ่ือลดของเสีย 
  จ�กก�รกดทับชิ้นง�นที่ผิดปกติ  
 6. โครงก�รปรับปรุงและถ่�ยโอนโปรแกรมพร้อมทั้งข้อมูลของ 
  ระบบควบคุมก�รผลิตด้วยตนเอง 
 7. โครงก�รเพิ่มอัตร�ก�รผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนกัดกรดและ 
  เคลือบน้ำ�มัน  
 8. โครงก�รก�รบำ�รุงรักษ�ด้วยตนเองท่ีทุกคนมีส่วนร่วม (TPM) 
 9. โครงก�ร Zero Accident  
 10. โครงก�รจิตอ�ส�สร้�งวินัย วัฒนธรรมคว�มปลอดภัยและ 
  สิ่งแวดล้อม (BBS) 

 • ความเส่ียงจากภัยธรรมชาติ อัคคีภัย และเหตุฉุกเฉิน 
  อื่นๆ 

 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 ี2564 มกี�รฝกึซอ้มเพือ่พรอ้มรบัตอ่ เหตกุ�รณ์อทุกภยั 1 คร้ัง  
และด้�นอัคคีภัยบริษัทได้มีก�รซ้อมแผนฉุกเฉินไปแล้วทั้งหมด 9 ครั้ง  
และแผนฉกุเฉนิอืน่ๆ อกี 9 ครัง้ รวมซอ้มแผนฉกุเฉนิไปทัง้หมด 19 ครัง้  
เพือ่เปน็ก�รทบทวนและเตรยีมคว�มพรอ้มใหกั้บพนกัง�นห�กเกดิเหต ุ
ฉุกเฉินในอน�คต

 • ความเสีย่งจากการผลติท่ีอาจก่อใหเ้กิดผลกระทบ 
  ต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และชุมชน 

 บริษัทได้ประเมินปัจจัยเสี่ยงจ�กก�รผลิตที่อ�จมีผลกระทบต่อ 
สิง่แวดล้อม สงัคม และชมุชนในพืน้ทีใ่นทกุๆ ด�้น ทัง้ในด�้นสิง่แวดลอ้ม  
ด้�นก�รใช้ทรัพย�กร ด้�นสังคมคว�มเป็นอยู่ ด้�นคว�มปลอดภัย รวมถึง 
ด้�นเศรษฐกิจของชุมชนในพื้นที่ 
 เพ่ือลดผลกระทบท่ีอ�จเกิดจ�กก�รผลิตของบริษัทต่อชุมชน 
ภ�ยนอก บริษัทได้ดำ�เนินก�รต�มม�ตรฐ�นระบบก�รจัดก�รส่ิงแวดล้อม  
ISO 14001:2015 และติดต�มก�รเปลี่ยนแปลงกฎหม�ยสิ่งแวดล้อม 
อย่�งต่อเน่ือง นอกจ�กน้ี บริษัทได้เลือกใช้เช้ือเพลิงน้ำ�มันเต�ท่ีมีกำ�มะถันต่ำ�  
ไม่เกินร้อยละ 2 มีก�รควบคุมและตรวจสอบระบบก�รเผ�ไหม้ให้มี 
ก�รเผ�ไหม้ท่ีสมบูรณ์ ควบคุมตรวจสอบอุปกรณ์ระบบบำ�บัดอ�ก�ศและ 
ระบบบำ�บัดน้ำ�ให้พร้อมใช้ง�นเสมอ มีก�รนำ�น้ำ�ท่ีบำ�บัดแล้วหมุนเวียน 
กลับม�ใช้ใหม่ท้ังหมดโดยไม่มีก�รระบ�ยออกสู่ภ�ยนอก ผลก�รตรวจวัด 
คุณภ�พอ�ก�ศและน้ำ�ไม่เกินม�ตรฐ�นที่ร�ชก�รกำ�หนด ดำ�เนินก�ร 
ตรวจประเมินบริษัทรับกำ�จัดก�กของเสียและใช้บริก�รบริษัทรับกำ�จัดก�ก 
ที่ได้รับอนุญ�ตจ�กกรมโรงง�นอุตส�หกรรม และติดต�มตรวจสอบ
ก�รขนส่งจนเสร็จสิ้นกระบวนก�รกำ�จัดของเสีย นอกจ�กนี้ ยังได้มี 
ก�รฝกึซอ้มแผนตอบสนองเหตฉุกุเฉินจ�กก�รผลิตเพือ่ลดผลกระทบ
จ�กเหตุก�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 ชั่วโมงและก�รตั้ง 
จุดตรวจวัดคว�มพร้อมของพนักง�นขับรถระหว่�งเส้นท�งข้ึนกรุงเทพฯ  
รวมถึงมีสถ�นที่ให้พักผ่อนให้กับพนักง�นขับรถ เป็นต้น

ส่วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน
ของกลุ่มบริษัท

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี/
รายงานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน)
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3. ความเสี่ยงด้านการเงิน   

 • ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

 คว�มเสีย่งด้�นสภ�พคลอ่ง หม�ยถงึ คว�มเสีย่งทีบ่รษิทัไมส่�ม�รถ 
ที่จะปฏิบัติต�มภ�ระผูกพันต�่งๆ เมื่อครบกำ�หนดอันเนื่องจ�กบริษัท
ไม่ส�ม�รถเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสด หรือไม่ส�ม�รถจัดห�เงิน 
ในจำ�นวนที่เพียงพอกับคว�มต้องก�รภ�ยในระยะเวล�ที่กำ�หนด 
และมีต้นทุนที่เหม�ะสม ซึ่งอ�จทำ�ให้เกิดคว�มเสียห�ยต่อบริษัทได้  
โดยปัจจัยเสี่ยงที่สำ�คัญที่ส่งผลกระทบต่อสภ�พคล่องของบริษัท  
เป็นผลต่อเนื่องม�จ�กยอดข�ยที่อ�จไม่เป็นไปต�มแผนและลูกหนี้ 
ก�รค้�ที่ไม่ส�ม�รถชำ�ระหนี้ได้ต�มกำ�หนดชำ�ระหนี้ ซึ่งกระทบกับ
กระแสเงินสดรับ กระแสเงินสดจ่�ยและเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท 
และนอกจ�กปรมิ�ณและร�ค�ข�ยสนิค�้ทีม่คีว�มผนัผวน และลกูหนี ้
ก�รค้�ที่ไม่ส�ม�รถชำ�ระหนี้ได้ต�มกำ�หนดแล้ว บริษัทยังมีภ�ระหนี้ 
ที่ต้องชำ�ระต�มแผนฟื้นฟูกิจก�ร หลังจ�กที่ “ศ�ล” มีมติเห็นชอบ 
ด้วยแผนฟื้นฟูกิจก�รตั้งแต่วันที่ 15 ธันว�คม 2559 อีกด้วย 
 ในป ี2564 บรษิทัไดร้บัผลกระทบจ�กก�รระบ�ดของไวรสัโควดิ 19  
ระลอก 3 ที่ส่งผลต่อทั้งก�รผลิต ก�รขนส่ง และคว�มต้องก�รสินค้�   
ทำ�ให้ปริม�ณก�รข�ยและร�ยรับของบริษัทไม่เป็นไปต�มเป้�หม�ย 
ที่ตั้งไว้ และทำ�ให้บริษัทมีคว�มเสี่ยงด้�นสภ�พคล่องสูง 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�รณ ์ 
บรหิ�รจดัก�รและให้คว�มสำ�คญักบัก�รข�ยสนิค�้ ก�รบรหิ�รวตัถดุบิ 
และสร้�งนวัตกรรมเพ่ือสร้�งร�ยได้และมูลค่�เพ่ิมให้กับสินค้� ลดค่�ใช้จ่�ย 
ในด้�นต้นทุนก�รผลิตและค่�ใช้จ่�ยด้�นอื่นๆ มีก�รประชุมห�รือ 
ร่วมกับคณะกรรมก�รเจ้�หนี้อย่�งสม่ำ�เสมอทุกเดือนในก�รติดต�ม 
ก�รดำ�เนนิก�รต�มแผนฟืน้ฟูกจิก�ร และก�รตดิต�มก�รจดัก�รเงนิสด 
โดยผู้สอบท�นกระแสเงนิสด เพือ่ใหม้ัน่ใจว�่บรษิทัมกี�รบรหิ�รจดัก�ร 
เงินสดได้อย่�งเหม�ะสมเข้มงวด โดยในปี 2564 บริษัทมีกระแสเงินสดรับ 
เพียงพอที่จะรองรับกระแสเงินสดจ่�ย 

 • ความเส่ียงจากความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียน 
  เงินตราต่างประเทศ 

 เนื่องจ�กก�รซื้อเหล็กแท่งแบนซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในก�รผลิต 
ของบรษิทัเปน็ก�รนำ�เข�้จ�กต�่งประเทศทัง้จำ�นวน ทำ�ใหบ้รษิทัมภี�ระ 
ร�ยจ่�ยคงค้�งที่เป็นเงินตร�ต่�งประเทศ ในขณะที่ร�ยรับของบริษัท 
ส่วนใหญเ่ป็นก�รข�ยในประเทศ นอกจ�กนี ้บรษัิทยงัมหีนีส้นิต�มแผน
ฟืน้ฟูกจิกก�รบ�งสว่นทีเ่ปน็เงนิตร�ต�่งประเทศ บรษิทัจงึมคีว�มเสีย่ง
จ�กก�รเปลี่ยนแปลงของอัตร�แลกเปลี่ยนเกิดขึ้น อันเป็นผลม�จ�ก 
ก�รที่อัตร�แลกเปลี่ยนมีคว�มผันผวน จนอ�จส่งผลกระทบต่อ 
ผลก�รดำ�เนินง�นของบริษัท ท้ังนี ้ฝ่�ยจัดก�รได้มีก�รบริห�รคว�มเส่ียง 
จ�กคว�มผันผวนของอัตร�แลกเปลี่ยนภ�ยใต้นโยบ�ยที่ได้รับอนุมัติ 

จ�กคณะกรรมก�รบรษิทั โดยจะใชว้ธิกี�ร Matching คอืก�รนำ�ร�ยได ้
สกลุเดยีวกนัจ�กคูค่�้ร�ยหนึง่ม� Match กบัร�ยจ�่ยทีต่อ้งชำ�ระใหแ้ก ่
คู่ค้�อีกร�ยหนึ่ง ส่วนที่เหลือจะทำ�สัญญ�ซื้อข�ยอัตร�แลกเปลี่ยน 
ล่วงหน้� (Forward Contract) 
 อย่�งไรก็ต�ม บริษัทได้รับอนุมัติวงเงินในก�รทำ�ธุรกรรมก�รซื้อ 
หรอืข�ยเงนิตร�ต�่งประเทศลว่งหน�้ (Forward Contract)  ไมเ่พยีงพอ 
ในก�รปิดคว�มเสี่ยงจ�กคว�มผันผวนของอัตร�แลกเปลี่ยนเงินตร� 
ต่�งประเทศที่ม�จ�กก�รดำ�เนินธุรกิจปกติ และหนี้เงินเหรียญสหรัฐ
ต�มแผนฟืน้ฟกูจิก�ร เนือ่งจ�กถกูระงับวงเงนิในก�รทำ�สัญญ�ซื้อข�ย 
อัตร�แลกเปลี่ยนล่วงหน้�จ�กก�รที่บริษัทเข้�สู่กระบวนก�รฟ้ืนฟู  
ต่อม�บริษัทได้รับอนุมัติวงเงินในก�รทำ� Forward Contract ภ�ยใต้เง่ือนไข 
ทีม่กี�รว�งเงนิประกนั และไดร้บัก�รอนมุตัวิงเงนิเพิม่เตมิในปทีี่ผ�่นม�  
โดยจะส�ม�รถใช้ได้ในช่วงต้นปี 2565 และนอกจ�กนี้ บริษัทได้เปิด
บญัชเีงนิฝ�กเงนิตร�ต�่งประเทศ (Foreign Currency Deposit - FCD) ไว ้
สำ�หรับก�รถือเงินตร�ต่�งประเทศ และปิดคว�มเสี่ยงจ�กก�รซื้อ
วัตถุดิบจ�กผู้ข�ยที่ตกลงชำ�ระหนี้เป็นเงินบ�ทต�มอัตร�แลกเปลี่ยน
ที่ตกลงไว้ในสัญญ� และเพื่อลดคว�มเสี่ยงด้�นคว�มผันผวนของ
อัตร�แลกเปลีย่นเงนิตร�ต่�งประเทศ บรษิทัในฐ�นะผูบ้รหิ�รแผนฟ้ืนฟู
กิจก�ร ได้ขอแก้ไขแผนฟื้นฟูกิจก�ร ด้วยก�รขอแปลงหนี้ค้ำ�ประกัน 
จ�กสกุลเงินต่�งประเทศเป็นสกุลเงินบ�ท โดยศ�ลล้มละล�ยกล�ง 
ได้มีคำ�สั่งเห็นชอบด้วยแผน เมื่อวันที่ 14 ธันว�คม 2564 

 • ความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อทางการค้า

 คว�มเสีย่งจ�กก�รใหส้นิเชื่อท�งก�รค�้ เปน็คว�มเสีย่งทีเ่กดิจ�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�มหน้ี ระบบก�รควบคุมภ�ยในท่ีดี  
และรวมถึงนโยบ�ยก�รปล่อยสินเช่ือท่ีเข้มงวด ก�รทบทวนก�รให้สินเช่ือ  
ตลอดจนอำ�น�จในก�รอนุมัติสินเช่ือ เพ่ือให้เกิดม�ตรฐ�นในก�รให้สินเช่ือ 
อย�่งตอ่เนือ่ง และเพือ่จำ�กดัคว�มเสีย่งจ�กสนิเชือ่ทีไ่มก่อ่ใหเ้กดิร�ยได ้
ให้อยู่ในเกณฑ์ท่ีไม่ม�กจนกระทบกับผลก�รดำ�เนินง�นโดยรวมของบริษัท   
ซึ่งบริษัทได้มีก�รดำ�เนินก�รติดต�มยอดหนี้คงค้�งเกินกำ�หนด 
อย่�งใกล้ชิด โดยร่วมกำ�หนดแผนก�รชำ�ระเงิน และกำ�หนดนโยบ�ยสินเช่ือ 
ในก�รใหช้ำ�ระหนีค้งค้�งเกนิกำ�หนด (ถ้�ม)ี ก่อนทีจ่ะส่งมอบสนิค้�ใหม ่
ให้กับลูกค้� อย่�งไรก็ต�ม บริษัทมียอดหน้ีค้�งชำ�ระเกินกำ�หนดจ�กลูกหน้ี 
บริษทัในเครือ 2 ร�ย ซึง่บริษทัไดค้วบคุมก�รชำ�ระเงินและก�รสง่มอบ
สนิค�้ใหเ้ปน็ไปต�มเงือ่นไขทีก่ำ�หนดไวใ้นแผนฟ้ืนฟกูจิก�ร โดยบรษิทั 
ได้ตั้งค่�เผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้แล้วเต็มจำ�นวน นอกจ�กนี้ บริษัท 
ไดเ้สนอแนวท�งก�รชำ�ระหนีค้งค้�งของลกูหนีท้ัง้ 2 ร�ย และก�รแกไ้ข 
ปัญห�ต่อคณะกรรมก�รเจ้�หนี้ ต�มที่กำ�หนดไว้ในแผนฟื้นฟูกิจก�ร 
ฉบับแก้ไขแล้ว 
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4. ความเส่ียงจากการท่ีไม่สามารถดำาเนินกระบวนการ 
 ฟื้นฟูกิจการให้สำาเร็จหรือกระบวนการฟ้ืนฟู 
 กิจการเกิดความล่าช้าจนเกิดความเสียหาย 
 ต่อการดำาเนินกิจการ 

 จ�กก�รที่บริษัทได้ เข้ �สู่ กระบวนก�ร ฟ้ืนฟูกิจก�ร โดย 
ศ�ลล้มละล�ยกล�ง (“ศ�ล”) ได้มีคำ�สั่งเมื่อวันที่ 10 มีน�คม 2559 
ให้บริษัทฟื้นฟูกิจก�รและต้ังบริษัทเป็นผู้ทำ�แผน และต่อม�มีมติ 
เห็นชอบแผนฟื้นฟูกิจก�รของบริษัท เมื่อวันที่ 15 ธันว�คม 2559  
โดยในแผนฟืน้ฟกูจิก�รไดก้ำ�หนดใหบ้รษิทัเป็นผูบ้รหิ�รแผน ก�รเข�้สู่ 
กระบวนก�รฟ้ืนฟูกิจก�รภ�ยใต้พระร�ชบัญญัติล้มละล�ยต�มคำ�ส่ัง  
“ศ�ล” ในขั้นตอนใดๆ อ�จถูกคัดค้�นจ�กเจ้�หนี้ หรือมีเหตุให้ 
ไม่ได้รับคว�มเห็นชอบจ�กศ�ล จนส่งผลให้ฟื้นฟูกิจก�รล่�ช้�หรือ 
ไม่สำ�เร็จ ซึ่งอ�จมีผลให้บริษัทอ�จถูกเจ้�หนี้ฟ้องล้มละล�ยได้  
เพร�ะห�ก “ศ�ล” มีคำ�สั่งยกเลิกฟื้นฟูกิจก�รแล้ว บริษัทก็จะไม่ได้รับ 
คว�มคุ้มครองต�มม�ตร� 90/12 ในเรื่อง สภ�วะก�รพักชำ�ระหนี้  
(Automatic Stay) อีกต่อไป   
 ทั้งนี้ บริษัทได้ยื่นคำ�ร้องขอแก้ไขแผนฟื้นฟูกิจก�ร (“แผน”)  
และทีป่ระชมุเจ�้หนีไ้ดม้มีตยิอมรบัแผนฯ ฉบบัแก้ไข ดว้ยคะแนนเสยีง 
ร้อยละ 92.46 เมือ่วนัที ่18 มถุิน�ยน 2563 ซึง่ตอ่ม� ศ�ลลม้ละล�ยกล�ง 
ได้มีคำ�สั่งเห็นชอบด้วยแผนที่มีก�รแก้ไข เมื่อวันที่ 18 กันย�ยน 2563 
 ต่อม� บริษัทได้ยื่นคำ�ร้องขอแก้ไขแผนฟื้นฟูกิจก�ร (“แผน”)  
อีกครั้งและที่ประชุมเจ้�หนี้ได้มีมติยอมรับคำ�ร้องข้อเสนอขอแก้ไข 
แผนฯ ครัง้ที ่2 ดว้ยคะแนนเสยีงรอ้ยละ 98.50 เมือ่วันที ่9 พฤศจกิ�ยน  
2564 ซึ่งต่อม� ศ�ลล้มละล�ยกล�งได้มีคำ�สั่งเห็นชอบด้วยแผนที่มี 
ก�รแก้ไข เมื่อวันที่ 14 ธันว�คม 2564
 บริษัทตระหนักถึงคว�มเสี่ยงในก�รที่ ไม่ส�ม�รถดำ�เนิน 
กระบวนก�รฟื้นฟูกิจก�รให้สำ�เร็จหรือกระบวนก�รฟื้นฟูกิจก�ร 
เกิดคว�มล่�ช้�จนเกิดคว�มเสียห�ยต่อก�รดำ�เนินกิจก�รได้ และ 
ได้ดำ�เนินก�รต�มแผนฟ้ืนฟูกิจก�รอย่�งต่อเนื่อง นอกจ�กนี้ บริษัท 
ได้มีก�รประชุมห�รือกับคณะกรรมก�รเจ้�หนี้อย่�งใกล้ชิด โดยมี
บริษัทที่ปรึกษ�กฎหม�ย ผู้สอบท�นกระแสเงินสด ผู้ตรวจสอบสินค้�
และวตัถดุบิ และตวัแทนหลักประกัน ในก�รทีจ่ะช่วยใหบ้รษิทัส�ม�รถ
ดำ�เนินก�รต�มแผนฟื้นฟูกิจก�รได้จนเป็นผลสำ�เร็จ

2.2.2 ความเสี่ยงต่อการลงทุน
 ของผู้ถือหลักทรัพย์  

 จ�กก�รท่ีบริษัทได้ย่ืนคำ�ร้องขอฟ้ืนฟูกิจก�รต่อศ�ลล้มละล�ยกล�ง 
ในวนัที ่1 ตลุ�คม 2558 และอยูร่ะหว�่งกระบวนก�รฟืน้ฟกูจิก�รภ�ยใต้ 
พระร�ชบัญญัติล้มละล�ยต�มคำ�สั่ง “ศ�ล” ให้บริษัทฟื้นฟูกิจก�ร  
เมื่อวันที่ 10 มีน�คม 2559 ส่งผลให้บรรด�สิทธิต�มกฎหม�ยของ 
ผูถ้อืหุน้ระงบัลง เวน้แตส่ทิธทิีจ่ะไดร้บัเงนิปนัผล ต่อม� ตล�ดหลกัทรพัย ์
แห่งประเทศไทยได้ประก�ศให้หุ้นส�มัญของบริษัท เข้�ข่�ย 
อ�จถกูเพกิถอนจ�กก�รเปน็หลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตล�ดหลกัทรพัย ์  
เนื่องจ�กงบก�รเงินประจำ�ปี 2558 ปร�กฏส่วนของผู้ถือหุ้นมีค่� 
น้อยกว่�ศูนย์ และมีมติเพิกถอนหุ้นส�มัญของบริษัท จ�กก�รเป็น
หลักทรพัยจ์ดทะเบยีน มผีลตัง้แต่วนัที ่11 กรกฎ�คม 2563 เปน็ตน้ไป  
เนื่องจ�กบริษัทไม่ส�ม�รถแก้ไขเหตุเพิกถอนดังกล่�วให้หมดไปได้
ภ�ยในระยะเวล�ที่ตล�ดหลักทรัพย์ฯ กำ�หนด 
 อย่�งไรก็ต�ม บริษัทยังคงดำ�เนินธุรกิจโดยปกติภ�ยใต้ก�รฟ้ืนฟู 
กจิก�ร และเปดิเผยขอ้มลูทีส่ำ�คญั รวมทัง้งบก�รเงนิของบรษิทั เพือ่ให ้
ผู้ถือหุ้นทร�บถึงสถ�นะและผลประกอบก�รของบริษัทอย่�งต่อเนื่อง 
บนหน้�เว็ปไซต์ของบริษัท
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 บริษัท สหวิริย�สตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มห�ชน) หรือ เอสเอสไอ มีนโยบ�ยดำ�เนินธุรกิจด้วยคว�มรับผิดชอบต่อสังคม โดยยึดต�มปรัชญ� 
ในก�รดำ�เนินธรุกิจและจริยธรรมธรุกิจ ซึง่ไดห้ลอ่หลอมเปน็วิถีแหง่ก�รผลกัดนั ขบัเคลือ่น พฒัน�และเติบโตอย�่งยัง่ยืน ดำ�เนินธรุกิจบนพื้นฐ�น 
ของคว�มรับผิดชอบ คว�มโปร่งใส คว�มซื่อสัตย์ และคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขัน โดยปฏิบัติและประส�นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 
ด้วยคว�มเป็นธรรม

3.1 นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

3.2 การจดัการผลกระทบต่อผู้มส่ีวนได้เสยีในห่วงโซ่คณุค่าของธุรกิจ

3.2.1 ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ
 กิจกรรมหลัก (Primary activities) ของบริษัทมีดังนี้

 1. การจัดหาวัตถุดิบ

    บริษัทมีก�รบริห�รก�รจัดซื้อวัตถุดิบคือเหล็กแท่งแบนด้วยคว�มระมัดระวัง ที่จะทำ�ให้บริษัทมีส่วนต่�งระหว่�งร�ค�ข�ยและร�ค�วัตถุดิบ
ต�มที่ต้องก�รและในจำ�นวนที่เหม�ะสม โดยบริษัทไม่มีข้อผูกพันใดๆ ในก�รส่ังซ้ือจ�กบริษัทใดบริษัทหน่ึง ท้ังน้ี บริษัทมีก�รจัดทำ�สัญญ� 
หรือข้อตกลงเพื่อให้ตัวแทนจำ�หน่�ยและผู้ผลิตวัตถุดิบทร�บล่วงหน้�ถึงปริม�ณคว�มต้องก�รใช้วัตถุดิบของบริษัทเป็นแบบร�ยปีและ/หรือ 
ร�ยไตรม�ส เพือ่ลดคว�มเสีย่งในด�้นก�รข�ดแคลนวตัถดุบิ และทำ�ใหเ้กดิคว�มเพยีงพอตอ่ก�รผลติและคว�มตอ้งก�รของลูกค้� อกีทัง้แสวงห�
แหล่งนำ�เข�้วตัถดุบิให้ม�กขึน้เพือ่ใหไ้ดม้�ซึง่วัตถุดบิทีม่คีณุภ�พสูง ร�ค�ที่เหม�ะสม ปรมิ�ณที่เพยีงพอตอ่คว�มต้องก�รและส�ม�รถส่งมอบได้ 
ในระยะเวล�อันสั้น 

การจัดหา
วัตถุดิบ

การผลิต
สินค้า

การขายและ
การตลาด

การส่งมอบ
สินค้า

การบริการ
หลังการขาย

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
03/
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รวมท้ังติดต�มสถ�นก�รณ์ตล�ดท้ังภ�ยในประเทศและต่�งประเทศ 
ก�รทุ่มตล�ดของสินค้�นำ�เข้�จ�กต่�งประเทศ และก�รนำ�เข้�สินค้� 
อย่�งไม่เป็นธรรม เพื่อนำ�ม�ใช้วิเคร�ะห์และพิจ�รณ�ก�รข�ยสินค้�
ให้สอดคล้องกับก�รสั่งซื้อ

 4. การส่งมอบสินค้า

 บริษัทให้คว�มสำ�คัญกับก�รขนส่งผลิตภัณฑ์ โดยควบคุมดูแล 
ก�รขนส่งสินค้�ของบริษัทให้ถูกต้องต�มกฎหม�ยและกฎระเบียบ 
ของลูกค�้ พรอ้มตดิต�มก�รดำ�เนนิง�นผ่�นชมรมผูป้ระกอบก�รขนสง่ 
บ�งสะพ�นและศนูยป์ฏบิตักิ�รควบคมุขนส่งสนิค�้ (Operation Control  
Center) ที่เปดิทำ�ก�รตลอด 24 ชัว่โมง เพือ่เปน็ศูนยก์ล�งในก�รตดิต�ม 
รถขนส่งสินค้�ตั้งแต่ต้นท�งจนถึงปล�ยท�ง และรับข้อร้องเรียน 
รวมถึงข้อเสนอแนะจ�กผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

 5. การบริการหลังการขาย

 บริษัทมีช่องท�งในก�รสื่อส�รกับลูกค้�เพื่อรับข้อร้องเรียน  
ข้อเสนอแนะ และคำ�ติชมจ�กท�งลูกค้� สำ�หรับนำ�ม�ปรับปรุง แก้ไข  
พฒัน�ในด�้นผลิตภณัฑแ์ละบริก�ร รวมถึงก�รสำ�รวจคว�มพึงพอใจ 
ของลกูค�้เปน็ประจำ�ทกุป ีพรอ้มนำ�ขอ้มลูม�วเิคร�ะหแ์ละห�แนวท�ง 
ก�รบริห�รจัดก�รประเด็นที่ลูกค้�ให้คว�มสำ�คัญ ตลอดจนให้คว�มรู้ 
คำ�ปรึกษ�กับลูกค้�ในด้�นต่�งๆ

3.2.2 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย 
ในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ 

 2. การผลิตสินค้า

 บริษัทนำ�เทคโนโลยีสมัยใหม่ม�ใช้ในก�รผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน 
ชนิดม้วนและมีข้ันตอนในก�รปรับปรุงกระบวนก�รผลิต จัดทำ�และทบทวน 
แผนบรหิ�รวสัดคุงคลงัเพือ่เตรยีมอะไหลส่ำ�รองใหม้คีว�มพรอ้มใช้ง�น 
ตลอดเวล� เพ่ือประสิทธิภ�พสูงสุดในก�รผลิต ส�ม�รถควบคุมคุณภ�พ 
และปรับปรุงกระบวนก�รผลิตได้อย่�งทันท่วงทีที่ผลิตภัณฑ์ไม่ได้
คุณภ�พ ลดก�รเกิดสินค้�ด้อยคุณภ�พ นอกจ�กนี้ ใช้ระบบอัตโนมัติ 
ในก�รบริห�รคุณภ�พสินค้�ให้เหม�ะสมกับก�รใช้ง�นของลูกค้� 
เพื่อลดก�รผิดพล�ดจ�กก�รตัดสินใจของผู้ปฏิบัติง�น รวมถึงจัดตั้ง 
คณะทำ�ง�นพัฒน�กระบวนก�รผลิตเพื่อวิเคร�ะห์ ว�งแผนปรับปรุง
และปรับปรุงอย่�งต่อเนือ่งท้ังในโครงก�รทีด่ำ�เนนิก�รแลว้ และคดิคน้ 
โครงก�รใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภ�พและลดต้นทุนก�รผลิต รวมทั้ง 
มีก�รปรับปรุงด�้นคุณภ�พอย�่งต่อเนื่อง

 3. การขายและการตลาด

 บริษัทจัดจำ�หน่�ยสินค้�เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนให้แก่  
อุตส�หกรรมต่�งๆ เช่น อุตส�หกรรมย�นยนต์ อุตส�หกรรม 
เครื่องใช้ไฟฟ้� อุตส�หกรรมก่อสร้�ง เป็นต้น โดยให้คว�มสำ�คัญ 
กับลูกค้�ทุกกลุ่ม และจัดทำ� โครงก�รรักษ�คว�มสัมพันธ์กับลูกค้�  
(Gold Partnership Program) เพื่อช่วยลดคว�มเสี่ยงในภ�วะ 
ที่ตล�ดซบเซ�และใช้นโยบ�ยด้�นก�รข�ยที่เหม�ะสมในแต่ละลูกค้�  

 บริษัท สหวิริย�สตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มห�ชน) ให้คว�มสำ�คัญ 
ต่อห่วงโซ่คุณค่�ของธุรกิจทุกกลุ่ม ตั้งแต่ก�รจัดห�วัตถุดิบตลอดไป 
ถึงก�รข�ย ก�รส่งมอบและก�รบริก�รหลังก�รข�ย โดยมีก�รระบุ 
และวเิคร�ะห์ชอ่งท�งก�รมสีว่นรว่ม ระบปุระเดน็ทีก่ลุม่ผูม้สีว่นรว่มให้
คว�มสนใจ เพ่ือนำ�ไปสู่ก�รกำ�หนดแนวท�งก�รดำ�เนินง�นท่ีเหม�ะสม 
สำ�หรับผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม เพื่อให้ก�รบริห�รจัดก�รห่วงโซ่
คุณค่�ของธุรกิจเป็นไปอย่�งมีประสิทธิภ�พ โดยบริษัทได้แบ่งกลุ่ม 
ผู้มีส่วนได้เสียเป็น 7 กลุ่ม ประกอบด้วย 

1
2

3

45

6

7

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

ผู้ถือหุ้น
และนักลงทุน 

ลูกค้า 

คู่ค้า

คู่แข่ง
ทางการค้า พนักงาน

องค์กร
กำากับดูแล

สังคม
และชุมชน

ส่วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน
ของกลุ่มบริษัท

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี/
รายงานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน)
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กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย

ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน • ผลประกอบก�รที่ดี
•  คว�มคืบหน้�ของแผนฟื้นฟูกิจก�ร
•  เปิดเผยข้อมูลอย่�งโปร่งใส

ร�ยง�น 56-1 One Report
งบก�รเงิน
ก�รวิเคร�ะห์และคำ�อธิบ�ยของฝ่�ยจัดก�ร  
เว็บไซต์บริษัท
Strategic Partner Meeting

ลูกค้า • สินค้�และบริก�รที่มีคุณภ�พในร�ค�ที่เหม�ะสม
• ก�รบริห�รจัดก�รข้อร้องเรียนอย�่งรวดเร็ว 
   และมีคุณภ�พ
• ก�รสนับสนุนด�้นเทคนิค 
• ก�รส่งมอบตรงเวล�
• ข้อมูลสินค้�ที่ถูกต้อง เหม�ะสม 
• ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค�่ท�งสังคมและสิ่งแวดล้อม

ก�รสำ�รวจคว�มพึงพอใจลูกค้�
กิจกรรมลูกค้�สัมพันธ์
ก�รประชุมร�ยเดือนหรือไตรม�ส
ช่องท�งก�รรับเรื่องร้องเรียน
ผู้บริห�รเข้�พบลูกค้�
ก�รบริห�รจัดก�รคว�มสัมพันธ์กับลูกค้�
ก�รสร้�งคุณค่�ร่วมกันท�งธุรกิจ
คว�มสม่ำ�เสมอและคุณภ�พของก�รคุณภ�พสินค้�
ตลอดจนก�รส่งมอบสินค้�
หนังสือแสดงสินค้� (โบรชัวร์)

คู่ค้า • ก�รส่งเสริมคุณภ�พ
• ก�รส่งเสริมด�้นเทคนิค
• ก�รจัดก�รด�้นอ�ชีวอน�มัย คว�มปลอดภัย 
  และสิ่งแวดล้อมร่วมกัน

ก�รประชุมสัมมน�ประจำ�ปี 
ก�รพบปะ 
กระบวนก�รในก�รคัดเลือกสรรห� 
ระบบให้คำ�แนะนำ�

คู่แข่งทางการค้า • ก�รค้�อย่�งเป็นธรรม  
• ไม่แสวงห�ข้อมูลที่เป็นคว�มลับ 
  ของคู่แข่งท�งก�รค้�
   ด้วยวิธีที่ไม่สุจริตหรือไม่เหม�ะสม 
• ไม่ทำ�ล�ยชื่อเสียงของคู่แข่งท�งก�รค้�

ก�รประชุมห�รือ 
ก�รเข้�ร่วมเป็นสม�ชิกสม�คม   
ก�รพบปะสังสรรค์และแลกเปล่ียนประสบก�รณ์ร่วมกัน    

พนักงาน • สภ�พแวดล้อม สุขอน�มัย 
   คว�มปลอดภัยในก�รทำ�ง�น
• ก�รพัฒน�ทักษะเพื่อคว�มก้�วหน้�
• ก�รประเมินผลง�น 
  และก�รจ�่ยผลตอบแทนที่เป็นธรรม
• ก�รสื่อส�ร
• ไม่เลือกปฏิบัติในก�รจ�้งง�น 
• สวัสดิก�ร

ก�รประชุม 
ก�รฝึกอบรมภ�ยใน 
กิจกรรมพนักง�นสัมพันธ์ 
ก�รพบปะ
เสียงต�มส�ย 
ระบบอินทร�เน็ต
จดหม�ยอิเล็กทรอนิกส์ 
ก�รรับข้อร้องเรียน

องค์กรก�ากับดูแล • ก�รสร�้งง�น 
• ก�รแข่งขันที่เป็นธรรม 
• คว�มปลอดภัยในก�รทำ�ง�น 
• ก�รลงทุนเพิ่มเติม 
• ก�รส่งเสริมเศรษฐกิจช�ติ

ก�รเป็นสม�ชิกและเข้�ร่วมกิจกรรม
ก�รร่วมประชุมและให้ข้อมูล

สังคมและชุมชน • ก�รพัฒน�ชุมชน
• ก�รจัดก�รด�้นสิ่งแวดล้อม 
 อ�ชีวอน�มัย และคว�มปลอดภัย
• โครงก�รลงทุนเพิ่มเติม
• ก�รถ�่ยทอดคว�มรู้
• ก�รสนับสนุนกิจกรรมชุมชน
• ก�รขนส่งผลิตภัณฑ์

ก�รพบปะ 
ก�รประชุมประจำ�เดือน 
ก�รประชุมกลุ่มผู้นำ� ก�รเยี่ยมชมกิจก�ร
ก�รสนับสนุนกิจกรรม 
ก�รให้คว�มช่วยเหลือ
กิจกรรมก�รสื่อส�ร
ก�รสำ�รวจคว�มคิดเห็น 
ก�รรับข้อร้องเรียน

การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียบนห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

ส่วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน
ของกลุ่มบริษัท

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี/
รายงานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน)
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3.3 การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม

3.3.1 นโยบายและแนวปฏิบัติ
 ด้านสิ่งแวดล้อม
 บริษัทตระหนักดีว่�อุตส�หกรรมเหล็กเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ 
ประเทศเกิดก�รพัฒน� และต้องใช้ทรัพย�กรธรรมช�ติในก�รผลิต  
บริษัทจึงให้คว�มสำ�คัญอย่�งต่อเนื่องกับก�รบริห�รจัดก�ร 
ด้�นส่ิงแวดล้อม โดยยึดถือต�มปรัชญ�และจริยธรรมในก�รดำ�เนินธุรกิจ  
โดยให้นโยบ�ยคว�มปลอดภัย อ�ชีวอน�มัย และสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง
แผนง�นสิง่แวดลอ้มเปน็สว่นหนึง่ของก�รดำ�เนนิธรุกจิตัง้แตก่�รจดัซือ้ 
จัดจ้�ง ก�รผลิต และมีคว�มมุ่งมั่นในก�รจัดก�รและบำ�บัดของเสีย 
ให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมน้อยท่ีสุดเพ่ือมุ่งสู่ก�รฝังกลบท่ีเป็นศูนย์  
(Zero Waste to Landfill) อีกท้ังยังควบคุมก�รปลดปล่อยก๊�ซเรือนกระจก  
และใหค้ว�มรว่มมอืกับองคก์รหรอืหน่วยง�นทีเ่กีย่วขอ้งในก�รรณรงค์
ป้องกันภ�วะโลกร้อน
 ท้ังน้ี  สำ�นักจัดก�รส่ิงแวดล้อมและคว�มปลอดภัยเป็นหน่วยง�นหลัก 
ในก�รดำ�เนนิก�รบรหิ�รจัดก�รด�้นสิง่แวดลอ้มรว่มกบัหนว่ยง�นผลติ 
อื่นๆ ในโรงง�น โดยมีก�รแต่งตั้งผู้จัดก�รสิ่งแวดล้อม ผู้ควบคุม 
และผู้ปฏิบัติง�นประจำ� ระบบควบคุมบำ�บัดมลพิษ น้ำ� อ�ก�ศ  
และก�กของเสียครบถ้วนต�มกฎหม�ย และปฏิบัติต�มกฎหม�ย 
สิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องอย่�งเคร่งครัด ได้แก่ ก�รศึกษ�และจัดทำ�
ร�ยง�นวิเคร�ะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ก�รปฏิบัติต�มม�ตรก�ร
ป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมจ�กก�รผลิตเหล็ก  
ม�ตรก�รติดต�มตรวจสอบคุณภ�พ สิ่งแวดล้อม และระบบบริห�ร
จัดก�รสิ่งแวดล้อมต�มม�ตรฐ�นส�กล ISO 14001 สำ�หรับภ�ยนอก
พื้นที่โรงง�น บริษัทมีก�รดำ�เนินก�รร่วมกันกับบริษัทในกลุ่มเหล็ก
สหวิริย� ในพื้นที่อำ�เภอบ�งสะพ�น เพื่อส่งเสริมก�รสร้�งจิตสำ�นึก  
คว�มร่วมมือระหว่�งชุมชนกับโรงง�น ผ่�นกิจกรรมต�่งๆ ตลอดปี 

3.3.2 ผลการดำาเนินงาน
 ด้านสิ่งแวดล้อม
 • การจัดการพลังงาน

 บริษัทได้ให้คว�มสำ�คัญในก�รอนุรักษ์พลังง�นม�อย่�งต่อเนื่อง  
โดยพลังง�นเป็นปัจจัยหลักในก�รผลิตซ่ึงมีปริม�ณจำ�กัด ก�รใช้พลังง�น 
ในกระบวนก�รผลิตจะก่อให้เกิดผลกระทบโดยตรงต่อก�รเปล่ียนแปลง 
สภ�พภูมิอ�ก�ศของโลก จ�กเหตุปัจจัยดังกล่�วนี้ บริษัทจึงต้องมี 
ระบบก�รจัดก�รพลังง�นท่ีมีประสิทธิภ�พ เพ่ือควบคุมให้ก�รใช้พลังง�น 
ในองค์กรเกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีคณะทำ�ง�นด้�นก�รจัดก�รพลังง�น 
เป็นศูนย์กล�งในก�รบริห�รจัดก�รด้�นพลังง�นร่วมกับหน่วยง�นต่�งๆ  
ภ�ยในองคก์รแบบข�้มส�ยง�น (Cross Functional Team) โดยไดด้ำ�เนนิ 
ม�ตรก�รประหยัดพลังง�นร่วมกันอย่�งต่อเน่ือง ท้ังในส่วนของม�ตรก�ร 
ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนก�รผลิตโดยตรง เช่น ระบบเต�เผ�เหล็ก  
ระบบก�รขับเคลื่อนมอเตอร์ เป็นต้น และม�ตรก�รที่เกี่ยวกับระบบ 
ก�รสนบัสนนุก�รผลติ เชน่ บำ�บดัน้ำ�เสยี ระบบอดัอ�ก�ศ ระบบแสงสว�่ง  
เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทนำ�ระบบก�รจัดก�รพลังง�นต�มม�ตรฐ�นส�กล  
ISO 50001:2018 ม�ประยกุตใ์ชภ้�ยในองคก์ร เพือ่ใหเ้กดิก�รปรบัปรงุ 
สมรรถนะพลังง�น ลดผลกระทบด้�นส่ิงแวดล้อม ลดต้นทุนด้�นพลังง�น  
และส่งเสริมให้เกิดก�รมีส่วนร่วมในก�รประหยัดพลังง�นอย่�งเป็น 
รูปธรรมอย่�งต่อเนื่อง ซึ่งเป็นระบบม�ตรฐ�นหนึ่งที่ช่วยให้บริษัท 
มีก�รจัดก�รพลังง�นอย่�งยั่งยืนเพิ่มขึ้น 
 นอกเหนือจ�กก�รอนุรักษ์พลังง�นภ�ยในองค์กรแล้ว บริษัท 
ได้ให้คว�มสำ�คัญกับก�รให้คว�มร่วมมือกับในโครงก�รส่งเสริม 
ด้�นพลังง�นจ�กท�งภ�ครัฐอย่�งต่อเนื่อง เช่น ก�รเข้�ร่วมสัมมน� 
ในโครงก�รเตรียมคว�มพร้อมเพ่ือนำ�ร่องก�รพัฒน�ธุรกิจก�รตอบสนอง 
ด้�นโหลด (Demand Response: DR) ต�มแผนแม่บทก�รพัฒน� 
ระบบโครงข่�ยไฟฟ้�อัจฉริยะ ที่ส�ม�รถตอบสนองต่อก�รบริห�ร
จดัก�รด�้นไฟฟ้�ได้อย�่งช�ญฉล�ดม�กขึน้ โดยใช้ทรัพย�กรที่นอ้ยลง  
หรอืสม�รท์กรดิ (Smart Grid) ของประเทศไทย พ.ศ. 2558  -  2579 เปน็ตน้  
ทั้งนี้ บริษัทได้สนับสนุนให้มีก�รจัดกิจกรรมส่งเสริมก�รอนุรักษ์พลังง�น 
อย่�งมีส่วนร่วมของพนักง�น ส่งผลให้เกิดก�รประหยัดพลังง�น 
อย่�งมีส่วนร่วมทั่วทั้งองค์กร
 ท้ังนี้ ในปี 2564 โรงง�นเอสเอสไอ บ�งสะพ�น มีอัตร�ก�รใช้ 
พลังง�นแต่ชนิดแยกต�มผลิตภัณฑ์ ดังนี้

ส่วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน
ของกลุ่มบริษัท

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี/
รายงานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน)

42



กระบวนการ
พลังงานที่ใช้

เป้าหมาย ใช้จริง

เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน

-  พลังง�นคว�มร้อน (กิโลแคลอรี่ต่อกิโลกรัมเหล็กแท่งแบน : kcal/kg slab) 341.49 354.97

-  พลังง�นไฟฟ้� (กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อตัน : kWh/ton) 118.47 116.11

เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนประเภทปรับผิวและเคลือบน้ำ�มัน

-  พลังง�นคว�มร้อน (กิโลกรัมแอลพีจีต่อตัน : kg LPG/ton coil) 3.28 3.38

-  พลังง�นไฟฟ้� (กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อตัน : kWh/ton) 18.87 16.75

กระบวนการผลิต

ปริมาณน้ำาที่ใช้ 
(ล้านลูกบาศก์เมตร)

2562 2563 2564

ก�รผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 0.40 0.28 0.38

ก�รผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน
ประเภทปรับผิวและเคลือบน้ำ�มัน

0.07 0.05 0.09

ส�ธ�รณูปโภค 0.68 0.47 0.47

รวม 1.15 0.80 0.94

อัตราการใช้พลังงานโรงงานเอสเอสไอบางสะพาน ปี 2564

การใช้น้�าของโรงงานเอสเอสไอบางสะพาน

 ในสว่นก�รใชพ้ลงัง�นคว�มรอ้น ทีก่ระบวนก�รผลติเหลก็แผน่รดีรอ้นชนดิมว้นนัน้ มอัีตร�ก�รใชพ้ลงัง�นคว�มร้อนทีเ่กดิขึน้จรงิสงูกว่�ค�่เป�้หม�ย  
โดยมีส�เหตุม�จ�กก�รผลิตแบบ 2 เต�เผ� ในช่วงระยะเวล�สั้นๆ เพื่อเร่งก�รส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้� ทำ�ให้ต้องใช้พลังง�นคว�มร้อน 
จ�กน้ำ�มันเต�ในช่วงเริ่มก�รผลิตสูงเมื่อเทียบกับปริม�ณก�รผลิต ประกอบกับผลกระทบจ�กปัญห�ไฟฟ้�ดับทั้งจ�กส�เหตุปัจจัยภ�ยใน 
และปัจจัยภ�ยนอก ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงที่ทำ�ให้ก�รใช้พลังง�นคว�มร้อนสูงกว่�ค่�เป้�หม�ย สำ�หรับก�รใช้พลังง�นไฟฟ้�นั้น มีผลลัพธ์ 
ที่เกิดขึ้นจริงดีกว่�เป้�หม�ย เนื่องจ�กก�รผลิตสูงกว่�เป้�หม�ย 
 สำ�หรับกระบวนก�รผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนประเภทปรับผิวและเคลือบน้ำ�มันนั้น พบว�่อัตร�ก�รใช้พลังง�นคว�มร้อนที่เกิดขึ้นจริง 
ไม่เป็นไปต�มค่�เป้�หม�ยเช่นกัน อันเน่ืองม�จ�กก�รผลิตในกลุ่มผลิตภัณฑ์ท่ีจำ�เป็นต้องควบคุมให้มีอัตร�ก�รผลิตต่ำ�เพ่ือให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภ�พสูงสุด  
จึงส่งผลให้มีอัตร�ก�รใช้พลังง�นคว�มร้อนจ�ก LPG เพิ่มขึ้น ท้ังนี้ ในส่วนของก�รใช้พลังง�นไฟฟ้�น้ัน พบว่�มีผลลัพธ์ท่ีเกิดข้ึนจริงดีกว่�เป้�หม�ย  
เนื่องจ�กปริม�ณก�รผลิตสูงกว่�ค่�เป้�หม�ย
 สำ�หรบัผลก�รดำ�เนนิก�รม�ตรก�รอนุรกัษพ์ลงัง�นทีเ่กดิขึน้รอบปนีัน้ มผีลกระทบตอ่ภ�พรวมของก�รใชพ้ลงัง�นเพยีงเลก็นอ้ยเมือ่เปรยีบเทยีบ 
กับปริม�ณก�รใช้พลังง�นโดยรวมขององค์กร

 • การจัดการน้ำา

 ในก�รบริห�รจัดก�รก�รใช้น้ำ�ของโรงง�น โรงง�นใช้น้ำ�ดิบจ�ก
คลองบ�งสะพ�น ซึ่งเป็นแหล่งน้ำ�ผิวดินขน�ดใหญ่ และอยู่ห่�งจ�ก 
โครงก�ร 13.5 กิโลเมตร โดยสูบน้ำ�ม�ยังบ่อเก็บน้ำ�ในโครงก�ร 
ทีม่คีว�มจรุวม 2.4 ล�้นลกูบ�ศกเ์มตร และกำ�หนดม�ตรก�รไมส่บูน้ำ� 
จ�กฝ�ยบ�งสะพ�นในช่วงฤดแูลง้ซึง่ระดบัน้ำ�ในฝ�ยต่ำ�กว่� 2.2 เมตร  
รวมถงึก�รออกแบบโรงง�นใหม้กี�รหมนุเวยีนน้ำ�ม�ใชซ้้ำ�อย�่งตอ่เนือ่ง 
ในส�ยก�รผลติเหลก็แผน่รดีรอ้นชนดิมว้น จ�กก�รบรหิ�รจดัก�รน้ำ�ใช ้
ของโรงง�น ทำ�ให้บริษัทส�ม�รถดำ�เนินก�รผลิตได้โดยไม่ก่อให้เกิดปัญห� 
เร่ืองก�รแย่งน้ำ�ซ่ึงเป็นทรัพย�กรท่ีใช้ร่วมกันกับชุมชนและภ�คเกษตรกรรม 
ในพื้นที่ ทั้งนี้ ในรอบปี 2564 บริษัทยังคงดำ�เนินก�รต�มม�ตรก�ร 
ที่กำ�หนดไว้อย�่งเคร่งครัด
 ในส่วนก�รบำ�บัดน้ำ�เสีย บริษัทติดตั้งระบบบำ�บัดน้ำ�ท�งเคมี  
สำ�หรับน้ำ�เสียที่เกิดขึ้นในส�ยก�รผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดปรับผิว  
และเคลอืบน้ำ�มนั ตดิตัง้ถงัตกตะกอน ถงักรองทร�ยและระบบดกัไขมนั 
ในส�ยก�รผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนและติดตั้งระบบบำ�บัด 
ท�งชีวภ�พสำ�หรับน้ำ�ทิ้งจ�กก�รอุปโภคและบริโภคในโรงง�น  
โดยคุณภ�พน้ำ�ในระบบทั้งหมด มีก�รตรวจสอบโดยเจ้�หน้�ที่ 
อย่�งสม่ำ�เสมอและตรวจสอบซ้ำ�โดยหน่วยง�นภ�ยนอกซึ่งได้รับ 
อนุญ�ตจ�กท�งร�ชก�รเป็นระยะๆ ทั้งนี้ น้ำ�ทิ้งที่ผ่�นก�รบำ�บัดแล้ว  
มีก�รหมุนเวียนกลับม�ใช้ใหม่ และบ�งส่วนได้นำ�ไปรดน้ำ�ต้นไม้  
โดยไม่มีก�รระบ�ยน้ำ�ทิ้งออกนอกโรงง�น (Zero Discharge)

 ในรอบปี 2564 ที่ผ�่นม� โรงง�นเอสเอสไอบ�งสะพ�นมีปริม�ณ
ก�รใช้น้ำ�ที่ 0.94 ล�้นลูกบ�ศก์เมตร ประกอบด้วย (1) ส�ยก�รผลิต
เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 0.38 ล�้นลูกบ�ศก์เมตร (2) ส�ยก�รผลิต 
เหลก็แผน่รดีร้อนชนดิปรบัผวิและเคลอืบน้ำ�มนั 0.09 ล�้นลกูบ�ศกเ์มตร  
และ (3) น้ำ�เพื่อก�รส�ธ�รณูปโภค 0.47 ล�้นลูกบ�ศก์เมตร
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 โดยอัตร�ก�รใช้น้ำ�ต่อตันก�รผลิตของโรงง�นเอสเอสไอบ�งสะพ�น มีดังนี้
 1. ก�รผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนในปี 2564 มีอัตร�ก�รใช้น้ำ� อยู่ที่ 0.30 ลูกบ�ศก์เมตรต่อตันก�รผลิต ซึ่งดีกว�่เป�้หม�ย ซึ่งอยู่ที่ 0.35  
  ลูกบ�ศก์เมตรต่อตันก�รผลิต แต่สูงกว่�ปี 2563 ซึ่งอยู่ที่ 0.29 ลูกบ�ศก์เมตรต่อตันก�รผลิต หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.45

อัตราการใช้น้�าของการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน
(หน่วย: ลูกบาศก์เมตรต่อตันการผลิต)

อัตราการใช้น้�าของการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนประเภทปรับผิวและเคลือบน้�ามัน 
(หน่วย: ลูกบาศก์เมตรต่อตันการผลิต)

 2. ก�รผลติเหลก็แผ่นรดีรอ้นชนดิมว้นประเภทปรบัผวิและเคลอืบน้ำ�มนั ในปี 2564 มอัีตร�ก�รใชน้้ำ� อยูท่ี ่ 0.36 ลกูบ�ศก์เมตรตอ่ตนัก�รผลติ  
  ซึ่งดีกว่�เป้�หม�ยที่ 0.50 ลูกบ�ศก์เมตรต่อตันก�รผลิตเล็กน้อย และดีกว�่เมื่อเทียบกับปี 2563 ที่ 0.40 ลูกบ�ศก์เมตรต่อตันก�รผลิต  
  หรือลดลงร้อยละ 10 เนื่องจ�กมีก�รผลิตที่ต่อเนื่องทำ�ให้ก�รใช้น้ำ�ลดลง

อัตร�ก�รใช้น้ำ�ก�รผลิต
เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน

เป้�หม�ย

ลูก
บ�

ศก
์เม

ตร
ต่อ

ตัน
ก�

รผ
ลิต

 2562 2563 2564

0.4

0.3

0.2

0.1

0

0.35

0.32

0.35

0.29

0.35

0.30

อัตร�ก�รใช้น้ำ�ก�รผลิต
เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน
ประเภทปรับผิว
และเคลือบน้ำ�มัน

เป้�หม�ย

ลูก
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 2562 2563 2564
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0.50
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กราฟแสดงวิธีการก�าจัดของเสีย ปี 2561 - 2564 
(หน่วย: ร้อยละ)

 • การจัดการของเสียและมลพิษ

 บรษิทัมุง่เนน้ก�รลดปรมิ�ณของเสยีทีแ่หลง่กำ�เนดิโดยใชห้ลกั 3R 
คือ Reduce Reuse และ Recycle 
 - ก�รลดก�รก่อให้เกิดของเสีย (Reduce) ด้วยวิธีก�ร ม�ตรก�ร  
  และวิธีปฏิบัติง�นต้ังแต่แหล่งกำ�เนิด โดยใช้วัสดุหรือส่ิงของต่�งๆ 
  ให้เกิดประโยชน์ม�กที่สุด ได้แก่ โครงก�รลดก�รเกิดของเสีย  
  เช่น ขยะทั่วไป จ�ระบีเสีย น้ำ�มันเสีย เป็นต้น
 - ก�รนำ�ของเสียกลับม�ใช้ซ้ำ� หรือก�รแปรรูปผ่�นกระบวนก�ร 
  นำ�กลับม�ใช้ใหม่ เพื่อให้ของเสียเหลือน้อยที่สุด หรือส�ม�รถ 
  นำ�กลับไปใช้ให้ได้ประโยชน์สูงสุด (Reuse/Recycle) ได้แก่  
  โครงก�รนำ�ของเสียกลับม�ใช้ซ้ำ� เช่น ลดก�รปนเปื้อนของ 
  น้ำ�มันเก่�เพ่ือนำ�กลับม�ใช้ซ้ำ� และโครงก�รนำ�ของเสียกลับม�ใช้ใหม่  
  เช่น เปลี่ยนวิธีกำ�จัดของเสียจ�กก�รฝังกลบเป็นก�รรีไซเคิล 
  เพือ่นำ�ม�ใชป้ระโยชนม์�กทีส่ดุ ก�รรวบรวมเศษอ�ห�รทีเ่หลอื 
  จ�กก�รบริโภคของพนกัง�นม�ทำ�น้ำ�หมกัชีวภ�พเละแจกจ�่ย 
  ให้กับพนักง�นได้ใช้ประโยชน์อีกครั้ง เป็นต้น 

 นอกจ�กก�รนำ�หลกั 3R ม�ใช้ในก�รลดของเสยีทีแ่หลง่กำ�เนดิแลว้  
สำ�หรับของเสียที่เกิดขึ้นบริษัทเลือกใช้วิธีกำ�จัดที่มีผลกระทบต่อ 
สิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดดังนี้
 - ก�รกำ�จดัหรอืก�รปรบัสภ�พของเสยี (Disposal) บรษิทัเลอืกใช้ 
  บริก�รบริษัทผู้รับกำ�จัดก�กของเสียท่ีมีคว�มชำ�น�ญเฉพ�ะด้�น  
  ได้รับก�รรับรองจ�กหน่วยง�นร�ชก�รที่อนุญ�ต มีม�ตรฐ�น 
  ในก�รดำ�เนินก�รจัดก�รกำ�จัดก�กของเสียอย่�งถูกต้อง 
  ต�มท่ีกฎหม�ยกำ�หนด และให้บริก�รเป็นท่ียอมรับแก่ผู้ใช้บริก�ร 
  อย�่งกว�้งขว�ง
 - ก�รควบคุมก�รปฏิบัติก�รจัดก�รก�กอุตส�หกรรมบริษัท 
  มีผู้ควบคุมระบบมลพิษก�กอุตส�หกรรมเป็นผู้ควบคุมดูแล 
  จัดก�รก�กอุตส�หกรรม เพ่ือให้ส�ม�รถดำ�เนินก�รได้อย่�งถูกต้อง 
  และสอดคล้องกับข้อกำ�หนดของกฎหม�ย

 ปี 2564 บรษิทัมปีรมิ�ณของเสยีทีเ่กดิขึน้ทัง้สิ้น 68,711.41 ตนั มคี�่ใช้จ�่ยในก�รกำ�จดัของเสยี 2.3 ล�้นบ�ท และมรี�ยไดจ้�กก�รข�ยของเสยี  
16,599.73 ตัน คิดเป็นมูลค่� 55.58 ล้�นบ�ท ซึ่งของเสียดังกล่�วถูกกำ�จัดด้วยวิธีก�รรีไซเคิลร้อยละ 99.99 และกำ�จัดด้วยวิธีก�รฝังกลบ 
ร้อยละ 0.01 ซึ่งได้รับอนุญ�ตจ�กหน่วยง�นร�ชก�รต�มข้อกำ�หนดของกฎหม�ย

ปี 2561

0.01% ฝังกลบ

99.99% รีไซเคิล

0.00% เผ�ทำ�ล�ย

ปี 2563

0.03% ฝังกลบ

99.97% รีไซเคิล

0.00% เผ�ทำ�ล�ย

ปี 2564

0.01% ฝังกลบ

99.99% รีไซเคิล

0.00% เผ�ทำ�ล�ย

ปี 2562

0.00% ฝังกลบ

100.00% รีไซเคิล

0.00% เผ�ทำ�ล�ย

ส่วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน
ของกลุ่มบริษัท

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี/
รายงานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน)
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 • การควบคุมคุณภาพอากาศ

 โรงง�นเอสเอสไอบ�งสะพ�นถูกออกแบบให้มีก�รใช้เชื้อเพลิง 
ที่มีประสิทธิภ�พ ติดตั้งระบบควบคุมก�รเผ�ไหม้ด้วยคอมพิวเตอร์  
ควบคุมระดับกำ�มะถันเจือปนในเชื้อเพลิงไม่เกินร้อยละ 2 ซึ่งมีผล 
ให้ค่�ก�รระบ�ยอ�ก�ศออกนอกโรงง�นของเอสเอสไอ มีค่�ดีกว่� 
ม�ตรฐ�นและข้อกำ�หนดต�มร�ยง�นก�รศึกษ�ผลกระทบ 
ด�้นสิ่งแวดล้อมของโรงง�น
 สำ�หรับส�ยก�รผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดปรับผิวและเคลือบ
น้ำ�มัน ได้มีก�รติดตั้งระบบดักจับไอกรดท้ังในส�ยก�รผลิตและ 
ในหน่วยบำ�บัดกรดเพ่ือนำ�กลับม�ใช้ใหม่ ซ่ึงมีผลทำ�ให้ค่�ก�รระบ�ย
อ�ก�ศออกนอกโรงง�นมีค่�ดีกว่�ม�ตรฐ�นและข้อกำ�หนดต�มร�ยง�น 
ก�รศึกษ�ผลกระทบด้�นสิ่งแวดล้อมของโรงง�นเช่นเดียวกัน
 คุณภ�พอ�ก�ศในบรรย�ก�ศในพ้ืนท่ีรอบโรงง�น มีก�รเฝ้�ระวังและ 
ตรวจสอบคุณภ�พอ�ก�ศในพ�ร�มิเตอร์ต�่งๆ ที่เกี่ยวข้องกับโรงง�น 
เป็นระยะ  ๆตลอดปี โดยในปี 2564 ตรวจวัดท้ังส้ิน 5 สถ�นี ได้แก่ บ้�นท่�ข�ม  

บ้�นท่�มะน�ว บ้�นกล�งอ่�ว บ้�นทับมอญ และบ้�นบ่อทองหล�ง  
โดยมีคุณภ�พอ�ก�ศต�มพ�ร�มิเตอร์ต�่งๆ ที่ตรวจวัด ได้แก่
 1. ค่�เฉลี่ยร�ยช่ัวโมงของคว�มเข้มข้นก๊�ซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 
  ในบรรย�ก�ศ
 2. ค่�เฉลี่ยร�ยช่ัวโมงของคว�มเข้มข้นก๊�ซไนโตรเจนไดออกไซด ์
  ในบรรย�ก�ศ
 3. ค่�เฉลี่ยร�ยชั่วโมงของปริม�ณฝุ่นละอองรวมในบรรย�ก�ศ
 4. ค่�เฉลี่ยร�ยชั่วโมงของคว�มเข้มข้นก๊�ซไฮโดรเจนคลอไรด์ 
  ในบรรย�ก�ศ
 5. ค่�เฉล่ียร�ยช่ัวโมงของปริม�ณฝุ่นละอองขน�ดไม่เกิน 10 ไมครอน
 6. ค่�เฉล่ียร�ยช่ัวโมงของปริม�ณฝุ่นละอองขน�ดไม่เกิน 2.5 ไมครอน
 ผลก�รตรวจสอบคณุภ�พอ�ก�ศต�มพ�ร�มเิตอรด์งักล่�วพบว�่
มคี�่ดกีว�่ม�ตรฐ�นทีก่ำ�หนดม�ก ในทกุสถ�นตีรวจวดัและมค่ี�อยูใ่น
ช่วงเดียวกับก�รตรวจวัดที่ผ�่นม�ในทุกสถ�นีและทุกพ�ร�มิเตอร์

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 5 สถานี บริเวณโดยรอบโครงการ

ดัชนี
ค่าเฉลี่ยต่ำาสุด-สูงสุดของปริมาณที่ตรวจพบ

มาตรฐาน
17 - 24 ก.พ. 2564 16 - 23 ก.ย. 2564

ปริม�ณฝุ่นละอองรวม (mg/m3) 0.044 - 0.093 0.019 - 0.055 ไม่เกิน 0.3301/

ปริม�ณก๊�ซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (mg/m3) 0.0110 - 0.0123 0.0110 - 0.0123 ไม่เกิน 0.3001/

ปริม�ณก๊�ซไนโตรเจนไดออกไซด์ (mg/m3) 0.0316 - 0.0435 0.0363 - 0.0442 ไม่เกิน 0.3202/

ปริม�ณฝุ่นละอองขน�ดไม่เกิน 10 ไมครอน (mg/m3) 0.023 - 0.055 0.010 - 0.028 ไม่เกิน 0.1201/

ปริม�ณฝุ่นละอองขน�ดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (mg/m3) 0.013 - 0.021 0.004 - 0.012 ไม่เกิน 0.053/

ปริม�ณก๊�ซไฮโดรเจนคลอไรด์ (mg/m3) < 0.001 < 0.001 -

มาตรฐาน1/ :  ม�ตรฐ�นคุณภ�พอ�ก�ศในบรรย�ก�ศโดยทั่วไป ประก�ศคณะกรรมก�รสิ่งแวดล้อมแห่งช�ติ ฉบับที่ 24 พ.ศ. 2547
มาตรฐาน2/ : ม�ตรฐ�นค่�ก๊�ซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรย�ก�ศโดยทั่วไป ประก�ศคณะกรรมก�รสิ่งแวดล้อมแห่งช�ติ ฉบับที่ 33 พ.ศ. 2552
มาตรฐาน3/ : ม�ตรฐ�นฝุ่นละอองไม่เกิน 2.5 ไมครอน ในบรรย�ก�ศทั่วไป ประก�ศคณะกรรมก�รสิ่งแวดล้อมแห่งช�ติ ฉบับที่ 36 พ.ศ. 2553
หมายเหต ุ : < 0.001 คือ ค�่ Detection Limit ของ HCI
  HCl ไม่มีค�่ม�ตรฐ�นกำ�หนด

บริษัทที่ตรวจวัดและ
วิเคราะห์ตัวอย่าง/ควบคุม บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำ�กัด 
ผู้บันทึก  น�ยรัฐธน�กรณ์ ยศเรืองศักดิ์
ผู้ตรวจสอบ/ควบคุม น�งส�วจ�รินี นันทวิสุทธิ์ (ว-011-ค-8393)
ชื่อผู้วิเคราะห ์ น�งส�วสมใจ ศรีสถ�พร (ว-011-จ-7145)
เบอร์โทรศัพท ์ 0-2939-4370-2

ส่วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน
ของกลุ่มบริษัท

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี/
รายงานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน)
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ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องเตาเผาเหล็ก 1 และ 2

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่อง Scrubber PPPL (จากหน่วยกระบวนการล้างผิวและเคลือบน้�ามัน) 

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่อง Boiler

ดัชนีตรวจวัด
ผลตรวจวัด

มาตรฐาน
19 ก.พ. 2564 23 ก.ย. 2564

ปริม�ณก๊�ซไฮโดรเจนคลอไรด์ (HCl) (mg/m3) 0.32 1.2 ไม่เกิน 2001/

มาตรฐาน1/:  ม�ตรฐ�นค่�ปริม�ณของส�รเจือปนในอ�ก�ศที่ระบ�ยออกจ�กโรงง�น ประก�ศกระทรวงอุตส�หกรรม พ.ศ. 2549 
  (ในอ�ก�ศที่ไม่มีก�รเผ�ไหม้ของเชื้อเพลิงคำ�นวณผลที่ปริม�ตรอ�ก�ศเสียที่ออกซิเจน ณ สภ�วะจริงในขณะตรวจวัด)
ม�ตรฐ�นควบคุมก�รปล่อยทิ้งอ�ก�ศเสียจ�กโรงง�นอุตส�หกรรม ประก�ศกระทรวงทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2549
บริษัทที่ตรวจวัดและ
วิเคราะห์ตัวอย่าง/ควบคุม บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำ�กัด 
ผู้บันทึก  น�ยอดุลย์ แดงกล่อม
ผู้ตรวจสอบ/ควบคุม น�งส�วจ�รินี นันทวิสุทธิ์ (ว-011-ค-8393)
ชื่อผู้วิเคราะห ์ น�งส�วสมใจ ศรีสถ�พร (ว-011-จ-7145)
เบอร์โทรศัพท ์ 0-2939-4370-2

ดัชนีตรวจวัด
ผลตรวจวัด

มาตรฐาน
19 ก.พ. 2564 23 ก.ย. 2564

ปริม�ณคว�มเข้มข้นของฝุ่นละออง (mg/m3) 3.8 4.5 ไม่เกิน 1201/

ปริม�ณคว�มเข้มข้นของก๊�ซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) (ppm) 2 0.2 ไม่เกิน 8001/

ปริม�ณคว�มเข้มข้นของก๊�ซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) (ppm) 44 56 ไม่เกิน 1801/

ปริม�ณคว�มเข้มข้นของก๊�ซค�ร์บอนมอนอกไซด์ (CO) (ppm) 1.3 1.1 ไม่เกิน 6902/

มาตรฐาน1/:  ม�ตรฐ�นค่�ปริม�ณของส�รเจือปนในอ�ก�ศที่ระบ�ยออกจ�กโรงง�นเหล็ก (ใหม่) ประก�ศกระทรวงวิทย�ศ�สตร์ เทคโนโลยี
  และสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2544 (คำ�นวณปริม�ณออกซิเจนส่วนเกินร้อยละ 7 หรือปริม�ตรอ�ก�ศส่วนเกินร้อยละ 50)
มาตรฐาน2/:  ม�ตรฐ�นค่�ปริม�ณของส�รเจือปนในอ�ก�ศที่ระบ�ยออกจ�กโรงง�น ประก�ศกระทรวงอุตส�หกรรม พ.ศ. 2549 
  (กำ�หนดสำ�หรับก�รผลิตทั่วไปที่มีก�รเผ�ไหม้เชื้อเพลิง)
ม�ตรฐ�นควบคุมก�รปล่อยทิ้งอ�ก�ศเสียจ�กโรงง�นอุตส�หกรรม ประก�ศกระทรวงทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2549
หมายเหตุ:  < 0.1 คือ ค่� Detection Limit ของ SO2

บริษัทที่ตรวจวัดและ
วิเคราะห์ตัวอย่าง/ควบคุม บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำ�กัด 
ผู้บันทึก  น�ยอดุลย์ แดงกล่อม
ผู้ตรวจสอบ/ควบคุม น�งส�วจ�รินี นันทวิสุทธิ์ (ว-011-ค-8393)
ชื่อผู้วิเคราะห ์ น�งส�วสมใจ ศรีสถ�พร (ว-011-จ-7145)
เบอร์โทรศัพท ์ 0-2939-4370-2

ดัชนีตรวจวัด
ผลตรวจวัด

มาตรฐาน
18 ก.พ. 2564  พ.ค. 2564 19 ก.ย. 2564 15 ธ.ค. 2564

ปริม�ณคว�มเข้มข้นของฝุ่นละออง (mg/m3) 61 - 85 145 ไม่เกิน 2401/

ปริม�ณคว�มเข้มข้นของก๊�ซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) (ppm) 440 - 747 260 ไม่เกิน 8001/ 

ปริม�ณคว�มเข้มข้นของก๊�ซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) (ppm) 85 - 120 109 ไม่เกิน 2001/ 

ปริม�ณคว�มเข้มข้นของก๊�ซค�ร์บอนมอนอกไซด์ (CO) (ppm) 1.2 - 3.0 39 ไม่เกิน 6902/

มาตรฐาน1/:  ม�ตรฐ�นค�่ปริม�ณของส�รเจือปนในอ�ก�ศที่ระบ�ยออกจ�กโรงง�นเหล็ก (เก�่) ประก�ศกระทรวงวิทย�ศ�สตร์ เทคโนโลยี
  และสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2544 (คำ�นวณปริม�ณออกซิเจนส่วนเกินร้อยละ 7 หรือปริม�ตรอ�ก�ศส่วนเกินร้อยละ 50)
มาตรฐาน2/:  ม�ตรฐ�นค่�ปริม�ณของส�รเจือปนในอ�ก�ศที่ระบ�ยออกจ�กโรงง�น ประก�ศกระทรวงอุตส�หกรรม พ.ศ. 2549 
  (กำ�หนดสำ�หรับก�รผลิตทั่วไปที่มีก�รเผ�ไหม้เชื้อเพลิง)
ม�ตรฐ�นควบคุมก�รปล่อยทิ้งอ�ก�ศเสียจ�กโรงง�นอุตส�หกรรม ประก�ศกระทรวงทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2549
บริษัทที่ตรวจวัดและ
วิเคราะห์ตัวอย่าง/ควบคุม บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำ�กัด 
ผู้บันทึก  น�ยอดุลย์ แดงกล่อม/น�ยสมประสงค์ มั่งมี
ผู้ตรวจสอบ/ควบคุม น�งส�วจ�รินี นันทวิสุทธิ์ (ว-011-ค-8393)
ชื่อผู้วิเคราะห ์ น�งส�วสมใจ ศรีสถ�พร (ว-011-จ-7145)
เบอร์โทรศัพท ์ 0-2939-4370-2

ส่วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน
ของกลุ่มบริษัท

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี/
รายงานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน)
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ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่อง Dust Collector

ดัชนีตรวจวัด
ผลตรวจวัด

มาตรฐาน
19 ก.พ. 2564 23 ก.ย. 2564

ปริม�ณคว�มเข้มข้นของฝุ่นละออง (mg/m3) 3.5 3.0 ไม่เกิน 1201/, 3002/

มาตรฐาน1/:  ม�ตรฐ�นค่�ปริม�ณของส�รเจือปนในอ�ก�ศที่ระบ�ยออกจ�กโรงง�นเหล็ก (ใหม่) ประก�ศกระทรวงวิทย�ศ�สตร์ เทคโนโลยี
  และสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2544 (คำ�นวณปริม�ณออกซิเจนส่วนเกินร้อยละ 7 หรือปริม�ตรอ�ก�ศส่วนเกินร้อยละ 50)
มาตรฐาน2:  ม�ตรฐ�นค่�ปริม�ณของส�รเจือปนในอ�ก�ศที่ระบ�ยออกจ�กโรงง�น ประก�ศกระทรวงอุตส�หกรรม พ.ศ. 2549 
  (ในอ�ก�ศที่ไม่มีก�รเผ�ไหม้ของเชื้อเพลิงคำ�นวณผลที่ปริม�ตรอ�ก�ศเสียที่ออกซิเจน ณ สภ�วะจริงในขณะตรวจวัด)
ม�ตรฐ�นควบคุมก�รปล่อยทิ้งอ�ก�ศเสียจ�กโรงง�นอุตส�หกรรม ประก�ศกระทรวงทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2549
บริษัทที่ตรวจวัดและ
วิเคราะห์ตัวอย่าง/ควบคุม บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำ�กัด 
ผู้บันทึก  น�ยอดุลย์ แดงกล่อม
ผู้ตรวจสอบ/ควบคุม น�งส�วจ�รินี นันทวิสุทธิ์ (ว-011-ค-8393)
ชื่อผู้วิเคราะห ์ น�งส�วสมใจ ศรีสถ�พร (ว-011-จ-7145)
เบอร์โทรศัพท ์ 0-2939-4370-2

 • ความหลากหลายทางชีวภาพ 

 บริษัท สหวิริย�สตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มห�ชน) ได้ร่วมมือกับ
บริษัทต่�งๆ ในน�มกลุ่มเหล็กสหวิริย� อำ�เภอบ�งสะพ�น เพื่อดำ�เนิน
โครงก�รสำ�รวจคว�มหล�กหล�ยของสิง่มชีวีติในพืน้ทีโ่ดยรอบโรงง�น  
ซึ่งเป็นดัชนีชี้วัดที่สำ�คัญต่อคว�มอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศและ
สภ�พแวดล้อมในพื้นที่ใกล้เคียงดังนี้ 

 โครงการส�ารวจความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต  

 บริษัทมีคว�มมุ่งม่ันในก�รดำ�เนินอุตส�หกรรมท่ีส�ม�รถอยู่ร่วมกันได้ 
อย�่งเกือ้กลูและยัง่ยนืกบัสิง่แวดลอ้ม จงึมกี�รสำ�รวจคว�มหล�กหล�ย 
ของส่ิงมีชีวิตในพ้ืนท่ีรอบโรงง�นในกลุ่มเหล็กสหวิริย� อำ�เภอบ�งสะพ�น 
ปีที่ 14 อย่�งต่อเนื่อง (พ.ศ. 2551 - 2564) ในพื้นที่ธรรมช�ติใกล้เคียง
โรงง�น ไดแ้ก ่ป�่เสมด็รูปปกีนก ทุ่งล�นคว�ย ทุ่งนกกระเรยีน ป�่ช�ยเลน 
รมิฝ่ังคลองแมร่ำ�พงึ และวนอทุย�นป�่กล�งอ่�ว ซึง่ดำ�เนนิก�รสำ�รวจ 
โดยทีมผู้เช่ียวช�ญจ�กภ�ควิช�สัตววิทย� คณะวิทย�ศ�สตร์ มห�วิทย�ลัย 
เกษตรศ�สตร์ จ�กก�รสำ�รวจคว�มหล�กหล�ยของส่ิงมีชีวิตในพ้ืนท่ี 
โดยรอบโรงง�นกลุ่มเหล็กฯ พบสัตว์ป่�ท้ัง 4 ช้ันท่ีสำ�รวจพบในพ้ืนท่ี 
โดยรอบโรงง�นในเดือนกันย�ยน พ.ศ. 2564 มีท้ังหมด 123 ชนิด  
ประกอบดว้ยสัตวป์�่ทีพ่บเห็นตวัโดยตรงหรือจ�กร่อยรอยและหลักฐ�น 
ของตวัสตัวป์�่หรอืจ�กก�รรบัฟงัเสยีงรอ้งจำ�นวน 120 ชนดิ และสัตวป์�่ 
ท่ีได้ข้อมูลจ�กก�รสอบถ�มจำ�นวน 3 ชนิด จำ�แนกเป็นจำ�นวนชนิดสัตว์ป่� 
แตล่ะชัน้คอื สตัวส์ะเทนิน้ำ�สะเทนิบก 14 ชนดิ สตัว์เลือ้ยคล�น 14 ชนดิ  
นก 89 ชนดิ และสตัวเ์ลีย้งลกูดว้ยนม 6 ชนดิ และแจกแจงเป็นจำ�นวนชนดิ 
ในพ้ืนท่ีศึกษ�แต่ละแห่งโดยรอบโรงง�นเครือสหวิริย� คือ (1) ทุ่งดอนสำ�ร�ญ 
จำ�นวน 60 ชนดิ  (2) ทุ่งล�นคว�ยจำ�นวน 90 ชนดิ  (3) ทุ่งนกกระเรยีน
จำ�นวน 85 ชนิด  (4) ป่�ช�ยเลนริมฝั่งคลองแม่รำ�พึงจำ�นวน 51 ชนิด   
และ (5) ป่�ดิบช้ืนพ้ืนร�บของวนอุทย�นป่�กล�งอ่�วจำ�นวน 53 ชนิด

 จ�กข้อมูลดังกล่�วแสดงให้เห็นว่�ป่�ไม้บริเวณโดยรอบโรงง�น
ในกลุ่มเหล็กสหวิริย� อำ�เภอบ�งสะพ�นนั้น มีคว�มอุดมสมบูรณ์
และยังเป็นที่อยู่อ�ศัยของสัตว์ป่�หล�กหล�ยชนิด โดยจะเห็นได้จ�ก 
คว�มหล�กหล�ยของจำ�นวนชนดิของสัตวป์�่ในแตล่ะพืน้ทีศ่กึษ� ยงัคง 
มีคว�มหล�กหล�ยอุดมสมบูรณ์คงอยู่เช่นเดิม ดังนั้น ก�รดำ�เนินง�น 
ของอุตส�หกรรมเหล็กจึงถือว่�มีคว�มเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
นอกจ�กก�รสำ�รวจแลว้ยงัมกี�รดำ�เนนิง�นต�มม�ตรฐ�นก�รจดัก�ร 
มลพิษของบริษัท และกลุ่มธุรกิจเหล็กสหวิริย�ที่ดำ�เนินก�รม� 
อย่�งต่อเนื่อง ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อก�รดำ�รงชีวิตและห�กิน 
ของสัตว์ป่� ที่อ�ศัยอยู่ในพื้นที่ธรรมช�ติรอบพื้นที่ดำ�เนินโครงก�ร  
และยังถือเป็นก�รปกปอ้งสภ�พธรรมช�ติและฟื้นฟคูว�มหล�กหล�ย 
ท�งชีวภ�พให้คงอยู่คู่กับชุมชนท้องถิ่นอย่�งยั่งยืนอีกด้วย 

ส่วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน
ของกลุ่มบริษัท

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี/
รายงานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)
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 • การบริหารจัดการการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

 บริษัทให้คว�มสำ�คัญกับก�รจัดก�รเพ่ือลดปัญห�ก๊�ซเรือนกระจก  
ผ่�นกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับก�รใช้พลังง�น ทรัพย�กร รวมท้ังก�รเกิดขยะ  
ของเสีย และมลพิษจ�กกระบวนก�รดำ�เนินธุรกิจ ซึ่งเป็นส�เหตุของ
ปัญห�ก๊�ซเรือนกระจกที่นำ�ไปสู่ภ�วะโลกร้อนและก�รเปลี่ยนแปลง
สภ�พภูมิอ�ก�ศ โดยในปี 2564 ที่ผ�่นม�มีกิจกรรมที่สำ�คัญดังนี้

 1. บรษิทัจดัทำ�ร�ยง�นก�รปลดปลอ่ยก�๊ซเรอืนกระจกขององคก์ร  
  ภ�ยใตม้�ตรฐ�น ISO 14064-1  เป็นปแีรก โดยพจิ�รณ�ตัง้แต่ 
  ก�รดำ�เนินธุรกิจตั้งแต่ต้นน้ำ�ถึงปล�ยน้ำ�  ก�รได้ม�ซึ่งวัตถุดิบ  
  ก�รผลิต ก�รขนส่ง ก�รจัดก�รขยะและของเสีย ซึ่งพบว่� 
  บริษัท (1) มีก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจกท�งตรง 134,525  
  ตนัค�ร์บอนไดออกไซด์เทยีบเท�่ หรอืคดิเปน็ร้อย 62 ซึง่เกดิจ�ก 
  ก�รใช้น้ำ�มันเต�ในกระบวนก�รเผ�เหล็กแท่งแบนม�กที่สุด  
  และ (2) ก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจกท�งอ้อม 82,338  
  ตันค�ร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่� จ�กก�รใช้พลังง�นไฟฟ้� 
  ของก�รไฟฟ้�ส่วนภูมิภ�ค (กฝภ.) คิดเป็นร้อยละ 38  
  รวมแล้วบริษัทมีก�รปลดปล่อยก๊�ซเรือนท้ังสิ้น 216,863  
  ตันค�ร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่� โดยมีผู้ทวนสอบจ�กบริษัท  
  ลอยด์ส รีจิสเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำ�กัด  
  เป็นผู้ตรวจรับรองปริม�ณก�รปล่อยก�๊ซเรือนกระจก ส่งผลให้ 
  บริษัทได้รับก�รขึ้นทะเบียนจ�ก อบก. สำ�หรับฉล�กค�ร์บอน 
  ฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint Organization) 

 2. บริษัทและกลุ่มเหล็กสหวิริย�ได้เข้�ร่วมเป็นสม�ชิกเครือข่�ย 
  ค�ร์บอนนิวทรัลประเทศไทย (Thailand Carbon Neutral  
  Network) เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในก�รยกระดับก�รลด 
  ก๊�ซเรอืนกระจก สร�้งก�รเตบิโตอย�่งยัง่ยนืบนสังคมทีเ่ปน็มติร 
  ต่อสภ�พภูมิอ�ก�ศและมุ่งสู่ก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจกสุทธิ 
  เป็นศูนย์ต�มเจตน�รมณ์ของประช�คมโลกที่ปร�กฏใน 
  เป้�หม�ยของคว�มตกลงป�รีสว่�ด้วยก�รเปลี่ยนแปลง 
  สภ�พภูมอิ�ก�ศ และเพือ่เรยีนรู ้ตดิต�มศกัยภ�พคว�มพรอ้ม  
  แนวท�งก�รดำ�เนินง�น และก�รประก�ศเป้�หม�ยค�ร์บอนนิวทรัล 
  ในระดับองค์กร รวมท้ังเรียนรู้กิจกรรมและโครงก�รลดก๊�ซเรือนกระจก 
  เพิ่มขึ้นเพื่อสนับสนุนก�รดำ�เนินก�รและก�รบรรลุก�รปล่อย 
  ก๊�ซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์และสร้�งมูลค่�เพิ่มจ�ก 
  ก�รรับรองและแลกเปลี่ยนค�ร์บอนเครดิตภ�ยในประเทศ 
  ภ�ยใต้เครือข่�ย 
 บริษัทมุ่งมั่นสร้�งธุรกิจให้เติบโตอย่�งยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตร
ต่อสภ�พภูมิอ�ก�ศและมุ่งสู่ก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ 
ในระดบัองคก์ร ผ�่นก�รใชท้รพัย�กรหมนุเวยีน เช่น ไบโอแกส๊ ไบโอแมส  
พลงัง�นแสงอ�ทติย ์เปน็ตน้ และมุง่พัฒน� สร�้งผลติภณัฑท์ีเ่ปน็มติร 
ต่อสิ่งแวดล้อมที่ได้รับก�รรับรองฉล�กม�ตรฐ�นระดับส�กล และ
ระดับประเทศอย�่งต่อเนื่อง

กราฟแสดงชนิดนกที่ส�ารวจพบในอ�าเภอบางสะพาน

จำ�นวนนกที่พบ

จำ�นวนนกที่พบสะสม

 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564

93 93
115

136
151 159 160

122
105 101

164 164 156 164

86

164

64

164

68 77

164 164 164 164

64
8988

112
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3.4 การจัดการความยั่งยืน
 ในมิติสังคม

3.4.1 นโยบายและแนวปฏิบัติ
 ด้านสังคม
 • นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน 
  (Corporate Social Responsibility)

 บริษัท สหวิริย�สตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มห�ชน) หรือ เอสเอสไอ  
มีนโยบ�ยดำ�เนินธุรกิจด้วยคว�มรับผิดชอบต่อสังคมโดยยึดต�ม
ปรัชญ�ในก�รดำ�เนินธุรกิจและจริยธรรมธุรกิจซึ่งได้หล่อหลอมเป็น 
วถิแีหง่ก�รผลกัดนั ขบัเคลือ่น พฒัน�และเตบิโตอย�่งย่ังยนื โดยถอืมัน่ 
เสมอม�ว่�บริษัทเป็นหน่วยหนึ่งของสังคม และก�รเปลี่ยนแปลงของ 
สงัคมยอ่มกระทบตอ่บรษิทั บรษิทัจงึถอืเปน็หน�้ทีแ่ละคว�มรบัผดิชอบ 
ที่จะต้องร่วมกันพัฒน�ท้ังธุรกิจของบริษัทและสังคมควบคู่กันไป  
โดยเน้นก�รมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อช่วยกันสร�้งสรรค์สังคม รวมทั้ง 
ดูแลรักษ� พัฒน� และอนุรักษ์สภ�พแวดล้อมอย�่งต่อเนื่อง

 • นโยบายการบริหารงานบุคคล 
  (Human Resources)

 บริษัทปฏิบัติต่อพนักง�นและแรงง�นโดยคำ�นึงถึงสิทธิมนุษยชน  
อันประกอบด้วยก�รจ้�งง�นและก�รจ่�ยค่�ตอบแทนอย่�งเป็นธรรม  
ก�รฝึกอบรมและพัฒน�พนักง�น ก�รพัฒน�คว�มผูกพันและ 
คว�มพึงพอใจของพนักง�น ก�รจัดก�รด้�นคว�มปลอดภัย อ�ชีวอน�มัย  
และสภ�พแวดล้อมในก�รทำ�ง�น เป็นต้น และมีคว�มพย�ย�มในก�รลด 
คว�มเส่ียงในประเด็นข้อพิพ�ทท่ีเก่ียวกับพนักง�นและแรงง�น เพ่ือรักษ� 
คว�มส�ม�รถในก�รแข่งขัน ดึงดูดให้ผู้มีศักยภ�พสนใจม�ร่วมง�น  
พัฒน�คว�มผูกพันของพนักง�นที่มีต่อองค์กร ภ�ยใต้ก�รปฏิบัติ 
ต�มหลกัปฏญิญ�ส�กลว่�ดว้ยสทิธมินษุยชน (Universal Declaration  
of Human Rights) และหลักก�รชี้แนะของสหประช�ช�ติว่�ด้วย
ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (The United Nations Guiding Principles on  
Business and Human Rights: “UNGPs”) ให้คว�มสำ�คัญต่อก�รปฏิบัติ 
ด้�นแรงง�นและก�รเค�รพสิทธิมนุษยชนอย่�งเป็นธรรม เท่�เทียม  
และไม่เลือกปฏิบัติ 

3.4.2 ผลการดำาเนินงานด้านสังคม
 • การบรหิารงานบุคคล (Human Resources)

 1. การวางแผนก�าลังคน (Workforce Planning) 

 ในปี 2564 มีก�รบริห�รกลยุทธ์ก�รว�งแผนอัตร�กำ�ลัง และ
ปรับปรุงโครงสร้�งองค์กรและหน้�ที่ของหน่วยง�นเพื่อให้รองรับ 
ก�รเติบโตของกลุ่มบริษัท รวมถึงมีก�รปรับปรุงกระบวนก�รสรรห�
เพ่ือให้ได้บุคล�กรท่ีสอดคล้องกับแผนก�รเติบโตท�งธุรกิจของบริษัท

 2. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
  (Employee Development) 

 บริษัทมีกระบวนก�รพัฒน�ศักยภ�พบุคล�กรให้สอดรับ 
กับตำ�แหน่งง�นในแต่ละระดับ ที่ส�ม�รถสนับสนุนแผนก�รเติบโต 
ท�งธรุกจิ บรษิทัมนีโยบ�ยจดัก�รฝกึอบรมอย่�งตอ่เนือ่งใหก้บัพนกัง�น 
ทุกระดับ เพ่ือพัฒน�พนักง�นต�มคว�มส�ม�รถ (Competency) ท่ีพนักง�น 
จำ�เป็นต้องมีคว�มจำ�เป็นในก�รฝึกอบรมของพนักง�น (Training Need)  
และหลกัสตูรต�มทีก่ฎหม�ยกำ�หนด อ�ท ิ(1) หลกัสตูรด�้นก�รจดัก�ร  
(2) หลักสูตรด้�นพฤติกรรมในก�รทำ�ง�น (3) หลักสูตรด้�นเทคนิค 
ในก�รทำ�ง�นเฉพ�ะ (4) หลักสูตรด�้นก�รเพิ่มผลผลิต (5) หลักสูตร 
ด้�นคุณภ�พ และ (6) หลักสูตรด้�นคว�มปลอดภัย อ�ชีวอน�มัย 
และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
  ในป ี2564 บรษิทัไดด้ำ�เนนิก�รจดัฝกึอบรมภ�ยในใหก้บัพนกัง�น 
ทกุระดบั บรษิทัจดัหลกัสูตรอบรมพนกัง�นเพือ่เพิม่ทกัษะและศักยภ�พ 
ในก�รทำ�ง�นแก่พนักง�นจำ�นวน 71 หลักสูตร (178 ครั้ง) โดยมี
จำ�นวนชั่วโมงอบรมหรือกิจกรรมพัฒน�คว�มรู้เฉลี่ยของพนักง�น  
23.72 ชั่วโมงต่อคนต่อปี จ�กเป้�หม�ย 15 ชั่วโมงต่อคนต่อปี และ 
ได้เพิ่มก�รดำ�เนินก�รจัดฝึกอบรมผ่�นระบบออนไลน์ ซึ่งมีหลักสูตร 
ด�้นเทคโนโลยสี�รสนเทศ อ�ท ิ(1) Digital Transformation (2) Digital 
Service Design (3) Information Management เป็นต้น และได้จัดทำ�
หลักสูตรอื่นๆ เพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรด้�นก�รบริห�รจัดก�ร อ�ทิ  
School of Management Course 201, School of Business และหลกัสูตร 
ด้�นก�รพัฒน�คว�มรู้และทักษะ ให้สอดคล้องกับทิศท�งและ 
เป�้หม�ยธรุกจิ อ�ท ิก�รออกแบบและจดัทำ� Course Outline ฝกึอบรม 
ภ�ยในองค์กรให้สอดคล้องกับก�รพัฒน�คว�มรู้และทักษะต�ม  
Training Road Map เป็นต้น

การจ้างงานของเอสเอสไอ ปี 2564 

รายละเอียด
จำานวนพนักงาน (คน)

ชาย หญิง

พนักง�นประจำ� 1,004 258

พนักง�นผู้พิก�ร 2 1

รวม 1,006 259

ส่วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน
ของกลุ่มบริษัท

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี/
รายงานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน)

50



 นอกจ�กนี้ บริษัทได้ส่งพนักง�นเข้�รับก�รอบรมผ่�นท�งระบบ
ออนไลน์ กับสถ�บันจัดฝึกอบรมภ�ยนอกต่�งๆ ภ�ยในประเทศและ
ต่�งประเทศ เพื่อเพิ่มพูนคว�มรู้ คว�มส�ม�รถ และประสบก�รณ์
ใหม่ๆ เพื่อให้พนักง�นนำ�ม�ใช้ปฏิบัติง�นได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ  
รวมถึงมีก�รจัดให้พนักง�นไปศึกษ�ดูง�นกับบริษัทช้ันนำ�ที่ประสบ 
คว�มสำ�เร็จในก�รดำ�เนินง�นด้�นต่�งๆ ทั้งในอุตส�หกรรมเดียวกัน 
และต่�งอุตส�หกรรม 

 3. การมุ่งเน้นค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร 
  และสร้างความผูกพันในองค์กร 
  (Embed Corporate Culture and Increase 
  Employee Engagement) 

 บรษิทัมุง่เนน้ก�รเสรมิสร้�งคว�มผกูพนัในองคก์รผ�่นก�รนำ�เสนอ 
และจัดกิจกรรมให้พนักง�นตระหนักถึงค่�นิยมของบริษัท อันนำ�ไปสู่ 
วัฒนธรรมและพฤติกรรมในก�รทำ�ง�นร่วมกันอย่�งมีประสิทธิภ�พ  
ซึง่ในป ี2564 ระดบัคว�มผกูพนัของพนกัง�นตอ่องคก์รเท�่กบัรอ้ยละ  
78.05 

 4. ความหลากหลายในบริษัท 
  (Diversity and Equal Opportunity) 

 บริษัทมีคว�มหล�กหล�ยทั้งท�งด้�นเชื้อช�ติ เพศ และอ�ยุ  
คว�มหล�กหล�ยช่วยให้ส�ม�รถตอบสนองคว�มต้องก�รที่แตกต่�ง 
ของผู้มีส่วนได้เสีย และลักษณะธุรกิจท่ีเปล่ียนแปลงไปได้อย่�งสร้�งสรรค์  
ทั้งนี้  บริษัทได้กำ�หนดคุณสมบัติในก�รสรรห�และก�รพัฒน� 
ทรัพย�กรบุคคลเพื่อเตรียมคว�มพร้อมในก�รเติบโตในส�ยอ�ชีพ 
อย่�งเท�่เทียม 

 5. การดูแลพนักงาน (Employee Well-being) 

 บริษัทมีคณะกรรมก�รสวัสดิก�รโดยสรรห�ด้วยวิธีเลือกต้ัง 
ตัวแทนจ�กพนักง�นเพ่ือให้ส�ม�รถแสดงคว�มคิดเห็นได้อย่�งเท่�เทียม  
ปัจจุบันมีพนักง�นเข้�ร่วมเป็นตัวแทนจำ�นวน 16 คน

 • ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำางาน 

 บรษัิทไดด้ำ�เนนิก�รบรหิ�รจดัก�รและพฒัน�ง�นด�้นคว�มปลอดภยั อ�ชวีอน�มยั และสภ�พแวดลอ้มในก�รทำ�ง�นอย�่งตอ่เนือ่ง โดยตอ้งก�ร 
ให้พนักง�นเกิดคว�มตระหนักและเห็นถึงคว�มสำ�คัญในก�รดูแลตนเองและเพื่อนร่วมง�นให้ทำ�ง�นอย่�งปลอดภัยผ่�นโครงก�รต่�งๆ  
เชน่ ก�รรณรงคล์ดอบุตัิเหตจุ�กก�รทำ�ง�น (Zero  Accident Campaign) โครงก�รจิตอ�ส�สร�้งวินยัและวฒันธรรมคว�มปลอดภยั สิง่แวดลอ้ม  
ก�รตรวจสอบพืน้ทีก่�รปฏบัิตงิ�น (Safety Patrol) ก�รเฝ�้ระวังสุขภ�พพนกัง�นอนัเนือ่งจ�กก�รสัมผสัปจัจยัเสีย่งจ�กก�รทำ�ง�น โดยมคีณะกรรมก�ร 
คว�มปลอดภยั อ�ชวีอน�มยั และสภ�พแวดล้อมในก�รทำ�ง�น กำ�กบัดแูล ตรวจสอบคว�มปลอดภยัและเสนอแนะม�ตรก�รในก�รปรบัปรุงด้�น 
คว�มปลอดภัยในทุกพื้นที่ ภ�ยใต้ก�รสนับสนุนอย�่งดีจ�กทุกหน่วยง�น  โดยมุ่งมั่นที่จะดำ�เนินก�รห�ม�ตรก�รต่�งๆ ที่จะช่วยทำ�ให้มีค่�อัตร� 
คว�มถีก่�รบ�ดเจบ็ถงึขัน้หยดุง�นตอ่หนึง่ล�้นชัว่โมงก�รทำ�ง�น (LTIFR) ลดต่ำ�ลงใหเ้ข�้ใกล้ศนูยห์รอืเท�่กบัศนูย ์และไมม่พีนกัง�นปว่ยเปน็โรค 
อันเนื่องม�จ�กก�รทำ�ง�นอย�่งต่อเนื่อง 
 ทัง้นี ้ในป ี2564 บริษัทมีค่�อัตร�คว�มถ่ีก�รบ�ดเจ็บถึงข้ันหยุดง�นต่อหน่ึงล้�นช่ัวโมงก�รทำ�ง�นเท่�กับศูนย์ ตดิตอ่กนัเปน็ปทีี ่3 สำ�หรับภ�พรวม 
ของกลุ่มเหล็กสหวิริย� มีค่� LTIFR อยู่ที่ 0.74  เพิ่มขึ้นจ�กปีที่แล้วเดิมอยู่ที่ 0.14 ซึ่งเป็นผลม�จ�กพนักง�นของบริษัทอื่นๆ ในกลุ่มเหล็กสหวิริย� 
มีพนักง�นบ�ดเจ็บถึงข้ันหยุดง�น โดยพนักง�นท่ีบ�ดเจ็บได้รับก�รรักษ�และส�ม�รถกลับม�ทำ�ง�นได้ต�มปกติแล้ว ทัง้นี ้ท�งผู้บริห�รของกลุ่มเหล็ก 
สหวิริย� ยังคงสนับสนุน รณรงค์ก�รลดอุบัติเหตุในก�รทำ�ง�น และก�รปลูกฝังให้พนักง�นมีคว�มตระหนักด้�นคว�มปลอดภัยในก�รทำ�ง�น
อย�่งจรงิจงัและตอ่เนือ่งทำ�ใหส้ถติขิองกลุม่เหลก็สหวริยิ�ทีด่ขีึน้  โดยในป ี2565 กลุ่มเหลก็สหวริยิ�จะดำ�เนนิก�รว�งแผนง�นด�้นคว�มปลอดภยั  
ม�ตรก�รต�่งๆ เพือ่แก้ไขปญัห�และลดอบุตัเิหตจุ�กก�รทำ�ง�นอย�่งตอ่เนือ่ง  อ�ท ิก�รจดัอบรมก�รวเิคร�ะหง์�นเพือ่คว�มปลอดภยัใหก้บัพนกัง�น 
ครบรอ้ยเปอรเ์ซน็ต ์จดัม�ตรก�รใหร้�งวลัและลงโทษต�มแผนขบัเคลือ่นด�้นคว�มปลอดภยั พรอ้มกำ�หนดดชันชีีว้ดัคว�มสำ�เรจ็ (Key Performance  
Indicator: KPI) เพื่อกระตุ้นให้พนักง�นตระหนักในก�รให้คว�มสำ�คัญกับคว�มปลอดภัยในก�รทำ�ง�นม�กขึ้น เป็นต้น

ค่าอัตราความถี่การบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงานต่อหนึ่งล้านชั่วโมงการท�างานกลุ่มเหล็กสหวิริยา 

บริษัท พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

SSI 0.31 0.00 0.00 0.00 

TCRSS 0.00 0.00 0.00 0.49 

WCE 1.86 2.58 0.48 1.45 

PPC 0.00 0.00 0.00 3.58 
SSI Group 0.56 0.77 0.14 0.74 

LTIFR = (จำ�นวนร�ยที่บ�ดเจ็บถึงขั้นหยุดง�นหนึ่งวันขึ้นไป x 1,000,000) / ชั่วโมงก�รทำ�ง�นทั้งหมด 

* ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2564 
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 • การฝึกอบรมด้านความปลอดภัย 
  อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำางาน 

 ก�รฝึกอบรมคว�มปลอดภัย อ�ชีวอน�มัย และสภ�พแวดล้อม 
ในก�รทำ�ง�น เป็นส่วนสำ�คัญในก�รลดอุบัติเหตุและก�รเจ็บป่วย 
จ�กก�รทำ�ง�น บริษัทได้มีพัฒน�ก�รจัดหลักสูตรฝึกอบรมด้�นอ�ชีวอน�มัย  
คว�มปลอดภยั และสภ�พแวดลอ้มในก�รทำ�ง�นอย�่งตอ่เนือ่ง  เพือ่ให้ 
พนักง�นทุกระดับได้เรียนรู้ถึงแหล่งอันตร�ยจ�กก�รปฏิบัติง�น 
พร้อมแนวท�งก�รป้องกันและควบคุมอันตร�ย ต้ังแต่พนักง�นใหม่  
พนักง�นสับเปลี่ยน-โอนย้�ยหน้�ที่ พนักง�นเลื่อนขั้น-เลื่อนตำ�แหน่ง
กอ่นทีจ่ะเริม่ง�น หลกัสตูร On the Job Training สำ�หรบัพนักง�นบรษัิท  
พนักง�นรับเหม�ช่วง และพนักง�นในสัญญ� กำ�หนดให้มีก�รบ่งชี้ 
คว�มจำ�เป็นของก�รอบรมต�มสภ�พของตำ�แหน่งหน้�ที่ และยังมี 
ก�รจัดหลักสูตรอบรมเพ่ิมเติมจ�กวิทย�กรภ�ยนอกท่ีมีคว�มเช่ียวช�ญ 
เฉพ�ะด�้น เพือ่เปน็ก�รเปิดโลกทัศน์ใหมใ่หพ้นักง�นไดเ้กดิก�รเรยีนรู้ 
ที่นอกเหนือจ�กสภ�พแวดล้อมในบริษัท
 ท้ังน้ี ยังมีก�รจัดกลุ่มประเภทหลักสูตรก�รฝึกอบรม (Training Matrix)  
ในแผนก�รฝึกอบรมประจำ�ปี ต�มม�ตรฐ�นคว�มปลอดภัยและคว�มเส่ียง 
ที่เกี่ยวข้องกับก�รปฏิบัติง�นและกฎหม�ยคว�มปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง  
ซึ่ งมีก�รประเมินลักษณะกิจกรรม/ง�นและสภ�พแวดล้อม 
ในก�รปฏิบัติง�นของพนักง�นโดยหน่วยง�นต้นสังกัด และส่งข้อมูล
ใหห้นว่ยง�นคว�มปลอดภัยทบทวนปัจจยัเสีย่งต�่งๆ เพือ่เป็นแนวท�ง
ในก�รจดัสรรกลุม่พนกัง�นทีม่คีว�มจำ�เปน็ตอ้งอบรมในหลกัสตูรนัน้ๆ  
และคว�มเหม�ะสมต่อก�รทบทวนต�มหลักสูตรที่กำ�หนดไว้   
โดยในปี 2564 บริษัทมีก�รฝึกอบรมด้�นคว�มปลอดภัย อ�ชีวอน�มัย 
และสภ�พแวดล้อมในก�รทำ�ง�น จำ�นวน 40 หลักสูตร นอกจ�กนี้ 
ยังมีก�รทบทวนม�ตรฐ�นก�รทำ�ง�นของทุกกิจกรรม เพื่อให้มั่นใจว�่ 
มีคว�มทันสมัย ควบคุมอันตร�ยได้ และผู้ปฏิบัติง�นส�ม�รถปฏิบัต ิ
ได้จริงต�มที่กำ�หนดไว้  

 • การป้องกันอัคคีภัยและกู้ภัยฉุกเฉิน 

 บริษัทมีก�รบริห�รจัดก�รเพ่ือเตรียมคว�มพร้อมในก�รตอบสนอง 
เหตุฉุกเฉิน ได้แก่ อัคคีภัย ส�รเคมีหกรั่วไหล หม้อไอน้ำ�ผิดปกติ   
ถังเก็บออกซิเจนผิดปกติ อุทกภัย ส�รเคมีหกร่ัวไหล ฯลฯ โดยจัดตั้ง 
คณะอนุกรรมก�รป้องกันอัคคีภัยและกู้ภัยฉุกเฉิน เพื่อกำ�กับดูแลและ
ดำ�เนินกิจกรรมก�รเตรียมคว�มพร้อมตอบสนองเหตุฉุกเฉินโรงง�น  
ได้แก่ ก�รเตรียมคว�มพร้อมด้�นบุคล�กรให้เพียงพอและมีศักยภ�พ 
ด้วยก�รจัดฝึกอบรมให้พนักง�นส�ม�รถระงับเหตุฉุกเฉินได้ทันท่วงที  
เพ่ือเป็นก�รลดระดับคว�มรุนแรงของเหตุก�รณ์ ก�รเตรียมคว�มพร้อม 
ด�้นอุปกรณ์ตอบสนองเหตุฉุกเฉนิ โดยมกี�รตรวจสอบและบำ�รงุรกัษ� 
อุปกรณ์ให้อยู่ในสภ�พพร้อมใช้ง�นอย่�งสม่ำ�เสมอและมีก�รติดต้ัง 
อุปกรณ์ระงับอัคคีภัยเพ่ิมเติมในจุดท่ีมีคว�มเส่ียงในก�รเกิดเหตุเพลิงไหม้  
โดยพิจ�รณ�นำ�เทคโนโลยีด้�นอัคคีภัยทันสมัยม�ใช้ง�น เพื่อเพิ่ม 
ประสิทธิภ�พของระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยให้พัฒน�อย่�งต่อเน่ือง  
และก�รเตรียมคว�มพร้อมในด้�นก�รฝึกซ้อมสถ�นก�รณ์จำ�ลอง 
ในพื้นที่เสี่ยงต่อก�รเกิดเหตุฉุกเฉินอย�่งต่อเนื่อง  
 นอกจ�กนี้ บริษัทมีกรมธรรม์ที่มีคุ้มครองครอบคลุมภัยธรรมช�ติ 
ในเรื่องอุทกภัย พ�ยุลมแรง สึน�มิ ฟ้�ฝ่� แผ่นดินไหว แผ่นดินถล่ม  
เพือ่ลดคว�มเสยีห�ย โดยจะครอบคลุมคว�มเสยีห�ยในด�้นทรพัย์สนิ  
ก�รหยุดชะงักท�งธุรกิจ คว�มเสียห�ยของสินค้�และผลิตภัณฑ์ 
ที่เกิดจ�กเหตุก�รณ์ดังกล่�ว และกรมธรรม์ยังได้คุ้มครองครอบคลุม 
คว�มเสียห�ย อันเนื่องจ�กอัคคีภัยที่เกิดขึ้นในทุกกรณีด้วยเช่นกัน  
 ในปี 2564 บริษัทจัดฝึกซ้อมสถ�นก�รณ์จำ�ลองก�รตอบสนอง 
เหตฉุกุเฉนิในแตล่ะพืน้ทีท่ัง้หมด 19 ครัง้ มพีนกัง�นไดร้บัก�รฝึกอบรม 
ดับเพลิงขั้นต้นต�มกฎหม�ยเท่�กับร้อยละ 70 นอกจ�กน้ัน ยังได้ส่ง 
พนักง�นท่ีได้รับมอบหม�ยเป็นทีมดับเพลิงของโรงง�นเข้�รับก�รฝึกอบรม 
ดบัเพลงิข้ันเทคนคิ ก�รฝกึอบรมดบัเพลงิข้ันสูง และก�รสัง่ก�รดบัเพลงิ  
อีกทั้งมีก�รตรวจสอบสภ�พพื้นที่เสี่ยงต่อก�รเกิดเหตุฉุกเฉินและ 
ก�รตรวจสอบคว�มพร้อมของอุปกรณ์ระงับเหตุฉุกเฉินเป็นประจำ� 
เพื่อให้มั่นใจว่�ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยที่ออกแบบติดตั้งไว้มี 
คว�มสมบูรณ์พร้อมใช้ง�น อย่�งไรก็ต�ม เกิดอุบัติเหตุเพลิงไหม้ 1 ครั้ง  
ซึ่งพนักง�นที่ปฏิบัติง�นประจำ�พื้นที่ส�ม�รถระงับเหตุฉุกเฉินได้ 
อย่�งรวดเร็วและถูกต้องต�มแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย เหตุดังกล่�ว 
ไม่ส่งผลกระทบต่อกระบวนก�รผลิต ทั้งนี้ บริษัทได้เพิ่มม�ตรก�ร 
ในก�รตรวจตร�พ้ืนท่ีเส่ียงเกิดเหตุไฟไหม้ และยังคงเข้มงวดในก�รเฝ้�ระวัง 
เตรียมคว�มพร้อมในก�รตอบโต้เหตุฉุกเฉินอย�่งต่อเนื่อง 
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 • การจัดการความปลอดภัยในการขนส่ง
  วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์

 บริษัทให้คว�มสำ�คัญกับก�รดำ�เนินง�นด้�นคว�มปลอดภัย 
ในก�รขนสง่วตัถดุบิและผลติภณัฑ์ โดยมกี�รควบคุมดแูลและตดิต�ม 
ผลก�รดำ�เนินง�นผ่�นชมรมผู้ประกอบก�รขนส่งบ�งสะพ�น และ
ศูนย์ปฏิบัติก�รควบคุมขนส่งสินค้� (Operation Control Center)  
ที่เปิดทำ�ก�รตลอด 24 ช่ัวโมงเพื่อเป็นศูนย์กล�งในก�รติดต�ม 
รถขนสง่สนิค�้ตัง้แตต่น้ท�งจนถงึปล�ยท�ง และรบัขอ้รอ้งเรยีน รวมถงึ 
ข้อเสนอแนะจ�กผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอีกท�งหนึ่ง เพื่อให้ก�รขนส่ง 
และชุมชนส�ม�รถอยู่ร่วมกันได้อย่�งปลอดภัยและยั่งยืน
 พร้อมกันนี้ได้มีม�ตรก�รต่�งๆ ในก�รควบคุมรถขนส่ง อ�ทิ  
ก�รตรวจสอบก�รเดินรถและก�รใช้คว�มเร็วในเขตพื้นที่บ�งสะพ�น
ผ่�นระบบ GPS ตลอด 24 ช่ัวโมง ก�รเพิ่มพนักง�นขับรถโดยให้มี 
ก�รสลับเที่ยวขับเพื่อให้พนักง�นได้มีเวล�พักผ่อนม�กขึ้น กำ�หนดให้ 
มีก�รสุ่มตรวจสอบก�รปฏิบัติต�มกฎระเบียบด้�นก�รจร�จรโดยใช้ 
กล้องวงจรปิดที่ติดตั้งในเขตชุมชน 14 จุด ก�รสุ่มตรวจโดยทีมฉุกเฉิน
ของชมรมผู้ประกอบก�รขนส่งบ�งสะพ�นและ SVL Group ในพื้นที่ 
ชุมชน ทั้งนี้ ปี 2564 มีจำ�นวนเที่ยวรถที่สุ่มตรวจโดยเจ้�หน้�ที่ 
ทีมฉุกเฉินจำ�นวนทั้งหมด 5,206 เที่ยว พบว่�มีก�รกระทำ�ผิดจำ�นวน  
37 ครั้ง ซึ่งเป็นก�รกระทำ�ผิดเรื่องไม่เว้นระยะห่�ง 17 คร้ัง ขับรถวิ่ง 
ในเวล�ห้�มว่ิง 13 คร้ัง จอดในพ้ืนท่ีห้�มจอด 2 คร้ัง และขับรถเกินคว�มเร็ว 
ที่กำ�หนด 5 ครั้ง ทั้งนี้ บริษัทได้ดำ�เนินก�รออกใบเตือนและอบรม 
ทบทวนพนักง�นใหม่อีกครั้ง รวมถึงลงโทษต�มกฎระเบียบของชมรม 
ผู้ประกอบก�รขนส่งบ�งสะพ�น เพื่อให้พนักง�นเข้�ใจและตระหนัก 
ในก�รปฏิบัติง�นต�มกฎระเบียบชุมชน และด้�นกฎหม�ยจร�จร 
อย่�งเคร่งครัด

รายการ
ปี พ.ศ.

2562 2563 2564 

จำ�นวนเที่ยวรถที่วิ่งขนส่ง 50,452 48,059 60,732
จำ�นวนเที่ยวรถที่สุ่มตรวจ
โดยส�รวัตรคว�มปลอดภัย

4,124 4,710 5,206

จำ�นวนเที่ยวรถ
ที่กระทำ�คว�มผิดประเภทที่ 1 
(คว�มผิดรุนแรง)
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จำ�นวนเที่ยวรถ
ที่กระทำ�คว�มผิดประเภทที่ 2 
(คว�มผิดทั่วไป)
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การสุ่มตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ด้านการจราจรรถขนส่งสินค้าเครือสหวิริยา 

ในเขตอ�าเภอบางสะพานโดยสารวัตรความปลอดภัย

 • การสำารวจความพึงพอใจของลูกค้า       
  
 บริษัทยึดมั่นต�มปรัชญ�ก�รดำ�เนินธุรกิจและตระหนักถึง 
คว�มสำ�คัญในก�รสร้�งคว�มพึงพอใจของลูกค้� ท่ีมีผลต่อคว�มสำ�เร็จ 
ของธุรกิจของบริษัท จึงมีคว�มตั้งใจอย่�งแน่วแน่ที่จะแสวงห�วิธีก�ร 
ที่ส�ม�รถสนองคว�มต้องก�รของลูกค้�ให้มีประสิทธิภ�พและ 
ประสทิธผิลยิง่ขึน้ตลอดเวล� และเป็นทีไ่ว้ว�งใจจ�กลูกค�้ บรษิทัจงึได้ 
ดำ�เนินก�รสำ�รวจคว�มพึงพอใจของลูกค้�อย่�งต่อเน่ืองเป็นประจำ�ทุกปี  
โดยในปี 2564 คว�มพึงพอใจของลูกค้�ที่มีต่อสินค้�และบริก�ร 
ของบริษัทอยู่ที่ร้อยละ 92.50 เพิ่มขึ้นจ�กเดิมอยู่ที่ร้อยละ 81.97  
ในปี 2563

 • การสำารวจทัศนคติชุมชนและการมีส่วนร่วม
  กับชุมชนด้านสิ่งแวดล้อม

 ก�รสำ�รวจทัศนคติชุมชนได้ดำ�เนินก�รต่อเนื่องเป็นประจำ�ทุกปี 
เพื่อให้ชุมชนโดยรอบพื้นที่โรงง�น ซึ่งเป็นกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่สำ�คัญ 
เพร�ะก�รดำ�เนินง�นของโรงง�นก่อให้เกิดผลกระทบท้ังด้�นบวกและลบ 
ต่อชุมชน ท้ังท�งด้�นเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ดังนั้น 
ก�รดำ�เนนิก�รสำ�รวจทศันคตจิงึทำ�ให้บรษิทัเกดิคว�มเข�้ใจถงึมมุมอง 
ของชุมชน สะท้อนผ่�นผู้นำ�ชุมชนและหัวหน้�ครัวเรือนในเร่ืองผลกระทบ 
ต่�งๆ ที่เกิดขึ้นจ�กก�รดำ�เนินง�นของโรงง�นในรอบปี เพื่อนำ�ไปสู่ 
กระบวนก�รร่วมคิดร่วมตัดสินใจของโรงง�นร่วมกับชุมชนผ่�นกระบวนก�ร 
มีส่วนร่วม เช่น ก�รประชุมสภ�ผู้นำ�ชุมชน ก�รประชุมหมู่บ้�น ฯลฯ  
ซ่ึงบริษัทจะนำ�ข้อสรุปจ�กกระบวนก�รต่�งๆ ดังกล่�วนำ�ม�จัดทำ�โครงก�ร 
ทีต่อบสนองต่อคว�มตอ้งก�รและมมุมองของชมุชนอย�่งตรงประเดน็ 
เพื่อนำ�ไปสู่คว�มพึงพอใจของชุมชนอย่�งยั่งยืน
 ผลสำ�รวจทัศนคติของประช�ชนในชุมชนในปี 2564 ส่วนใหญ่ 
รบัทร�บและเหน็ประโยชนข์องโรงง�นในแงท่ีม่ส่ีวนในก�รสร�้งร�ยได้ 
ให้กับชุมชน ทำ�ให้ก�รค้�ข�ยดีขึ้น สม�ชิกในชุมชนส�ม�รถทำ�ง�น 
ร่วมกับโรงง�น ส�ธ�รณูปโภคในชุมชนดีขึ้น รวมถึงก�รสนับสนุน 
กิจกรรมต่�งๆ ของชุมชน เช่น ก�รให้ทุนก�รศึกษ� กิจกรรมอนุรักษ์สัตว์น้ำ�  
ก�รสนับสนุนอ�ชีพชุมชน โครงก�รพัฒน�ด้�นอ�ชีพ โครงก�ร 
ธน�ค�รชมุชน และโครงก�รอนรุกัษป์�่ช�ยเลน เปน็ตน้ สำ�หรบักจิกรรม 
ทีม่คีว�มพงึพอใจม�กทีส่ดุ คอื กจิกรรมด�้นชมุชน ไดแ้ก ่ก�รสง่เสรมิ 
อ�ชีพชุมชน โครงก�รจิตอ�ส�ของพนักง�นในก�รช่วยเหลือชุมชน  
ก�รบรจิ�คเพือ่พัฒน�ชมุชน โครงก�รธน�ค�รชมุชน โครงก�รสภ�ผูน้ำ�  
โครงก�รจัดซื้อผลิตภัณฑ์จ�กชุมชน โครงก�รส่งเสริมก�รท่องเที่ยว  
กจิกรรมทีม่คีว�มพงึพอใจรองลงม� คอื กจิกรรมด�้นก�รศกึษ� ได้แก่  
โครงก�รพัฒน�คุณภ�พก�รศึกษ� ก�รให้ทุนก�รศึกษ� โครงก�ร 
สนับสนุนด้�นกีฬ� และกิจกรรมหรือโครงก�รอื่นๆ ต�มลำ�ดับ
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 ข้อกังวลของชุมชนต่อก�รดำ�เนินก�รของโรงง�น 3 อันดับแรก
จ�กก�รสำ�รวจในป ี2564 ไดแ้ก ่ปญัห�ก�รจร�จรติดขดั รอ้ยละ 47.4 
ปัญห�ฝุ่นละอองและอุบัติเหตุก�รจร�จร ร้อยละ 10.5 และปัญห� 
เส้นท�งคมน�คมชำ�รุด ร้อยละ 7.9 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับข้อกังวล  
3 อันดับแรกของ 2563 ได้แก่ ปัญห�ก�รจร�จรติดขัด ร้อยละ 9.3  
ปัญห�ฝุ่นละอองจ�กก�รจร�จร ร้อยละ 5.9 และปัญห�เสียงดังจ�ก
รถยนต์ รถขนผลิตภัณฑ์ ร้อยละ 2.7 ซึ่งจะพบว�่ข้อกังวลใจยังคงเป็น
เรื่องปัญห�จร�จรเป็นหลัก เพื่อบรรเท�ข้อกังวลของชุมชนต่อปัญห�
ดังกล่�ว บริษัทได้ร่วมกับบริษัทขนส่ง กำ�หนดม�ตรก�รตรวจสอบ
และกำ�กบัดแูลใหม้ปีระสทิธภิ�พม�กขึน้ โดยบรหิ�รจดัก�รเวล�ปล่อย
รถขนส่งสินค้� หลีกเลี่ยงก�รขนส่งในช่วงเวล�ก�รจร�จรหน�แน่น  
ก�รสัมมน�ให้คว�มรู้สร้�งคว�มเข้�ใจผู้ประกอบก�รขนส่ง เป็นต้น

 • ค้าด้วยความเป็นธรรม 

 บรษิทัตระหนกัถงึก�รปฏบิตัติอ่คูแ่ขง่ขนัท�งก�รค�้อย�่งเปน็ธรรม 
โดยปฏบิตัติ�มขอ้กฎหม�ยของภ�ครฐั เชน่ พระร�ชบญัญตักิ�รแขง่ขนั
ท�งก�รค�้ พ.ศ. 2560 พระร�ชบัญญตัิว�่ดว้ยร�ค�สนิค�้และบริก�ร  
พ.ศ. 2542 ประกอบกับบริษัทจะไม่แสวงห�ข้อมูลที่เป็นคว�มลับ 
ของคูแ่ข่งท�งก�รค�้ดว้ยวธิทีีไ่มส่จุรติหรอืไมเ่หม�ะสม และไมท่ำ�ล�ย 
ชื่อเสียงของคู่แข่งท�งก�รค้�ด้วยก�รกล�่วห�ในท�งร้�ย
 นอกจ�กนี้ บริษัทได้เป็นแกนนำ�ในก�รก่อตั้งสม�คมเหล็กแผ่น 
รดีรอ้นไทย โดยผูบ้รหิ�รของบรษิทั ผูบ้รหิ�รของคู่แขง่ท�งก�รค�้ และ
ผู้บริห�รของคู่ค�้ได้เข้�ร่วมเป็นกรรมก�ร โดยได้มีก�รประชุม และมี
กิจกรรมร่วมกันอย่�งสม่ำ�เสมอมีก�รพบปะสังสรรค์กับผู้บริห�รของ
คู่แข่งท�งก�รค้� เพื่อกระชับและเสริมสร้�งคว�มสัมพันธ์อันดีต่อกัน  
รวมถึงก�รแลกเปลี่ยนประสบก�รณ์ ส่งเสริม และผลักดันนโยบ�ย 
ก�รค้�และก�รแขง่ขนัทีเ่ปน็ธรรมผ�่นหนว่ยง�นภ�ครฐั หรอืหนว่ยง�น 
อื่นๆ ที่ เกี่ยวข้อง อีก ท้ังบริษัทยังได้ เ ป็นแกนนำ�ในก�รสร้�ง 
คว�มรว่มมอืกนัของกลุม่สม�คมผูผ้ลติเหลก็ในประเทศรวม 8 สม�คม  
(เพ่ิมคว�มร�วมมือจ�กเดิมท่ีมี 7 สม�คม) ซ่ึงมีสม�ชิกรวมกัน 503 บรษิทั 
เพื่อสร้�งคว�มเข้มแข็งของผู้ผลิตเหล็กในประเทศในก�รร่วมผลักดัน 
นโยบ�ยภ�ครัฐ โดยล่�สุดได้ผลักดันก�รแก้ไขและได้มีก�รบังคับใช้  
พระร�ชบัญญตักิ�รตอบโตก้�รทุม่ตล�ดและก�รอดุหนนุซึง่สนิค�้จ�ก 
ต่�งประเทศ พ.ศ. 2562 ให้มีก�รเพ่ิมเติมกฎหม�ยว่�ด้วยเร่ืองก�รตอบโต้ 
ก�รหลบเล่ียงม�ตรก�รท�งก�รค้� โดยมีผลบังคับใช้เม่ือเดือนพศจิก�ยน  
2563 รวมถึงผลักดันให้มีก�รจัดทำ�อนุบัญญัติท่ีเก่ียวข้อง ทั้งประก�ศ
กระทรวงพ�ณิชย์ และประก�ศกรมก�รค้�ต่�งประเทศ เพื่อส่งเสริม 
ให้เกิดก�รดำ�เนินธุรกิจที่เป็นธรรมจ�กภ�ยนอกประเทศม�กยิ่งขึ้น 
ให้กับอุตส�หกรรมเหล็ก รวมถึงอุตส�หกรรมอื่นๆ ซึ่งจะส่งผลต่อ 
ภ�พรวมเศรษฐกิจของประเทศในภ�พรวม อีกท้ังบริษัทได้ส่งผู้แทน 
เข�้รว่มเปน็ผูบ้รหิ�รในสภ�อตุส�หกรรมแหง่ประเทศไทย และผูบ้รหิ�ร 
ในกลุ่มอุตส�หกรรมเหล็ก สภ�อุตส�หกรรมแห่งประเทศไทย เพ่ือผลักดัน 
นโยบ�ยสนับสนุนอุตส�หกรรมเหล็กในประเทศ เช่น สนับสนุนนโยบ�ย 
ก�รจัดซ้ือจัดจ้�งภ�ครัฐ โดยร่วมผลักดันนโยบ�ยต่�งๆ ในคณะกรรมก�ร 
กำ�กับก�รขึ้นทะเบียนพัสดุที่ผลิตในประเทศ และก�รออกใบรับรอง 
สนิค�้ Made in  Thailand และพัฒน�ไปสูอ่ตุส�หกรรมเหลก็ 4.0 ดว้ย

 • ความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน
 
 บริษัทยังคงมุ่งเน้นก�รพัฒน�สังคมและชุมชนต�มแนวท�ง 
ก�รพัฒน�อย่�งย่ังยืน เพ่ือสร้�งคว�มแข็งแกร่งให้กับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย  
บนหลักพื้นฐ�นส�มประก�ร คือ คว�มคิดสร้�งสรรค์ ก�รมีส่วนร่วม
ของผู้มีส่วนได้เสีย และประสิทธิภ�พของก�รดำ�เนินก�ร โดยในปี 2564  
บริษัทได้ดำ�เนินโครงก�รเพื่อสังคมและชุมชน 15 โครงก�ร  
ผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับประโยชน์จ�กกิจกรรมประม�ณ 15,000 คน  
โดยแบ่งออกเป็นสองส่วน คือ ก�รพัฒน�ทุนท�งสังคมซึ่งมุ่งเน้น 
ก�รสร้�งคว�มแข็งแกร่งให้กับผู้ด้อยโอก�สในสังคม และส่วนที่สอง  
คือ ก�รพัฒน�ชุมชนใน 3 ด้�นหลัก คือ ร่วมพัฒน�สังคม เศรษฐกิจ
ครัวเรือน และคุณภ�พสิ่งแวดล้อม 

 1) การพัฒนาทุนทางสังคม

 1.1 ร่วมป้องกันแก้ ไขปัญหาการแพร่ระบาด
   ของเชื้อโควิด 19

 จ�กสถ�นก�รณ์ก�รแพร่ระบ�ดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ในปี 2564 
ที่ได้ทวีคว�มรุนแรงม�กกว่�ปี 2563 จนทำ�ให้มียอดผู้ติดเชื้อร�ยวัน
สูงอย่�งต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดวิกฤตด้�นก�รเข้�ถึงระบบก�รรักษ�
พย�บ�ลของผู้ได้รับเชื้อโควิด 19 ผลกระทบต่อเศรษฐกิจครัวเรือน  
ดังนั้น เพื่อร่วมป้องกันและแก้ไขปัญห� ช่วยบรรเท�คว�มเดือดร้อน 
ให้แก่ประช�ชน ชุมชนบ�งสะพ�น บุคล�กรส�ธ�รณสุข เจ้�หน้�ท่ีปฏิบัติง�น  
จึงได้ดำ�เนินก�รกิจกรรมต่�งๆ ทั้งในส่วนของชุมชนบ�งสะพ�นและ
ส่วนกล�ง ดังนี้
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 • โครงการความร่วมมือ Save Bangsaphan  

 บริษัทได้ร่วมมือกับหน่วยง�นภ�ครัฐส่วนท้องถ่ิน ผู้นำ�ชุมชน และชุมชน ดำ�เนินม�ตรก�รป้องกันโควิดในชุมชนบ�งสะพ�น โดยแบ่งก�รดำ�เนินก�ร 
ออกเป็น 3 ด้�น ประกอบด้วย

1. ความร่วมมือกับภาครัฐและเครือข่าย
ท่ีเก่ียวข้องในการร่วมป้องกันและแก้ปัญหา

2. การสนับสนุน
อุปกรณ์ป้องกัน

3. การสนับสนุนการสื่อสาร
เพื่อป้องกันภัย

• ประชุมร่วมกับหน่วยง�นภ�ครัฐ  
 ภ�คเอกชนในพ้ืนท่ีอำ�เภอบ�งสะพ�น 
 ว�งม�ตรก�รป้องกันและควบคุม 
 ก�รแพร่ระบ�ดโควิด 19

• ประชุมว�งแผนกับสำ �นั ก ง�น 
 ส�ธ�รณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 เรื่องก�รฉีดวัคซีนให้กับพนักง�น

• ร่วมกับหน่วยง�นส�ธ�รณสุขอำ�เภอ 
 บ�งสะพ�น ตรวจคัดกรองโควิด 19 
 เชิงรุกให้กับพนักง�นในกลุ่มเสี่ยง

• ประส�นง�นกับหน่วยง�นส�ธ�รณสุข 
 อำ�เภอบ�งสะพ�น ทำ�โรงพย�บ�ลสน�ม 
 ในสถ�นประกอบก�ร หรือ Factory  
 Accommodation Isolation (FAI) 

• ห้องคว�มดันลบ (Negative Pressure Room)  
 อ�ค�รผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ โรงพย�บ�ลบ�งสะพ�น 

• ตู้แช่สำ�หรับแช่วัคซีนโควิด 19 จำ�นวน 1 ตู้ โรงพย�บ�ล 
 บ�งสะพ�น 

• หน้�ก�กอน�มัย N95 จำ�นวน 1,040 ชิ้น ให้แก่ 
 โรงพย�บ�ลบ�งสะพ�น

• เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟร�เรดและเจลแอลกอฮอล์ 
 สำ�หรับล้�งมือให้ชุมชน 71 หมู่บ้�น 7 ตำ�บล 
 พื้นที่อำ�เภอบ�งสะพ�น และสถ�นศึกษ�ในอำ�เภอ 
 บ�งสะพ�น 42 แห่ง

• หน้�ก�กกรองอนภุ�คชนดิใชค้รัง้เดยีว (Face Shield)  
 ให้แก่ชุดปฏิบัติก�รคัดกรองโควิด 19 ประจำ�ตำ�บล  
 จำ�นวน 5 จุด ใน 4 ตำ�บลบ�งสะพ�น

• โครงก�ร “จ่�ยครึ่ง...กลุ่มเหล็กสหวิริย�ให้อีกครึ่ง”  
 ผ่�นรถบริก�รข�ยสินค้�และอ�ห�รเคลื่อนที่  
 เพื่อบรรเท�ค�่ใช้จ่�ยให้ประช�ชนบ�งสะพ�น

• อ�ห�รสำ�หรับบุคล�กรท�งก�รแพทย์ เจ้�หน้�ที่ 
 ปฏิบัติง�น อ�ส�สมัครส�ธ�รณสุขประจำ�หมู่บ้�น  
 (อสม.) เจ้�หน้�ที่จิตอ�ส�อำ�เภอบ�งสะพ�น

• ร่วมทีมอ�ส�ภ�ครัฐปฏิบัติก�รปรับปรุงพื้นที่รองรับ 
 ผู้ป่วยโควิดโรงพย�บ�ลบ�งสะพ�น

• จัดทำ�แฟนเพจเฟซบุ๊ก SaveBangsaphan
 - สือ่ส�รม�ตรก�รของรฐั คว�มรว่มมอื 
  ของเอกชน และคว�มรู้ที่สำ�คัญ 
  ที่เกี่ยวข้องกับโควิด 19
 - สือ่ส�รคว�มปลอดภยั ภยัต�่งๆ และ 
  ก�รป้องกัน

• จัดทำ�กลุ่มตล�ดกระฉูดผ่�นเฟซบุ๊ก
 - สม�ชิกในกลุ่มใช้เป็นช่องท�งใหม่ 
  ในก�รจำ�หน่�ยสินค้�และบริก�ร
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 • ความช่วยเหลือและสนับสนุนในส่วนกลาง
 
 1) ร่วมสนับสนุนการก่อสร้างโรงพยาบาลสนาม จังหวัดสมุทรสาคร (แห่งที่ 10)
  บรษัิทรว่มสนับสนนุโครงก�ร “สภ�อุตส�หกรรมแหง่ประเทศไทยรว่มใจสู ้COVID-19” ในสว่นของค�่ออกแบบกอ่สร�้งโรงพย�บ�ลสน�ม  
  มลูค่� 200,000 บ�ท ซ่ึงเป็นโรงพย�บ�ลสน�มขน�ด 200 เตยีง ตัง้อยูบ่นพืน้ที ่49 ไร ่เชิงสะพ�นข้�มแม่น้ำ�ท่�จีน หมูท่ี ่1 ตำ�บลท�่จนี อำ�เภอเมอืงฯ  
  จังหวัดสมุทรส�คร เพ่ือรองรับก�รรักษ�พย�บ�ลผู้ติดเช้ือโควิด 19 และถือเป็นศูนย์ห่วงใยคนส�คร แห่งที่ 10 ท้ังน้ีโครงก�รดังกล่�วได้รับ 
  ก�รสนับสนุนอย่�งดีจ�กกลุ่มอุตส�หกรรมต่�งๆ ที่เป็นสม�ชิกสภ�อุตส�หกรรมแห่งประเทศไทย
 2) การสนบัสนนุเครือ่งอปุโภคบรโิภค อ�ท ิจดัทำ�ตูป้นัสขุเอสเอสไอรว่มสถ�นตีำ�รวจนครบ�ลย�นน�ว� มอบสิง่ของอปุโภคบรโิภคสูภ้ยัโควดิ 
  ให้แก่ชุมชนตล�ดสุภ�พงษ์  และชุมชนหลังโรงเจ กรุงเทพมห�นคร 

 1.2 การสนับสนุนด้านกีฬาส่งเสริมชื่อเสียงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 • ร่วมสนับสนุนสโมสรฟุตบอลพีทีประจวบเอฟซี

 บริษัทร่วมสนับสนุนสโมสรฟุตบอลทีมพีทีประจวบเอฟซี ในก�รแข่งขันฟุตบอลระดับประเทศ สโมสรฟุตบอลทีมพีทีประจวบเอฟซี นอกจ�ก 
จะสร้�งช่ือท่ีดีด้�นกีฬ�ให้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นท่ีรู้จักแล้วยังทำ�ให้ประช�ชน เย�วชนสนใจออกกำ�ลังก�ยด้วยก�รเล่นกีฬ�เพื่อสร้�งเสริม 
สุขภ�พที่แข็งแรงอีกด้วย

 • โครงการ SD School 

 บริษัทร่วมกันศูนย์ระดับภูมิภ�คว่�ด้วยปรัชญ�ของเศรษฐกิจ 
พอเพยีงเพือ่คว�มยัง่ยนื จดั “สัมมน� SD Sharing 2021” ภ�ยใตโ้ครงก�ร  
SD School  ให้กับผู้แทนจ�กบริษัทต่�งๆ ในกลุ่มเหล็กสหวิริย� โดย
มีเนื้อห�สนับสนุนก�รประยุกต์ใช้ก�รบริห�รจัดก�รด้�นคว�มยั่งยืน 
เข้�กับแผนง�นของหน่วยธุรกิจเพื่อคว�มยั่งยืนขององค์กร ซึ่งได้รับ
เกียรติจ�กน�ยสุกิจ อุทินทุ ผู้อำ�นวยก�รศูนย์ระดับภูมิภ�คว่�ด้วย
ปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคว�มยั่งยืน เป็นวิทย�กรบรรย�ย  
ทั้งนี้ จ�กก�รทำ�แบบประเมินผลก�รจัดอบรมของผู้เข้�อบรมจำ�นวน  
21 คน ผู้เข้�อบรมมีคว�มรู้คว�มเข้�ใจระดับ 4.76 คะแนน จ�ก 5 คะแนน  
และได้ประโยชน์ ระดับ 4.81 จ�ก 5 คะแนน 

 1.3 ความร่วมมือกับเครือข่ายด้านความยั่งยืน

 • ร่วมโครงการ “คนไทยไร้ E-Waste” 

 บริษัทเข้�ร่วมโครงก�ร “คนไทยไร้ E-Waste” ร่วมกับองค์กร
สม�ชิก TBCSD ในก�รเปน็จดุ Drop Point รวบรวมขยะอิเลก็ทรอนิกส ์ 
(E-Waste) ภ�ยในองค์กร จำ�นวน 5 ประเภท ได้แก่ โทรศัพท์มือถือ/ 
แท็บเล็ต พ�วเวอร์แบงค์ แบตเตอรี่มือถือ ส�ยช�ร์จ และหูฟัง  
เพ่ือนำ�ไปสู่ก�รรวบรวมและนำ�ไปกำ�จัดด้วยวิธีท่ีถูกต้องต่อไป ท้ังน้ี  
บริษัทไดด้ำ�เนินก�รติดตัง้ถงั E-Waste ณ สำ�นักง�นใหญก่รงุเทพ และ
โรงง�นเอสเอสไอบ�งสะพ�น
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 2) การพัฒนาชุมชน 

 ในปี 2564 บริษัทดำ�เนินโครงก�รพัฒน�ชุมชน 12 โครงก�ร ด้วยคว�มมุ่งหวังที่จะสร้�งคว�มแข็งแกร่งให้กับชุมชนและสังคมในก�รดำ�เนิน
ชีวิต จึงได้ร่วมพัฒน�ชุมชนโดยมุ่งเน้นก�รมีส่วนร่วมจ�กทุกภ�คส่วน ทั้งบริษัท พนักง�น ประช�ชนในชุมชน และหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง ในด�้น
ก�รพัฒน�ก�รศึกษ� ก�รส่งเสริมดูแลและรักษ�สิ่งแวดล้อม ก�รพัฒน�อ�ชีพและร�ยได้ ก�รร่วมดูแลทำ�นุบำ�รุงศ�สน�และวัฒนธรรม  

 2.1 ร่วมพัฒนาสังคม

 •  โครงการกองทุนสหวิริยาร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  บางสะพาน

 เป็นโครงก�รที่มุ่งพัฒน�คุณภ�พก�รศึกษ�ในพื้นที่อำ�เภอ 
บ�งสะพ�น แบบองคร์วม 3 มติ ิคอื สถ�นศกึษ� บุคล�กร และนกัเรยีน  
โดยได้รับร่วมมือจ�กสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น  
สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  
ในก�รดำ�เนนิโครงก�รฯ โดยจดัประกวดแผนพฒัน�คณุภ�พก�รศกึษ�  
ระยะเวล� 3 ปขีองโรงเรยีนระดบัประถมศกึษ�ในเขตอำ�เภอบ�งสะพ�น  
และมอบทุนพัฒน�คุณภ�พก�รศึกษ�มูลค่�รวม 1.2 ล้�นบ�ท ในระยะเวล�  
3 ปี ให้แก่โรงเรียนที่ชนะก�รประกวด ทั้งนี้ ได้เริ่มดำ�เนินโครงก�ร 
ตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบัน (รุ่นที่ 9) ซึ่งในปี 2564 มีโรงเรียน 
อยูร่ะหว�่งดำ�เนนิโครงก�รจำ�นวน 3 รุน่ รวม 12 โรงเรยีน ประกอบดว้ย  
รุน่ที ่7 เริม่ดำ�เนนิก�รป ี2561 ไดแ้ก่ โรงเรยีนสม�คมเลข�นกุ�รสตร ี1  
ตำ�บลชัยเกษม โรงเรียนบ้�นเข�มัน ตำ�บลชัยเกษม โรงเรียนบ้�นคลองลอย  
ตำ�บลรอ่นทอง และโรงเรยีนบ้�นสวนหลวง ตำ�บลพงศป์ระศ�สน ์รุน่ที ่8  
เริ่มดำ�เนินก�รปี 2562 ได้แก่ โรงเรียนบ�งสะพ�น ตำ�บลแม่รำ�พึง  
โรงเรียนบ้�นดอนสง่� ตำ�บลกำ�เนิดนพคุณ โรงเรียนบ้�นห้วยแก้ว  
ตำ�บลพงศป์ระศ�สน์ และโรงเรยีนบ�้นวังย�ว ตำ�บลทองมงคล รุน่ที ่9  
เริ่มดำ�เนินก�รปี 2563 ได้แก่ โรงเรียนวัดถ้ำ�คีรีวงศ์ ตำ�บลธงชัย  
โรงเรยีนบ�้นชะมว่ง ตำ�บลพงศ์ประศ�สน ์โรงเรยีนอนบุ�ลบ�งสะพ�น  
ตำ�บลกำ�เนิดนพคุณ และโรงเรียนบ�้นทองมงคล ตำ�บลทองมงคล
 ทั้งนี้ โครงก�รกองทุนสหวิริย�ร่วมพัฒน�คุณภ�พก�รศึกษ� 
บ�งสะพ�น ในปี  2564  มีก�รนิเทศติดต�มและประเมินผลอย่�งต�มเกณฑ์ 
ที่ระบุไว้ในแผน โดยมีคณะกรรมก�รกองทุนสหวิริย� ประกอบด้วย 
ผูท้รงคณุวุฒจิ�กสำ�นกัง�นคณะกรรมก�รก�รศกึษ�ขัน้พืน้ฐ�น (สพฐ.)  

และสำ�นกัง�นเขตพื้นทีก่�รศกึษ�ประถมศกึษ�ประจวบครีขีนัธ ์เขต 1  
(สพป.ปข.1 รว่มนเิทศตดิต�มผลก�รดำ�เนนิง�นโรงเรยีนในโครงก�รฯ  
ไดแ้ก่ โรงเรยีนบ�งสะพ�น โรงเรยีนบ้�นดอนสง�่ โรงเรยีนบ้�นหว้ยแกว้  
โรงเรียนบ้�นวังย�ว โรงเรียนสม�คมเลข�นุก�รสตรี 1 โรงเรียนบ้�นเข�มัน  
โรงเรยีนบ�้นคลองลอย และโรงเรยีนบ�้นสวนหลวง เพือ่ใหค้ำ�ปรกึษ�  
ข้อเสนอแนะแนวท�งก�รดำ�เนินง�นให้บรรลุวัตถุประสงค์ ซ่ึงในปีก�รศึกษ�  
2564 มีผลคะแนนรวมเฉล่ีย 4 กลุ่มส�ระฯ จ�กก�รทดสอบท�งก�รศึกษ� 
ระดับช�ติชั้นพื้นฐ�น (O-NET) เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 

 • โครงการพัฒนาช่างเทคนิคเพ่ืออุตสาหกรรมเหล็กครบวงจร

 บรษิทัรว่มมอืกบัสำ�นกัง�นคณะกรรมก�รก�รอ�ชวีศกึษ� (สอศ.)  
และวทิย�ลยัก�รอ�ชพีบ�งสะพ�น ภ�ยใตโ้ครงก�รพฒัน�ช�่งเทคนคิ 
เพือ่อตุส�หกรรมเหลก็ครบวงจร เพือ่รว่มพฒัน�และปรบัปรุงหลกัสตูร 
ก�รเรียนก�รสอนระดับประก�ศนียบัตร (ปวช.) และระดับประก�ศนียบัตร 
วิช�ชีพช้ันสูง (ปวส.) พร้อมพัฒน�ขีดคว�มส�ม�รถของนักศึกษ� 
ใหส้อดคล้องและรองรบักบัคว�มตอ้งก�รของกลุ่มอตุส�หกรรมเหลก็ 
และอตุส�หกรรมตอ่เนือ่ง  ดำ�เนินก�รม�แลว้ 14 รุน่  ผลิตช�่งเทคนิค 
จ�ก 4 ส�ข�วิช� คือ ส�ข�วิช�เทคนิคเคร่ืองกล ช่�งเทคนิคเคร่ืองกล
อุตส�หกรรม ช่�งเทคนิคไฟฟ้� และก�รจัดก�รคลังสินค้� จำ�นวน 764 คน  
โดย 207 คนไดร้ว่มง�นกับกลุม่เหลก็สหวริยิ� นอกเหนอืจ�กนีโ้ครงก�ร 
ดังกล่�วยังนับเป็นต้นแบบระบบทวิภ�คีระหว่�งภ�คก�รศึกษ�อ�ชีวศึกษ� 
ซึ่งเป็นหน่วยง�นร�ชก�รกับกลุ่มเหล็กสหวิริย�ซึ่งเป็นหน่วยง�น 
ภ�คเอกชนอีกด้วย
 นอกจ�กนี้ ยังมีกิจกรรม “ประกวดสิ่งประดิษฐ์และสัมน�วิช�ก�ร  
Show & Share” วิทย�ลัยก�รอ�ชีพบ�งสะพ�น ภ�ยใต้โครงก�ร 
ทวิภ�คีพัฒน�บุคล�กรเข้�สู่อุตส�หกรรมเหล็ก ต�มบันทึกข้อตกลง 
ของกลุม่เหลก็สหวริยิ� รว่มกบัสำ�นกัง�นคณะกรรมก�รก�รอ�ชวีศกึษ�  
(สอศ.) และวทิย�ลัยก�รอ�ชพีบ�งสะพ�น เพือ่พัฒน�เย�วชนที่กำ�ลงั 
ศึกษ�ในวิทย�ลัยก�รอ�ชีพบ�งสะพ�นให้มีทักษะ คว�มรู้ คว�มส�ม�รถ 
ที่สอดคล้องและรองรับกับคว�มต้องก�รของกลุ่มอุตส�หกรรมเหล็ก  
พัฒน�คุณภ�พหลักสูตรด้�นฝีมือแรงง�นในชุมชนอย่�งต่อเนื่อง 
และยั่งยืน โดยมีคณะกรรมก�รผู้ทรงคุณวุฒิจ�กกลุ่มเหล็กสหวิริย�  
ร่วมประเมินผลก�รนำ�เสนอผลง�นของนักศึกษ�ระบบทวิภ�คี  
วิทย�ลัยก�รอ�ชีพบ�งสะพ�น จำ�นวน  27 ผลง�น นักศึกษ� จำ�นวน  
53 คน ซึ่งผลง�นก�รนำ�เสนอดังกล่�วส�ม�รถนำ�ไปประยุกต์ปรับใช้ 
ในก�รปรับปรุงและพัฒน�อ�ชีพของประช�ชนในท้องถ่ินให้มีประสิทธิภ�พ 
ม�กขึ้น อ�ทิ เครื่องขุดดินฝังท่อเพื่อก�รเกษตร สิ่งประดิษฐ์ด้�น 
ก�รประกอบอ�ชีพ ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของนวัตกรรมอ�ชีวศึกษ�เพ่ือแก้ปัญห� 
คว�มย�กจน
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 • โครงการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนในชุมชน 

 บริษัทและกลุ่มเหล็กสหวิริย�จัดโครงก�รมอบทุนก�รศึกษ� 
กลุ่มเหล็กสหวิริย�ประจำ�ปี 2564 ให้แก่เย�วชนในท้องถิ่นที่เรียนดี  
ประพฤติดี ประกอบดว้ย (1) มอบทุนก�รศึกษ�ต่อเน่ืองระดับปริญญ�ตรี  
จำ�นวน 7 ทนุ รวมมลูค�่ 245,000 บ�ท  (2) มอบทุนก�รศกึษ�ตอ่เนือ่ง 
ระดับประก�ศนียบัตรวิช�ชีพช้ันสูง (ปวส.) จำ�นวน 2 ทุน รวมมูลค่�  
20,000 บ�ท ทั้งนี้ จ�กก�รติดต�มผลก�รดำ�เนินโครงก�รฯ ต้ังแต่  
ป ี2542 จนถึงปจัจบุนั มีนกัศึกษ�สำ�เรจ็ก�รศึกษ�แลว้ จำ�นวน 28 คน  
โดยเข�้ทำ�ง�นกบับรษิทั จำ�นวน 2 คน ในส�ยง�นวศิวกรรม รับร�ชก�รครู 
จำ�นวน 6 คน รับร�ชก�รส�ยง�นเกษตร จำ�นวน 1 คน และเข้�ทำ�ง�น 
ในบริษัทเอกชน  พนักง�นร�ชก�ร จำ�นวน 19 คน

 • โครงการน�าร่องราวกันตกตัวต้นแบบส�าหรับรถจักรยานยนต์  
  นวัตกรรมเหล็กเพ่ือความปลอดภัยในชุมชนบางสะพาน

 บริษัทและกลุ่มบริษัท อินโนเวชั่น ภ�ยใต้คว�มร่วมมือของ 
กรมท�งหลวงชนบท (ทช.) พฒัน�โครงก�รนำ�รอ่งร�วกันตกตวัตน้แบบ 
สำ�หรับรถจักรย�นยนต์ เพื่อช่วยลดคว�มสูญเสียจ�กอุบัติเหตุและ 
อันตร�ยท่ีอ�จเกิดกับผู้ขับข่ียวดย�น ตลอดจนช่วยป้องกันรถจักรย�นยนต์ 
ท่ีล่ืนเสียหลักบริเวณท�งโค้ง ตกไหล่ท�ง โดยร�วกันตกดังกล่�วออกแบบ 
ใหใ้ช้เหล็กทีม่คีว�มแข็งแรงทนท�นรว่มกับย�งพ�ร�ธรรมช�ตทิี่พัฒน�
ให้มีคุณสมบัติพิเศษทำ�ให้ก�ร์ดเรลนี้มีคว�มยืดหยุ่นส�ม�รถดูดซับ 
และกระจ�ยแรงกระแทกจ�กก�รชนไดอ้ย�่งด ีร�วกนัตกตวัตน้แบบนี ้
มีคว�มย�ว 32 เมตร ติดตั้งบริเวณท�งโค้ง บนถนนเลียบช�ยห�ด
แม่รำ�พึง หม�ยเลข ปข.4056 หน�้องค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บลแม่รำ�พึง 
อำ�เภอบ�งสะพ�น จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 • โครงการส่งเสริมความรู้เยาวชนบางสะพาน 
  พิชิตรั้วอุดมศึกษา (เติมความฝันปันความรู้)

 บริษัทและกลุ่มเหล็กสหวิริย�สนับสนุนก�รจัดกิจกรรมฟื้นฟู 
คว�มส�ม�รถท�งวิช�ก�รของร�ยวิช�หลักและศักยภ�พท�งก�รเรียนรู้ 
ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษ�ตอนปล�ย เพือ่เตรยีมคว�มพรอ้มก�รสอบ 
เข้�สู่มห�วิทย�ลัยแบบ New Normal ผ่�นโปรแกรม ZOOM และ  
ถ่�ยทอดสด Facebook กลุ่มปิด โดยจัดให้มีก�รเรียนก�รสอน 
ต�มร�ยวิช�หลักที่มีประโยชน์ต่อก�รนำ�คว�มรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ 
ใช้ในก�รสอบ 9 วิช�ส�มัญ ซึ่งเป็นผลคะแนนหลักในก�รสอบเข้� 
มห�วิทย�ลัยต�มระบบ TCAS ปีก�รศึกษ� 2564 ได้แก่ (1) วิช�ภ�ษ�ไทย  
(2) วชิ�ภ�ษ�องักฤษ (3) วชิ�คณติศ�สตร ์(4) วชิ�สงัคมศกึษ� ศ�สน�  
และวัฒนธรรม (5) วิช�วิทย�ศ�สตร์ โดยจัดสอนวิช�ละ 1 วัน วันละ  
5 ชัว่โมง มีสถ�นศึกษ�เข�้รว่มกิจกรรม จำ�นวน 7 แหง่ ไดแ้ก ่โรงเรียน 
บ�งสะพ�นวิทย� โรงเรียนทับสะแกวิทย� โรงเรียนบ�งสะพ�นน้อยวิทย�คม  
โรงเรียนห้วยย�งวิทย� โรงเรียนธงชัยวิทย� โรงเรียนชัยเกษมวิทย�  
และโรงเรียนหว�้กอวิทย�ลยั มีนกัเรียนสนใจเข�้รว่มกิจกรรม จำ�นวน  
497 คน  ทัง้นี ้จ�กก�รสำ�รวจคว�มพึงพอใจของผู้เข้�ร่วมโครงก�ร นักเรียน 
มีคว�มพึงพอใจอยู่ในระดับม�กที่สุด โดยได้รับคว�มรู้ ทักษะ ทัศคติ  
แงค่ดิทีจ่ำ�เป็นตอ่ก�รศกึษ�จ�กโครงก�ร ชว่ยใหน้กัเรยีนมคีว�มมัน่ใจ
ในก�รเรยีนเพิม่ขึน้ มปีระโยชน์ต่อก�รนำ�คว�มรู้ไปใชเ้พือ่เข�้ศกึษ�ตอ่
ในระดับมห�วิทย�ลัย 

 • โครงการสนับสนุนจุดบริการประชาชนช่วงรณรงค์
  ความปลอดภัย

 เพื่อให้คนไทยร่วมฉลองเทศก�ลปีใหม่ต�มแนววิถีใหม่ บริษัท 
ร่วมสนับสนุนส่ิงของบริโภคให้แก่สำ�นักง�นป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย  
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ช่วงรณรงค์ 7 วันแห่งคว�มปลอดภัย เพื่อลด
อุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศก�ลวันหยุดย�วต้อนรับปีใหม่ 2565 
เพื่อเป็นกำ�ลังใจให้แก่เจ้�หน้�ที่และอ�ส�สมัครที่เสียสละปฏิบัติ
หน้�ที่ดูแลอำ�นวยคว�มสะดวกประช�ชนที่สัญจรท�งถนนในวันหยุด  
เดินท�งด้วยคว�มปลอดภัย ช่วยป้องกัน และลดอุบัติเหตุท�งถนน  
ตลอดช่วงเทศก�ล
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 • โครงการบริหารความสัมพันธ์และสนับสนุนกิจกรรมชุมชน

 บริษัทร่วมสนับสนุนก�รจัดกิจกรรมภ�ยในชุมชนเพื่อเสริมสร้�ง
คว�มสัมพันธ์ท่ีดีและเพ่ือร่วมพัฒน�ชุมชนอย่�งต่อเน่ืองและครอบคลุม  
7 ตำ�บลในเขตพื้นที่อำ�เภอบ�งสะพ�น และพื้นที่ใกล้เคียง ชุมชน 
ได้รับผลประโยชน์กว่� 12,000 คน อ�ทิ ร่วมสนับสนุนกิจกรรม 
จดับูทนทิรรศก�รโครงก�ร “หนว่ยบรูณ�ก�ร เยีย่มย�มถ�มไถ ่เตม็ใจ 
บริก�ร อำ�เภอยิ้ม...เคลื่อนที่” สนับสนุนก�รพัฒน�ค่�ยลูกเสือ 
อำ�เภอบ�งสะพ�น สนับสนุนก�รทอดผ้�ป่�ก�รศึกษ�โรงเรียนต่�งๆ  
สนับสนุนกิจกรรมท�งศ�สน� สนับสนุนชุดปฏิบัติก�รประจำ�จุดตรวจ 
คัดกรองโควิด 19 ตำ�บลแม่รำ�พึง และร่วมสนับสนุนก�รจัดกิจกรรม 
โครงก�รคลินิกเกษตรเคลื่อนที่อำ�เภอบ�งสะพ�น

 • โครงการส่งเสริมสังคม-จรรโลงวัฒนธรรมและศาสนา

 สนับสนุนกิจกรรมวันผู้สูงอ�ยุ และทอดผ้�ป่�ส�มัคคีเพ่ือก�รศึกษ�  
2564 บ�งสะพ�น บริษัทร่วมสนับสนุนก�รจัดกิจกรรมวันผู้สูงอ�ยุ  
กับองค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บลแม่รำ�พึง องค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บลทองมงคล  
และร่วมสนับสนุนกิจกรรมทอดผ้�ป่�ส�มัคคีเพ่ือก�รศึกษ�ท่ีโรงเรียน
บ้�นสวนหลวง ตำ�บลพงศ์ประศ�สน์ ซ่ึงกิจกรรมดังกล่�วบริษัท  
ได้ร่วมสนับสนุนม�อย่�งต่อเน่ือง โดยในปีน้ีดำ�เนินกิจกรรมภ�ยใต้คำ�ส่ัง 
ต�มม�ตรก�รควบคุมก�รแพร่ระบ�ดของโรคโควิด 19 อย่�งเคร่งครัด

 • โครงการเอสเอสไออาสา

 เอสเอสไอร่วมสนับสนุนกิจกรรมจิตอ�ส�พนักง�น เป็นกิจกรรม 
ที่ให้พนักง�นและผู้บริห�รของบริษัท ร่วมทำ�กิจกรรมและดำ�เนินก�ร 
ช่วยเหลือสังคมและชุมชนในเขตอำ�เภอบ�งสะพ�นเพ่ือสร้�งคว�มภูมิใจ 
ในตนเองให้กบัพนักง�น ในป ี2564 ภ�ยใตส้ถ�นก�รณก์�รแพรร่ะบ�ด 
ของโควิด 19 และก�รปฏิบัติต�มม�ตรก�รป้องกันอย่�งเข้มงวด  
จึงมีพนักง�นของบริษัทได้ร่วมมือดำ�เนินกิจกรรมอ�ส�ย่อยภ�ยใต้
โครงก�ร 25 ปี เอสเอสไอ 250 คว�มดีพันดวงใจอ�ส�เพียงจำ�นวน  
1 คว�มดี ได้แก่ กิจกรรมซ่อมฐ�นเรือเผ�ศพ วัดเข�ร�ษฎร์บำ�รุง  
บ้�นป�กแพรก ตำ�บลบ�งสะพ�นน้อย มีพนักง�นเข้�ร่วม 17 คน  
ซึง่กจิกรรมดงักล�่ว เปน็คว�มรว่มมอืรว่มใจกนัของพนกัง�นและชุมชน 
ในท้องถิ่น

2.2 ร่วมพัฒนาเศรษฐกิจครัวเรือน

 • โครงการธนาคารชุมชน 

 บริษัทและกลุ่มเหล็กสหวิริย�ได้ดำ�เนินง�นด้�นก�รพัฒน�
คุณภ�พชีวิตอย่�งยั่งยืนแบบมีส่วนร่วม ร่วมกับชุมชนที่ตั้งอยู่รอบ
โรงง�น จำ�นวน 18 หมู่บ้�น ในพื้นที่ 4 ตำ�บล โดยมีก�รสนับสนุนและ
ส่งเสริมให้ชุมชนดำ�เนินก�รจัดตั้งธน�ค�รชุมชน จำ�นวน 18 แห่ง โดย 
ณ วนัที ่31 ธนัว�คม 2564 มกีองทนุรวมทัง้สิน้ 41,510,101 บ�ท และ
มีสม�ชิกร่วมโครงก�รได้รับประโยชน์ รวม 3,360 ร�ย เพิ่มขึ้น และมี
ก�รจัดตั้งสภ�ผู้นำ�ชุมชน จำ�นวน 6 แห่ง เพื่อทำ�หน้�ที่บริห�รจัดก�ร
ชุมชนของตนเองแบบมีส่วนร่วม
 เพื่อให้เกิดคว�มยั่งยืนอย่�งต่อเนื่องปี 2564 ได้มีก�รดำ�เนินง�น
โดยเนน้ในเรือ่งก�รยกระดบั และพฒัน�ศกัยภ�พ โดยมกีจิกรรมต�่งๆ 
ภ�ยใต้โครงก�ร ดังนี้ 
 1) กจิกรรมธน�ค�รชุมชนตน้แบบ (ก�รจัดก�รขยะ) โดยมชีมุชน 
  ที่เข�้ร่วมกิจกรรม จำ�นวน 5 แห่ง 
 2) กจิกรรมธน�ค�รตน้ไม ้โดยมชีมุชนตน้แบบทีเ่ข�้รว่มกจิกรรม  
  จำ�นวน 2 แห่ง
 3) เวทีก�รประเมินผลก�รดำ�เนินง�นธน�ค�รชุมชนประจำ�ปี  
  4 ธน�ค�ร โดยธน�ค�รชุมชนทั้ง 4 แห่ง มีผลก�รดำ�เนินง�น 
  ในระดับดีม�ก ส่วนธน�ค�รชุมชนอื่นๆ จะทำ�ก�รประเมิน 
  ในช่วงต้นปีถัดไป เนื่องจ�กสถ�นก�รณ์โควิด 19 
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2.3 ร่วมดูแลรักษาและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

 บริษัทให้คว�มสำ�คัญเป็นอย่�งย่ิงต่อคว�มรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม 
และทรพัย�กรธรรมช�ต ิซึง่นอกจ�กก�รควบคมุดแูลกระบวนก�รผลติ  
เพ่ือให้ม่ันใจว่�มลส�รท่ีระบ�ยออกจ�กกระบวนก�รผลิตไม่ส่งผลกระทบ 
ต่อคุณภ�พชีวิตและอ�ชีวอน�มัยของพนักง�นและคนในชุมชนแล้ว  
บริษัทยังได้ร่วมมือกับหน่วยง�นท่ีเก่ียวข้องในก�รดำ�เนินกิจกรรมรณรงค์  
และส่งเสริมคุณภ�พสิ่งแวดล้อมอย่�งต่อเนื่อง 

 • ศูนย์เรียนรู้และการจัดการขยะในชุมชน

 บริษัทได้ร่วมกับชุมชนจัดต้ัง “ศูนย์เรียนรู้และก�รจัดก�รขยะในชุมชน”  
ในพื้นที่หมู่ที่ 7 บ�้นทุ่งล�นคว�ย ตำ�บลแม่รำ�พึง อำ�เภอบ�งสะพ�น  
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพ่ือส่งเสริมก�รมีส่วนร่วมของประช�ชนลดปริม�ณ 
ขยะในชุมชน และคัดแยกขยะ นำ�ขยะม�ใช้ให้เกิดประโยชน์สุงสุด  
รวมถึงกำ�หนดแนวท�งในก�รสร้�งชุมชนต้นแบบ และศูนย์เรียนรู้ 
ในก�รจัดก�รขยะโดยชุมชน เพื่อพัฒน�ไปสู่หมู่บ้�นเศรษฐกิจ 
หมุนเวียนต้นแบบ 
 โดยในป ี2564 ไดม้กีจิกรรมทีส่ำ�คญัไดแ้ก ่ก�รฝกึอบรมก�รคดัแยก 
ขยะในครัวเรือน ก�รฝึกอบรมก�รทำ�น้ำ�ย�อเนกประสงค์เพ่ือใช้ในครัวเรือน 
ก�รจัดทำ�ถังกรีนโคน และก�รจัดทำ�ถุงต�ข่�ยอวนสำ�หรับไว้คัดแยก 
ขยะรไีซเคลิและขยะทัว่ไป จำ�นวน 100 ใบ โดยมผีูเ้ข�้รว่มรบัก�รฝกึอบรม 
ทัง้หมด 50 คน เพือ่ส่งเสริมใหช้มุชนมีคว�มรูเ้กีย่วกบัก�รคดัแยกขยะ 
และสร�้งจติสำ�นกึทีด่ดี�้นก�รดแูลสิง่แวดลอ้มอย�่งยัง่ยนื และนำ�ไปสู ่
ชุมชนต้นแบบด้�นก�รจัดก�รขยะในชุมชนต่อไป และเป็นแนวท�ง 
ปฏิบัติเรื่องก�รดูแลและรักษ�สิ่งแวดล้อมร่วมกัน นอกจ�กนี้ บริษัท  
ดำ�เนินกิจกรรมพัฒน�โครงก�รต่อเน่ือง โดยในก�รนำ�เศษผักท่ีเหลือ 
จ�กก�รประกอบอ�ห�รในโรงง�น มอบให้กับชุมชนบ้�นทุ่งล�นคว�ย  
ตำ�บลแม่รำ�พึง  เพือ่ทำ�น้ำ�หมกัชวีภ�พสำ�หรบัมอบใหส้ม�ชกิในหมูบ่�้น  
จำ�นวน 61 ครัวเรือน 

 • โครงการสภาผู้น�าชุมชน 

 บริษัทได้ร่วมส่งเสริมให้ชุมชนได้จัดตั้งสภ�ผู้นำ�ชุมชน ซึ่งปัจจุบัน
มีก�รดำ�เนินกิจกรรมอย่�งต่อเนื่อง จำ�นวน 6 แห่ง มีสม�ชิกจำ�นวน
ทั้งสิ้น 148 คน เพื่อเกิดก�รแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวท�งก�รดำ�เนินง�น  
และก�รเช่ือมโยงประส�นคว�มร่วมมือในก�รขับเคล่ือนง�นด้�นก�รพัฒน� 
ท่ีย่ังยืนในพ้ืนท่ี และบริห�รจัดก�รชุมชนร่วมกับองค์กรภ�คีเครือข่�ยอ่ืนๆ  
หน่วยง�นภ�ครัฐ รวมทั้งบริษัทและกลุ่มเหล็กสหวิริย� ในปี 2564  
ได้มีก�รดำ�เนินง�นต่�งๆ ภ�ยใต้ก�รขับเคลื่อนของสภ�ผู้นำ�ชุมชน  
โดยมีทีมชุมชนสัมพันธ์บริษัทฯ ร่วมเป็นพ่ีเล้ียง ซ่ึงมีร�ยละเอียด ดังน้ี 
 
 1) กิจกรรมก�รจัดก�รขยะในพื้นที่ท่องเที่ยวบ�้นท�งส�ย หมู่ 9  
  ตำ�บลธงชัย เกิดจ�กก�รขับเคล่ือนของสภ�ผู้นำ�ชุมชนบ้�นท�งส�ย 
  คนในชมุชน โดยมวัีตถุประสงคเ์พือ่บรหิ�รจดัก�รขยะพล�สตกิ 
  ทีเ่กิดจ�กคนในชมุชนและนกัทอ่งเทีย่ว โดยก�รนำ�ม�แปรรปู 
  ให้เกิดประโยชน์ม�กท่ีสุด ซ่ึงมีกิจกรรมท่ีสำ�คัญ ได้แก่ Eco-brick  
  เต�เผ�ขยะรักษ์โลก และก�รทำ�โคมไฟจ�กขวดพล�สติก 
 2) กิจกรรมตล�ดสุข @ ม้�ร้อง หมู่ที่ 4 ตำ�บลพงศ์ประศ�สน์  
  ดำ�เนนิก�รโดยสภ�ผูน้ำ�ชมุชนบ�้นม้�รอ้ง เปน็ก�รจดัห�พืน้ที่ 
  ส�ธ�รณะให้คนในชุมชนนำ�สินค้�ม�จำ�หน่�ยทุกวันอ�ทิตย์  
  ให้กับคนภ�ยในชุมชนด้วยกัน ชุมชนใกล้เคียง และนักท่องเท่ียว 
  ในพ้ืนท่ีเพ่ือเป็นก�รเพ่ิมช่องท�งก�รตล�ดให้คนในชุมชนได้มี 
  ร�ยได้เพ่ิม และเป็นก�รส่งเสริมก�รท่องเที่ยวให้กับชุมชน 
  อีกท�งหนึ่ง 
 3) กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอ�ยุตำ�บลธงชัย โดยดำ�เนินก�รร่วมกับ 
  สภ�ผู้นำ�ชุมชนบ้�นท�งส�ย หมู่ที่  9 ตำ�บลธงชัย และ 
  โรงพย�บ�ลส่งเสริมสุขภ�พประจำ�ตำ�บลบ้�นถ้ำ�คีรีวงศ์  
  เพื่อส่งเสริมสุขภ�พท่ีดีของผู้สูงอ�ยุ ซึ่งมีผู้สูงอ�ยุเข้�ร่วม 
  ม�กกว่� 100 คน  
 4) ทีมชุมชนสัมพันธ์บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมก�รประเมินผล 
  ก�รดำ�เนินง�นสภ�ผู้นำ�ชุมชนประจำ�ปี ซึ่งเป็นก�รประเมิน 
  ตนเองของสภ�ผูน้ำ�ชมุชนทัง้ 6 แหง่ โดยสภ�ผู้นำ�ชุมชนทุกแห่ง  
  มีผลก�รดำ�เนินง�นในระดับดีม�ก  
 5) กิจกรรมภ�ยใต้ก�รขับเคลื่อนของสภ�ผู้นำ�ชุมชน ร่วมกับ 
  องคก์รภ�คเีครอืข�่ยภ�ยนอก เชน่ สภ�ผูน้ำ�ชุมชนบ�้นท�งส�ย  
  ร่วมประชุมเพ่ือตรวจประเมินม�ตรฐ�นก�รท่องเท่ียวโดยชุมชน 
  ของหมู่บ้�นท�งส�ย หมู่ที่ 9 ตำ�บลธงชัย และสภ�ผู้นำ�ชุมชน 
  บ้�นม้�ร้อง หมู่ที่ 4 ตำ�บลพงศ์ประศ�สน์ เข้�ร่วมประชุม 
  ก�รตรวจประเมินผ่�นระบบก�รสื่อส�รออนไลน์ (ZOOM)  
  โดยคณะกรรมก�รตรวจประเมินจ�กองค์ก�รบริห�รก�รพัฒน� 
  พ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือก�รท่องเท่ียวอย่�งย่ังยืน (อพท.) และเข้�ร่วมประชุม 
  ร่วมกับคณะเจ้�หน้�ที่ธน�ค�รเพื่อก�รเกษตรและสหกรณ์ 
  ก�รเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และเจ้�หน้�ที่ธน�ค�ร 
  เพื่อก�รเกษตรและสหกรณ์ก�รเกษตร ส�ข�บ�งสะพ�น  
  ห�รอืแนวท�งก�รจดัทำ�เอกส�ร ก�รเตรยีมขอ้มลู และสถ�นที ่ 
  เพื่อเข้�ร่วมก�รประกวดชุมชนอุดมสุขดีเด่น ระดับภูมิภ�ค  
  ภ�ยใต้แนวคิด BCG Model  

ส่วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน
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4.1 การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่ายจัดการ 
 (Management Discussion and Analysis: MD&A)

หน่วย : ล้านบาท
2564

ม.ค. - ธ.ค.
2563

ม.ค. - ธ.ค.
% YoY

ร�ยได้จ�กก�รข�ยและก�รให้บริก�ร 35,313 18,125 +95%

ต้นทุนข�ยและให้บริก�ร 32,309 17,415 +86%

กำ�ไร (ข�ดทุน) ขั้นต้น 3,005 710 +323%

ค่�ใช้จ่�ยในก�รข�ยและบริห�ร 824 788 +5%

Consolidated EBITDA1/ 1,657 2,751 -40%

กำ�ไรจ�กก�รตัดร�ยก�รหนี้สินท�งก�รเงินที่วัดมูลค�่ด้วยร�ค�ทุนตัดจำ�หน่�ย - 1,632 -

ข�ดทุนจ�กอัตร�แลกเปลี่ยนหนี้สินภ�ยใต้แผนฟื้นฟู (1,785) 560 -

ปรับปรุงจ�กก�รลดลงของภ�ระหนี้ค้ำ�ประกัน 586 - -

ต้นทุนท�งก�รเงิน (1,633) (1,721) -

กำ�ไร (ข�ดทุน) สุทธิ (536) 376 -

กำ�ไร (ข�ดทุน) ต่อหุ้น (บ�ท) (0.05) 0.03 -

หมายเหตุ :
1/ Consolidated EBITDA: เป็น EBITDA ของงบก�รเงินรวม ซึ่งรวมก�รตั้งหรือก�รกลับร�ยก�รค�่เผื่อก�รลดมูลค่�ของสินค้�คงเหลือ 
 และก�รตั้งสำ�รองจ�กภ�ระผูกพันต�มสัญญ�ซื้อวัตถุดิบ = กำ�ไรสุทธิ + ดอกเบี้ยจ�่ย + ภ�ษีเงินได้ + ค�่เสื่อมร�ค�และร�ยจ�่ยตัดบัญชี

ตาราง 1 : สรุปผลการด�าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย 

การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่ายจัดการ 
(Management Discussion and Analysis: 
MD&A)

04/

ส่วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน
ของกลุ่มบริษัท
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หน่วย : ล้านบาท
2564

ม.ค. - ธ.ค.
2563

ม.ค. - ธ.ค.
% YoY

รายได้จากการขายและให้บริการ 

งบการเงินรวม1/ 35,313 18,125 +95%

ธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อน 34,741 17,682 +96%

ธุรกิจท�งทะเล 205 118 +73%

ธุรกิจวิศวกรรม 271 264 +3%

EBITDA 

งบการเงินรวม 1,657 2,751 -40%

ธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อน 1,449 2,534 -43%

ธุรกิจท�งทะเล 192 85 +127%

ธุรกิจวิศวกรรม 9 39 -77%

ตัดร�ยก�รระหว่�งกัน 7 93

กำาไร/(ขาดทุน) สุทธิ 

งบการเงินรวม2/ (536) 376 -

ธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อน (632) 433 -

ธุรกิจท�งทะเล 82 (5) -

ธุรกิจวิศวกรรม (13) 19 -

ตัดร�ยก�รระหว่�งกัน 1 (71) -

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�น�จควบคุม 25 1

หมายเหตุ :
1/  ร�ยได้ของแต่ละธุรกิจเป็นร�ยได้หลังหักร�ยก�รระหว�่งกันแล้ว 
2/  ก�รบันทึกกำ�ไรในส่วนของ บมจ. เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย บันทึกโดยใช้วิธี Equity Method

หน่วย : เหรียญสหรัฐต่อตัน
2564

ม.ค. - ธ.ค.
2563

ม.ค. - ธ.ค.
% YoY

ร�ค�ข�ยเฉลี่ย 868 542 +60%

ต้นทุนข�ยเฉลี่ย 773 528 +47%

ค่�ก�รรีด (HRC Spread)1/ 176 90 +95%

HRC Rolling Margin2/   20.3% 16.7%

HRC EBITDA ต่อตัน3/ 40 82 -51%

ปริม�ณข�ย (พันตัน) 1,197 1,012 +18%

ปริม�ณก�รผลิต (พันตัน) 1,247 956 +30%

หมายเหตุ :
1/  ไม่รวมก�รตั้งหรือก�รกลับร�ยก�รค่�เผื่อก�รลดมูลค�่ของสินค้�คงเหลือ
2/  HRC Rolling Margin = HRC Spread/ร�ค�ข�ยเฉลี่ย
3/  HRC EBITDA: EBITDA ของบริษัท ซ่ึงรวมก�รต้ังค่�เผ่ือก�รลดมูลค่�ของสินค้�คงเหลือและก�รต้ังสำ�รองจ�กภ�ระผูกพันต�มสัญญ�ซ้ือวัตถุดิบสุทธิ (กลับร�ยก�ร)

ตาราง 2 : ผลการด�าเนินงานแยกตามธุรกิจ

ตาราง 3 : สรุปตัวเลขส�าคัญของธุรกิจเหล็กรีดร้อน (บริษัท)

ส่วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน
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ภาพรวมผลการดำาเนินงาน
 ในป ี2564 บรษัิทและบรษิทัยอ่ยมรี�ยไดจ้�กก�รข�ยและก�รใหบ้รกิ�ร 35,313 ล้�นบ�ท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 95 YoY โดยม ีConsolidated EBITDA  
1,657 ล�้นบ�ท ลดลงจ�ก 2,751 ล�้นบ�ท หรอืลดลงรอ้ยละ 40 จ�กชว่งเดยีวกนัของปทีีผ่�่นม� มผีลข�ดทนุสทุธ ิ536 ล�้นบ�ท ลดลงจ�กกำ�ไรสทุธ ิ 
376 ล้�นบ�ท ในปีท่ีผ่�นม� โดย Consolidated EBITDA และผลข�ดทุนสุทธิผลต่ำ�กว่�ปีท่ีผ่�นม�และไม่ได้สะท้อนผลก�รดำ�เนินง�นท่ีแท้จริงของบริษัท  
มีส�เหตุหลักม�จ�กร�ยก�รที่ไม่ใช่เงินสดประกอบด้วย (1) กำ�ไรจ�กก�รตัดร�ยก�รหนี้สินท�งก�รเงินที่วัดมูลค่�ด้วยร�ค�ทุนตัดจำ�หน่�ย  
1,632 ล้�นบ�ท ที่เกิดขึ้นในปี 2563 แต่ไม่ปร�กฏในปี 2564  (2) ผลข�ดทุนจ�กอัตร�แลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจ�กหนี้สินภ�ยใต้แผนฟื้นฟ ู
ซึ่งเป็นสกุลเงินตร�ต่�งประเทศจำ�นวน 1,785 ล้�นบ�ท ในปี 2564 ลดลงจ�กกำ�ไร 560 ล้�นบ�ท ในปี 2563 และ (3) ก�รต้ังสำ�รองค่�เผื่อ 
ก�รลดมูลค่�ของสินค้�คงเหลือจำ�นวน 460 ล้�นบ�ท ซึ่งเปลี่ยนแปลงจ�กที่มีก�รกลับร�ยก�ร 472 ล้�นบ�ทในปีที่ผ่�นม� ทำ�ให้ต้นทุนข�ย 
และบริก�รสูงกว่�ปีที่ผ่�นม�

อัตราส่วนการทำากำาไร 2564 2563

อัตร�กำ�ไรสุทธิ (%) -1.52 2.08

อัตร�ผลตอบแทนจ�กสินทรัพย์ (%) 5.18 10.04

อัตร�ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) N/A N/A

กำ�ไร (ข�ดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บ�ท) (0.05) 0.03

แผนภาพ 1 : รายได้จากการขายและให้บริการของบริษัทและบริษัทย่อย
35,313

18,125

5,013

 Q1/20 Q2/20 Q3/20 Q4/20 Q1/21 Q2/21 Q3/21 Q4/21 2020 2021

3,657 4,115
5,341

7,156
8,924 9,732 9,502

ร�ยได้จ�กก�รข�ยและให้บริก�ร (ล้�นบ�ท)

ส่วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน
ของกลุ่มบริษัท
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ธุรกิจเหล็กรีดร้อน (บริษัท) 

 รายได้ ในปี 2564 บริษัทมีร�ยได้จ�กก�รข�ยและให้บริก�ร 
รวม 34,741 ล�้นบ�ท เพิม่ขึน้ก�้วกระโดด รอ้ยละ 96 YoY จ�ก 17,682  
ล้�นบ�ท ในปีที่ผ่�นม� โดยมีปริม�ณส่งมอบ HRC 1,206 พันตัน  
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 19 YoY ทัง้นี ้ร�ค�ข�ย HRC เฉลีย่อยูท่ี ่27,964 บ�ท/ตนั  
หรือประม�ณ 868 เหรียญสหรัฐ/ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 60 YoY  
ต�มภ�วะร�ค�เหลก็ในตล�ดโลก โดยแบ่งเป็นก�รจำ�หน่�ยผลิตภัณฑ์  
SSI Principal Products (SPP) ร้อยละ 23, Innovated Value  
Products (IVP) ร้อยละ 34 และ Customized Prime Products (CPP)  
ร้อยละ 43 ของปริม�ณข�ยรวม
 ค่าใช้จ่าย ในปี 2564 บริษัทมีต้นทุนข�ยและให้บริก�ร 31,910  
ล�้นบ�ท แยกเปน็ตน้ทุนข�ยและบรกิ�รจำ�นวน 31,450 ล�้นบ�ท และ 
ก�รต้ังสำ�รองค่�เผ่ือก�รลดมูลค่�ของสินค้�คงเหลือจำ�นวน 460 ล้�นบ�ท  
โดยตน้ทนุข�ยและให้บรกิ�รเพิม่ขึน้รอ้ยละ 87 YoY จ�กปรมิ�ณก�รข�ย 
และร�ค�ที่สูงขึ้น มีค่�ใช้จ่�ยในก�รข�ยและบริห�ร 737 ล้�นบ�ท  
เพิ่มขึ้นร้อยละ 6 YoY จ�ก 697 ล�้นบ�ท  

 ค่าการรีด (HRC Spread) ในปี 2564 บริษัทมีค่�ก�รรีด (HRC 
Spread) 176 เหรียญสหรัฐ/ตัน เพิ่มขึ้นจ�ก 90 เหรียญสหรัฐ/ตัน  
ในปี 2563 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 95 YoY คิดเป็น HRC Rolling Margin  
ประม�ณร้อยละ 20.3 เพิ่มขึ้นจ�กร้อยละ 16.7 ในปี 2563 จ�กร�ค� 
ในตล�ดโลกที่สูงขึ้น
 กำาไร ในป ี2564 บรษิทัมกีำ�ไรขัน้ตน้ 2,831 ล�้นบ�ท ม ีHRC EBITDA  
1,449 ล�้นบ�ท และมผีลข�ดทนุสทุธ ิ632 ล้�นบ�ท โดยกำ�ไรขัน้ตน้ดขีึ้น  
ร้อยละ 386 แต่ HRC EBITDA ลดลงร้อยละ 43 และมีผลข�ดทุนสุทธิ 
ลดลงจ�กกำ�ไรสุทธิในปี 2563 จ�ก (1) กำ�ไรจ�กก�รตัดร�ยก�ร 
หนีส้นิท�งก�รเงนิทีว่ดัมลูค่�ดว้ยร�ค�ทุนตดัจำ�หน�่ย 1,632 ล�้นบ�ท  
ท่ีเกิดข้ึนในปี 2563 แต่ไม่ปร�กฏในปี 2564, (2) ผลข�ดทุนจ�กอัตร� 
แลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจ�กหนี้สินภ�ยใต้แผนฟ้ืนฟูซ่ึงเป็น 
สกุลเงินตร�ต่�งประเทศจำ�นวน 1,785 ล้�นบ�ท ในปี 2564 ลดลง 
จ�กกำ�ไร 560 ล้�นบ�ท ในปี 2563 และ (3) ก�รตั้งสำ�รองค่�เผื่อ 
ก�รลดมลูค�่ของสนิค�้คงเหลอืจำ�นวน 460 ล�้นบ�ท ซึง่เปลีย่นแปลง 
จ�กที่มีก�รกลับร�ยก�ร 472 ล�้นบ�ทในปีที่ผ่�นม� ทำ�ให้ต้นทุนข�ย 
และบริก�รสูงกว่�ปีที่ผ่�นม�

แผนภาพ 2 : รายได้และ EBITDA Margin ของธุรกิจเหล็กรีดร้อน
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ธุรกิจทางทะเล 

 บริษัท ท่าเรือประจวบ จ�ากัด (PPC) – บริษัทย่อย

 รายได้ ในปี 2564 PPC มีร�ยได้รวม 269 ล้�นบ�ท เพิ่มขึ้น 
รอ้ยละ 74 YoY เป็นผลม�จ�กบริม�ณสินค้�ผ่�นท่�เพ่ิมข้ึนร้อยละ 58 YoY  
จ�ก 1,620,993 ตนั เพิม่ขึน้เปน็ 2,553,452 ตนั เมือ่พจิ�รณ�แหลง่ทีม่� 
ของร�ยได้พบว่�โดยหลักเป็นร�ยได้จ�ก SSI ซ่ึงมีมูลค่�เท่�กับ 64 ล้�นบ�ท  
เพิ่มขึ้นร้อยละ 79 YoY และมีร�ยได้ยกเว้น SSI เท่�กับ 205 ล้�นบ�ท  

ธุรกิจวิศวกรรม 

 บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียร่ิง จ�ากัด (WCE) – บริษัทย่อย

 รายได้ ในปี 2564 WCE มีร�ยได้รวม 639 ล�้นบ�ท เป็นร�ยได้ 
จ�กก�รข�ยและใหบ้รกิ�รรวม 637 ล�้นบ�ท และร�ยไดอ้ืน่ 2 ล�้นบ�ท  
เม่ือเทียบกับปี 2563 ร�ยได้จ�กก�รข�ยและให้บริก�รรวม 609 ล�้นบ�ท  
และร�ยไดอ้ืน่ 7 ล�้นบ�ท เนือ่งจ�กสถ�นก�รณจ์�กโรคไวรสัโควดิ 19  
ในปี 2564 ดีขึ้นกว่�ปีที่ผ่�นส่งผลให้ส�ม�รถส่งมอบง�นบ�งส่วน 
ได้ม�กขึ้น

เพิ่มขึ้นร้อยละ 73 YoY โดยสรุป ร�ยได้ของ PPC เพิ่มขึ้นต�มปริม�ณ
สินค้�ผ่�นท่�ที่เพิ่มขึ้น
 กำาไร ในปี 2564 PPC กำ�ไรขั้นต้น 132 ล้�นบ�ท มี EBITDA 192  
ล�้นบ�ท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 472 และรอ้ยละ 127 ต�มลำ�ดบั และมกีำ�ไรสทุธ ิ 
82 ล้�นบ�ทเพิ่มขึ้นจ�กข�ดทุนสุทธิ ในปีที่ผ่�นม�

 กำาไร ในป ี2564 WCE มกีำ�ไรข้ันตน้ 42 ล�้นบ�ท, EBITDA เปน็ลบ  
3 ล้�นบ�ท และมีผลข�ดทุนสุทธิ 22 ล้�นบ�ท เมื่อเทียบกับ 
งวดเดยีวกนัในป ี2563 พบว�่ มกีำ�ไรข้ันต้น และ EBITDA ลดลงรอ้ยละ 50  
และร้อยละ 108 ต�มลำ�ดับ และผลประกอบก�รข�ดทุนสุทธิ ลดลง 
จ�กกำ�ไรสุทธิในปีท่ีผ่�นม� เน่ืองจ�กสถ�นก�รณ์ก�รระบ�ดของโรคไวรัส  
โควิด 19 ที่ต่อเนื่องและเป็นระยะเวล�ที่ย�ว ทำ�ให้บริษัทมีค่�ใช้จ่�ย 
ที่สูงขึ้นเนื่องจ�กมีก�รขย�ยระเวล�ก�รส่งมอบง�น และมีค่�ใช้จ่�ย 
ในก�รขนส่งที่เพิ่มสูงขึ้น

แผนภาพ 3 : รายได้และ EBITDA Margin ของธุรกิจทางทะเล

แผนภาพ 4 : รายได้และ EBITDA Margin ของธุรกิจวิศวกรรม
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ธุรกิจเหล็กปลายน้ำา 

 บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จ�ากัด (มหาชน) (TCRSS) - การร่วมค้า

 รายได้ ปี 2564 TCRSS มีร�ยได้จ�กก�รข�ยรวม 15,606 ล้�นบ�ท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 94 YoY โดยมีปริม�ณก�รข�ย 590 พันตัน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 57   
และร�ค�ข�ยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 24
 กำาไร ปี 2564 TCRSS มีผลกำ�ไรขั้นต้น 850 ล้�นบ�ท มี EBITDA 936 ล้�นบ�ท และมีผลกำ�ไรสุทธิ 516 ล้�นบ�ท เมื่อเปรียบเทียบกับ 
ช่วงเวล�เดียวกันกับปีก่อนพบว่�เพิ่มขึ้นร้อยละ 655, 503 และ 384 ต�มลำ�ดับ เป็นผลจ�กคว�มต้องก�รเหล็กขย�ยตัวและภ�คก�รผลิต 
ของอุตส�หกรรมรถยนต์ฟื้นตัวได้ดี  

ฐานะการเงิน

 สินทรัพย์

 บรษิทัและบรษิทัยอ่ยมสีนิทรพัยร์วม ณ วันที ่31 ธนัว�คม 2564 จำ�นวน 23,279 ล้�นบ�ท เพิม่ขึน้จ�ก 19,680 ล้�นบ�ท ณ วนัที ่31 ธันว�คม 
2563 โดยมีร�ยละเอียดสัดส่วนของสินทรัพย์ ดังนี้

 บริษัทและบริษัทย่อยมีลูกหน้ีและต๋ัวเงินรับก�รค้�สุทธิ ณ วนัที ่31 ธันว�คม 2564 มูลค่�สุทธิเท่�กับ 124 ล้�นบ�ท ลดลงร้อยละ 8 จ�ก 135 ล�้นบ�ท  
เมือ่เทยีบกบัสิน้ป ี2563  สนิค�้คงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัว�คม 2564 มมีลูค�่สุทธ ิ8,021 ล้�นบ�ท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 86 เมือ่เทยีบกับสิน้ป ี2563 เนือ่งจ�ก 
มลูค�่สนิค�้ทีเ่พิม่ขึน้จ�กร�ค�ทีส่งูขึน้ และมทีีด่นิ อ�ค�รและอปุกรณส์ทุธ ิณ วนัที ่31 ธนัว�คม 2564 มลูค�่สทุธ ิ10,543 ล�้นบ�ท ลดลงเลก็นอ้ย 
จ�ก ณ สิ้นปี 2563 

สินทรัพย์
31 ธ.ค. 2564 31 ธ.ค. 2563 31 ธ.ค. 2562

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด 496 2.13 666 3 360 2

ลูกหนี้และตั๋วเงินรับก�รค้� – สุทธิ 124 0.53 135 1 68 0

สินค้�คงเหลือ – สุทธิ 8,021 34.46 4,316 22 7,464 34

ที่ดิน อ�ค�ร และอุปกรณ์ – สุทธิ 10,543 45.29 10,923 56 10,926 50

เงินลงทุนในก�รร่วมค้� 2,741 11.78 2,564 13 2,629 12

สินทรัพย์อื่นๆ 1,352 5.81 1,076 5 441 2

สินทรัพย์รวม 23,279 100 19,680 100 21,888 100

แผนภาพ 5 : รายได้และ EBITDA Margin ของธุรกิจเหล็กปลายน้�า (TCRSS) 
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 หนี้สินและแหล่งที่มาของเงินทุน

 สัดส่วนของหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อยประกอบด้วย

 บรษิทัและบรษิทัยอ่ยมหีนีส้นิรวม ณ วนัที ่31 ธนัว�คม 2564 จำ�นวน 38,350 ล�้นบ�ท เพิม่ขึน้จ�ก 34,201 ล้�นบ�ท ณ วันที ่31 ธนัว�คม 2563  
จ�ก (1) เจ�้หนีก้�รค�้ทีเ่พิม่ขึน้รอ้ยละ 71 จ�ก 2,838 ล�้นบ�ท เปน็ 4,845 ล�้นบ�ท จ�กปรมิ�ณก�รข�ยทีม่�กขึน้ และ (2) หนีส้นิภ�ยใตแ้ผนฟืน้ฟ ู
ที่เพิ่มขึ้นจ�ก 29,752 ล้�นบ�ท เป็น 32,049 ล�้นบ�ท
 โดยหนีส้นิภ�ยใต้แผนฟืน้ฟจูำ�นวน 32,049 ล�้นบ�ท แบง่เปน็ (1) หนีส้นิภ�ยใตแ้ผนฟ้ืนฟกูจิก�รทีม่กีำ�หนดชำ�ระภ�ยใน 1 ป ีจำ�นวน 1,420 ล�้นบ�ท  
เพิ่มขึ้นจ�ก 225 ล้�นบ�ท ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2563 เนื่องจ�กได้เริ่มกลับม�ชำ�ระคืนเงินกู้ต�มแผนฟื้นฟูตั้งแต่เดือนมีน�คม 2564 เป็นต้นไป  
ต�มทีก่ำ�หนดในแผนฟืน้ฟฉูบบัแกไ้ข หลงัจ�กทีง่ดชำ�ระหนีเ้งนิตน้ไปตัง้แตง่วดเดอืนมนี�คม 2563 และ (2) หนีส้นิระยะย�วภ�ยใตแ้ผนฟืน้ฟกูจิก�ร 
ที่ยังไม่ถึงกำ�หนดชำ�ระจำ�นวน 30,629 ล้�นบ�ท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 จ�ก 29,527 ล�้นบ�ท ณ งวดสิ้นปี 2563 โดยมีส�เหตุหลักม�จ�กก�รข�ดทุน 
จ�กอัตร�แลกเปลี่ยนหนี้สินภ�ยใต้แผนฟื้นฟูซึ่งเป็นเงินตร�ต่�งประเทศ 
 เงนิกูย้มืระยะย�วทัง้หมดจ�กสถ�บนัก�รเงนิ ประม�ณก�รหนีส้นิจ�กก�รเปน็ผูค้้ำ�ประกนั และเจ�้หนีอ้ืน่ภ�ยใตแ้ผนฟืน้ฟูกจิก�รรวมเปน็ส่วนหนึ่ง 
ของแผนฟื้นฟูกิจก�ร ทั้งนี้ ก�รจัดประเภทของเงินกู้ยืม ประม�ณก�รหนี้สิน เจ้�หนี้อื่น และดอกเบี้ยค้�งจ่�ยภ�ยใต้แผนฟื้นฟูกิจก�ร เป็นไปต�ม 
แผนก�รชำ�ระหนีท้ีร่ะบใุนแผนฟืน้ฟกูจิก�ร โดยบรษิทัไดส้รปุส�ระสำ�คญัของแผนฟืน้ฟกูจิก�รครัง้ที ่1 ครัง้ที่ 2 และคำ�รอ้งขอเสนอขอแกไ้ขแผนฟ้ืนฟู  
ครั้งที่ 2 ที่ไว้ในหม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินข้อ 26 ด้วย
 ณ วนัที ่31 ธนัว�คม 2564 บรษัิทและบรษัิทย่อยมสีว่นของผูถ้อืหุน้ของบรษัิทตดิลบ 15,578 ล�้นบ�ท ตดิลบเพิม่ขึน้จ�กตดิลบ 15,042 ล�้นบ�ท  
ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2563 จ�กผลข�ดทุนจ�กก�รดำ�เนินง�นของกลุ่มบริษัท

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
31 ธ.ค. 2564 31 ธ.ค. 2563 31 ธ.ค. 2562

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

ภ�ระหนี้สินภ�ยใต้แผนฟื้นฟูที่ถึงกำ�หนดชำ�ระ
ภ�ยใน 1 ปี

1,420 6 225 1 1,766 8

เจ้�หนี้ก�รค้� 4,845 21 2,838 14 5,149 24

ภ�ระหนี้สินระยะย�วภ�ยใต้แผนฟื้นฟู 30,629 132 29,527 150 55,227 252

หนี้สินอื่นๆ 1,457 6 1,611 8 1,004 5

รวมหนี้สิน 38,350 34,201 63,146

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ (15,578) (67) (15,042) (76) (41,803) (191)

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�น�จควบคุม 507 2 521 3 544 2

ส่วนของผู้ถือหุ้น (15,071) (14,521) (41,258)

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 23,279 100 19,680 100 21,888 100

ส่วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน
ของกลุ่มบริษัท
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 สภาพคล่อง

 1. กระแสเงินสด

 ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดสุทธิจำ�นวน 496 ล้�นบ�ท ลดลงจ�ก 666 ล้�นบ�ท ณ สิ้นปี 2563 โดยมี 
ส่วนประกอบหลักม�จ�ก
 • เงินสดสุทธิได้ม�จ�กกิจกรรมดำ�เนินง�น 843 ล้�นบ�ท ประกอบด้วย (1) เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำ�เนินง�นจำ�นวน 497 ล้�นบ�ท  
  และ (2) เงินสดรับจ�กก�รเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินดำ�เนินง�นสุทธิจำ�นวน 1,340 ล�้นบ�ท 
 • เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 387 ล้�นบ�ท ประกอบด้วย (1) เงินฝ�กสถ�บันก�รเงินที่มีข้อจำ�กัดในก�รใช้เพิ่มขึ้น 30 ล้�นบ�ท  
  (2) กระแสเงินสดจ่�ยเพ่ือก�รลงทุนในสินทรัพย์ถ�วรเพ่ิมเติมระหว่�งปี 354 ล้�นบ�ท และ (3) กระแสเงินสดจ่�ยจ�กกิจกรรมอ่ืนๆ 3 ล้�นบ�ท
 • เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดห�เงิน 626 ล้�นบ�ท มีส่วนประกอบที่สำ�คัญ คือ (1) เงินสดจ่�ยชำ�ระต้นทุนท�งก�รเงิน 77 ล้�นบ�ท  
  (2) เงินสดจ่�ยชำ�ระหนี้ต�มแผนฟื้นฟูกิจก�ร 458 ล�้นบ�ท และ (3) เงินสดจ�่ยจ�กกิจกรรมจัดห�เงินอื่น 91 ล�้นบ�ท 

 2. อัตราส่วนสภาพคล่อง

 บริษัทและบริษัทย่อยมีสภ�พคล่องลดลง ณ สิ้นปี 2564 เมื่อเปรียบเทียบกับ ณ สิ้นปี 2563 โดยมีอัตร�ส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สิน
หมุนเวียนลดลง แต่มีระยะเวล�เก็บหนี้เฉลี่ย และระยะเวล�ข�ยสินค้�เฉลี่ยลดลง ดังนี้

 อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2564 เท�่กับ 1.29 เท�่ ลดลงจ�ก 1.32 เท�่ ณ สิ้นปี 2563 จ�กภ�ระหนี้สิน 
ภ�ยใต้แผนฟื้นฟูที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภ�ยใน 1 ปี ที่เพิ่มขึ้นจ�กก�รกลับม�ชำ�ระหนี้ต�มแผนฟื้นฟูกิจก�รตั้งแต่งวดเดือนมีน�คม 2564 เป็นต้นไป  
หลังจ�กที่พักชำ�ระหนี้ระหว่�งงวดเดือนมีน�คม 2563 ถึงเดือนกุมภ�พันธ์ 2564 และเจ้�หนี้ก�รค้�ที่เพิ่มขึ้นต�มปริม�ณข�ยที่เพิ่มขึ้นของ 
ธุรกิจเหล็กรีดร้อน

 นโยบายและการให้สินเชื่อการค้า
 ก�รผลิตซึ่งมีคว�มต้องก�รใช้เงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจ ดังนั้นก�รค้�ปกติของบริษัทในปัจจุบันจึงเปลี่ยนเป็นก�รเก็บเงินล่วงหน้� 
หรือเก็บเงินก่อนส่งสินค้�เป็นหลัก แต่จะมีก�รให้สินเชื่อก�รค้�เพียงส่วนน้อย ในปัจจุบันก�รให้สินเชื่อก�รค้�จะให้ระยะเวล�ไม่เกิน 5 - 7 วัน  
ซึ่งก�รวิเคร�ะห์อัตร�ส่วนท�งก�รเงินของก�รให้สินเชื่อจะสัมพันธ์กับระยะเวล�เก็บหนี้เฉลี่ยของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทดำ�เนินธุรกิจอย่�งระมัดระวัง
และช่วงสถ�นก�รณ์โควิด 19 ที่ผ่�นม� โดยบริษัทไม่ประสบปัญห�ในก�รเก็บหนี้ เนื่องจ�กก�รค้�ปกติของบริษัทจะใช้ก�รเก็บเงินล่วงหน้� 
หรือเก็บเงินก่อนส่งสินค้�เป็นหลัก และมีก�รให้สินเชื่อก�รค้�เพียงส่วนน้อยเท่�นั้น

         อัตราส่วนสภาพคล่อง ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562

อัตร�ส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียน (เท�่) 1.29 1.32 1.10

อัตร�ส่วนหนี้สินที่มีภ�ระดอกเบี้ยจ�่ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท�่) N/A N/A N/A

ระยะเวล�เก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 39.76 79.04 34.77

ระยะเวล�ข�ยสินค้�เฉลี่ย (วัน) 19.87 28 34.97

ส่วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน
ของกลุ่มบริษัท

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี/
รายงานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน)
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4.2 ข้อมูลสำาคัญทางการเงิน
ตารางสรุปงบการเงินรวม

งบแสดงฐานะการเงิน
บริษัท สหวิริย�สตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันว�คม

 งบการเงินรวม งบการเงินรวม งบการเงินรวม

2564 2563 2562

 บาท  ร้อยละ บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด  496,419,762  2.1  665,739,959 3.4 359,994,931 1.6

ลูกหนี้ก�รค้�  124,435,894  0.5  134,803,702 0.7 67,559,000 0.3

ลูกหนี้อื่นจ�กกิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน  36,381,221  0.2  163,943,165 0.8  172,792,089 0.8

สินทรัพย์ที่เกิดจ�กสัญญ�-หมุนเวียน  21,146,617  0.1  16,593,096 0.1  12,588,259 0.1

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นกิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน  26,788,560  0.1  11,055,963 0.1  -   0.0

ส่วนของเงินให้กู้ยืมระยะย�วท่ีถึงกำ�หนดชำ�ระในหน่ึงปี  25,959,391  0.1  14,875,294 0.1  -   0.0

สินค้�คงเหลือ 8,021,248,242  34.5 4,316,393,324 21.9 7,463,700,630 34.1

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  560,765,449  2.4  242,585,812 1.2 217,414,058 1.0

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 9,313,145,136  40.0 5,565,990,315 28.3 8,294,048,967 37.9

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝ�กสถ�บันก�รเงินที่มีข้อจำ�กัดในก�รใช้  74,048,419  0.3  44,135,840 0.2 7,595,649 0.0

เงินลงทุนในกิจก�รที่ควบคุมร่วมกัน  2,741,466,298  11.8  2,564,156,667 13.0 2,628,781,546 12.0

เงินให้กู้ยืมระยะย�ว  507,040,469  2.2  471,446,343 2.4  -   0.0

ที่ดิน อ�ค�รและอุปกรณ์ 10,542,803,469  45.3 10,922,902,304 55.5 10,926,465,042 49.9

สินทรัพย์สิทธิก�รใช้  50,112,105  0.2  71,521,507 0.4  -   0.0

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  18,083,109  0.1  12,970,146 0.1 12,867,820 0.1

สินทรัพย์ภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชี  15,403,465  0.1  9,770,968 0.0 3,635,401 0.0

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  16,532,969  0.1  16,932,530 0.1 14,360,040 0.1

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 13,965,490,303  60.0 14,113,836,305 71.7 13,593,705,498 62.1

รวมสินทรัพย์ 23,278,635,439  100.0 19,679,826,620 100.0 21,887,754,465 100.0

ส่วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน
ของกลุ่มบริษัท

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี/
รายงานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน)
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งบแสดงฐานะการเงิน
บริษัท สหวิริย�สตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันว�คม

 งบการเงินรวม งบการเงินรวม งบการเงินรวม

2564 2563 2562

 บาท  ร้อยละ บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะสั้นจ�กสถ�บันก�รเงิน  39,000,000  0.2  40,000,000 0.2 60,682,672 0.3

เจ้�หนี้ก�รค้�  4,844,666,302  20.8  2,837,508,891 14.4 5,148,662,542 23.5

เจ้�หนี้หมุนเวียนอื่นกิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน  11,477,271  0.0  11,084,669 0.1 6,468,953 0.0

เจ้�หนี้หมุนเวียนอื่น  226,005,776  1.0  219,693,792 1.1  280,685,806 1.3

หนี้สินที่เกิดจ�กสัญญ�-หมุนเวียน  550,436,976  2.4  823,914,277 4.2  244,835,765 1.1

ส่วนของหน้ีสินภ�ยใต้แผนฟ้ืนฟูท่ีถึงกำ�หนดชำ�ระ   
ภ�ยในหน่ึงปี  1,420,201,862  6.1  225,082,399 1.1

 
1,766,345,097 8.1

ส่วนของหนี้สินต�มสัญญ�เช่�ที่ถึงกำ�หนดชำ�ระ
  ภ�ยในหนึ่งปี  33,711,976  0.1 

 
31,444,814 0.2  2,332,033 0.0

ประม�ณก�รหนี้สินจ�กสัญญ�ที่สร�้งภ�ระ  -    -    12,290,774 0.1  -   0.0

ภ�ษีเงินได้ค้�งจ�่ย  10,166,413  0.0  -   0.0 3,502,669 0.0

หนี้สินท�งก�รเงินหมุนเวียนอื่น  104,991,274  0.5  731,876 0.0  -   0.0

หนี้สินหมุนเวียนอื่น  2,415,933  0.0  -   0.0  -   0.0

รวมหนี้สินหมุนเวียน  7,243,073,783  31.1 4,201,751,492 21.4 7,513,515,537 34.3

หนี้สินไม่หมุนเวียน

ประม�ณก�รหน้ีสินภ�ยใต้สัญญ�ค้ำ�ประกันและอ่ืนๆ 30,628,525,877  131.6 29,527,288,478 150.0 55,226,829,497 252.3

หนี้สินต�มสัญญ�เช่�ก�รเงิน  17,243,349  0.1  41,439,486 0.2 1,803,188 0.0

ภ�ระผูกพันผลประโยชน์พนักง�น  421,759,817  1.8  391,164,406 2.0 360,918,519 1.6

หนี้สินภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชี  38,689,914  0.2  38,379,800 0.2 42,065,298 0.2

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

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 31,107,042,833  133.6 29,999,096,046 152.4 55,632,440,378 254.2

รวมหนี้สิน 38,350,116,616  164.7 34,200,847,538 173.8 63,145,955,915 288.5

ส่วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน
ของกลุ่มบริษัท

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี/
รายงานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน)
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งบแสดงฐานะการเงิน
บริษัท สหวิริย�สตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย 
ณ วันที่ 31 ธันว�คม

 งบการเงินรวม งบการเงินรวม งบการเงินรวม

2564 2563 2562

 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 56.5 11,113,018,280 50.8

ส่วนลดมูลค่�หุ้นส�มัญ (9,500,000,000) (43.4) (9,500,000,000) (48.3) (9,500,000,000) (43.4)

กำ�ไรสะสม  -   0.0 0.0

    จัดสรรแล้ว  -   0.0 0.0

    จัดสรรแล้ว - สำ�รองต�มกฎหม�ย  -   0.0 0.0

    ยังไม่ได้จัดสรร (17,191,282,046) (198.4) (16,654,971,212) (84.6) (43,415,571,375) (198.4)

รวมส่วนของบริษัท (15,578,263,766) (191.0) (15,041,952,932) (76.4) (41,802,553,095) (191.0)

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�น�จควบคุม 506,782,589  2.5 520,932,014 2.6 544,351,645 2.5

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น (15,071,481,177) (64.7) (14,521,020,918) (73.8) (41,258,201,450) (188.5)

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 23,278,635,439  100.0 19,679,826,620 100.0 21,887,754,465 100.0

ส่วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน
ของกลุ่มบริษัท

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี/
รายงานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน)
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งบกำาไรขาดทุน
บริษัท สหวิริย�สตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
ประจำ�ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม

 งบการเงินรวม งบการเงินรวม งบการเงินรวม

2564 2563 2562

 บาท  ร้อยละ บาท  ร้อยละ บาท  ร้อยละ 

รายได้

ร�ยได้จ�กก�รข�ย  34,524,201,377  97.5  17,456,188,002 96.0  24,554,308,764 96.3

ร�ยได้จ�กก�รให้บริก�ร  789,263,335  2.2  668,722,288 3.7  645,090,223 2.5

กำ�ไรจ�กก�รข�ยเงินลงทุนในกิจก�รท่ีควบคุมร่วมกัน  -   0.0 0.8

กำ�ไรจ�กอัตร�แลกเปลี่ยนสุทธิ  -   0.0  212,484,840 0.8

ร�ยได้อื่น  104,956,638  0.3  64,413,369 0.4  78,935,366 0.3

รวมรายได้ 35,418,421,350  100.0 18,189,323,659 100.0 25,490,819,193 100.0

ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนข�ย  31,615,651,836  89.3  16,818,610,938 92.5  25,087,705,928 98.4 

ต้นทุนก�รผลิตที่ว่�งเปล่�  -    -    60,185,292 0.3  -   0.0 

ต้นทุนก�รให้บริก�ร  692,992,394  2.0  596,263,071 3.3  482,436,680 1.9 

ค่�ใช้จ่�ยในก�รข�ย  88,124,401  0.2  63,299,286 0.3  85,536,672 0.3 

ค่�ใช้จ่�ยในก�รบริห�ร  625,407,516  1.8  628,002,895 3.5  623,426,447 2.4 

ประม�ณก�รภ�ระดอกเบ้ียจ�กก�รดำ�เนินง�นท่ียกเลิก  -   0.0  -   0.0 

ค่�ตอบแทนผู้บริห�ร  110,796,428  0.3  95,289,282 0.5  99,778,329 0.4 

ข�ดทุนจ�กอัตร�แลกเปลี่ยน  1,070,772  0.0  33,435,996 0.2  -   0.0 

ค่�เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (กลับร�ยก�ร)  17,879,017  0.1  (80,372,638) (0.4)  889,782,638 3.5 

ข�ดทุน (กลับร�ยก�ร) จ�กสัญญ�ที่สร้�งภ�ระ  92,700,499  0.3  12,290,775 0.1  (1,072,952) (0.0)

ผลกำ�ไร (ข�ดทุน) ของหน้ีสินท�งก�รเงินท่ีวัดมูลค่�ยุติธรรม  1,198,243,891  3.4  (2,191,073,036) (12.0)  -   0.0 

ต้นทุนท�งก�รเงิน  1,633,003,385  4.6  1,721,160,543 9.5  5,511,242 0.0 

รวมค่าใช้จ่าย 36,075,870,139  101.9 17,757,092,404 97.6 27,273,104,984 107.0

ส่วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน
ของกลุ่มบริษัท

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี/
รายงานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน)
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งบกำาไรขาดทุน
บริษัท สหวิริย�สตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
ประจำ�ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม

 งบการเงินรวม งบการเงินรวม งบการเงินรวม

2564 2563 2562

 บาท  ร้อยละ บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ

ส่วนแบ่งกำาไรในตราสารทุน - การบัญชีด้านผู้ลงทุน

   กิจก�รที่ควบคุมร่วมกัน  177,309,631  0.5  (64,624,878) (0.4)  34,653,763 0.1 

กำาไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้  (480,139,158) (1.4)  367,606,377  2.0 (1,747,632,028) (6.9)

ค่�ใช้จ่�ยภ�ษีเงินได้  (16,421,101) (0.0)  9,821,065  0.1  (29,343,852) (0.1)

ขาดทุนสำาหรับปีจากการดำาเนินงานต่อเนื่อง  (496,560,259) (1.4)  377,427,442  2.1 (1,776,975,880) (7.0)

การดำาเนินงานที่ยกเลิก

ข�ดทุนจ�กก�รดำ�เนินง�นที่ยกเลิกสุทธิจ�กภ�ษี  -    -    -   0.0  -   0.0

กำาไร (ขาดทุน) สำาหรับปี  (496,560,259) (1.4)  377,427,442  2.1 (1,776,975,880) (7.0)

ส่วนของกำาไร (ขาดทุน) ที่เป็นของ

    ผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่  (536,310,834) (1.5)  376,347,073  2.1  (1,802,877,833) (7.1)

    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�น�จควบคุม  39,750,575 0.1  1,080,369 0.0  25,901,953 0.1 

กำาไร (ขาดทุน) สำาหรับปี  (496,560,259) (1.4)  377,427,442  2.1 (1,776,975,880) (7.0)

ส่วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน
ของกลุ่มบริษัท

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี/
รายงานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน)
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งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
บริษัท สหวิริย�สตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
ประจำ�ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 

 งบการเงินรวม งบการเงินรวม งบการเงินรวม

2564 2563 2562

 บาท  ร้อยละ บาท  ร้อยละ บาท  ร้อยละ 

กำาไร (ขาดทุน) สำาหรับปี (496,560,259) (1.4) 377,427,442 2.1 (1,776,975,880) (7.0)

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกำาไร
   หรือขาดทุน

ข�ดทุนจ�กก�รตีมูลค่�ท่ีดิน อ�ค�รและอุปกรณ์ใหม่  -    -    -    -    -    -   

ค่�เสื่อมร�ค�ของส่วนเกินทุนจ�กก�รตีร�ค�  -    -    -    -    -    -   

ภ�ษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของ กำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จอื่น  -    -    -    -    -    -   

 -    -    -   

รายการที่อาจถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกำาไร
   หรือขาดทุน

ผลต่�งจ�กอัตร�แลกเปล่ียนจ�กก�รแปลงค่�หน่วยง�นต่�งประเทศ  -    -    -    -    -   

จัดประเภทร�ยก�รผลต่�งจ�กอัตร�แลกเปลี่ยนจ�กก�รชำ�ระ
   บัญชีบริษัทย่อย  -    -    -   

 
-    -   

ก�รตีมูลค่�ที่ดิน อ�ค�รและอุปกรณ์

    กลุ่มบริษัท  -    -    -    (79,622,016)

    กิจก�รที่ควบคุมร่วมกัน  -    -    -    (5,312,917) (0.0)

ภ�ษีเงินได้เก่ียวกับองค์ประกอบของ

      กำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จอื่น  -    -    -    5,456,482  0.0 

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำาหรับปี  -    -    -    -    (79,478,451) (0.3)

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี  (496,560,259) (1.4)  377,427,442  2.1 (1,856,454,331) (7.3)

ส่วนของกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมที่เป็นของ

    ผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่  (536,310,834)  (1.5)  376,347,073  2.1  (1,881,987,776)  (7.4)

    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�น�จควบคุม  39,750,575  0.1  1,080,369  0.0  25,533,445  0.1 

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี  (496,560,259) (1.4)  377,427,442  2.1 (1,856,454,331) (7.3)

ส่วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน
ของกลุ่มบริษัท

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี/
รายงานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน)
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งบกระแสเงินสด
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ประจำาปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

 งบการเงินรวม  งบการเงินรวม  งบการเงินรวม 

2564 2563 2562

 บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน

กำาไร(ขาดทุน)สุทธิสำาหรับปี (496,560,259) 377,427,442 (1,776,975,880)

รายการปรับปรุง

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย 750,582,280 649,485,055 723,033,436 

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ) 17,879,017 1,242,912 843,240,786 

ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง (กลับรายการ) 460,189,988 (538,517,729) 35,404,123 

ขาดทุน (กำาไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง (26,196,168) (23,369,224) 36,887,578 

ขาดทุน (กำาไร) จากสัญญาซื้อขายต่างประเทศล่วงหน้า 1,684,057 731,876  -   

ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย (โอนกลับบัญชี)  -   (3,818,886)  -   

อาคารและอุปกรณ์ เสียหายจากอุทกภัย  -   368,138  -   

ตัดจำาหน่ายอุปกรณ์ 139,305 1,711,300 154,467 

ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน 32,566,041 34,319,841 83,672,525 

ขาดทุนจากสัญญาที่สร้างภาระ (กลับรายการ) 92,700,499 12,290,774 (1,072,952)

ขาดทุน (กำาไร) จากการจำาหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (5,535,230) (272,888) (1,056,789)

(โอนกลับ)ขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (899,000)

     (สุทธิจากภาษีเงินได้) (177,309,631) 64,624,879 (34,653,762)

ขาดทุน(กำาไร)จากการปรับมูลค่ายุติธรรม 1,198,243,891 (2,191,073,036)  -   

ต้นทุนทางการเงิน 1,633,003,385 1,721,160,543 5,511,242 

รายได้ทางการเงิน (14,331,204) (10,396,773) (3,574,048)

ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย (กลับรายการ)  -   (1,584,000)

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ 16,421,101 (9,821,065) 29,343,852 

 3,482,578,072  86,093,159  (61,669,422)

ส่วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน
ของกลุ่มบริษัท

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี/
รายงานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน)
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งบกระแสเงินสด
บริษัท สหวิริย�สตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
ประจำ�ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 

 งบการเงินรวม งบการเงินรวม งบการเงินรวม

2564 2563 2562

 บาท บาท บาท

การเปล่ียนแปลงของสินทรัพย์และหน้ีสินดำาเนินงาน

ลูกหนี้ก�รค้� 142,507,633 (68,754,544) 242,290,398 

ลูกหนี้อื่นจ�กกิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน (22,662,491) 8,848,924 134,570,290 

สินทรัพย์ที่เกิดจ�กสัญญ�-หมุนเวียน (4,553,521) (4,004,837)  -   

สินค้�คงเหลือ (4,165,044,906) 3,685,825,035 2,173,821,599 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (282,094,434) 14,203,771 5,002,426 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 399,561 (2,572,490) (3,996,217)

เจ้�หนี้ก�รค้� 1,978,855,568 (2,282,252,397) (629,509,265)

เจ้�หนี้อื่นกิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน 392,602 4,615,716 70,339,134 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 22,992,414 (69,864,065) (20,013,168)

ประม�ณก�รหนี้สินเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและอื่นๆ (273,477,301) 579,078,512  -   

ผลประโยชน์จ่�ยโดยโครงก�ร (1,970,630) (4,073,954) (2,733,813)

รับคืนภ�ษีเงินได้ (34,499,713) (25,738,695) 23,152,469 

จ่�ยภ�ษีเงินได้  -   17,470,638 (36,554,179)

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำาเนินงาน  843,422,854  1,938,874,773  1,894,700,252 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินรับจ�กร�ยได้ท�งก�รเงิน 2,669,231 965,927 3,594,619 

สินทรัพย์ท�งก�รเงินไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง (29,912,579) (36,540,191) 90,734,919 

จ่�ยเงินให้กู้ยืมระยะสั้นกิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน (15,349,570) (41,008,435)  -   

รับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นกิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน 1,024,950 29,733,985  -   

จ่�ยเงินให้กู้ยืมระยะย�ว  -   (492,490,118)  -   

รับคืนเงินให้กู้ยืมระยะย�วกิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน  6,466,209.00 

ซื้อที่ดิน อ�ค�รและอุปกรณ์ (354,455,335) (623,622,879) (588,496,075)

เงินสดรับจ�กก�รข�ยที่ดิน อ�ค�รและอุปกรณ์ 5,535,714 273,022 1,078,715 

ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (3,079,006) (4,694,127) (4,445,195)

เงินปันผลรับ  -    -   

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน  (387,100,386)  (1,167,382,816)  (497,533,017)

ส่วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน
ของกลุ่มบริษัท

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี/
รายงานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน)
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งบกระแสเงินสด
บริษัท สหวิริย�สตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
ประจำ�ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 

 งบการเงินรวม งบการเงินรวม งบการเงินรวม

2564 2563 2562

 บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

จ�่ยต้นทุนท�งก�รเงิน (77,281,806) (11,897,197) (5,532,982)

เงินกู้ยืมระยะสั้นจ�กสถ�บันก�รเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) (1,000,000) (20,682,672) 30,682,672 

จ�่ยชำ�ระหนี้ต�มแผนฟื้นฟูกิจก�ร (457,608,607) (374,740,937) (1,756,655,277)

จ�่ยชำ�ระหนี้สินต�มสัญญ�เช่� (35,852,252) (33,926,123) (17,397,332)

เงินปันผลจ�่ย (53,900,000) (24,500,000) (44,100,000)

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน  (625,642,665)  (465,746,929)  (1,793,002,919)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ (169,320,197) 305,745,028 (395,835,684)

เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด ณ วันที่ 1 มกร�คม 665,739,959 359,994,931 755,830,615 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 496,419,762 665,739,959 359,994,931 

ส่วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน
ของกลุ่มบริษัท

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี/
รายงานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน)
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อัตราส่วนทางการเงิน
บริษัท สหวิริย�สตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย

2564 2563 2562

อัตราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO)

อัตร�ส่วนสภ�พคล่อง (เท่�) 1.29 1.32 1.10

อัตร�ส่วนสภ�พคล่อง ไม่รวมเงินกู้ระยะย�วที่ถูกจัดประเภท (เท่�) 1.29 1.32 1.10

อัตร�ส่วนสภ�พคล่องหมุนเร็ว (เท่�) 0.09 0.19 0.06

อัตร�ส่วนสภ�พคล่องหมุนเร็ว ไม่รวมเงินกู้ระยะย�วที่ถูกจัดประเภท (เท่�) 0.09 0.19 0.06

อัตร�ส่วนสภ�พคล่องกระแสเงินสด (เท�่) 0.15 0.33 0.24

อัตร�ส่วนหมุนเวียนลูกหนี้ก�รค้� (เท่�) 9.18 4.62 10.50

ระยะเวล�เก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 39.76 79.04 34.77

อัตร�ส่วนหมุนเวียนสินค้�คงเหลือ (เท่�) 18.64 12.90 10.45

อัตร�ส่วนหมุนเวียนสินค้�คงเหลือ (เท่�) (ไม่รวม Provision) 18.37 13.31 10.44

ระยะเวล�ก�รข�ยสินค้�เฉลี่ย (วัน) 19.58 28.29 34.92

ระยะเวล�ก�รข�ยสินค้�เฉลี่ย (วัน)  (ไม่รวม Provision) 19.87 27.42 34.97

อัตร�ส่วนหมุนเวียนเจ้�หนี้ (เท�่) 8.41 4.36 4.67

ระยะเวล�ชำ�ระหนี้ (วัน) 43.39 83.69 78.11

Cash Cycle (วัน) - ระยะเวล�ในก�รหมุนเวียนของเงินสดของกิจก�ร 16 24 (8)

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำาไร (PROFITABILITY RATIO)

อัตร�กำ�ไรขั้นต้น 8.51%  3.92%  (1.47%)

อัตร�กำ�ไรจ�กก�รดำ�เนินง�น  5.91%  (0.49%)  (4.68%)

อัตร�กำ�ไรอื่น 0.29% 0.17%  1.14% 

อัตร�ส่วนเงินสดต่อก�รทำ�กำ�ไร (เท�่) 0.40 (21.82) (1.61)

อัตร�กำ�ไรสุทธิ  (1.52%)  2.08%  (7.15%)

อัตร�ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น N/A N/A N/A

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำาเนินงาน (EFFICIENCY RATIO)

อัตร�ผลตอบแทนจ�กสินทรัพย์ 5.18%  10.04%  (7.40%)

อัตร�ผลตอบแทนจ�กสินทรัพย์ถ�วร 10.37%  19.11%  (16.09%)

อัตร�ก�รหมุนของสินทรัพย์ (เท�่)  1.65  0.88  1.07 

ส่วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน
ของกลุ่มบริษัท
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อัตราส่วนทางการเงิน
บริษัท สหวิริย�สตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย 

2564 2563 2562

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (FINANCIAL POLICY RATIO)

อัตร�ส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท�่)  N/A  N/A  N/A 

อัตร�ส่วนหนี้สินที่มีภ�ระดอกเบี้ยจ�่ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท�่)  N/A  N/A  N/A 

อัตร�ส่วนคว�มส�ม�รถชำ�ระดอกเบี้ย (เท�่)  0.68 1.21 (320.80)

อัตร�ส่วนคว�มส�ม�รถชำ�ระภ�ระผูกพัน (Cash Basis) (เท�่)  2.05  2.97  2.97 

อัตร�ก�รจ่�ยเงินปันผล  -    -    -   

ข้อมูลต่อหุ้นและอัตราการเติบโต

ข้อมูลต่อหุ้น

มูลค่�ต�มบัญชีต่อหุ้น (1.40) (1.35) (3.76)

กำ�ไร(ข�ดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บ�ท) (0.05) 0.03 (0.16)

เงินปันผลต่อหุ้น  -    -    -   

อัตราการเติบโต

สินทรัพย์รวม  18.29%  (10.09%)  (15.52%)

หนี้สินรวม  12.13%  (45.84%)  (3.25%)

ร�ยได้จ�กก�รข�ย และร�ยได้จ�กก�รให้บริก�ร  94.83%  (28.07%)  (18.35%)

ค่�ใช้จ่�ยดำ�เนินง�น  14.79%  (1.09%)  (37.21%)

กำ�ไร (ข�ดทุน) สุทธิ  (242.50%)  (120.87%)  (308.03%)

ส่วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน
ของกลุ่มบริษัท
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5.1 ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท : บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน)
  SAHAVIRIYA STEEL INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED
ชื่อย่อ : เอสเอสไอ
  SSI
เลขทะเบียนบริษัท : 0107537000688
เว็บไซต์ : http://www.ssi-steel.com
ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจำ�หน่�ยเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน ด้วยกำ�ลังก�รผลิตสูงสุด 4 ล�้นตันต่อปี และเหล็กแผ่นรีดร้อน 
  ชนิดม้วนประเภทล้�งผิวและเคลือบน้ำ�มัน ด้วยกำ�ลังก�รผลิตสูงสุด 1 ล้�นตันต่อปี โดยมุ่งเน้นนวัตกรรม 
  ผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นช้ันคุณภ�พพิเศษเพ่ือรองรับคว�มต้องก�รใช้เหล็กท่ีเพ่ิมข้ึนของภูมิภ�ค สำ�หรับอุตส�หกรรม 
  ย�นยนต ์พลงัง�น ก�รขนสง่ และก�รกอ่สร�้ง สว่นก�รลงทนุในอตุส�หกรรมเหลก็ปล�ยน้ำ� บรษิทัได้รว่มลงทนุ 
  ในบริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำ�กัด (มห�ชน) (TCRSS) ซึ่งประกอบธุรกิจเหล็กแผ่นรีดเย็น และบริษัท  
  เหลก็แผน่เคลอืบไทย จำ�กัด (TCS) ซึง่ประกอบธรุกจิเหลก็แผน่เคลอืบ อกีทัง้ยังมกี�รลงทนุในธรุกจิทีเ่กีย่วเนือ่ง  
  ไดแ้ก ่ธรุกิจวิศวกรรม ภ�ยใต้ก�รดำ�เนินง�นของบริษทั เวสทโ์คสท ์เอน็จิเนียริง่ จำ�กดั (WCE) และธรุกิจท�่เรือ  
  ภ�ยใต้ก�รดำ�เนินง�นของบริษัท ท�่เรือประจวบ จำ�กัด (PPC)

ที่ตั้งส�านักงาน

สำานักงานใหญ ่ : เลขที่ 28/1 อ�ค�รประภ�วิทย์ ชั้น 2 - 3 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบ�งรัก กรุงเทพมห�นคร 10500
  โทรศัพท ์0-2238-3063-82  
  โทรส�ร 0-2236-8890, 0-2236-8892
สำานักงานโรงงาน : เลขที ่9 หมูท่ี ่7 ถนนบ้�นกล�งน�-ย�ยพลอย ตำ�บลแมร่ำ�พงึ อำ�เภอบ�งสะพ�น จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์77140
  โทรศัพท ์0-3269-1403, 0-3269-1411, 0-3269-1413-14, 0-3269-1419-20
  โทรส�ร 0-3269-1416, 0-3269-1421

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำาคัญอื่น
05/

ส่วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน
ของกลุ่มบริษัท
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ชื่อ สถานที่ตั้งส�านักงานใหญ่  ประเภทธุรกิจ  จ�านวนและชนิดของหุ้นที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของนิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้น
ตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อและสถานที่ตั้งสำานักงานใหญ่
ของนิติบุคคล

ประเภท
ธุรกิจ

ทุนจดทะเบียน
(บาท)

มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 
(บาท)

จำานวนหุ้นสามัญ
ท่ีจำาหน่ายได้แล้ว

(หุ้น)

อัตราส่วน
จำานวน

หุ้นที่ถือ (%)

บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด
16 อ�ค�รเค แอนด์ ว�ย ชั้น 5
ถนนสุรศักด์ิ แขวงสีลม เขตบ�งรัก 
กรุงเทพมห�นคร 10500
โทรศัพท์ 0-2234-9889 
โทรส�ร  0-2233-6669

ธุรกิจ
วิศวกรรม

120,000,000 10 12,000,000 99.99

บริษัท ท่าเรือประจวบ จำากัด
28/1 อ�ค�รประภ�วิทย์  ชั้น 6
ถนนสุรศักด์ิ แขวงสีลม เขตบ�งรัก 
กรุงเทพมห�นคร 10500
โทรศัพท์ 0-2630-0323-32 
โทรส�ร  0-2236-7057

ธุรกิจ
ท�งทะเล

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

บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำากัด (มหาชน)
28/1 อ�ค�รประภ�วิทย์ ชั้น 5
ถนนสุรศักด์ิ แขวงสีลม เขตบ�งรัก 
กรุงเทพมห�นคร 10500
โทรศัพท์ 0-2630-0300 
โทรส�ร  0-2630-0320-2

ธุรกิจ
เหล็กปล�ยน้ำ�

4,816,350,000 4.50 1,070,300,000 51

ชื่อ  สถานที่ตั้ง  ของบุคคลอ้างอิงอื่นๆ

นายทะเบียนหลักทรัพย์

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

ผู้สอบบัญชี :
น�งสุวิมล กฤตย�เกียรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ตเลขท่ี 2982
น�งส�วสมจินตน� พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ตเลขท่ี 5599
น�ยนพฤกษ์ พิษณุวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ตเลขท่ี 7764
บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
ที่ตั้งสำ�นักง�น เลขที่ 316/32 ซอยสุขุมวิท 22 ถนนสุขุมวิท 
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมห�นคร 10110
โทรศัพท์ 0-2259-5300  โทรส�ร 0-2260-1553

ส่วนที่ 1 
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5.2 ข้อมูลสำาคัญอื่น
 -ไม่มี-

5.3 ข้อพิพาททางกฎหมาย  

 บรษิทัมขีอ้พพิ�ทท�งกฎหม�ยและคดคีว�มทีอ่�จมผีลกระทบตอ่
บริษัทหรือบริษัทย่อยอย่�งมีนัยสำ�คัญ ดังนี้

 1) คดีหมายเลขแดงท่ี ฟ.8/2559 (คดีฟ้ืนฟูกิจการ)

 เมื่อวันที่ 1 ตุล�คม 2558 บริษัทได้ยื่นคำ�ร้องขอฟ้ืนฟูกิจก�ร 
ต่อศ�ลล้มละล�ยกล�ง โดยบริษัทเป็นหนี้เจ้�หนี้สถ�บันก�รเงินและ 
เจ้�หนี้ท�งก�รค้�ทั้งภ�ยในประเทศและต่�งประเทศ อย่�งไรก็ต�ม 
บรษัิทยงัมคีว�มส�ม�รถในก�รผลติ และจัดจำ�หน�่ยสนิค้� ประกอบกบั 
คว�มต้องก�รสินค้�ในอุตส�หกรรมเหล็กยังคงมีอยู่ม�ก บริษัทจึงเล็งเห็น 
ว่�มีเหตุสมควรและมีช่องท�งท่ีจะฟ้ืนฟูกิจก�รได้ รวมท้ังเจ้�หน้ีส่วนใหญ่ 
ใหก้�รสนบัสนนุบรษิทัในก�รฟืน้ฟกูจิก�ร บรษิทัจงึไดท้ำ�ก�รยืน่คำ�รอ้ง
ขอฟื้นฟูกิจก�รต่อศ�ลและขอให้ศ�ลตั้งบริษัทเป็นผู้ทำ�แผน โดยศ�ล 
มีคำ�สั่งรับคำ�ร้องขอฟื้นฟูกิจก�รของบริษัทไว้ในวันเดียวกัน    

 เมื่อวันที่ 10 มีน�คม 2559 ศ�ลได้ไต่สวนคำ�ร้องขอฟื้นฟูกิจก�ร 
ของบริษัทแล้วเสร็จและกำ�หนดนัดฟังคำ�สั่งก�รขอฟื้นฟูกิจก�ร 
ของบริษัท และศ�ลได้มีคำ�สั่งให้บริษัทฟื้นฟูกิจก�รและตั้งบริษัท 
เป็นผู้ทำ�แผนฟื้นฟูกิจก�ร (“ผู้ทำ�แผน”) 

 เมื่อวันที่ 14 กรกฎ�คม 2559 บริษัทได้ยื่นแผนฟื้นฟูกิจก�ร 
ต่อเจ้�พนักง�นพิทักษ์ทรัพย์

 เมื่อวันที่ 15 กันย�ยน 2559 เจ้�พนักง�นพิทักษ์ทรัพย์ได้กำ�หนด 
วนันดัประชมุเจ้�หนีเ้พือ่พจิ�รณ�แผนฟืน้ฟกูจิก�รของบรษิทั ปร�กฏว�่  
บรษิทัในฐ�นะผูท้ำ�แผนฯ และเจ�้หนีจ้ำ�นวน 2 ร�ยไดย้ืน่ขอแกไ้ขแผนฯ  
ซึ่งที่ประชุมเจ้�หนี้ได้มีมติพิเศษยอมรับแผนฟ้ืนฟูกิจก�รของบริษัท 
และก�รแกไ้ขแผนฯ ของผูท้ำ�แผนฯ เมือ่วันที ่15 กันย�ยน 2559 และมมีต ิ
ต้ังคณะกรรมก�รเจ�้หนี ้รวม 3 ร�ย ประกอบดว้ย ธน�ค�รไทยพ�ณชิย ์ 
จำ�กดั (มห�ชน),  ธน�ค�รทสิโก้ จำ�กัด (มห�ชน), และธน�ค�รกรงุไทย  
จำ�กัด (มห�ชน)

 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิก�ยน 2559 ศ�ลล้มละล�ยกล�งมีกำ�หนด 
นัดพิจ�รณ�แผนฯ ปร�กฏว่�ในวันดังกล่�วมีเจ้�หนี้รวม 5 ร�ย  
ประกอบด้วยเจ�้หนีก้ลุม่ที ่3 จำ�นวน 4 ร�ย คอื เจ�้หนีร้�ยที ่16, เจ�้หนี้ 
ร�ยที่ 14, เจ�้หนี้ร�ยที่ 37, และเจ�้หนี้ร�ยที่ 20 และเจ้�หนี้กลุ่มที่ 6  
จำ�นวน 1 ร�ย คือ เจ้�หนี้ร�ยที่ 10 ยื่นคำ�ร้องขอคัดค�้นแผนฯ 

 เมื่อวันที่ 15 ธันว�คม 2559 ศ�ลล้มละล�ยกล�งมีคำ�สั่งเห็นชอบ 
แผนฯ ซึ่งในแผนฯ กำ�หนดให้บริษัทเป็นผู้บริห�รแผนฯ โดยเจ้�หนี้ 
ร�ยที่ 16 ได้ยื่นคำ�ร้องขออุทธรณ์ต่อศ�ลอุทธรณ์คดีชำ�นัญพิเศษ  
โดยขอศ�ลมีคำ�สั่งไม่เห็นชอบด้วยแผนและแผนที่แก้ไข  

 ในก�รดำ�เนนิต�มแผนฟืน้ฟกูจิก�รเกีย่วกับก�รปรบัโครงสร�้งทนุ  
เมือ่วนัที ่23 ธนัว�คม 2559 บรษิทัไดย้ืน่คำ�รอ้งตอ่ศ�ลลม้ละล�ยกล�ง  
เพื่อขอแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิในก�รดำ�เนินก�รลดทุนจดทะเบียน
ที่ยังมิได้จัดสรร โดยวิธีตัดหุ้นที่ยังไม่ได้เรียกชำ�ระ โดยศ�ลมีคำ�สั่ง 
อนุญ�ตเมื่อวันที่ 22 กุมภ�พันธ์ 2560 และบริษัทได้ดำ�เนินก�ร 
จดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนบริษัท ณ กรมพัฒน�ธุรกิจก�รค้�  
กระทรวงพ�ณิชย์ แล้วเมื่อวันที่ 1 มีน�คม 2560 

 เม่ือวันท่ี 19 เมษ�ยน 2560  บริษัทได้ย่ืนคำ�ร้องต่อศ�ลล้มละล�ยกล�ง  
เพื่อขอแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิในก�รดำ�เนินก�รลดทุนจดทะเบียน 
โดยก�รลดจำ�นวนหุ้นของบริษัท โดยศ�ลมีคำ�ส่ังอนุญ�ตเมื่อวันที่  
26 มิถุน�ยน 2560 และบริษัทได้ดำ�เนินก�รจดทะเบียนลดทุน 
จดทะเบียนบริษัท ณ กรมพัฒน�ธุรกิจก�รค้� กระทรวงพ�ณิชย์ แล้ว 
เมื่อวันที่ 14 กรกฎ�คม 2560 

 ต่อม� บริษัทได้ยื่นคำ�ร้องต่อศ�ลล้มละล�ยกล�งเพื่อขอเพิ่มทุน
จดทะเบยีน ครัง้ที ่1 ต�มแผนฟืน้ฟกูจิก�ร โดยเมือ่วนัที ่24 กรกฎ�คม  
2560 บริษัทได้ยื่นคำ�ร้องต่อศ�ลล้มละล�ยกล�ง เพื่อขออนุญ�ต
ดำ�เนินก�รเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อทำ�ก�รแปลงหนี้เป็นทุน ครั้งที่ 1  
โดยก�รออกหุ้นส�มัญเพิ่มทุนจำ�นวน 10,000 ล้�นหุ้น เพื่อรองรับ 
ก�รแปลงหนี้เป็นทุนให้กับเจ้�หนี้กลุ่มที่ 2 และหรือกลุ่มที่ 3 และหรือ
กลุม่ที ่4 ซึง่ไดแ้ก ่ธน�ค�รไทยพ�ณชิย ์จำ�กดั (มห�ชน) ธน�ค�รกรงุไทย  
จำ�กดั (มห�ชน) ธน�ค�รทสิโก ้จำ�กดั (มห�ชน) และธน�ค�รซไีอเอม็บ ี 
จำ�กัด (มห�ชน) ในร�ค�แปลงหนี้เป็นทุนหุ้นละ 0.05 บ�ท ต่อ 1 หุ้น   
และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ โดยเมื่อวันที่ 21 กันย�ยน 2560  
ศ�ลมีคำ�สั่งเห็นชอบด้วยกับแผนก�รดำ�เนินง�นพร้อมทั้งอนุญ�ต 
ใหแ้กไ้ขหนังสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทั และเมือ่วนัที ่19 ตลุ�คม 2560  
บริษัทได้ดำ�เนินก�รจดทะเบียนเพิ่มทุนเพื่อแปลงหนี้เป็นทุน เพื่อให้
สอดคล้องกับก�รเพิ่มทุนจดทะเบียน ณ กรมพัฒน�ธุรกิจก�รค้�  
กระทรวงพ�ณิชย์ 
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 เมื่อวันที่ 13 กุมภ�พันธ์ 2561 ศ�ลล้มละล�ยกล�งได้อ่�นคำ�สั่ง 
ศ�ลอทุธรณช์ำ�นัญพเิศษ ลงวันที ่14 ธนัว�คม 2560 มคีำ�สัง่ยกคำ�รอ้ง 
ขออุทธรณ์ของเจ้�หนี้ร�ยที่ 16 และต่อม�เมื่อวันที่ 9 มีน�คม 2561  
เจ�้หนี้ร�ยที ่16 ไดย้ืน่ฎกี�พรอ้มทัง้คำ�รอ้งขออนญุ�ตฎกี�ตอ่ศ�ลฎกี�  
และบริษัทได้ยื่นคำ�คัดค้�นคำ�ร้องขออนุญ�ตฎีก�เจ้�หนี้ร�ยที่ 16  
โดยเมื่อวันที่ 26 กุมภ�พันธ์ 2562 ศ�ลล้มละล�ยกล�งได้อ่�นคำ�สั่ง 
ศ�ลฎีก�แผนกคดีล้มละล�ย ลงวันที่ 19 ตุล�คม 2561 มีคำ�สั่ง 
ไม่อนญุ�ตให้เจ�้หนีร้�ยที ่16 ฎกี� ยกคำ�รอ้ง และไมร่บัฎกี�ของเจ�้หนี ้
ร�ยที่ 16 อันมีผลให้คดีถึงที่สุด

 เมื่อวันที่ 27 เมษ�ยน 2563 และวันที่ 12 มิถุน�ยน 2563 บริษัท 
ได้ยื่นแผนฟื้นฟูกิจก�ร (ฉบับแก้ไข) ต่อเจ้�พนักง�นพิทักษ์ทรัพย์  
เพือ่ส่งให้เจ�้หนีก่้อนวนัประชมุเจ�้หนี้ทีก่ำ�หนดขึน้ในวนัที ่18 มถินุ�ยน  
2563 ซึ่งที่ประชุมเจ้�หนี้มีมติเห็นชอบด้วยฟื้นฟูกิจก�ร (ฉบับที่แก้ไข)  
และเมื่อวันที่ 21 สิงห�คม 2563 ศ�ลล้มละล�ยกล�งมีคำ�สั่งเห็นชอบ 
ด้วยแผนฟื้นฟูกิจก�ร (ฉบับแก้ไข) 

 เมื่อวันที่ 22 กันย�ยน 2564  และวันที่ 27 กันย�ยน 2564  บริษัท 
ไดย้ืน่แผนฟ้ืนฟกูจิก�ร (ฉบบัแก้ไข คร้ังที ่2) ตอ่เจ�้พนกัง�นพทิกัษท์รพัย ์ 
เพ่ือส่งให้เจ้�หน้ีก่อนวันประชุมเจ้�หน้ีท่ีกำ�หนดข้ึนในวันท่ี 9 พฤศจิก�ยน  
2564 ซึ่งที่ประชุมเจ้�หนี้มีมติเห็นชอบแผนฟ้ืนฟูกิจก�ร (ฉบับแก้ไข  
ครั้งที่ 2) และเมื่อวันที่ 14 ธันว�คม 2564 ศ�ลล้มละล�ยกล�งมีคำ�สั่ง 
เห็นชอบด้วยแผนฯ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 2

 2) คดีสาขาหมายเลขแดงท่ี สฟฟ. 14/2563 ระหว่าง  
  เจ้าหน้ีรายท่ี 34 (ผู้ร้อง) กับเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์  
  (ผู้คัดค้านท่ี 1) และบริษัท (ผู้คัดค้านท่ี 2) ซ่ึงเป็น 
  คดีสาขาของคดีฟ้ืนฟูกิจการ คดีหมายเลขด�าท่ี  
  ฟ. 23/2558 หมายเลขแดงท่ี ฟ.8/2559

 เมื่อวันที่ 25 มีน�คม 2562 เจ้�พนักง�นพิทักษ์ทรัพย์มีคำ�สั่ง 
ยกคำ�ขอรับชำ�ระหนีข้องเจ�้หนีร้�ยที ่34 ท้ังจำ�นวน 1,928,723,266 บ�ท  
โดยเจ้�หน้ีร�ยท่ี 34 ได้ย่ืนคำ�โต้แย้งคัดค้�นคำ�ส่ังเจ้�พนักง�นพิทักษ์ทรัพย์ 
ต่อศ�ลล้มละล�ยกล�ง เป็นคดีส�ข� หม�ยเลขดำ�ที่ สฟฟ. 21/2562  
และเมื่อวันที่ 28 ตุล�คม 2563 ศ�ลล้มละล�ยกล�งมีคำ�สั่งยกคำ�ร้อง 
ของเจ้�หนี้ร�ยที่ 34 โดยยืนต�มคำ�สั่งของเจ้�พนักง�นพิทักษ์ทรัพย์  
เนื่องจ�กไม่ปร�กฏผลสำ�เร็จของก�รทำ�ง�นของเจ้�หนี้ร�ยที่ 34  
และต่อม�เจ้�หนี้ร�ยที่ 34 ได้ยื่นอุทธรณ์คำ�สั่งศ�ลล้มละล�ยกล�ง 
ต่อศ�ลอุทธรณ์คดีชำ�นัญพิเศษ (“ศ�ลอุทธรณ์ฯ”) และบริษัทได้ยื่น
คำ�ร้องขอแก้อุทธรณ์ต่อศ�ลอุทธรณ์ฯโดยศ�ลอุทธรณ์ฯ มีคำ�สั่งยืน 
ต�มคำ�ส่ังศ�ลล้มละล�ยกล�ง ซ่ึงยืนยันต�มคำ�ส่ังเจ้�พนักง�นพิทักษ์ทรัพย์ 
ที่ยกคำ�ขอรับชำ�ระหนี้ของเจ้�หนี้ร�ยที่ 34 และโดยปร�กฏว่�เจ้�หนี้
ร�ยที่ 34 ไม่ได้ยื่นขออนุญ�ตฎีก�และฎีก�คำ�สั่งของศ�ลอุทธรณ์คดี 
จึงถึงที่สุดต�มกฎหม�ยแล้ว

 3) WINDING-UP UNDER THE PROVISION  
  OF INSOLVENCY ACT 1986 (UK LAW)

 เมือ่วนัที ่14 กนัย�ยน 2558 บรษิทัย่อย (SSI UK) ได้ยืน่คว�มจำ�นง 
ขอให้ศ�ลท้องถิ่น (The High Court of Justice Chancery Division 
Manchester District Registry) มีคำ�สั่ง Liquidation & Winding up  
โดยก�รยื่นคว�มจำ�นงดังกล่�วมีผลเมื่อวันที่ 2 ตุล�คม 2558 ซึ่งศ�ล 
ไดม้คีำ�สัง่ให ้SSI UK ปดิกจิก�รและชำ�ระบญัชภี�ยใตพ้ระร�ชบญัญตั ิ
มีหนี้สินล้นพ้นตัว ค.ศ. 1986 (INSOLVENCY ACT 1986) และได้ตั้ง  
Mr. Kenneth David Beasley เป็นเจ้�พนักง�นพิทักษ์ทรัพย์ (Official 
Receiver)  

 เมื่อวันที่ 9 ตุล�คม 2558 The High Court Of Justice, Chancery 
Division, Manchester District Registry โดยผูพ้พิ�กษ� HHJ PELLING  
QC ได้มีคำ�สั่งให้บริษัทเชื่อมต่อระบบ SAP IT SYSTEM เพื่อให้กลับม� 
ใช้ง�นได้ภ�ยในวันที่ 10 ตุล�คม 2558 และให้บริษัทส่งข้อมูลที่อยู่ใน 
ระบบ SAP IT SYSTEM ทีเ่กีย่วขอ้งกบัก�รปฏบิตังิ�นใหแ้กเ่จ�้พนกัง�น 
พิทักษ์ทรัพย์ (Official Receiver) ภ�ยในวันที่ 10 ตุล�คม 2558  
โดยค่�ใช้จ่�ยท่ีเกิดข้ึนให้ตกเป็นของบริษัท ห�กผิดนัดให้คิดเป็นค่�ใช้จ่�ย 
ของเจ้�พนักง�นพิทักษ์ทรัพย์ (Official Receiver) ในก�รชำ�ระบัญชี
ของ SSI UK 

 เมื่อวันที่ 3 ธันว�คม 2558 บริษัทและบริษัทในกลุ่มได้ยื่นขอรับ
ชำ�ระหนี้/สิทธิเรียกร้องที่มีเหนือ SSI UK กับเจ�้พนักง�นพิทักษ์ทรัพย์  
(Official Receiver) รวมเปน็จำ�นวนเงนิ 193,595,388.25 เหรยีญสหรฐั  
โดยบริษัทและบริษัทในกลุ่มได้ยื่นขอรับชำ�ระหนี้ในส่วนเจ้�หนี้ก�รค�้ 
ที่มีกับ SSI UK ไปแล้ว อย่�งไรก็ต�ม ยังเหลือในส่วนที่บริษัท 
เป็นเจ้�หน้ีในฐ�นะผู้ค้ำ�ประกัน และก�รจำ�นำ�หุ้นเป็นประกันท่ีจะต้อง 
ใช้สิทธิไล่เบี้ยต่อ SSI UK ต่อไป ซึ่งในขณะนี้อยู่ระหว�่งดำ�เนินก�ร
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 4) คดีปกครอง

 ในระหว่�งปี 2550 และปี 2551 บริษัทและบริษัทย่อย (บริษัท  
ท่�เรือประจวบ จำ�กัด) ได้รับหนังสือแจ้งจ�กสำ�นักง�นที่ดินจังหวัด 
ประจวบคีรีขันธ์  ส�ข�บ�งสะพ�น ให้ส่งมอบหนังสือรับรอง 
ก�รทำ�ประโยชน์ (น.ส. 3 ก.) ของบริษัทจำ�นวน 24 แปลง มีมูลค่� 
ต�มบญัชจีำ�นวน 123.1 ล้�นบ�ท และของบรษิทัยอ่ยจำ�นวน 18 แปลง  
มีมูลค่�ต�มบัญชีจำ�นวน 187.6 ล�้นบ�ท ซึ่งมีถนนตัดผ่�นไปท�่เรือ 
และโรงพักสินค้�ของบริษัทย่อย มีมูลค่�สุทธิท�งบัญชีจำ�นวน  
37.7 ล�้นบ�ท ตั้งอยู่บนที่ดินดังกล่�ว โดยเมื่อวันที่ 16 พฤศจิก�ยน  
2550 และวนัที ่25 สงิห�คม 2551 บรษิทัและบรษิทัยอ่ยได้ออกหนงัสอื 
คดัค�้นก�รพจิ�รณ�เพกิถอนหรอืแก้ไขเอกส�รสทิธ ิน.ส.3 ก. โดยไดย้ืน่ 
ต่อสำ�นักง�นที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ส�ข�บ�งสะพ�น เนื่องจ�ก 
ที่ดินของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นที่ดินที่มีเอกส�รสิทธิถูกต้อง 
ต�มกฎหม�ย ออกโดยพนักง�นเจ้�หน้�ที่ของรัฐ อย่�งไรก็ต�ม 
เพือ่ให้เป็นไปต�มหลกัคว�มระมดัระวังในก�รจดัทำ�งบก�รเงนิ บรษิทั 
และบริษัทย่อยจึงได้บันทึกค่�เผื่อก�รด้อยค่�ของที่ดินและสินทรัพย์  
ที่ตั้งอยู่บนที่ดินดังกล่�วทั้งจำ�นวนในงบก�รเงินแล้ว

 เมื่อวันที่ 5 มกร�คม 2553 ได้มีคำ�สั่งอธิบดีกรมที่ดินให้เพิกถอน 
เอกส�รสิทธิ์ที่ดินต�มหนังสือรับรองก�รทำ�ประโยชน์ (น.ส. 3 ก.)  
ดงักล�่วข้�งต้น ในทีด่นิเกอืบท้ังหมดทีบ่รษิทัและบรษิทัยอ่ยไดเ้คยทำ� 
หนงัสอืคัดค�้น โดยเมือ่วันที ่28 มกร�คม 2553 บรษิทัและบรษิทัย่อย 
ได้ย่ืนหนังสือเพ่ืออุทธรณ์คำ�ส่ังดังกล่�วต่อรองปลัดกระทรวงมห�ดไทย  
และต่อม�เมื่อวันที่ 25 พฤษภ�คม 2553 บริษัทและบริษัทย่อยได้รับ 
หนังสือแจ้งผลก�รพิจ�รณ�อุทธรณ์จ�กรองปลัดกระทรวงมห�ดไทยว่�  
คำ�สั่งอธิบดีกรมที่ดินซึ่งให้เพิกถอนเอกส�รสิทธิ์ที่ดินต�มหนังสือ 
รับรองก�รทำ�ประโยชน ์(น.ส. 3 ก.) นัน้เปน็คำ�สัง่ทีช่อบแลว้ โดยเมือ่วนัที ่ 
27 พฤษภ�คม 2553 สำ�นักง�นที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ส�ข�
บ�งสะพ�น ได้เรียกให้บริษัทและบริษัทย่อยส่งมอบหนังสือรับรอง 
ก�รทำ�ประโยชน์ (น.ส. 3 ก.) ให้แก่สำ�นักง�นที่ดินเพื่อทำ�ก�รขีดฆ่�  
ห�กบริษัทและบริษัทย่อยไม่ส่งมอบหนังสือรับรองก�รทำ�ประโยชน์  
(น.ส.3 ก.) ดังกล่�ว สำ�นักง�นที่ดินจะดำ�เนินก�รออกใบแทนหนังสือ 
รับรองก�รทำ�ประโยชน์ (น.ส. 3 ก.)  และเมื่อวันที่ 9 กรกฎ�คม 2553  
สำ�นกัง�นทีด่นิจงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์ส�ข�บ�งสะพ�น ได้ออกใบแทน 
หนังสือรับรองก�รทำ�ประโยชน์ (น.ส. 3 ก.) ของบริษัทและบริษัทย่อย 
ดังกล่�วแล้ว

 เมื่อวันที่ 20 สิงห�คม 2553 บริษัทและบริษัทย่อยได้ยื่นฟ้อง 
เจ้�พนักง�นที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ส�ข�บ�งสะพ�น 
ต่อศ�ลปกครองกล�ง เป็นคดีหม�ยเลขดำ�ที่ 1265/2553 เพื่อขอให้ 
ศ�ลปกครองกล�งมีคำ�พิพ�กษ�เพิกถอนก�รออกใบแทนหนังสือ 
รบัรองก�รทำ�ประโยชน ์(น.ส. 3 ก.) ของบรษิทัและบรษิทัยอ่ยดงักล�่ว  
พรอ้มกนันี ้บรษิทัและบรษิทัยอ่ยไดย้ืน่คำ�รอ้งขอใหศ้�ลปกครองกล�ง 
กำ�หนดม�ตรก�รหรือวิธีก�รคุ้มครองเพื่อบรรเท�ทุกข์ชั่วคร�ว 
แก่ผู้ฟ้องคดี 

 เมื่อวันที่ 1 กันย�ยน 2553 บริษัทและบริษัทย่อยได้ยื่นฟ้อง 
อธบิดกีรมที่ดนิและรองปลดักระทรวงมห�ดไทยตอ่ศ�ลปกครองกล�ง  
เป็นคดีหม�ยเลขดำ�ที่ 1335/53 เพื่อขอให้ศ�ลปกครองกล�ง 
มีคำ�พิพ�กษ�เพิกถอนคำ�สั่งอธิบดีกรม และขอให้เพิกถอนคำ�วินิจฉัย 
อุทธรณ์ของรองปลัดกระทรวงมห�ดไทย รวมทั้งได้ขอให้ศ�ลไต่สวน 
คำ�รอ้งขอทเุล�คำ�บงัคบัต�มคำ�สัง่ท�งปกครอง โดยศ�ลปกครองกล�ง 
ยังได้มีคำ�สั่งให้รวมก�รพิจ�รณ�คดีนี้เข้�กับคดีหม�ยเลขดำ�ที่   
1265/2553 ซึ่งบริษัทและบริษัทย่อยได้ยื่นฟ้องเจ้�พนักง�นที่ดิน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ส�ข�บ�งสะพ�นดังกล่�วข�้งต้นแล้ว   

 เมื่อวันที่ 30 มีน�คม 2554 บริษัทและบริษัทย่อยได้ยื่นฟ้อง 
น�ยอำ�เภอบ�งสะพ�น และรัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงทรัพย�กร 
ธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม เป็นคดีหม�ยเลขดำ�ที่ 734/2554 ต่อ 
ศ�ลปกครองกล�ง ในกรณทีีน่�ยอำ�เภอบ�งสะพ�น ในฐ�นะเจ�้หน�้ที ่
ผู้ควบคุมและรักษ�ป่�สงวนแห่งช�ติ ป่�คลองแม่รำ�พึง จังหวัด 
ประจวบคีรีขันธ์ ได้มีหนังสือลงวันที่ 20 ธันว�คม 2553 ให้บริษัท 
และบรษิทัยอ่ยออกจ�กทีด่นิ และงดเว้นก�รกระทำ�ใดๆ ในเขตป�่สงวน 
แห่งช�ติ โดยได้มีคำ�สั่งให้บริษัทและบริษัทย่อยออกจ�กที่ดินภ�ยใน
วันที่ 30 มกร�คม 2554 และให้งดเว้นก�รกระทำ�ใดๆ ในเขตที่ดิน  
นอกจ�กน้ี ศ�ลได้มีคำ�ส่ังเรียกให้กรมป่�ไม้เข้�ม�เป็นคู่คว�มในคดีน้ีด้วย  
ขณะนีก้รมป�่ไมไ้ดย้ืน่คำ�ใหก้�รตอ่ศ�ลแลว้ ท้ังนี ้บรษิทัและบรษิทัยอ่ย 
ได้ยื่นคำ�ร้องขอทุเล�ก�รบังคับของน�ยอำ�เภอบ�งสะพ�น ซึ่งต่อม�  
ศ�ลปกครองกล�งมีคำ�สั่งทุเล�ก�รบังคับต�มคำ�สั่งท�งปกครอง
ของน�ยอำ�เภอบ�งสะพ�น ซึ่งภ�ยหลังผู้ถูกฟ้องคดีทั้งหมดได้ยื่น
อุทธรณ์คำ�ส่ังศ�ลปกครองกล�งต่อศ�ลปกครองสูงสุด และเมื่อวันที่  
23 ธันว�คม 2557 ศ�ลปกครองสูงสุดได้มีคำ�ส่ังกลับคำ�สั่งของ 
ศ�ลปกครองกล�ง โดยให้ยกคำ�ขอให้ทุเล�ก�รบังคับต�มคำ�สั่ง 
ที่ให้บริษัทและบริษัทย่อยออกจ�กที่ดิน และงดเว้นก�รกระทำ�ใดๆ  
ในเขตป่�สงวนแห่งช�ติ เนื่องจ�กไม่เข้�เงื่อนไขที่ศ�ลจะมีอำ�น�จ 
ออกคำ�สั่งทุเล�ก�รบังคับได้ 
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 เมือ่วนัที ่6 มถินุ�ยน 2554 บรษัิทไดย้ืน่ฟ้องต่อศ�ลปกครองกล�ง 
เพ่ือเรียกค่�เสียห�ยจ�กกรมท่ีดินและกรมก�รปกครอง คดีหม�ยเลขดำ� 
ท่ี 1275/54 ต่อศ�ลปกครองกล�ง กรณีเพิกถอนหนังสือรับรอง 
ก�รทำ�ประโยชน ์(น.ส. 3 ก.) ของบรษิทั จำ�นวน 22 แปลง เปน็จำ�นวนเงนิ  
127.8 ล้�นบ�ท ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีได้ยื่นคำ�ให้ก�ร และผู้ฟ้องคดีได้ยื่น 
คำ�คัดค้�นคำ�ให้ก�รแล้ว ซึ่งต่อม� เมื่อวันที่ 3 กุมภ�พันธ์ 2560  
ศ�ลมีคำ�ส่ังไม่รับคำ�ฟ้องไว้พิจ�รณ� ให้จำ�หน่�ยคดีออกจ�กส�รบบคว�ม  
และคืนค�่ธรรมเนียมศ�ลทั้งหมดแก่ผู้ฟ้องคดี

 ต่อม� เมื่อวันที่ 29 สิงห�คม 2560 ศ�ลปกครองกล�งพิพากษา 
ยกฟอ้งคดหีม�ยเลขดำ�ที ่1265/53 และ 1335/53 เปน็คดหีม�ยเลขแดง 
ที่ 1530/2560 และ 1531/2560 เนื่องจ�กพิเคร�ะห์แล้วเห็นว�่ ก�รที ่
เจ�้พนักง�นทีด่นิฯ ไดอ้อก น.ส. 3 ก. ท้ัง 52 ฉบบั ใหแ้ก่บุคคลทีไ่มส่�ม�รถ 
ออก น.ส. 3 ก. ใหไ้ด ้และยังเป็นก�รออก น.ส. 3 ก. ในเขตป่�สงวนแหง่ช�ต ิ 
น.ส. 3 ก. ดังกล่�วจึงไม่ชอบด้วยกฎหม�ย ดังน้ัน คำาส่ังของอธิบดีกรมท่ีดิน 
ที่เพิกถอนและให้แก้ไขเนื้อท่ีใน น.ส. 3 ก. ของผู้ฟ้องคดีทั้งแปด  
(บริษัทและบริษัทย่อย) และคำาวินิจฉัยอุทธรณ์ของรองปลัด 
กระทรวงมหาดไทย ที่ ยกอุทธรณ์ของ ผู้ฟ้องคดีทั้ งแปด  
จึงชอบด้วยกฎหมาย 

 ต่อม� เมื่อวันที่ 27 กันย�ยน 2560 บริษัทและบริษัทย่อย  
ได้ใช้สิทธิอุทธรณ์โดยได้ยื่นคำ�อุทธรณ์คัดค้�นคำ�พิพ�กษ�ของ 
ศ�ลปกครองกล�งต่อศ�ลปกครองสูงสุด ซ่ึงคดีน้ีอยู่ระหว่�งก�รพิจ�รณ� 
ของศ�ลปกครองสูงสุด

 เมื่อวันที่ 20 กุมภ�พันธ์ 2561 ศ�ลปกครองกล�งพิพากษา 
ยกฟอ้งคดหีม�ยเลขดำ�ที ่734/2554 เปน็คดหีม�ยเลขแดงที ่271/2561  
โดยพเิคร�ะหแ์ลว้เหน็ว�่ ก�รทีน่�ยอำ�เภอบ�งสะพ�นในฐ�นะพนกัง�น 
เจ้�หน้�ที่ผู้ควบคุมและรักษ�ป่�สงวนแห่งช�ติ ป่�คลองแม่รำ�พึง  
ได้อ�ศัยข้อเท็จจริงจ�กพย�นหลักฐ�นและคำ�สั่งของอธิบดีกรมที่ดิน  
แล้วนำ�ม�ใช้เป็นเหตุผลในก�รออกคำ�ส่ังให้ผู้ฟ้องคดีงดเว้นก�รกระทำ�ใดๆ  
ในเขตป่�สงวนแห่งช�ติ และให้ออกจ�กป่�สงวนแห่งช�ติ คำ�สั่ง 
ดังกล่�วจึงชอบด้วยกฎหม�ย อันมีผลทำ�ให้คำ�วินิจฉัยอุทธรณ์ของ
รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม ที่ให้ 
ยกอุทธรณ์ของบริษัทและบริษัทย่อยจึงชอบด้วยกฎหม�ยเช่นกัน  
โดยเมื่อวันที่ 19 มีน�คม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยได้ยื่นอุทธรณ์ 
คดัค�้นคำ�พพิ�กษ�ของศ�ลปกครองกล�งตอ่ศ�ลปกครองสูงสดุแล้ว 
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นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ

 เพื่อให้มีความมั่นใจว่า บริษัทมีการกำากับดูแลการถือปฏิบัติตาม 
นโยบายฯ ดังกล่าวข้างต้นอย่างจริงจัง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate 
Governance Committee) ขึ้น ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2550 ซึ่งเป็น 
คณะกรรมการชุดย่อยที่จะมาช่วยแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการ
บริษัท ประกอบด้วยกรรมการบริษัทจำานวน 3 คน มีวาระการดำารง
ตำาแหน่งคราวละ 3 ปี ซึ่งปัจจุบันแม้ประธานกรรมการกำากับดูแล
กจิการทีด่มีไิดเ้ปน็กรรมการอสิระ แตม่กีรรมการกำากบัดแูลกจิการที่ด ี
อีกจำานวน 2 คน เป็นกรรมการอิสระ 

 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี เมื่อเดือน
กุมภาพันธ์ 2556 ให้บริษัทพิจารณาปรับปรุงแก้ไขนโยบายการกำากับ 
ดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท ให้สอดคล้องกับหลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดี 
สำาหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ดังกล่าวข้างต้น ซึ่งจะนำาไปสู่
ประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม ทั้งนี้ ได้มีเจตนารมณ์
ร่วมกันในคณะกรรมการบริษัทว่า การที่จะพัฒนายกระดับมาตรฐาน
การกำากับดูแลกิจการที่ดีภายในบริษัทนั้นต้องพึ่งพาและประสาน 
การทำางานของกลไกทั้ง 4 ด้านเข้าด้วยกัน คือ คณะกรรมการบริษัท 
ฝา่ยจัดการของบรษิทั ผูต้รวจสอบบญัชภีายนอกของบรษิทัที่เปน็อสิระ 
และผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท

 เพื่อให้บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) สามารถ 
บรรลุถึงเจตจำานงดังกล่าวข้างต้น รวมทั้งได้มีการถือปฏิบัติ
ตามนโยบายในการกำากับดูแลบริษัทจดทะเบียนของสำานักงาน
คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึง
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการบริษัท สหวิริยาสตีล 
อินดัสตรี จำากัด (มหาชน) ในการประชุมคร้ังที่ 10/2557 เมื่อวันที่  
18 กันยายน 2557 จึงมีมติเห็นควรให้ยกเลิกนโยบายคณะกรรมการ
บริษัทที่ 1/2550 เรื่อง การกำากับดูแลกิจการที่ดี ลงวันที่ 3 ธันวาคม 
2550 และให้ประกาศใช้นโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี บริษัท  
สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) ไว้ดังนี้

6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการก�ากับดูแลกิจการ

06/

 คณะกรรมการบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) 
ตระหนักดีถึงบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความไว้วางใจจากผู้ถือหุ้นของบริษัท  
(Fiduciary Duty) ซึง่มคีวามคาดหวังทีจ่ะใหค้ณะกรรมการได้ทำาหน้าที่
กำากับดูแลบริษัทให้มีการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส 
อนัจะสรา้งความเชือ่มัน่ใหเ้กดิขึน้แกผู่ม้ส่ีวนไดเ้สยีทกุฝา่ย ทัง้นี ้บรษิทั
ไดด้ำาเนนิธรุกจิโดยยดึถอืปฏบิตัติามหลกัการกำากบัดแูลกจิการทีด่แีละ
จริยธรรมธุรกิจของบริษัทเพื่อให้บริษัทมีการพัฒนาและเจริญเติบโต
อย่างมั่นคงและยั่งยืน 

 คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำาคัญในเรื่องการกำากับดูแล
กิจการที่ดีของบริษัทมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้ประกาศใช้นโยบาย 
การกำากบัดแูลกจิการทีด่มีาตัง้แตป่ ี2545 เพือ่ใชเ้ปน็หลกัในการบรหิาร
จัดการให้สัมฤทธิผล และมีการทบทวนนโยบายฯ ดังกล่าวในปลาย
ปี 2550 ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐาน
การกำากับดูแลกิจการของบริษัทและให้เป็นไปตามหลักปฏิบัติที่ดี 
ของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
และตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย โดยเมือ่ป ี2556 ศนูยพ์ฒันาการ
กำากบัดูแลกจิการบรษิทัจดทะเบยีน ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
ได้ประกาศหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีสำาหรับบริษัทจดทะเบียน 
ปี 2555 ซึ่งได้ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมในส่วนของแนวปฏิบัติที่ดี 
ทั้ง 5 หมวด ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ASEAN CG Scorecard  
และแนวปฏบัิตทิีด่ใีนระดบัสากล อนัจะชว่ยยกระดบัหุน้ไทยสูก่ารเปน็  
ASEAN Asset Class ต่อไป โดยอ้างอิงหลักการกำากับดูแลกิจการ 
ที่เป็นสากลของ The Organisation for Economic Co-operation  
and Development (OECD Principles of Corporate Governance)  
ที่ประกอบด้วย 5 หมวดหลัก ได้แก่ 
 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
 3.  บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
 4.  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
 5.  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ส่วนที่ 2
การกำากับดูแลกิจการ
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 1.  คณะกรรมการบริษัทให้ความสำาคัญ 
ต่อหน้าที่ความรับผิดชอบของตนที่พึงมี 
ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทในการที่จะต้องรักษา
สิทธิและปกป้องประโยชน์ในทุกประการ
ของผู้ถือหุ้น โดยส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้
สิทธิตามบทบัญญัติของกฎหมาย รวมทั้งดูแลให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับ 
การปฏิบัติและรับทราบข้อมูลจากบริษัทอย่างเท่าเทียมกัน
 2.  คณะกรรมการบริษัทจะกำากับดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้น 
และการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย
และเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีของสำานักงานคณะกรรมการกำากับ 
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 3.  คณะกรรมการบรษิทัจะกำากบัดแูลและตดิตามใหม้กีารปฏบิตัิ
ตามแนวปฏิบัติว่าด้วยเรื่องการเก็บรักษาและป้องกันการใช้ข้อมูล
ภายในของบริษัท เพื่อการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท เพื่อขจัด
ปญัหาเรือ่งการใช้ข้อมลูภายในในการซือ้หรอืขายหลกัทรพัยข์องบรษิทั 
รวมทั้งให้มีการสื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้ทราบ 
 4. คณะกรรมการบริษัทจะคำานึงถึง
สทิธขิองผูม้สีว่นไดเ้สยีกลุม่ตา่งๆ ของบรษิทั
และกำากับดูแลบริษัทให้มีการปฏิบัติตาม
บทบัญญัติของกฎหมาย 
 5. คณะกรรมการบริษัทให้ความสำาคัญกับการกำากับดูแลเรื่อง
ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชนและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ในเรื่องที่มีผลกระทบจากการประกอบธุรกิจของบริษัทโดยตรง เพื่อ
ให้มั่นใจว่า การประกอบธุรกิจของบริษัทได้คำานึงถึงปัจจัยด้าน 
สิ่งแวดล้อม ชุมชนและสังคม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้ง 
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ผู้มีส่วนได้เสียทราบ
 6. คณะกรรมการบริษัทให้ความสำาคัญกับการต่อต้าน 
การทุจริตคอร์รัปชัน โดยจะกำากับดูแลและติดตามให้มีการปฏิบัติ
ตามนโยบายและแนวปฏิบัติคณะกรรมการบริษัทว่าด้วยเรื่อง  
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งบริษัทจะไม่ยอมรับหรือกระทำา 
การใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งทางตรง
หรือทางอ้อม 
 7. คณะกรรมการบริษัทให้ความสำาคัญ 
กับความโปร่ งใสในการดำา เนินธุ รกิจ
ของบริษัทที่พึงขจัดปัญหาความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ ระหว่างประโยชน์ของ
บริษัท หรือของผู้ถือหุ้นโดยรวม กับประโยชน์ส่วนตนของกรรมการ  
ผู้บริหาร พนักงาน ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่น โดยจะกำากับดูแล
และติดตามให้มีการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติว่าด้วยเรื่องความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ ด้วยความระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต มีเหตุมีผล  
และเป็นอิสระภายในกรอบจริยธรรมที่ดี 
  ทั้งนี้ ผู้มีส่วนได้เสียต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจใดๆ  
ที่เกี่ยวข้อง และการตัดสินใจต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท 
และผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำาคัญ รวมท้ังต้องมีการเปิดเผยข้อมูล 
อย่างถูกต้องครบถ้วนและทันเวลา
 8.  คณะกรรมการบรษิทัจะกำากับดแูลเพือ่ใหผู้ล้งทนุมคีวามมัน่ใจ 
ได้ว่า บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สำาคัญของบริษัทอย่าง 
ถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา 
 

 9.  ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ษั ท จ ะ ต้ อ ง
ประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 
ห นึ่ ง ใ น ส า ม ข อ ง จำ า น ว น ก ร ร ม ก า ร 
ทั้งคณะ 
 10. คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีคณะกรรมการย่อยชุดต่างๆ  
โดยให้มีบทบาทและอำานาจหน้าที่ตามที่คณะกรรมการบริษัท 
มอบหมาย รวม ท้ังศึกษาและกลั่ นกรองงานก่อนนำ า เสนอ 
คณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการย่อยชุดต่างๆ ของบริษัท 
ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำาหนด
ค่าตอบแทน คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง ทั้งนี้  อาจพิจารณาเพิ่มคณะกรรมการย่อย 
ชุดอืน่ๆ อกี ตามความจำาเปน็ ท้ังนี ้เพือ่ ใหก้ารบรหิารงานของกรรมการ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ยุติธรรม และโปร่งใส 
 11. คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้มีการแบ่งแยกบุคคลผู้ดำารง
ในตำาแหน่งประธานกรรมการบริษัท ออกจากประธานเจ้าหน้าที่
บรหิารกลุม่ และกรรมการผูจ้ดัการใหญข่องบรษิทั โดยคณะกรรมการ
บรษิทัจะกำาหนดอำานาจหนา้ทีข่องแตล่ะตำาแหนง่ใหช้ดัเจน นอกจากนี ้ 
ยังเห็นควรให้มีการปรับปรุงคู่มืออำานาจดำาเนินการอย่างต่อเนื่อง  
เพื่อให้มีขอบเขตของการกระจายอำานาจของคณะกรรมการบริษัท 
และขอบเขตของฝ่ายจัดการผู้รับมอบการใช้อำานาจที่แจ้งชัด
 12 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการกำาหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ในการดำาเนินงานของบริษัท ซึ่งต้อง 
มีการทบทวนเป็นระยะๆ อย่างสม่ำาเสมอ รวมท้ังกำากับดูแลให้ฝ่าย
จัดการดำาเนินการตามแผนงานให้สอดคล้องกันด้วย 
 13. คณะกรรมการบรษิทัให้ความสำาคญักบัหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบ
ในการกำากับดูแลเรื่องการบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุม
ภายในของบริษัท ทั้งนี้  คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีหน่วยงาน 
ตรวจสอบภายในแยกเป็นส่วนงานหนึ่งของบริษัท 
 14. คณะกรรมการบริษัทจะยึดมั่นในปรัชญาในการดำาเนินธุรกิจ
ของบรษิทั และจะกำากบัดแูลและตดิตามใหม้กีารปฏบิตัติามจรยิธรรม
ในการประกอบธุรกิจของบริษัท จริยธรรมของกรรมการบริษัท และ 
จริยธรรมของพนักงาน รวมทั้งให้มีการสื่อสารให้ทุกฝ่ายได้ทราบ
 15. คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประชุมโดยสม่ำาเสมอเป็น 
ประจำาทุกเดือน และอาจมีการประชุมพิเศษเพ่ิมเติมตามความจำาเป็นได้  
โดยมีกำาหนดการประชุมล่วงหน้า มีการกำาหนดวาระการประชุม 
ทีช่ดัเจน โดยกรรมการสามารถเสนอเรือ่งเพือ่บรรจใุนวาระการประชมุ 
และมีการนำาส่งเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าตามข้อบังคับ 
ของบริษัท เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ 
ก่อนเข้าร่วมประชุม
 16. คณะกรรมการย่อยแต่ละชุดจัดให้มีการประชุมเป็นประจำา 
ตามความเหมาะสม ดังนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
กำากับดแูลกจิการทีด่ ีและคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งมกีารประชมุ 
อย่างน้อยปีละสี่ครั้ง สำาหรับคณะกรรมการสรรหาและกำาหนด 
ค่าตอบแทนมีการประชุมอย่างน้อยปีละสองคร้ัง  ท้ังน้ี  คณะกรรมการย่อย 
แต่ละชุดอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำาเป็นได้  
โดยมีกำาหนดการประชุมล่วงหน้า มีการกำาหนดวาระการประชุม 
ที่ชัดเจน และมีการนำาส่งเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้า เพื่อ
ให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม

ข้อ 1 - 3 อยู่ในหมวด
•  สิทธิของผู้ถือหุ้น
•  การปฏบิตัติอ่ผูถ้อืหุน้
  อย่างเท่าเทียมกัน

ข้อ 7 - 8 อยู่ในหมวด
•  การเปิดเผยข้อมูล
  และความโปร่งใส

ข้อ 9 - 17 อยู่ในหมวด
•  ความรับผิดชอบ
 ของคณะกรรมการ

ข้อ 4 - 6 อยู่ในหมวด
•  บทบาทของ
 ผู้มีส่วนได้เสีย

ส่วนที่ 2
การกำากับดูแลกิจการ
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 17. คณะกรรมการบริษัทจะทำาหน้าที่พิจารณาค่าตอบแทน 
ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม และกรรมการผู้จัดการใหญ่  
ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนนำาเสนอ  
โดยค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม และกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่ให้เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สำาหรับ
ค่าตอบแทนใดๆ ของกรรมการให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น  
ทัง้นี ้เพือ่ใหก้ารจา่ยคา่ตอบแทนเปน็ไปอยา่งเหมาะสม มคีวามโปรง่ใส 
และป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน ์
 18. นโยบายนี้ให้มีการทบทวนเป็นประจำาสม่ำาเสมอ การแก้ไข 
เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง ให้เป็นไปตามความจำาเป็นและเหมาะสม  
 19. นโยบายนี้จะไดม้ปีระกาศหรอืแนวปฏบิตั ิกำาหนดรายละเอยีด/
หลกัเกณฑ์/วิธีปฏิบตัิ เพือ่ความเหมาะสมตามควรแกก่รณีตอ่ไป ทัง้นี้ 
บรรดาประกาศ หรือแนวปฏิบัติที่ออกตามนโยบายคณะกรรมการ
บริษัทที่ 1/2550 เรื่อง การกำากับดูแลกิจการที่ดี ลงวันที่ 3 ธันวาคม 
2550 ที่มีผลใช้บังคับอยู่ในวันที่นโยบายฉบับนี้ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้
บังคับได้ต่อไปเพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับนโยบายนี้ จนกว่าจะมี
ประกาศหรือแนวปฏิบัติใหม่ที่ออกตามนโยบายนี้ใช้บังคับแทน 
 
 ในปี 2564 บริษัทไม่ได้รับการประเมินผลในโครงการที่เกี่ยวข้อง
กับการกำากับดูแลกิจการที่ดี ทั้งโครงการสำารวจการกำากับดูแล
กิจการบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai 
Listed Companies: CGR) ทีส่ำานกังานคณะกรรมการกำากับหลกัทรพัย ์
และตลาดหลักทรัพย์ ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  เป็นผู้จัด รวมถึง 
โครงการประเมินคุณภาพการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำาปี   
(Annual General Meeting: AGM) ที่สำานักงานคณะกรรมการกำากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ร่วมกับสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 
และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย เป็นผู้จัด เนื่องจากบริษัทได้ยื่น
คำารอ้งขอฟืน้ฟกูจิการตอ่ศาลลม้ละลายกลางเมือ่วนัที ่1 ตลุาคม 2558 
ต่อมาเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559 ศาลมีคำาสั่งให้บริษัทฟ้ืนฟูกิจการ  
ส่งผลให้บรรดาสิทธิตามกฎหมายของผู้ถือหุ้นระงับลง เว้นแต่สิทธิ
ที่จะได้รับเงินปันผล ซึ่งทำาให้บริษัทไม่ต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ
ประจำาปี นับตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมา (ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติ 
ล้มละลาย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2541 มาตรา 90/109 บัญญัติว่า  
“ในกรณีที่ศาลมีคำาสั่งให้ฟื้นฟูกิจการและเห็นชอบด้วยแผนให้อำานาจ
หน้าที่ในการจัดการกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้ และบรรดาสิทธิ 
ตามกฎหมายของผู้ถือหุ้นของลูกหนี้ เว้นแต่สิทธิที่จะได้รับเงินปันผล 
ตกแก่ผู้บริหารแผน”)

การปฏิบัติตาม
หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
 บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) ได้ให้ความสำาคัญ 
กับหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี สำาหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560  
ตามทีส่ำานกังานคณะกรรมการกำากบัหลักทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์  
(ก.ล.ต.) ได้ประกาศใช้เมื่อเดือนมีนาคม 2560 ที่ผ่านมา โดย 
คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบหลักปฏิบัติตาม CG Code  
และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในฐานะผู้นำา ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบสูงสุด
ของบริษัทในการดำาเนินธุรกิจ (Governing Body) ในการสร้างคุณค่า
ให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย 
ให้คณะกรรมการการกำากับดูแลกิจการที่ดีเป็นผู้พิจารณาดำาเนินการ
ต่อไป
 การถือปฏิบัติตามนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท  
ในปี 2564 ซึ่งอ้างอิงตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่เป็นสากลของ 
The Organisation for Economic Co-operation and Development  
(OECD Principles of Corporate Governance) ที่ประกอบด้วย  
5 หมวดหลัก สรุปได้ดังนี้

ส่วนที่ 2
การกำากับดูแลกิจการ
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1.  สิทธิของผู้ถือหุ้น
 
2.  การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

 ตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี ใน 2 หมวดแรกที่เกี่ยวกับ 
ผู้ถือหุ้นนั้น จากการที่บริษัทได้ยื่นคำาร้องขอฟ้ืนฟูกิจการต่อศาล 
ล้มละลายกลางเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ต่อมาเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 
2559 ศาลมีคำาสั่งให้บริษัทฟื้นฟูกิจการ และตั้งให้บริษัทเป็นผู้ทำาแผน
ฟื้นฟูกิจการ โดยบริษัทอยู่ระหว่างกระบวนการฟื้นฟูกิจการภายใต้ 
พระราชบัญญัติล้มละลาย ซึ่งส่งผลให้บรรดาสิทธิตามกฎหมาย 
ของผู้ถือหุ้นระงับลง เว้นแต่สิทธิที่จะได้รับเงินปันผล (ถ้ามี) 
 แตอ่ยา่งไรกต็าม เมือ่วนัที ่15 ธนัวาคม 2559 ศาลลม้ละลายกลาง 
ได้มีคำาสั่งเห็นชอบด้วยแผนฟ้ืนฟูกิจการและโดยที่แผนฟ้ืนฟูกิจการ
ได้กำาหนดให้บริษัทเป็นผู้บริหารแผนฯ ซึ่งบริษัทมีความมุ่งมั่น 
ที่จะดำาเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการดังกล่าวให้ได้ถึงผลสำาเร็จ 
ของแผนตามที่กำาหนดได้โดยเร็วที่สุด โดยผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย 
ทุกรายสามารถติดตามและรับทราบข้อมูล เกี่ ยวกับบริษัท 
ได้อย่างเท่าเทียมกันและทันการณ์ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท  
และของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งบริษัทได้มีการรายงาน 
ความคืบหน้าของการฟ้ืนฟูกิจการแจ้งไปยังตลาดหลักทรัพย์  
แห่งประเทศไทยเป็นรายไตรมาส นอกเหนือจากการนำาส่งงบการเงิน 
และคำาอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการแล้ว

3.  บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
 
 บรษิทัไดด้ำาเนนิธรุกจิภายใตป้รชัญาในการดำาเนนิธรุกจิของบรษัิท 
และจรยิธรรมธรุกจิ ทีค่ณะกรรมการบรษิทัไดพ้จิารณาอนมุตัไิว ้ซึง่ได้ 
มกีารพจิารณาทบทวนครัง้ล่าสดุเมือ่ป ี2559 เพือ่เปน็หลกัการ ความเชือ่  
และแนวทางที่บริษัทและบุคลากรทุกคนมีอยู่ร่วมกันและปฏิบัติจริง  
จนเปน็เอกลกัษณท์ัง้ในฐานะของบรษัิท และคณุคา่ทีบ่รษิทัมอบใหแ้ก ่
ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซึ่งได้หล่อหลอมเป็นวิถีแห่งการผลักดัน 
ขับเคลื่อนการดำารงอยู่ พัฒนา และเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท

4.  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

 บริษัทให้ความสำาคัญกับข้อมูลข่าวสารที่ต้องแจ้งแก่สำานักงาน
คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ผู้ถือหุ้น และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมีนโยบายเปิดเผยข้อมูลที่สำาคัญของบริษัท
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส ดังนี้
 1.  เ ปิดเผยข้อมูลสารสนเทศทางการเงินและข้อมูลอื่นๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และผลประกอบการตรงต่อความเป็นจริง  
ครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลา โดยงบการเงินจะต้องผ่านการสอบทาน
หรือตรวจทานจากผู้สอบบัญชีว่าถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี 
ซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ก่อนการเผยแพร่ต่อสำานักงาน
คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ผู้ถือหุ้น และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 2.  เปิดเผยข้อมูลต่อสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และผ่านเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้น  
และผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ได้ทราบข้อมูลของบริษัทอย่างทั่วถึง 
 3.  เปิด เผยบทบาทและหน้ าที่ ของคณะกรรมการและ 
คณะกรรมการชุดย่อย รวมท้ังข้อมูลจำานวนครั้งที่กรรมการแต่ละคน 
เข้าร่วมประชุม และนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ  
และผู้บริหารไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี/รายงานประจำาปี 
(56-1 One Report)

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

 รายละเอยีดปรากฏในข้อ 7.2.3 บทบาท หนา้ที ่และความรบัผดิชอบ 
ของคณะกรรมการ

6.2  ปรชัญาในการด�าเนนิธุรกิจ
   และจริยธรรมธุรกิจ 
   (Business Ethics) 
   ของบริษัท 
 
ปรัชญาในการด�าเนินธุรกิจ
 การบริหารจัดการองค์กรของบริษัทเพื่อนำาไปสู่การเจริญเติบโต
อย่างยั่งยืนนั้น มีรากฐานที่เริ่มจากปรัชญาในการดำาเนินธุรกิจของ
บริษัท ซึ่งประกอบด้วย
  1.  มุ่งมั่นในความเป็นเลิศ 
  2.  ยึดมั่นในคุณภาพสินค้าและบริการ
  3.  เชื่อมั่นในคุณค่าของบุคลากร
  4.  ตั้งมั่นในจริยธรรม
  5.  ถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม 
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จริยธรรมธุรกิจ (Business Ethics)
 บรษิทัจะดำาเนนิธุรกจิบนพืน้ฐานของความรบัผดิชอบ ความโปรง่ใส  
ความซือ่สตัย ์และความสามารถในการแขง่ขนั โดยปฏบิตัแิละประสาน
ประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มด้วยความเป็นธรรม ดังนี้ 

1. ผู้ถือหุ้น

 บริษัทตระหนักว่าผู้ถือหุ้นคือเจ้าของกิจการ และบริษัทมีหน้าที่
สรา้งมลูคา่เพิม่แกผู้่ถอืหุน้ในระยะยาว จงึกำาหนดแนวทางให้กรรมการ 
ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
 1.1  ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต ระมัดระวัง รอบคอบ และเป็นธรรม เพื่อประโยชน์สูงสุดของ 
ผู้ถือหุ้นโดยรวม
 1.2  นำาเสนอรายงานผลประกอบการ รายงานฐานะทางการเงิน 
และรายงานอื่นๆ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันกาล
 1.3  แจ้งผู้ถือหุ้นทุกรายทราบอย่างเท่าเทียมกันถึงแนวโน้ม 
ในอนาคตของบริษัทท้ังในด้านบวกและด้านลบ ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐาน
ของความเป็นไปได้ มีข้อมูลสนับสนุนและมีเหตุมีผลอย่างเพียงพอ
 1.4  ไมแ่สวงหาผลประโยชน์ใหต้นเองและผูอ้ืน่ โดยใช้ขอ้มลูใดๆ  
ของบริษัท ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือดำาเนินการใดๆ  
ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

2. ลูกค้า 

 บริษัทตระหนักถึงความสำาคัญและความพึงพอใจของลูกค้า  
ที่มีผลต่อความสำาเร็จของธุรกิจของบริษัท จึงมีความตั้งใจอย่าง 
แน่วแน่ที่จะแสวงหาวิธีการที่สามารถสนองความต้องการของลูกค้า
ใหม้ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลยิ่งขึน้ตลอดเวลา และเป็นทีไ่วว้างใจ
ของลูกค้า โดยมีแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
 2.1  ส่งมอบสินค้าและให้บริการที่มีคุณภาพ ตรงตามหรือ 
สูงกว่าความคาดหมายของลูกค้า
 2.2  ติดต่อสื่อสารกับลูกค้าด้วยความสุภาพ ให้ข้อมูลข่าวสาร 
ที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า เพื่อให้ทราบ 
เกี่ยวกับสินค้าและบริการ โดยไม่มีการกล่าวเกินความเป็นจริงที่เป็น 
เหตุให้ลูกค้าเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ หรือเงื่อนไขใดๆ  
ของสินค้าและบริการนั้นๆ
 2.3  ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด กรณี
ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขใดได้ ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบ เพื่อ
ร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา
 2.4  จัดให้มีระบบและช่องทางที่ให้ลูกค้าร้องเรียนเกี่ยวกับ
คุณภาพ ปรมิาณ และความปลอดภยั ของสนิคา้และบรกิาร และลกูคา้
ต้องได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ว 
 2.5  รักษาความลับของลูกค้าและไม่นำาไปใช้เพื่อประโยชน์ 
โดยมิชอบ
 2.6  ให้คำาแนะนำาเกี่ยวกับวิธีการใช้สินค้าและบริการของบริษัท
อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด

3. คู่ค้า

 บริษัทตระหนักถึงการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม โดยตั้งอยู่ 
บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย บริษัท 
จึงให้ข้อมูลที่เป็นจริง รายงานที่ถูกต้อง ปฏิบัติตามพันธสัญญา  
การเจรจาแก้ไขปัญหาเพื่อหาทางออกที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของ 
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมท้ังหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทำาให้เกิด 
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยมีแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
 3.1  ไมเ่รยีก ไมร่บั หรอืจา่ยผลประโยชนใ์ดๆ ทีไ่มส่จุรติในการค้า 
กับคู่ค้า
 3.2  กรณีที่มีข้อมูลว่ามีการเรียก หรือการรับ หรือการจ่าย 
ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริต ต้องเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่อคู่ค้า  
และร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยรวดเร็ว
 3.3  ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ตามสัญญาอย่างเคร่งครัด กรณี 
ทีไ่มส่ามารถปฏบิตัติามเงือ่นไขขอ้ใดได ้ตอ้งรบีแจง้คูค่า้ทราบล่วงหนา้ 
เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา

4. คู่แข่งทางการค้า 

 บริษัทตระหนักถึงการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าอย่างเป็นธรรม 
โดยมีแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
 4.1  ไมแ่สวงหาข้อมลูที่เปน็ความลับของคูแ่ข่งทางการคา้ด้วยวธิี
ที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม
 4.2  ไม่ทำาลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหา 
ในทางร้าย

5. พนักงาน 

 บรษิทัตระหนักวา่พนกังานเปน็ทรพัยากรทีม่คีา่ยิง่ตอ่ความสำาเรจ็
ของบริษัท จึงปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมทั้งด้านผลตอบแทน 
โอกาส และการพัฒนาศักยภาพ โดยยึดหลักสิทธิมนุษยชนที่ไม่เลือก
ปฏิบัติต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใด เพราะความเหมือนหรือความแตกต่าง
ทางเชือ้ชาต ิศาสนา เพศ อาย ุหรอืภาวะทางรา่งกาย โดยมแีนวปฏบัิต ิ
ดังต่อไปนี้
 5.1  ปฏิบัติต่อพนักงานโดยเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน  
และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
 5.2  ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงาน
 5.3  ดแูลรกัษาสภาพแวดลอ้มในการทำางานใหม้คีวามปลอดภยั
ต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ
 5.4  แต่ งตั้ ง  โยกย้าย ให้ รางวัล  และลงโทษพนักงาน  
ด้วยความสุจริตใจ และตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้ ความสามารถ  
และความเหมาะสมของพนักงานนั้น
 5.5  ให้ความสำาคัญต่อการพัฒนาความรู้และความสามารถ 
ของพนักงานอย่างทั่วถึง
 5.6  หลีกเลี่ยงการกระทำาใดๆ ที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบ 
ต่อความม่ันคงในหน้าที่การงานของพนักงาน หรือการกระทำาใดๆ  
ที่เป็นการคุกคาม หรือสร้างความกดดันต่อสภาพจิตใจของพนักงาน
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6. องค์กรที่ก�ากับดูแล 

 บรษัิทตระหนกัถงึความสำาคญัในการปฏบิตัทิีถู่กตอ้งตามกฎหมาย 
และเป็นไปตามครรลองที่ถูกต้องของธุรกิจ โดยการปฏิบัติให้เป็นไป
ตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และมาตรฐานของทางการอย่าง
เคร่งครัด พร้อมทั้งให้ความร่วมมือต่อองค์กรที่กำากับดูแลอย่างเต็มที่ 

7. สังคมและชุมชน 

 บริษัทตระหนักถึงการดำาเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม
และชุมชน โดยคำานึงถึงผลกระทบที่อาจมีต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม จึงให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนให้มีกิจกรรม
ต่างๆ เพื่อสร้างสรรค์สังคมและชุมชน ดูแลรักษาและฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนดำาเนินการพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 ในทางปฏบิตั ิบรษิทัไดใ้หค้วามสำาคญัและเอาใจใสต่อ่ความเปน็อยู ่
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้มีส่วนได้เสียในทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็น
พนักงาน ครอบครัวของพนักงาน สังคมและชุมชน โดยมีความมุ่งมั่น 
พัฒนาอุตสาหกรรมเหล็กควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและชุมชน  
และคำานงึถงึผลกระทบทีอ่าจมตีอ่ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
ดงันัน้ บรษิทัจงึไดจ้ดัใหม้รีะบบการจดัการความปลอดภยั อาชวีอนามยั 
และสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม  

(ISO 14001:2004) และมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัย 
และความปลอดภัย (OHSAS 18001) เพื่อลดและควบคุมความเสี่ยง
จากภัยอันตรายที่อาจเกิดแก่พนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้ 
การดำาเนินงานของบริษัทเกิดความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
 ในปี 2564 ที่ผ่านมา บริษัทได้รับรางวัลประเภทต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ในเรื่องนี้  ตามรายละเอียดข้อมูลปรากฏอยู่ในเรื่องรางวัลแห่ง 
ความสำาเร็จ

6.3  การเปลี่ยนแปลง
   และพัฒนาการที่ส�าคัญ
   ของนโยบาย แนวปฏิบัติ 
   และระบบการก�ากับดูแล
   กิจการในรอบปีที่ผ่านมา

6.3.1 การดูแลและปฏิบัติ
   ต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท 
 บริษัทดำาเนินธุรกิจโดยให้ความสำาคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 
ไดแ้ก่  ผูถ้อืหุน้  ลกูคา้  คูค่า้  คูแ่ข่งทางการคา้  พนกังาน องค์กรทีก่ำากบัดแูล  
สังคมและชุมชน ตามท่ีได้กล่าวไว้ในจริยธรรมธุรกิจ  (Business  Ethics)  
ของบริษัท โดยบริษัทได้จัดให้มีกลไกการดำาเนินงานที่จะส่งเสริม 
ให้เกิดกิจกรรมและเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสีย 
กลุ่มต่างๆ เช่น การสำารวจความคิดเห็นของลูกค้า การเปิดช่องทาง
ให้ผู้มีส่วนได้เสียส่งข้อเสนอแนะและถามตอบข้อสงสัยทางเว็บไซต์ 
การเปิดช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนถึงคณะกรรมการ
กำากับดูแลกิจการที่ดี การสนับสนุนสินค้าและบริการชุมชน การจัด
กิจกรรมเดินวิ่งการกุศล เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส เป็นต้น รวมทั้ง
มีการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้ามา 
มีส่วนร่วมได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับข่าวการจัดซื้อจัดจ้างของบริษัท 
ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้คู่ค้าและผู้ที่สนใจทราบ นอกจากนี้ 
บริษัทยังจัดให้มีหน่วยงาน หรือคณะกรรมการ หรือคณะทำางาน หรือ
คณะอนุทำางานต่างๆ ขึ้น เพื่อปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้มอบหมาย 
ซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ดังตัวอย่างการดูแลและ 
การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ในปี 2564 ที่ผ่านมา ดังนี้ 
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1. ผู้มีส่วนได้เสีย : ผู้ถือหุ้น 

 •  สำานักเลขานุการบริษัทได้ดำาเนินการต่างๆ ตามท่ีคณะกรรมการ 
บริษัท ในฐานะผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการฯ มอบหมาย

2. ผู้มีส่วนได้เสีย : ลูกค้า 

 •  บริษัทคำานึงถึงความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า โดยมุ่งมั่น
พฒันาคุณภาพผลติภัณฑ ์และการใหบ้รกิารทีร่วดเรว็ เพือ่ตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง บริษัทได้นำาระบบการบริหาร
งานด้านคุณภาพ ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมมาใช้ใน 
การดำาเนนิงาน  เพือ่มุง่เน้นการบรหิารคณุภาพดว้ยกระบวนการทำางาน
ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อส่งมอบสินค้าที่สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า
โดยการนำามาตรฐานตา่งๆ อาท ิISO 9001, ISO/TS 16949, ISO 14001, 
TIS/OHSAS 18001 มาปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง บริษัทมีกระบวนการ 
ในการรับฟังลูกค้าในแต่ละกลุ่มผ่านช่องทางที่หลากหลาย เพื่อให้
ทราบถึงความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า ได้แก่ การพบปะ
ลูกค้าโดยทีมผู้บริหาร การเยี่ยมเยียนลูกค้าของทีมงานขาย การจัด
ประชุมกับลูกค้ารายสำาคัญเป็นรายเดือน การจัดอบรมให้ความรู้ 
เกีย่วกบัผลติภณัฑ์ของบรษิทัใหก้บัลกูคา้ อกีทัง้ยงัใหค้ำาปรกึษาแนะนำา 
และให้ความช่วยเหลือแก่ลูกค้าในการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ
ผลิตภัณฑ์
 •  บริษัทมีกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน ในกรณีที่ลูกค้าเกิด
ความไม่พึงพอใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ โดยมีช่องทางรับข้อร้องเรียน 
ข้อเสนอแนะจากลูกค้า ทุกข้อร้องเรียนจะบันทึกเข้าในระบบและ 
ต้องได้รับการตอบสนองเบื้องต้นภายใน 2 วัน โดยจะแจ้งกลับ
ลูกค้าทันทีเมื่อดำาเนินการแล้วเสร็จ เพื่อให้ลูกค้ายังคงพึงพอใจ 
ต่อกระบวนการและผลการแก้ไขข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ ตลอดจน
มีความเชื่อมั่นต่อผลิตภัณฑ์ของบริษัท นอกจากนี้ ยังมีกระบวนการ
ประเมินความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความผูกพันของลูกค้า 
อันให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่สมบูรณ์ต่อการดำาเนินการปรับปรุงผลิตภัณฑ์/
บริการ ระบบงาน เพื่อให้บริษัทสามารถตอบสนองลูกค้าได้ดีเกินกว่า
ที่ลูกค้าคาดหวัง 

 • คณะทำางานสรา้งสรรคน์วตักรรมผลิตภณัฑเ์หลก็และบริการ 
ทีม่มีลูคา่เพิม่กบัลกูคา้ ได้ดำาเนนิกจิกรรมในการวเิคราะหค์วามตอ้งการ 
ของลูกค้าและร่วมมือกับฝ่ายผลิตของบริษัท เพื่อผลักดันให้เกิด 
การพัฒนาสินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพิ่มกับลูกค้ามาตลอด โดย 
ในปี  2564  บริษัทได้ออกผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ท่ีช่วยเพ่ิมคุณค่าให้กับ 
ผลิตภัณฑ์ของลูกค้า อาทิ ผลิตภัณฑ์ High strength steel - Tensile 
strength 590 MPa และเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนสำาหรับงานอบชุบ 
ทางความร้อน (Heat Treatment) เพื่อเป็นการตอบสนองทิศทาง 
การพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ของโลก และตามนโยบายของภาครัฐ
ไดม้คีวามมุง่มัน่สนบัสนนุใหเ้กดิการผลติรถยนตไ์ฟฟา้ xEV (ไฮบรดิจ,์ 
ปลั๊ก-อินไฮบริดจ์, อีวี, ฟิวเซลล์) พร้อมพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์
ที่กำาลังก้าวสู่เทคโนโลยีใหม่ เทคโนโลยีวัสดุน้ำาหนักเบา (Lightweight 
Materials) เพือ่ใหร้ถยนตม์นี้ำาหนกัเบาลง (Lighter Body) และสนบัสนนุ
การเพิ่มปริมาณยอดขายของกลุ่มยานยนต์ การพัฒนา Premium 
Feature - WIDEfit W+6 เพื่อลดค่าเผื่อความกว้าง พร้อมทั้งสามารถ
ลดความสูญเสียในกระบวนการผลิตของลูกค้าท้ังกลุ่มท่อและกลุ่ม 
Coil Center ได้อีกด้วย

3. ผู้มีส่วนได้เสีย : คู่ค้า และเจ้าหนี้ 

 •  บรษิทัใหค้วามสำาคญักับคูค่า้ อันเปน็กลุ่มผูม้สีว่นไดเ้สยีสำาคัญ
ที่ช่วยเหลือในการดำาเนินธุรกิจซึ่งกันและกัน โดยบริษัทจะปฏิบัติต่อ
คู่ค้าอย่างเสมอภาคบนพื้นฐานของการแข่งขันที่เป็นธรรม เคารพ
สิทธิซึ่งกันและกัน สร้างความสัมพันธ์ และความร่วมมืออันดี รวมทั้ง
ปฏิบัติตามสัญญาอย่างเคร่งครัด ตลอดจนบริษัทได้ให้ความสำาคัญ 
ในกระบวนการจัดซื้อจัดหาซึ่งเป็นกระบวนการสำาคัญในการควบคุม
ค่าใช้จ่าย คุณภาพสินค้าและบริการ มีการกำาหนดแนวปฏิบัติ 
ในการจัดซื้อจัดหาเพื่อให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และก่อให้
เกิดประโยชน์สูงสุด 
 •  คณะอนุทำางานได้ดำาเนินกิจกรรมเพื่อสรรหาผู้ผลิตที่มี
ศักยภาพทั้งด้านคุณภาพและปริมาณเพื่อสร้างความสม่ำาเสมอ 
ในการจดัหาวตัถดุบิใหเ้พยีงพอตอ่การผลติภายในระยะเวลาที่กำาหนด  
มกีารกระชบัความสมัพนัธก์บัผูผ้ลติอยา่งตอ่เนือ่ง อาท ิมกีารไปเยีย่ม
โรงงานผู้ผลิตและผู้ขาย มีการเชิญผู้ผลิตวัตถุดิบจากต่างประเทศ 
มาเจรจาต่อรอง ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ 
ร่วมกันกับบริษัท แต่เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด 19 
จึงได้ปรับรูปแบบการเยี่ยมชมโรงงานเป็นการประชุมผ่าน Microsoft 
Teams นอกจากนี้ มีการทบทวนข้อตกลงทางเทคนิคและคุณภาพ 
(Technical Protocol and Specification) ในการพัฒนาชั้นคุณภาพ
ของวตัถดุบิใหม้คีวามหลากหลายตอบสนองความตอ้งการของตลาด
รวมท้ังรว่มกันกับผูผ้ลติหาข้อสรปุ แนวทางในการปรบัปรุงแก้ไขปญัหา
เรื่องคุณภาพวัตถุดิบ และปัญหาอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง
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 •  สำานักจัดหากลุ่มได้ดำาเนินกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 
  1. เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับข่าวการจัดซื้อจัดจ้างของบริษัท
ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ http://www.ssi-steel.com เพื่อให้คู่ค้า
ทราบ และให้ผู้ที่สนใจจะขายสินค้าหรือให้บริการกับบริษัท สามารถ
ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ขายของบริษัทได้โดยตรง หรือผ่านทางเว็บไซต์
ของบริษัท และให้สามารถเสนอราคางานจัดซื้อจัดจ้างได้ด้วย  
เพื่อความมีประสิทธิภาพและความโปร่งใสในการจัดหาของบริษัท 
  2.  เสาะหาผูข้ายและผูใ้หบ้รกิารรายใหม่ๆ เพิม่เตมิอยูต่ลอด
เวลา เพือ่ใหม้ผู้ีขาย ผู้ใหบ้รกิาร และผูผ้ลติทีม่ศีกัยภาพ ทีส่ามารถผลติ
หรือจำาหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพตรงตามที่บริษัทต้องการ ด้วยราคา 
ที่เหมาะสม และสามารถส่งมอบได้ตามกำาหนดเวลา โดยสามารถ 
เข้ามาแข่งขันได้อย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งในปี 2564 มีผู้ขายเพิ่มขึ้น 
จำานวน 196 ราย
  3.  ในปี 2564 ได้งดจัดการประชุมสัมมนาผู้ขายประจำาปี  
เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด 19 แต่ยังคงแจ้งให้ผู้ขาย 
ทุกรายทราบถึงนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน และ
นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำานัลของบริษัท
  4.  ในปี 2564 บริษัทได้ดำาเนินการจัดซื้อจัดหาจากผู้ขาย
ทั่วไปมูลค่าประมาณ 1,929 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นสินค้าในกลุ่ม
พลังงาน 791 ล้านบาท ลูกรีด 13 ล้านบาท อะไหล่ 151 ล้านบาท  
วัสดุสิ้นเปลือง 190 ล้านบาท สินทรัพย์ถาวรและรายจ่ายลงทุน  
172 ล้านบาท งานบริการ 597 ล้านบาท และอื่นๆ 13 ล้านบาท  
รวมถึงการจัดซื้อจัดหาจากชุมชนบางสะพานมูลค่ารวมประมาณ  
293 ล้านบาท และในปี 2565 คาดว่าจะมีมูลค่าการจัดซื้อจัดหาจาก 
ผู้ขายทั่วไป 2,000 ล้านบาท และจากชุมชน 250 ล้านบาท
  5. เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตและระบบการบริหารงาน
ของผู้ขายทั่วไปในปี 2564 จำานวน 3 ราย และชุมชนบางสะพาน 
จำานวน 9 ราย เพื่อตรวจสอบกระบวนการผลิตและคุณภาพสินค้า 
ให้ตรงกับความต้องการใช้งานของบริษัท รวมท้ังให้ข้อแนะนำา 
เกี่ยวกับการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสินค้า และกำาหนดส่งมอบสินค้า
และบริการให้ทันต่อความต้องการของบริษัท
  6.  ชว่ยประชาสมัพันธ์และสนบัสนนุสนิคา้ทีผ่ลติได้ในชมุชน 
สินค้าที่ชุมชนเป็นตัวแทนจำาหน่าย งานบริการที่จัดหาได้จากชุมชน 
รวมถงึโครงการสง่เสรมิและพัฒนาสนิคา้ทีผ่ลติไดใ้นชมุชนบางสะพาน 
ตามนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)
 •  บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ของบริษัททุกราย
อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงและ
พันธสัญญาที่มีต่อเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้สถาบันการเงินทุกราย 
ตามเงื่อนไขข้อกำาหนดของสัญญา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัตถุประสงค์ 
การใช้เงิน การชำาระเงินคืน การดูแลคุณภาพหลักทรัพย์ค้ำาประกัน   
โดยมีความรับผิดชอบและโปร่งใส ไม่ปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริง 
อันจะทำาให้เจ้าหนี้อาจเกิดความเสียหาย และหากมีกรณีที่บริษัท 
ไมส่ามารถปฏิบตัิตามเงือ่นไขฯ ทางบริษทัจะแจง้ใหเ้จา้หนีท้ราบทนัที 
เพื่อหารือในการกำาหนดแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน 

4. ผู้มีส่วนได้เสีย : คู่แข่งทางการค้า 

 •  บริษัทตระหนักถึงการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าอย่างเป็น
ธรรม โดยมีแนวปฏิบัติว่า ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่ง
ทางการค้าด้วยวิธีที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม และไม่ทำาลายชื่อเสียง
ของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย 
 •  กลุ่มผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนในประเทศได้รวมตัวกันจัดตั้ง
สมาคมเหล็กแผ่นรีดร้อนไทย มีการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
โดยมวีาระทีช่ดัเจน เพือ่กระชับความสัมพันธแ์ละส่งเสรมิการประกอบ
วิสาหกิจ ร่วมมือกับรัฐบาลในการส่งเสริมการค้าอุตสาหกรรม  
ตลอดจนการประสานงานร่วมมือพัฒนาการผลิต เพื่อให้สินค้า 
มีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของตลาดทั้งในประเทศและ 
ต่างประเทศ 

5. ผู้มีส่วนได้เสีย : พนักงาน 

 •  สายทรัพยากรบุคคลและธุรการมุ่งมั่นดำาเนินการตามวิถี 
เอสเอสไอ (SSI WAY) ที่บริษัทกำาหนดไว้ ซึ่งประกอบด้วยปรัชญา 
ในการดำาเนินธุรกิจ จริยธรรมธุรกิจ วิสัยทัศน์ ค่านิยม จริยธรรม 
ของพนักงาน และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยบริษัท 
มีความเชื่อมั่นในเรื่องคุณค่าของบุคลากรว่า พนักงานที่ดีมีคุณภาพ 
จะนำามาซึ่งความสำาเร็จขององค์กร ดังนั้น บริษัทจึงได้จัดให้มี 
สภาพการจ้างงานพนักงาน โดยกำาหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับ
ความรู้ความสามารถเพื่อจูงใจพนักงาน จัดสวัสดิการและประโยชน์ 
ตอบแทนในรูปแบบต่างๆ เช่น  เงินกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ  
การประกนัสขุภาพ การประกนัชวีติและอบุตัเิหต ุการฝกึอบรมสมัมนา
ของพนักงาน ทุนการศึกษา สนับสนุนในกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ 
ของพนักงาน การเข้าร่วมโครงการเงินกู้อัตราดอกเบี้ยพิเศษกับ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และสนับสนุนให้จัดตั้งสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะหก์ลุม่บรษิทัสหวริยิาสตลีอนิดสัตร ีรวมท้ังสวัสดกิารรถรับ-สง่  
สถานที่ออกกำาลังกาย และโรงอาหารสำาหรับพนักงานที่โรงงาน 
เอสเอสไอบางสะพาน เป็นต้น 
 •  บริษัทได้ให้ความสำาคัญในการดูแลพนักงานให้มีสวัสดิการ
พนักงานที่ดี และมีคุณภาพชีวิตทั้งของพนักงาน และของครอบครัว
พนักงานที่ดีด้วย ซึ่งสะท้อนจากการที่บริษัทได้รับรางวัลเกียรติยศ
สูงสุดสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการ
แรงงาน 19 ปีติดต่อกัน (พ.ศ. 2546 - 2564) 
 • โดยบริษัทได้บริหารงานด้านทรัพยากรบุคคลและงานธุรการ
ตามประกาศนโยบายและระเบยีบดา้นการบรหิารงานบคุคล ซึ่งบรษิทั
ได้จัดให้มีขึ้นตั้งแต่ปี 2537 เป็นต้นมา และมีการปรับปรุงนโยบาย 
และระเบียบฯ ในบางเรื่องให้ทันต่อเหตุการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง
ไปตามความเหมาะสม โดยบริษัทได้ประกาศนโยบายและระเบียบ 
ด้านการบริหารงานบุคคลของบริษัทในเรื่องต่างๆ ให้พนักงานทราบ
เป็นการทั่วไปที่บนบอร์ดของบริษัทและเผยแพร่บนระบบอินทราเน็ต 
และในขั้นตอนการปฐมนิเทศให้พนักงานใหม่ทราบด้วย ดังนี้
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  1.  เรื่องการบริหารค่าตอบเทน ตั้งแต่ปี 2545 เพื่อสร้าง 
แรงจูงใจให้พนักงานทำางานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปอย่าง
ยุติธรรมเหมาะสม โดยบริษัทได้มีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน 
โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ประจำาปีของพนักงาน การประเมินผลการดำาเนินงานของพนักงาน
ตามแผนงานที่กำาหนด (Goal Program Achievement) ผลงานที่สร้าง
มูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัท ผลประกอบการในการดำาเนินงานของบริษัท
ในแต่ละปี เป็นต้น
  2.  เรื่องสวัสดิการต่างๆ ของบริษัท อาทิ 
   - เรื่องเงินพิเศษสำาหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานประจำา
โรงงานบางสะพาน ต้ังแต่ปี 2537 เพื่อเป็นการจูงใจพนักงานที่ต้อง
ปฏิบัติงานเป็นการประจำาโรงงานบางสะพาน 
   -  เรือ่งคา่เบีย้เลีย้ง คา่ทีพั่ก และคา่ยานพาหนะ (ภายใน
ประเทศและต่างประเทศ) ตั้งแต่ปี 2540 เพื่อเป็นการช่วยเหลือ
พนกังานที่ตอ้งไปปฏบิตังิานนอกสถานที ่ฝกึอบรม/สมัมนานอกสถานที ่
   -  เรื่องสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย ตั้งแต่ปี 2542  
เพื่อช่วยเหลือเรื่องบ้านพักอาศัยสำาหรับพนักงานและครอบครัว 
   -  เรือ่งรางวัลอายกุารทำางาน ตัง้แตปี่ 2543 เพือ่ส่งเสรมิ
ให้พนักงานร่วมปฏิบัติงานกับบริษัทอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน
และเพื่อเป็นการยกย่องชมเชยให้แก่พนักงานที่มีความวิริยอุตสาหะ
ในการปฏิบัติงานกับบริษัทมาเป็นระยะเวลานาน 
   -  เรื่องเงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้าน ตั้งแต่ปี 2544 เพื่อช่วย
แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้านที่พักของพนักงานที่ไปปฏิบัติงานประจำา
โรงงานบางสะพาน 
   -  เรื่องเงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิต ตั้งแต่ปี 2544 เพื่อ
เปน็การบำารุงขวญัและชว่ยเหลอืบรรเทาความเดอืดร้อนใหกับัพนกังาน
หรือบุคคลในครอบครัวของพนักงาน โดยให้ความช่วยเหลือพนักงาน
หรือบุคคลในครอบครัวของพนักงานที่ถึงแก่กรรม 
   -  เรื่องการเยี่ยมไข้พนักงาน ตั้งแต่ปี 2545 เพื่อแสดง
ความห่วงใย สร้างขวัญกำาลังใจ และให้ความช่วยเหลือแก่พนักงาน 
ตามความเหมาะสม 
   -  เรื่องชุดเครื่องแบบพนักงาน ตั้งแต่ปี 2547 เพื่อ
กำาหนดชดุเครือ่งแบบพนกังานใหพ้นกังานสำาหรบัสวมใสม่าปฏบิตังิาน 
กับบริษัท เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัย 
ในการทำางาน 
   - เรื่องรถรับ-ส่งพนักงาน ตั้งแต่ปี 2548 เพื่อเป็นการให้
ความสะดวกแก่พนักงานในการเดินทางไปฏิบัติงานที่โรงงาน 
   -  เรื่องการรักษาพยาบาลและการประกันกลุ่ม ตั้งแต่ 
ปี 2551 เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพและพลานามัยที่แข็งแรง  
และให้มีความคุ้มครองทางด้านการรักษาพยาบาล 

   -  เรื่องการลากรณีบุคคลในครอบครัวของพนักงาน 
เสียชีวิต ตั้ งแต่ปี  2558 เพื่อให้พนักงานได้หยุดงานไปร่วม 
แสดงความเคารพและประกอบพิธีทางศาสนา เป็นต้น โดยบริษัท 
ได้มีการดำาเนินการให้สวัสดิการในเรื่องต่างๆ ดังกล่าวแก่พนักงาน 
ทุกคน โดยมีความมุ่งหมายให้พนักงานในบริษัทสามารถมีระดับ 
ความเป็นอยู่ที่ดีพอสมควร มีความผาสุกท้ังกายและใจมีสุขภาพ 
อนามัยที่ดี มีความปลอดภัยในการทำางาน มีความเจริญก้าวหน้า  
มีความมั่นคงในการดำาเนินชีวิตไม่เฉพาะแต่ตัวพนักงานเท่านั้น 
แต่รวมถึงครอบครัวของพนักงานด้วย 
   3.  เรื่องกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ ตั้งแต่ปี 2542 เพื่อเป็น 
การเสริมสร้างหลักประกันทางการเงินในอนาคตที่มั่นคงให้แก่
พนักงาน เมื่อพนักงานพ้นสภาพการเป็นพนักงาน และเป็นทุนทรัพย์
ให้แก่พนักงานในกรณีที่พนักงานลาออกหรือเกษียณอายุ และเป็น 
หลักประกันให้แก่ครอบครัว ในกรณีพนักงานเสียชีวิตด้วย 
  4.  เรื่องสหกรณ์ออมทรัพย์  ตั้ งแต่ปี  2546 เพื่อเป็น 
การส่งเสริมให้สมาชิก รู้จักการประหยัด รู้จักการออมทรัพย์   
และสามารถให้เงินกู้แก่สมาชิกเพื่อนำาไปใช้จ่ายเมื่อเกิดความจำาเป็น 
  5.  เรื่องการพัฒนาบุคลากร ตั้งแต่ปี 2545 เพื่อสนับสนุน
ให้พนักงานมีโอกาสเข้ารับการพัฒนา ไม่ว่าจะเป็นการฝึกอบรม  
การสัมมนา การประชุมวิชาการ หรือการศึกษาดูงาน ฯลฯ ซึ่งจะ
ทำาให้พนักงานสามารถเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจเพิ่มทักษะให้กับ
พนักงานส่งผลให้การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำาหรับ 
ในป ี2564 บรษิทัมจีำานวนชัว่โมงอบรมเฉลีย่จำานวน 23.72 ชัว่โมง/คน/ปี 
ซึ่งได้มีการรายงานเสนอต่อที่ประชุมคณะผู้บริหารทราบเป็นประจำา
ทุกเดือน 
 •  นอกจากนี้  บริษัทยังคำานึงถึงการสร้างสภาพแวดล้อม 
ในการทำางานที่จะมุ่งเน้นและส่งเสริมให้พนักงานของบริษัท เป็นคนดี 
คนเกง่  และเปน็ทีย่อมรบัของสังคม  ไดแ้ก ่ การจดักจิกรรมเพิม่เสรมิสรา้ง 
วิถีเอสเอสไอ (SSI WAY) โดยสร้างบุคคลต้นแบบ (Role Model)  
เพือ่เปน็แบบอยา่งใหก้บัพนกังานในการสรา้งคา่นยิมที่ดตีอ่ไป รวมทัง้ 
มุ่งเน้นการสร้างสายใยและสร้างความสุขภายในองค์กร ภายใต้
โครงการชื่อ “พนักงานมีส่วนร่วมในการสร้างองค์กรแห่งความสุข” 
ซึ่งประกอบด้วยโครงการย่อยๆ อีกหลายโครงการที่ส่งเสริมให้เกิด
ความใกลช้ดิกนัระหวา่งพนกังานในแตล่ะระดบั อาท ิ(1) โครงการยอ่ย 
ผู้บริหารพบพนักงาน ได้แก่ กิจกรรมการชี้แจงนโยบายแต่ละ 
สายงาน กจิกรรมผูบ้รหิารพบปะพนกังาน (2) โครงการยอ่ยหวัหนา้งาน 
พบพนกังาน ไดแ้ก ่กิจกรรมการสอนงาน โดยมุง่เนน้การเปน็ที่ปรึกษา
กับพนักงาน ทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัว (3) โครงการย่อยพบปะกัน
ระหว่างพนักงาน ได้แก่ กิจกรรมพี่เลี้ยง เพื่อการดูแลพนักงานใหม่  
และยงัมุง่เนน้ให้เกดิการสรา้งสมดลุของชวีติการทำางานและครอบครวั 
โดยบริษัทได้ส่งเสริมให้ครอบครัวมามีส่วนร่วมในการทำากิจกรรม
ระหว่างครอบครัวพนักงาน พนักงาน และบริษัทด้วย
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 •  บริษัทยังคงตระหนักว่า การสื่อสารเป็นปัจจัยที่สำาคัญ 
ในการนำาไปสู่ความสำาเร็จ โดยได้ทำาการสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ 
อยา่งทัว่ถงึและสม่ำาเสมอ ไดแ้ก ่วารสารภายใน เสยีงตามสายโทรทศัน์
ภายใน ส่งข้อความผ่านโทรศัพท์มือถือ รวมถึงโซเชียลเน็ตเวิร์ก ได้แก่ 
เฟซบุก๊ ไลนอ์อฟฟศิเชยีลภายในองคก์ร อกีทัง้การฝกึอบรมหัวหนา้งาน
ให้มีทักษะในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพอีกด้วย และบริษัทมุ่งเน้น
การมีส่วนร่วมของพนักงาน โดยให้พนักงานส่งข้อเสนอแนะกิจกรรม
ที่พนักงานต้องการให้บริษัทจัดให้ ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการที่ให้
สิทธิการบริหารจัดการแก่พนักงานเฉพาะเรื่อง เช่น คณะกรรมการ
โรงอาหาร คณะกรรมการสวัสดิการ คณะกรรมการนันทนาการ คณะ
กรรมการดำาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ เป็นต้น ซึ่งการดำาเนินการ
ในหลายๆ ด้านดังกล่าวเป็นสิ่งที่สะท้อนว่าบริษัทได้ให้ความสำาคัญ
กับพนักงานว่าเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ายิ่งของบริษัท ซึ่งโครงการ 
และกิจกรรมต่างๆ ที่บริษัทได้จัดขึ้นนั้น คำานึงถึงการพัฒนาพนักงาน
ให้เติบโตไปพร้อมกันกับบริษัทด้วยความห่วงใยและยั่งยืนตลอดไป 

6. ผู้มีส่วนได้เสีย : องค์กรที่ก�ากับดูแล 

 •  บริษัทตระหนักถึงความสำาคัญในการปฏิบัติที่ถูกต้องตาม
กฎหมาย และเป็นไปตามครรลองที่ถูกต้องของธุรกิจ โดยการ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และมาตรฐานของ 
ทางการอยา่งเคร่งครัด ไมว่่าจะเป็นกฎหมายดา้นแรงงาน การจา้งงาน  
ผูบ้รโิภค การแขง่ขนัทางการคา้ สิง่แวดล้อม ทรพัยส์นิทางปัญญาหรอื
ลิขสิทธิ์ การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การละเมิดสิทธิมนุษยชน  
พร้อมทั้งให้ความร่วมมือต่อองค์กรที่กำากับดูแลบริษัทอย่างเต็มที่  
โดยมุ่งหวังให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับปฏิบัติ
ตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งอยา่งถกูตอ้ง เพือ่สง่เสรมิใหบ้รษิทัเปน็องค์กร
ที่ดำาเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและมีจริยธรรม อันเป็นกลไกหนึ่ง 
ที่สำาคัญที่จะส่งผลให้กระบวนการและขั้นตอนการทำางานของบริษัท 
มีความถูกต้อง รอบคอบ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ ซึ่งส่งผลให้ 
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทไม่เคยถูกดำาเนินการลงโทษจาก 
หน่วยงานทีก่ำากบัดแูลดว้ยสาเหตทุีไ่มไ่ดป้ระกาศขอ้มลูจากเหตกุารณ์
สำาคัญภายในระยะเวลาที่ทางการกำาหนด หรือด้วยสาเหตุอื่น 
แต่อย่างใด
 •  นอกจากนี้ บริษัทยังมีนโยบายและระเบียบด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ฉบับที่ 4/2543 เรื่อง ไวรัสคอมพิวเตอร์ (Computer Virus) 
ลงวนัที ่27 ตลุาคม 2543 กำาหนดเกีย่วกบัเรือ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ที่นำามาใช้ในบริษัทได้ต้องเป็นโปรแกรมที่บริษัทอนุญาตให้ใช้ ซึ่งมี
ลขิสทิธิท์ีถ่กูตอ้งตามกฎหมาย และเป็นโปรแกรมจากผูผ้ลติหรอืผูข้าย 
ที่รู้จักและเชื่อถือได้ หรือเป็นโปรแกรมที่ได้ผ่านการทดสอบแล้ว 
เปน็อยา่งดเีทา่นัน้ โดยมสีำานกัเทคโนโลยสีารสนเทศกลุม่เปน็ผูร้ายงาน
ในสว่นทีเ่กีย่วกบัการปฏบิตัติามพระราชบญัญตัลิขิสทิธิข์องบรษิทัดว้ย 

7. ผู้มีส่วนได้เสีย : สังคมและชุมชน 

 •  บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) มีปรัชญา 
และจริยธรรมในการดำาเนินธุรกิจ โดยเชื่อม่ันในคุณค่าของบุคลากร 
ดูแลพนักงานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสภาพการทำางานที่ปลอดภัย 
ถูกสุขอนามัย รวมทั้งถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและ 
สิ่งแวดล้อม โดยถือว่าระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสิง่แวดลอ้มเปน็สิง่สำาคญัตอ่การดำาเนนิธรุกจิ บรษิทัจงึมเีจตจำานง
และสนับสนุนให้มีการดำาเนินการระบบฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อให้มีการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเป็นไปตามมาตรฐาน
ของระบบการจัดการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
ที่กำาหนด
 •  สำานักการพัฒนาที่ยั่งยืนและสื่อสารกลุ่มได้ดำาเนินกิจกรรม
ต่างๆ ตามรายละเอียดข้อมูลปรากฏอยู่ในเรื่องการขับเคลื่อนธุรกิจ
เพื่อความยั่งยืน
 •  สำานักจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ได้ดำาเนิน
กิจกรรมต่างๆ ในส่วนที่ เกี่ยวข้องกับสังคมและชุมชน รวมทั้ง 
สิ่งแวดล้อม ดังนี้ 
  1.  บริษัทประกาศนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสิ่งแวดล้อม ที่ลงนามโดยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฉบับปี 2564  
เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการลดและป้องกันอุบัติเหตุและการเจ็บป่วย 
จากการทำางาน การป้องกันและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  
การอนุรักษ์ทรัพยากรและพลังงาน โดยได้จัดทำาแผนงานโครงการ
ต่างๆ อาทิ การประเมินความเสี่ยง การอบรมด้านความปลอดภัย  
การตรวจสอบความปลอดภัย การเฝ้าระวังตรวจวัดสภาพแวดล้อม
ในการทำางานของพนักงานและสภาพแวดล้อมในเขตชุมชน  
การตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง การรณรงค์ให้รายงานและแก้ไข
สภาพแวดล้อมในการทำางาน โครงการจิตอาสาสร้างวินัย วัฒนธรรม
ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม (BBS) โครงการ Zero Accident  
การฝึกซ้อมการตอบสนองเหตุฉุกเฉิน การรณรงค์และตรวจสอบ 
การแยกทิ้งขยะให้ถูกประเภทเป็นการสร้างจิตสำานึกในการทิ้งขยะ  
เพื่อให้ง่ายต่อการส่งกำาจัด บริษัทได้เลือกวิธีการการจัดการของเสีย
ด้วยวิธีนำากลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุด และลดการฝังกลบเพื่อมุ่งสู่ 
การฝังกลบเป็นศูนย์ (Zero Waste To Landfill) การออกแบบกระบวนการ
ใหส้ามารถนำาน้ำากลบัมาใชใ้หมท่ัง้หมดเพือ่ไมต่อ้งปลอ่ยน้ำาทิง้ออกจาก
โรงงาน (Zero Discharge) และการปฏิบตัิตามกฎหมายและมาตรการ
ลดผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อม เปน็ต้น ทัง้นี ้เปน็ไปตามมาตรฐานระบบ
การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001) ระบบ 
การจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) โดยคำานึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย
ทั้งหมด
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  2.  บริษัทประกาศนโยบายพลังงานที่ลงนามโดยประธาน 
เจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เมื่อปี 2562  
ซึ่งแสดงความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบการจัดการพลังงานอย่าง 
เหมาะสม โดยบริษัทได้รับการรับรองระบบการจัดการพลังงาน  
(ISO 50001) ในปี 2563 
  3.  บริษัทจัดอบรมแก่พนักงานและผู้รับเหมาทุกคน เพื่อให้ 
มีความรู้  ความเข้าใจถึงกฎระเบียบความปลอดภัยของบริษัท  
และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดจากกิจกรรมต่างๆ รวมถึง
วิธีการลดผลกระทบที่ต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด อาทิ การแยก 
ทิง้ขยะใหถ้กูประเภท การควบคมุของเสียและมลพิษจากกระบวนการ
ผลติ การจดัการเมือ่เกดิเหตฉุกุเฉนิเพือ่ปอ้งกนัผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
  4.  บรษิทัมผีลการดำาเนนิงานตามโครงการทีก่ำาหนด สำาหรบั
ปี 2564 คือ อัตราการเกิดอุบัติเหตุจากการทำางานทุกกรณีบรรลุ 
เป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยมีอัตราการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงานในปี 2564 
เท่ากับ 0 รายต่อหนึ่งล้านชั่วโมงการทำางาน เท่ากับปี 2563 และไม่มี
ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อชุมชน โดยได้ควบคุมมลพิษทาง
น้ำา ทางอากาศ และกากของเสยีอตุสาหกรรม ใหอ้ยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน
ตามที่กฎหมายกำาหนดได้อย่างต่อเนื่อง
  5.  บรษัิทไดส้ง่เสรมิใหม้กีารใช้ทรัพยากรอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
เป็นไปตามแผนงานด้านสิ่งแวดล้อม อันได้แก่ ลดการใช้เชื้อเพลิง  
ลดการใช้ไฟฟ้า ลดการเกิดของเสีย รวมถึงการคัดแยกของเสีย 
เพื่อส่งกำาจัดอย่างถูกต้อง
  6.  บริษัทมีการทำาสำารวจทัศนคติชุมชนอย่างต่อเนื่องเป็น
ประจำาทุกปี เนื่องด้วยการดำาเนินงานของโรงงานอาจก่อให้เกิด 
ผลกระทบทั้งทางด้านบวกและด้านลบต่อชุมชน ซึ่งอาจครอบคลุมถึง
ดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม เพือ่ใหบ้รษิทัเกดิความเขา้ใจถงึ
มุมมองของชุมชน และผลกระทบต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการดำาเนินงาน
ของโรงงาน อันนำาไปสู่กระบวนการร่วมคิดร่วมตัดสินใจของโรงงาน
ร่วมกับชุมชนผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม เช่น การประชุมสภาผู้นำา
ชมุชน การประชมุ หมูบ่า้น ฯลฯ ซึ่งบรษิทัจะนำาขอ้สรปุจากกระบวนการ
ต่างๆ ดังกล่าวนำามาพิจารณาเพื่อกำาหนดแนวทางการจัดการ 
ที่เหมาะสม เพื่อนำาไปสู่ความพึงพอใจของชุมชนอย่างยั่งยืน
  7.  ตามนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และส่ิงแวดล้อม  
ซึ่ งแสดงความมุ่ งมั่นในการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย 
ในการทำางาน สร้างวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมเพื่อลดผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อมต่อสังคมและชุมชนโดยรอบพื้นที่โรงงาน อนุรักษ์
ท รั พ ย า ก ร แ ล ะ พ ลั ง ง า น ด้ ว ย ก า ร ใ ช้ อ ย่ า ง มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ  
ลดการสิ้นเปลือง ดำาเนินการคัดแยกของเสียที่เกิดจากการดำาเนิน
กิจกรรมของบริษัท รวมถึงป้องกัน ควบคุมการกำาจัด และบำาบัด 
ของเสียเหล่าน้ันให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด รวมถึง 
ลดและป้องกันผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
และการดูแลความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่อีกด้วย ท้ังนี้  
ความสำาเร็จของการดำาเนินงานด้านความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม  
และการอนรัุกษ์พลงังาน เปน็ไปตามการรบัรองและรางวัลตา่งๆ ไดแ้ก่

   - บริษัทได้ รับการรับรองระบบการบริหารจัดการ 
สิ่งแวดล้อม ISO 14001 อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2542 จนถึงปัจจุบัน 
   -  บริษัทได้รับการรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย TIS/OHSAS 18001 อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ 
ปี 2545 - 2558 ต่อมาได้เปลี่ยนเป็น OHSAS 18001 ตั้งแต่ปี 2558  
จนถึงกลางปี 2562 และได้เปลี่ยนเป็นระบบ ISO 45001 ตั้งแต่ 
ปลายปี 2562 จนถึงปัจจุบัน
   -  บริษัทได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณระดับเงิน  
ประจำาปี 2564 (Zero Accident Campaign 2021)
   -  ใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4 วัฒนธรรม 
สีเขียว (Green Culture)
   -  บรษัิทไดร้บัรางวลัสถานประกอบกจิการตน้แบบดเีด่น
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำางาน 
ประจำาปี 2564 ระดับประเทศ ประเภทรางวัลเกียรติบัตร (ทอง) ปีที่ 2
   -  Certificate of Zero Waste To Landfill: ZWL-DIW
 •  สำานักจัดหากลุ่ม ได้สนับสนุนโครงการจัดซื้อที่เป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อม โดยได้จัดหาผลิตภัณฑ์ที่ได้รับสิทธิ์ให้ใช้เครื่องหมาย 
ฉลากเขียวที่ประกาศโดยมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย รวมถึง
สนับสนุนนโยบายการประหยัดพลังงานโดยในปี 2564 ได้มีการจัดหา 
Ceramic Blanket ใช้งานที่เตาเผา No. 1 และ 2 และมีมาตรการ 
ติดตั้งและใช้หลอดแอลอีดีในโรงงานบางสะพานส่วนพื้นที่ HFL,  
PO Line และ Substation มาอย่างต่อเนื่อง
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7.1 โครงสร้างการก�ากับดูแลกิจการ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม

กรรมการผู้จัดการใหญ่

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ส�านักตรวจสอบภายในกลุ่ม

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการจัดการ

หน่วยธุรกิจทางทะเล
• บมจ. ท่าเรือประจวบ

หน่วยธุรกิจเหล็กปลายนํ้า
• บมจ. เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย
• บจก. เหล็กแผ่นเคลือบไทย

หน่วยธุรกิจโรงถลุงเหล็ก

สายทรัพยากรบุคคล
และธุรการ

สายงานบัญชี

สายงานการเงิน

สายการเงินและบัญชี

คณะกรรมการบริษัท

โครงสร้างการก�ากับดูแลกิจการ และข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ 
คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่นๆ

07/

หน่วยธุรกิจเหล็กรีดร้อน
    • บมจ. สหวิริยาสตีลอินดัสตรี
     • หน่วยปฏิบัติการเทคโนโลยีก่อสร้างเอสเอสไอ
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หน่วยธุรกิจพลังงาน หน่วยธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานหน่วยธุรกิจวิศวกรรม
• บจก. เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง

ส�านักประธานกรรมการ
• สำานักเลขานุการบริษัท

• สำานักเทคโนโลยีกลุ่ม • สำานักจัดหากลุ่ม      
• สำานักการเงินและบัญชีกลุ่ม • สำานักกฎหมายกลุ่ม
• สำานักบริหารความเสี่ยงกลุ่ม • สำานักรัฐกิจสัมพันธ์กลุ่ม
• สำานักเทคโนโลยีสารสนเทศกลุ่ม • สำานักทรัพยากรบุคคลกลุ่ม 
• สำานักการพัฒนาที่ยั่งยืนและการสื่อสารกลุ่ม • สำานักกำากับดูแลกิจการและปฏิบัติงานกลุ่ม  
• สำานักพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและกิจการสัมพันธ์กลุ่ม   

หน่วยธุรกิจทางทะเล
• บมจ. ท่าเรือประจวบ

คณะกรรมการสรรหา
และก�าหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

สายทรัพยากรบุคคล
และธุรการ

สายการค้าดิจิทัลสายธุรกิจ

สายงานนวัตกรรม

สายงานกลยุทธ์ร่วมทางการค้า

สายงานวางแผนและจัดหา
วัตถุดิบเหล็ก

สายงานการขายและการตลาด

สายการผลิต

สายงานวิศวกรรมผลิตภัณฑ์
และประกันคุณภาพ

สํานักควบคุมกระบวนการผลิต
อัตโนมัติ

สายงานซ่อมบํารุง

สายงานปฏิบัติการ

โครงสร้างการก�ากับดูแลกิจการ และข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ 
คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่นๆ
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 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้   
ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่หลากหลาย 
ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำาเนินธุรกิจของบริษัท (Board Diversity)  
ได้แก่ ด้านการผลิต การบริหารจัดการ การบริหารความเสี่ยง การเงิน
และการบัญชี ตลอดจนประสบการณ์ที่ยาวนานในการประกอบธุรกิจ
อุตสาหกรรมเหล็ก ซึ่งจำานวนกรรมการตามหนังสือรับรองกระทรวง
พาณิชย์ ฉบับล่าสุดเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 มีจำานวน 11 คน 
ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำานวน 5 คน และกรรมการที่มิได้เป็น
กรรมการอสิระอกีจำานวน 6 คน ในจำานวนนีม้กีรรมการทีเ่ปน็พนกังาน
ระดับบริหาร 4 คน ซึ่งจำานวนกรรมการอิสระของบริษัทเป็นไปตาม 
ที่กำาหนดไว้ในนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทและ 
เป็นไปตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีสำาหรับบริษัทจดทะเบียน  
ปี 2555 ด้วย

การก�าหนดวาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการ 
และของกรรมการอิสระ

 การกำาหนดระยะเวลาทีก่รรมการบรษิทัจะดำารงตำาแหนง่ในแตล่ะ
วาระเป็นไปตามขอ้บังคบัของบรษิทั และสอดคลอ้งกบัพระราชบญัญตัิ
บริษัทมหาชนจำากัด ซึ่งบัญญัติไว้ว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำาปีทุกครั้ง กรรมการต้องออกจากตำาแหน่งตามวาระเป็นจำานวน  
1 ใน 3 ทุกๆ ปี กรรมการที่ออกตามวาระจะเป็นกรรมการที่อยู่ 
ในตำาแหน่งนานที่สุด กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกที่ประชุม 
ผู้ถือหุ้นเลือกให้กลับเข้ามาดำารงตำาแหน่งใหม่ต่อเนื่องอีกครั้งก็ได้ 
 อย่างไรก็ดี เนื่องจากบริษัทมีความจำาเป็นต้องขอฟ้ืนฟูกิจการ  
โดยเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559 ศาลล้มละลายกลางมีคำาสั่งให้ฟื้นฟู
กิจการของบริษัทและตั้งบริษัทเป็นผู้ทำาแผน ดังนั้นนับแต่วันที่ศาล 
มีคำาสั่งดังกล่าว อำานาจหน้าที่ในการจัดการกิจการและทรัพย์สิน 
ของบริษัท และบรรดาสิทธิตามกฎหมายของผู้ถือหุ้น (ยกเว้นสิทธิ 
ที่จะได้รับเงินปันผล ถ้าหากมี) ตกแก่ผู้ทำาแผน ตามความในมาตรา 
90/25 พระราชบญัญตัลิม้ละลายฯ จงึทำาใหบ้รษัิทไมต่อ้งจดัการประชมุ
ผูถ้อืหุน้อกีตอ่ไปไมว่า่จะเปน็การประชมุสามญัประจำาปหีรอืการประชมุ
วิสามัญ จนกว่าศาลจะมีคำาสั่งยกเลิกคำาสั่งให้ฟื้นฟูกิจการหรือยกเลิก
การฟื้นฟูกิจการของบริษัท แล้วแต่กรณี 
 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 ศาลล้มละลายกลางได้มีคำาสั่ง 
เห็นชอบด้วยแผน ทำาให้บรรดาสิทธิและอำานาจหน้าที่ของผู้ทำาแผน 
ตกเป็นของผู้บริหารแผน ตามความในมาตรา 90/59 พระราชบัญญัติ
ล้มละลายฯ ตามลำาดับ และโดยที่แผนกำาหนดให้บริษัทเป็นผู้บริหาร
แผน ดงันัน้ กรรมการและกรรมการอิสระของบริษทั จึงยงัคงทำาหนา้ที่
เป็นกรรมการและกรรมการอิสระของผู้บริหารแผนต่อไป 

 สำาหรับการกำาหนดจำานวนวาระสูงสุดของกรรมการที่จะดำารง
ตำาแหน่งติดต่อกันในคณะกรรมการบริษัท และของกรรมการอิสระ 
ที่ จ ะดำ า ร งตำ าแหน่ งติ ดต่ อกั น ในคณะกรรมการบริษั ทและ 
ในคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดนั้น บริษัทยังมิได้กำาหนดไว้ ทั้งนี้  
เพื่อความคล่องตัวในการสรรหาบุคคลที่มีประสบการณ์และ 
ความสามารถเฉพาะด้านที่เหมาะสมกับภารกิจที่จะได้รับมอบหมาย
และมีความเข้าใจในลักษณะธุรกิจของบริษัท 

การแยกต�าแหน่งประธานกรรมการบริษัท 
และกรรมการผู้จัดการใหญ่

 ในส่วนโครงสร้างการจัดการได้จัดแบ่งบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
ของ บุคคลผู้ ดำ า รงตำ าแหน่ งที่ สำ าคัญออกจากกัน  กล่ าวคือ  
นายกมล จันทิมา ดำารงตำาแหน่งประธานกรรมการบริ ษัท  
และนายนาวา จันทนสุรคน ดำารงตำาแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
โดยกำาหนดอำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละตำาแหน่ง 
ไว้อย่างชัดเจน

บทบาทหน้าที่ประธานกรรมการบริษัท

 1.  เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท ทำาหน้าที่ประธาน 
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจน
มีบทบาทในการควบคุมการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตาม 
ข้อบังคับบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสนับสนุนและ 
เปดิโอกาสใหก้รรมการและผูถ้อืหุน้ แสดงความคดิเหน็อยา่งเปน็อสิระ
และมีส่วนร่วมในการประชุม
 2. กำาหนดระเบียบวาระการประชุมตามหน้าที่ความรับผิดชอบ 
ของคณะกรรมการ รว่มกบัประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารกลุม่และกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ 
 3. สนับสนุนและส่งเสริมให้กรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่  
อย่างเต็มความสามารถ ตามขอบเขตอำานาจ หน้าที่ความรับผิดชอบ  
และตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของบริษัท 
ตลอดจนรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง
 4. ดูแล ติดตามการบริหารงานของคณะกรรมการบริษัท  
และคณะกรรมการชดุยอ่ยอืน่ๆ ใหบ้รรลตุามวตัถปุระสงคท์ีก่ำาหนดไว้
 5.  ประธานกรรมการบริษัทจะสนับสนุนและส่งเสริมการดำาเนินงาน 
ของฝา่ยจดัการ โดยไมเ่ขา้ไปมีสว่นรว่มในการบริหารจดัการงานปกติ
ประจำาวันของบริษัทแต่อย่างใด
 6. บทบาทหน้าที่ประธานกรรมการบริษัทอื่นที่มิได้กล่าวไว้ 
ข้างต้นนี้ ให้ถือและบังคับตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ทุกประการ

7.2 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ

7.2.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการ
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ความเป็นอิสระของประธานกรรมการบริษัท
 
 บรษิทัยงัมไิดก้ำาหนดเปน็นโยบายของบรษิทัว่า ประธานกรรมการ
บริษัทต้องเป็นกรรมการอิสระ เพราะอาจเป็นข้อจำากัดที่ทำาให้บริษัท
ไม่สามารถสรรหาบุคคลที่เหมาะสมในการดำารงตำาแหน่งดังกล่าว 
ในชว่งเวลาทีบ่รษัิทต้องการ เนือ่งจากอตุสาหกรรมเหลก็และเหลก็กล้า
มีความจำาเป็นที่ต้องการบุคคลที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้าน นอกเหนือจากการเป็นผู้นำาที่มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล  
และมีความสามารถในการกำากับดูแลการบริหารงานของบริษัท 
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสียอื่น
ของบริษัทด้วย

เลขานุการบริษัท
 
 บริษัทมีเลขานุการบริษัท เพื่อให้คำาแนะนำาด้านกฎหมายและ 
กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทจะพึงต้องทราบ และปฏิบัติ
หนา้ทีใ่นการดแูลกจิกรรมของคณะกรรมการบรษิทั รวมทัง้ประสานงาน 
ใหม้กีารปฏบิตัติามมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั ซึง่คณะกรรมการ
บริษัทได้แต่งตั้งนายสุรศักดิ์ งามสิทธิพงศา ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิ 
และคุณสมบัติที่ เหมาะสม ให้ดำารงตำาแหน่งเลขานุการบริษัท  
โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบ 
ของเลขานุการบริษัท ดังนี้ 

คุณสมบัติ
 
 1.   มีความรู้พื้นฐานในด้านกฎหมายและกฎระเบียบของ 
หน่วยงานทางราชการที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน
จำากัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ 
ผา่นการอบรมหลกัสตูรทีเ่กีย่วขอ้งกับการปฏบิตัหินา้ทีข่องเลขานกุาร
บริษัท
 2.   มีความรู้  ความเข้าใจในหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี  
และข้อพึงปฏิบัติที่ดีของการกำากับดูแลกิจการ
 3. มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท  

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

 1. ให้คำาปรึกษาและข้อเสนอแนะเบื้องต้นแก่คณะกรรมการ
บรษิทัในประเด็นขอ้กฎหมาย ขอ้ควรปฏบัิตขิองหนว่ยงานทางราชการ  
ข้อพึงปฏิบัติด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดี และข้อบังคับของบริษัท  
รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำาคัญ 
 2. จัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบการ
พิจารณาในการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัท  
 3. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัท
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และข้อพึงปฏิบัติที่ดี 

 4. บันทึกรายงานการประชุมผู้ ถือหุ้ น  และการประชุม 
คณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท  
 5. จัดทำาและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ รายงานประจำาปี 
หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท 
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท 
 6. ดำาเนินการให้กรรมการและผู้บริหารจัดทำารายงานการมี
ส่วนได้เสียของตนและผู้ที่เกี่ยวข้อง ตามข้อกำาหนดกฎหมาย รวมทั้ง 
เก็บรกัษารายงานการมส่ีวนไดเ้สยีทีร่ายงานโดยกรรมการหรอืผู้บรหิาร 
และสง่สำาเนาให้ประธานกรรมการบรษิทั ประธานกรรมการตรวจสอบ 
และประธานกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี ตามที่กฎหมายกำาหนด 
 7. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูล และรายงานสารสนเทศ  
ตามระเบียบและข้อกำาหนดของหน่วยงานทางการ 
 8. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท 
 9. จัดใหม้กีารประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรษิทั 
และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท
 10.  ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นเพื่อให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ  
ของผู้ถือหุ้น และข่าวสารของบริษัท     
 11. ดำาเนินการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำาหนด

7.2.2 ข้อมูลคณะกรรมการ
   และผู้มีอ�านาจควบคุมบริษัท
   รายบุคคล
 
รายชื่อของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย 

 1. นายกมล จันทิมา 
  ประธานกรรมการบริษัท 
 2. นายทองฉัตร หงศ์ลดารมภ์ 
  กรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ
 3. นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ  
  กรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ
 4. นายเพิ่มพูน ไกรฤกษ์ 
  กรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ
 5. นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์ 
  กรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ
 6.  นายณพงศ์ ศิริขันตยกุล 
  กรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ
 7. นายสมชาย พิพิธวิจิตรกร 
  กรรมการบริษัท
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 8. นายวิน วิริยประไพกิจ 
  กรรมการบริษัท
 9. นายนาวา จันทนสุรคน 
  กรรมการบริษัท
 10. นายกิตติศักดิ์ มาพะเนาว์ 
  กรรมการบริษัท
 11. นายณรงค์ฤทธิ์ โชตินุชิตตระกูล 
  กรรมการบริษัท

 กรรมการซึ่งมอีำานาจลงลายมอืชือ่แทนบรษิทั คอื นายกมล จนัทมิา 
หรือ นายสมชาย พิพิธวิจิตรกร หรือ นายวิน วิริยประไพกิจ หรือ 
นายนาวา จันทนสุรคน หรือ นายกิตติศักดิ์  มาพะเนาว์ หรือ  
นายณรงคฤ์ทธิ ์โชตนุิชติตระกูล กรรมการสองในหกคนนีล้งลายมอืชือ่ 
ร่วมกันและประทับตราสำาคัญของบริษัท
 รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการและผู้มีอำานาจควบคุมบริษัท
รายบุคคล ปรากฏในเอกสารแนบ 1

7.2.3 บทบาท หน้าที่ 
   และความรับผิดชอบ
   ของคณะกรรมการ
 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ 
ในเรื่องที่สำาคัญของบริษัทเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทาง 
และนโยบายในการดำาเนินงาน แผนธุรกิจ กลยุทธ์ และงบประมาณ
ประจำาปีของบริษัท รวมทั้งกำากับดูแลให้การบริหารจัดการความเสี่ยง
และการบริหารงานของฝ่ายจัดการดำาเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย
และแผนธุรกิจที่กำาหนดไว้อย่างมีประสิทธิผล และปฏิบัติถูกต้องตาม
กฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรที่กำากับดูแล 
วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมคณะ
กรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยคำานึงถึงผลประโยชน์
สูงสุดของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียเป็นสำาคัญ ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัท
สามารถเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและย่ังยืน ซึ่งจะเพิ่มมูลค่าให้แก่ 
ผู้ถือหุ้นในระยะยาว 
 คณะกรรมการบริษัทได้มีการทบทวนวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ  
(Mission) และแผนกลยุทธ์ของบริษัท เป็นประจำาทุกปี ตลอดจน
ติดตามดูแลให้มีการนำากลยุทธ์ไปปฏิบัติโดยกำาหนดเป็นวาระให้มี
การรายงานผลการดำาเนนิงานของบรษิทัในการประชุมคณะกรรมการ
ทุกครั้ง 

อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท 

 1. คณะกรรมการมีอำานาจและหน้าที่ในการดำาเนินกิจการ 
ของบริษัททั้งในฐานะที่บริษัทเป็นลูกหนี้และในฐานะที่บริษัทเป็น
ผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง 
และความซื่อสัตย์สุจริต รวมท้ังต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย 
วตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบั รวมถึงหลกัเกณฑเ์งือ่นไขและวิธีการทีก่ำาหนด
ในแผนฟื้นฟูกิจการและตามคำาสั่งของศาลล้มละลาย  
 2.  คณะกรรมการมีอำานาจที่จะมอบหมายอำานาจให้แก่บุคคล
ธรรมดาหรือให้แก่นิติบุคคล ไม่ว่าบุคคลธรรมดานั้นจะเป็นกรรมการ
ของบริษัทหรือไม่ก็ตาม ในการที่จะกระทำาการใดๆ ในนามของ
บริษัท และการลงลายมือชื่อของผู้รับมอบอำานาจดังกล่าวนั้นให้ถือว่า 
มีผลผูกพันบริษัทได้ภายใต้ข้อจำากัดในการลงลายมือชื่อของผู้รับ 
มอบอำานาจตามที่คณะกรรมการเป็นผู้กำาหนด คณะกรรมการอาจ 
มอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติการอย่างใด 
อย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้
 3. คณะกรรมการต้องประชุมอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง 
 4. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการจัดทำางบดุลและบัญชีกำาไร
ขาดทนุ ณ วนัสิน้สดุของรอบปบีญัชขีองบรษิทัโดยงบดลุและบญัชกีำาไร
ขาดทนุดงักลา่วจะตอ้งผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบัญชรีบัอนญุาต 
และจะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ
ภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท 
 5. ในระหว่างท่ีบริษัทอยู่ในกระบวนการฟ้ืนฟูกิจการ คณะกรรมการ 
บริษัทในฐานะคณะกรรมการของผู้ทำาแผนและคณะกรรมการของ 
ผูบ้รหิารแผน ตามลำาดบั จะเปน็ผูม้อีำานาจหนา้ทีใ่นการจดัการกจิการ 
และทรพัยส์นิของบรษิทั และจะเปน็ผูใ้ช้สทิธติามกฎหมายแทนผูถ้อืหุน้  
(ยกเว้นสทิธทิีจ่ะไดร้บัเงนิปนัผล ถา้หากม)ี ทัง้นี้ ตามทีพ่ระราชบญัญตัิ 
ล้มละลายฯ กำาหนดไว้  จนกว่าศาลล้มละลายจะมีคำาสั่งยกเลิกคำาสั่ง
ให้ฟื้นฟูกิจการหรือยกเลิกการฟื้นฟูกิจการของบริษัท แล้วแต่กรณี 
 6. คณะกรรมการต้องจัดให้มีเลขานุการบริษัทรับผิดชอบ 
ดำาเนนิการตามทีก่ฎหมายกำาหนดในนามของบรษิทัหรอืคณะกรรมการ

 ในกรณีที่เลขานุการบริษัทพ้นจากตำาแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติ 
หน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งเลขานุการบริษัทคนใหม่ 
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่เลขานุการบริษัทคนเดิมพ้นจากตำาแหน่ง 
หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ และให้คณะกรรมการมีอำานาจมอบหมาย 
ให้กรรมการคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนในช่วงเวลาดังกล่าว  
ให้ประธานกรรมการแจ้งชื่ อ เลขานุการบริษัทต่อสำานักงาน 
คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายใน 
สิบสี่วันนับแต่วันที่จัดให้มีผู้รับผิดชอบในตำาแหน่งดังกล่าว และให้ 
แจง้ใหส้ำานกังานคณะกรรมการกำากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์
ทราบถึงสถานที่เก็บเอกสารตามที่กฎหมายกำาหนดด้วย
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นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

 คณะกรรมการบริษัทมีเจตนารมณ์ร่วมกันในการที่จะพัฒนา 
ยกระดับมาตรฐานการกำากับดูแลกิจการที่ดีภายในบริษัทมาอย่าง
ต่อเนื่อง โดยต้ังแต่ปี 2545 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติ
ประกาศใชน้โยบายเกีย่วกับการกำากับดแูลกจิการบรษิทั สหวริยิาสตลี
อนิดสัตร ีจำากดั (มหาชน) ซึ่งไดก้ำาหนดใหส้อดคลอ้งกับหลกัการกำากบั
ดูแลกิจการที่ดีจำานวน 15 ข้อ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ต่อมาเมื่อเดือนธันวาคม 2550 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 
ไดพ้จิารณาทบทวนและมมีตปิระกาศใชน้โยบายการกำากบัดแูลกจิการ
ที่ดีของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) ซึ่งได้ปรับปรุง 
ใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการกำากบัดแูลกจิการทีด่สีำาหรบับรษิทัจดทะเบยีน
ปี 2549 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และล่าสุดเมื่อเดือน
กันยายน 2557 บริษัทได้ประกาศนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี 
ฉบับใหม่ ซึ่งได้ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับหลักการกำากับ
ดูแลกิจการที่ดีสำาหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 โดยสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทยร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
และสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ซึ่งได้เผยแพร่ไว้เมื่อต้นปี 2556

จริยธรรมกรรมการ
 
 เพื่อให้เป็นไปตามปรัชญาในการดำาเนินธุรกิจของบริษัท ดังนั้น 
ในปี 2544 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบในการกำาหนด
จริยธรรมของกรรมการบริษัทไว้ ดังนี้ 
 1. กรรมการบริษัทพึงปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ 
แหง่ปรชัญาในการดำาเนนิธรุกจิ และยดึมัน่ในจรยิธรรมในการประกอบ
ธุรกิจที่บริษัทกำาหนดไว้
 2. กรรมการบริษัทพึงปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย 
วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
 3.  กรรมการบรษิทัพงึอทุศิเวลาปฏบิตัหินา้ทีด่ว้ยความรบัผดิชอบ 
อย่างเพียงพอ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ และทักษะการบริหาร
จัดการอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้บริษัทเจริญก้าวหน้า มั่นคง 
และก่อให้เกิดผลประโยชน์ตอบแทนที่เหมาะสม
 4.  กรรมการบรษิทัพงึปฏบิตัหินา้ทีโ่ดยคำานงึถงึความรบัผดิชอบ 
ต่อผู้ถือหุ้น และในขณะเดียวกันต้องคำานึงถึงผลประโยชน์ของ 
ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ที่เกี่ยวข้องด้วย โดยปฏิบัติต่อทุกกลุ่ม
ด้วยความเหมาะสมและเป็นธรรม
 5. กรรมการบริษัทไม่พึงอาศัยตำาแหน่งหน้าที่ในการแสวงหา 
ผลประโยชนโ์ดยมชิอบ ไมเ่ปดิเผยขอ้มลูความลบัของบรษัิทตอ่บคุคล
ภายนอก รวมทั้งไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้กับตนเองและผู้เกี่ยวข้อง 
โดยใช้ข้อมูลใดๆ ของบริษัทซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ ตลอดจน 
ไม่กระทำาการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง 
ผลประโยชน์ต่อบริษัท
 

7.3 ข้อมูลเกี่ยวกับ
  คณะกรรมการชุดย่อย
 คณะกรรมการบริษัทได้กระจายอำานาจหน้าที่ความรับผิดชอบ 
ในการกำากับดูแลบริษัท โดยแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ  
เพือ่แบง่เบาภาระของคณะกรรมการบรษิทั ใหช่้วยศกึษาและกลัน่กรอง 
งานที่มีความสำาคัญตามขอบเขตอำานาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมจำานวน 6 ชุด และเมื่อปี 2554 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้ปรับปรุงโครงสร้าง
การบริหารจัดการของบริษัท ทำาให้คณะกรรมการชุดย่อยเหลือเพียง 
4 ชุด ดังนี้
 1.  คณะกรรมการตรวจสอบ
 2.  คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
 3.  คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี
 4.  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

 คณะกรรมการชุดย่อยเกือบทุกชุดมีกรรมการอิสระเป็น 
ประธานกรรมการเว้นแต่คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี   
โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีสมาชิกทุกคนเป็นกรรมการอิสระ  
ส่วนคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดีและคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงมีสมาชิกส่วนใหญ่เป็นกรรมการอิสระ สำาหรับ 
คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนสมาชิกส่วนใหญ่ 
ยังไม่เป็นกรรมการอิสระ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาให้มี
กรรมการอิสระเพิ่มขึ้นในโอกาสที่เหมาะสมต่อไป ส่วนการกำาหนด
ระยะเวลาที่กรรมการชุดย่อยต่างๆ จะดำารงตำาแหน่งในแต่ละวาระ 
เป็นไปตามที่บริษัทกำาหนดวาระละ 3 ปี สำาหรับการกำาหนดจำานวน 
วาระสูงสุดที่กรรมการจะดำารงตำาแหน่งติดต่อกันในคณะกรรมการ 
ชุดย่อยต่างๆ นั้น บริษัทยังมิได้กำาหนดไว้
 นอกจากนี้ เมื่อปี 2554 คณะกรรมการบริษัทยังได้มีมติให้จัดตั้ง
คณะกรรมการจัดการ (Management Committee) ขึ้น เพื่อรับผิดชอบ
ภาระงานบางส่วนแทนคณะกรรมการบริหาร มีสมาชิกประกอบด้วย 
ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท โดยแต่งตั้งนายวิน วิริยประไพกิจ 
กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ดำารงตำาแหน่งเป็น
ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารกลุม่ ซึง่ทำาหนา้ทีเ่ปน็ประธานคณะกรรมการ
จัดการ ดังกล่าวด้วย 
 โดยรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับขอบเขต อำานาจหน้าที่ และ 
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ มีดังนี้
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1.  คณะกรรมการตรวจสอบ
 ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ย
กรรมการจำานวน 3 คน วาระการดำารงตำาแหน่งคราวละ 3 ปี (ตั้งแต่ 
วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2566) ดังนี้
 1. นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์ 
  ประธานกรรมการตรวจสอบ
 2. นายเพิ่มพูน ไกรฤกษ์ 
  กรรมการตรวจสอบ
 3. นายณพงศ์ ศิริขันตยกุล 
  กรรมการตรวจสอบ

 โดยกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 คนดังกล่าว มีความรู้และ
ประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำาหน้าที่ ในการสอบทาน 
ความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

ขอบเขต อ�านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการตรวจสอบ

 1.  สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและ 
เพียงพอ
 2.  สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal  
Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) รวมถึง 
มาตรการที่เกี่ยวข้องกับนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน  
ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล รวมทั้งพิจารณาความเป็นอิสระของ 
สำานักตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณา 
แต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างผู้บริหารสูงสุดของสำานักตรวจสอบภายใน
 3.  สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 
รวมท้ังกฎ/ ระเบียบ/ ประกาศ/ คำาสั่ง ที่ออกโดยอาศัยอำานาจ 
ตามกฎหมายดังกล่าว
 4. สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท โดยมุ่งเน้น 
ในความเสี่ยงที่สำาคัญของบริษัท
 5. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทน 
ผู้สอบบัญชีของบริษัท
 6. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกัน  หรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้ง 
ทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท  
รวมทั้งกฎ/ ระเบียบ/ ประกาศ/ คำาสั่ง ที่ออกโดยอาศัยอำานาจตาม
กฎหมายดังกล่าว 
 7.  พิจารณาว่าจ้างที่ปรึกษาเฉพาะกิจ ในกรณีที่ต้องการ 
คำาแนะนำาหรือความรู้จากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ด้วยค่าใช้จ่าย 
ของบริษัท
 8.  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

 9.  ในการปฏบิตัหินา้ทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรอื
มีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำาดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบ
อย่างมีนัยสำาคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำาเนินงานของบริษัท
ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัท 
เพื่อดำาเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบ 
เห็นสมควร
  9.1  รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  9.2  การทจุรติ หรอืมสีิง่ผดิปกตหิรอืมคีวามบกพร่องทีส่ำาคญั
ในระบบการควบคุมภายใน
  9.3  การฝ่าฝืนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท รวมทั้ง 
กฎ/ ระเบียบ/ ประกาศ/ คำาสั่ง ที่ออกโดยอาศัยอำานาจตามกฎหมาย
ดังกล่าว 
 10. รายงานผลการดำาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ  
ให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละสองครั้ง
 11. จัดทำารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผย 
ไว้ในรายงานประจำาปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนาม 
โดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลตาม 
หลักเกณฑ์และข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2.  คณะกรรมการสรรหา
  และก�าหนดค่าตอบแทน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการสรรหาและกำาหนด 
ค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการจำานวน 3 คน วาระการดำารง
ตำาแหน่งคราวละ 3 ปี (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึงวันที่  
31 สิงหาคม 2566) ดังนี้
 1. นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ 
  ประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
 2. นายสมชาย พิพิธวิจิตรกร
  กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
 3. นายนาวา จันทนสุรคน 
  กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดคา่ตอบแทน

 1. หน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับด้านการสรรหา
  1.1  สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติ เหมาะสมที่จะดำารง 
ตำาแหน่งเป็นกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงในตำาแหน่งต้ังแต่
กรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา 
แต่งต้ังสำาหรับผู้บริหารระดับสูงในตำาแหน่งต้ังแต่กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
ขึ้นไป และในกรณีที่ตำาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจาก 
ถึงคราวออกตามวาระ หรือใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณาคัดเลือก
เพื่อเสนอชื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งสำาหรับกรณีอื่น
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  1.2  ในการสรรหาบุคคลเพื่อเสนอชื่อให้คณะกรรมการ
บริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท  
หรือผู้บริหารระดับสูงในตำาแหน่งต้ังแต่กรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป  
ตามที่กล่าวในข้อ 1.1 น้ัน คณะกรรมการสรรหาและกำาหนด 
ค่าตอบแทนควรดำาเนินการ ดังนี้
    1.2.1 กำาหนดคุณสมบัติและลักษณะส่วนตัวอื่น 
ทีเ่ห็นวา่มคีวามสำาคัญของกรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูในตำาแหนง่
ตั้งแต่กรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป ที่ต้องการสรรหา เช่น ความเป็น 
ผู้นำา ความรู้ และประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
ที่ต้องการ มีคุณธรรมและความรับผิดชอบต่อผลงาน (Integrity and 
Accountability) ยึดมั่นในการทำางานอย่างมีหลักการและมาตรฐาน
เยีย่งมอือาชพี มวุีฒภิาวะและความมัน่คง และกลา้แสดงความคดิเห็น 
ที่แตกต่างและเป็นอิสระ เป็นต้น
    1.2.2 พจิารณาความเปน็อสิระของบคุคลทีจ่ะเสนอชือ่ 
ให้เป็นกรรมการประเภทอิสระของบริษัทว่ามีคุณสมบัติครบถ้วน 
ในการดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทหรือไม่
    1.2.3  พจิารณาความเพยีงพอของการอุทศิเวลาสำาหรบั
การปฏบิตัหินา้ทีใ่นฐานะกรรมการบรษิทั เชน่ ในการพจิารณาเสนอชือ่
กรรมการเดิมเข้าดำารงตำาแหน่งต่ออีกวาระ อาจประเมินจากจำานวน
ครั้งของการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ส่วนบุคคลที่จะถูก
เสนอชือ่เปน็กรรมการใหมอ่าจพิจารณาจากจำานวนบริษทัทีบ่คุคลนัน้
ดำารงตำาแหน่งอยู่ก่อนที่จะเข้าเป็นกรรมการบริษัท
    1.2.4 ตรวจสอบใหร้อบคอบว่า บคุคลทีจ่ะถกูเสนอชือ่ 
นั้น มีคุณสมบัติตามกฎหมายและข้อกำาหนดของหน่วยราชการ
  1.3  ทบทวนและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท 
เกี่ยวกับความเหมาะสมของขนาด (Size) และองค์ประกอบ  
(Composition) ของคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ 
ของคณะกรรมการบริษัทเป็นอย่างมีประสิทธิผล เช่น ควรจะมี
จำานวนกรรมการเพียงพอที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อแต่งต้ังเป็น 
กรรมการของคณะกรรมการชุดย่อยที่คณะกรรมการบริษัทจัดตั้งขึ้น  
ส่วนองคป์ระกอบของคณะกรรมการบรษิทั ควรประกอบดว้ยกรรมการ
ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ 
เฉพาะด้านที่หลากหลาย เพื่อให้การพิจารณาตัดสินใจของ 
คณะกรรมการบริษัทในเรื่องต่างๆ มีความรอบคอบรัดกุมยิ่งขึ้น 
นอกจากนี้ ควรพิจารณาถึงความเหมาะสมของจำานวนกรรมการ 
ที่เป็นอิสระเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี
  1.4  ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่เกี่ยวกับการสรรหากรรมการ 
ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

 2. หน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการกำาหนดค่าตอบแทน
  2.1  พิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท 
กรรมการของคณะกรรมการชุดย่อยที่คณะกรรมการบริษัทจัดตั้งขึ้น 
และผู้บริหารระดับสูงในตำาแหน่งตั้งแต่กรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป  
เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ 
แล้วแต่กรณี ค่าตอบแทนในที่นี้ ให้หมายรวมถึง (ก) ค่าตอบแทน
ประจำา (Retainer) ซึ่งเป็นค่าตอบแทนที่จ่ายเป็นรายเดือน (ข) ค่าเบี้ย 
ประชุม (Attendance Fee) ซึ่งเป็นค่าตอบแทนที่จ่ายเป็นรายคร้ัง 
ต่อการประชุมสำาหรับกรรมการที่เข้าร่วมประชุม (ค) ค่าตอบแทน 
ที่จ่ายตามผลการดำาเนินงานของบริษัท (Incentive) ซึ่งได้แก่ โบนัส 
หรือบำาเหน็จ และ (ง) ผลประโยชน์อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท
กำาหนด
  2.2  เพื่อให้การพิจารณาค่าตอบแทนมีความโปร่งใส  
เป็นธรรม และสมเหตุสมผล คณะกรรมการสรรหาและกำาหนด 
ค่าตอบแทนควรดำาเนินการพิจารณาค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์ 
และแนวทางดังต่อไปนี้
    2.2.1 ค่าตอบแทนควรสมเหตุสมผลและอยู่ในระดับ
ที่สามารถที่จะดึงดูดและรักษากรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่มี
คุณสมบัติที่บริษัทต้องการ โดยอาจพิจารณาเปรียบเทียบกับข้อมูล 
การจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่มีการกำากับดูแลกิจการที่ดีและ
เทยีบเคยีงกันได ้เชน่ ขนาดของกจิการ (Size) ซึง่อาจวดัไดจ้ากยอดขาย 
หรือยอดสินทรัพย์รวม เป็นต้น ระดับของกำาไร (Profitablility) และ 
ความยากง่ายของการบริหาร (Complexity)
    2.2.2  ค่าตอบแทนกรรมการควรเหมาะสมและ
สอดคล้องกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน 
กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบมากขึ้น ก็ควรได้
รับค่าตอบแทนที่เพิ่มขึ้นด้วย เช่น กรรมการชุดย่อย นอกจากจะได้รับ
คา่ตอบแทนในฐานะทีเ่ปน็กรรมการบรษิทัแล้ว ควรไดร้บัคา่ตอบแทน
เพิ่มเติมในฐานะเป็นกรรมการชุดย่อยด้วย ประธานกรรมการบริษัท
และประธานคณะกรรมการชุดย่อยควรได้รับค่าตอบแทนมากกว่า
สมาชิกของคณะกรรมการบริษัทและสมาชิกของคณะกรรมการ 
ชุดย่อยในอัตราที่เหมาะสม
    2.2.3  ค่าตอบแทนของกรรมการที่ จ่ ายตามผล 
การดำาเนินงานประจำาปีของบริษัท เช่น โบนัสกรรมการควรเชื่อมโยง
กับผลตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปของเงินปันผล หากปีใดมิได้
มีการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น ก็จะไม่มีการพิจารณาการจ่ายโบนัส
ให้แก่กรรมการ
    2.2.4  กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทด้วย จะได้
รับค่าตอบแทนในฐานะของผู้บริหารเท่านั้น จะไม่ได้รับค่าตอบแทน
ในฐานะกรรมการของบริษัทแต่อย่างใด
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  2.3  ทบทวนและให้คำาแนะนำาต่อกรรมการบริษัทเกี่ยวกับ 
ความเหมาะสมของค่าตอบแทนกรรมการเ ป็นประจำา ทุกปี   
โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาค่าตอบแทน
ดังกล่าวข้างต้นก่อนนำาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
  2.4  ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูง 
ในตำาแหน่งต้ังแต่กรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป เพื่อกำาหนด 
ค่าตอบแทนก่อนนำาเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 
เป็นประจำาทุกปี ในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำาปีของ 
ผู้บริหารระดับสูงในตำาแหน่งตั้งแต่กรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไปนั้น 
ควรจะพิจารณาจากผลการดำาเนินงานประจำาปีของบริษัทโดยรวม 
ผลการปฏิบัติหน้าที่ในด้านที่สำาคัญอื่น และการสร้างผลตอบแทน 
ให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นในระยะยาว นอกจากนี้ ควรจะเปรียบเทียบ 
กับผลการดำาเนินงานของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน 
ที่เทียบเคียงกันได้ประกอบพิจารณาด้วย
  2.5  ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่เกี่ยวกับการกำาหนดค่าตอบแทน
ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
 3.  ที่ปรึกษาภายนอก (Outside Advisors) ในการปฏิบัติหน้าที่
ของคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน ให้คณะกรรมการ
สรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนมีอำานาจในการว่าจ้างที่ปรึกษา
ภายนอกตามที่เห็นว่าจำาเป็นและเหมาะสม เพื่อให้สามารถขอ 
คำาปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญในเรื่องที่จะช่วยให้คณะกรรมการสรรหา 
และกำาหนดค่าตอบแทนสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำาหนดไว้ 
ในกฎบัตรนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 4.  การรายงาน (Reporting Responsibilities) คณะกรรมการ
สรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนควรรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ 
ตามที่กำาหนดไว้ในกฎบัตร ดังนี้
  4.1  รายงานผลการประชุมของคณะกรรมการสรรหาและ
กำาหนดค่าตอบแทนหลังจากการประชุมทุกครั้งต่อคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อทราบ นอกจากนี้ ควรรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท 
ในเรื่องเกี่ยวกับการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนที่สำาคัญอื่น  
ซึง่คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดคา่ตอบแทนเหน็วา่คณะกรรมการ
บริษัทควรจะได้รับทราบ
  4.2  รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการสรรหา 
และกำาหนดค่าตอบแทนในปีที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้นโดยจัดทำาเป็น
รายงานและเปิดเผยไว้ในรายงานประจำาปีของบริษัท

3.  คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ
  ที่ดี 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี 
ประกอบด้วยกรรมการจำานวน 3 คน วาระการดำารงตำาแหน่งคราวละ 
3 ปี (ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 3 ธันวาคม 2565) ดังนี้
 1. นายกมล จันทิมา 
  ประธานกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี
 2. นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์  
  กรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี
 3. นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ 
  กรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

 1. เสนอทบทวนนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท 
ต่อคณะกรรมการบริษัท โดยยึดมั่นในปรัชญาในการดำาเนินธุรกิจ 
และจรยิธรรมธรุกจิของบรษิทั รวมทัง้ใหเ้ปรยีบเทยีบกบัหลกัการกำากบั
ดูแลกิจการที่ดีที่เป็นสากล 
 2.  พัฒนาและทบทวนกระบวนการหรือแนวปฏิบัติในการกำากับ
ดูแลกิจการที่ดี เพื่อนำาเสนอหรือแนะนำาต่อคณะกรรมการบริษัท 
 3.  ติดตามดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตาม
นโยบายและแนวปฏิบัติในการกำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทที่ได้รับ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
 4.  ให้คำาปรึกษาฝ่ายจัดการเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมของ
บริษัท (Corporate Social Responsibility: CSR) 
 5.  กำากบัดแูลใหฝ้า่ยจดัการของบรษิทัมแีผนปฏบิตังิานทีชั่ดเจน
ในการปฏิบัติตามนโยบาย CSR และติดตามผลการปฏิบัติตาม 
แผนงานของฝ่ายจัดการ เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
 6.  ทบทวนปรชัญาในการดำาเนินธรุกิจ จริยธรรมธรุกิจ จริยธรรม
กรรมการ จริยธรรมของพนักงาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องตาม 
ความเหมาะสม เพื่อนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
 7. ทบทวน นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชัน และการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน เพื่อให้
สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ตลอดจนระเบียบ  
ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และนำาเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อขออนุมัติ
 8. กำากับดูแล ให้คำาปรึกษา และติดตามให้มีการปฏิบัติตาม
นโยบายและแนวปฏบิตัทิีเ่กีย่วข้องกับการตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชัน 
และการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
 9.  พิจารณาว่าจ้างที่ปรึกษาเฉพาะกิจจากภายนอกเกี่ยวกับ 
เรือ่งการกำากบัดแูลกจิการทีด่ ีเมือ่เหน็วา่มคีวามจำาเป็นและเหมาะสม 
ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
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 10. ให้กรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดีได้รับการอบรมเสริมสร้าง
ความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องต่อการดำาเนินงานของคณะกรรมการกำากับ
ดูแลกิจการที่ดีได้ ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
 11. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
อันเกี่ยวเนื่องกับการกำากับดูแลกิจการที่ดี
 12. รายงานผลการดำาเนินงานเกี่ยวกับการกำากับดูแลกิจการ 
ของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบตามวาระและโอกาส
อันควร อย่างน้อยปีละสองครั้ง และต้องรายงานโดยพลันต่อ 
คณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบหรือพิจารณาในกรณีที่มี เรื่อง 
ซึ่งมีผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำาคัญ รวมทั้งให้ความเห็นหรือ 
ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแก้ไขตามความเหมาะสม
 13. รายงานการกำากบัดแูลกจิการของบรษิทัตอ่ผูถ้อืหุน้เพือ่ทราบ
เป็นประจำาทุกปี โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำาปี (แบบ 56-2) ของ
บริษัท ได้แก่
  13.1 รายงานของคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี   
ที่ลงนามโดยประธานกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี
  13.2 รายงานการปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี 
ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือสำานักงานคณะกรรมการ 
กำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำาหนด

4.  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
ประกอบด้วยกรรมการจำานวน 3 คน วาระการดำารงตำาแหน่งคราวละ 
3 ปี (ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 3 ธันวาคม 2565) ดังนี้
 1. นายเพิ่มพูน ไกรฤกษ์ 
  ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
 2. นายทองฉัตร หงศ์ลดารมภ์  
  กรรมการบริหารความเสี่ยง
 3. นายสมชาย พิพิธวิจิตรกร 
  กรรมการบริหารความเสี่ยง

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

 1.  สอบทานและนำาเสนอนโยบายการบริหารความเสี่ยง และ
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ให้แก่คณะกรรมการบริษัท
เพื่อพิจารณาอนุมัติ
 2.  กำากับดูแลการพัฒนาและการปฏิบัติตามกรอบการบริหาร
ความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
 3.  สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยง เพื่อติดตาม 
ความเสี่ยงที่สำาคัญและดำาเนินการ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าองค์กร 
มีการจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง

 4.  ให้ข้อเสนอเพิ่มเติมสำาหรับการจัดการความเสี่ยง รวมถึง
ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงให้แก่
คณะกรรมการบริษัททราบ
 5.  ขอความเหน็จากทีป่รกึษาภายนอก เมือ่เหน็วา่มคีวามจำาเปน็
และเหมาะสม รวมท้ังการได้รับการอบรมเสริมสร้างความรู้ในเรื่อง 
ที่เกี่ยวข้องต่อการดำาเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย 
 6.  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
อันเกี่ยวเนื่องกับการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการจัดการ
 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการจัดการประกอบด้วย 
ผู้บริหารจำานวน 13 คน ดังนี้
 1. นายวิน วิริยประไพกิจ 
  ประธานคณะกรรมการจัดการ
 2. นายนาวา จันทนสุรคน 
  กรรมการจัดการ
 3. นายสมศักดิ์ ศิวะไพบูลย์ 
  กรรมการจัดการ
 4. นายจิร โชตินุชิต 
  กรรมการจัดการ
 5. นายณรงค์ฤทธิ์ โชตินุชิตตระกูล 
  กรรมการจัดการ
 6. นายกิตติศักดิ์ มาพะเนาว์  
  กรรมการจัดการ
 7. นายยงยุทธ มลิทอง 
  กรรมการจัดการ
 8. นายวีระวิทย์ ดุละลัมพะ 
  กรรมการจัดการ
 9. นายมนินทร์ อินทร์พรหม 
  กรรมการจัดการ
 10. นายณภัทร ภาณุพิชิต 
  กรรมการจัดการ
 11. นายเจตพลินท์ สันตะวานนท์ 
  กรรมการจัดการ
 12. นายธีระวุฒิ ล้อมพงษ์พิพัฒน์ 
  กรรมการจัดการ
 13. นายเฉลิม อังกาทิพย ์
  กรรมการจัดการ
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ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการจัดการ
 
 1. ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา 
อนุมัติเกี่ยวกับนโยบาย กลยุทธ์ แผนงานระยะยาว แผนงานประจำาปี  
(งบประมาณ) แผนหรืองบประมาณการลงทุน (Capital Budget) 
แผนการขยายงาน แผนการดำาเนินการในธุรกิจใหม่หรือร่วมทุน
 2. รับผิดชอบในการดำาเนินการตามนโยบาย แผนงานที่ได้รับ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท รวมท้ังการติดตามและวิเคราะห์ 
ผลการดำาเนินการตามนโยบายและตามแผนงาน เพื่อเสนอ 
คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
 3. อำานาจต่างๆ ของคณะกรรมการจัดการให้เป็นไปตาม 
และ/หรือจำากัดขอบเขตโดยแผนภูมิการอนุมัติภายใต้อำานาจ 
ดำาเนินการ (Authorization Chart) ที่อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท
 4. ดำาเนินการเรื่องอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

7.4  ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร 
 ผูบ้รหิารของบรษิทั เลขานกุารบรษิทั และเลขานกุารคณะกรรมการ
ชุดย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ประกอบด้วย
 1. นายวิน วิริยประไพกิจ
  - ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม 
  - หัวหน้าหน่วยธุรกิจโรงถลุงเหล็ก
  - หัวหน้าหน่วยธุรกิจเหล็กรีดร้อน
  - หัวหน้าสำานักขับเคลื่อนและคู่คิดธุรกิจเหล็กรีดร้อน
 2. นายนาวา จันทนสุรคน 
  - กรรมการผู้จัดการใหญ่
 3. นายกิตติศักดิ์ มาพะเนาว์
  - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส 
  - ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยี
  - หัวหน้าหน่วยธุรกิจวิศวกรรม
 4. นายณรงค์ฤทธิ์ โชตินุชิตตระกูล
  - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส
  กำากับดูแล
   - สำานักเทคโนโลยีสารสนเทศกลุ่ม
  - ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน (CFO)
  - ประธานเจ้าหน้าที่การเงินกลุ่ม
  - หัวหน้าสำานักบริหารความเสี่ยงกลุ่ม
  - หัวหน้าหน่วยธุรกิจเหล็กปลายน้ำา
   และเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

 5. นายสมศักดิ์ ศิวะไพบูลย์
  - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส
  - หัวหน้าหน่วยธุรกิจทางทะเล
  - หัวหน้าศูนย์บริหารความสัมพันธ์พันธมิตรทางธุรกิจ
  - หัวหน้าสำานักพัฒนาธุรกิจทางทะเล
  - หัวหน้าสำานักธุรกิจต่อและรีไซเคิลเรือ
  - หัวหน้าสำานักธุรกิจนอกชายฝั่งทะเล
  - หัวหน้าสำานักขับเคลื่อนและคู่คิดธุรกิจทางทะเล
 6. นายจิร โชตินุชิต
  - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส 
   กำากับดูแล
  - สำานักกฎหมายกลุ่ม
  - สำานักการพัฒนาที่ยั่งยืนและสื่อสารกลุ่ม
  - สำานักพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและกิจการท้องถิ่นกลุ่ม
  - สำานักกำากับดูแลกิจการและปฏิบัติงานกลุ่ม
  - หัวหน้าหน่วยธุรกิจพลังงาน
  - หัวหน้าสำานักจัดหากลุ่ม
  - หัวหน้าหน่วยธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน
 7. นายทินกร ผดุงวงศ์ 
  - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
  - หัวหน้าศูนย์กลางโซลูชันด้านเหล็กกล้า
 8. นายมนินทร์ อินทร์พรหม
  - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
  บริหาร
  - สายการผลิต
 9. นายปีเตอร์ โรวสัน
  - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
  สังกัด
  - หน่วยธุรกิจโรงถลุงเหล็ก
 10. นายวีระวิทย์ ดุละลัมพะ
  - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจเหล็กปลายน้ำา
 11. นายยงยุทธ มลิทอง
  - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
   - หัวหน้าสำานักทรัพยากรบุคคลกลุ่ม
   และเลขานุการคณะกรรมการสรรหา
   และกำาหนดค่าตอบแทน
 12. นายนเรศ กรุดพันธ์
  - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
  - หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการเทคโนโลยีก่อสร้าง SSI
 13. นายณภัทร ภาณุพิชิต
  - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
  - หัวหน้าสายธุรกิจ
 14. นายเชาวรัตน์ จั่นประดับ
  - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
  - หัวหน้าสำานักพัฒนาธุรกิจเหล็กแผ่นชุบสังกะสี
  - หัวหน้าสำานักวิศวกรรมวัสดุกลุ่ม
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 15. นายรัชฏ จิรโชติกำาจร
  - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
  - หัวหน้าสำานักพัฒนาธุรกิจหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
  - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
  กำากับดูแล
  สำานักเทคโนโลยีระบบควบคุมอัตโนมัติกลุ่ม
 16. นายชัยภัทร เขมาภิรักษ์
  - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
  - รองหัวหน้าหน่วยธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน
 17. นายสุรศักดิ์ งามสิทธิพงศา
  - เลขานุการบริษัท
 
 ทั้งนี้ บริษัทได้แนบข้อมูลของผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย 
ที่ประกอบธุรกิจหลักตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารแนบ 1

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

 บริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
ของบริษัทตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับขอบเขตภาระหน้าที่
ความรบัผดิชอบ และเชือ่มโยงกับผลการดำาเนนิงานของบรษิทัโดยรวม  
สำาหรับผู้บริหารระดับสูงจะต้องเชื่อมโยงกับผลการปฏิบัติงาน 
ตามเป้าหมายการปฏิบัติงานประจำาปี (Goals Program) ด้วย  
ซึง่คา่ตอบแทนและองคป์ระกอบคา่ตอบแทนแก่กรรมการและผูบ้รหิาร 
ระดับสูงน่าจะอยู่ในระดับเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการและ 
ผูบ้รหิารระดบัสงูทีม่คีณุภาพไวไ้ดต้ามทีต่อ้งการ โดยมกีารเปรยีบเทยีบ 
กบัคา่ตอบแทนของบรษิทักบับรษิทัทีจ่ดัอยูใ่นระดบัทีม่กีารกำากบัดแูล
กิจการที่ดีและอยู่ในอุตสาหกรรมที่เทียบเคียงกันได้ด้วย 

 มรีายละเอยีดเกีย่วกบัคา่ตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร ป ี2564 
ปรากฏอยู่ในเรื่องค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

7.5 ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน 
 บริษัทมีพนักงานทั้งหมด 1,271 คน โดยในปี 2564 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจำานวนทั้งสิ้น 930 ล้านบาท ซึ่งค่าตอบแทน
ทั้งหมด ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ เงินโบนัส เงินช่วยเหลือพิเศษ เงินชดเชยตามกฎหมาย เงินประกันสังคม  
และเงินสมทบกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทย่อยและการร่วมค้าได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานในลักษณะเดียวกัน ดังนี้

กลุ่มพนักงาน SSI TCR WCE PPC รวม

ระดับบริหาร (คน) 80 8 5 1 94

ระดับจัดการ (คน) 216 75 37 6 334

ระดับบังคับบัญชา (คน) 516 206 150 29 901

ระดับปฏิบัติการ (คน) 459 576 506 54 1,595

รวม (คน) 1,271 865 698 90 2,924

พนักงานจ้างเหมา (คน) 241 161 132 2 536

ค่าตอบแทนพนักงาน (ล้านบาท) 930 403 239 44 1,616

นโยบายการพัฒนาบุคลากร 

•  การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน 

 บริษัทมีนโยบายจัดการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องให้กับพนักงานทุกระดับ เพื่อพัฒนาพนักงานตามความสามารถ (Competency) ที่พนักงาน 
จำาเป็นต้องมีความจำาเป็นในการฝึกอบรมของพนักงาน (Training Need) และหลักสูตรตามที่กฎหมายกำาหนด อาทิ (1) หลักสูตร 
ด้านการจัดการ (2) หลักสูตรด้านพฤติกรรมในการทำางาน (3) หลักสูตรด้านเทคนิคในการทำางานเฉพาะ (4) หลักสูตรด้านการเพิ่มผลผลิต  
(5) หลักสูตรด้านคุณภาพ และ (6) หลักสูตรด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
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 บริษัทได้มุ่งเน้นพัฒนาพนักงานให้เป็นคนเก่งคนดีตามวิถีเอสเอสไอ (SSI WAY) ที่บริษัทกำาหนดขึ้น เพื่อสร้างการรับรู้และเข้าใจ วิสัยทัศน์  
คา่นยิม ปรชัญาและจรยิธรรมในการดำาเนนิธรุกจิ รวมถงึจรยิธรรมของพนกังาน โดยมุง่หวงัใหพ้นกังานตระหนกัรู ้และปฏบิตัตินใหส้อดคลอ้งกบั
วิสยัทศันแ์ละคา่นิยมขององคก์ร รวมถึงมีคณุธรรมและจริยธรรมทีส่อดคลอ้งตามวิถีเอสเอสไอจนเปน็เอกลกัษณข์องบริษทั ซึง่จะชว่ยขบัเคลื่อน
ให้บริษัทพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืน ทำาให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเกิดความพึงพอใจ 
 ในปี 2564 บริษัทได้ดำาเนินการจัดฝึกอบรมภายในให้กับพนักงานทุกระดับ โดยในปีนี้ ได้เพิ่มการดำาเนินการจัดฝึกอบรมผ่านระบบออนไลน์ 
ซึ่งมีหลักสูตรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อาทิ (1) Digital Transformation (2) Digital Service Design (3) Information Management เป็นต้น  
และได้จัดทำาหลักสูตรอื่นๆ เพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรด้านการบริหารจัดการ อาทิ School of Management Course 201, School of Business  
และหลักสูตรด้านการพัฒนาความรู้และทักษะ ให้สอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมายธุรกิจ อาทิ การออกแบบและจัดทำา Course Outline  
ฝึกอบรมภายในองค์กรให้สอดคล้องกับการพัฒนาความรู้และทักษะตาม Training Road Map เป็นต้น
 นอกจากนี้ บริษัทได้ส่งพนักงานเข้ารับการอบรมผ่านทางระบบออนไลน์ กับสถาบันจัดฝึกอบรมภายนอกต่างๆ ภายในประเทศ 
และต่างประเทศ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถและประสบการณ์ใหม่ๆ เพื่อให้พนักงานนำามาใช้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
รวมถึงมีการจัดให้พนักงานไปศึกษาดูงานกับบริษัทชั้นนำาที่ประสบความสำาเร็จในการดำาเนินงานด้านต่างๆ ท้ังในอุตสาหกรรมเดียวกัน 
และต่างอุตสาหกรรม และดำาเนินโครงการ Happy Workplace (องค์กรแห่งความสุข) เพื่อให้พนักงานทำางานได้อย่างมีความสุขทั้ง 6 ด้าน คือ 
(1) Happy Body (สุขภาพดี) มีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและจิตใจ (2) Happy Heart (น้ำาใจงาม) มีน้ำาใจเอื้ออาทรต่อกันและกัน (3) Happy Soul  
(ทางสงบ) มีความศรัทธาในศาสนาและมีศีลธรรมในการดำาเนินชีวิต (4) Happy Relax (ผ่อนคลาย) รู้จักผ่อนคลายต่อสิ่งต่างๆ ในการดำาเนิน
ชีวิต (5) Happy Brain (หาความรู้) ศึกษาหาความรู้ พัฒนาตนเองตลอดเวลา (6) Happy Society (สังคมดี) มีความรักสามัคคี เอื้อเฟื้อต่อชุมชน 
ทีต่นทำางานและทีพ่กัอาศยั โดยผา่นกจิกรรมทีบ่รษิทัจดัขึน้ใหก้บัพนกังาน 15 กจิกรรม อาท ิกจิกรรม Happy Body กจิกรรมสขุใจกอ่นวยัเกษยีณ 
และกิจกรรมวันเกิดพนักงาน เป็นต้น รวมถึงโครงการสร้างการมีส่วนร่วมและความสัมพันธ์อันดีกับพนักงานทุกระดับ เพื่อให้เกิดความสุข 
ในการทำางาน โดยมีการจัดกิจกรรมตามที่พนักงานเสนอแนะ และกิจกรรมแรงงานสัมพันธ์ต่างๆ ในรูปแบบ Online และ Onsite ตามมาตรการ 
DMHTTA เพื่อป้องกันการแพร่ของโรคโควิด 19 เช่น กิจกรรมปีใหม่ กิจกรรม Run For Friends Virtual Run กิจกรรมห้องเกมอีกด้วย

7.6 ข้อมูลส�าคัญอื่นๆ

7.6.1 ผู้ท่ีได้รบัมอบหมายให้รบัผิดชอบโดยตรงในการควบคมุดแูลการท�าบญัช ี
   เลขานกุารบรษัิท หัวหน้างานตรวจสอบภายใน หรอืผูต้รวจสอบภายใน
   ท่ีวา่จา้งจากภายนอก หัวหน้างานก�ากบัดแูลการปฏิบัติงานของบรษัิท  
   (Compliance)
เลขานุการบริษัท

 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้นายสุรศักดิ์ งามสิทธิพงศา ดำารงตำาแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ต้ังแต่วันที่ 21 มกราคม 2537 
 โดยคณุสมบตัขิองผูด้ำารงตำาแหนง่เปน็เลขานกุารบรษิทั รวมทัง้หนา้ทีค่วามรบัผดิชอบ ปรากฏอยูใ่นหวัขอ้ 7.2.1 องคป์ระกอบของคณะกรรมการ

ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท�าบัญชี

 นายฐนภัทร พงศ์พิพัฒนา ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงินและบัญชีบริหาร รายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบ 1
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หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

 นางสาวปัทมวรรณ บุญท่ัง ผู้จัดการท่ัวไป สำานักตรวจสอบภายในกลุ่ม และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ รายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบ 3

หัวหน้างานก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

 นายจิรภัทร ปัทมสุวรรณ ผู้จัดการทั่วไป สำานักกำากับดูแลกิจการและปฏิบัติงานกลุ่ม รายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบ 3

7.6.2  ข้อมูลเพิ่มเติมและข้อมูลเพื่อการติดต่อ
 สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ http://www.ssi-steel.com
 ช่องทางติดต่อส่ือสารเพ่ือสอบถามหรือขอข้อมูลเพ่ิมเติมจากบริษัทได้ตลอดเวลาท่ี e-mail address: pr@ssi-steel.com หรือ ir@ssi-steel.com

7.6.3  ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในปี 2564
1.  ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

 บริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท ท่าเรือประจวบ จำากัด และบริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด มีรายการค่าตอบแทน 
การสอบบัญชีให้แก่บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด ที่ผู้สอบบัญชีสังกัด สำาหรับปีบัญชี 2564 ที่ผ่านมา จำานวนเงินรวม  
3,670,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราที่สูงกว่าปี 2563 ร้อยละ 2.51 และค่าใช้จ่ายอื่น (Out-of-pocket Expense) ซึ่งประกอบด้วยค่าพาหนะ 
ในการเดินทางไปปฏิบัติงานวันละ 500 บาทต่อบริษัท และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน โดยจะเรียกเก็บตามจริง
 สำาหรบับรษิทัทีเ่ปน็การรว่มคา้ ไดแ้ก่ บรษิทั เหล็กแผน่รดีเยน็ไทย จำากดั (มหาชน) มรีายการคา่ตอบแทนการสอบบญัชใีหแ้ก่บรษิทั สำานกังาน 
อีวาย จำากัด ที่ผู้สอบบัญชีสังกัด สำาหรับปีบัญชี 2564 จำานวนเงิน 1,380,000 บาท สำาหรับค่าใช้จ่ายอื่น (Out-of-pocket Expense) ซึ่งเป็น 
ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน โดยจะเรียกเก็บตามจริง

2. ค่าบริการอื่น (Non-audit Fee)

 ในปี 2564 บริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งบริษัทที่เป็นการร่วมค้า ไม่มีรายการค่าตอบแทนของงานบริการอื่น
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รายงานผลการด�าเนินงานส�าคัญ
ด้านการก�ากับดูแลกิจการ

การพัฒนาผู้บริหารและแผนการสืบทอดงาน

 1)  การปฐมนิเทศผู้บริหารใหม่
  สำาหรบัผูบ้รหิารใหม่ บรษิทัไดจ้ดัใหม้กีารแนะนำาลกัษณะธรุกจิ  
การดำาเนินงานของบริษัท และของหน่วยงานต่างๆ โดยผู้บริหาร 
ของแต่ละหน่วยงาน รวมท้ังจัดเอกสารและข้อมูลที่ เกี่ยวข้อง 
ในการปฏิบัติงานของผู้บริหารให้เป็นคู่มือในการทำางาน อาทิ คู่มือ
อำานาจดำาเนินการของบริษัท คู่มือบริษัท “วิถีเอสเอสไอ (SSI WAY)”
 2)  การอบรมสัมมนาของผู้บริหาร 
  บริษัทสนับสนุนให้กรรมการและผู้บริหารเข้าร่วมสัมมนา
หลักสูตรที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ทั้งด้านการบริหารธุรกิจ/ 
อุตสาหกรรม และการดำาเนินบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของ
กรรมการ ซึ่งกรรมการทุกท่านได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรพื้นฐาน
การปฏิบัติหน้าที่กรรมการแล้ว รายละเอียดข้อมูลปรากฏอยู่ในเรื่อง 
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ

8.1 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

8.1.1 การสรรหา พฒันา และประเมินผลการปฏบัิติหน้าท่ีของคณะกรรมการ
  

08/

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

 บริษัทมีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการและ 
ผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทัไดเ้ข้ารบัการอบรมหรอืเขา้รว่มในกจิกรรม
ด้านต่างๆ ของบริษัท เช่น การไปศึกษาดูงานที่โรงงานของบริษัท 
จดทะเบียนอื่น เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้และเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของบุคคลากรของบริษัทให้สูงขึ้น โดยนำาความรู้ดังกล่าวมาประยุกต์
ใชเ้พือ่พฒันาและปรบัปรงุการปฏิบตัิงานของบริษทั ซึง่มีทัง้การอบรม
หรือสัมมนาที่จัดขึ้นเองภายในบริษัท และที่สถาบันภายนอกเป็น 
ผูจ้ดั นอกจากนี ้ยงัมกีารหมนุเวยีนผูบ้รหิารระดบัสงูภายในกลุม่บรษิทั 
เพือ่การเรยีนรูง้านและถ่ายทอดประสบการณก์ารบรหิารจดัการภายใน
กลุ่มบริษัทอีกด้วย
 เพื่อรองรับการดำาเนินการดังกล่าวข้างต้น บริษัทได้กำาหนด
นโยบายและระเบียบด้านการบริหารงานบุคคล เรื่อง การพัฒนา
บคุลากร รวมทัง้แนวปฏบัิตว่ิาดว้ยเรือ่งการฝกึอบรม/สมัมนาพนกังาน 
และแนวปฏิบัติว่าด้วยเรื่องการเบิกค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม/สัมมนา 

การพัฒนากรรมการ

 1)  การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
  ในปี 2564 บริษัทมีกรรมการบริษัทที่ได้รับการเลือกตั้งเข้า
มาใหม่แทนกรรมการลาออก สำานักเลขานุการบริษัทเป็นผู้รวบรวม
และส่งมอบเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่
ของกรรมการ ได้แก่ คู่มือกรรมการ คู่มืออำานาจดำาเนินการของบริษัท 
คู่มือจริยธรรมของกรรมการบริษัท และข้อมูลอื่นที่สำาคัญที่เกี่ยวกับ
บริษัท อาทิ ปรัชญาในการดำาเนินธุรกิจ จริยธรรมธุรกิจ วิสัยทัศน์  
ค่านิยม จริยธรรมพนักงาน และความขัดแย้งทางผลประโยขน์  
ซึ่งบริษัทได้จัดพิมพ์เป็นคู่มือบริษัทที่เรียกว่า วิถีเอสเอสไอ (SSI WAY)
 2)  การอบรมสมัมนาของกรรมการในโครงการอบรมสมัมนาตา่งๆ 
  รายละเอียดข้อมูลปรากฏอยู่ในเรื่องรายละเอียดเกี่ยวกับ 
คณะกรรมการบริษัท

ส่วนที่ 2
การกำากับดูแลกิจการ

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี/
รายงานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน)

112



ในปี 2564 กรรมการและผู้บริหารมีการเข้าร่วมอบรมสัมมนา ดังนี้

รายชื่อกรรมการ ตำาแหน่ง
หลักสูตรอบรม/หัวข้อสัมมนา 

ปี 2564
จัดโดย

องค์กร/หน่วยงาน

นายวิน วิริยประไพกิจ กรรมการบริษัท 1. หลักสูตร Digital CEO รุ่นที่ 4
2. 2021 SEAISI Sustainability  

Construction Fortnight e-Event

สำานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
South East Asia Iron and Steel  
Institute (SEAISI)

นายนาวา จันทนสุรคน กรรมการบริษัท 1. หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาล 
สิ่งแวดล้อมสำาหรับนักบริหารระดับสูง  
รุ่นที่ 8

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายณรงค์ฤทธิ์ โชตินุชิตตระกูล กรรมการบริษัท 1. หลักสูตร Director Certification  
Program (DCP) 309/2021

2. โครงการทุนอบรมปีที่ 6 (Account  
Management for Listed Companies) 
หลักสูตร “สรุปสาระสาคัญ ประเด็น 
ที่ควรทราบของ TFRS for PAEs  
ที่ต้องใช้และการเปลี่ยนแปลงในปี 2564

3. หลักสูตร “แนวโน้ม ทิศทางการทำา M&A 
 ประเด็นสำาคัญที่ต้องพิจารณา  

และกลยุทธ์การทำา M&A”

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

นายจิร โชตินุชิต กรรมการบริษัท 1. หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการ
พลังงาน (วพน. 16)

สถาบันวิทยาการพลังงาน

นายสมศักดิ์ ศิวะไพบูลย์ กรรมการบริษัท 1. หลักสูตรการบริหารความมั่นคง 
สำาหรับผู้บริหารระดับสูง  
(สวปอ.มส. SML รุ่นที่ 2)

สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 
ในพระบรมราชูปถัมภ์

นายกิตติศักดิ์ มาพะเนาว์ กรรมการบริษัท 1.  PRICING STRATEGIES for Revenue  
Optimization

2.  The "Asia Green Growth Partnership  
Ministerial Meeting (AGGPM)" 

3.  7 Days to go until Opening of the Major 
International Virtual Industrial Event  
on Energy, Environment:  
ASEW&PVA Virtual Edition

4.  Robotics Summit 2021

5.  Symposium of Sustainable Hydrogen 
Production for Green Environment  
and Chemical Products, the 47th  
International Congress on Science,  
Technology, and Technology-based  
Innovation (STT47)

OMEGAWORLDCLASS

The Ministry of Economy,  
Trade and Industry (METI)
กระทรวงพลังงาน

สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA)/ 
บริษัท แอ๊บโซลูทท์ อัลลายแอนซ์ 
(ประเทศไทย) จำากัด
Bio-Circular-Green Economy  
Technology & Engineering Center
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 สำาหรับแผนการสืบทอดงาน บริษัทได้มีนโยบายและระเบียบ 
ด้านการบริหารงานบุคคล ภาคพิเศษที่ 2/2548 เรื่องแผนทดแทน
ตำาแหน่ง (Succession Plan) เพื่อเป็นการวางแผนและเตรียม 
ความพร้อมด้านอตัรากำาลงัของบรษิทัในอนาคต โดยกำาหนดผูส้บืทอด
ตำาแหน่ง (Successor) ในตำาแหน่งงานหลัก (Key Position) 
 คณะอนุทำางานวางแผนและพัฒนาผู้สบืทอดตำาแหนง่ (Succession  
Plan Sub-Committee) ได้วางแผนและกำาหนดรูปแบบการพัฒนา 
ผู้สืบทอดตำาแหน่ง โดยให้มีแผนการพัฒนาผู้สืบทอดตำาแหน่งเป็น
รายบุคคล (Individual Development Plan) เพื่อให้ผู้สืบทอดตำาแหน่ง
มีศักยภาพครบถ้วนตามแนวทางที่บริษัทได้กำาหนดไว้ โดยบริษัท 
ได้กำาหนดพนักงานผู้สืบทอดตำาแหน่งงานที่สำาคัญ

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

การประเมินผลตนเองของคณะกรรมการบริษัท

 บริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยตนเองของ 
คณะกรรมการบริษัทเป็นประจำาทุกปี โดยคณะกรรมการบริษัท 
ได้ริเริ่มดำาเนินการเป็นครั้งแรกในต้นปี 2549 ซึ่งทำาการประเมินผล 
สำาหรับปี 2548 โดยใช้หลักเกณฑ์ตามแบบประเมินผลตนเองของ 
คณะกรรมการบริษัทประจำาปี (Board of Directors Self-Assessment  
Guide) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และดำาเนินการ 
ประเมนิผลเป็นประจำาทุกปอียา่งตอ่เนือ่งจนถงึปจัจบุนั เพือ่เปน็แนวทาง
ให้คณะกรรมการไดม้กีารพจิารณาทบทวนผลงาน ปัญหา และอปุสรรค
ต่างๆ ในการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นในระหว่างปีที่ผ่านมา นอกจากนี้  
ยังเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถแสดงความคิดเห็น 
ต่อผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะโดยรวม เพื่อให้มี 
การปรับปรุงและพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
บริษัทให้มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ดี คณะกรรมการบริษัท 
ยังมิได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเป็นราย
บุคคล 

การประเมินผลตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย

 สำาหรับการประเมนิผลตนเองของคณะกรรมการชุดยอ่ย ในป ี2564  
คณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการสรรหาและกำาหนด 
ค่าตอบแทน คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง ได้มีการประเมินผลตนเองแบบรายคณะและ 
รายบุคคล ตามแบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำาหรับ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประเมินผลตนเองแบบรายคณะ 
ต้ังแต่ปี 2543 เป็นต้นมา ซ่ึงในระยะแรกได้ประเมินตามแบบประเมินผล 
ตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบประจำาปี (Audit Committee  
Self-Assessment Guide) ตามแนวทางตัวอย่างที่ได้จากสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors:  
IOD) และจากสมาคมผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งสหรัฐอเมริกา  
(The American Institute of Certified Public Accountants: AICPA) 
จนถึงปี 2554 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลตนเองโดยใช้  
“แบบสอบทานการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบด้วย

ตนเอง” ตามแนวทางตวัอยา่งทีไ่ดจ้าก “คูม่อืคณะกรรมการตรวจสอบ”  
ของสำานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทีไ่ดจ้ดัทำารว่มกับตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
และบริษัท ไพร้ซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ จำากัด ซึ่งเผยแพร่ให้บริษัท 
จดทะเบียนทราบเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2553 และตั้งแต่ปี 2558  
คณะกรรมการตรวจสอบไดม้กีารประเมนิผลตนเองของคณะกรรมการ
ตรวจสอบแบบรายคณะ และแบบรายบคุคล ตามแบบประเมินตนเอง
ของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ และคณะกรรมการชุดย่อย 
แบบรายบุคคล ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพิ่มเติม  
รวมเป็นจำานวน 3 ชุด ท้ังนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงาน 
ผลการประเมินตนเองฯ ตามแบบของสำานักงานคณะกรรมการ  
ก.ล.ต. และของตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ทีเ่ปน็แบบรายคณะ
และรายบุคคล เสนอให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำาทุกปี 
 ดังนั้น ในปี 2564 คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบรายงาน 
ผลการประเมนิตนเองแบบรายคณะและรายบคุคล ของคณะกรรมการ
ชุดย่อยทุกชุด 

8.1.2 การเข้าร่วมประชุม
   และการจ่ายค่าตอบแทน
   คณะกรรมการรายบุคคล
การประชุมคณะกรรมการ 

การกําหนดตารางเวลาการประชุมคณะกรรมการ 
และคณะกรรมการชุดย่อยล่วงหน้า

 บริษัทได้กำ าหนดการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท  และ 
คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เป็นการล่วงหน้าสำาหรับปี โดยมี 
การประสานงานเพื่อกำาหนดตารางการประชุมของคณะกรรมการ
แต่ละชุดและแจ้งให้กรรมการแต่ละคน รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ภายในบรษิทัทราบเปน็การล่วงหนา้ดว้ย เพือ่ใหก้รรมการและผู้บรหิาร 
ที่ เกี่ยวข้องสามารถจัดสรรเวลาและเข้าร่วมประชุมได้อย่าง 
พร้อมเพรียงกัน โดยคณะกรรมการบริษัทมีกำาหนดการประชุม 
เป็นทุกเดือน นอกจากกรรมการผู้จัดการใหญ่จะเป็นผู้เสนอเรื่อง 
เพื่อบรรจุในวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว กรรมการ 
แต่ละคนยังสามารถที่จะเสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุม 
โดยผ่านคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ให้ประธานกรรมการบริษัท 
เป็นผู้พิจารณาเรื่องบรรจุในวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท  
เพื่อความครบถ้วนของวาระการประชุม
 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย
ต่างๆ มีผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อให้ข้อมูล
รายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่นำาเสนอโดยตรง 
และเพือ่เปดิโอกาสใหค้ณะกรรมการบรษิทัไดรู้จ้กักบัผูบ้รหิารระดับสงู 
ของบริษัทซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการใช้ประกอบการพิจารณาแผน
ทดแทนตำาแหน่ง (Succession Plan) ด้วย 
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 การประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละครั้ง คณะกรรมการบริษัท 
ได้รับทราบรายงานผลการดำาเนินงานและรายงานการติดตาม 
ความคืบหน้าของงานที่ได้มอบหมาย รวมทั้งพิจารณาเรื่องที่เป็น
อำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท โดย 
คณะกรรมการบรษิทัจะกำากับควบคมุและดแูลใหฝ้า่ยจดัการ ตลอดจน 
คณะกรรมการย่อยแต่ละชุดได้ดำาเนินงานตามนโยบายและแผนงาน  
ซ่ึงเป็นไปตามขอบเขตอำานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมาย 
จากคณะกรรมการบริษัท โดยมีเลขานุการบริษัทเป็นผู้ดำาเนินการ 
เกี่ยวกับการประชุมให้เป็นไปตามนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี 
ของบริษัท ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการบริษัทในแต่ละครั้ง  
ต้องมีการกำาหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน และการจัดส่งหนังสือ 
เชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้แก่กรรมการให้เป็นไป
ตามข้อบังคับของบริษัท โดยกำาหนดไว้เป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  
7 วัน ก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่าง 
เพยีงพอกอ่นเข้าร่วมการประชมุ การประชมุแตล่ะครัง้ใชเ้วลาประมาณ 
2 ชั่วโมง ทั้งนี้ ในปี 2564 ที่ผ่านมา มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท
ในฐานะผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ รวมจำานวนทั้งสิ้น 13 ครั้ง โดยจัด
ประชุมทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง ยกเว้นในเดือนมีนาคมได้จัดประชุม 
2 ครั้ง
 สำาหรบัคณะกรรมการชดุยอ่ยมกีารประชมุ เพือ่ปฏบิตัภิารกจิตา่งๆ 
อยา่งเปน็อสิระตามขอบเขตอำานาจ หนา้ที ่ และความรบัผดิชอบทีไ่ดร้บั 
มอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั โดยเลขานุการของคณะกรรมการ
ชดุยอ่ยแตล่ะชดุเปน็ผูด้ำาเนนิการเกีย่วกบัการประชมุ โดยจดัส่งหนงัสอื
แจ้งนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมเป็นการล่วงหน้าก่อน
การประชุม 

 ในป ี2564 คณะกรรมการชดุย่อยตา่งๆ มกีารประชมุของแตล่ะชดุ 
ดังนี้ 
 1) คณะกรรมการตรวจสอบ มกีารประชุมจำานวน 5 ครัง้ ในเดอืน
กุมภาพันธ์จัดประชุม 2 ครั้ง พฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายน 
 2)  คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน มีการประชุม
จำานวน 5 ครั้ง ในเดือนกุมภาพันธ์ เมษายน กรกฎาคม พฤศจิกายน 
และธันวาคม
 3)  คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี มีการประชุมจำานวน  
4 ครั้ง ในเดือนมีนาคม มิถุนายน สิงหาคม และธันวาคม
 4)  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีการประชุมจำานวน 4 ครั้ง 
ในเดือนกุมภาพันธ์ พฤษภาคม กรกฎาคม และพฤศจิกายน
 บรษิทัยงัจัดใหม้กีารประชมุเฉพาะกรรมการอสิระ ซึง่ประกอบด้วย 
กรรมการอิสระจำานวน 5 คน โดยในปี 2564 นี้ มีการประชุมจำานวน  
1 ครั้ง ในเดือนมีนาคม เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ ที่ เกี่ยวกับ 
การจดัการของบรษิทั โดยหากมปีระเดน็หรอืขอ้สงัเกตทีม่คีวามสำาคญั  
คณะกรรมการอิสระจะนำาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 
เพื่อทราบหรือพิจารณาต่อไปด้วย
 นอกจากนี้  กรรมการทุกคนยังมีส่วนร่วมในการกำากับดูแล 
การบริหารงานของบริษัท โดยมีการประชุมกรรมการเป็นกลุ่มย่อย
อย่างไม่เป็นทางการในเรื่องเฉพาะเจาะจงต่างๆ ซึ่งขึ้นอยู่กับเรื่อง 
ทีจ่ะปรกึษาหารอืวา่ตอ้งการความรู ้ความเชีย่วชาญ รวมทัง้ข้อคดิเหน็ 
ทางด้านใดจากกรรมการ อาทิ ด้านวิศวกรรม ด้านการผลิต หรือ 
ด้านการบริหารจัดการเฉพาะเรื่อง เป็นต้น อีกทั้งยังได้มีการปรึกษา
หารือปัญหาข้อปฏิบัติบางประเด็นทางโทรศัพท์กับกรรมการบางคน
ที่มีประสบการณ์โดยตรง เป็นประจำาอย่างสม่ำาเสมอ
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สรุปการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละคนในคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

การเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละคน ในปี 2564 (จํานวนครั้งที่ร่วมประชุม/จํานวนครั้งในการประชุมของคณะกรรมการ)

ชื่อ

คณะกรรมการ
บริษัท 

(ในฐานะ
ผู้บริหารแผนฯ)

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
สรรหา

และกำาหนด
ค่าตอบแทน

คณะกรรมการ
กำากับดูแล
กิจการที่ดี

คณะกรรมการ
บริหาร

ความเสี่ยง

คณะกรรมการ
อิสระ

1. นายกมล จันทิมา
ประธานกรรมการ 

12/13 4/4

2. นายทองฉัตร หงศ์ลดารมภ์
กรรมการอิสระ

9/13 1/4 1/1

3. นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ
กรรมการอิสระ

13/13 5/5 4/4 1/1

4. นายสมชาย พิพิธวิจิตรกร
กรรมการ

13/13 5/5 4/4

5. นายเพิ่มพูน ไกรฤกษ์
กรรมการอิสระ

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

6. นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์
กรรมการอิสระ

13/13 5/5 4/4 0/1

7. นายณพงศ์ ศิริขันตยกุล
กรรมการ

5/13 2/5 0/1

8. นายวิน วิริยประไพกิจ
กรรมการ

13/13

9. นายนาวา จันทนสุรคน
กรรมการ

13/13 4/5

10. นายกิตติศักดิ์ มาพะเนาว์
กรรมการ

13/13

11. นายณรงค์ฤทธิ์ โชตินุชิตตระกูล
กรรมการ

13/13

หมายเหตุ : 
กรณีกรรมการบางคนที่มิได้เข้าร่วมประชุมในการประชุมคณะกรรมการหรือคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดตามข้อมูลที่ปรากฏดังตารางข้างต้น เนื่องจาก 
มเีหตจุำาเป็นหรอืมภีารกจิทีส่ำาคัญมากจนไมส่ามารถหลกีเลีย่งได ้กรรมการทีม่ไิดเ้ขา้รว่มประชมุไดแ้จง้การลาการประชมุเปน็การลว่งหนา้ทกุครัง้ และหากกรรมการ
มีประเด็นข้อสังเกตในเรื่องที่จะนำาเสนอตามระเบียบวาระการประชุมใด สามารถแจ้งผ่านเลขานุการบริษัทหรือเลขานุการคณะกรรมการชุดย่อยของแต่ละชุด  

เพื่อนำาเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
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การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล 

1.  ค่าตอบแทนรวมที่เป็นตัวเงิน 
 
 หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนท่ีได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น

 1.1  ค่าตอบแทนในรูปเงินค่าเบี้ยประชุมที่ได้จ่ายให้แก่กรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดต่างๆ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งขึ้น 
ตามอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสรุปหลักเกณฑ์ได้ดังนี้
   (1)  (1.1)  กรรมการบริษัท  25,000  บาทต่อเดือน 
    (1.2)  ประธานกรรมการตรวจสอบ 18,750  บาทต่อครั้ง
     กรรมการตรวจสอบ  15,000  บาทต่อครั้ง
    (1.3) ประธานกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี   12,500  บาทต่อครั้ง
       กรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี 10,000  บาทต่อครั้ง
    (1.4)  ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 12,500  บาทต่อครั้ง
      กรรมการบริหารความเสี่ยง 10,000  บาทต่อครั้ง
    (1.5)  ประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน 12,500  บาทต่อครั้ง
       กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน 10,000  บาทต่อครั้ง
   (2) กรรมการบริษัทคนใดที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดต่างๆ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งขึ้น ก็จะได้รับ 
ค่าตอบแทนในฐานะเป็นกรรมการชุดนั้นอีกตามภาระงานและเวลาที่ต้องใช้เพิ่มขึ้น 
 1.2  ประธานกรรมการบริษัทและรองประธานกรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนในฐานะที่มาปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะเต็มเวลา ในอัตรา 
300,000 บาทต่อเดือน และ 200,000 บาทต่อเดือน ตามลำาดับ โดยไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท และเบี้ยประชุมคณะกรรมการ 
ชุดต่างๆ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งขึ้นแต่อย่างใด 
 1.3  ประธานกรรมการตรวจสอบจะไดรั้บคา่ตอบแทนในฐานะทีต้่องใหค้ำาแนะนำาในรายละเอยีดของการตรวจสอบ นอกเหนอืจากการตรวจสอบ 
ปกติในฐานะกรรมการตรวจสอบของบริษัทอีก ในอัตรา 10,000 บาทต่อเดือน
 1.4  กรรมการที่เป็นพนักงานบริษัทด้วย จะได้รับค่าตอบแทนในฐานะของพนักงานบริษัทเท่านั้น จะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ
แต่อย่างใด
 1.5  ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ และประกันชีวิต ในวงเงินไม่เกินคนละ 20,000 บาท สำาหรับกรรมการบริษัทคนใดที่บริษัทผู้รับ
ประกนัไดป้ฏเิสธการรับประกนับางประเภททัง้หมดและ/หรอืยกเวน้ไมคุ่ม้ครองเฉพาะโรคบางชนดิในกรณปีระกนัสขุภาพไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดกต็าม 
ใหบ้รษัิทเป็นผู้รบัภาระการประกันโดยตรงใหแ้ก่กรรมการบรษิทัทกุคนทีบ่รษิทัผูร้บัประกนัไดป้ฏเิสธการรบัประกนัดงักลา่วในวงเงนิเทา่กบัวงเงนิ
ประกันและ/หรือสิทธิประโยชน์ที่บริษัทผู้รับประกันชีวิต ประกันสุขภาพ และประกันอุบัติเหตุ ให้ความคุ้มครองแก่กรรมการบริษัทในอัตราค่าเบี้ย
ประกันที่ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติไว้แล้ว
 1.6  ค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นประเภทเงินบำาเหน็จกรรมการหรือโบนัสประจำาปี 
  (1) การจา่ยเงนิบำาเหนจ็กรรมการจะจา่ยเมือ่มกีารจดัสรรเงนิปนัผลแกผู่ถ้อืหุน้เทา่นัน้ หากปใีดบรษิทัมไิดม้กีารจา่ยเงนิปนัผลแกผู่ถ้อืหุน้  
กรรมการบริษัทก็จะไม่ได้รับเงินบำาเหน็จกรรมการในปีนั้นๆ
  (2)  อัตราการจ่ายบำาเหน็จกรรมการนั้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้จ่ายในอัตราร้อยละ 0.25 ถึง 0.50 ของเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น 
และใหป้ระธานกรรมการบรษิทัและรองประธานกรรมการบรษิทัไดร้บัเงนิบำาเหนจ็กรรมการมากกวา่กรรมการรอ้ยละ 10 และรอ้ยละ 5 ตามลำาดับ
  (3) ในกรณีที่กรรมการคนใดดำารงตำาแหน่งไม่ครบปี ให้จ่ายเงินบำาเหน็จกรรมการตามสัดส่วนของระยะเวลาที่ดำารงตำาแหน่ง

 ทั้งนี้ ให้คงหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนตามข้อ 1.1 ถึง 1.6 ดังกล่าวข้างต้นตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้พิจารณาอนุมัต ิ
ให้เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น
 คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดคา่ตอบแทน ครัง้ที ่1/2565 เมือ่วนัที ่14 กมุภาพนัธ ์2565 ไดพ้ิจารณาแลว้เหน็วา่ อตัราการจา่ยในปจัจบุนั 
เป็นอัตราที่เหมาะสม เนื่องจากบริษัทยังอยู่ในช่วงกระบวนการฟ้ืนฟูกิจการ จึงมีมติให้คงหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนตามข้อ 1.1 ถึง 1.6  
ดังกล่าวข้างต้นตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้พิจารณาอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น
 สำาหรับในปี 2564 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ตามคำาสั่งศาลล้มละลายกลาง เมื่อวันที่  
15 ธันวาคม 2559 คดีหมายเลขแดงที่ ฟ.8/2559 ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 รับทราบการจ่ายค่าตอบแทน 
ให้แก่กรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดต่างๆ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งขึ้นสำาหรับปี 2563 เป็นรายบุคคล พร้อมทั้งรับทราบการงดเว้น 
การจ่ายบำาเหน็จกรรมการสำาหรับปี 2563 ให้แก่กรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไว้แล้ว
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คา่ตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุตา่งๆ ท่ีไดร้บัจากบรษัิท รวมท้ังค่าตอบแทนกรรมการ
ที่ได้รับจากบริษัทย่อย ซึ่งคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งขึ้นที่จ่ายในปี 2564 

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.  นายกมล จันทิมา1/ 2/ 3/ 161,290.32 - - 25,000 -  2,288,417 2,474,707.32

 2.  นายทองฉัตร หงศ์ลดารมภ์ 300,000 - - - 10,000  150,000 460,000

 3.  นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ4/ 300,000 - 62,500 40,000 - - 402,500

 4.  นายเพิ่มพูน ไกรฤกษ5์/ 300,000 75,000 - - 50,000 - 425,000

 5.  นายญาณศักดิ์ 
  มโนมัยพิบูลย6์/

300,000 93,750 - 40,000 - - 433,750

 6.  นายณพงศ์ ศิริขันตยกุล11/ 138,709.68 30,000 - - - - 168,709.68

 7.  นายสมชาย พิพิธวิจิตรกร 300,000 - 50,000 - 40,000 - 390,000

 8.  นายวิน วิริยประไพกิจ6/ - - - - - - -

 9.  นายนาวา จันทนสุรคน7/ - - - - - - -

 10.  นายกิตติศักดิ์ มาพะเนาว8์/ - - - - - - -

 11.  นายณรงค์ฤทธิ์  
  โชตินุชิตตระกูล10/

- - - - - - -

รวม 1,800,000 198,750 112,500 105,000 100,000  2,438,417 4,754,667

หมายเหตุ : 
1/ ประธานกรรมการบริษัท ได้รับค่าตอบแทนในฐานะที่มาปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะเต็มเวลา โดยไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมกรรมการชุดต่างๆ ในบริษัทเพิ่มเติมอีก
2/ นายกมล จันทิมา กรรมการบริษัท ได้รับการแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งประธานกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ดังนั้น จึงได้รับค่าตอบแทน 
 ในฐานะกรรมการบริษัท ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 14 กรกฎาคม 2564
3/ ประธานกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี
4/ ประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
5/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
6/ ประธานกรรมการตรวจสอบ
7/ นายวิน วิริยประไพกิจ กรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม หัวหน้าหน่วยธุรกิจโรงถลุงเหล็ก หัวหน้าหน่วยธุรกิจเหล็กรีดร้อน และหัวหน้าสำานัก 
 ขับเคลื่อนและคู่คิดธุรกิจเหล็กรีดร้อน ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะพนักงานบริษัท จึงไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัท
8/ นายนาวา จันทนสุรคน กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะพนักงานบริษัท จึงไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัท
9/ นายกติตศิกัดิ ์มาพะเนาว์ กรรมการบรษัิท ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการใหญอ่าวโุส ประธานเจา้หนา้ทีเ่ทคโนโลย ีหวัหนา้หนว่ยธรุกจิวศิวกรรม ปฏบิตัหินา้ที่ในฐานะ 
 พนักงานบริษัท จึงไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัท
10/ นายณรงคฤ์ทธิ ์โชตนิชุติตระกลู กรรมการบรษัิท ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการใหญอ่าวโุส กำากบัดแูล สำานกัเทคโนโลยสีารสนเทศกลุม่ ประธานเจา้หนา้ที่การเงนิ (CFO)  
 ประธานเจ้าหน้าที่การเงินกลุ่ม หัวหน้าสำานักบริหารความเสี่ยงกลุ่ม และหัวหน้าหน่วยธุรกิจเหล็กปลายน้ำา ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะพนักงานบริษัท จึงไม่ได้รับ 
 ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัท
11/ นายณพงศ์ ศิริขันตยกุล ได้รับเลือกตั้งให้ดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2564
* ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทที่ได้รับจากบริษัทย่อยนี้ ได้รวมค่าตอบแทนกรรมการอิสระของบริษัทที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยที่จ่ายในปี 2564  
 ไว้เรียบร้อยแล้ว

ส่วนที่ 2
การกำากับดูแลกิจการ
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ค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริษัทในฐานะที่มาปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะเต็มเวลาที่จ่ายในปี 2564 

รายชื่อกรรมการ
ค่าตอบแทนในฐานะที่มาปฏิบัติหน้าที่

ในลักษณะเต็มเวลา (บาท)
(ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564)

นายกมล จันทิมา ประธานกรรมการบริษัท 1,664,516.13

ค่าตอบแทนกรรมการอิสระของบริษัทที่ดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยที่จ่ายในปี 2564

ลำาดับ รายชื่อกรรมการอิสระของบริษัทในบริษัทย่อย ตำาแหน่งในบริษัทย่อย ค่าตอบแทนปี 2564 (บาท)

บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด

1. นายทองฉัตร หงศ์ลดารมภ์ กรรมการบริษัท 150,000

 1.7 คา่ตอบแทนรวมของผูบ้รหิารระดบัผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ขึน้ไปทีไ่ดร้บัจากบรษิทัและบรษิทัยอ่ย ในรปูเงนิเดอืน เงนิชดเชยเนือ่งจาก
การเกษียณอายุการทำางาน ค่าชดเชยรถประจำาตำาแหน่ง ค่าเบี้ยประกันภัยที่บริษัทออกให้ และค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางส่วนที่เกินราชการกำาหนด  
(ต่างประเทศ) รวม 13 คน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม 1 คน และกรรมการผู้จัดการใหญ่ 1 คน จำานวนทั้งสิ้นปีละ 99,042,041.36 บาท

(2)  ค่าตอบแทนอื่นๆ 
 
 เงนิสมทบกองทนุสำารองเลีย้งชพีของผูบ้รหิารระดบัผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญข่ึน้ไปทีไ่ดร้บัจากบรษิทัและบรษัิทยอ่ย รวม 13 คน ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม 1 คน และกรรมการผู้จัดการใหญ่ 1 คน จำานวนทั้งสิ้นปีละ 5,724,592.88 บาท

8.1.3 การก�ากับดแูลการด�าเนนิงานของบรษัิทยอ่ยและกิจการท่ีเป็นการรว่มคา้
1.  กลไกในการก�ากับดูแลที่ท�าให้บริษัทสามารถควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการด�าเนินงาน
 ของบริษัทย่อยและกิจการที่เป็นการร่วมค้า เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท โดย

 • บริษัทได้มอบหมายให้ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ไปดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการและ/หรือกรรมการผู้จัดการ และ/หรือผู้บริหารระดับสูง 
ของบริษัทย่อยและของกิจการที่เป็นการร่วมค้า ในหน่วยงานที่สำาคัญเพื่อทำาหน้าที่กำากับดูแลการดำาเนินงานในบริษัทดังกล่าว และต้องเป็นไป
ตามข้อตกลงตามสัญญาร่วมทุน (Joint Venture Agreement) โดยต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง
 • ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายเป็นไปตาม Job Description ของตำาแหน่งงานของบริษัทย่อย หรือกิจการที่เป็น 
การร่วมค้า และผู้บริหารดังกล่าวยังต้องจัดทำาและรายงานผลการดำาเนินงานของบริษัทย่อย และกิจการที่เป็นการร่วมค้า เป็นรายเดือน รวมถึง
การกำาหนดเป้าหมายและทิศทางในการดำาเนินงานต่างๆ ของบริษัทดังกล่าว ต้องเป็นแนวทางเดียวกันกับการดำาเนินงานของบริษัท
 • ตามแนวปฏบิตับิรษิทัวา่ดว้ยเรือ่งความขดัแยง้ทางผลประโยชนข์องบรษิทั ไดก้ำาหนดไวว้า่ พนกังานทกุคน ซึง่รวมถงึกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่ 
ต้องไม่เข้าไปเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการธุรกิจใดๆ ที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันโดยตรงหรือโดยอ้อมกับบริษัท รวมถึงเป็นกรรมการ 
ของบรษิทัอืน่ ซึง่ทำาการคา้หรอืกำาลงัตดิตอ่ทีจ่ะทำาการคา้กบับรษิทั เวน้แตเ่ปน็การไปดำารงตำาแหนง่ในบรษิทัในเครอืของบรษิทัซึง่คณะกรรมการ
บริษัทอนุมัติแล้ว
   
2.  การเปิดเผยข้อตกลงระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นอื่น ในการบริหารจัดการกิจการที่เป็นการร่วมค้า
 
 • มีการกำาหนดข้อตกลงในสัญญาร่วมทุนระหว่างบริษัทกับบริษัทอื่น ที่ถือหุ้นในบริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำากัด (มหาชน) ซึ่งเป็น 
การร่วมค้า ในเรื่องที่เกี่ยวกับข้อตกลงทางธุรกิจ และการจัดสรรตำาแหน่งกรรมการ และ/หรือกรรมการผู้จัดการ และ/หรือผู้บริหารระดับสูง  
จากผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่ม เพื่อไปดำารงตำาแหน่งดังกล่าวในบริษัทที่เป็นการร่วมค้า ซึ่งผู้ถือหุ้นฯ ต้องดำาเนินการตามข้อตกลงตามสัญญาร่วมทุน 
(Joint Venture Agreement) ดังกล่าวที่ได้ตกลงร่วมกัน

8.1.4  การติดตามให้มีการปฏิบัติ

ส่วนที่ 2
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   ตามนโยบายและแนวปฏิบัติ
   ในการก�ากับดูแลกิจการ 
(1)   การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

 ในระยะที่ ผ่านมา บริษัทได้กำาหนดหลักเกณฑ์เพื่อป้องกัน 
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์และให้มีการดำาเนินการรายการ 
ที่ เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่ เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความโปร่งใส 
ชัดเจน และสามารถอธิบายได้ ซึ่งจะยังประโยชน์ต่อความน่าเชื่อถือ 
ในการบริหารงานของบริษัท และส่งผลให้การดำาเนินธุรกิจของบริษัท
ประสบผลดียิ่งขึ้น ดังนี้
 1)  กำาหนดระเบียบเกี่ยวกับการให้ส่วนลดในการขาย เพื่อเพิ่ม 
ขีดความสามารถในการแข่งขัน เพิ่มปริมาณยอดขายและส่วนแบ่ง 
การตลาด และตอบแทนลูกค้าผู้มีอุปการคุณที่ได้สั่งซื้อเหล็กแผ่น 
รีดร้อนชนิดม้วนจากบริษัทอย่างสม่ำาเสมอตลอดมา
 2) กำาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการให้สินเชื่อ 
การค้า (Rules and Procedures Governing the Extension of  
Commercial Credit) เพื่อให้การอนุมัติสินเชื่อการค้าเป็นไปอย่าง 
มีระบบระเบียบ ซึ่งจะช่วยควบคุมความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อ 
การค้าของบริษัท และแต่งตั้งคณะทำางานพิจารณาสินเชื่อ (Credit 
Committee) เพื่อทำาหน้าที่วิเคราะห์ และกลั่นกรองการให้วงเงิน 
และประเภทสนิเชือ่การคา้ในระดบัทีเ่หมาะสมกับลกูคา้ โดยพจิารณา
ถึงความต้องการของลูกค้า ความสามารถในการชำาระหนี้ รวมทั้ง 
กำาหนดเงื่อนไขและหลักประกันของลูกค้า เพื่อป้องกันหรือลด 
ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับบริษัทในการอนุมัติวงเงินสินเชื่อลูกค้า 
ตลอดจนพิจารณาทบทวนการต่ออายุวงเงินสินเชื่อการค้าของลูกค้า
แต่ละรายด้วย
 3)  กำาหนดให้มีการรายงานการขายสินค้าและราคาขายสินค้า
ของบรษิทั ใหท้ีป่ระชุมคณะกรรมการจดัการทราบเป็นประจำาทกุเดอืน 
และรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทราบทุกไตรมาส 
เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่การดำาเนนิธรุกจิระหวา่งบรษิทัและบคุคลทีเ่กีย่วโยงกนั  
เป็นการดำาเนินธุรกิจตามปกติและเป็นไปตามเงื่อนไขการค้า 
โดยทั่วไป 
 4)  การจัดทำารายงานการถือครองหลักทรัพย์และการเปล่ียนแปลง 
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ของกรรมการและผู้บริหารบริษัท 
ซึง่ได้เปิดเผยในรายงานประจำาป ีโดยแสดงภายใตห้วัขอ้เรือ่งการดแูล
เรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
 5) กำาหนดแนวปฏิบัติคณะกรรมการบริษัทว่าด้วยเรื่อง  
การกำาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรายงานการมีส่วนได้เสียของ
กรรมการและผู้บริหารของบริษัท เมื่อปี 2552 โดยกรรมการและ 
ผูบ้รหิารของบรษัิท ทัง้ทีป่ฏบิตังิานทีบ่รษัิทและทีบ่รษิทัยอ่ย ไดร้ายงาน
การมีส่วนได้เสียของตนและของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องให้บริษัท
ทราบเป็นรายไตรมาส
 6) กำาหนดแนวปฏิบัติบริษัทว่าด้วยเรื่องความขัดแย้งทาง 
ผลประโยชน์ เมื่อปี 2553 เพื่อให้เกิดความชัดเจนแก่พนักงาน 

ในการถือปฏิบัติว่า การกระทำาใดจะก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่าง
ประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์แห่งบริษัท เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำา
ดังกล่าวหรือป้องกันมิให้มีการกระทำาดังกล่าวเกิดขึ้น
 7)  คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาร่างบทวิเคราะห์ทาง
กฎหมายจากบริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จำากัด ที่ปรึกษา
กฎหมายของบริษัท เกี่ยวกับเรื่อง (1) การเข้าทำารายการที่เกี่ยวโยง  
ในการซื้อขายเหล็กแท่งแบน (Slabs) ระหว่างบริษัท สหวิริยาสตีล 
อินดัสตรี ยูเค จำากัด และกลุ่มบริษัท Vanomet และระหว่างบริษัท  
สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัท Vanomet  
(2) ราคาซื้อขายเหล็กแท่งแบน (Slabs) ระหว่างบริษัท สหวิริยาสตีล 
อนิดสัตร ียเูค จำากดั และบรษิทั สหวริยิาสตลีอนิดสัตร ีจำากดั (มหาชน) 
พร้อมนำาเสนอประเด็นข้อสังเกตของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับ 
ความเห็นทางกฎหมายของบริษัทที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท 
ในการเข้าทำารายการท่ีเก่ียวโยงในการซ้ือขายเหล็กแท่งแบน  เสนอท่ีประชุม 
คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2556 ในวันที่ 14 สิงหาคม 2556

 อนึ่ง ในกรณีที่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทและมีวาระ 
การประชุมเพื่อพิจารณาถึงรายการของธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชนก์บับรษิทั กรรมการผูม้ส่ีวนไดเ้สยีกบัธรุกรรมทีท่ำากับ
บรษิทันัน้ จะต้องไมม่สีว่นรว่มในการตดัสนิใจการทำาธรุกรรมดงักลา่ว 
โดยไม่เข้าร่วมพิจารณาในวาระการประชุมดังกล่าว

(2)  การใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

 บริษัทได้กำาหนดมาตรการเพื่อป้องกันการทำาธุรกรรมในลักษณะ
ที่ไม่สมควร เช่น การกำาหนดให้กรรมการ ผู้บริหารบริษัทรายงาน
การถือครองหลักทรัพย์ในทุกไตรมาส และติดตามดูแลเรื่องการใช้
ข้อมูลภายในเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท นโยบายการทำา
รายการระหว่างกัน แนวปฏิบัติคณะกรรมการบริษัทว่าด้วยเรื่อง  
การเก็บรักษาและป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อให้ทราบว่า 
มีการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด รวมทั้งเพื่อให้มั่นใจว่าผู้บริหารบริษัท
ได้ถือปฏิบัติตามประกาศสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์อย่างเคร่งครัด 
 บริษัทมีแนวทางในการพิจารณาถึงวิธีการติดตามและควบคุม 
ไม่ ให้ เกิดการฝ่าฝืนนโยบายการใช้ข้อมูลภายใน การรักษา 
ความปลอดภยัของขอ้มลู การรกัษาความลบั การรกัษาความนา่เชือ่ถอื  
และความพร้อมใช้ของข้อมูลกำาหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรรวมอยู่
ในนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี โดยถือเป็นหน้าที่ของบุคลากร 
ทุกระดับที่จะป้องกันปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่าง
รอบคอบ ยึดหลักความซื้อสัตย์ สุจริต มีเหตุผลและเป็นอิสระภายใน
กรอบจริยธรรมที่ดี ตลอดจนมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน 
เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท

 อนึ่ง ในทุกๆ ไตรมาส บริษัทได้กำาหนดให้กรรมการและผู้บริหาร
ของบริษัท จัดส่งแบบแจ้งรายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียของตน 
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และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องให้บริษัท โดยเลขานุการบริษัทเป็น 
ผู้เก็บรักษารายงานดังกล่าวเพื่อใช้ในการตรวจสอบและกำากับดูแล 
ด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(3)  การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

 บริษัทสนับสนุนกิจกรรมการต่อต้านการทุจริตคอรัปชันที่จัดขึ้น
โดยองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน และบริษัทได้ดำาเนินการหรือ
มีกิจกรรมภายในเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอยู่อย่าง
สม่ำาเสมอด้วย เช่น โครงการ IFACT

 ทั้งนี้   บริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของ 
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand’s Private Sector  
Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) จาก 
คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน 
การทุจริต เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 และในปี 2562 บริษัทได้รับ 
การรับรอง (Re-Certification) การต่ออายุสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของ
ภาคอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 1 

(4)  การแจ้งเบาะแส (Whistleblowing)

 คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดีได้ตระหนักถึงความสำาคัญ
ของการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่จะมาช่วยกำากับดูแล
บริษัท จึงได้กำาหนดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 
เพือ่ให้บรษัิทมกีลไกในการรบัทราบขอ้มลูต่างๆ จากพนักงานและจาก 
ผู้มีส่วนได้เสียอื่น เช่น ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า สังคม
และชุมชน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการกระทำาผิดกฎหมายหรือจริยธรรม
ธรุกจิ หรอืการกระทำาทจุรติ หรอืการกระทำาความผดิต่อตำาแหน่งหนา้ที่  
หรือการกระทำาการทุจริตคอร์รัปชัน หรือการกระทำาการฝ่าฝืน 
ต่อนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท หรือ 
การกระทำาการขดัตอ่หรอืการละเลยตอ่หนา้ทีต่ามนโยบาย แนวปฏบิตั ิ
คำาสัง่ หรอืระเบยีบตา่งๆ ของบรษิทั หรอืรายงานทางการเงนิทีไ่มถ่กูตอ้ง  
หรือระบบการควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการกระทำาอื่นๆ ที่อยู่ใน
ข่ายทำาให้ผู้แจ้งหรือบริษัทได้รับความเสียหาย มายังคณะกรรมการ
กำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ตามหลักเกณฑ์ที่เปิดเผยในเว็บไซต์
ของบริษัท ซึ่งจะทำาให้บริษัททราบถึงปัญหาหรือข้อมูลเชิงลึกได้มาก
ยิง่ขึน้ และเป็นโอกาสใหบ้รษัิทนำาขอ้มลูทีไ่ด้รบัมาวเิคราะห ์หาหนทาง
แกไ้ขปญัหา ตลอดจนวางมาตรการปอ้งกันตา่งๆ ใหร้ดักมุยิง่ขึน้ อนัจะ
ทำาให้การบริหารงานโดยรวมของบริษัทมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 
 บริษัทได้ประกาศนโยบายคณะกรรมการบริษัทเรื่องการแจ้ง
เบาะแสหรือข้อร้องเรียน และแนวปฏิบัติคณะกรรมการบริษัท  

ว่าด้วยเรื่องช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน ซึ่งได้ประกาศ
ใช้ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2551 ต่อมาคณะกรรมการบริษัทได้มี 
การพิจารณาทบทวนและได้ประกาศใช้แนวปฏิบัติคณะกรรมการ
บริษัท ว่าด้วยเรื่องช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน  
(ฉบับที่ 2) เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 ทดแทนฉบับเดิม โดยมี 
การปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือ 
ข้อรอ้งเรยีน เพือ่รองรบันโยบายคณะกรรมการบรษิทัฯ และแนวปฏบิตั ิ
คณะกรรมการบริษัท ว่าด้วยเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน  
ซึ่งบริษัทได้มีการสื่อสารนโยบายเรื่องดังกล่าวให้พนักงานและ 
ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกบริษัททราบถึงช่องทางและ 
วิธีการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน โดยผ่านช่องทางต่างๆ เช่น  
ระบบอนิทราเนต็ของบรษิทัที ่http://ssi.net ระบบอนิเทอรเ์นต็ทีเ่วบ็ไซต ์ 
http://www.ssi-steel.com ซึ่งผู้แจ้งสามารถแจ้งเบาะแสหรือ 
ข้อร้องเรียน ผ่านช่องทางติดต่อสื่อสารกับบริษัทได้ 2 ช่องทาง ได้แก่
 •  ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ e-mail address: ssigcg@ 
ssi-steel.com หรือ
 •  ทางไปรษณีย์ โดยส่งจดหมายมาที่คณะกรรมการกำากับดูแล
กิจการที่ดีของบริษัท ตู้ ปณ. 534 ปณจ. บางรัก กทม. 10500

 ท้ังนี้  คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดีจะเป็นผู้กำาหนด
กระบวนการดำาเนินการเมื่อได้รับแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน และ
มีมาตรการรักษาความลับของผู้แจ้งโดยกำาหนดบุคคลผู้มีสิทธิเข้าถึง
ขอ้มลูตามชอ่งทางการแจง้เบาะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีนดงักลา่ว กลา่วคอื 
กลอ่งรบัขอ้ความทางระบบไปรษณียอ์ิเลก็ทรอนิกสห์รือตูร้บัจดหมาย
ทางไปรษณีย์เป็นของผู้ให้บริการภายนอกบริษัท ซึ่งพนักงานไม่ว่า
หน่วยงานใดของบริษัทไม่สามารถเข้าถึงกล่องรับข้อความหรือตู้รับ
จดหมายนี้ได้ เว้นแต่บุคคลผู้ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ
กำากับดูแลกิจการที่ดี 

ส่วนที่ 2
การกำากับดูแลกิจการ

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี/
รายงานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน)

121



8.2  รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
   ในรอบปีที่ผ่านมา

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2564
 คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ คุณสมบัติ 
และมีประสบการณ์ ได้แก่ 
 1.  นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์  ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 2.  นายเพิ่มพูน ไกรฤกษ์    กรรมการตรวจสอบ 
 3.  นายณพงศ์ ศิริขันตยกุล   กรรมการตรวจสอบ    

 โดยเมื่อเดือนกรกฎาคม 2564 นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์  ได้รับการแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ     
และนายณพงศ์ ศิริขันตยกุล ได้รับการแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งกรรมการตรวจสอบ  แทนตำาแหน่งที่ว่างลง 
  
 คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ เที่ยงธรรม ตามข้อกำาหนดเกี่ยวกับคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้รับการทบทวน 
ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณป์จัจุบนัเปน็ประจำาทกุป ีและสอดคลอ้งตามแนวปฏิบตัิทีด่ีของคณะกรรมการกำากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์
โดยในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 5 ครั้ง มีกรรมการตรวจสอบเข้าประชุมครบองค์ประชุมทุกครั้ง และได้ประชุมร่วมกับ
ฝ่ายจัดการ และ/หรือผู้สอบบัญชีในวาระที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม ทั้งนี้ ได้รายงาน 
ผลการดำาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทปีละสองครั้ง 

 สรุปสาระสำาคัญในการปฏิบัติภารกิจต่างๆ ได้ดังนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

 •  สอบทานงบการเงินของบริษัท และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย สำาหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน  
2564 และประจำาปี 2564 โดยประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีและฝ่ายจัดการบริษัท เพื่อพิจารณาความครบถ้วนเชื่อถือได้ของงบการเงิน  
ประเด็นความเสี่ยงต่างๆ มาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง การเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชี และระบบควบคุมภายในด้านบัญชีและการเงิน  
ซึ่งผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินของบริษัท นอกจากนี้ ยังได้มีการประชุมเป็นการเฉพาะกับผู้สอบบัญชี  
เพื่อสอบถามและรับฟังคำาชี้แจง และ/หรือข้อคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายงานทางการเงิน รวมทั้งการรายงานของผู้สอบบัญชี  
ตลอดจนรบัทราบรายงานจากผูส้อบบญัชวีา่ไมม่ปีระเดน็และข้อสังเกตทีต้่องแจง้ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบทราบตามบทบัญญัตใินมาตรา 89/25  
แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 •  สอบทานงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัท บริษัทย่อย และการร่วมค้า สำาหรับไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564  
และสำาหรับไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ร่วมกับผู้บริหารสายการเงินและบัญชีของบริษัท โดยไม่มีการสอบทานโดยผู้สอบบัญชี
ของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขการสอบบัญชีกับผู้สอบบัญชีที่จะสอบทานเฉพาะงบครึ่งปีและตรวจสอบงบประจำาปี
 ความเห็น : คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายงานทางการเงินของบริษัท ประจำาปี 2564 มีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำาคัญ 
ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป เป็นที่เชื่อถือได้ การรายงานของผู้สอบบัญชีเป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชี 
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2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม 
 รวมทั้งพิจารณาความเป็นอิสระของส�านักตรวจสอบภายในกลุ่ม ตลอดจนให้ความเห็นชอบ
 ในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างผู้บริหารสูงสุดของส�านักตรวจสอบภายใน

 •  ให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบแม่บท สำาหรับปี 2564 - 2566 และแผนการตรวจสอบประจำาปี 2564 ของสำานักตรวจสอบภายใน
กลุ่ม รวมทั้งรับทราบรายงานและซักถามในประเด็นข้อสงสัยต่างๆ ของผลการตรวจสอบของสำานักตรวจสอบภายในกลุ่ม 
 •  ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท สำาหรับปี 2564 ตามแบบประเมินของสำานักงานคณะกรรมการกำากับ 
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกอบกับผลการประเมินตนเองของบริษัท ตามแบบประเมินของบริษัทผู้สอบบัญชี รวมท้ังรับทราบ 
ผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทย่อย สำาหรับปี 2564 ตามแบบประเมินของสำานักงานคณะกรรมการกำากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 •  ติดตามความคืบหน้าในการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงติดตามการดำาเนินมาตรการแก้ไขและป้องกันในประเด็น 
ที่มีนัยสำาคัญจากรายงานผลการตรวจสอบของสำานักตรวจสอบภายในกลุ่มตลอดจนซักถามในประเด็นข้อสงสัยต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติงาน 
ตามขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
 ความเห็น : คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม และเห็นว่า 
หัวหน้าสำานักตรวจสอบภายในกลุ่มมีความรู้ความสามารถเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติงานในหน้าที่

3. สอบทานให้บรษิทัปฏบิติัตามกฎหมายวา่ด้วยหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง
 กับธุรกิจของบริษัท รวมทั้งกฎ/ ระเบียบ/ ประกาศ/ ค�าสั่ง ที่ออกโดยอาศัยอ�านาจตามกฎหมาย
 ดังกล่าว 

 •  รับทราบรายงานจากสำานกักฎหมายกลุม่เกีย่วกบัการปฏบิตัติามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์และกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง
กับธุรกิจของบริษัท รวมทั้งติดตามความคืบหน้าของคดีความที่เกี่ยวข้องกับบริษัททุกไตรมาส
 •  ติดตามรายงานความคืบหน้าของแผนดำาเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
(Personal Data Protection Act: PDPA) 
 •  พิจารณาข้อมูลคุณสมบัติของผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) และผู้ควบคุมดูแลการทำาบัญชี (สมุห์บัญชี)  
ของบริษัท ตามเกณฑ์ของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 ความเห็น : คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริษัทได้จัดให้มีการติดตามดูแลการถือปฏิบัติตามกฎหมายที่เหมาะสม และได้รับรายงาน 
จากฝ่ายจัดการบริษัทเกี่ยวกับความคืบหน้าของคดีความที่เกี่ยวข้องกับบริษัททุกไตรมาส 

4. สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท โดยมุ่งเน้นในความเสี่ยงที่ส�าคัญของบริษัท

 •  ติดตามรายงานการบริหารความเสี่ยงที่สำาคัญของบริษัทและบริษัทย่อยจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นรายไตรมาส  
และผลการประเมินความเสี่ยงของบริษัทที่อาจเกิดการทุจริตคอร์รัปชัน ตลอดจนมาตรการป้องกัน เป็นรายปี
 •  ติดตามรายงานระบบและหลักเกณฑ์ในการบริหารความเสี่ยงของบริษัท เป็นรายปี 
  ความเห็น : คณะกรรมการตรวจสอบเห็นด้วยกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีข้อสังเกตเพิ่มเติมเกี่ยวกับ 
การบริหารความเสี่ยงในบางประเด็น และเห็นว่าระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสมแล้ว
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5. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท

 •  พิจารณา คัดเลือก และเสนอแนะให้แต่งตั้ง นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์ หรือ นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ หรือ นายนพฤกษ์  
พิษณุวงษ์ แห่งบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนช่ันแนล จำากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำาปี 2565 ซึ่งเป็นสำานักงานสอบบัญชี 
รายเดียวกันกับปี 2560 - 2564 รวมทั้งเสนอแนะค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีสำาหรับปี 2565

6. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไป 
 ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 
 รวมทั้งกฎ/ ระเบียบ/ ประกาศ/ ค�าสั่ง ที่ออกโดยอาศัยอ�านาจตามกฎหมายดังกล่าว

 •  รายการซื้อขายสินค้ากับบริษัทที่เกี่ยวโยงกัน และติดตามรายงานลูกหนี้ที่เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
 •  รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท 
 ความเห็น : คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่กำาหนด 

7. การรักษาคุณภาพของคณะกรรมการตรวจสอบ

 •  ประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำาปี 2564 เพื่อนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท 
 •  ทบทวนประกาศบริษัท เรื่อง ข้อกำาหนดเกี่ยวกับคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท (ฉบับที่ 5) และพิจารณาร่างแก้ไขประกาศบริษัท 
เรื่อง ข้อกำาหนดเกี่ยวกับคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท (ฉบับที่ 6)

 คณะกรรมการตรวจสอบได้ใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความระมัดระวังรอบคอบ และมีความเป็นอิสระเพียงพอในการปฏิบัติ
หน้าที่ และความรับผิดชอบตามขอบเขตอำานาจหน้าที่ที่มีต่อคณะกรรมการบริษัทตามที่กำาหนด ด้วยความเป็นอิสระ การแสดงความเห็น 
ได้ยึดหลักความโปร่งใส สามารถอธิบายและตรวจสอบได้ โดยคำานึงถึงหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี 

นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์
ประธานกรรมการตรวจสอบ

24 กุมภาพันธ์ 2565      
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8.3  สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

รายงานคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ประจ�าปี 2564
 คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทได้ตั้งขึ้นตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน)  
ครั้งที่ 7/2550 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2550 ซึ่งปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการบริษัทจำานวน 3 ท่าน มีนายกมล จันทิมา (กรรมการบริษัท)  
เป็นประธาน มีนายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์ (กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ) และนายศิริพล ยอดเมืองเจริญ (กรรมการอิสระ 
และประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน) เป็นกรรมการ 

 คณะกรรมการกำากบัดแูลกิจการทีด่ีไดร้บัมอบหมายภาระหนา้ทีแ่ละความรบัผิดชอบจากคณะกรรมการบริษทั ในการเสนอทบทวนนโยบาย
การกำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท รวมถึงพัฒนาและทบทวนแนวปฏิบัติในการกำากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อนำาเสนอ 
ต่อคณะกรรมการบริษัท ติดตามดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำากับดูแลกิจการที่ดี 
ของบริษัทที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งให้คำาปรึกษาฝ่ายจัดการ เรื่อง ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท (Corporate  
Social Responsibility: CSR) และกำากับดูแลให้ฝ่ายจัดการของบริษัทมีแผนปฏิบัติงานที่ชัดเจนในการปฏิบัติตามนโยบาย CSR และติดตาม 
ผลการปฏิบัติตามแผนงานของฝ่ายจัดการ เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนการเสนอความเห็นเพื่อทบทวนและปรับปรุงปรัชญา
ในการดำาเนินธุรกิจ จริยธรรมธุรกิจ จริยธรรมกรรมการ จริยธรรมของผู้บริหารและพนักงาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม  
เพื่อนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ท้ังนี้ เพื่อให้งานด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และให้เป็นไปตาม 
หลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีที่บริษัทจดทะเบียนพึงปฏิบัติ 
 
 ในปี 2564 คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี ได้ประชุมรวม 4 ครั้ง โดยดำาเนินการตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย  
รวมทั้งได้รายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบถึงการดำาเนินงานดังกล่าว สรุปที่สำาคัญ ดังนี้

 1.  พิจารณาทบทวนการกำาหนดขนาดรายการของธุรกรรมทางการค้าหรือทางธุรกิจระหว่างบริษัทหรือบริษัทย่อยกับลูกค้า คู่ค้า ลูกหนี้  
เจ้าหนี้ ของบริษัทหรือบริษัทย่อย ที่ถือว่ามีนัยสำาคัญ เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท  
สำาหรับปี 2564 ทั้งนี้ เป็นไปตามแนวปฏิบัติคณะกรรมการบริษัทว่าด้วยเรื่องการกำาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรายงาน การมีส่วนได้เสีย 
ของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ที่ประกาศให้ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2552 
 2. พิจารณาประเมินผลตนเองของคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี ประจำาปี 2563 ตามแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย
แบบรายคณะและรายบุคคล ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงสรุปรายงานผลการประเมินผลตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย  
ประกอบด้วยคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน   
ประจำาปี 2563 และนำาเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ
 3. กำากับดูแลการดำาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัท ซึ่งมีหน่วยงานของบริษัท คือ สำานักการพัฒนา 
ที่ยั่งยืนและสื่อสารกลุ่ม และสำานักจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย เป็นผู้รับผิดชอบและผู้ดำาเนินการ โดยได้รายงานผลการดำาเนินงาน 
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทสำาหรับปี 2564 นำาเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ
 4.  รบัทราบรายงานต่างๆ เพือ่ประโยชน์ในการตดิตามดแูลการปฏบิตังิานของฝา่ยจดัการใหเ้ปน็ไปตามนโยบายและแนวปฏบิตัใินการกำากบั
ดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ดังนี้
  4.1  รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท รายงานการซื้อหรือการขายหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์
ของบรษัิท ในสว่นของผูบ้รหิารบรษิทั ไดแ้ก่ ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่ผูจ้ดัการทัว่ไป รวมถงึผูจ้ดัการฝา่ยของสายการเงนิและบญัช ีตลอดจน 
ผู้จัดการส่วนของฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งสังกัดสำานักการเงินกลุ่ม ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการใช้ข้อมูลภายในในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท
  4.2  รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท ได้แก่ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  
และผู้จัดการทั่วไป
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 5.  อื่นๆ 
  5.1  ติดตามความคืบหน้าในการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดีจากฝ่ายจัดการที่เกี่ยวข้อง
  5.2  สอบทานขอ้มูลทีเ่ปดิเผยไปยงัตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และสำานกังานคณะกรรมการกำากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
ในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจำาปี (แบบ 56-1) สำาหรบัปบีญัช ีและในรายงานประจำาป ี2564 (แบบ 56-2) หวัข้อเรือ่ง “การกำากบัดแูลกจิการทีด่”ี  
โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2556 และได้มีการเปิดเผยเพิ่มเติมถึงเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ในหัวข้อเรื่อง “ความรับผิดชอบต่อสังคม” ด้วย
  5.3  ติดตามความคืบหน้าของการปรับปรุงและทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติคณะกรรมการบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการต่อต้าน 
การทุจริตคอรัปชัน 
  5.4  รายงานสรุปผลการดำาเนินงานของคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี สำาหรับปี 2564 ต่อคณะกรรมการบริษัท 

 ทัง้นี ้คณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการกำากบัดแูลกจิการทีด่ ีมคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะรว่มกนัยกระดบัการกำากบัดแูลกจิการและความรบัผดิชอบ 
ต่อสังคมไปสู่มาตรฐานสากล เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำาลังความสามารถ ด้วยความซื่อสัตย์ 
สุจริต ระมัดระวัง รอบคอบ ดูแลรักษาประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียไปพร้อมๆ กับการดูแลสร้างสรรค์สังคม รักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ 
รวมทั้งพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง 

นายกมล จันทิมา
ประธานกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี
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รายงานคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ประจ�าปี 2564
 คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนขอรายงานผลการดำาเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน ดังนี้
 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2554 ได้มีมติอนุมัติให้ควบรวม 
คณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน เข้าด้วยกันเป็น คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน (Nomination  
and Remuneration Committee) ซึ่งประกอบด้วยกรรมการของบริษัทอย่างน้อย 3 ท่าน โดยกรรมการอย่างน้อย 1 ท่านต้องเป็นกรรมการอิสระ 
โดยมีวาระการดำารงตำาแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566 และมีหัวหน้าผู้ซึ่งรับผิดชอบสำานักทรัพยากรบุคคลกลุ่ม 
เป็นเลขานุการ 
 คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งให้เป็นกรรมการบริษัท  
หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ แล้วนำาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณีเพื่อพิจารณาต่อไป และทำาหน้าที่ 
ในการพิจารณาแนวทางการกำาหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งขึ้น  
และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ตลอดจนโครงสร้างค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง โดยให้มีการกำาหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีการกำาหนดค่าตอบแทน 
และโครงสร้างค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและสมเหตุผล

 กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนชุดปัจจุบันมีรายนามต่อไปนี้
 1.  นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ เป็น ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน 
 2.  นายสมชาย พิพิธวิจิตรกร เป็น กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
 3.  นายนาวา จันทนสุรคน เป็น กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน  
      (ดำารงตำาแหน่งจนถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2564)
  นายณพงศ์ ศิริขันตยกุล เป็น กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน     
      (เข้าดำารงตำาแหน่งตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2565)
 4. นายยงยุทธ มลิทอง  เป็น เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน    
   
 เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 1. คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนได้จัดให้มีการประชุมในปี 2564 รวม 4 ครั้งด้วยกัน ซึ่งได้พิจารณาเรื่องดังต่อไปนี้
  1.1 คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนได้มีการประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 เพื่อพิจารณาปรับขึ้นเงินเดือนประจำาปี 
2564 ของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ โดยคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดคา่ตอบแทนพจิารณาเหน็แลว้วา่ ผลการดำาเนนิงานของบรษิทัในป ี2563 
ไม่เป็นไปตามเป้าหมายทีต่ัง้ไว้ ซึง่สาเหตเุกดิจากการแพร่ระบาดของโควดิ 19 ซึง่สง่ผลกระทบกบัธรุกจิทัว่โลก แตก่รรมการผูจ้ดัการใหญก่ท็ุม่เท 
ความรู้ ความสามารถ ทำาให้ผลประกอบการในไตรมาสที่ 4 ของปี 2563 และไตรมาสที่ 1 ของปี 2564 มีแนวโน้มดีขึ้น อีกทั้งริเริ่มผลิตภัณฑ์ใหม่  
เพื่อกระจายความเสี่ยงให้กับบริษัท ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน จึงมีมติให้ขึ้นเงินเดือนประจำาปี 2564 ให้กับกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ ในอัตราร้อยละ 5 จากเงินเดือน เดือนมีนาคม 2564 เพื่อเป็นขวัญและกำาลังใจในการทำางานให้กับกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
ในการทุ่มเทปฏิบัติงานอย่างเต็มความรู้ความสามารถต่อไป
  1.2  คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนได้มีการประชุมเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 เพื่อพิจารณาสรรหาบุคคลเข้าดำารง
ตำาแหน่งกรรมการบริษัทแทนตำาแหน่งที่ว่าง โดยมีมติเลือกนายณพงศ์ ศิริขันตยกุล เป็นกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการสรรหาและกำาหนด
ค่าตอบแทนจะนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
  1.3  คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนได้มีการประชุมเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564
   1.3.1 พิจารณาเห็นชอบการแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน เรื่องการสรรหาและคัดเลือกบุคคล 
ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการบริษัท ที่บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) เข้าไปถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50 
และการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท กรรมการของคณะกรรมการชุดย่อยที่คณะกรรมการบริษัทจัดตั้งขึ้น และผู้บริหารระดับสูง 
ในตำาแหน่งตั้งแต่กรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป (ในตำาแหน่งผู้บริหารระดับสูง เฉพาะของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน))  
โดยคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนได้นำาเสนอกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน ต่อคณะกรรมการบริษัท
เพื่อพิจารณาต่อไป
   1.3.2  การรับทราบการขอพ้นตำาแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ของนายวิน วิริยประไพกิจ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำาหนด 
ค่าตอบแทนรับทราบ และนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป
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   1.3.3  การพิจารณาเสนอแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการใหญ่ SSI Op Co. เนื่องจากตำาแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้ว่างลง  
ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วมีมติว่า นายนาวา จันทนสุรคน มีผลปฏิบัติงานในระดับดีเลิศและเป็นบุคคล
ที่มีความรู้ ความสามารถ มีความเหมาะสมและมีประสบการณ์ในการบริหารงานในตำาแหน่งผู้บริหารระดับสูงในหลายบริษัทในธุรกิจเหล็ก  
จึงสมควรเสนอแต่งตั้งนายนาวา จันทนสุรคน ดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน)  
และใหเ้พิม่เงนิเดอืนและสทิธปิระโยชนต์า่งๆ ตามตำาแหนง่กรรมการผูจ้ดัการใหญต่ามหลกัเกณฑม์าตรฐานของบรษิทั โดยคณะกรรมการสรรหา
และกำาหนดค่าตอบแทนจะนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
  1.4  คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนได้มีการประชุมเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564
   1.4.1  รับทราบการลาออกจากกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน เนื่องจาก
     นายนาวา จนัทนสรุคน ไดร้บัการแตง่ตัง้เป็นกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่เมือ่วนัที ่1 ธนัวาคม 2564 และเปน็ผูเ้ปน็ผูม้สีว่นไดเ้สยี 
ในการพิจารณาค่าตอบแทนของผู้บริหาร จึงเสนอเจตจำานงขอลาออกจากกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน ตามจดหมายลาออก
ลงวันที่ 10 ธันวาคม โดยขอให้มีผลต้ังแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2564 เพื่อให้เป็นไปตามกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน  
โดยคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนรับทราบและนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป
   1.4.2  เพื่อพิจารณาการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษของปี 2564 ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า แม้ยังมีปัญหาจากการแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัสโควิด 19 อยู่ ราคาวัตถุดิบและเหล็กแผ่นรีดร้อนมีความผันผวน  
แต่บริษัทมีผลการดำาเนินงานที่ดีกว่าเป้าหมายที่กำาหนด โดยบริษัทมีผลประกอบการปี 2564 นี้ เป็นการคาดการณ์กำาไรก่อนดอกเบี้ย 
และค่าเสื่อม ตามแผนฟื้นฟูกิจการ 3,915 ล้านบาท คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนจึงมีมติให้จ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษ  
ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มในอัตรา 3 เท่าของเงินเดือน เพื่อเป็นขวัญและกำาลังใจกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม และสำาหรับกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่ เนื่องจากนายนาวา จันทนสุรคน เพิ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564 ดังนั้น การจ่ายเงิน 
ช่วยเหลือพิเศษประจำาปี 2564 ให้พิจารณาจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษให้นายนาวา จันทนสุรคน ในตำาแหน่งหัวหน้าสายธุรกิจ ตามหลักเกณฑ์ 
ของบรษิทั โดยคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดคา่ตอบแทนจะนำาเสนอตอ่คณะกรรมการบรษิทัในฐานะผูบ้รหิารแผนฟ้ืนฟกูจิการ เพือ่พจิารณา
อนุมัติต่อไป

 2.  คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนได้จัดให้มีการประชุมในปี 2565 รวม 1 ครั้งด้วยกัน เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565  
ได้พิจารณาในประเด็น พิจารณาเรื่องต่อไปนี้
  2.1  การพิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาเห็นว่า ทางบริษัทยังไม่สามารถ
จดัการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้และคดัเลอืกกรรมการที่ออกตามวาระได ้จงึจำาเปน็ตอ้งหยดุดำาเนนิการไว้กอ่น หากมกีารประชมุผูถ้อืหุ้น จะพจิารณา
ตามรอบคณะกรรมการที่ครบวาระปี 2559 ต่อไป โดยคณะกรรมการบริษัทในปัจจุบัน มีจำานวนกรรมการทั้งสิ้น 11 คน คือ
   1. นายกมล จันทิมา  
   2.  นายทองฉัตร หงศ์ลดารมภ์ 
   3.  นายสมชาย พิพิธวิจิตรกร.    
   4.  นายเพิ่มพูน ไกรฤกษ์
   5. นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ   
   6.  นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์
   7.  นายณพงศ์ ศิริขันตยกุล  
   8.  นายวิน วิริยประไพกิจ 
   9.  นายนาวา จันทนสุรคน   
   10. นายกิตติศักดิ์ มาพะเนาว์  
   11. นายณรงค์ฤทธิ์ โชตินุชิตตระกูล  
   การสรรหาผู้ที่มีความเหมาะสมเพื่อดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ออกตามวาระ โดยคณะกรรมการสรรหา
และกำาหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาคณะกรรมการบริษัทที่ออกตามวาระแล้ว แต่ยังไม่สามารถพิจารณาคณะกรรมการบริษัทที่ออกตาม 
วาระได้ เนื่องจากบริษัทได้เข้าสู่กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการ และศาลล้มละลายกลาง ได้มีคำาสั่งให้ฟื้นฟูกิจการเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559  
และเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 ศาลล้มละลายกลางได้มีค่ำาสั่งเห็นชอบด้วยแผน และกำาหนดให้บริษัทเป็นผู้บริหารแผนนั้น ดังนั้น บริษัท 
ต้องปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการ ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 จึงจำาเป็นต้องหยุดการพิจารณากรรมการ
ที่ออกตามวาระไว้ก่อน 
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   ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 โดยสรุปสาระสำาคัญที่เกี่ยวข้องดังนี้ “ให้บรรดาสิทธิตามกฎหมาย 
ของผู้ถือหุ้นของลูกหนี้ระงับลง เว้นแต่สิทธิที่จะได้รับเงินปันผล” และสิทธิของผู้ถือหุ้นจะเป็นของผู้บริหารช่ัวคราว เจ้าหน้าที่พิทักษ์ทรัพย์  
ผู้ทำาแผน หรือผู้บริหารแผน (ตามขั้นตอนของกระบวนการฟื้นฟูกิจการ) ตามรายละเอียด ตามมาตราต่างๆ ดังนี้ 
   มาตรา 90/21 วรรคแรก
   “ภายใต้บังคับมาตรา 90/42 และมาตรา 90/64 ในกรณีที่ศาลมีคำาสั่งให้ฟ้ืนฟูกิจการแต่ยังไม่มีการตั้งผู้ทำาแผน ให้บรรดาสิทธิ 
ตามกฎหมายของผู้ถือหุ้นของลูกหนี้ระงับลง เว้นแต่สิทธิที่จะได้รับเงินปันผล และให้สิทธิดังกล่าวตกแก่ผู้บริหารชั่วคราวหรือเจ้าพนักงาน 
พิทักษ์ทรัพย์ แล้วแต่กรณี จนกว่าจะมีการตั้งผู้ทำาแผน”
   มาตรา 90/24 วรรคแรก
   “ถ้าศาลมีคำาสั่งตั้งผู้ทำาแผน ให้ศาลแจ้งคำาสั่งนั้นแก่ผู้ทำาแผนเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ผู้บริหารของลูกหนี้ และผู้บริหารชั่วคราว
โดยไมช่กัชา้ อำานาจหน้าทีข่องผูท้ำาแผนใหเ้ริม่แตวั่นทีศ่าลมคีำาสัง่ดงักล่าว และใหอ้ำานาจหนา้ทีข่องเจา้พนกังานพทิกัษท์รพัยผ์ูบ้รหิารของลกูหนี ้
หรือผู้บริหารชั่วคราวสิ้นสุดลง”
   มาตรา 90/25 วรรคแรก
   “ภายใตบ้งัคบัมาตรา 90/42 และมาตรา 90/64 เมือ่ศาลมคีำาส่ังตัง้ผูท้ำาแผนแลว้ ใหอ้ำานาจหนา้ทีใ่นการจดัการกจิการและทรัพยส์นิ 
ของลูกหนี้ และบรรดาสิทธิตามกฎหมายของผู้ถือหุ้นของลูกหนี้ ยกเว้นสิทธิที่จะได้รับเงินปันผล ตกแก่ผู้ทำาแผน และให้นำาบทบัญญัติ 
มาตรา 90/12 (9) มาใช้บังคับแก่ผู้ทำาแผนโดยอนุโลม”
   มาตรา 90/42 วรรคสุดท้าย
   “มิให้นำามาตรา 1117 มาตรา 1119 มาตรา 1145 มาตรา 1220 ถึงมาตรา 1228 มาตรา 1238 ถึงมาตรา 1243 แห่งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 31 มาตรา 33 มาตรา 50 มาตรา 51 มาตรา 52 มาตรา 54 มาตรา 84 มาตรา 102 มาตรา 107 มาตรา 116 
มาตรา 119 มาตรา 136 มาตรา 137 มาตรา 139 มาตรา 140 มาตรา 141 มาตรา 146 ถึงมาตรา 148 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด 
พ.ศ. 2535 และมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาใช้บังคับแก่แผนตามมาตรานี้”
   มาตรา 90/59 วรรคแรก
   “ภายใต้บังคับมาตรา 90/42 และมาตรา 90/64 เมื่อศาลมีคำาสั่งเห็นชอบด้วยแผน ให้ศาลแจ้งคำาสั่งนั้นแก่ผู้บริหารแผน 
และผู้ทำาแผนโดยไม่ชักช้า ให้บรรดาสิทธิและอำานาจหน้าที่ของผู้ทำาแผนตกเป็นของผู้บริหารแผนตั้งแต่ผู้บริหารแผนได้ทราบคำาสั่งศาล”

  2.2  การกำาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและการจ่ายบำาเหน็จกรรมการ
   ค่าตอบแทนรวมที่เป็นตัวเงิน 
   หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
   2.2.1 ค่าตอบแทนในรูปเงินค่าเบี้ยประชุมที่ได้จ่ายให้แก่กรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดต่างๆ ซึ่งคณะกรรมการบริษัท  
แต่งตั้งขึ้นตามอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสรุปหลักเกณฑ์ได้ดังนี้
     (1)  เบี้ยประชุม 
      (1.1) กรรมการบริษัท  25,000 บาทต่อเดือน 
      (1.2) ประธานกรรมการตรวจสอบ 18,750  บาทต่อครั้ง
       กรรมการตรวจสอบ  15,000  บาทต่อครั้ง
      (1.3) ประธานกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี   12,500  บาทต่อครั้ง
          กรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี 10,000  บาทต่อครั้ง
      (1.4) ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 12,500  บาทต่อครั้ง
        กรรมการบริหารความเสี่ยง 10,000  บาทต่อครั้ง
      (1.5) ประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน 12,500  บาทต่อครั้ง
         กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน 10,000  บาทต่อครั้ง
     (2) เบี้ยประชุมเพิ่มเติม
      กรรมการบริษัทคนใดที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดต่างๆ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งขึ้น  
ก็จะได้รับค่าตอบแทนในฐานะเป็นกรรมการชุดนั้นอีกตามภาระงานและเวลาที่ต้องใช้เพิ่มขึ้น 
   2.2.2 ประธานกรรมการบริษัทและรองประธานกรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนในฐานะที่มาปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะเต็มเวลา 
ในอัตรา 300,000 บาทต่อเดือน และ 200,000 บาทต่อเดือน ตามลำาดับ โดยไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัทและเบี้ยประชุม 
คณะกรรมการชุดต่างๆ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งขึ้นแต่อย่างใด
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   2.2.3  ประธานกรรมการตรวจสอบจะได้รับค่าตอบแทนในฐานะที่ต้องให้คำาแนะนำาในรายละเอียดของการตรวจสอบ  
นอกเหนือจากการตรวจสอบปกติในฐานะกรรมการตรวจสอบของบริษัทอีก ในอัตรา 10,000 บาทต่อเดือน
   2.2.4  กรรมการที่เป็นพนักงานบริษัทด้วย จะได้รับค่าตอบแทนในฐานะของพนักงานบริษัทเท่านั้น จะไม่ได้รับค่าตอบแทน 
ในฐานะกรรมการแต่อย่างใด
   2.2.5  ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ และประกันชีวิต ในวงเงินไม่เกินคนละ 20,000 บาท สำาหรับกรรมการบริษัท 
คนใดที่บรษัิทผู้รับประกันได้ปฏเิสธการรบัประกันบางประเภททัง้หมดและ/หรอืยกเวน้ไมคุ่ม้ครองเฉพาะโรคบางชนดิในกรณปีระกนัสขุภาพไมว่า่ 
ด้วยสาเหตุใดก็ตาม ให้บริษัทเป็นผู้รับภาระการประกันโดยตรงให้แก่กรรมการบริษัททุกคนที่บริษัทผู้รับประกันได้ปฏิเสธการรับประกันดังกล่าว
ในวงเงนิเทา่กบัวงเงนิประกันและ/หรอืสทิธปิระโยชนท์ีบ่รษิทัผูร้บัประกนัชวีติ ประกนัสขุภาพ และประกนัอบุตัเิหต ุใหค้วามคุม้ครองแกก่รรมการ
บริษัท ในอัตราค่าเบี้ยประกันที่ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติไว้แล้ว
   2.2.6  ค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นประเภทเงินบำาเหน็จกรรมการหรือโบนัสประจำาปี 
     (1) การจ่ายเงินบำาเหน็จกรรมการจะจ่ายเมื่อมีการจัดสรรเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นเท่าน้ัน หากปีใดบริษัทมิได้มีการจ่าย
เงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น กรรมการบริษัท ก็จะไม่ได้รับเงินบำาเหน็จกรรมการในปีนั้นๆ
     (2) อัตราการจ่ายบำาเหน็จกรรมการนั้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้จ่ายในอัตราร้อยละ 0.25 ถึง 0.50 ของเงินปันผล 
ที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น และให้ประธานกรรมการบริษัท และรองประธานกรรมการบริษัท ได้รับเงินบำาเหน็จกรรมการมากกว่ากรรมการร้อยละ 10 
และร้อยละ 5 ตามลำาดับ
     (3) ในกรณทีีก่รรมการคนใดดำารงตำาแหนง่ไมค่รบป ีใหจ้า่ยเงนิบำาเหนจ็กรรมการตามสดัสว่นของระยะเวลาทีด่ำารงตำาแหนง่
     คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่าอัตราการจ่ายในปัจจุบันเป็นอัตราที่เหมาะสม  
เนื่องจากบริษัทยังอยู่ในช่วงกระบวนการฟ้ืนฟูกิจการ จึงมีมติให้คงหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนตามข้อ 2.2.1 ถึง 2.2.6 ดังกล่าวข้างต้น 
ตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้พิจารณาอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น
  2.3 การคัดเลือกบุคคลเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัทแทนตำาแหน่งที่ว่างลงของบริษัท  เวสท์โคสท์  เอ็นจิเนียริ่ง  จำากัด และบริษัท 
ท่าเรือประจวบ จำากัด
   ด้วยนายสมชาย สกุลสุรรัตน์ กรรมการบริษัท บริษัท  เวสท์โคสท์  เอ็นจิเนียริ่ง  จำากัด และบริษัท ท่าเรือประจวบ จำากัด ได้ถึง 
แก่กรรม เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ดังนั้นการดำารงกรรมการบริษัทฯ ของนายสมชาย สกุลสุรรัตน์ จึงเป็นอันสิ้นสุดลงโดยผลแห่งกฎหมาย   
   ตามกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดคา่ตอบแทน กำาหนดหนา้ทีเ่กีย่วกบัการกำากบัดแูลงานเฉพาะดา้นของคณะกรรมการ
สรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน ดังต่อไปนี้
   ข้อ 1. สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงในตำาแหน่ง
ต้ังแตก่รรมการผูจ้ดัการใหญ่ขึน้ไป (ในตำาแหนง่ผูบ้รหิารระดบัสูง เฉพาะของบรษิทั สหวริยิาสตลีอนิดสัตร ีจำากดั (มหาชน)) เพือ่ใหค้ณะกรรมการ
บรษิทั หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาแตง่ตัง้แลว้แตก่รณ ีโดยใหร้วมถงึการสรรหาและคดัเลอืกบคุคลทีม่คีณุสมบตัเิหมาะสมทีจ่ะดำารงตำาแหนง่
เป็นกรรมการบริษัท ที่บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) เข้าไปถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50
   ทีป่ระชมุคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดคา่ตอบแทน ครัง้ที ่1/2565 เมือ่วนัที ่14 กมุภาพนัธ ์2565 เรือ่ง พจิารณาคดัเลอืกบคุคล
เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัท บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด และบริษัท ท่าเรือประจวบ จำากัด แทนตำาแหน่งที่ว่างลง 
   ที่ประชุมพิจารณาจากรายชื่อจากผู้บริหารระดับสูงของบริษัท และจากบุคคลภายนอกตามที่เลขานุการฯ เสนอ คณะกรรมการ
พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อเสริมให้คณะกรรมการบริษัท บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด และบริษัท ท่าเรือประจวบ จำากัด ให้มีความเข้มแข็ง  
ดังน้ัน ที่ประชุมจึงมีมติเลือกนายธวัชชัย วงศ์ไพศาล อดีตผู้บริหารจากกลุ่ม SCG เข้าเสนอให้พิจารณาคัดเลือกให้เป็นกรรมการบริษัท  
บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด และบริษัท ท่าเรือประจวบ จำากัด
   ทั้งนี้ กระบวนการคัดเลือกและเลือกตั้งคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามกระบวนการและอำานาจที่กำาหนดไว้ของบริษัท   
เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด และบริษัท ท่าเรือประจวบ จำากัด ต่อไปและวาระการดำารงในตำาแหน่งกรรมการฯจะมีเพียงเท่าวาระที่ยังคงเหลือ
อยู่ในตำาแหน่งที่แทน
  2.4  การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ บริษัท  เวสท์โคสท์  เอ็นจิเนียริ่ง  จำากัด และบริษัท ท่าเรือประจวบ จำากัด ตามกฎบัตร 
คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน กำาหนดหน้าที่เกี่ยวกับการกำากับดูแลงานเฉพาะด้านของคณะกรรมการสรรหาและกำาหนด 
ค่าตอบแทน ดังต่อไปนี้
   ข้อ 2. กำาหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและกรรมการของคณะกรรมการชุดย่อยที่คณะกรรมการบริษัทจัดตั้งขึ้น  
รวมทั้งค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงในตำาแหน่งตั้งแต่กรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป (ในตำาแหน่งผู้บริหารระดับสูง เฉพาะของบริษัท  
สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน)) เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแล้วแต่กรณี
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   ทีป่ระชุมคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดคา่ตอบแทน คร้ังที ่1/2565 เมือ่วนัที ่14 กุมภาพนัธ ์2565 เรือ่งเสนอปรบัปรุงคา่ตอบแทน
กรรมการบริษัท บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด และบริษัท ท่าเรือประจวบ จำากัด ซึ่งพิจารณาปัจจัย ดังนี้ 
   1. ค่าตอบแทนควรสมเหตุสมผลและอยู่ในระดับที่สามารถที่จะดึงดูดและรักษากรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่มีคุณสมบัติ 
ที่บริษัทต้องการ โดยอาจพิจารณาเปรียบเทียบกับข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่มีการกำากับดูแลกิจการที่ดีและเทียบเคียงกันได้  
เช่น ขนาดของกิจการ (Size) ซึ่งอาจวัดได้จากยอดขายหรือยอดสินทรัพย์รวม เป็นต้น ระดับของกำาไร (Profitability) และความยากง่ายของ 
การบริหาร (Complexity)
   2.  ค่าตอบแทนกรรมการควรเหมาะสมและสอดคล้องกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน กรรมการ 
ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบมากขึ้น ก็ควรได้รับค่าตอบแทนที่เพิ่มขึ้นด้วย เช่น กรรมการชุดย่อย นอกจากจะได้รับค่าตอบแทน 
ในฐานะที่เป็นกรรมการบริษัทแล้ว ควรได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมในฐานะเป็นกรรมการชุดย่อยด้วย ประธานกรรมการบริษัทและประธาน 
คณะกรรมการชดุยอ่ยควรไดร้บัคา่ตอบแทนมากกวา่สมาชกิของคณะกรรมการบรษิทัและสมาชกิของคณะกรรมการชดุยอ่ยในอตัราทีเ่หมาะสม
 
   ที่ประชุมได้พิจารณาเห็นควรให้เสนอปรับปรุงเฉพาะอัตราค่าตอบแทนในรูปเงินค่าเบี้ยประชุมที่ได้จ่ายให้แก่กรรมการบริษัทฯ  
ของบริษัท เวสท์โคสท์  เอ็นจิเนียริ่ง  จำากัด และบริษัท ท่าเรือประจวบ จำากัด จากอัตรา 12,500 บาทต่อเดือน เป็น 20,000 บาทต่อเดือน  
สำาหรับค่าตอบแทนกรรมการอื่นๆ นอกจากนี้ ให้คงเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของทั้ง 2 บริษัททุกประการ

นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565

ส่วนที่ 2
การกำากับดูแลกิจการ

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี/
รายงานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน)
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รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจ�าปี 2564
 1.  “คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง” ได้รบัการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบรษิทั ตามมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัเมือ่วนัที ่3 ธนัวาคม 
2550 เพือ่ทำาหน้าทีช่ว่ยคณะกรรมการบรษัิทในการกำากบัดแูลงานดา้นการบรหิารความเสีย่ง โดยคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งจะประกอบด้วย 
กรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 คน และมีผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการเงินและบัญชี ทำาหน้าที่เป็นเลขานุการของคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ดำารงตำาแหน่งระหว่างปี 2564 มีวาระการดำารงตำาแหน่ง 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2562 จนถึง
วันที่ 3 ธันวาคม 2565 มีรายชื่อดังต่อไปนี้
  1.  นายเพิ่มพูน ไกรฤกษ์  เป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
  2.  นายทองฉัตร หงศ์ลดารมภ์  เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง
  3.  นายสมชาย พิพิธวิจิตรกร  เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง
 2.  “คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง” ทำาหน้าที่กำากับดูแลงานด้านการบริหารความเสี่ยงของบริษัท โดยพิจารณาสอบทานรายงาน 
การบริหารความเสี่ยงเพื่อติดตามความเสี่ยงที่สำาคัญ และให้ข้อเสนอเพิ่มเติมสำาหรับการจัดการความเสี่ยงรวมถึงนำาเสนอนโยบาย 
การบริหารความเสี่ยง รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงให้แก่คณะกรรมการบริษัททราบ เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระ 
ของคณะกรรมการในการกำากับดูแลการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร โดยในปี 2564 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ดำาเนินการ ดังนี้
  2.1 พิจารณาการบริหารความเสีย่งของบริษัท โดยไดท้บทวนและใหค้ำาปรึกษาแนะนำาฝา่ยจดัการ ประเมินปจัจยัเสีย่ง แผนการบริหาร
ความเสี่ยงและความเหมาะสมของขนาดความเสี่ยง ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่จัดขึ้นเป็นรายไตรมาส ในเดือนกุมภาพันธ์ 
พฤษภาคม กรกฎาคม และพฤศจกิายน 2564 รวมท้ังหมด 4 ครัง้ เพือ่ใหแ้นใ่จวา่บรษิทัมกีารดำาเนนิการบรหิารความเสีย่งตามกระบวนการบรหิาร
ความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ และเตรียมพร้อมกับสถานการณ์ความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อบริษัทในอนาคต
  2.2  พิจารณาความเสี่ยงของบริษัท ในการดำาเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการ (Rehabilitation Plan) รวมถึงมาตรการดำาเนินการ 
ของบริษัทเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายการฟื้นฟูกิจการตามที่ตั้งไว้ได้ ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรายไตรมาส
  2.3   พิจารณาความเสี่ยงที่สำาคัญของบริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด (“WCE”), บริษัท ท่าเรือประจวบ จำากัด (“PPC”)  
และความคืบหน้าในการชำาระบัญชีของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จำากัด (“SSI UK”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท และอาจมีผลกระทบ
ตอ่ผลการดำาเนนิงานของบรษิทั ในทีป่ระชุมคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งรายไตรมาส รวมทัง้รบัทราบรายงานการบรหิารความเสี่ยงทีส่ำาคญั
ของบริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำากัด (มหาชน) (“TCRSS”) ซึ่งเป็นการร่วมค้าทุกงวดครึ่งปี 
  2.4 พิจารณาความเสี่ยงจากการทุจริตคอรัปชันของบริษัท ประจำาปี 2564 ตามที่บริษัทได้เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของ 
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชัน ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร 
ความเสี่ยงครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564
  2.5 พจิารณารายงานระบบและหลกัเกณฑก์ารบรหิารความเสีย่งของบรษัิท ในทีป่ระชมุคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งคร้ังที ่1/2564 
เมือ่วนัที ่16 กมุภาพันธ์ 2564 และนำาเสนอรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพือ่ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบสามารถสอบทานและมคีวามเหน็
ต่อความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท 
  2.6  พิจารณารายงานปัจจัยเสี่ยงของบริษัทและรายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อเปิดเผยในแบบแสดงข้อมูลประจำาปี 
ของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 (แบบ 56-1) และรายงานประจำาปี 2563 (แบบ 56-2) ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564
  2.7 พิจารณารายงานแผนยุทธศาสตร์และแผนธุรกิจประจำาปีของหน่วยงาน Group Risk Management ซึ่งประกอบด้วย Vision,  
Mission, Unit Objectives, GRM 2021 และ Result ในที่ประชุมคณะกรรมการ บริหารความเสี่ยงครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564

 นายเพิ่มพูน ไกรฤกษ์
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565

ส่วนที่ 2
การกำากับดูแลกิจการ

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี/
รายงานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน)

132



 

การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

มาจากกรอบแนวทางระบบการควบคุมภายในที่เป็นสากลของ COSO 
(The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway  
Commission) ที่ได้ปรับปรุง Framework ใหม่ นอกจากนี้ บริษัท 
ยังสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในแบบประเมินความเพียงพอของ
ระบบการควบคมุภายในของบรษัิท ซึง่กลา่วโดยสรปุวา่ คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ 
ในการจดัทำารายงานทางการเงนิของบรษิทัทีถู่กตอ้งตามทีค่วรในสาระ
สำาคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 
 บริษัทได้จัดตั้งสำานักตรวจสอบภายในขึ้นเป็นหน่วยงานภายใน 
ของบรษิทัตัง้แตปี่ 2541 มขีอบเขตหนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบ แนวทาง
ปฏบิตังิาน และการรายงาน ตามประกาศบรษิทั เรือ่ง ขอ้กำาหนดเกีย่วกบั 
สำานักตรวจสอบภายในและการตรวจสอบภายใน (ฉบับที่ 4) ลงวันที่  
20 มกราคม 2560 (Internal Audit Charter) ซึ่งเป็นฉบับที่ใช้อยู่ใน
ปัจจุบัน สำาหรับขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในครอบคลุม
ทุกสายงาน ทุกฝ่าย และทุกสำานักของบริษัท รวมทั้งบริษัทอื่นๆ  
ในกลุ่มบริษัท (SSI Group) และต่อมาที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 
ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 ได้มีมติเห็นชอบกำาหนด
ข้อพึงปฏิบัติที่ดีของผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายใน 
ได้ยึดถือเป็นกรอบในการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นไปตามประมวลจรรยา
บรรณและมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายในด้วย 
 เมื่อเดือนธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา 
อนุมัติการจัดตั้งสำานักตรวจสอบภายในกลุ่ม (Group Internal Audit) 
ตามผงัโครงสรา้งองคก์รของบรษิทัทีจ่ดัในรปูแบบของ Group Function  
และเพื่อความเหมาะสมในการบริหารงานด้านตรวจสอบภายใน  
สำานักตรวจสอบภายในกลุ่มได้ขอเสนอปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน  
ซึ่งได้นำาเสนอประธานกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาอนุมัติ  
เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม  
2564 เป็นต้นไป 

9.1   การควบคุมภายใน

ความเห็นของคณะกรรมการบรษัิทเกีย่วกับระบบการควบคมุภายในของบรษัิท

09/

 คณะกรรมการบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน)  
ได้ให้ความสำาคัญต่อการที่บริษัทจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี 
และมปีระสทิธผิล โดยประกาศอยา่งแจง้ชดัถงึเรือ่งดงักลา่วในนโยบาย
การกำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ด้วยมีความเชื่อว่าการมีระบบ 
การควบคมุภายในทีด่ ีจะช่วยลดความเสี่ยงและปอ้งกันความเสยีหาย 
จากการดำาเนนิธรุกจิของบรษิทั และทำาใหบ้รษิทัสามารถบรรลวุสิยัทศัน ์ 
(Vision) พันธกิจ (Mission) และเป้าหมายของบริษัทได้ จึงได้ 
มีการมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำานาจหน้าที่ และ
ความรับผิดชอบในการสอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน 
(Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)  
ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล 
 ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพิจารณาทบทวน
ประกาศบริษัท เรื่อง ข้อกำาหนดเกี่ยวกับคณะกรรมการตรวจสอบของ
บริษัท (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 และร่างแก้ไขประกาศ 
(ฉบับที่ 6) เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 และวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 
2565 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นครั้งล่าสุด โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 
ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติเห็นชอบ 
ให้ยกเลิกประกาศฉบับที่ 5 และให้ใช้ฉบับที่ 6 ที่มีการปรับปรุงแก้ไข
เพิ่มเติมแทน โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 
ทั้งนี้ เพื่อให้การกำาหนดขอบเขตอำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ  
การรายงาน และการประเมินผลของคณะกรรมการตรวจสอบ 
เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับภาคปฏิบัติ กฎระเบียบ และข้อบังคับ 
ที่เกี่ยวข้อง 
 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการรายงานว่า บริษัทมีระบบ 
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม กล่าวคือ  
จากผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท  
สำาหรับปี 2564 ตามแบบประเมนิของสำานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ฉบับล่าสุด ที่ได้เผยแพร่เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 ซึ่งปรากฏ 
ผลการประเมนิอยูใ่นเกณฑ์ดมีาก โดยแบบประเมนิดงักลา่วไดพ้ฒันา
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 สำานักตรวจสอบภายในกลุ่มยังคงขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ นับตั้งแต่คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 
เมื่อปี 2542 เป็นต้นมา นอกจากนี้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบแม่บท  
และแผนการตรวจสอบประจำาปีของสำานักตรวจสอบภายในกลุ่ม ที่ได้จัดทำาในแนวทางที่คำานึงถึงความเสี่ยง (Risk-based Approach) รวมทั้ง 
รับทราบรายงานผลการตรวจสอบของสำานักตรวจสอบภายในกลุ่ม อีกท้ังหัวหน้าสำานักตรวจสอบภายในกลุ่มยังสามารถขอเข้าพบ 
หรือขอคำาปรึกษาหารือจากประธานกรรมการตรวจสอบทางโทรศัพท์ได้ เมื่อมีประเด็นตรวจพบที่สำาคัญหรือมีข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานใดๆ 
 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นชอบตามรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบที่รายงานว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน 
และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม

9.2 รายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง  ลักษณะความสัมพันธ์ 
รายการระหว่างกันในปี 2564

(ล้านบาท)
รายการคงค้าง

(ล้านบาท)

บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย 
 จำากัด

เป็นนิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้น
 ร้อยละ 3.7 และมีกรรมการร่วมกัน

รายได้อื่นๆ
ให้บริการซ่อมบำารุง

2.76 
0.6

รายได้ค้างรับ
ลูกหนี้การค้า

5.89 
-

บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย 
 จำากัด (มหาชน)
 
 
 

เป็นนิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้น
 ร้อยละ 35.19 โดยมีการควบคุม 
 ร่วมกัน 
 
 

ขายเหล็กแผ่นรีดร้อน
ให้บริการท่าเทียบเรือน้ำาลึก
ให้บริการซ่อมบำารุง
ให้บริการรีดเหล็ก
รายได้อื่นๆ

2,177
27.45
94.61

-
11.32 

ลูกหนี้การค้า
รายได้ค้างรับ
ลูกหนี้อื่น
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า 

17.81
0.18 
2.60
1.39

 

บริษัท บางสะพานบาร์มิล 
 จำากัด (มหาชน)
 

เป็นนิติบุคคลที่มีกรรมการร่วมกัน
 และกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรง

ให้บริการท่าเทียบเรือน้ำาลึก
ให้บริการซ่อมบำารุง
รายได้อื่นๆ

-
-

0.64

ลูกหนี้การค้า
รายได้ค้างรับ

- 
3.62 

บริษัท บี.เอส.เมทัล จำากัด 
 
 
 

เป็นนิติบุคคลที่มีกรรมการบริษัท 
 ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อม
 
 

ขายเหล็กม้วน/เศษเหล็ก
ให้บริการซ่อมบำารุง
ค่าบริการตัดเหล็ก
 

1,519.41 
- 
-
 

ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้อื่น
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า

1,675.75 
10.24 
0.97 
3.88 

19.69 

บริษัท สหวิริยาเพลทมิล 
 จำากัด (มหาชน) 
 

เป็นนิติบุคคลที่มีกรรมการร่วมกัน ขาย Slab
ให้บริการท่าเทียบเรือน้ำาลึก
ใช้บริการซ่อมบำารุง
รายได้อื่นๆ

244.65
0.55 
5.31 
7.31

ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้อื่น
เจ้าหนี้การค้า

- 
2.25

37.26

บริษัท ทรัพย์สินอาคาร
 ประภาวิทย์ จำากัด
 

เป็นนิติบุคคลที่มีกรรมการร่วมกัน 
 และกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรง
 และทางอ้อม

เช่าพื้นที่สำานักงานกรุงเทพ
ให้บริการซ่อมบำารุง
 

30.85
-
 

ลูกหนี้อื่น
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น

- 
- 

0.28 

บริษัท อาคารเวสเทิร์น  
 จำากัด

เป็นนิติบุคคลที่มีกรรมการร่วมกัน  
 และกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรง

ไม่มี - เจ้าหนี้การค้า - 

บริษัท บริการจัดการ
 สหวิริยา จำากัด

เป็นนิติบุคคลที่มีกรรมการร่วมกัน 
 และกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรง
 และทางอ้อม

 ไม่มี
 

- 
 

 ไม่มี
 

- 
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง  ลักษณะความสัมพันธ์ 
รายการระหว่างกันในปี 2564

(ล้านบาท)
รายการคงค้าง

(ล้านบาท)

บริษัท สหวิริยาพาณิชย์ 
 คอร์ปอเรชั่น จำากัด

เป็นนิติบุคคลที่มีกรรมการบริษัท 
 ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อม

ขายเหล็กแผ่นรีดร้อน 
 

790.90 
 

ลูกหนี้การค้า
 

1,689.88
 

บริษัท ไลน์ ทรานสปอร์ต 
 จำากัด
 
 

เป็นนิติบุคคลที่มีกรรมการบริษัทย่อย
 เป็นกรรมการร่วมกันและ
 มีกรรมการบริษัทถือหุ้นทางอ้อม 

ให้บริการท่าเทียบเรือน้ำาลึก
ให้บริการซ่อมบำารุง
รายได้อื่นๆ
ใช้บริการขนส่งในประเทศ

4.93 
- 

2.14 
- 

ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้อื่น
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น

1.26 
0.24 

- 
- 

บริษัท เรือลำาเลียง 
 บางปะกง จำากัด
 
 

เป็นนิติบุคคลที่มีกรรมการบริษัท 
 ถือหุ้นทางอ้อม
 

ให้บริการท่าเทียบเรือน้ำาลึก
รายได้อื่นๆ
ใช้บริการขนส่งทางน้ำา
ต้นทุนทางการเงิน

0.36 
- 
- 
- 

ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้อื่น
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น

0.05 
- 
- 
- 

บริษัท ท่าเรือบางปะกง 
 จำากัด
 

เป็นนิติบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน ให้บริการรีดเหล็ก
รายได้อื่นๆ
ใช้บริการขนส่งในประเทศ

- 
- 
- 

 ไม่มี
 
 

- 
 
 

บริษัท ประจวบพัฒนา 
 ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด

เป็นนิติบุคคลที่มีกรรมการร่วมกัน 
 และกรรมการบริษัทถือหุ้นทางอ้อม

 ไม่มี
 

- 
 

 ไม่มี
 

- 
 

บริษัท ซี.เอ.อาร์.เซอร์วิส 
 จำากัด

เป็นนิติบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน
 

 ไม่มี
 

- 
 

 ไม่มี
 

- 
 

บริษัท ประจวบ สตีล จำากัด เป็นนิติบุคคลที่มีผู้ถือหุ้น 
 เป็นกรรมการของบริษัท

 ไม่มี -   ไม่มี - 

Redcar Bulk Terminal 
 Limited

เป็นนิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นทางอ้อม  เงินให้กู้ยืม 15.35  เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
เงินให้กู้ยืมระยะยาว
ดอกเบี้ยค้างรับ

26.79
25.96
0.14 

Vanomet AG
 

มีผู้ถือหุ้นร่วมกันและมีกรรมการ
 ร่วมกันในบริษัทย่อย

ขายเหล็กแผ่นรีดร้อน
ต้นทุนทางการเงิน

358.94
- 

เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
 

195.92

บริษัท ไทยสตีลเซลส์ จำากัด มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการ  
 บริษัทถือหุ้นทางตรง

ขายเหล็กแผ่นรีดร้อน       
ให้บริการท่าเทียบเรือน้ำาลึก
รายได้อื่น

718.55
2.16

97.28

ลูกหนี้อื่น
เจ้าหนี้อื่น
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า

13.65
0.48

212.20

บริษัท เอส วี แอล  
 คอเปอร์เรชั่น จำากัด

มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน 
 และมีกรรมการบริษัทถือหุ้น 
 ทางอ้อม

ใช้บริการขนส่งในประเทศ 529.40 เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น

61.52
0.48

ธนาคารกรุงไทย จำากัด  
 (มหาชน)

ผู้ถือหุ้น
 เจ้าหนี้แผนฟื้นฟูกิจการ

 ไม่มี -  เงินฝากธนาคาร
สินทรัพย์ทางการเงิน 
 ไม่หมุนเวียนอื่น

392.49

0.11

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัด  
 (มหาชน)

ผู้ถือหุ้น
 เจ้าหนี้แผนฟื้นฟูกิจการ

 ไม่มี -  เงินฝากธนาคาร
สินทรัพย์ทางการเงิน 
 ไม่หมุนเวียนอื่น

32.12

72.69
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 คณะกรรมการบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) ได้ให้ความสำาคัญต่อหน้าที่และความรับผิดชอบกำากับดูแลกิจการบริษัท 
ให้เป็นไปตามนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงต่อการจัดทำารายงานทางการเงิน 
ของบริษัท ซึ่งได้แก่ งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564  
รวมทั้งข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี/รายงานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัท 
ตามหลักการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ซึ่งรายงานทางการเงินของบริษัทได้จัดทำาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงิน โดยบริษัทเลือกใช้นโยบายการบัญชี และ/หรือวิธีปฏิบัติทางบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำาเสมอ และใช้ดุลยพินิจ 
อย่างระมัดระวังและรอบคอบในการประมาณทางการบัญชีเพื่อให้สมเหตุสมผล รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ที่มีสาระสำาคัญและเพียงพอที่จะทำาให้ผู้ใช้ข้อมูลเข้าใจและเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจของผู้ใช้งบการเงิน ทั้งนี้ งบการเงินดังกล่าวได้ผ่าน 
การตรวจสอบ และแสดงความเหน็อยา่งไมม่เีงือ่นไขจากผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตทีเ่ป็นอสิระและไดร้บัความเหน็ชอบจากสำานกังานคณะกรรมการ
กำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

 คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน โดยมีคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง และคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่เป็นอิสระ ทำาหน้าที่กำากับดูแลการขับเคลื่อนของระบบดังกล่าว 
ให้มีประสิทธิผล เพื่อให้เชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินว่า รายงานทางการเงินของบริษัทมีความถูกต้อง ซึ่งสะท้อนถึง 
ผลการดำาเนินงานและฐานะการเงินที่แท้จริงของบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม รวมทั้งรายงานทางการเงิน 
ของบริษัทมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำาคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป เป็นที่เชื่อถือได้ และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและ 
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
ต่อรายงานทางการเงิน ปี 2564

นายวิน วิริยประไพกิจ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม

นายกมล จันทิมา
  ประธานกรรมการบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน)

ในฐานะผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการฯ
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เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน)
ความเห็น

 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
(“กลุ่มบริษัท”) และของเฉพาะบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม 
และงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกจิการ ณ วันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 งบกำาไรขาดทนุรวมและงบกำาไรขาดทนุเฉพาะกจิการ งบกำาไรขาดทนุเบด็เสรจ็
รวมและงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 
เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม 
และเฉพาะกิจการ รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำาคัญ

 ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท  
สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของเฉพาะบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม  
พ.ศ. 2564 และผลการดำาเนินงานรวมและผลการดำาเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำาหรับ 
ปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

 ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีความรับผดิชอบของข้าพเจ้าไดก้ลา่วไวใ้นวรรคความรบัผดิชอบของผูส้อบบญัช ี
ต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามข้อกำาหนด
จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงิน 
เฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำาหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐาน 
การสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ความไม่แน่นอนที่มีสาระสำาคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินงานต่อเนื่อง

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 สถานะทางการเงินบางส่วนของกลุ่มบริษัทและบริษัท เป็นดังนี้

 ตามที่ได้กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2 ปี 2564 กลุ่มบริษัทและบริษัทมีผลการดำาเนินงานขาดทุนสุทธิ จำานวนเงิน  
496.6 ล้านบาท และ 631.7 ล้านบาท ตามลำาดับ และงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2564 ขาดทุนสะสมเป็นจำานวนเงิน 17,191.3 ล้านบาท และ 17,722.6 ล้านบาท ตามลำาดับ และส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบจำานวน  
15,071.5 ล้านบาท และ 16,109.6 ล้านบาท ตามลำาดับ

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
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 ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 26 ศาลล้มละลายกลางมีคำาส่ังเห็นชอบด้วยแผนฟื้นฟูกิจการ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2559  
ซึ่งกำาหนดให้บริษัทเป็นผู้บริหารแผน ต่อมาในปี 2563 บริษัทได้ยื่นขอแก้ไขแผนฟื้นฟูกิจการครั้งที่ 1 (ฉบับแก้ไข) ซึ่งศาลล้มละลายกลาง 
ได้มีคำาสั่งเห็นชอบเมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2563 และโดยมีสาระสำาคัญ บริษัทจำาเป็นต้องมีกระแสเงินสดจากการดำาเนินงานที่เพียงพอ 
ต่อความต้องการเงินทุนหมุนเวียน และเพื่อให้สามารถจ่ายชำาระหนี้สินจากการดำาเนินงาน โดยวิธีการออกหุ้นทุนใหม่ การแปลงหนี้เป็นทุน 
จัดหาแหล่งเงินทุนใหม่ อย่างไรก็ตามการฟ้ืนฟูกิจการจะถือว่าได้ดำาเนินการเป็นผลสำาเร็จตามแผน จะต้องมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้เกิดขึ้น 
คือ  1) บริษัทได้ชำาระหนี้เงินต้นคงค้างให้แก่เจ้าหนี้ทุกรายตามแผนฟื้นฟูกิจการ ซึ่งรวมถึงกรณีที่เจ้าหนี้ได้รับชำาระหนี้ด้วยการแปลงหนี้เป็นทุน  
ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ในจำานวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของภาระหนี้เงินต้นคงค้างที่บริษัทต้องจ่ายชำาระหนี้ตามแผน และ 2) บริษัทได้รับ
เงินลงทุนใหม่จากผู้ร่วมลงทุนมาชำาระหนี้เป็นผลให้ส่วนของผู้ถือหุ้นในงบการเงินเป็นบวก หรือ 3) มีการแปลงหนี้เป็นทุนตามแผนฟื้นฟูกิจการ 
และทำาให้ส่วนของผู้ถือหุ้นในงบการเงินเป็นบวก โดยระยะเวลาดำาเนินการตามแผนมีระยะเวลา 5 ปี ซึ่งจะครบกำาหนดในวันที่ 15 ธันวาคม  
พ.ศ. 2564 บริษัทจึงยื่นคำาร้องขอเสนอขอแก้ไขแผนฟื้นฟูกิจการครั้งที่ 2 โดยขอขยายระยะเวลาดำาเนินการตามแผนจากระยะเวลา 5 ปี เป็น 6 ปี  
ผู้บริหารแผนสามารถดำาเนินการขอแก้ไขแผน โดยขอขยายกำาหนดระยะเวลาดำาเนินการตามแผนตามวิธีการที่กำาหนดไว้ใน พ.ร.บ.ล้มละลาย  
โดยศาลล้มละลายกลางได้มีคำาสั่งเห็นชอบเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ดังนั้นกลุ่มบริษัทและบริษัทจะสามารถดำาเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้  
จึงขึ้นอยู่กับความสามารถในการเจรจากับเจ้าหนี้เพื่อปรับปรุงแผนฟื้นฟูกิจการให้มีเงื่อนไขในการจ่ายชำาระหนี้ให้เหมาะสมกับกระแสเงินสด 
ของกิจการ ซึ่งอาจรวมถึงการขอขยายระยะเวลาในการจ่ายชำาระหนี้ออกไปในอนาคต

 อย่างไรก็ตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการนี้ไม่ได้รวมการจัดประเภทรายการใหม่หรือรายการปรับปรุงสินทรัพย์และหนี้
สินที่จำาเป็น หากกลุ่มบริษัทและบริษัทไม่สามารถดำาเนินการได้ตามแผนฟ้ืนฟูกิจการ สถานการณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า มีความไม่แน่นอน 
ทีม่สีาระสำาคัญซึง่อาจเปน็เหตใุหเ้กดิขอ้สงสยัอย่างมนียัสำาคญัเกีย่วกบัความสามารถในการดำาเนนิงานตอ่เนือ่งของบรษัิท ทัง้นีค้วามเหน็ของขา้พเจา้ 
ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากเรื่องนี้

ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น

 ทั้งนี้ความเห็นของข้าพเจ้าไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากเรื่องดังต่อไปนี้

1. การแก้ ไขแผนฟื้นฟูกิจการ

 ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 26 ต่อมาเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) “ผู้บริหารแผน” 
มีความจำาเป็นต้องแก้ไขแผนเพื่อให้การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้สำาเร็จลุล่วงไปได้ จึงได้ยื่น “คำาร้องขอเสนอขอแก้ไขแผนฟ้ืนฟู” ต่อเจ้าพนักงาน 
พิทักษ์ทรัพย์ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จึงได้จัดประชุมในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 และที่ประชุมเจ้าหนี้ส่วนใหญ่ได้มีมติเห็นชอบด้วย  
“คำาร้องขอเสนอขอแก้ไขแผนฟื้นฟู” และต่อมาศาลล้มละลายกลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 โดยมีสาระสำาคัญดังนี้
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 • บริษัทขอขยายระยะเวลาดำาเนินการตามแผนจากระยะเวลาดำาเนินการ 5 ปี ซึ่งจะครบกำาหนดในวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2564  
จึงยื่นคำาร้องขอเสนอขอแก้ไขแผนฟ้ืนฟูกิจการ จากเดิมระยะเวลา 5 ปี เป็น 6 ปี และผู้บริหารแผนสามารถดำาเนินการขอแก้ไขแผนขอขยาย 
กำาหนดระยะเวลาดำาเนินการตามวิธีการที่กำาหนดไว้ใน พ.ร.บ. ล้มละลาย

 • บริษัทสามารถตกลงร่วมกันกับเจ้าหนี้กลุ่มที่ 4 ทุกราย เพื่อแปลงหนี้สกุลเงินต่างประเทศทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นสกุลเงินบาท โดย
กำาหนดวันที่แปลงหนี้และกำาหนดวันที่ใช้อ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยนในการแปลงหนี้สกุลเงินต่างประเทศทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นสกุลเงินบาท 
ซึ่งสามารถกำาหนดการแปลงหนี้ทั้งจำานวนหรือเพียงบางส่วนในสัดส่วนหนี้เดียวกันของเจ้าหนี้กลุ่มที่ 4 ทุกราย และการอ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยน
ให้ใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามอัตราขายถัวเฉลี่ยของสกุลเงินตรานั้นๆ ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 
ซึ่งเจ้าหนี้กลุ่มที่ 4 ทั้งสามราย และผู้บริหารแผนได้กำาหนดร่วมกันต่อไปในอนาคต

 การแก้ไขแผนดังกล่าวอาจกระทบมูลค่าตามบัญชีของหนี้ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ตามหมายเหตุข้อ 26 

2. การจัดเก็บเงินจากลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกันตามแผนฟ้ืนฟูกิจการ 

 ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 26 บริษัทมีลูกหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 2 ราย มีหนี้คงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564  
และ 2563 รวมจำานวนเงิน 3,365.6 ล้านบาท และ 3,497.9 ล้านบาท ตามลำาดับ บริษัทบันทึกผลขาดทุนด้านเครดิตแล้วทั้งจำานวน  
ซึง่หนีด้งักลา่วสงูกวา่ยอดหนีท้ีต่อ้งปฏบิตัติามแผนฟืน้ฟ ูทีก่ำาหนดใหบ้รษิทัต้องเก็บเงนิจากลูกหนีท้ั้งสองรายรวมกันจะต้องไมต่่ำากว่า 300 ลา้นบาท 
ต่อปี และลูกหนี้ทั้งสองรายจะต้องมีหนี้รวมกันจำานวนคงเหลือภายในสิ้นปี 2564 ท้ังหนี้เดิมและหนี้ใหม่รวมกันไม่เกิน 1,760 ล้านบาท  
ซึ่งอาจเป็นเหตุผิดนัดตามแผนฟ้ืนฟู ท้ังนี้เหตุการณ์ดังกล่าวยังไม่ถือว่าเป็นเหตุผิดนัดชำาระ เนื่องจากคณะกรรมการเจ้าหนี้ยังมิได้มีหนังสือ 
แจ้งถึงการผิดนัดดังกล่าว ซึ่งปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการติดตามหนี้ดังกล่าว

 ปัจจุบันบริษัทเสนอแนวทางการชำาระหนี้คงค้างของลูกหนี้ทั้งสองราย และการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับลูกหนี้ทั้งสองรายให้คณะกรรมการ 
เจ้าหนี้พิจารณาเห็นชอบ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการเจ้าหนี้

3. ภาระหนี้สินจากการค้ำาประกันการชำาระหนี้เงินกู้ (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 26 เจ้าหนี้กลุ่มที่ 4 จะได้รับสิทธิรับเงินจากการขายทรัพย์สิน 
ที่เป็นหลักประกันจากกระบวนการชำาระบัญชีของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จำากัด ในปี 2564 บริษัทได้รับหลักฐานการลดภาระหนี้จาก 
เจ้าหนี้กลุ่มที่ 4 ทำาให้ภาระหนี้ตามกฎหมายของบริษัทลดลงตามจำานวนที่เจ้าหนี้ได้รับเงิน จำานวนเงิน 18.8 ล้านเหรียญสหรัฐ เป็นมูลค่า  
586.3 ล้านบาท โดยบริษัทรับรู้การลดลงของภาระหนี้ค้ำาประกันจากกระบวนการชำาระบัญชีของลูกหนี้ในงบกำาไรขาดทุนทั้งจำานวน

 ปัจจุบันกระบวนการชำาระบัญชียังไม่แล้วเสร็จหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการค้ำาประกันตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 33 ข) จาก 
ค่าเสียหายตามสัญญาจากการประกันสิ่งแวดล้อมเป็นจำานวนเงิน 31 ล้านเหรียญสหรัฐจึงยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง

เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ

 เรือ่งสำาคญัในการตรวจสอบคอืเรือ่งตา่งๆ ทีม่นัียสำาคญัทีส่ดุตามดลุยพนิจิเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีของขา้พเจา้ในการตรวจสอบงบการเงนิรวม 
และงบการเงินเฉพาะกิจการสำาหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำาเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำาหรับเรื่องเหล่านี้
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สินทรัพย์

การด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

 ตามทีก่ลา่วไวใ้นหมายเหตปุระกอบงบการเงิน ขอ้ 17 กลุม่บริษทัและบริษทั มีทีด่ิน อาคารและอปุกรณ ์เปน็จำานวนทีม่ีนยัสำาคญั ไดถ้กูแสดง 
ดว้ยราคาทนุหักค่าเสือ่มราคาสะสมและขาดทนุจากการดอ้ยคา่ ซึง่การพจิารณาการดอ้ยค่าของทีด่นิ อาคารและอปุกรณด์งักลา่วตอ้งใชด้ลุยพนิจิ
ที่สำาคัญของฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทและบริษัท เนื่องจากการประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ของกลุ่มบริษัท
และบริษัท ซึ่งกำาหนดจากมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์น้ัน ดังนั้น กลุ่มบริษัทและบริษัทต้องประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กลุ่มบริษัท 
และบรษัิทคาดวา่จะไดร้บัจากสนิทรพัย ์ซึง่เกีย่วขอ้งกับการคาดการณ ์ผลการดำาเนนิงานและการประเมนิแผนงานในอนาคต รวมถงึการกำาหนด
อัตราคิดลดและข้อสมมติต่างๆ ที่สำาคัญ ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงระบุว่าการพิจารณาการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นเรื่องที่มีนัยสำาคัญ  
ซึ่งต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษในการตรวจสอบ

วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้าต่อเรื่องดังกล่าว

 ข้าพเจ้าได้ทดสอบการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ดังกล่าว โดยข้าพเจ้าได้ทำาความเข้าใจและประเมินความสมเหตุสมผล 
รวมถึงหลักฐานที่ใช้สนับสนุนในเรื่องของข้อสมมติและวิธีการที่ใช้ในการจัดทำาประมาณการกระแสเงินสดรับและจ่ายในอนาคตที่จะได้รับจาก 
การใชท้ีด่นิ อาคารและอปุกรณอ์ยา่งตอ่เนือ่ง รวมถงึประเมนิความสมเหตสุมผลของอตัราคดิลดทีก่ลุม่บรษิทัและบรษิทัใชใ้นการคำานวณหามลูคา่ 
ที่คาดว่าจะได้รับคืนของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ดังกล่าว และยังได้พิจารณาถึงความเพียงพอของข้อมูลที่ได้เปิดเผยเกี่ยวกับการประเมิน 
การด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ข้อมูลอื่น

 ผู้บริหารเปน็ผูร้บัผิดชอบตอ่ขอ้มลูอืน่ ขอ้มลูอืน่ประกอบดว้ยขอ้มลูซึง่รวมอยูใ่นรายงานประจำาปขีองกลุม่บริษทั (แตไ่มร่วมถึงงบการเงินรวม 
และงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำาปีนั้น) ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำาปี 
ภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

 ความเห็นของข้าพเจา้ตอ่งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการไมค่รอบคลุมถงึขอ้มลูอืน่และขา้พเจา้ไมไ่ดใ้หค้วามเชือ่มัน่ตอ่ขอ้มลูอืน่

 ความรบัผิดชอบของขา้พเจา้ทีเ่กีย่วเนือ่งกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอา่นและพิจารณาวา่ขอ้มลูอื่น
มคีวามขดัแยง้ทีม่สีาระสำาคญักับงบการเงนิหรอืความรูท้ีไ่ดร้บัจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรอืปรากฏวา่มกีารแสดงขอ้มลูทีข่ดัตอ่ขอ้เทจ็จรงิ
อันเป็นสาระสำาคัญหรือไม่

 เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำาปีของกลุ่มบริษัท หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญ ข้าพเจ้า
ต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแล เพื่อให้ผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลดำาเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

ความรบัผดิชอบของผู้บรหิารและผู้มีหน้าท่ีในการกำากบัดแูลต่องบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 
 ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำาและการนำาเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควร ตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินและรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำาเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำางบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

 ในการจัดทำางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัท 
ในการดำาเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดำาเนินงานต่อเนื่องตามความเหมาะสม และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำาหรับการดำาเนินงาน
ต่อเนื่อง เว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดำาเนินงานหรือไม่สามารถดำาเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

 ผู้มีมีหน้าที่ในการกำากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

 การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม
ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของ 
ผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วยความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่า 
การปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป  
ขอ้มลูทีขั่ดตอ่ข้อเทจ็จรงิอาจเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด และถอืวา่มสีาระสำาคญัเมือ่คาดการณ์อยา่งสมเหตสุมผลไดว้า่รายการทีข่ดัตอ่
ข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจาก 
การใช้งบการเงินเหล่านี้

 ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอด 
การตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

 • ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
  ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และ 
  ได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อ 
  ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับ 
  การสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริง 
  หรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

 • ทำาความเขา้ใจในระบบการควบคมุภายในทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตรวจสอบ เพือ่ออกแบบวธิกีารตรวจสอบทีเ่หมาะสมกบัสถานการณ์ แตไ่มใ่ช ่
  เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท

 • ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูล 
  ที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำาขึ้นโดยผู้บริหาร

 • สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำาหรับการดำาเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชี 
  ที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำาคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำาคัญ 
  ต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำาเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำาคัญ ข้าพเจ้า 
  ต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ 
  ความเหน็ของขา้พเจา้จะเปลีย่นแปลงไป ขอ้สรุปของข้าพเจา้ขึน้อยูก่บัหลักฐานการสอบบญัชทีีไ่ดร้บัจนถงึวนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัช ี
  ของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตามเหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการดำาเนินงานต่อเนื่อง

 • ประเมินการนำาเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่า 
  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ ที่ทำาให้มีการนำาเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

 • ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายใน 
  กลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำาหนดแนวทาง การควบคุมดูแลและการปฏิบัติงาน 
  ตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า
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 ขา้พเจา้ได้สือ่สารกับผูม้หีนา้ทีใ่นการกำากบัดแูลในเรือ่งตา่งๆ ทีส่ำาคญั ซึง่รวมถงึขอบเขตและชว่งเวลาของการตรวจสอบตามทีไ่ดว้างแผนไว ้
ประเด็นที่มีนัยสำาคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำาคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่าง 
การตรวจสอบของข้าพเจ้า

 ข้าพเจ้าได้ให้คำารับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำาหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและ 
ไดส้ือ่สารกบัผูม้หีนา้ทีใ่นการกำากับดแูลเกีย่วกบัความสัมพนัธท์ัง้หมดตลอดจนเรือ่งอืน่ ซึง่ข้าพเจา้เชือ่วา่มเีหตผุลทีบ่คุคลภายนอกอาจพจิารณาวา่ 
กระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ 
 
 จากเรื่องที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำาคัญมากที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและกำาหนดเป็นเรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชี  
เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควร
สือ่สารเรือ่งดังกล่าวในรายงานของขา้พเจ้าเพราะการกระทำาดงักลา่วสามารถคาดการณไ์ดอ้ยา่งสมเหตสุมผลวา่จะมผีลกระทบในทางลบมากกวา่
ผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด

นางสุวิมล  กฤตยาเกียรณ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
- 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงฐานะการเงิน 
บรษิัท สหวริยิาสตลีอนิดัสตร ีจำากัด (มหาชน) และบรษิัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564

หนว่ย : บาท

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 7 496,419,762        665,739,959        383,871,876        635,691,476        

ลกูหนี �การคา้ 8 124,435,894        134,803,702        43,445,503          36,401,026          

ลกูหนี �หมนุเวียนอื�นกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 6 36,381,221          163,943,165        49,490,922          172,069,608        

สินทรพัยท์ี�เกิดจากสญัญา-หมนุเวียน 9 21,146,617          16,593,096          -                      -                      

เงินใหกู้ย้ืมระยะสั�นกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 6 26,788,560          11,055,963          26,788,560          11,055,963          

สว่นของเงินใหกู้ย้ืมระยะยาวที�ถึงกาํหนดชาํระในหนึ�งปี 16 25,959,391          14,875,294          25,959,391          14,875,294          

สินคา้คงเหลือ 10 8,021,248,242     4,316,393,324     7,996,400,012     4,260,405,551     

สินทรพัยห์มนุเวียนอื�น 11 560,765,449        242,585,812        494,664,560        192,424,811        

สินทรพัยท์ี�ถือไวจ้าํหนา่ยจากการชาํระบญัชี

   ของบริษัทยอ่ย  3(ฉ) -                      -                      -                      -                      

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 9,313,145,136     5,565,990,315     9,020,620,824     5,322,923,729     

 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

สินทรพัยท์างการเงินไม่หมนุเวียนอื�น 12 74,048,419          44,135,840          72,690,296          43,322,326          

เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย 13 -                      -                      323,999,930        278,999,930        

เงินลงทนุในการรว่มคา้ 15 2,741,466,298     2,564,156,667     2,628,781,546     2,628,781,546     

เงินใหกู้ย้ืมระยะยาว 16 507,040,469        471,446,343        507,040,469        471,446,343        

ที�ดิน อาคารและอปุกรณ์ 17 10,542,803,469   10,922,902,304   9,430,057,754     9,769,170,144     

สินทรพัยส์ิทธิการใช้ 18 50,112,105          71,521,507          29,975,973          49,535,354          

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนอื�น 19 18,083,109          12,970,146          14,845,113          8,293,802            

สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 20 15,403,465          9,770,968            -                      -                      

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื�น 16,532,969          16,932,530          14,961,587          15,326,254          

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 13,965,490,303   14,113,836,305   13,022,352,668   13,264,875,699   

รวมสินทรัพย์ 23,278,635,439  19,679,826,620  22,042,973,492  18,587,799,428  

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

บรษิัท สหวริยิาสตลีอนิดัสตร ีจำากัด (มหาชน) และบรษิัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564

หนว่ย : บาท

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุน้ หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

หนี�สินหมุนเวียน

เงินกูย้ืมระยะสั�นจากสถาบนัการเงิน 21 39,000,000          40,000,000          -                      -                      

เจา้หนี �การคา้ 22 4,844,666,302     2,837,508,891     4,806,977,778     2,801,884,831     

เจา้หนี �หมนุเวียนอื�นกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 6 11,477,271          11,084,669          28,411,940          22,070,285          

เจา้หนี �หมนุเวียนอื�น 23 226,005,776        219,693,792        185,118,238        180,494,197        

หนี �สินที�เกิดจากสญัญา-หมนุเวียน 9 550,436,976        823,914,277        536,027,575        812,234,197        

สว่นของหนี �สินภายใตแ้ผนฟื�นฟทูี�ถึงกาํหนดชาํระ

   ภายในหนึ�งปี 26 1,420,201,862     225,082,399        1,420,201,862     233,073,258        

สว่นของหนี �สินตามสญัญาเชา่ที�ถึงกาํหนดชาํระ

   ภายในหนึ�งปี 18 33,711,976          31,444,814          27,411,982          25,159,706          

เงินกูย้ืมระยะสั�นจากกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 6 -                      -                      24,423,914          74,500,000          

ภาษีเงินไดน้ิติบคุคลคา้งจา่ย 10,166,413          -                      -                      -                      

ประมาณการหนี �สินจากสญัญาที�สรา้งภาระ 9 104,991,274        12,290,774          104,991,274        12,290,775          

หนี �สินทางการเงินหมนุเวียนอื�น 24 2,415,933            731,876               540,200               731,876               

รวมหนี�สินหมุนเวียน 7,243,073,783     4,201,751,492     7,134,104,763     4,162,439,125     

หนี�สินไม่หมุนเวียน

ภาระหนี �สินภายใตแ้ผนฟื�นฟู 26 30,628,525,877   29,527,288,478   30,636,516,736   29,527,288,478   

หนี �สินตามสญัญาเชา่ 18 17,243,349          41,439,486          3,463,753            25,353,004          

หนี �สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 20 38,689,914          38,379,800          16,184,258          15,121,842          

ประมาณการหนี �สินไม่หมนุเวียนสาํหรบั

    ผลประโยชนพ์นกังาน 25 421,759,817        391,164,406        361,451,707        334,679,381        

หนี �สินไม่หมนุเวียนอื�น 823,876               823,876               823,876               823,876               

รวมหนี�สินไม่หมุนเวียน 31,107,042,833   29,999,096,046   31,018,440,330   29,903,266,581   

รวมหนี�สิน 38,350,116,616  34,200,847,538  38,152,545,093  34,065,705,706  

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564

หนว่ย : บาท

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุน้ หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทนุเรือนหุน้

   ทนุจดทะเบียน

      หุน้สามญั 11,113,018,280 หุน้ 

      มลูคา่หุน้ละ 1 บาท 27 11,113,018,280   11,113,018,280   11,113,018,280   11,113,018,280   

   ทนุที�ออกและชาํระแลว้  

      หุน้สามญั 11,113,018,280 หุน้ 

      มลูคา่หุน้ละ 1 บาท 27 11,113,018,280   11,113,018,280   11,113,018,280   11,113,018,280   

สว่นตํ�ากวา่มลูคา่หุน้สามญั (9,500,000,000)   (9,500,000,000)   (9,500,000,000)   (9,500,000,000)   

ขาดทนุสะสม (17,191,282,046) (16,654,971,212) (17,722,589,881) (17,090,924,558) 

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ (15,578,263,766) (15,041,952,932) (16,109,571,601) (15,477,906,278) 

สว่นไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคมุ 506,782,589        520,932,014        -                      -                      

รวมส่วนของผู้ถือหุน้ (15,071,481,177) (14,521,020,918) (16,109,571,601) (15,477,906,278) 

รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุน้ 23,278,635,439  19,679,826,620  22,042,973,492  18,587,799,428  

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) 
บรษิัท สหวริยิาสตลีอนิดัสตร ีจำากัด (มหาชน) และบรษิัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี/
รายงานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน)



บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุน 

สาํหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2564

หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

รายได้ 

รายไดจ้ากการขาย 34,524,201,377  17,456,188,002  34,528,067,377  17,454,139,179  

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 789,263,335       668,722,288       212,887,674       227,367,290       

รายไดเ้งินปันผล 13 -                      -                      101,100,000       25,500,000         

รายไดอื้�น 90,625,434         54,016,596         101,322,101       66,171,073         

รวมรายได้ 35,404,090,146  18,178,926,886  34,943,377,152  17,773,177,542  

ค่าใช้จ่าย 

ตน้ทนุขาย 31,615,651,836  16,818,610,938  31,732,686,270  16,882,190,490  

ตน้ทนุการผลิตที�วา่งเปลา่ -                      60,185,292         -                      60,185,292         

ตน้ทนุการใหบ้ริการ 692,992,394       596,263,071       177,714,910       216,333,004       

ตน้ทนุในการจดัจาํหน่าย 88,124,401         63,299,286         79,829,476         51,562,061         

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 625,407,516       629,629,627       547,782,074       560,239,029       

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 110,796,428       95,289,282         109,588,011       85,643,282         

(กาํไร) ขาดทนุจากอตัราแลกเปลี�ยนสทุธิ 1,070,772           33,435,996         (1,199,222)          33,435,996         

(กลบัรายการ) ค่าเผื�อผลขาดทนุดา้นเครดิต 17,879,017         (81,999,370)        17,816,935         (81,999,370)        

ขาดทนุจากสญัญาที�สรา้งภาระ 9 92,700,499         12,290,775         92,700,499         12,290,775         

รวมค่าใช้จ่าย 33,244,622,863  18,227,004,897  32,756,918,953  17,819,880,559  

กาํไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดาํเนินงาน 2,159,467,283    (48,078,011)        2,186,458,199    (46,703,017)        

รายไดท้างการเงิน 14,331,204         10,396,773         14,232,699         10,251,127         

ตน้ทนุทางการเงิน (1,633,003,385)   (1,721,160,543)   (1,633,049,914)   (1,721,125,327)   

ผลกาํไรจากการตดัรายการแลว้รบัรูร้ายการใหมห่นี�สินทางการเงินที�

   วดัมลูค่าดว้ยราคาทนุตดัจาํหน่าย 26 -                      1,631,529,180    -                      1,631,529,180    

ผลกาํไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปลี�ยนหนี�สินภายใตแ้ผนฟื�นฟ ู- สทุธิ 26 (1,784,537,611)   559,543,856       (1,784,537,611)   559,543,856       

ปรบัปรุงจากการลดลงของภาระหนี�คํ�าประกนัจากกระบวนการชาํระบญัชีของเจา้หนี�กลุม่ที� 4 26 586,293,720       -                      586,293,720       -                      

สว่นแบง่กาํไร (ขาดทนุ) ในตราสารทนุตามวิธีสว่นไดเ้สียการรว่มคา้ 15 177,309,631       (64,624,878)        -                      -                      

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ (480,139,158)     367,606,377     (630,602,907)     433,495,819     

(ค่าใชจ้่าย) รายไดภ้าษีเงินได้ 30 (16,421,101)        9,821,065           (1,062,416)          (852,997)             

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปี (496,560,259)     377,427,442     (631,665,323)     432,642,822     

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน)

    สว่นที�เป็นของบริษัทใหญ่ (536,310,834)      376,347,073       (631,665,323)      432,642,822       

    สว่นที�เป็นของสว่นไดเ้สียที�ไมม่ีอาํนาจควบคมุ 14 39,750,575         1,080,369           -                      -                      

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปี (496,560,259)     377,427,442     (631,665,323)     432,642,822     

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน (บาท) 31 (0.05)               0.03                (0.06)               0.04                

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

งบกำาไรขาดทุน 
บรษิัท สหวริยิาสตลีอนิดัสตร ีจำากัด (มหาชน) และบรษิัทย่อย
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี/
รายงานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน)



บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สาํหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2564

หน่วย : บาท

2564 2563 2564 2563

กาํไร(ขาดทุน) สาํหรับปี (496,560,259)      377,427,442       (631,665,323)      432,642,822       

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื�นสาํหรับปี -                      -                      -                      -                      

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี (496,560,259)     377,427,442     (631,665,323)     432,642,822     

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

    สว่นที�เป็นของบริษัทใหญ่ (536,310,834)      376,347,073       (631,665,323)      432,642,822       

    สว่นที�เป็นของสว่นไดเ้สียที�ไมม่ีอาํนาจควบคมุ 39,750,575         1,080,369           -                      -                      

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี (496,560,259)     377,427,442     (631,665,323)     432,642,822     

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
บรษิัท สหวริยิาสตลีอนิดัสตร ีจำากัด (มหาชน) และบรษิัทย่อย
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

148ส่วนที่ 3
งบการเงิน

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี/
รายงานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน)
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งบกระแสเงินสด
บรษิัท สหวริยิาสตลีอนิดัสตร ีจำากัด (มหาชน) และบรษิัทย่อย
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบกระแสเงนิสด

สาํหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2564

หน่วย : บาท

2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กาํไร (ขาดทนุ) สาํหรบัปี (496,560,259)    377,427,442     (631,665,323)    432,642,822     

รายการปรบัปรุง

ค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 750,582,280     649,485,055     642,988,336     540,840,612     

หนี�สญูและหนี�สงสยัจะสญู 17,879,017       1,242,912         17,816,935       1,242,912         

ขาดทนุจากมลูค่าสินคา้คงเหลือลดลง (กลบัรายการ) 460,189,988     (538,517,729)    460,189,988     (538,517,729)    

ขาดทนุ (กาํไร) จากอตัราแลกเปลี�ยนที�ยงัไม่เกิดขึ �นจรงิ (26,196,168)      (23,369,224)      (28,405,091)      (23,708,796)      

ขาดทนุ (กาํไร) จากสญัญาซื�อขายต่างประเทศล่วงหนา้ 1,684,057         731,876            (191,676)           731,876            

ภาษีเงนิไดถ้กูหกั ณ ที�จ่าย (โอนกลบับญัชี) -                   (3,818,886)        -                   -                   

อาคารและอปุกรณ ์เสียหายจากอทุกภยั -                   368,138            -                   -                   

ตดัจาํหน่ายอปุกรณ์ 139,305            1,711,300         134,416            1,711,300         

ประมาณการหนี�สินผลประโยชนพ์นกังาน 32,566,041       34,319,841       27,793,951       29,190,578       

ขาดทนุจากสญัญาที�สรา้งภาระ 92,700,499       12,290,774       92,700,499       12,290,775       

ขาดทนุ(กาํไร)จากการจาํหน่ายที�ดิน อาคารและอปุกรณ์ (5,535,230)        (272,888)           (5,409,997)        -                   

(โอนกลบั)ขาดทนุจากการดอ้ยค่าที�ดิน อาคารและอปุกรณ์ (899,000)           -                   -                   -                   

ส่วนแบ่งขาดทนุจากเงนิลงทนุในการรว่มคา้ (สทุธิจากภาษีเงนิได)้ (177,309,631)    64,624,879       -                   -                   

ผลกาํไรจากการตดัรายการแลว้รบัรูร้ายการใหม่หนี�สินทางการเงนิที�

   วดัมลูค่าดว้ยราคาทนุตดัจาํหน่าย -                   (1,631,529,180) -                   (1,631,529,180) 

ขาดทนุ(กาํไร)จากอตัราแลกเปลี�ยนจากหนี�สินภายใตแ้ผนฟื�นฟ ู- สทุธิ 1,784,537,611  (559,543,856)    1,784,537,611  (559,543,856)    

ปรบัปรุงจากการลดลงของภาระหนี�ค ํ�าประกนัจากกระบวนการชาํระบญัชีของเจา้หนี�กลุ่มที� 4 (586,293,720)    -                   (586,293,720)    -                   

ตน้ทนุทางการเงนิ 1,633,003,385  1,721,160,543  1,633,049,914  1,721,125,327  

รายไดท้างการเงนิ (14,331,204)      (10,396,773)      (14,232,699)      (10,251,127)      

เงนิปันผลรบั -                   -                   (101,100,000)    (25,500,000)      

ค่าใชจ้่าย (รายได)้ ภาษีเงนิได้ 16,421,101       (9,821,065)        1,062,416         852,997            

กาํไร(ขาดทนุ) จากการดาํเนนิงานก่อนการเปลี�ยนแปลงใน

    สนิทรพัยแ์ละหนี �สนิดาํเนนิงาน 3,482,578,072  86,093,159       3,292,975,560  (48,421,489)      

การเปลี�ยนแปลงของสนิทรพัยแ์ละหนี �สนิดาํเนนิงาน

ลกูหนี�การคา้ 142,507,633     (68,754,544)      125,300,941     (34,414,890)      

ลกูหนี�หมนุเวียนอื�นกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั (22,662,491)      8,848,924         (27,583,667)      31,105,173       

สินทรพัยที์�เกิดจากสญัญา-หมนุเวียน (4,553,521)        (4,004,837)        -                   -                   

สินคา้คงเหลือ (4,165,044,906) 3,685,825,035  (4,196,184,449) 3,718,480,984  

สินทรพัยห์มนุเวียนอื�น (282,094,434)    14,203,771       (283,941,738)    (2,756,103)        

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื�น 399,561            (2,572,490)        364,667            (2,183,955)        

เจา้หนี�การคา้ 1,978,855,568  (2,282,252,397) 1,976,918,700  (2,358,164,847) 

เจา้หนี�อื�นกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 392,602            4,615,716         9,031,024         (1,265,875)        

หนี�สินหมนุเวียนอื�น 22,992,414       (69,864,065)      23,385,865       (65,224,996)      

หนี�สินที�เกิดจากสญัญา-หมนุเวียน (273,477,301)    579,078,512     (276,206,622)    579,874,719     

เงนิสดไดม้า(ใชไ้ป) จากกจิกรรมดาํเนนิงาน 879,893,197     1,951,216,784  644,060,281     1,817,028,721  

งบการเงนิเฉพาะกจิการงบการเงนิรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สาํหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2564

หน่วย : บาท

2564 2563 2564 2563

ผลประโยชนพ์นกังานจ่ายโดยโครงการ (1,970,630)        (4,073,954)        (1,021,625)        (685,575)           

จ่ายภาษีเงนิได้ (34,499,713)      (25,738,695)      (5,135,450)        (5,293,296)        

รบัคืนภาษีเงนิได้ -                   17,470,638       -                   -                   

เงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมดาํเนินงาน 843,422,854    1,938,874,773  637,903,206    1,811,049,850  

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงนิลงทนุในบรษิัทยอ่ย -                   -                   (45,000,000)      -                   

เงนิรบัจากรายไดท้างการเงนิ 2,669,231         965,927            2,570,726         820,281            

สินทรพัยท์างการเงนิไม่หมนุเวียนอื�น (เพิ�มขึ �น) ลดลง (29,912,579)      (36,540,191)      (29,367,970)      (39,688,340)      

จ่ายเงนิใหกู้ย้ืมระยะสั�นกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั (15,349,570)      (41,008,435)      (15,349,570)      (41,008,435)      

รบัคืนเงนิใหกู้ย้ืมระยะสั�นกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 1,024,950         29,733,985       1,024,950         29,733,985       

จ่ายเงนิใหกู้ย้ืมระยะยาว -                   (492,490,118)    -                   (492,490,118)    

รบัคืนเงนิใหกู้ย้ืมระยะยาวกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 6,466,209         -                   6,466,209         -                   

ซื �อที�ดิน อาคารและอปุกรณ์ (354,455,335)    (623,622,879)    (298,249,018)    (559,199,072)    

เงนิสดรบัจากการขายที�ดิน อาคารและอปุกรณ์ 5,535,714         273,022            5,410,480         -                   

ซื �อสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน (3,079,006)        (4,694,127)        (2,920,456)        (3,306,684)        

เงนิปันผลรบั -                   -                   45,000,000       -                   

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (387,100,386)   (1,167,382,816) (330,414,649)   (1,105,138,383) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

จ่ายตน้ทนุทางการเงนิ (77,281,806)      (11,897,197)      (73,993,791)      (11,861,981)      

เงนิสดจ่ายเพื�อชาํระเงนิกูย้ืมระยะสั�นจากสถาบนัการเงนิ (1,000,000)        (20,682,672)      -                   -                   

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้ืมระยะสั�นบรษิัทที�เกี�ยวขอ้งกนั -                   -                   -                   100,000,000     

จ่ายชาํระหนี�ตามแผนฟื�นฟกูิจการ (457,608,607)    (374,740,937)    (457,608,607)    (374,740,937)    

จ่ายชาํระหนี�สินตามสญัญาเช่า (35,852,252)      (33,926,123)      (27,705,759)      (26,446,943)      

เงนิปันผลจ่าย (53,900,000)      (24,500,000)      -                   -                   

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงนิ (625,642,665)   (465,746,929)   (559,308,157)   (313,049,861)   

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิ�มขึ�น (ลดลง) สุทธิ (169,320,197)   305,745,028    (251,819,600)   392,861,606    

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัที� 1 มกราคม 665,739,959     359,994,931     635,691,476     242,829,870     

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วันที� 31 ธันวาคม 496,419,762    665,739,959    383,871,876    635,691,476    

รายการที�ไม่กระทบเงนิสดที�สาํคัญ

เจา้หนี�อื�นที�ดิน อาคาร อปุกรณ์ (18,029,823)      9,722,621         (18,235,483)      11,469,115       

รายการหกักลบเงนิปันผลรบักบัคืนเงนิกูแ้ละดอกเบี�ยเงนิกู้ -                   -                   56,100,000       25,500,000       

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

งบกระแสเงินสด (ต่อ) 
บรษิัท สหวริยิาสตลีอนิดัสตร ีจำากัด (มหาชน) และบรษิัทย่อย
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บรษิัท สหวริยิาสตลีอนิดัสตร ีจำากัด (มหาชน) และบรษิัทย่อย
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

หมายเหตุ สารบัญ

1 ข้อมูลทั่วไป
2 เกณฑ์การดำาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
3 เกณฑ์การจัดทำางบการเงิน
4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่
5 สรุปนโยบายการบัญชีที่สำาคัญ
6 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
7 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
8 ลูกหนี้การค้า
9 สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน/หนี้สินที่เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน

10 สินค้าคงเหลือ
11 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
12 สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
13 เงินลงทุนในบริษัทย่อย
14 ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม
15 เงินลงทุนในการร่วมค้า
16 เงินให้กู้ยืมระยะยาว
17 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
18 สินทรัพย์สิทธิการใช้ / หนี้สินตามสัญญาเช่า
19 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
20 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
21 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
22 เจ้าหนี้การค้า
23 เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
24 หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
25 ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำาหรับผลประโยชน์พนักงาน
26 ภาระหนี้สินภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการและความคืบหน้าการดำาเนินการตามแผน
27 ทุนเรือนหุ้น
28 ส่วนงานดำาเนินงาน
29 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
30 ภาษีเงินได้
31 กำาไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น
32 สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน
33 ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
34 เครื่องมือทางการเงิน
35 การอนุมัติงบการเงิน
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บรษิัท สหวริยิาสตลีอนิดัสตร ีจำากัด (มหาชน) และบรษิัทย่อย
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

บริษัท สหวริิยาสตลีอินดัสตรี จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2564 
 

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
เพิกถอนจากการเป็นหลักทรพัยจ์ดทะเบียนกรณีมีส่วนของผู้ถือหุน้มีค่านอ้ยกว่าศูนย์  ตามข้อ 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 ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ไดด้  าเนินการเพิก
ถอนหุน้สามญัของบรษิัท จากการเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนและมีผลตัง้แตว่นัท่ี 11 กรกฎาคม 2563 เป็นตน้ไป 
 
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ไดแ้ก่ ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ถือหุน้รอ้ยละ 40.49 ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั(มหาชน) ถือหุน้รอ้ยละ 
40.22 และธนาคารทสิโก ้จ ากดั (มหาชน) ถือหุน้รอ้ยละ 7.87  
 
บริษัทด  าเนินธุรกิจหลักเก่ียวกับการผลิตและจ าหน่ายแผ่นเหล็กรีดรอ้นชนิดมว้น รายละเอียดของบริษัทย่อยและการร่วมคา้ได้
เปิดเผยไวใ้นหมายเหตปุระกอบงบการเงินขอ้ 13 และ 15 
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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 าระหนีต้ามแผนฟ้ืนฟูของกิจการ ซึ่งส่งผลใหท้างบริษัทตอ้งขอแกไ้ข
แผนฟ้ืนฟูกิจการ ตามท่ีกล่าวในหมายเหตปุระกอบงบการเงินขอ้ 26 และในอนาคตของบริษัท ฝ่ายบริหารของบริษัทติดตามความ
คืบหนา้ของสถานการณด์งักล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมลูคา่ของสินทรพัย ์ประมาณการหนีส้ินและหนีส้ินท่ีอาจ
เกิดขึน้อย่างตอ่เน่ือง ทัง้นีฝ่้ายบรหิารไดใ้ชป้ระมาณการและดลุพินิจในประเดน็ตา่งๆ ในการประมาณการผลกระทบหากสถานการณ์
มีการเปล่ียนแปลง 
 

2. เกณฑก์ารด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง 
 
ส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 กลุ่มบรษิัทมีผลการด าเนินงานขาดทนุส าหรบัปี เป็นจ านวนเงิน 496.6 ลา้นบาท (ก าไรส าหรบั
ปี 1,695 ลา้นบาท เม่ือหกัก าไรจากการขายทรพัยห์ลักประกันช าระหนีภ้ายใตแ้ผนฟ้ืนฟู จ านวน 586.3 ลา้นบาท และบวกขาดทุน
จากอตัราแลกเปล่ียนหนีส้ินภายใตแ้ผนฟ้ืนฟู-สุทธิ จ านวน 1,784.5 ลา้นบาท) (2563 : ก าไรส าหรบัปี เป็นจ านวนเงิน 377.4 ลา้น
บาท (ขาดทนุสทุธิ 1,776.9 ลา้นบาท เม่ือหกัผลก าไรจากการตดัรายการแลว้รบัรูร้ายการใหม่หนีส้ินทางการเงินท่ีวดัมลูค่าดว้ยราคา
ทนุตดัจ าหน่าย จ านวน 1,631.5 ลา้นบาท และก าไรขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียนหนีส้ินภายใตแ้ผนฟ้ืนฟู-สุทธิ จ านวน 559.5 ลา้น
บาท) และ ณ วนัเดียวกนั กลุ่มบริษัทมีขาดทนุสะสมเป็นจ านวนเงิน 17,191.3 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2563 : จ  านวนเงิน 16,654.9 
ลา้นบาท) ส่วนผูถื้อหุน้ตดิลบเป็นจ านวนเงิน 15,071.5 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2563 : จ  านวนเงิน 14,521.0 ลา้นบาท) 

 
ส าหรบัปีสิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีผลการด าเนินงานขาดทนุส าหรบัปี เป็นจ านวนเงิน 631.7 ลา้นบาท (ก าไรส าหรบัปี 
1,740 ลา้นบาท เม่ือหกัก าไรจากการขายทรพัยห์ลกัประกนัช าระหนีภ้ายใตแ้ผนฟ้ืนฟู จ านวน 586.3 ลา้นบาท และ บวกผลขาดทนุ
จากอตัราแลกเปล่ียนหนีส้ินภายใตแ้ผนฟ้ืนฟู-สุทธิ จ านวน 1,784.5 ลา้นบาท) (2563 : ก าไรส าหรบัปี เป็นจ านวนเงิน 432.6 ลา้น
บาท  (ขาดทนุสทุธิ 1,758.4 ลา้นบาท เม่ือหกัผลก าไรจากการตดัรายการแลว้รบัรูร้ายการใหม่หนีสิ้นทางการเงินท่ีวดัมลูค่าดว้ยราคา
ทนุตดัจ าหน่าย จ านวน 1,631.5 ลา้นบาท และก าไรขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียนหนีส้ินภายใตแ้ผนฟ้ืนฟู-สุทธิ จ านวน 559.5 ลา้น
บาท) และ ณ วนัเดียวกนั บริษัทมีขาดทนุสะสมเป็นจ านวนเงิน 17,722.6 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2563 : จ  านวนเงิน 17,090.9 ลา้น
บาท) ส่วนผูถื้อหุน้ตดิลบเป็นจ านวนเงิน 16,109.6 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2563 : จ  านวนเงิน 15,477.9 ลา้นบาท) 
 
ในปี 2558 คณะกรรมการบริษัทอนมุตัิใหบ้ริษัทย่ืนความจ านงเพ่ือขอฟ้ืนฟูกิจการต่อศาลลม้ละลายกลางเม่ือวนัท่ี 1 ตลุาคม 2558 
และเม่ือวนัท่ี 15 ธันวาคม 2559 ศาลลม้ละลายกลางไดมี้ค  าสั่งเห็นชอบดว้ยแผนฟ้ืนฟูกิจการ ซึ่งตามแผนฟ้ืนฟูกิจการก าหนดให้
บรษิัทเป็นผูบ้รหิารแผน  
 
เม่ือวนัท่ี 18 มิถนุายน 2563 เจา้พนกังานพิทกัษท์รพัยไ์ดจ้ดัประชุมเจา้หนี ้และท่ีประชุมเจา้หนีส้่วนใหญ่ไดมี้มติเห็นชอบดว้ยค ารอ้ง
ขอแกไ้ขเพิ่มเติมแผน (แผนฟ้ืนฟูกิจการ ฉบบัลงวนัท่ี 14 กรกฎาคม 2559 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยท่ีประชุมเจา้หนีเ้ม่ือวนัท่ี 18 มิถุนายน 
2563) (“แผนฉบบัแกไ้ขเพิ่มเตมิ”) และตอ่มาศาลลม้ละลายกลางเหน็ชอบแผนฉบบัท่ี 2 แลว้เม่ือวนัท่ี 18 กนัยายน 2563 

 
ตอ่มาเม่ือวนัท่ี 22 กนัยายน 2564 บรษิัท สหวริยิาสตีลอินดสัตรี จ  ากดั (มหาชน) “ผูบ้ริหารแผน” มีความจ าเป็นตอ้งแกไ้ขแผนเพ่ือให้
การฟ้ืนฟกูิจการของลกูหนีส้  าเรจ็ลลุ่วงไปได ้ จงึไดย่ื้น “ค ารอ้งขอเสนอขอแกไ้ขแผนฟ้ืนฟู” ต่อเจา้พนกังานพิทกัษ์ทรพัย ์เจา้พนกังาน
พิทกัษท์รพัยจ์งึไดจ้ดัประชมุในวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2564 และท่ีประชมุเจา้หนีส้่วนใหญ่ไดมี้มตเิหน็ชอบดว้ย “ค ารอ้งขอเสนอขอแกไ้ข
แผนฟ้ืนฟ”ู และตอ่มาศาลลม้ละลายกลางเหน็ชอบเม่ือวนัท่ี 14 ธนัวาคม 2564 (ตามหมายหตขุอ้ 26) 
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ผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา 
 

ภายหลงัจากท่ีศาลลม้ละลายกลางไดอ้นมุตัิแกไ้ขแผนฟ้ืนฟูกิจการ ฉบบัลงวนัท่ี 14 กรกฎาคม 2559 (แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยท่ีประชุมเจา้หนี้
เม่ือวนัท่ี 18 มิถุนายน 2563) และ ค  ารอ้งขอเสนอขอแกไ้ขแผนฟ้ืนฟู โดยศาลลม้ละลายกลางเห็นชอบเม่ือวนัท่ี 14 ธันวาคม 2564 
บริษัทฯในฐานะผูบ้ริหารแผนฯ ไดด้  าเนินงานภายใตเ้ง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นแผนฟ้ืนฟูกิจการ ซึ่งรวมถึงการประชุมร่วมกบัคณะกรรมการ
เจา้หนีเ้พ่ือตดิตามผลและการปฏิบตัติามเง่ือนไขในแผนฯ รวมทัง้ประเมินความส าเร็จของแผนฯ เป็นประจ าทกุเดือน ตลอดจนไดร้ายงาน
ความคืบหนา้การปฏิบตัิตามแผนฯ ใหแ้ก่เจา้พนกังานพิทกัษ์ทรพัยเ์ป็นรายไตรมาสอย่างตอ่เน่ือง 

 
การช าระหนีต้ามแผนฟ้ืนฟูกิจการ 
 
ในระหว่างการจัดท าแผนฟ้ืนฟูกิจการ บริษัทและท่ีปรึกษาทางการเงินได้ใช้สมมติฐานจัดท าประมาณการทางการเงินเพ่ือก าหนด
ความสามารถในการเฉล่ียช าระคืนหนีร้ายปีโดยอิงจากผลการด าเนินงานในอดีต ตามท่ีปรากฎรายละเอียดในแผนฟ้ืนฟูกิจการของบริษัท 
และมีเง่ือนไขใหค้ณะกรรมการเจา้หนีเ้ป็นผูพ้ิจารณาจดัสรรกระแสเงินสดส่วนเกิน (ถา้มี) ซึ่งเกิดจากผลการด าเนินงานท่ีดีกว่าประมาณ
การท่ีจดัท าไว ้บนสมมตฐิานว่าการจดัสรรกระแสเงินสดส่วนเกินนัน้จะก่อใหเ้กิดประโยชนต์อ่กิจการมากท่ีสุด 
 
แผนการด าเนินงานในระยะยาว 
 
บริษัทและเจา้หนีธ้นาคารท่ีมีหลกัประกนัจึงไดห้ารือร่วมกนั ใหช้ักชวนพันธมิตรทางธุรกิจอีกสองรายผูซ้ึ่งเป็นผูผ้ลิตและผูค้า้เหล็กราย
ส าคญัของโลก ร่วมกนัจดัท าแผนความร่วมมือทางธุรกิจในระยะยาว จึงไดร้่วมกนัลงนามในบนัทกึความเข้าใจแห่งความร่วมมือ (MOU) 
เพ่ือศกึษาแนวทางการสนบัสนนุ ในดา้นต่างๆ เช่น การจดัหาวตัถุดิบหลกั เงินทนุหมนุเวียนเพ่ือขยายปริมาณการคา้ และ เทคโนโลยีการ
ผลิตและการจดัการ 
 
อย่างไรก็ตามในปี 2564 บรษิัทไดมี้การทบทวนแผนยุทธศาสตร ์และมีแผนสรา้งธุรกิจใหม่เพิ่มและวางแผนแกไ้ขหนีข้องกลุ่มบรษัิท 
 
บริษัทจึงเช่ือว่า บริษัทจะมีเงินทุนหมุนเวียนท่ีเพียงพอ ท่ีจะใช้ในการด าเนินกิจการในอีกหนึ่งปีขา้งหน้า อย่างไรก็ตามยังมีความไม่
แน่นอนสูง เน่ืองจากตอ้งปฏิบตัิตามแผนฟ้ืนฟูกิจการ ฉบบัลงวนัท่ี 14 กรกฎาคม 2559 (แกไ้ขเพิ่มเติมโดยท่ีประชุมเจา้หนีเ้ม่ือวนัท่ี 18 
มิถนุายน 2563) และ ค  ารอ้งขอเสนอขอแกไ้ขแผนฟ้ืนฟ ูโดยศาลลม้ละลายกลางเหน็ชอบเม่ือวนัท่ี 14 ธนัวาคม 2564 

 
งบการเงินรวมและงบเฉพาะกิจการไดจ้ดัท  าขึน้โดยผูบ้รหิารตามเกณฑก์ารด าเนินงานอย่างตอ่เน่ืองบนขอ้สมมติท่ีว่าการฟ้ืนฟูกิจการ
จะประสบผลส าเร็จ และกิจการจะมีเงินทนุและวงเงินสินเช่ือเพียงพอเพ่ือใชใ้นการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทและบริษัท อย่างไรก็
ตาม ความเหมาะสมของข้อสมมตินีข้ึน้อยู่กับการประสบความส าเร็จของแผนฟ้ืนฟูกิจการ รวมทัง้การด าเนินมาตรการในการ
ปรบัปรุงความสามารถในการท าก าไรและกระแสเงินสด ความส าเรจ็ในการปรบัโครงสรา้งทนุ ความสามารถในการจ่ายช าระหนีต้าม
ก าหนดและความสามารถในการจดัหาเงินทนุจากแหล่งอ่ืนเพ่ือใหมี้เงินทนุเพียงพอ  และความสามารถในการเจรจากบัเจา้หนีเ้พ่ือ
ปรับปรุงแผนฟ้ืนฟูกิจการใหมี้เง่ือนไขในการจ่ายช าระหนีใ้หเ้หมาะสมกับกระแสเงินสดของกิจการ ซึ่งอาจรวมถึงการขอขยาย
ระยะเวลาในการจ่ายช าระหนีอ้อกไปในอนาคต 

 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ไดร้วมการจัดประเภทรายการใหม่หรือรายการปรบัปรุงสินทรพัยแ์ละหนีสิ้น ซึ่งอาจ
จ าเป็นหากกลุ่มบริษัทและบริษัทไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้ทัง้นีม้ลูค่าท่ีจะไดร้บัจากสินทรพัยอ์าจจะนอ้ยกว่ามลูค่า
ตามบญัชีอย่างมีนยัส าคญั และอาจจะมีหนีส้ินท่ีอาจจะเกิดขึน้เพิ่มเติม หากกลุ่มบริษัทและบริษัทไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ือง
ตอ่ไปได ้
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3. เกณฑก์ารจัดท างบการเงนิ 
 

(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ 
 
งบการเงินนีจ้ดัท  าขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงการตีความและแนวปฏิบตัิทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพ
บญัชีในพระบรมราชูปถมัภ ์(“สภาวิชาชีพบญัชี”) และขอ้บงัคบัของตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ลงวนัท่ี 2 ตลุาคม 2560 เรื่อง การ
จัดท าและส่งงบการเงินและรายการเก่ียวกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2560 โดยรูปแบบการ
น าเสนองบการเงินไม่แตกต่างอย่างมีสาระส าคญัจากประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้  ลงวนัท่ี 26  ธันวาคม 2562 เรื่อง ก าหนดรายการ
ย่อท่ีตอ้งมีในงบการเงิน (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2562 
 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบรษิัท 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 

2564 
31 ธนัวาคม 

2563 
  (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 

 
งบการเงินรวมประกอบดว้ยงบการเงินของบริษัท บริษัทย่อย (รวมกนัเรียกว่า“กลุ่มบริษัท”) และการร่วมคา้และส่วนไดเ้สียของกลุ่ม
บรษิัทในการรว่มคา้ 
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การรวมธุรกิจ 
 
กลุ่มบริษัทบนัทึกบญัชีส าหรบัการรวมธุรกิจตามวิธีซือ้ เม่ือการควบคุมถูกโอนไปยงักลุ่มบริษัท ยกเวน้ในกรณีท่ีเป็นการรวมธุรกิจ
ภายใตก้ารควบคมุเดียวกนั 
 
การควบคมุเกิดขึน้เม่ือกลุ่มบรษิัทเปิดรบัหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผนัแปรจากการเก่ียวขอ้งกบักิจการนัน้และมีความสามารถในการ
ใชอ้  านาจเหนือกิจการนัน้ท  าใหเ้กิดผลกระทบตอ่จ านวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริษัท วนัท่ีซือ้กิจการคือวนัท่ีอ  านาจในการควบคมุ
นัน้ไดถ้กูโอนไปยงัผูซ้ือ้  การก าหนดวนัท่ีซือ้กิจการและการระบุเก่ียวกบัการโอนอ านาจควบคมุจากฝ่ายหนึ่งไปยงัอีกฝ่ายหนึ่งตอ้งใช้
ดลุยพินิจเขา้มาเก่ียวขอ้ง  
 
ค่าความนิยมถูกวดัมลูค่า ณ วนัท่ีซือ้ โดยวดัจากมลูค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนท่ีโอนใหซ้ึ่งรวมถึงการรบัรูจ้  านวนส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี
อ  านาจควบคมุในผูถ้กูซือ้หกัดว้ยมลูค่าสทุธิ (มลูคา่ยตุธิรรม) ของสินทรพัยท่ี์ระบไุดท่ี้ไดม้าและหนีส้ินท่ีรบัมาซึง่วดัมูลคา่ ณ วนัท่ีซือ้ 
 
สิ่งตอบแทนท่ีโอนใหต้อ้งวดัดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมของสินทรพัยท่ี์โอนไป  หนีส้ินท่ีกลุ่มบริษัทก่อขึน้เพ่ือจ่ายช าระใหแ้ก่เจา้ของเดิม และ
ส่วนไดเ้สียในส่วนของเจา้ของท่ีออกโดยกลุ่มบริษัท ทัง้นี ้สิ่งตอบแทนท่ีโอนใหย้งัรวมถึงมลูค่ายุติธรรมของหนีส้ินท่ี อาจเกิดขึน้และ
มูลค่าของโครงการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ท่ีออกแทนโครงการของผู้ถูกซือ้เม่ือรวมธุรกิจ หากการรวมธุรกิจมีผลให้สิน้สุด
ความสมัพนัธข์องโครงการเดิมระหว่างกลุ่มบริษัทและผูถู้กซือ้ใหใ้ชร้าคาท่ีต  ่ากว่าระหว่างมลูค่าจากการยกเลิกสญัญาตามท่ีระบุใน
สญัญาและมลูคา่องคป์ระกอบนอกตลาดไปหกัจากสิ่งตอบแทนท่ีโอนใหแ้ละรบัรูเ้ป็นค่าใชจ้่ายอ่ืน  
 
หากมีการออกโครงการจ่ายโดยใช้หุน้เป็นเกณฑ ์(โครงการทดแทน) เพ่ือแลกเปล่ียนกับโครงการท่ีพนักงานของผู้ถูกซือ้ถืออยู่ 
(โครงการผูถู้กซือ้) ขึน้อยู่กบัตน้ทุนบริการในอดีต ผูซื้อ้ตอ้งวดัส่วนของโครงการทดแทนดว้ยมลูค่าตามราคาตลาดซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของส่ิงตอบแทนท่ีโอน หากมีขอ้ก าหนดเก่ียวกับการท างานในอนาคต ผลต่างระหว่างมลูค่าซึ่งรวมอยู่ในสิ่งตอบแทนท่ีโอนไปและ
ราคาตลาดของโครงการทดแทน รบัรูเ้ป็นผลตอบแทนพนกังานภายหลงัการรวมธุรกิจ 
 
หนีส้ินท่ีอาจเกิดขึน้ของบรษิัทท่ีถูกซือ้ท่ีรบัมาจากการรวมธุรกิจ รบัรูเ้ป็นหนีส้ินหากมีภาระผูกพนัในปัจจุบนัซึ่งเกิดขึน้จากเหตุการณ์
ในอดีต และสามารถวดัมลูคา่ยตุธิรรมไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ 
กลุ่มบรษิัทวดัมลูคา่ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคมุตามอตัราส่วนไดเ้สียในสินทรพัยส์ุทธิท่ีไดม้าจากผูถู้กซือ้ 
 
ตน้ทนุท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซือ้ของกลุ่มบริษัทท่ีเกิดขึน้ซึ่งเป็นผลมาจากการรวมธุรกิจ เช่น ค่าท่ีปรกึษากฎหมาย ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
และคา่ท่ีปรกึษาอ่ืนๆ ถือเป็นคา่ใชจ้่ายเม่ือเกิดขึน้ 
 
บริษทัยอ่ย 
 
บรษิัทย่อยเป็นกิจการท่ีอยู่ภายใตก้ารควบคมุของกลุ่มบรษิัท  การควบคมุเกิดขึน้เม่ือกลุ่มบริษัทเปิดรบัหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผนั
แปรจากการเก่ียวข้องกับกิจการนั้นและมีความสามารถในการใช้อ  านาจเหนือกิจการนั้นท าให้เกิดผลกระทบต่อจ านวนเงิน
ผลตอบแทนของกลุ่มบริษัท  งบการเงินของบริษัทย่อยไดร้วมอยู่ในงบการเงินรวมนับแต่วนัท่ีมีการควบคุมจนถึงวนัท่ีการควบคุม
สิน้สดุลง 
 
สว่นไดเ้สยีทีไ่ม่มีอ านาจควบคมุ  
 
ณ วนัท่ีซือ้ธุรกิจ กลุ่มบรษิัทวดัมลูคา่ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคมุตามอตัราส่วนไดเ้สียในสินทรพัยส์ุทธิท่ีไดม้าจากผูถ้กูซือ้ 
 
การเปล่ียนแปลงส่วนไดเ้สียในบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัทท่ีไม่ท  าใหก้ลุ่มบริษัทสูญเสียอ านาจการควบคมุจะบนัทกึบญัชีโดยถือเป็น
รายการในส่วนของเจา้ของ 
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การสูญเสยีการควบคมุ 
 
เม่ือกลุ่มบรษิัทสญูเสียการควบคมุในบรษิัทย่อย กลุ่มบรษิัทตดัรายการสินทรพัยแ์ละหนีส้ินของบริษัทย่อยนัน้ออก รวมถึงส่วนไดเ้สีย
ท่ีไม่มีอ  านาจการควบคุมและส่วนประกอบอ่ืนในส่วนของเจา้ของท่ีเก่ียวขอ้งกับบริษัทย่อยนัน้ ก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดขึน้จากการ
สญูเสียการควบคมุในบรษิัทย่อยรบัรูใ้นก าไรหรือขาดทนุ ส่วนไดเ้สียในบรษิัทย่อยเดิมท่ียงัคงเหลืออยู่ใหว้ดัมลูค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม 
ณ วนัท่ีสญูเสียการควบคมุ 
 
สว่นไดเ้สยีในเงนิลงทนุทีบ่นัทกึตามวธีิส่วนไดเ้สีย 
 
ส่วนไดเ้สียของกลุ่มบรษิัทในเงินลงทนุท่ีบนัทกึตามวธีิส่วนไดเ้สีย ประกอบดว้ยส่วนไดเ้สียในการรว่มคา้ 
 
การร่วมคา้เป็นการร่วมการงานท่ีกลุ่มบริษัทมีการควบคุมร่วมในการงานนั้น โดยมีสิทธิในสินทรพัยส์ุทธิของการร่วมการงานนั้น
มากกวา่การมีสิทธิในสินทรพัยแ์ละภาระผกูพนัในหนีส้ินท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรว่มการงานนัน้ 
ส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้บนัทึกบญัชีตามวิธีส่วนไดเ้สีย โดยรบัรูร้ายการเม่ือเริ่มแรกดว้ยราคาทุนซึ่งรวมถึงตน้ทุนการท ารายการ
ภายหลงัการรบัรูร้ายการเริ่มแรก ส่วนแบง่ก าไรหรือขาดทนุเบด็เสรจ็อ่ืนของเงินลงทนุท่ีบนัทกึตามวธีิส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษัท จะถูก
บนัทกึในงบการเงินรวมจนถงึวนัท่ีกลุ่มบรษิัทสญูเสียความมีอิทธิพลอย่างมีนยัส าคญั หรือการควบคมุรว่ม 
 
การตดัรายการในงบการเงนิรวม 
 
ยอดคงเหลือและรายการบญัชีระหวา่งกิจการในกลุ่ม รวมถงึรายไดห้รือคา่ใชจ้่ายท่ียงัไม่เกิดขึน้จริงซึ่งเป็นผลมาจากรายการระหว่าง
กิจการในกลุ่ม ถูกตดัรายการในการจัดท างบการเงินรวม  ก าไรท่ียังไม่เกิดขึน้จริงซึ่งเป็นผลมาจากรายการกับการร่วมคา้ถูกตัด
รายการกับเงินลงทุนเท่าท่ีกลุ่มบริษัทมีส่วนไดเ้สียในกิจการท่ีถูกลงทุนนัน้  ขาดทุนท่ียังไม่เกิดขึน้จริงถูกตัดรายการในลักษณะ
เดียวกบัก าไรท่ียงัไม่เกิดขึน้จรงิ แตเ่ทา่ท่ีเม่ือไม่มีหลกัฐานการดอ้ยค่าเกิดขึน้ 
 

(ค) เกณฑ์การวัดมูลค่า 
 
งบการเงินนีจ้ดัท  าขึน้โดยถือหลกัเกณฑก์ารบนัทกึตามราคาทนุเดมิ ยกเวน้ท่ีกล่าวไวใ้นนโยบายการบญัชี  
 

(ง) สกุลเงินทีใ่ช้ในการด าเนินงานและน าเสนองบการเงิน 
 
งบการเงินนีจ้ดัท  าและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซึง่เป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของบริษัท ขอ้มลูทางการเงินทัง้หมดและ
ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินมีการปัดเศษเพ่ือใหแ้สดงเป็นหลกัพนั ยกเวน้ท่ีระบไุวเ้ป็นอย่างอ่ืน 

 
(จ) สัญญาเช่า 

 
การก าหนดอายสุญัญาเช่าท่ีมีสิทธิการเลือกในการขยายอายสุญัญาเช่าหรือยกเลิกสญัญาเช่า – กลุ่มบรษิัทในฐานะผูเ้ช่า 
 
ในการก าหนดอายุสญัญาเช่า ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชด้ลุยพินิจในการประเมินวา่กลุ่มบริษัทมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผล
หรือไม่ท่ีจะใชส้ิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า โดยค านึงถึงขอ้เท็จจริงและสภาพแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้ง
ทัง้หมดท่ีท าใหเ้กิดสิ่งจูงใจในทางเศรษฐกิจส าหรบักลุ่มบริษัทในการใชส้ิทธิเลือกนัน้ ภายหลงัจากวนัท่ีสญัญาเช่ามีผล กลุ่มบริษัท
จะประเมินอายุสัญญาเช่าใหม่หากมีเหตุการณห์รือสถานการณ์ท่ีมีนยัส าคญัซึ่งอยู่ภายใตก้ารควบคมุและส่งผลต่อความแน่นอน
อย่างสมเหตสุมผลท่ีจะใชส้ิทธิเลือก 
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การจดัประเภทของสญัญาเชา่ – กลุ่มบริษทัในฐานะผูใ้หเ้ชา่ 
 
ในการพิจารณาประเภทของสญัญาเช่าวา่เป็นสญัญาเช่าด  าเนินงานหรือสญัญาเช่าเงินทนุ ฝ่ายบริหารไดใ้ชด้ลุยพินิจในการประเมิน
เง่ือนไขและรายละเอียดของสญัญาเพ่ือพิจารณาวา่กลุ่มบรษิัทไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของในสินทรพัยท่ี์
เช่าดงักล่าวแลว้หรือไม่ 
 
คา่เผือ่ผลขาดทนุดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกิดขึน้ของลูกหนีก้ารคา้และสนิทรพัย์ทีเ่กิดจากสญัญา 
 
ในการประมาณค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ของลูกหนีก้ารคา้และสินทรพัย์ท่ีเกิดจากสัญญา ฝ่ายบริหาร
จ าเป็นตอ้งใชด้ลุยพินิจในการประมาณการผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้จากลูกหนีแ้ต่ละราย โดยค านึงถึงประสบการณ์
การเก็บเงินในอดีต อายขุองหนีท่ี้คงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจท่ีคาดการณไ์วข้องกลุ่มลูกคา้ท่ีมีความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีคลา้ยคลึงกนั 
เป็นตน้ ทัง้นี ้ขอ้มลูผลขาดทนุดา้นเครดิตจากประสบการณใ์นอดีตและการคาดการณส์ภาวะเศรษฐกิจของกลุ่มบริษัทอาจไม่ไดบ้่ง
บอกถงึการผิดสญัญาของลกูคา้ท่ีเกิดขึน้จรงิในอนาคต 
 

(ฉ) การช าระบัญชีและการส้ินสุดการจัดท างบการเงินรวมของบริษัท  สหวิริยาสตีลอินดัสตรี  ยูเค  จ ากัด  และ 
งบการเงินของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จ ากัด 
 
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดสัตรี ยูเค จ ากดั เป็นผูผ้ลิตเหล็กและเหล็กแท่งแบนครบวงจร จากผลการด าเนินงานขาดทุนท่ีผ่านมาและ
การลดลงของราคาเหล็กโลกอย่างตอ่เน่ืองท าให ้ในปี 2558 บรษิัท สหวิริยาสตีลอินดสัตรี ยูเค จ ากดั ไดห้ยุดการผลิตเหล็กแท่งแบน 
และผูช้  าระบญัชีไดถ้กูแตง่ตัง้และเขา้มาควบคมุ ส่งผลใหบ้รษิัทไม่มีอ  านาจในการควบคมุตอ่ธุรกิจหรือการด าเนินงานของ บริษัท สห
วิริยาสตีลอินดสัตรี ยูเค จ ากัด อีกต่อไป ดว้ยเหตดุงักล่าวสินทรพัยแ์ละหนีส้ินของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดสัตรี ยูเค จ ากดั ถูกตดั
รายการออกจากงบการเงินรวมและถกูแทนท่ีดว้ยการรบัรูร้ายการเงินลงทนุในบรษิัท สหวริยิาสตีลอินดสัตรี ยูเค จ ากดั ซึ่งบนัทกึดอ้ย
คา่เตม็จ านวนดว้ยมลูคา่ท่ีคาดว่าจะไดร้บัคืน ในระหวา่งปี 2558 ปัจจบุนัอยู่ระหวา่งการช าระบญัชี 
 
โดยปัจจบุนัรายละเอียดความคืบหนา้เก่ียวกบั บรษิัท สหวริยิาสตีลอินดสัตรี ยเูค จ ากดั ไดก้ล่าวไวต้ามหมายเหตขุอ้ 16 และ 26 
 
ส่วนไดเ้สียสทุธิและมลูคา่ตามบญัชีของเงินลงทนุในบรษิัท สหวริยิาสตีลอินดสัตรี ยูเค จ ากดั ไดจ้ดัประเภทเป็นสินทรพัยท่ี์ถือไวเ้พ่ือ
จ าหน่ายในงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ดงัตอ่ไปนี ้
 
   หน่วย : พนับาท 
 สดัส่วนความ

เป็นเจา้ของ ราคาทนุ การดอ้ยคา่ ราคาทนุ-สทุธิ 
 (รอ้ยละ)  
เงินลงทนุบรษิัท สหวริยิาสตีลอินดสัตรี  
     ยเูค จ ากดั 100 27,481,792 27,481,792 - 
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4. มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบับใหม่ 
 
4.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ทีเ่ร่ิมบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

 
ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรบัปรุง
จ านวนหลายฉบบั ซึ่งมีผลบงัคบัใชส้  าหรบังบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเริ่มในหรือหลังวนัท่ี 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบตั ิ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดร้บัการปรับปรุงหรือจดัใหมี้ขึน้เพ่ือใหมี้เนือ้หาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายใหช้ดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบตัิทางการบญัชีและการใหแ้นวปฏิบตัิทางการบญัชี
กบัผูใ้ชม้าตรฐาน 
 
การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบตันีิไ้ม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัตอ่งบการเงินของกลุ่มบรษิัท 

 
4.2  มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 

มกราคม 2565 
 
สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรบัปรุงหลายฉบบั ซึ่งจะมีผลบงัคบัใชส้  าหรบังบการเงินท่ีมี
รอบระยะเวลาบญัชีท่ีเริ่มในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดร้บัการปรบัปรุงหรือจดัใหมี้
ขึน้เพ่ือใหมี้เนือ้หาเทา่เทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายใหช้ดัเจนเก่ียวกบัวิธี
ปฏิบตัทิางการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบบัมีการใหข้อ้ผ่อนปรนในทางปฏิบตัิหรือขอ้ยกเวน้ชั่วคราวกบัผูใ้ช้
มาตรฐาน 
 
ปัจจบุนัฝ่ายบรหิารของกลุ่มบรษิัทอยู่ระหวา่งการประเมินแนวทางการด าเนินการและพิจารณาผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ี
เริ่มน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบตัิ 
 

5. สรุปนโยบายการบัญชีทีส่ าคัญ 
 
นโยบายการบญัชีท่ีน าเสนอดงัตอ่ไปนีไ้ดถื้อปฏิบตัโิดยสม ่าเสมอส าหรบังบการเงินทกุรอบระยะเวลาท่ีรายงาน 
 

(ก) รายได้และค่าใช้จ่าย 
 
รายไดท่ี้รบัรูไ้ม่รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและแสดงสทุธิจากส่วนลดการคา้ 
 
รายไดจ้ากการขายสนิคา้ 
 
กลุ่มบรษิัทรบัรูร้ายไดจ้ากการขายเม่ือไดโ้อนการควบคมุในสินคา้ใหลู้กคา้แลว้ กล่าวคือเม่ือมีการส่งมอบสินคา้ไปใหก้บัผูซ้ือ้แลว้ 
และจะไม่รบัรูร้ายไดถ้า้ฝ่ายบรหิารยงัมีการควบคมุหรือบรหิารสินคา้ท่ีขายไปแลว้นัน้หรือมีความไม่แน่นอนท่ีมีนยัส าคญัในการไดร้บั
ประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจจากการขายสินคา้หรือใหบ้ริการนัน้ ไม่อาจวดัมลูค่าของจ านวนรายไดแ้ละตน้ทนุท่ีเกิดขึน้ไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ 
รายไดจ้ากการขายแสดงตามมลูคา่สทุธิท่ีจะไดร้บั หรือคาดวา่จะไดร้บั หลงัจากหกัประมาณการสินคา้รบัคืนและส่วนลด 
 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 
 
กลุ่มบริษัทพิจารณาว่าสญัญาบริการ โดยส่วนใหญ่มีภาระท่ีตอ้งปฏิบตัิภาระเดียว กลุ่มบริษัทรบัรูร้ายไดจ้ากการใหบ้ริการตลอด
ช่วงเวลาท่ีใหบ้ริการ โดยใช้วิธีปัจจัยน าเข้าในการวดัขัน้ความส าเร็จของงานซึ่งค  านวณ โดยการเปรียบเทียบตน้ทุนงานบริการท่ี
เกิดขึน้แลว้จนถงึวนัสิน้ปีกบัตน้ทนุงานบรกิารทัง้หมดท่ีคาดว่าจะใชใ้นการใหบ้รกิารตามสญัญา 
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กลุ่มบริษัทจะพิจารณาความน่าจะเป็นในการรบัรูร้ายไดท่ี้เกิดจากการเปล่ียนแปลงของสญัญา การเรียกรอ้งความเสียหาย ความ
ล่าชา้ในการส่งมอบและคา่ปรบัตามสญัญา โดยจะรบัรูร้ายไดเ้ฉพาะในกรณีท่ีมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ในระดบัสูงมากกว่าจะไม่
มีการกลบัรายการท่ีมีนยัส าคญัของจ านวนรายไดท่ี้รบัรูส้ะสม 
 
เม่ือมูลค่าและความส าเร็จของงานไม่สามารถวดัไดอ้ย่างสมเหตุสมผล รายไดจ้ะรบัรูต้ามตน้ทนุท่ีเกิดขึน้จริงท่ีคาดว่าจะไดร้บัคืน
เทา่นัน้ 
 
รายไดจ้ากการก่อสรา้ง 
 
กลุ่มบรษิัท รบัรูร้ายไดจ้ากสญัญาก่อสรา้งตลอดช่วงเวลาท่ีก่อสรา้ง โดยใชว้ิธีปัจจยัส่งออกในการวดัความส าเร็จของงานอตัราส่วน
ของงานท่ีท าเสร็จ ค  านวณโดยการเปรียบเทียบผลงานท่ีเกิดขึน้แลว้จนถึงวนัสิน้ ปี กับผลงานทัง้หมดท่ีคาดว่าจะใชใ้นการก่อสรา้ง
ตามสญัญา บริษัทจะตัง้ส  ารองเผ่ือผลขาดทุนจากงานก่อสรา้งทนัทีท่ีทราบว่าจะมีผลขาดทนุเกิดขึน้ส  าหรบัรายไดท่ี้รบัรูแ้ลว้ในปีท่ี
รายงาน ส่วนท่ีเกินกว่ารายไดท่ี้ถึงก าหนดช าระตามสัญญาแสดงไวเ้ป็น “สินทรพัยท่ี์เกิดจากสัญญา” และส่วนท่ีต  ่ากว่ารายไดท่ี้
ก าหนดช าระตามสญัญาแสดงไวเ้ป็น “หนีส้ินท่ีเกิดจากสญัญา” ในงบแสดงฐานะการเงิน 
 
เงนิปันผลรบั 
 
เงินปันผลรบับนัทกึในก าไรหรือขาดทนุในวนัท่ีกลุ่มบริษัทมีสิทธิไดร้บัเงินปันผล 
 
รายไดท้างการเงนิ 
 
กลุ่มบรษิัทถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยค านงึถงึอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้รงิ 
 
คา่นายหนา้ 
 
ส าหรบัรายการคา้ท่ีกลุ่มบรษิัทเขา้ลกัษณะการเป็นตวัแทนมากกวา่การเป็นตวัการ กลุ่มบรษิัทจะรบัรูร้ายไดเ้ม่ือกิจการใหบ้ริการเสร็จ
สิน้ดว้ยจ านวนเงินสทุธิเป็นค่านายหนา้ 
 
รายไดอ้ืน่และคา่ใชจ้่าย 
 
รายไดอ่ื้นและคา่ใชจ้่ายรบัรูต้ามเกณฑค์งคา้ง 
 

(ข) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 

 เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดประกอบดว้ย เงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินลงทนุระยะสัน้ท่ีมีสภาพคล่องสูง และไม่มีขอ้จ ากดั
ในการเบกิใช ้

 
(ค) ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอื้่น 

 
ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ่ื้นแสดงในราคาตามใบแจง้หนีห้กัคา่เผ่ือผลขาดทนุดา้นเครดติ  
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(ง) สินค้าคงเหลือ 
 
สินคา้คงเหลือแสดงในราคาทนุหรือมลูคา่สทุธิท่ีจะไดร้บัแลว้แตร่าคาใดจะต ่ากว่า 
ตน้ทุนของวตัถุดิบประเภทเหล็กแท่งแบนค านวณโดยใชว้ิธีถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนัก สินคา้ส าเร็จรูป ค  านวณโดยใชว้ิธีเฉพาะเจาะจง 
ตน้ทนุสินคา้ประกอบดว้ย ตน้ทนุท่ีซือ้ ตน้ทนุในการดดัแปลงหรือตน้ทนุอ่ืนเพ่ือใหส้ินคา้อยู่ในสถานท่ีและสภาพปัจจุบนัในกรณีของ
สินคา้ส าเร็จรูปและสินคา้ระหว่างผลิตท่ีผลิตเอง ตน้ทุนสินคา้ รวมการปันส่วนของค่าโสหุย้การผลิตอย่างเหมาะสมโดยค านึงถึง
ระดบัก าลงัการผลิตตามปกต ิ
 
มลูคา่สทุธิท่ีจะไดร้บัเป็นการประมาณราคาท่ีจะขายไดจ้ากการด าเนินธุรกิจปกติหกัดว้ยค่าใชจ้่ายท่ีจ าเป็นโดยประมาณในการขาย  
 

(จ) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถื่อไว้เพื่อขาย 
 
สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน (หรือกลุ่มสินทรพัยท่ี์ยกเลิกซึง่ประกอบดว้ยสินทรพัยแ์ละหนีส้ิน) ท่ีคาดวา่มลูค่าตามบญัชีท่ีจะไดร้บัคืนส่วน
ใหญ่มาจากการขายมากกว่ามาจากการใชส้ินทรพัยน์ัน้ตอ่ไป จดัประเภทเป็นสินทรพัยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขาย สินทรพัย ์ (หรือส่วนประกอบ
ของกลุ่มสินทรพัยท่ี์ยกเลิก) วดัมลูค่าดว้ยจ านวนท่ีต  ่ากว่าระหว่างมลูค่าตามบญัชีกบัมลูค่ายตุธิรรมหกัตน้ทนุในการขาย  
ผลขาดทนุจากการดอ้ยค่าส าหรบักลุ่มสินทรพัยท่ี์ยกเลิกน าไปปันส่วนใหก้บัค่าความนิยมเป็นอนัดบัแรก แลว้จงึปันส่วนใหก้บัยอด
คงเหลือของสินทรพัยแ์ละหนีส้ินตามสดัส่วน ยกเวน้ไม่ปันส่วนรายการขาดทนุใหก้บัสินคา้คงเหลือและสินทรพัยท์างการเงิน  
ผลขาดทนุจากการดอ้ยค่าส าหรบัการลดมลูคา่ในครัง้แรกและผลก าไรและขาดทนุจากการวดัมลูคา่ในภายหลงัรบัรูใ้นก าไรหรือ
ขาดทนุ ผลก าไรรบัรูไ้ม่เกินยอดผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่สะสมท่ีเคยรบัรู ้
 

(ฉ) เงินลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วมค้า 
 
เงินลงทนุในบรษิัทย่อยและการรว่มคา้ ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท บนัทกึบญัชีโดยใชว้ิธีราคาทนุส่วนการบนัทกึบญัชีเงิน
ลงทนุในการร่วมคา้ในงบการเงินรวมใชว้ิธีส่วนไดเ้สีย 

 
(ช) ทีดิ่น อาคารและอุปกรณ์ 

 
การรบัรูแ้ละการวดัมลูคา่ 
 
สนิทรพัยท์ีเ่ป็นกรรมสทิธิข์องกิจการ 
 
ท่ีดนิ อาคารและอปุกรณแ์สดงดว้ยราคาทนุหกัคา่เส่ือมราคาสะสมและขาดทนุจากการดอ้ยค่า  
 
ราคาทนุรวมถึงตน้ทุนทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งกับการไดม้าของสินทรพัย ์ตน้ทุนของการก่อสรา้งสินทรพัยท่ี์กิจการก่อสรา้งเอง รวมถึง
ตน้ทนุของวสัด ุแรงงานทางตรง และตน้ทนุทางตรงอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัหาสินทรพัยเ์พ่ือใหส้ินทรพัยน์ัน้อยู่ในสภาพท่ีพรอ้มจะ
ใชง้านไดต้ามความประสงค ์ ตน้ทุนในการรือ้ถอน  การขนยา้ย การบูรณะสถานท่ีตัง้ของสินทรพัยแ์ละตน้ทุนการกูยื้ม  ส าหรบั
เครื่องมือท่ีควบคุมโดยลิขสิทธ์ิซอฟทแ์วรซ์ึ่งไม่สามารถท างานไดโ้ดยปราศจากลิขสิทธ์ิซอฟทแ์วรน์ั้นใหถื้อว่าลิขสิทธ์ิซอฟทแ์วร์
ดงักล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอปุกรณ ์ 
 
ส่วนประกอบของรายการท่ีดนิ อาคาร และอปุกรณแ์ตล่ะรายการท่ีมีอายกุารใหป้ระโยชนไ์ม่เท่ากนัตอ้งบนัทกึแต่ละส่วนประกอบท่ีมี
นยัส าคญัแยกตา่งหากจากกนั  
 
ก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดร้บัจากการจ าหน่ายกับมลูค่า
ตามบญัชีของที่ดนิ อาคารและอปุกรณ ์โดยรบัรูส้ทุธิเป็นรายไดอ่ื้นในก าไรหรือขาดทนุ 
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ตน้ทนุทีเ่กิดขึน้ในภายหลงั 
 
ตน้ทุนในการเปล่ียนแทนส่วนประกอบจะรบัรูเ้ป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบญัชีของรายการท่ีดิน  อาคารและอุปกรณ์ ถา้มีความ
เป็นไปไดค้อ่นขา้งแน่ท่ีกลุ่มบรษิัทจะไดร้บัประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนัน้ และสามารถวดัมลูค่าตน้ทนุของรายการ
นัน้ไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ  ชิน้ส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัจ าหน่ายตามมลูค่าตามบญัชี ตน้ทนุท่ีเกิดขึน้ในการซ่อมบ ารุงท่ีดิน อาคาร
และอปุกรณท่ี์เกิดขึน้เป็นประจ าจะรบัรูใ้นก าไรหรือขาดทนุเม่ือเกิดขึน้ 
 
คา่เสือ่มราคา 
 
คา่เส่ือมราคาค านวณจากมลูคา่เส่ือมสภาพของรายการอาคาร และอปุกรณ ์ซึง่ประกอบดว้ยราคาทนุของสินทรพัยห์รือตน้ทนุในการ
เปล่ียนแทนอ่ืน หกัดว้ยมลูคา่คงเหลือของสินทรพัย ์ 
 
ค่าเส่ือมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุนค านวณ  โดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการใช้งานโดยประมาณของ
ส่วนประกอบของสินทรพัยแ์ตล่ะรายการหรือตามหน่วยของผลผลิต  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 
ท่าเทียบเรือและสาธารณูปโภค 5 และ 30 ปี 
เรือลากจงู 5 - 17 ปี 
โรงพกัสินคา้และคลงัสินคา้ทณัฑบ์น 5 ปี 
 
กลุ่มบรษิัทไม่คดิคา่เส่ือมราคาส าหรบัท่ีดนิและสินทรพัยท่ี์อยู่ระหว่างการก่อสรา้งและตดิตัง้ 
 
วิธีการคิดค่าเส่ือมราคา อายุการใหป้ระโยชนข์องสินทรพัยแ์ละมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอย่างนอ้ยท่ีสุดทุกสิน้รอบปีบญัชี และ
ปรบัปรุงตามความเหมาะสม 
 

(ซ) สัญญาเช่า 
 
ณ วนัเริ่มตน้ของสญัญาเช่า กลุ่มบริษัทจะประเมินว่าสญัญาเป็นสญัญาเช่าหรือประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือไม่ โดยสญัญาจะเป็น
สญัญาเช่าหรือประกอบดว้ยสญัญาเช่า ถา้สญัญานัน้มีการใหสิ้ทธิในการควบคมุการใชสิ้นทรพัยท่ี์ระบุไดส้  าหรบัช่วงเวลาหนึ่งเพ่ือ
การแลกเปล่ียนกบัสิ่งตอบแทน 
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บริษัทในฐานะผู้เช่า 
 

กลุ่มบรษิัทใชว้ธีิการบญัชีเดียวส าหรบัการรบัรูร้ายการและการวดัมลูคา่สญัญาเช่าทกุสญัญา เวน้แต่สญัญาเช่าระยะสัน้และสญัญา
เช่าท่ีสินทรพัยอ์า้งอิงมีมลูคา่ต  ่า ณ วนัท่ีสญัญาเช่าเริ่มมีผล (วนัท่ีสินทรพัยอ์า้งอิงพรอ้มใชง้าน) กลุ่มบริษัทบนัทกึสินทรพัยส์ิทธิการ
ใชซ้ึง่แสดงสิทธิในการใชส้ินทรพัยอ์า้งอิงและหนีส้ินตามสญัญาเช่าตามการจ่ายช าระตามสญัญาเช่า 
 
ก) สินทรัพยส์ิทธิการใช้ 

 
สินทรพัยส์ิทธิการใชว้ดัมลูค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสม ผลขาดทนุจากการดอ้ยค่าสะสม และปรบัปรุงดว้ย
การวดัมลูค่าของหนีส้ินตามสญัญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรพัยส์ิทธิการใช ้ประกอบดว้ยจ านวนเงินของหนีส้ินตาม
สญัญาเช่าจากการรบัรูเ้ริ่มแรก ตน้ทนุทางตรงเริ่มแรกท่ีเกิดขึน้ จ  านวนเงินท่ีจ่ายช าระตามสญัญาเช่า ณ วนัท่ีสัญญา
เช่าเริ่มมีผลหรือก่อนวนัท่ีสญัญาเช่าเริ่มมีผล และหกัดว้ยสิ่งจงูใจตามสญัญาเช่าท่ีไดร้บั 
 
ราคาทุนของสินทรัพย์สิทธิการใชร้วมถึงประมาณการตน้ทุนท่ีจะเกิดขึน้ส  าหรบัผูเ้ช่าในการรือ้และขนย้ายสินทรพัย์
อา้งอิง การบูรณะสถานท่ีตัง้ของสินทรัพย์อ้างอิงหรือการบูรณะสินทรัพย์อ้างอิงใหอ้ยู่ในสภาพตามท่ีก 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
สิทธิในการยกเลิกสญัญาเช่า กลุ่มบรษิัทบนัทกึคา่เช่าผนัแปรที่ไม่ขึน้อยู่กบัดชันีหรืออตัราเป็นค่าใชจ้่ายในปีท่ีเหตกุารณ์
หรือเง่ือนไขซึง่เก่ียวขอ้งกบัการจ่ายช าระนัน้ไดเ้กิดขึน้ 
 
กลุ่มบรษิทัคดิลดมลูคา่ปัจจบุนัของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่าโดยใชอ้ตัราดอกเบีย้การกูยื้มส่วนเพิ่ม ณ วนัท่ี
สญัญาเช่ามีผล หากอตัราดอกเบีย้ตามนัยของหนีสิ้นสญัญาเช่านัน้ไม่สามารถก าหนดได ้ทัง้นีอ้ตัราดอกเบีย้การกูยื้ม
ส่วนเพิ่มอา้งอิงจากอตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรฐับาลปรบัดว้ยค่าความเส่ียงท่ีเหมาะสมตามระยะเวลาของสญัญา
เช่านัน้ หลงัจากวนัท่ีสญัญาเช่าเริ่มมีผล มูลค่าตามบญัชีของหนีส้ินตามสญัญาเช่าจะเพิ่มขึน้จากดอกเบีย้ของหนีส้ิน
ตามสัญญาเช่า และลดลงจากการจ่ายช าระหนีส้ินตามสัญญาเช่า นอกจากนี ้มูลค่าตามบญัชีของหนีส้ินตามสญัญา
เช่าจะถูกจดัมลูค่าใหม่เม่ือมีการเปล่ียนแปลงอายุสัญญาเช่า การเปล่ียนแปลงการจ่ายช าระตามสญัญาเช่า หรือการ
เปล่ียนแปลงในการประเมินสิทธิเลือกซือ้สินทรพัยอ์า้งอิง 
 

ค) สัญญาเช่าระยะส้ันและสัญญาเช่าซึง่สินทรัพยอ้์างอิงมีมูลค่าต ่าหนี้สินตามสัญญาเช่า 
 
สญัญาเช่าท่ีมีอายสุญัญาเช่า 12 เดือนหรือนอ้ยกวา่นบัตัง้แตว่นัท่ีสญัญาเช่าเริ่มมีผล หรือสญัญาเช่าซึ่งสินทรพัยอ์า้งอิง
มีมลูคา่ต  ่า จะบนัทกึเป็นคา่ใชจ้่ายตามวธีิเสน้ตรงตลอดอายสุญัญาเช่า 
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ง) รายการขายและเช่ากลับคืน 
 

กลุ่มบริษัทวดัมูลค่าสินทรพัยส์ิทธิการใชท่ี้เกิดจากการเช่ากลบัคืนตามสดัส่วนของมูลค่าตามบญัชีเดิมของสินทรพัยท่ี์
เก่ียวขอ้งกบัสิทธิในการใชส้ินทรพัยท่ี์ยงัคงอยู่กบักลุ่มบรษิัท โดยบรษิัทจะรบัรูเ้ฉพาะจ านวนเงินของผลก าไรหรือขาดทนุ
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสิทธิท่ีโอนไปยงัผูใ้หเ้ช่า  
 
หากมลูคา่ยตุธิรรมของสิ่งตอบแทนส าหรบัการขายสินทรพัยต์  ่ากว่ามลูค่ายุติธรรมของสินทรพัย ์ กลุ่มบริษัทจะปรบัปรุง
ส่วนต่างโดยถือเป็นการจ่ายล่วงหนา้ของการจ่ายช าระตามสญัญาเช่า เพ่ือวดัมูลค่าจ านวนเงินท่ีไดร้บัจากการขายให้
เป็นมลูคา่ยตุธิรรม 

 
บริษัทในฐานะผู้ให้เช่า 
 
กรณีสญัญาเชา่เงนิทนุ 
 
สัญญาเช่าท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไปใหก้ับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าเงินทุน ณ วันท่ี
สญัญาเช่าเริ่มมีผล บริษัทฯ บนัทกึสินทรพัยภ์ายใตส้ัญญาเช่าเงินทนุเป็นลูกหนีด้ว้ยจ านวนท่ีเท่ากับเงินลงทนุสุทธิตามสัญญาเช่า
หรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจ านวนเงินท่ีจะไดร้บัตามสัญญาเช่าและมูลค่าคงเหลือท่ีไม่ไดร้บัการประกัน หลงัจากนัน้จะรบัรูร้ายได้
ทางการเงินตลอดอายสุญัญาเช่าในรูปแบบท่ีสะทอ้นถงึอตัราผลตอบแทนรายปีคงที่ของเงินลงทนุสทุธิตามสญัญาเช่า 
 
กรณีสญัญาเชา่ด าเนนิงาน 
 
สญัญาเช่าท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไม่ไดโ้อนไปใหก้บัผูเ้ช่าถือเป็นสญัญาเช่าด  าเนินงาน บริษัทฯ 
บนัทกึจ านวนเงินท่ีไดร้บัตามสญัญาเช่าด  าเนินงานเป็นรายไดใ้นส่วนของก าไรหรือขาดทนุตามวิธีเสน้ตรงตลอดอายุของสญัญาเช่า 
ตน้ทุนทางตรงเริ่มแรกท่ีเกิดขึน้จากการไดม้าซึ่งสัญญาเช่าด  าเนินงานรวมในมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์อา้งอิงและรบัรูเ้ป็น
คา่ใชจ้่ายตลอดอายสุญัญาเช่าโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกนักบัรายไดจ้ากสญัญาเช่า 
 

(ฌ) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 
สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนท่ีกลุ่มบริษัทซือ้มาและมีอายุการใชง้านจ ากดัระยะเวลา 3 - 5 ปี แสดงในราคาทุนหกัค่าตดัจ าหน่ายสะสมและ
ผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่สะสม 
 

(ญ) การด้อยค่าของสินทรัพย์ทีไ่ม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน 
 
ยอดสินทรัพย์ตามบัญชีของกลุ่มบริษัทได้รับกา รทบทวน ณ ทุกวัน ท่ี รายงานว่า มีข้อบ่ง ชี ้เ รื่ อ งการด้อยค่าหรือ ไม่  
ในกรณีท่ีมีขอ้บ่งชีจ้ะท าการประมาณมลูค่าสินทรพัยท่ี์คาดว่าจะไดร้บัคืน ส าหรบัค่าความนิยมและสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายุการ
ใหป้ระโยชนไ์ม่ทราบแน่นอน หรือยงัไม่พรอ้มใชง้าน จะประมาณมลูคา่ท่ีคาดวา่จะไดร้บัคืนทกุปี ในช่วงเวลาเดียวกนั  
 
ขาดทนุจากการดอ้ยค่ารบัรูเ้ม่ือมลูค่าตามบญัชีของสินทรพัยห์รือมูลค่าตามบญัชีของหน่วยสินทรพัยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดสูงกว่ามูล
คา่ท่ีจะไดร้บัคืน ขาดทนุจากการดอ้ยคา่บนัทกึในก าไรหรือขาดทนุ  
 
มลูคา่ท่ีคาดว่าจะไดร้บัคืนของสินทรพัยท่ี์ไม่ใช่สินทรพัยท์างการเงินหมายถึง มลูค่าจากการใชข้องสินทรพัยห์รือมลูค่ายุติธรรมของ
สินทรพัยห์กัตน้ทนุในการขายแลว้แตม่ลูคา่ใดจะสงูกวา่  ในการประเมินมลูคา่จากการใชข้องสินทรพัย ์ ประมาณการกระแสเงินสดท่ี
จะไดร้บัในอนาคตจะคดิลดเป็นมลูคา่ปัจจบุนัโดยใชอ้ตัราคดิลดก่อนค านึงภาษีเงินไดเ้พ่ือใหส้ะทอ้นมูลค่าท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาด

166ส่วนที่ 3
งบการเงิน

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี/
รายงานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน)



ปัจจบุนั ซึง่แปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีตอ่สินทรพัยส์  าหรบัสินทรพัยท่ี์ไม่ก่อใหเ้กิดกระแสเงินสดรบัโดยอิสระจากสินทรพัยอ่ื์น 
จะพิจารณามลูคา่ท่ีคาดวา่จะไดร้บัคืนรวมกบัหน่วยสินทรพัยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดท่ีสินทรพัยน์ัน้เก่ียวขอ้งดว้ย 
 
การกลบัรายการดอ้ยคา่ 
 
ขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของสินทรพัยท่ี์ไม่ใช่สินทรพัยท์างการเงินอ่ืนๆ ท่ีเคยรบัรูใ้นปีก่อนจะถกูประเมิน ณ ทกุวนัท่ีท่ีออกรายงานว่ามี
ขอ้บ่งชีเ้รื่องการดอ้ยค่าหรือไม่ ขาดทนุจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการ หากมีการเปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใชใ้นการ ค านวณ
มลูคา่ท่ีคาดวา่จะไดร้บัคืน  ขาดทนุจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการเพียงเท่าท่ีมลูค่าตามบญัชีของสินทรพัยไ์ม่เกินกว่ามลูค่าตาม
บญัชีภายหลงัหกัคา่เส่ือมราคาหรือคา่ตดัจ าหน่าย เสมือนหนึ่งไม่เคยมีการบนัทกึขาดทนุจากการดอ้ยคา่มาก่อน 
 

(ฎ) เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอื้่น 
 
เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ่ื้นแสดงในราคาทนุ 
 

(ฏ) ผลประโยชน์พนักงาน 
 
ผลประโยชน์ระยะสัน้ของพนักงาน 
 
กลุ่มบรษิัทรบัรูเ้งินเดือน คา่จา้ง โบนสัและเงินสมทบกองทนุประกนัสงัคมเป็นคา่ใชจ้่ายเม่ือเกิดรายการ  
 
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน 

 
โครงการสมทบเงนิ 
กลุ่มบรษิัทและพนกังานไดร้ว่มกนัจดัตัง้กองทนุส ารองเลีย้งชีพ ซึง่ประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังานจ่ายสะสมและเงินท่ีบริษัทฯจ่ายสมทบ
ใหเ้ป็นรายเดือน สินทรพัยข์องกองทนุส ารองเลีย้งชีพไดแ้ยกออกจากสินทรพัยข์องบริษัทฯ เงินท่ีบริษัทฯจ่ายสมทบกองทุนส ารอง
เลีย้งชีพบนัทกึเป็นคา่ใชจ้่ายในปีท่ีเกิดรายการ 
 
กลุ่มบริษัทมีภาระส าหรบัเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายใหแ้ก่พนกังานเม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งกลุ่มบริษัทถือว่าเงินชดเชย
ดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชนห์ลงัออกจากงานส าหรบัพนกังาน 
 
กลุ่มบริษัทค  านวณหนีส้ินตามโครงการผลประโยชนห์ลังออกจากงานของพนักงาน  โดยใชว้ิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้
(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชาญอิสระไดท้  าการประเมินภาระผกูพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั 
 
ผลก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรป์ระกันภัย (Actuarial gains and losses) ส าหรบัโครงการ
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงานของพนกังานจะรบัรูท้นัทีในก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อ่ืน 
 
ตน้ทุนบริการในอดีตจะถูกรบัรูท้ัง้จ  านวนในก าไรหรือขาดทุนทนัทีท่ีมีการแกไ้ขโครงการหรือลดขนาดโครงการ หรือเม่ือกิจการรบัรู ้
ตน้ทนุการปรบัโครงสรา้งที่เก่ียวขอ้ง 
 
ผลประโยชนร์ะยะยาวอืน่  
ภาระผูกพันสุทธิของกลุ่มบริษัทท่ีเป็นผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเป็นผลประโยชน์ในอนาคตท่ีเกิดจากการท างานของ
พนกังานในปีปัจจบุนัและปีก่อนๆ ซึง่ผลประโยชนนี์ไ้ดค้ิดลดกระแสเงินสดเพ่ือใหเ้ป็นมลูค่าปัจจุบนั การวดัมลูค่าใหม่จะรบัรูใ้นก าไร
หรือขาดทนุเม่ือเกิดขึน้  
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(ฐ) ประมาณการหนีสิ้น 
 
ประมาณการหนีส้ินจะรับรูก้็ต่อเม่ือกลุ่มบริษัทมีภาระหนีส้ินตามกฎหมายท่ีเกิดขึน้ในปัจจุบันหรือท่ีก่อตวัขึน้อันเป็นผลมาจาก
เหตกุารณใ์นอดีต และมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนว่าประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ายไปเพ่ือช าระภาระหนีสิ้นดงักล่าว 
ประมาณการหนีส้ินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดท่ีจะจ่ายในอนาคตโดยใชอ้ตัราคิดลดในตลาดปัจจุบนัก่อนค านึงถึงภาษี
เงินได ้เพ่ือใหส้ะทอ้นจ านวนท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซึ่งแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อหนีสิ้น ประมาณการหนีส้ิน
ส่วนท่ีเพิ่มขึน้เน่ืองจากเวลาท่ีผ่านไปรบัรูเ้ป็นตน้ทนุทางการเงิน 
 
ประมาณการคา่ใชจ่้ายจากสญัญาทีเ่สยีเปรียบหรือก่อใหเ้กิดภาระ 
 
ประมาณการค่าใชจ้่ายของสญัญาท่ีเสียเปรียบหรือก่อใหเ้กิดภาระแก่กลุ่มบริษัทจะบนัทึกเม่ือประโยชนท่ี์กลุ่มบริษัทพึงไดร้บันอ้ย
กว่าตน้ทนุท่ีจ าเป็นในการด าเนินการตามขอ้ผูกพนัในสญัญา การประมาณค่าใชจ้่ายรบัรูด้ว้ยมลูค่าปัจจุบนัของตน้ทนุท่ีคาดว่าจะ
เกิดขึน้เม่ือสิน้สุดสัญญาหรือตน้ทุนสุทธิท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้เม่ือด  าเนินสัญญาต่อ แล้วแต่มูลค่าใดจะต ่ากว่า กลุ่มบริษัทรับรูผ้ล
ขาดทนุจากการดอ้ยคา่ท่ีเกิดขึน้จากสินทรพัยท่ี์ระบไุวใ้นสญัญาก่อนท่ีจะรบัรูแ้ละวดัมลูคา่ประมาณการหนีส้ิน 
 

(ฑ) ต้นทุนทางการเงิน 
 
ตน้ทุนการกูยื้มท่ีไม่ไดเ้ก่ียวกบัการไดม้า  การก่อสรา้งหรือการผลิตสินทรพัยท่ี์เขา้เง่ือนไขรบัรูใ้นก าไรหรือขาดทุน โดยใชว้ิธีอัต รา
ดอกเบีย้ท่ีแทจ้รงิ 
 

(ฒ) ภาษีเงินได้ 
 
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดส้  าหรบัปีประกอบดว้ยภาษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัและ
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรบัรูใ้นก าไรหรือขาดทุนเวน้แต่ในส่วนท่ีเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวขอ้งในการรวมธุรกิจ หรือ รายการท่ีรบัรู ้
โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้หรือก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อ่ืน 
 
ภาษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัไดแ้ก่ภาษีท่ีคาดว่าจะจ่ายช าระหรือไดร้บัช าระ โดยค านวณจากก าไรหรือขาดทุนประจ าปีท่ีตอ้งเสียภาษี 
โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน ตลอดจนการปรบัปรุงทางภาษีท่ีเก่ียวกบัรายการในปีก่อนๆ  
 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทกึโดยค านวณจากผลแตกต่างชั่วคราวท่ีเกิดขึน้ระหว่างมลูค่าตามบญัชีของสินทรพัยแ์ละหนีส้ินและ
จ านวนท่ีใชเ้พ่ือความมุ่งหมายทางภาษี  ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะไม่ถูกรบัรูเ้ม่ือเกิดจากผลแตกต่างชั่วคราวต่อไปนี ้ การรบัรูค้่ า
ความนิยมในครัง้แรก  การรบัรูส้ินทรพัยห์รือหนีส้ินในครัง้แรกซึ่งเป็นรายการท่ีไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนัน้ไม่มีผลกระทบต่อ
ก าไรขาดทนุทางบญัชีหรือทางภาษี และผลแตกตา่งที่เก่ียวขอ้งกบัเงินลงทนุในบรษิัทย่อยและการร่วมคา้หากเป็นไปไดว้่าจะไม่มีการ
กลบัรายการในอนาคตอนัใกล ้
 
การวดัมูลค่าของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตอ้งสะทอ้นถึงผลกระทบทางภาษีท่ีจะเกิดจากลักษณะวิธีการท่ีกลุ่มบริษัทคาดว่าจะ
ไดร้บัผลประโยชนจ์ากสินทรพัยห์รือจะจ่ายช าระหนีส้ินตามมลูค่าตามบญัชี ณ วนัท่ีสิน้รอบระยะเวลาท่ีรายงาน  
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีวัดมูลค่าโดยใช้อัต ราภาษี ท่ีคาดว่าจะใช้กับผลแตกต่างชั่ วคราวเ ม่ือมีการกลับรายการ  
โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน  
 
ในการก าหนดมลูคา่ของภาษีเงินไดข้องปีปัจจบุนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี กลุ่มบริษัทตอ้งค  านึงถึงผลกระทบของสถานการณ์
ทางภาษีท่ีไม่แน่นอนและอาจท าใหจ้  านวนภาษีท่ีตอ้งจ่ายเพ่ิมขึน้ และมีดอกเบีย้ท่ีตอ้งช าระ  กลุ่มบริษัทเช่ือว่าไดต้ัง้ภาษีเงินไดค้า้ง
จ่ายเพียงพอส าหรับภาษีเงินไดท่ี้จะจ่ายในอนาคต ซึ่งเกิดจากการประเมินผลกระทบจากหลายปัจจัย รวมถึง การตีความทาง
กฎหมายภาษี และจากประสบการณใ์นอดีต  การประเมินนีอ้ยู่บนพืน้ฐานการประมาณการและขอ้สมมติฐาน และอาจจะเก่ียวขอ้ง
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กบัการตดัสินใจเก่ียวกบัเหตุการณใ์นอนาคต ขอ้มูลใหม่ๆอาจจะท าใหก้ลุ่มบริษัทเปล่ียนการตดัสินใจโดยขึน้อยู่กบัความเพียงพอ
ของภาษีเงินไดค้า้งจ่ายท่ีมีอยู่ การเปล่ียนแปลงในภาษีเงินไดค้า้งจ่ายจะกระทบตอ่คา่ใชจ้่ายภาษีเงินไดใ้นปีท่ีเกิดการเปล่ียนแปลง 
 
สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหนีส้ินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหกักลบไดเ้ม่ือกิจการมีสิทธิตามกฎหมายท่ีจะน า
สินทรพัยภ์าษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัมาหกักลบกบัหนีส้ินภาษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัและภาษีเงินไดนี้ป้ระเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษี
หน่วยงานเดียวกนัส าหรบัหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนั ส  าหรบัหน่วยภาษีต่างกันนัน้กิจการมีความตัง้ใจจะจ่ายช าระ
หนีส้ินและสินทรพัยภ์าษีเงินไดข้องปีปัจจบุนัดว้ยยอดสทุธิหรือตัง้ใจจะรบัคืนสินทรพัยแ์ละจ่ายช าระหนีส้ินในเวลาเดียวกนั 
 
สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนว่าก าไรเพ่ือเสียภาษีในอนาคตจะมีจ านวน
เพียงพอกบัการใชป้ระโยชนจ์ากผลแตกต่างชั่วคราวดงักล่าว  สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูกทบทวน ณ ทกุวนัท่ีรายงาน
และจะถกูปรบัลดลงเทา่ท่ีประโยชนท์างภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้รงิ  
 

(ณ) ก าไรต่อหุ้น 
 
กลุ่มบริษัทแสดงก าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน ก าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐานค านวณโดยการหารก าไรหรือขาดทุนของผูถื้อหุน้สามัญของกลุ่ม
บรษิัท ดว้ยจ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน า้หนกัท่ีออกจ าหน่ายระหว่างปี  
 

(ด) รายงานทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 
 
ผลการด าเนินงานของส่วนงานท่ีรายงานตอ่ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารของกลุ่มบริษัท (ผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงาน) 
จะแสดงถงึรายการท่ีเกิดขึน้จากส่วนงานด าเนินงานนัน้โดยตรงรวมถงึรายการท่ีไดร้บัการปันส่วนอย่างสมเหตสุมผล 
 

(ต) เคร่ืองมือทางการเงิน 
 

กลุ่มบรษิัทรบัรูร้ายการเม่ือเริ่มแรกของสินทรพัยท์างการเงินดว้ยมลูค่ายุติธรรม และบวกดว้ยตน้ทนุการท ารายการเฉพาะในกรณีท่ี
เป็นสินทรัพย์ทางการเงินท่ีไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน อย่างไรก็ตาม ส าหรับลูกหนีก้ารค้าท่ีไม่มี
องคป์ระกอบเก่ียวกบัการจดัหาเงินท่ีมีนยัส าคญั กลุ่มบริษัทจะรบัรูส้ินทรพัยท์างการเงินดงักล่าวดว้ยราคาของรายการ ตามท่ีกล่าว
ไวใ้นนโยบายการบญัชีเรื่องการรบัรูร้ายได ้
 
การจดัประเภทรายการและการวดัมูลคา่ของสนิทรพัยท์างการเงนิ 
 
กลุ่มบรษิัทจดัประเภทสินทรพัยท์างการเงิน ณ วนัท่ีรบัรูร้ายการเริ่มแรก เป็นสินทรพัยท์างการเงินท่ีวดัมลูค่าในภายหลงัดว้ยราคาทนุ
ตดัจ าหน่าย สินทรพัยท์างการเงินท่ีวดัมลูคา่ในภายหลงัดว้ยมลูคา่ยตุิธรรมผ่านก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืน และสินทรพัยท์างการเงินท่ี
วดัมลูคา่ในภายหลงัดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมผ่านก าไรหรือขาดทนุ โดยพิจารณาจากแผนธุรกิจของกิจการในการจดัการสินทรพัยท์างการ
เงิน และลกัษณะของกระแสเงินสดตามสญัญาของสินทรพัยท์างการเงิน 
 
สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมูลคา่ดว้ยราคาทนุตดัจ าหนา่ย  
 
กลุ่มบรษิัทวดัมลูคา่สินทรพัยท์างการเงินดว้ยราคาทนุตดัจ าหน่าย เม่ือกลุ่มบริษัทถือครองสินทรพัยท์างการเงินนัน้เพ่ือรบักระแสเงิน
สดตามสญัญา และเง่ือนไขตามสญัญาของสินทรพัยท์างการเงินก่อใหเ้กิดกระแสเงินสดท่ีเป็นการรบัช าระเพียงเงินตน้และดอกเบีย้
จากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีระบุไวเ้ท่านัน้ สินทรพัยท์างการเงินดงักล่าววดัมลูค่าในภายหลงัโดยใชว้ิธีดอกเบีย้ท่ีแทจ้ริงและ
ตอ้งมีการประเมินการดอ้ยคา่ ทัง้นี ้ผลก าไรและขาดทนุท่ีเกิดขึน้จากการตัดรายการ การเปล่ียนแปลง หรือการดอ้ยค่าของสินทรพัย์
ดงักล่าวจะรบัรูใ้นส่วนของก าไรหรือขาดทนุ  
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สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมูลคา่ดว้ยมูลคา่ยตุธิรรมผา่นก าไรหรือขาดทนุ 
 
สินทรพัยท์างการเงินท่ีวดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน จะแสดงในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยมลูค่ายุติธรรม โดย
รบัรูก้ารเปล่ียนแปลงสทุธิของมลูคา่ยตุธิรรมในส่วนของก าไรหรือขาดทนุ 
 
ทัง้นี ้สินทรพัยท์างการเงินดงักล่าว หมายรวมถึง ตราสารอนพุนัธ ์กลุ่มบริษัทไม่ไดเ้ลือกจดัประเภทใหว้ดัมูลค่าดว้ยมลูค่ายุติธรรม
ผ่านก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อ่ืน และสินทรพัยท์างการเงินท่ีมีกระแสเงินสดที่ไม่ไดร้บัช าระเพียงเงินตน้และดอกเบีย้ 
 
การจดัประเภทรายการและการวดัมูลคา่ของหนีส้นิทางการเงนิ 
 
ยกเวน้หนีส้ินตราสารอนุพันธ์ กลุ่มบริษัทรบัรูร้ายการเม่ือเริ่มแรกส าหรับหนีส้ินทางการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุ นการท า
รายการ และจดัประเภทหนีส้ินทางการเงินเป็นหนีส้ินทางการเงินท่ีวดัมลูคา่ในภายหลงัดว้ยราคาทนุตดัจ าหน่าย โดยใชว้ิธีดอกเบีย้ท่ี
แทจ้รงิ ทัง้นี ้ผลก าไรและขาดทนุท่ีเกิดขึน้จากการตดัรายการหนีสิ้นทางการเงินและการตดัจ าหน่ายตามวิธีดอกเบีย้ท่ีแทจ้ริงจะรบัรู ้
ในส่วนของก าไรหรือขาดทนุ โดยการค านวณมลูคา่ราคาทนุตดัจ าหน่ายค านงึถงึคา่ธรรมเนียมหรือตน้ทนุท่ีถือเป็นส่วนหนึ่งของอตัรา
ดอกเบีย้ท่ีแทจ้รงินัน้ดว้ย ทัง้นี ้คา่ตดัจ าหน่ายตามวธีิดอกเบีย้ท่ีแทจ้ริงแสดงเป็นส่วนหนึ่งของตน้ทนุทางการเงินในส่วนของก าไรหรือ
ขาดทนุ 
 
การตดัรายการของเครือ่งมือทางการเงนิ 
 
สินทรพัยท์างการเงิน 

สินทรพัยท์างการเงินจะถกูตดัรายการออกจากบญัชี เม่ือสิทธิท่ีจะไดร้บักระแสเงินสดของสินทรพัยน์ัน้ไดส้ิน้สุดลง หรือไดมี้การโอน
สิทธิท่ีจะไดร้บักระแสเงินสดของสินทรพัยน์ัน้ รวมถึงไดมี้การโอนความเส่ียงและผลตอบแทนเกือบทัง้หมดของสินทรพัยน์ัน้ หรือมี
การโอนการควบคมุในสินทรพัยน์ัน้ แมว้า่จะไม่มีการโอนหรือไม่ไดค้งไวซ้ึง่ความเส่ียงและผลตอบแทนเกือบทัง้หมดของสินทรพัยน์ัน้ 
 
หนีส้ินทางการเงิน 

กลุ่มบรษิัทตดัรายการหนีส้ินทางการเงินก็ตอ่เม่ือไดมี้การปฏิบตัติามภาระผกูพนัของหนีส้ินนัน้แลว้ มีการยกเลิกภาระผูกพนันัน้ หรือ
มีการสิน้สดุลงของภาระผกูพนันัน้  

เม่ือกลุ่มบรษิัทแลกเปล่ียนตราสารหนีท่ี้มีความแตกตา่งอย่างมากในขอ้ก าหนดกบัผูใ้หกู้ต้อ้งถือเป็นการสิน้สุดของหนีส้ินทางการเงิน
เดมิ และถือเป็นการรบัรูร้ายการของหนีส้ินทางการเงินใหม่ดว้ยมลูค่ายตุธิรรม โดยใชว้ธีิคดิลดกระแสเงินสดดว้ยอตัราดอกเบีย้ตลาด  

ในท านองเดียวกนักลุ่มบรษิัทบนัทกึการเปล่ียนแปลงอย่างมากในขอ้ก าหนดของหนีส้ินทางการเงินท่ีมีอยู่หรือบางส่วนของการสิน้สุด
ของหนีสิ้นทางการเงินเดิม และถือเป็นการรบัรูร้ายการของหนีส้ินทางการเงินใหม่ โดยสมมติว่าขอ้ก าหนดจะมีความแตกต่างอย่าง
มากหากการคดิลดมลูคา่ปัจจบุนัของกระแสเงินสดภายใตเ้ง่ือนไขใหม่รวมถึงค่าธรรมเนียมจ่ายใด ๆ สุทธิดว้ยค่าธรรมเนียมรบัใด ๆ 
และคดิลดโดยใชอ้ตัราดอกเบีย้ท่ีแทจ้รงิเดิม ซึ่งมีความแตกต่างอย่างนอ้ยรอ้ยละ 10 จากการคิดลดมลูค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสด
คงเหลือของหนีส้ินทางการเงินเดมิ  

หากการเปล่ียนแปลงไม่เป็นนัยส าคญั ผลแตกต่างระหว่าง (1) มูลค่าตามบญัชีของหนีส้ินก่อนมีการเปล่ียนแปลงและ (2) มลูค่า
ปัจจุบนัของกระแสเงินสดหลงัจากเปล่ียนแปลง ควรรบัรูใ้นก าไรหรือขาดทุนเป็นก าไรหรือขาดทนุจากการเปล่ียนแปลงในก าไรและ
ขาดทนุอ่ืน 
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การดอ้ยคา่ของสนิทรพัยท์างการเงนิ 
 
กลุ่มบริษัทใชว้ิธีการอย่างง่ายในการค านวณผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ส  าหรบัลูกหนีก้ารคา้และสินทรพัยท่ี์เกิดจาก
สญัญา ดงันัน้ ทกุวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบรษิัทจึงไม่มีการติดตามการเปล่ียนแปลงของความเส่ียงทางดา้นเครดิต แต่จะ
รบัรูค้่าเผ่ือผลขาดทนุจากผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ตลอดอายุของลูกหนีก้ารคา้และสินทรพัยท่ี์เกิดจากสัญญา โดย
อา้งอิงจากขอ้มลูผลขาดทนุดา้นเครดิตจากประสบการณใ์นอดีต ปรบัปรุงดว้ยขอ้มลูการคาดการณไ์ปในอนาคตเก่ียวกบัลูกหนีน้ัน้
และสภาพแวดลอ้มทางดา้นเศรษฐกิจ 
 
สินทรพัยท์างการเงินจะถกูตดัจ าหน่ายออกจากบญัชี เม่ือกิจการคาดวา่จะไม่ไดร้บัคืนกระแสเงินสดตามสญัญาอีกตอ่ไป  
 
การหกักลบของเครือ่งมือทางการเงนิ 
 
สินทรพัยท์างการเงินและหนีส้ินทางการเงินจะน ามาหกักลบกนั และแสดงดว้ยยอดสุทธิในงบแสดงฐานะการเงิน ก็ต่อเม่ือกิจการมี
สิทธิบงัคบัใชไ้ดต้ามกฎหมายอยู่แลว้ในการหกักลบจ านวนเงินท่ีรบัรู ้และกิจการมีความตัง้ใจท่ีจะช าระดว้ยยอดสุทธิ หรือตัง้ใจท่ีจะ
รบัสินทรพัยแ์ละช าระหนีส้ินพรอ้มกนั 

 
(ถ) ตราสารอนุพันธ์และการบริหารความเส่ียง 

 
กลุ่มบริษัทใช้ตราสารอนุพันธ์ คือ สัญญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ เพ่ือบริหารความเส่ียงจากความผันผวนของอัตรา
แลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศ 
 
กลุ่มบรษิัทรบัรูม้ลูคา่เริ่มแรกของตราสารอนพุนัธด์ว้ยมลูค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีท  าสญัญา และวดัมลูค่าในภายหลงัดว้ยมลูค่ายุติธรรม 
โดยรบัรูก้ารเปล่ียนแปลงของมลูคา่ยตุธิรรมในภายหลงัในส่วนของก าไรหรือขาดทนุ ทัง้นี ้บรษิัทฯ แสดงตราสารอนพุนัธเ์ป็นสินทรพัย์
ทางการเงินเม่ือมีมลูคา่ยตุธิรรมมากกวา่ศนูย ์และแสดงเป็นหนีส้ินทางการเงินเม่ือมีมลูคา่ยตุธิรรมนอ้ยกวา่ศนูย์ 
 
กลุ่มบรษิัทแสดงตราสารอนพุนัธท่ี์มีอายุสญัญาคงเหลือมากกว่า 12 เดือนและยงัไม่ถึงก าหนดช าระภายใน 12 เดือน เป็นสินทรพัย์
ไม่หมนุเวียนอ่ืน หรือหนีส้ินไม่หมนุเวียนอ่ืน และแสดงตราสารอนพุนัธอ่ื์นเป็นสินทรพัยห์มนุเวียน หรือหนีส้ินหมนุเวียน 
 

(ท) การวัดมูลค่ายุติธรรม  
 
นโยบายการบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลของบริษัท/กลุ่มบริษัทหลายขอ้ก าหนดใหมี้การวดัมูลค่ายุติธรรมทัง้สินทรพัยแ์ละหนีส้ิน
ทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน 
 
กลุ่มบรษิัทก าหนดกรอบแนวคดิของการควบคมุเก่ียวกบัการวดัมลูค่ายุติธรรม กรอบแนวคิดนีร้วมถึงกลุ่มผูป้ระเมินมลูค่าซึ่งมีความ
รบัผิดชอบโดยรวมตอ่การวดัมลูคา่ยตุธิรรมที่มีนยัส าคญั รวมถงึการวดัมลูคา่ยตุธิรรมระดบั 3 และรายงานโดยตรงต่อผูบ้ริหารสูงสุด
ทางดา้นการเงิน 
 
กลุ่มผูป้ระเมินมลูคา่มีการทบทวนขอ้มลูที่ไม่สามารถสงัเกตได ้และปรบัปรุงการวดัมลูค่าท่ีมีนยัส าคญัอย่างสม ่าเสมอ หากมีการใช้
ขอ้มลูจากบคุคลที่สามเพ่ือวดัมลูคา่ยตุธิรรม เช่น ราคาจากนายหนา้ หรือการตัง้ราคา กลุ่มผูป้ระเมินไดป้ระเมินหลกัฐานท่ีไดม้าจาก
บคุคลที่สามท่ีสนบัสนนุขอ้สรุปเก่ียวกบัการวดัมลูคา่รวมถงึการจดัระดบัชัน้ของมลูคา่ยตุธิรรมว่าเป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินอย่างเหมาะสม  
 
เม่ือวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรพัยห์รือหนีส้ิน บริษัท/กลุ่มบริษัทไดใ้ชข้้อมูลท่ีสามารถสังเกตไดใ้หม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าไดมู้ลค่ า
ยตุธิรรมเหล่านีถ้กูจดัประเภทในแตล่ะล าดบัชัน้ของมลูคา่ยตุธิรรมตามขอ้มลูที่ใชใ้นการประเมินมลูค่า ดงันี ้ 
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 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 
 

(ธ) รายการทีเ่ป็นเงินตราต่างประเทศ 
 
กลุ่ มบริ ษัทบันทึกรายการสิ นทรัพย์และหนี้สิ น ท่ี มีค่ า เ ป็น เงิ นตราต่างประ เทศ เ ป็น เ งิ นบาทในอัต ราแลก เป ล่ียน  
ณ วนัท่ีเกิดรายการยอดคงเหลือของบญัชีท่ีเป็นเงินตราตา่งประเทศ ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงินแปลงค่าเป็นเงินบาท ดว้ยอตัรา
แลกเปล่ียน ณ วนันัน้ 
 
ก าไรขาดทนุจากการแลกเปล่ียนเงินตราถือเป็นรายไดห้รือคา่ใชจ้่ายประจ าปี 
 

(น) รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการทีเ่กี่ยวข้องกัน 
 
บคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักลุ่มบริษัท หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ  านาจควบคมุกลุ่มบริษัท หรือถูกกลุ่มบริษัท ควบคมุ
ไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยู่ภายใตก้ารควบคมุเดียวกนักบักลุ่มบรษิัท 
 
นอกจากนีบ้คุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถงึบรษิัทรว่มและบุคคลท่ีมีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางออ้มซึ่งท  าใหมี้
อิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคญัต่อกลุ่มบริษัท ผูบ้ริหารส าคญั กรรมการหรือพนกังานของกลุ่มบริษัทท่ีมีอ  านาจในการวางแผนและ
ควบคมุการด าเนินงานของกลุ่มบรษิัท 

 
(บ) การใช้วิจารณญาณและการประมาณการ 

 
ในการจดัท างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชด้ลุยพินิจและการประมาณการในเรื่องท่ีมี
ความไม่แน่นอนเสมอ การใชด้ลุยพินิจและประมาณการดงักล่าวนีส่้งผลกระทบต่อจ านวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและต่อขอ้มลูท่ี
แสดงในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน ผลท่ีเกิดขึน้จรงิจงึอาจแตกตา่งไปจากจ านวนท่ีประมาณการไว ้การใชด้ลุยพินิจและประมาณ
การทางบญัชีท่ีส  าคญัมีดงัตอ่ไปนี ้
 
อัตราดอกเบีย้ตลาดในการคิดลดกระแสเงินสดส าหรับการตัดรายการของหนีสิ้นทางการเงิน 
 
กลุ่มบรษิัทไดใ้ชด้ลุพินิจในการใชอ้ตัราดอกเบีย้ตลาดในการคดิลดกระแสเงินสดส าหรบัการตดัรายการของหนีส้ินทางการเงินเพ่ือวดั
มูลค่ายุติธรรมในแต่ละสัญญาภายหลังการปรับโครงสรา้งหนีภ้ายใตแ้ผนฟ้ืนฟูกิจการ อัตราดอกเบีย้ตลาดนีส้ะทอ้นตน้ทุนทาง
การเงินของบริษัทในปัจจุบนั โดยมีการพิจารณาปรบัอัตราดอกเบีย้อา้งอิงดว้ยปัจจยัอ่ืนท่ีเทียบเคียงไดก้ับความเส่ียงของบริษัท  
ไดแ้ก่ อตัราดอกเบีย้ท่ีเจา้หนีต้ามแผนฟ้ืนฟรูายใหญ่ 4 ราย (ธนาคารพาณิชย)์ คดิดอกเบีย้กบับรษิัทตามแผนฟ้ืนฟู 
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ค่าเผือ่ผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่าดว่าจะเกิดขึน้ของลูกหนีก้ารค้าและสินทรัพย์ทีเ่กิดจากสัญญา 
 
ในการประมาณค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ของลูกหนีก้ารคา้และสินทรพัย์ท่ีเกิดจากสัญญา ฝ่ายบริหาร
จ าเป็นตอ้งใชด้ลุยพินิจในการประมาณการผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้จากลูกหนีแ้ต่ละราย โดยค านึงถึงประสบการณ์
การเก็บเงินในอดีต อายขุองหนีท่ี้คงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจท่ีคาดการณไ์วข้องกลุ่มลูกคา้ท่ีมีความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีคลา้ยคลึงกนั
เป็นตน้ ทัง้นี ้ขอ้มลูผลขาดทนุดา้นเครดิตจากประสบการณใ์นอดีตและการคาดการณส์ภาวะเศรษฐกิจของกลุ่มบริษัทอาจไม่ไดบ้่ง
บอกถงึการผิดสญัญาของลกูคา้ท่ีเกิดขึน้จรงิในอนาคต 
 
ค่าเผือ่การลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ  
 
ในการประมาณค่าเผ่ือการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ ฝ่ายบริหารไดใ้ช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะ
เกิดขึน้จากสินคา้คงเหลือนัน้ โดยคา่เผ่ือการลดลงของมลูค่าสุทธิท่ีจะไดร้บัพิจารณาจากราคาท่ีคาดว่าจะขายไดต้ามปกติของธุรกิจ
หกัดว้ยค่าใช้จ่ายในการขายสินคา้นั้น และค่าเผ่ือส าหรับสินคา้เก่าล้าสมัย เคล่ือนไหวช้าหรือเส่ือมคุณภาพพิจารณาจากอายุ
โดยประมาณของสินคา้แตล่ะชนิด  
 
สัญญาเช่า 
 
การก าหนดอายสุญัญาเชา่ทีม่ีสทิธิการเลือกในการขยายอายสุญัญาเช่าหรือยกเลิกสญัญาเชา่ – กลุ่มบริษทัในฐานะผูเ้ชา่ 
 
ในการก าหนดอายุสัญญาเช่า ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชด้ลุยพินิจในการประเมินว่ากลุ่มบริษัท มีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผล
หรือไม่ท่ีจะใชส้ิทธิเลือกในการขยายอายุสญัญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่าโดยค านึงถึงขอ้เท็จจริงและสภาพแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้ง
ทัง้หมดท่ีท าใหเ้กิดสิ่งจงูใจทางเศรษฐกิจส าหรบักลุ่มบรษิัท ในการใชห้รือไม่ใชส้ิทธิเลือกนัน้ 
 
การก าหนดอตัราดอกเบีย้การกูย้มืสว่นเพิ่ม - กลุ่มบริษทัในฐานะผูเ้ชา่ 
 
กลุ่มบริษัทไม่สามารถก าหนดอัตราดอกเบีย้ตามนัยของสญัญาเช่า ดงันัน้ ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการก าหนดอัตรา
ดอกเบีย้การกูยื้มส่วนเพิ่มของกลุ่มบรษิัทในการคดิลดหนีส้ินตามสญัญาเช่า โดยอตัราดอกเบีย้การกูยื้มส่วนเพิ่มเป็นอตัราดอกเบีย้ท่ี
กลุ่มบริษัทจะตอ้งจ่ายในการกูยื้มเงินท่ีจ าเป็นเพ่ือใหไ้ดม้าซึ่งสินทรพัยท่ี์มีมลูค่าใกลเ้คียงกบัสินทรพัยส์ิทธิการใชใ้นสภาพแวดล้อม
ทางเศรษฐกิจท่ีคลา้ยคลงึ โดยมีระยะเวลาการกูยื้มและหลกัประกนัท่ีคลา้ยคลงึ  
 
การจดัประเภทของสญัญาเชา่ - กลุ่มบริษทัในฐานะผูใ้หเ้ชา่ 
 
ในการพิจารณาประเภทของสญัญาเช่าวา่เป็นสญัญาเช่าด  าเนินงานหรือสญัญาเช่าเงินทนุ ฝ่ายบริหารไดใ้ชด้ลุยพินิจในการประเมิน
เง่ือนไขและรายละเอียดของสญัญาเพ่ือพิจารณาวา่กลุ่มบรษิัทไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของในสินทรพัยท่ี์
เช่าดงักล่าวแลว้หรือไม่ 
 
ทีดิ่น อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา 
 
ในการค านวณคา่เส่ือมราคาของอาคารและอปุกรณ ์ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งท าการประมาณอายุการใหป้ระโยชนแ์ละมลูค่าคงเหลือ
เม่ือเลิกใชง้านของอาคารและอปุกรณ ์และตอ้งทบทวนอายกุารใหป้ระโยชนแ์ละมลูคา่คงเหลือใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงเกิดขึน้ 
 
นอกจากนีฝ่้ายบรหิารจ าเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยคา่ของที่ดนิ อาคารและอุปกรณใ์นแต่ละช่วงเวลาและบนัทกึขาดทนุจากการดอ้ย
ค่าหากคาดว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดร้ับคืนต ่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นัน้ ในการนีฝ่้ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการคาดการณร์ายไดแ้ละคา่ใชจ้่ายในอนาคตซึง่เก่ียวเน่ืองกบัสินทรพัยน์ัน้ 
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สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
 
กลุ่มบริษัทจะรบัรูส้ินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรบัผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใชห้กัภาษีและขาดทุนทางภาษีท่ีไม่ไดใ้ชเ้ม่ือมี
ความเป็นไปไดค้อ่นขา้งแน่ว่ากลุ่มบริษัทจะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชนจ์ากผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทนุ
นัน้ ในการนีฝ่้ายบรหิารจ าเป็นตอ้งประมาณการว่ากลุ่มบริษัท ควรรบัรูจ้  านวนสินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นจ านวนเท่าใด 
โดยพิจารณาถงึจ านวนก าไรทางภาษีท่ีคาดว่าจะเกิดในอนาคตในแตล่ะช่วงเวลา 
 
ประมาณการหนีสิ้นไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนักงาน 
 
หนีส้ินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณขึน้ตามหลักคณิตศาสตรป์ระกันภัย ซึ่งตอ้งอาศัยข้อ
สมมตฐิานตา่ง ๆ ในการประมาณการนัน้ เช่น อตัราคดิลด อตัราการขึน้เงินเดือนในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการเปล่ียนแปลง
ในจ านวนพนกังาน เป็นตน้ 
 
การรับรู้และการตัดรายการสินทรัพย์และหนีสิ้น  
 
ในการพิจารณาการรบัรูห้รือการตดับญัชีสินทรพัยแ์ละหนีส้ิน ฝ่ายบรหิารตอ้งใชด้ลุยพินิจในการพิจารณาวา่กลุ่มบริษัทไดโ้อนหรือรบั
โอนความเส่ียงและผลประโยชนใ์นสินทรพัยแ์ละหนีส้ินดงักล่าวแลว้หรือไม่ โดยใชด้ลุยพินิจบนพืน้ฐานของขอ้มลูท่ีดีท่ีสุดท่ีรบัรูไ้ดใ้น
สภาวะปัจจบุนั 
 

6. บุคคลหรือกิจการทีเ่กี่ยวข้องกัน 
 
เพ่ือวัตถุประสงคใ์นการจัดท างบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันกับกลุ่มบริษัท 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 
บรษิัท 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 มีกรรมการ

รว่มกนั           
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ไทย ผูถื้อหุน้ในบรษิัท 
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ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ไทย ผูถื้อหุน้ในบรษิัท  
ธนาคารทสิโก ้จ ากดั (มหาชน) ไทย ผูถื้อหุน้ในบรษิัท 
บรษิัท เครือสหวริยิา จ ากดั ไทย ผูถื้อหุน้ในบรษิัท มีกรรมการรว่มกนั และมีกรรมการ

บรษิัทถือหุน้ทางตรง 
Vanomet Holding AG สวติเซอรแ์ลนด ์ ผูถื้อหุน้และมีกรรมการรว่มกนั และมีกรรมการรว่มกนัใน

บรษิัทย่อย 
บรษิัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จ ากดั ไทย บรษิัทเป็นผูถื้อหุน้ มีกรรมการรว่มกนัและมีกรรมการ

บรษิัทถือหุน้ทางตรง 
บรษิัท บางสะพานบารม์ิล จ ากดั  
    (มหาชน) 

ไทย มีกรรมการรว่มกนัและมีกรรมการบรษิัทถือหุน้ทางตรง 

บรษิัท บี.เอส. เมทลั จ ากดั ไทย มีกรรมการบรษิัทถือหุน้ทางตรงและทางออ้ม 
บรษิัท สหวริยิาเพลทมิล จ ากดั (มหาชน) ไทย มีกรรมการรว่มกนั 
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 มีผูถื้อหุน้รว่มกนั 
บรษิัท สหวริยิาพาณิชย ์คอรป์อเรชั่น จ ากดั ไทย มีกรรมการบรษิัทถือหุน้ทางตรงและทางออ้ม 
บรษิัท ไลนท์รานสปอรต์ จ ากดั ไทย มีกรรมการบริษัทย่อยเป็นกรรมการร่วมกันและมี

กรรมการบรษิัทถือหุน้ทางออ้ม 
บรษิัท เรือล าเลียงบางปะกง จ ากดั ไทย มีกรรมการบรษิัทถือหุน้ทางออ้ม 
บรษิัท ท่าเรือบางปะกง จ ากดั ไทย มีผูถื้อหุน้รว่มกนั 
บรษิัท สหวริยิา สตีล คอรป์อเรชั่น จ ากดั ไทย มีผูถื้อหุน้รว่มกนั 
บรษิัท ไทยสตีลเซลล ์จ ากดั ไทย มีกรรมการรว่มกนัและมีกรรมการบรษิัทถือหุน้ทางตรง 
บรษิัท ประจวบพฒันาดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั ไทย มีกรรมการรว่มกนัและมีกรรมการบรษิัทถือหุน้ทางออ้ม 
บรษิัท เอส วี แอล คอรป์อเรชั่น จ ากดั ไทย มีผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนัและมีกรรมการบริษัทถือ

หุน้ทางออ้ม 
Sahaviriya Shipping Limited ฮ่องกง มีกรรมการบรษิัทถือหุน้ทางออ้ม 
Vanomet AG สวติเซอรแ์ลนด ์ มีผูถื้อหุน้รว่มกนัและมีกรรมการรว่มกนัในบรษิัทย่อย 
Vanomet Finance AG สวติเซอรแ์ลนด ์ มีผูถื้อหุน้รว่มกนัและมีกรรมการรว่มกนัในบรษิัทย่อย 
Vanomet International AG  สวติเซอรแ์ลนด ์ มีผูถื้อหุน้รว่มกนัและมีกรรมการรว่มกนัในบรษิัทย่อย 
Atlantic Steel AG สวติเซอรแ์ลนด ์ มีผูถื้อหุน้รว่มกนัและมีกรรมการรว่มกนัในบรษิัทย่อย 
บรษิัท บางปะกงเชพสตีล จ ากดั  ไทย มีกรรมการบรษิัทถือหุน้ทางตรงและทางออ้ม 
บรษิัท สตีลโพรเซสโฮลดิง้ส ์จ ากดั  ไทย มีกรรมการบรษิัทถือหุน้ทางตรง 
บรษิัท สหวริยิาแคปปิตอล จ ากดั ไทย มีกรรมการบรษิัทถือหุน้ทางตรง 
บรษิัท ทรพัยส์ิน บางนา 26 จ ากดั ไทย มีผูถื้อหุน้รว่มกนั 
บรษิัท เคพี แคปปิตอล จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุน้ทางตรง

และทางออ้ม 
บรษิัท สหวริยิาออรค์ดิ จ  ากดั ไทย มีผูถื้อหุน้รว่มกนั 
บรษัิท ทรพัยส์ิน สรุศกัดิเ์มืองชล จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุน้ทางตรง

และทางออ้ม 
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บรษิัท ทองเรียลเอสเตท จ ากดั ไทย มีผูถื้อหุน้เป็นกรรมการของบรษิัท 
บรษิัท กฤษณา เรสซเิดนท ์จ ากดั ไทย มีกรรมการรว่มกนั 
บรษิัท ทรพัยส์ิน ช่องลม จ ากดั ไทย มีกรรมการรว่มกนัและมีกรรมการบรษิัทถือหุน้ทางตรง 
บรษิัท ทรพัยส์ิน ชมุพรธานี จ ากดั ไทย มีกรรมการรว่มกนั 
บรษิัท ทรพัยส์ิน ซอยไฮแลนด ์จ ากดั ไทย มีผูถื้อหุน้รว่มกนัทางออ้ม 
บรษิัท ประจวบ สตีล จ ากดั ไทย มีผูถื้อหุน้เป็นกรรมการของบรษิัท 
บรษิัท ปอ้มพระจลุสตีล จ ากดั ไทย มีผูถื้อหุน้เป็นกรรมการของบรษิัท 
บรษิัท บางปลากดสตีล จ ากดั  ไทย มีผูถื้อหุน้เป็นกรรมการของบรษิัท 
บรษิัท เอส เอส พี แอสเซท จ ากดั ไทย มีกรรมการรว่มกนัและมีกรรมการบรษิัทถือหุน้ทางตรง 
บรษิัท เอสวี นิททนั จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุน้ทางตรง

และทางออ้ม 
บรษิัท พระประแดงเชฟสตีล จ ากดั ไทย มีผูถื้อหุน้เป็นกรรมการของบรษิัท 
บรษิัท อมัรนิทรส์ตีล จ ากดั ไทย มีผูถื้อหุน้เป็นกรรมการของบรษิัท 
บรษิัท กิมเฮ่งเซง้เหล็กกลา้ จ ากดั ไทย มีผูถื้อหุน้เป็นกรรมการของบรษิัท 
บรษิัท สหแลนดพ์รอ็พเพอตีโ้ฮลดิง้ส ์จ  ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุน้ทางตรง

และทางออ้ม 
บรษิัท เอส ซี เจ แอนด ์แอสโซซเิอทส ์จ ากดั ไทย มีกรรมการรว่มกนัและมีกรรมการบรษิัทถือหุน้ทางตรง 
บรษิัท สินทรพัย ์ที ซี เอช จ ากดั ไทย มีกรรมการรว่มกนัและมีกรรมการบรษิัทถือหุน้ทางตรง 
บรษิัท ธนารมย ์พรอ็พเพอรต์ี ้เซลล ์จ ากดั ไทย มีกรรมการรว่มกนัและมีกรรมการบรษิัทถือหุน้ทางตรง 
บรษิัท ทพิยสมบตั ิจ ากดั ไทย มีกรรมการรว่มกนัและมีกรรมการบรษิัทถือหุน้ทางออ้ม 
บรษิัท รกัษาความปลอดภยั เวสเทิรน์ จ ากดั ไทย มีกรรมการรว่มกนัมีกรรมการบรษิัทถือหุน้ทางออ้ม 
บรษิัท ปะทิวการเกษตร จ ากดั ไทย มีกรรมการรว่มกนั 
บรษิัท สหวริยิา ทาวเวอร ์จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุน้ทางตรง

และทางออ้ม 
บรษิัท สวนทรายงาม จ ากดั ไทย มีกรรมการรว่มกนั 
บรษิัท สไปซี่ จ  ากดั ไทย มีกรรมการรว่มกนัและมีกรรมการบรษิัทถือหุน้ทางตรง 
บรษิัท สยามซนัไรส ์จ ากดั ไทย มีกรรมการรว่มกนั 
บรษิัท บางสะพานพลงังานเกษตร จ ากดั ไทย มีกรรมการรว่มกนัและมีกรรมการบรษิัทถือหุน้ทางตรง 
บรษิัท บี.เอ็น.สตีล เทรดดิง้ จ  ากดั ไทย มีกรรมการบรษิัทถือหุน้ทางตรงและทางออ้ม 
บรษิัท เอสวีแอล เทคโนโลยี จ ากดั ไทย มีกรรมการบรษิัทถือหุน้ทางออ้ม 
บรษิัท เอสวีแอล พรอ็พเพอตี ้คอรป์อเรชั่น จ ากดั ไทย มีกรรมการบรษิัทถือหุน้ทางออ้ม 
บรษิัท เทพประทานพรมงคล จ ากดั ไทย มีกรรมการบรษิัทถือหุน้ทางออ้ม 
บรษิัท พรพฒันาเจรญิ จ ากดั ไทย มีกรรมการบรษิัทถือหุน้ทางออ้ม 
บรษิัท บิก๊บล ูจ ากดั ไทย มีกรรมการบรษิัทถือหุน้ทางออ้ม 
บรษิัท บางสะพานสมัพนัธ ์จ ากดั ไทย มีกรรมการบรษิัทถือหุน้ทางตรง 
บรษิัท ดีดี ฟู้ดส ์คอรป์อเรชั่น จ ากดั ไทย มีกรรมการบรษิัทถือหุน้ทางออ้ม 
บรษิัท ครสิตอลลา จ ากดั ไทย มีกรรมการรว่มกนั 
บรษิัท ชชัวาลย-์รอยลั แฮสโคน่ิง จ ากดั ไทย มีกรรมการรว่มกนั 
บรษิัท ชบับส์ามคัคีประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) ไทย มีกรรมการรว่มกนั 
บรษิัท ซี.ที.แลนด ์จ ากดั ไทย มีกรรมการรว่มกนั 
บรษิัท ซีเอ็มดีเอฟ โครงสรา้งพืน้ฐานทางดจิิทลั 
จ ากดั 

ไทย มีกรรมการรว่มกนั 
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บรษิัท ทรสิ คอรป์อเรชั่น จ ากดั ไทย มีกรรมการรว่มกนั 
บรษิัท ทีซีซี อินเตอรเ์ทรด จ ากดั ไทย มีกรรมการรว่มกนั 
บรษิัท ทนุทพิย จ ากดั ไทย มีกรรมการรว่มกนั 
บรษิัท บญุรอดบรวิเวอรี่ จ  ากดั ไทย มีกรรมการรว่มกนั 
บรษิัท บทูิค คอรป์อเรชั่น จ ากดั(มหาชน) ไทย มีกรรมการรว่มกนั 
บรษิัท พรรณธิอร จ ากดั ไทย มีกรรมการรว่มกนั 
บรษิัท พรรณธิอร เทรดดิง้ จ  ากดั ไทย มีกรรมการรว่มกนั 
บรษิัท ภเูพ็ญ จ ากดั ไทย มีกรรมการรว่มกนั 
บรษิัท สามารถคอรป์อเรชั่น จ ากดั(มหาชน) ไทย มีกรรมการรว่มกนั 
บรษิัท อาหารสยาม (2513) จ ากดั ไทย มีกรรมการรว่มกนั 
บรษิัท อาหารสยาม จ ากดั(มหาชน) ไทย มีกรรมการรว่มกนั 
บรษิัท เคมีแมน จ ากดั(มหาชน) ไทย มีกรรมการรว่มกนั 
บรษิัท เนชั่นแนลดจิิทลัไอดี จ  ากดั ไทย มีกรรมการรว่มกนั 
บรษิัท เวสเทริน์ ซีบอรด์ จ  ากดั ไทย มีกรรมการรว่มกนั 
บรษิัท เอ็มเค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จ ากดั(มหาชน) ไทย มีกรรมการรว่มกนั 
บรษิัท เอ็มไพร ์เอเซีย เอนเนอรย่ี์ กรุ๊ป จ ากดั ไทย มีกรรมการรว่มกนั 
บรษิัท แอสโกส้่งเสรมิธุรกิจ จ ากดั ไทย มีกรรมการรว่มกนั 
บรษิัท ไทยไลท้บ์ล๊อคแอนดแ์พเนล จ ากดั ไทย มีกรรมการรว่มกนั 
บรษิัท ไปรษณียไ์ทยดสิทรบิวิชั่น 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 าหนดราคากับบริษัทย่อยและการร่วมค้า นโยบายการก าหนดราคากับบริษัททีเ่ก่ียวข้องกัน 

ขายสินคา้และวตัถดุิบ ราคาเดียวกันกับที่ขายให้บุคคลภายนอกซึ่งขึ ้นอยู่กับ
ปรมิาณการสั่งซือ้และปัจจยัการตลาดอ่ืนๆ ที่เก่ียวขอ้ง  

ราคาเดียวกันกับที่ขายให้บุคคลภายนอกซึ่งขึน้อยู่กับ
ปรมิาณการสั่งซือ้และปัจจยัการตลาดอ่ืนๆ ที่เก่ียวขอ้ง 

การใหบ้รกิารทา่เรอื รายไดจ้ากการใหบ้ริการท่าเทียบเรือก าหนดราคาตามอตัรา
ที่ก  าหนดโดยกระทรวงคมนาคม และขึน้อยูก่บัปรมิาณการ
ใหบ้รกิารและปัจจยัการตลาดอ่ืนๆ ที่เก่ียวขอ้ง 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการท่าเทียบเรือก าหนดราคาตาม
อตัราที่ก  าหนด โดยกระทรวงคมนาคม และขึน้อยู่กับ
ปริมาณการให้บริการและปัจจัยการตลาดอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง 

การใหบ้รกิารอ่ืน รายไดจ้ากการใหบ้ริการและการใหบ้ริการงานซ่อมบ ารุง
ก าหนดราคาตามสญัญา และเง่ือนไขทางการคา้ทั่วไป 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการและการใหบ้ริการงานซ่อมบ ารุง
ก าหนดราคาตามสญัญา และเง่ือนไขทางการคา้ทั่วไป 

รายไดเ้งินปันผล ตามสิทธิที่จะไดร้บัเงินปันผล ตามสิทธิที่จะไดร้บัเงินปันผล 
รายไดอ่ื้น รายไดจ้ากการขายเศษวัสดุก าหนดราคาขายตามน า้หนัก

ของเศษวสัดตุามอตัราที่บรษัิทก าหนด 
รายไดจ้ากการส่งเจา้หน้าที่บริหารไปปฏิบัติงานในบริษัท
ยอ่ยและการรว่มคา้เป็นไปตามสญัญาที่ตกลงรว่มกนั 

รายไดจ้ากขายเศษวสัดกุ าหนดราคาขายตามน า้หนักของ
เศษวสัดตุามอตัราที่บรษัิทก าหนด 

รายไดจ้ากการส่งเจา้หนา้ที่บริหารไปปฏิบตัิงานในบริษัท
ที่เก่ียวขอ้งกนัเป็นไปตามสญัญาที่ตกลงรว่มกนั 

ซือ้สินคา้ รายการซือ้สินคา้เพื่อใชใ้นการผลิตก าหนดราคาตามราคา
และเงื่อนไขทางการคา้เช่นเดียวกันลูกคา้ทั่วไปส าหรับ
รายการประเภทเดียวกนั  

รายการซือ้เหล็กแทง่แบนระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย ส่วน
หนึ่งถกูก าหนดโดยสตูรค  านวณราคาที่ไดต้กลงกนัไวแ้ลว้ 

ซือ้ลกูรดี ก าหนดราคาตามที่ตกลงรว่มกนั 

รายการซือ้สินคา้เพื่อใชใ้นการผลิตก าหนดราคาตามราคา
ตลาด 

รบับรกิารอ่ืน ค่าบริการงานซ่อมบ ารุงก าหนดราคาตามสัญญาซ่อมบ ารุง
ระยะยาวซึ่งอาจมีการปรบัเปลี่ยนไดต้ามความเหมาะสม
ของสภาพธุรกิจ 

ค่าขนส่งสินคา้ก าหนดราคาตามน า้หนักของสินคา้และ
ระยะทางตามอตัราที่ก  าหนดไวใ้นสญัญาขนสง่ 

คา่เชา่คลงัสินคา้ก าหนดราคาตามสญัญาเชา่ 
คา่บรกิารตดัเหล็กก าหนดราคาตามสญัญา 

รบับรกิารทา่เรอื ค่าบริการท่าเทียบเรือก าหนดราคาตามอัตราท่ีก าหนดโดย
กระทรวงคมนาคม และขึน้อยู่กับปริมาณการใหบ้ริการ
และปัจจยัการตลาดอ่ืนๆ ที่เก่ียวขอ้ง 

 

ตน้ทนุการจดัจ  าหน่ายและ
คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 

ค่าบริการท่าเทียบเรือก าหนดราคาตามอัตราท่ีก าหนดโดย
กระทรวงคมนาคม และขึน้อยู่กับปริมาณการใหบ้ริการ
และปัจจยัการตลาดอ่ืนๆ ที่เก่ียวขอ้ง 

ค่าขนส่งในประเทศก าหนดราคาตามน า้หนักของสินคา้
และระยะทางตามอตัราที่ก  าหนดไวใ้นสญัญาขนสง่ 

คา่เชา่ส  านกังานก าหนดราคาตามสญัญาเชา่ 
คา่คอมมิชชั่นก าหนดราคาตามสญัญา 

เงินใหกู้ย้ืม  อตัราดอกเบีย้ตามสญัญาที่ตกลงรว่มกนั 
เงินกูย้ืม อตัราดอกเบีย้ตามสญัญาที่ตกลงรว่มกนั  
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รายการท่ีส าคญักบับคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งันี ้
 

   
หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 

บริษัทย่อย     
รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร - - 3,866 - 
ซือ้สินคา้และบรกิาร - - 326,813 318,177 
รายไดเ้งินปันผล - - 101,100 25,500 
รายไดอ่ื้น - - 16,551 20,403 
ตน้ทนุการจดัจ าหน่ายและคา่ใชจ้่าย     
     ในการบรหิาร - - - 1,411 
ตน้ทนุทางการเงิน - - 3,335 4,425 
     
การร่วมค้า     
ขายสินคา้ 2,176,789 725,331 2,176,789 725,331 
รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 94,607 73,868 - - 
รายไดอ่ื้น 11,320 13,449 11,320 13,449 
ตน้ทนุการจดัจ าหน่ายและคา่ใชจ้่าย     
     ในการบรหิาร 113 535 113 534 
     
บุคคลหรือกิจการอื่นทีเ่กี่ยวข้องกัน     
ขายสินคา้ 3,966,932 1,638,783 3,966,932 1,638,783 
รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 140,734 11,555 - - 
ซือ้สินคา้และบรกิาร (รวมคา่ใชจ้่ายอ่ืนท่ี     
     เก่ียวขอ้ง) 572,874 119,080 565,464 91,843 
รายไดท้างการเงิน 3,059 9,823 3,059 9,823 
รายไดอ่ื้น 17,804 178,209 15,599 175,727 
ตน้ทนุการจดัจ าหน่ายและคา่ใชจ้่าย     
     ในการบรหิาร 46,867 443,622 32,447 435,667 
ตน้ทนุทางการเงิน 1,231 1,029 - - 
     
     
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารทีส่ าคัญ     
     คา่ตอบแทนกรรมการ 9,864 8,955 6,862 5,805 
ค่าตอบแทนผู้บริหารส าคัญ     
     ผลประโยชนร์ะยะสัน้ 110,715 90,447 104,767 80,967 
     เงินชดเชยตามกฎหมาย 4,951 4,802 4,785 4,641 
     ผลประโยชนร์ะยะยาวอ่ืน 41 40 36 35 
          รวมค่าตอบแทนผู้บริหารส าคัญ 115,707 95,289 109,588 85,643 
รวมค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารทีส่ าคัญ 125,571 104,244 116,450 91,448 
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ยอดคงเหลือกบับคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีดงันี ้
 

   
หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  
- กิจการทีเ่กี่ยวข้องกัน     

ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 392,494 634,955 351,463 631,213 
ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 32,115 3,242 28,171 3,236 
สุทธิ 424,609 638,197 379,634 634,449 
     
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น  

- กิจการทีเ่กี่ยวข้องกัน     
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 108 107 - - 
ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 72,690 43,322 72,690 43,322 
สุทธิ 72,798 43,429 72,690 43,322 
     
ลูกหนีก้ารค้า - บุคคลหรือกิจการทีเ่กี่ยวข้องกัน     
การร่วมค้า     
บรษิัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จ ากดั (มหาชน) 17,811 12,110 - - 
     
     
     
บุคคลหรือกิจการอื่นทีเ่กี่ยวข้องกัน     
บรษิัท บี.เอส. เมทลั จ ากดั 1,675,752 1,767,322 1,675,752 1,767,320 
บรษิัท สหวริยิาพาณิชย ์คอรป์อเรชั่น จ ากดั 1,689,882 1,730,659 1,689,882 1,730,659 
อ่ืนๆ 9,764 4,987 7,049 - 
รวม 3,393,209 3,515,078 3,372,683 3,497,979 
หกั ผลขาดทนุดา้นเครดติท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ (3,365,634) (3,497,979) (3,365,634) (3,497,979) 
สุทธิ 27,575 17,099 7,049 - 
     
ลูกหนีอื้่น - บุคคลหรือกิจการทีเ่กี่ยวข้องกัน     
บริษัทย่อย     
บรษิัท เวสทโ์คสท ์เอ็นจิเนียริ่ง จ  ากดั - - 13,361 9,302 
บรษิัท ท่าเรือประจวบ จ ากดั - - 32 32 
     
การร่วมค้า     
บรษิัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จ ากดั (มหาชน) 181 186 181 186 
     
บุคคลหรือกิจการอื่นทีเ่กี่ยวข้องกัน     
Vanomet AG (เป็นเงินจ่ายล่วงหนา้คา่สินคา้) 195,920 195,920 195,920 195,920 
คา่เผ่ือเงินจ่ายล่วงหนา้คา่สินคา้ (195,920) (45,757) (195,920) (45,757) 
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 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 

บรษิัท สหวริยิาเพลทมิล จ ากดั (มหาชน) 
(สทุธิจากผลขาดทนุดา้นเครดติท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้
จ  านวน 48 ลา้นบาท) 2,192 2,251 2,192 2,251 

บรษิัท ไลนท์รานสปอรต์ จ ากดั 243 1,085 - - 
บรษิัท ไทยสตีลเซลล ์จ ากดั 13,651 - 13,651 - 
บรษิัท บี.เอส. เมทลั จ ากดั (สทุธิจากผลขาดทนุดา้น
เครดติท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ จ  านวน 18 ลา้นบาท) 10,237 2,857 10,237 2,857 

อ่ืนๆ 9,877 7,401 9,837 7,279 
รวม 36,381 163,943 49,491 172,070 
     
ดอกเบีย้ค้างรับ - บุคคลหรือกิจการทีเ่กี่ยวข้องกัน     
บุคคลหรือกิจการอื่นทีเ่กี่ยวข้องกัน     
Redcar Bulk Terminal Limited 139 110 139 110 
     
สินทรัพย์ทีเ่กิดจากสัญญา-หมุนเวียน  

- บุคคลหรือกิจการทีเ่กี่ยวข้องกัน     
การร่วมค้า     
บรษิัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จ ากดั (มหาชน) 2,599 2,479 - - 
     
สิทธิการใช้ (สุทธิ) - บุคคลหรือกิจการทีเ่กี่ยวข้อง

กันบุคคลหรือกิจการอื่นทีเ่กี่ยวข้องกัน     
บรษิัท ทรพัยส์ินอาคารประภาวทิย ์จ ากดั 32,739 56,544 22,084 43,225 
     
เจ้าหนีก้ารค้า - บุคคลหรือกิจการทีเ่กี่ยวข้องกัน     
บริษัทย่อย     
บรษิัท เวสทโ์คสท ์เอ็นจิเนียริ่ง จ  ากดั - - 6,826 904 
บรษิัท ท่าเรือประจวบ จ ากดั - - 8,403 4,011 
     
บุคคลหรือกิจการอื่นทีเ่กี่ยวข้องกัน     
บรษิัท บี.เอส. เมทลั จ ากดั 968 179 968 50 
บรษิัท เอสวีแอล คอเปอรเ์รชั่น จ ากดั 61,517 45,479 61,517 45,479 
บรษิัท สหวริยิาเพลทมิล จ ากดั (มหาชน) 2,920 37,260 2,920 37,260 
อ่ืนๆ 3,795 41 3,762 41 
รวม 69,200 82,959 84,396 87,745 
     
เจ้าหนีอื้่น - บุคคลหรือกิจการทีเ่กี่ยวข้องกัน     
บริษัทย่อย      
บรษิัท เวสทโ์คสท ์เอ็นจิเนียริ่ง จ  ากดั - - 18,058 10,050 
บรษิัท ท่าเรือประจวบ จ ากดั - - 254 4,187 
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 2564 2563 2564 2563 

     
บุคคลหรือกิจการอื่นทีเ่กี่ยวข้องกัน     
บรษิัท ทรพัยส์ินอาคารประภาวทิย ์จ ากดั 283 289 259 265 
บรษิัท ไทยสตีลเซลส ์จ ากดั 480 543 - 63 
บรษิัท เอสวีแอล คอเปอรเ์รชั่น จ ากดั 484 415 355 - 
บรษิัท บี.เอส. เมทลั จ ากดั 3,876 1,036 3,876 1,036 
อ่ืนๆ 6,354 8,802 5,610 6,469 
รวม 11,477 11,085 28,412 22,070 
     
หนีสิ้นทีเ่กิดจากสัญญา-หมุนเวียน  

- บุคคลหรือกิจการทีเ่กี่ยวข้องกัน     
การร่วมค้า     
บรษิัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จ ากดั (มหาชน) 1,393 95,005 - 91,575 
     
บุคคลหรือกิจการอื่นทีเ่กี่ยวข้องกัน     
บรษิัท ไทยสตีลเซลส ์จ ากดั 212,196 4,388 212,196 4,388 
บรษิัท บี.เอส. เมทลั จ ากดั 19,685 21,831 19,685 21,831 
บรษิัท สหวริยิาพาณิชย ์คอรป์อเรชั่น จ ากดั 3,248 92,053 3,248 92,053 
บรษิัท สหวริยิาเพลทมิล จ ากดั (มหาชน) 999 197 - 197 

รวม 237,521 213,474 235,129 210,044 
     
หนีสิ้นสัญญาเช่า (สุทธิ) - บุคคลหรือกิจการ     
ทีเ่กี่ยวข้องกัน     
บุคคลหรือกิจการอื่นทีเ่กี่ยวข้องกัน     
บรษิัท ทรพัยส์ินอาคารประภาวทิย ์จ ากดั 32,094 57,525 23,284 42,752 
     
เงินให้กู้ยืมระยะสัน้ – กิจการทีเ่กี่ยวข้องกัน     
Redcar Bulk Terminal Limited 26,789 11,056 26,789 11,056 
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รายการเคล่ือนไหวระหว่างปีส าหรบัเงินใหกู้ยื้มระยะสัน้แกบ่คุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีดงันี ้
 

    
หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 

ณ วันที ่1 มกราคม 11,056 - 11,056 - 
เพิ่มขึน้ 15,350 41,008 15,350 41,008 
ลดลง (1,025) (29,734) (1,025) (29,734) 
ก าไร(ขาดทนุ)จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดขึน้ 1,408 (218) 1,408 (218) 
ณ วันที ่31 ธันวาคม 26,789 11,056 26,789 11,056 

 
เม่ือวนัท่ี 16 ตลุาคม 2563 บรษิัทท าสญัญาใหกู้ยื้มเงินระยะสัน้ โดยมีหลกัประกนักบั Redcar Bulk Terminal Limited จ านวน 0.60 
ลา้นปอนดส์เตอรล์ิง อัตราดอกเบีย้รอ้ยละ MLR+1 ต่อปี (ของธนาคารซึ่งเป็นเจา้หนีต้ามแผนฟ้ืนฟูรายใหญ่สองราย) ก าหนดรบั
ช าระดอกเบีย้ทกุเดือน ส่วนเงินตน้ทัง้หมดก าหนดรบัช าระภายในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 
 

    
หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 

เงินให้กู้ยืมระยะยาว - กิจการทีเ่กี่ยวข้องกัน     
Redcar Bulk Terminal Limited 25,959 29,750 25,959 29,750 
หกั ส่วนของเงินใหกู้ยื้มระยะยาวท่ีถงึก าหนด 
      ช  าระในหนึ่งปี (25,959) (14,875) (25,959) (14,875) 
เงนิให้กู้ยมืระยะยาว-สุทธิ - 14,875 - 14,875 

 
 
รายการเคล่ือนไหวระหวา่งปีส าหรบัเงินใหกู้ยื้มระยะยาวแก่บคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีดงันี ้
 

    
หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 

ณ วันที ่1 มกราคม 29,750 - 29,750 - 
เพิ่มขึน้ - 30,175 - 30,175 
ลดลง (6,466) - (6,466) - 
ก าไร(ขาดทนุ)จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดขึน้ 2,675 (425) 2,675 (425) 
ณ วันที ่31 ธันวาคม 25,959 29,750 25,959 29,750 
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เม่ือวนัท่ี 24 พฤศจิกายน 2563 บริษัทท าสญัญาใหกู้ยื้มเงินโดยมีหลกัประกนักบั Redcar Bulk Terminal Limitedจ านวนเงิน 0.74 
ลา้นปอนดส์เตอรล์ิง อัตราดอกเบีย้รอ้ยละ MLR+1 ต่อปี (ของธนาคารซึ่งเป็นเจา้หนีต้ามแผนฟ้ืนฟูรายใหญ่สองราย)  ก าหนดรบั
ช าระเงินตน้และดอกเบีย้ ทกุสิน้เดือน (เงินตน้เดือนละ 0.05 ลา้นปอนดส์เตอรล์ิง)  เริ่มรบัช าระคืนงวดแรกวนัท่ี 24 มิถุนายน 2565 
และตอ้งรบัช าระใหห้มดภายในวนัท่ี 24 พฤศจิกายน 2565 

   
หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 

เงินกู้ยืมระยะสัน้ - กิจการทีเ่กี่ยวข้องกัน     
บริษัทย่อย     
บรษิัท ท่าเรือประจวบ จ ากดั - - 24,424 74,500 

 
รายการเคล่ือนไหวระหว่างปีส าหรบัเงินกูยื้มระยะสัน้จากบคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีดงันี้ 

    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 

บริษัทย่อย     
ณ วันที ่1 มกราคม - - 74,500 - 
เพิ่มขึน้ - - - 100,000 
ลดลง - - (50,076) (25,500) 
ณ วันที ่31 ธันวาคม - - 24,424 74,500 

 
เม่ือวนัท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัทไดเ้ข้าท  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 ไดใ้ชส้ิทธิหกักลบลบหนีร้ะหว่างเงินปันผลท่ีบรษิัทจะไดร้ับและหนีเ้งินตน้ จ านวนเงิน 25.5 ลา้น
บาท โดยใหมี้ผลเป็นการหกักลบลบหนีว้นัท่ี 5 พฤษภาคม 2563 ท าใหบ้รษิัทมีหนีเ้งินกูยื้มส่วนท่ีเหลือจ านวนเงิน 74.5 ลา้นบาท  
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เม่ือวนัท่ี 17 กรกฏาคม 2563 บริษัท และ บริษัท ท่าเรือประจวบ จ ากดั ไดเ้ขา้ร่วมลงนามบนัทึกเพ่ิมเติมต่อทา้ยสัญญาเงินกูโ้ดย
เปล่ียนแปลงเง่ือนไขในการช าระเงินกู้ จากเดิมท่ีก าหนดช าระภายใน 90 วนั (วนัท่ี 5 พฤษภาคม 2563) เป็นช าระเม่ือทวงถามและ
ยกเลิกการคดิดอกเบีย้ผิดนดัในอตัรารอ้ยละ 7.5 ต่อปี โดยใหค้ิดดอกเบีย้ใหม่ในอตัรา MLR ต่อปี ก าหนดช าระเงินตน้และดอกเบีย้ 
ทกุสิน้เดือน (รอ้ยละ 6.025 เป็นอตัราวนัท่ีเบกิเงินกู)้ เริ่มตัง้แตว่นัท่ี 5 พฤษภาคม 2563 
ในปี 2564 บริษัทไดใ้ชส้ิทธิหกักลบลบหนีร้ะหว่างเงินปันผลท่ีบริษัทจะไดร้บั กบัหนีเ้งินตน้ จ านวนเงิน 50.1 ลา้นบาท และดอกเบีย้
คา้งจ่าย จ านวนเงิน 6.0 ลา้นบาท ท าใหบ้รษิัทมีหนีเ้งินกูยื้มส่วนท่ีเหลือจ านวนเงิน 24.42 ลา้นบาท 
 

    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 

ภาระหนีสิ้นภายใต้แผนฟ้ืนฟู - กิจการทีเ่กี่ยวข้อง
กัน (ภาระหนีเ้งินต้นหลังคิดลดกระแสเงินสด)     

บริษัทย่อย     
บรษิัท ท่าเรือประจวบ จ ากดั - - 7,991 7,991 
กิจการอื่นทีเ่กี่ยวข้องกัน     
บรษิัท สหวริยิาเพลทมิล จ ากดั (มหาชน) 4,300 4,300 4,300 4,300 
กลุ่มสถาบนัการเงิน 28,305,327 26,139,429 28,305,327 26,139,429 
รวม 28,309,627 26,143,729 28,317,618 26,151,720 

 
รายการเคล่ือนไหวระหวา่งปีส าหรบัภาระหนีส้ินตามแผนฟ้ืนฟูจากบคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีดงันี ้
 

    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 

บุคคลหรือกิจการอื่นทีเ่กี่ยวข้องกัน     
บริษัทย่อย     
บรษิัท ท่าเรือประจวบ จ ากดั     
ยอดคงเหลือ ณ 1 มกราคม - - 7,991 7,991 
จ่ายช าระ - - - - 
ยอดคงเหลือ ณ 31 ธนัวาคม - - 7,991 7,991 
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สัญญาทีมี่สาระส าคัญกับบุคคลหรือกิจการทีเ่กี่ยวข้องกัน 
 
สญัญาการร่วมคา้  
เม่ือวนัท่ี 20 มกราคม 2558 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งไดท้  าสญัญาการร่วมคา้ร่วมกบับริษัทในประเทศแห่งหนึ่ง  เพ่ือการร่วมคา้ส าหรบัรบั
งานจากการรถไฟแห่งประเทศไทย การร่วมคา้ดงักล่าวยงัมิไดด้  าเนินงานเชิงพาณิชย์ เม่ือวนัท่ี 5 ตลุาคม 2564 บริษัทย่อยไดเ้ลิก
กิจการรว่มคา้กบับรษิัทดงักล่าวแลว้ 

 

    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 

เจ้าหนีก้ลุ่มที ่1 : เจ้าหนีเ้งนิประกัน     
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 5,233,432 5,780,144 5,233,432 5,780,144 
รบัรูด้อกเบีย้จ่ายตามอตัราดอกเบีย้ท่ีแทจ้รงิ 344,162 53,852 344,162 53,852 
จ่ายช าระ (341,815) (155,719) (341,815) (155,719) 
ผล (ก าไร) ขาดทนุจากการตดัรายการหนีส้ินทางการเงิน 
          ท่ีวดัมลูคา่ดว้ยราคาทนุตดัจ าหน่าย - (444,846) - (444,846) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 5,235,779 5,233,431 5,235,779 5,233,431 
เจ้าหนีก้ลุ่มที ่2 : เจ้าหนีส้ถาบันการเงนิในภาระหนี้     
ส่วนทีเ่กินกว่ามูลค่าหลักประกัน     
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 7,292,081 7,315,073 7,292,081 7,315,073 
รบัรูด้อกเบีย้จ่ายตามอตัราดอกเบีย้ท่ีแทจ้รงิ 400,531 30,321 400,531 30,321 
จ่ายช าระ (43,961) (53,313) (43,961) (53,313) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 7,648,651 7,292,081 7,648,651 7,292,081 
เจ้าหนีก้ลุ่มที ่4 : เจ้าหนีภ้าระค า้ประกันการช าระหนีเ้งนิกู้     
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 13,613,917 14,152,161 13,613,917 14,152,161 
รบัรูด้อกเบีย้จ่ายตามอตัราดอกเบีย้ท่ีแทจ้รงิ 695,564 870,660 695,564 870,660 
จ่ายช าระ (86,826) (116,236) (86,826) (116,236) 
ปรบัปรุงจากการลดลงของภาระหนีค้  า้ประกนั 
          จากกระบวนการช าระบญัชีของเจา้หนีก้ลุ่มท่ี 4 

 
(586,294) 

 
- 

 
(586,294) 

 
 - 

ผล (ก าไร)จากการตดัรายการหนีส้ินทางการเงิน 
          ท่ีวดัมลูคา่ดว้ยราคาทนุตดัจ าหน่าย - (733,124) - (733,124) 
(ก าไร) ขาดทนุ จากอตัราแลกเปล่ียน 1,784,538 (559,544) 1,784,538 (559,544) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 15,420,899 13,613,917 15,420,899 13,613,917 
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7. เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 
    หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 

เงินสดในมือ 711 696 600 600 
เงินฝากธนาคาร 495,709 665,044 383,272 635,091 
รวม 496,420 665,740 383,872 635,691 

 
8. ลูกหนีก้ารค้า  

    หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 

     
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหต ุ6) 3,393,209 3,515,078 3,372,683 3,497,979 
กิจการอ่ืนๆ 382,975 403,757 321,449 321,453 
รวม 3,776,184 3,918,835 3,694,132 3,819,432 
หกั ผลขาดทนุดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกิดขึน้ (3,651,748) (3,784,031) (3,650,686) (3,783,031) 
สุทธิ 124,436 134,804 43,446 36,401 

 
การวเิคราะหอ์ายขุองลกูหนีก้ารคา้มีดงันี ้

    หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 

กิจการทีเ่กี่ยวข้องกัน     
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 10,170 12,656 1,159 - 
เกินวนัครบก าหนดช าระ     
 นอ้ยกว่า  3  เดือน 11,381 3,221 5,890 - 
    3-6 เดือน 6,024 1,222 - - 
    มากกวา่  12 เดือน 3,365,634 3,497,979 3,365,634 3,497,979 
รวม 3,393,209 3,515,078 3,372,683 3,497,979 
หกั ผลขาดทนุดา้นเครดติท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ (3,365,634) (3,497,979) (3,365,634) (3,497,979) 

รวม 27,575 17,099 7,049 - 
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    หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 

กิจการอื่นๆ 
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 75,431 93,138 29,725 25,850 
เกินวนัครบก าหนดช าระ     
 นอ้ยกว่า  3 เดือน 19,734 21,867 6,672 10,551 
    3-6 เดือน 1,696 2,700 - - 
    6-12 เดือน - 842 - 842 
 มากกวา่ 12  เดือน 286,114 285,210 285,052 284,210 
รวม 382,975 403,757 321,449 321,453 
หกั ผลขาดทนุดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกิดขึน้ (286,114) (286,052) (285,052) (285,052) 
รวม 96,861 117,705 36,397 36,401 
สุทธิ 124,436 134,804 43,446 36,401 

 
 โดยปกตริะยะเวลาการใหส้ินเช่ือแก่ลกูคา้ของกลุ่มบรษิัทมีระยะเวลาตัง้แต ่5 ถงึ 90 วนั  

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บรษิัทมีลกูหนีก้ารคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสองราย มียอดคา้งช าระตัง้แต่ 6-12 เดือน จ านวน 3,366 ลา้น
บาท บริษัทตัง้ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตเต็มจ านวนในปี 2562 ซึ่งส่วนหนึ่งของแผนฟ้ืนฟูกิจการซึ่งก าหนดใหเ้ก็บเงินจากลูกหนี้
ดงักล่าวเพ่ือช าระหนีเ้ดมิปีละไม่ต  ่ากวา่ 300 ลา้นบาท ตัง้แตปี่ 2560 ถงึปัจจบุนั การช าระหนีข้องลกูหนีด้งักล่าวไม่เป็นตามท่ีก าหนด
ไว ้ ปัจจุบนับริษัทอยู่ระหว่างติดตามหนีส้่วนท่ียงัคา้งช าระ ซึ่งในระหว่างปี 2564 บริษัทไดร้บัช าระหนีจ้  านวน 132 ลา้นบาท จึงท  า
การกลบัรายการค่าเผ่ือผลขาด ทนุดา้นเครดิตออกดว้ยจ านวนเดียวกนั และตามแผนฟ้ืนฟูกิจการ ฉบบัท่ี 2 (แกไ้ข) ท่ีศาลเห็นชอบ
แลว้เม่ือวนัท่ี 18 กนัยายน 2563 (ตามท่ีอธิบายไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ้ 26) ซึ่งก าหนดใหบ้ริษัทเสนอแนวทาง การ
ช าระหนีแ้ละแนวทางการแก้ไขปัญหาของลูกหนีด้ังกล่าวใหแ้ก่คณะกรรมการเจ้าหนีเ้ห็นชอบ ต่อมาเม่ือวันท่ี 5 ตุลาคม 2563 
ผูบ้รหิารแผนไดน้ าเสนอตอ่คณะกรรมการเจา้หนีแ้ลว้ ปัจจบุนัอยู่ระหวา่งการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการเจา้หนี ้ 
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9.  สินทรัพยท์ีเ่กิดจากสัญญา-หมุนเวยีน/หนี้สินทีเ่กิดจากสัญญา-หมุนเวยีน 
 
9.1 ยอดคงเหลือตามสัญญา 

 
9.2 รายได้ที่รับรู้ทีเ่กี่ยวข้องกับยอดคงเหลือตามสัญญา 
  หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
รายไดท่ี้รบัรูท่ี้เคยรวมอยู่ในยอดยกมาของรายได ้

คา่บรกิารรบัล่วงหนา้ 
 

38,417 
 

12,477 
 

26,828 
 

- 
รายไดท่ี้รบัรูท่ี้เคยรวมอยู่ในยอดยกมาของเงินรบั 

ล่วงหนา้ค่าสินคา้ 
 

785,390 
 

207,235 
 

785,390 
 

207,235 

   หน่วย : พนับาท 

  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 หมายเหต ุ 2564 2563 2564 2563 
สินทรัพยท์ีเ่กิดจากสัญญา-หมุนเวยีน      
รายไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกช าระ      
     บรษิัทท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 2,599 2,479 - - 
     บรษิัทอ่ืนๆ  13,448 - - - 
ลกูหนีเ้งินประกนัผลงาน  5,100 14,114 - - 
รวมสินทรัพยท์ีเ่กิดจากสัญญา-หมุนเวียน  21,147 16,593 - - 
 
หนีส้ินทีเ่กิดจากสัญญา-หมุนเวียน 

     

รายไดค้่าบรกิารรบัล่วงหนา้และเงินรบั 
     ล่วงหนา้จากลกูคา้-บรษิัทท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 

    

รายไดค้่าบรกิารรบัล่วงหนา้  2,392 3,430 - - 
เงินรบัล่วงหนา้ค่าสินคา้  235,129 210,044 235,129 210,044 

     รวม  237,521 213,474 235,129 210,044 
รายไดค้่าบรกิารรบัล่วงหนา้และเงินรบั 
     ล่วงหนา้จากลกูคา้-บรษิัทอ่ืนๆ 

     

     รายไดค้า่บรกิารรบัล่วงหนา้  14,362 35,078 2,345 26,828 
     เงินรบัล่วงหนา้ค่าสินคา้  298,554 575,362 298,554 575,362 
     รวม  312,916 610,440 300,899 602,190 
รวมหนีส้ินทีเ่กิดจากสัญญา-หมุนเวยีน  550,437 823,914 536,028 812,234 
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9.3 รายได้ทีค่าดว่าจะรับรู้ส าหรับภาระทียั่งปฏิบัตไิม่เสร็จสิน้ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 กลุ่มบรษิัทคาดว่าจะมีรายไดค้่าบริการท่ีรบัรูใ้นอนาคตส าหรบัภาระท่ียงัปฏิบตัิไม่เสร็จสิน้ (หรือ
ยงัไม่เสรจ็สิน้บางส่วน) ของสญัญาท่ีท ากบัลกูคา้จ านวน 702 ลา้นบาท (2563: จ านวน 233 ลา้นบาท) ซึ่งกลุ่มบริษัทคาดว่า
จะปฏิบตัติามภาระที่ตอ้งปฏิบตัขิองสญัญาดงักล่าวเสร็จสิน้ภายใน 3 ปี และมีรายไดจ้ากการขายสินคา้ซึ่งคาดว่าจะปฏิบตัิ
ตามภาระของสญัญาจ านวน 534 ลา้นบาท (2563:จ านวน 785 ลา้นบาท) 
 

9.4 ประมาณการหนีส้ินจากสัญญาทีส่ร้างภาระ 
  หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
ประมาณการหนีส้ินจากสญัญาท่ีสรา้งภาระ ณ ตนังวด 12,291 - 12,291 - 
รบัรูข้าดทนุจากสญัญาท่ีสรา้งภาระ     

(โอนกลบั) ผลขาดทนุ 92,700 12,291 92,700 12,291 
ประมาณการหนีส้ินจากสญัญาท่ีสรา้งภาระ     

ณ ปลายงวด 104,991 12,291 104,991 12,291 
 

10. สินค้าคงเหลือ 
    หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
     
สินคา้ส าเรจ็รูป 2,721,159 664,894  2,725,220  667,130 
สินคา้ระหวา่งผลิต 22,903 73,389  6,659  33,561 
วตัถดุิบ 799,023 461,118  792,893  446,666 
วสัดโุรงงานและอะไหล่ 790,907 794,058  784,372  790,114 
สินคา้ภายใตส้ญัญาซือ้ขายและการส่งมอบ
กรรมสิทธ์ิสินคา้และการบรหิาร (หมายเหต ุ22) 

 
 

2,664,467 

 
 

389,622 

 
 

2,664,467 

 
 

389,622 
สินคา้ระหวา่งทาง 1,826,189 2,276,522 1,826,189 2,276,523 
รวม 8,824,648 4,659,603 8,799,800 4,603,616 
หกั คา่เผือ่มูลคา่สินคา้ลดลง (803,400) (343,210) (803,400) (343,210) 
สุทธิ 8,021,248 4,316,393 7,996,400 4,260,406 
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11. สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น 
    หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 

คา่ใชจ้่ายจ่ายล่วงหนา้ 18,320 26,399 15,046 14,872  
เงินจ่ายล่วงหนา้คา่สินคา้และวสัดสุิน้เปลือง 409,305 152,267 403,189 152,267 
ลกูหนีก้รมสรรพากร 14,749 1,120 13,339 4  
ภาษีเงินไดถ้กูหกั ณ ท่ีจ่าย 67,520 44,775 15,511 10,376 
อ่ืนๆ 58,903 26,057 55,612 22,938 
รวม 568,797 250,618 502,697 200,457 
หกั ผลขาดทนุทางดา้นเครดติทีค่าดวา่จะ 
       เกิดขึน้  (8,032) (8,032) (8,032) (8,032) 
สุทธิ 560,765 242,586 494,665 192,425  

 
12. สินทรัพยท์างการเงนิไม่หมุนเวียนอื่น 
 

สินทรพัยท์างการเงินไม่หมนุเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีรายละเอียด ดงันี ้
    หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 

สินทรัพยท์างการเงนิไม่หมุนเวียนอื่นทีวั่ดมูลค่า 
ด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย     
เงินฝากประจ าท่ีตดิภาระค า้ประกนั 74,048 44,136 72,690 43,322 
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอื่นทีวั่ดมูลค่า 
ด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย     
ตราสารทนุของบรษิัทท่ีไม่ใช่บรษิัทจดทะเบียน  294,000 294,000 294,000 294,000 
หกั คา่เผือ่ผลขาดทนุจากการวดัมูลคา่เงนิลงทนุ (294,000) (294,000) (294,000) (294,000) 
รวมสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอื่น 74,048 44,136 72,690 43,322 
 
1) กลุ่มบรษิัทและบรษิัทไดน้ าเงินฝากธนาคารไปค า้ประกนักบัธนาคารในการออกหนงัสือค า้ประกนั และ สินเช่ือทางการคา้ 
2) บรษิัทมีตราสารทนุซึง่เป็นเงินลงทนุในหุน้สามญัใน บรษิัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จ ากดั ซึง่ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายเหล็ก

แผ่นเคลือบสงักะสีดว้ยกรรมวธีิทางไฟฟ้าชนิดมว้น ในสดัส่วนลงทนุรอ้ยละ 3.70 
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14. ส่วนได้เสียทีไ่ม่มีอ านาจควบคุม  
 
ตารางตอ่ไปนีส้รุปขอ้มลูเก่ียวกบับริษัทย่อยแตล่ะรายของกลุ่มบรษิัทท่ีมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคมุท่ีมีสาระส าคญัก่อนการตดั
รายการระหวา่งกนั 

   หน่วย : พนับาท 
 31 ธันวาคม 2564 
 

บริษัท ท่าเรือ
ประจวบ จ ากัด 

บริษัทย่อยอื่น
ทีไ่ม่มี

สาระส าคัญ 
ตัดรายการ
ระหว่างกัน รวม 

รอ้ยละของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคมุ 49    
สินทรพัยห์มนุเวียน 154,635    
สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 1,041,081    
หนีส้ินหมนุเวียน (26,468)    
หนีส้ินไม่หมนุเวียน (53,500)    
สินทรัพยสุ์ทธิ 1,115,748    
มลูคา่ตามบญัชีของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคมุ 546,716 - (39,933) 506,783 
     
     
รายได ้ 272,658    
ก าไร(ขาดทนุ) 81,884    
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 81,884    
ก าไร(ขาดทนุ)ท่ีแบง่ใหก้บัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี 
      อ  านาจควบคมุ 40,123 - (372) 39,751 
     
กระแสเงินสดไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน 182,251    
กระแสเงินสดไดม้าในกิจกรรมลงทนุ (41,703)    
กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน 
      (เงินปันผลท่ีจ่ายใหก้บัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจ 
   ควบคมุ: 53.9 ลา้นบาท) (58,473)    

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้สุทธิ 82,075    
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    หน่วย : พนับาท 
 31 ธันวาคม 2563 
 

บริษัท ท่าเรือ
ประจวบ จ ากัด 

บริษัทย่อยอื่น
ทีไ่ม่มี

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    
กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมลงทนุ (148,545)    
กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน 
     (เงินปันผลท่ีจ่ายใหก้บัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจ 
  ควบคมุ: 24.5 ลา้นบาท) (29,460)    

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้สุทธิ (86,542)    
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การร่วมคา้ 
 

ตารางตอ่ไปนีส้รุปขอ้มลูทางการเงินของการรว่มคา้ท่ีรวมอยู่ในงบการเงินของการร่วมคา้ ปรบัปรุงดว้ยการปรบัมลูค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีซือ้ 
การกระทบยอดรายการระหว่างขอ้มลูทางการเงินโดยสรุปดงักล่าวกบัมลูคา่ตามบญัชีของส่วนไดเ้สียของกลุ่มบรษัิทในกิจการเหล่านี ้ 

  หน่วย : พนับาท 
 2564 2563 

   
รายได ้ 15,775,780 8,045,300 
ก าไร(ขาดทนุ) จากการด าเนินงานอย่างตอ่เน่ือง 516,296 (181,726) 
ก าไร(ขาดทุน)ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 516,296 (181,726) 
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคมุ 334,611 (117,777) 
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของผูถ้กูลงทนุ 181,685 (63,949) 
   
สินทรพัยห์มนุเวียน 4,613,780 2,419,425 
สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 3,189,069 3,518,684 
หนีส้ินหมนุเวียน (2,343,880) (998,309) 
หนีส้ินไม่หมนุเวียน (112,243) (109,369) 
สินทรัพยสุ์ทธิ 5,346,726 4,830,431 
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคมุ 3,465,213 3,130,602 
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของผูถ้กูลงทนุ 1,881,513 1,699,829 
   
ส่วนไดเ้สียของกลุ่มบรษิัทในสินทรพัยส์ทุธิของผูถ้กูลงทนุ  

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2,564,157 2,628,782 
ก าไร(ขาดทนุ)ขาดทนุเบด็เสรจ็รวมส่วนท่ีเป็นของกลุ่มบรษิัท 182,689 (64,625) 
มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียในผู้ถูกลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2,746,846 2,564,157 
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หนีส้ินทีอ่าจเกิดขึน้และภาระผูกพันทีเ่กี่ยวกับการร่วมค้า  
 2564 2563 
หนีส้นิทีอ่าจเกิดขึน้ซ่ึงเกิดขึน้โดยตรงกบักลุ่มบริษทั 
ภาระผูกพนัเกี่ยวกบัการลงทุนของกลุ่มบริษัทตามส่วนไดเ้สียที่มีใน
การร่วมคา้ 

ส่วนแบง่ในภาระผกูพนัของกลุ่มบรษิัทในการรว่มคา้ 

  

 -  จากรายจ่ายฝ่ายทนุ 
 

 

53.9 ลา้นบาท 
0.07 ลา้นเหรียญสหรฐั 

44.9 ลา้นเยนญ่ีปุ่ น และ 0.04 
ลา้นยูโร 

27 ลา้นบาท 
0.07 ลา้นเหรียญสหรฐั 

57.9 ลา้นเยนญ่ีปุ่ น และ 
0.04 ลา้นยูโร 

   -  จากสญัญาเช่าด  าเนินงานท่ียกเลิกไม่ได ้ - - 
   -  จากสญัญาซือ้วตัถดุบิและสารเคมี 11.2 ลา้นบาท 

และ 12.5 ลา้นเหรียญสหรฐั 
16.9 ลา้นบาท 

และ 12.5 ลา้นเหรียญสหรฐั 
   -  จากสญัญาอ่ืนๆ 15.3 ลา้นบาท 

และ 10.6 ลา้นเยนญ่ีปุ่ น 
20.6 ลา้นบาท 

และ 10.6 ลา้นเยนญ่ีปุ่ น 
   -  การค า้ประกนั 9.29 ลา้นบาท 9.29 ลา้นบาท 

 
16. เงนิให้กู้ยมืระยะยาว 
 

   
หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 หมายเหต ุ 31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 

เงนิต้น    
Cork Gully LLP  507,040 456,571 
Redcar Bulk Terminal Limited 6 25,959 29,750 
รวม  532,999 486,321 
หกั สว่นของเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวทีถ่งึก าหนดช าระในหนึ่งปี 6 (25,959) (14,875) 
สุทธิ  507,040 471,446 
ดอกเบีย้ค้างรับ    
Cork Gully LLP  20,956 9,323 
Redcar Bulk Terminal Limited 6 - 110 
รวม  20,956 9,433 
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ณ 31 ธนัวาคม 2564 มีจ านวนเงินใหกู้ ้11.94 ลา้นปอนดส์เตอรล์ิง โดยมีอตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 40.69 และ 40.78 
บาทตอ่ปอนดส์เตอรล์ิง และ ณ วนัท่ีสิน้ปี 44.65 บาทตอ่ปอนดส์เตอรล์ิง  
 

 รายการเคล่ือนไหวระหวา่งปีส าหรบัเงินใหกู้ยื้มแกบ่คุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีดงันี ้

 

Cork Gully LLP 

 เม่ือวนัท่ี 5 กุมภาพนัธ์ 2563 บริษัทไดเ้ขา้ท  าสัญญาใหกู้ยื้มเงินกับ Cork Gully LLP ซึ่งเป็น Receiver ตวัแทนท่ีถูกแต่งตัง้โดย
ธนาคารเจา้หนีข้องบริษัท สหวิริยาสตีลอินดสัตรี ยูเค จ ากัด (“SSI UK”) เพ่ือใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัของ Redcar Bulk Terminal 
Limited (“RBT”) ซึง่เป็นธุรกิจทา่เรือท่ีอยู่ประเทศองักฤษ จาก British Steel Limited (“BSL”) ในสดัส่วนรอ้ยละ 50 ของจ านวนหุน้ท่ี
จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด คิดเป็นมลูค่า 11.36  ลา้นปอนดส์เตอรลิ์ง เทียบเท่าเงินบาท จ านวน 463 ลา้นบาท โดยมีเง่ือนไขให ้Cork 
Gully LLP ในฐานะ Receiver ถือหุน้ท่ีซือ้ไวแ้ละใชหุ้น้ดงักล่าวเป็นหลกัประกนัเงินกูใ้หบ้ริษัท ต่อมาเม่ือวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ ์2563 
SSI UK ไดร้บัโอนหุน้ RBT แลว้มีผลท าให ้SSI UK มีสดัส่วนการถือหุน้ใน RBT จากเดิมถือหุน้ในสัดส่วนรอ้ยละ 50 เป็นรอ้ยละ 100  
เงินใหกู้ยื้มดงักล่าวคดิอตัราดอกเบีย้  LIBOR เฉล่ีย 3 เดือน +2%  ตอ่ปี ซึง่จะครบก าหนดช าระวนัท่ี 5 กมุภาพนัธ ์2568 

 

     หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 หมายเหต ุ 31 ธนัวาคม 2563 เพิ่มขึน้ ลดลง ปรบัปรุง 31 ธนัวาคม 2564 

เงนิต้น       
Cork Gully LLP  456,571 - - 50,469 507,040 
Redcar Bulk Terminal Limited 6 29,750 - (6,466) 2,675 25,959 
รวม  486,321 - (6,466) 53,144 532,999 
หกั สว่นทีถ่งึก าหนดช าระในหนึ่งปี  (14,875)    (25,959) 
สุทธิ  471,446    507,040 
ดอกเบีย้ค้างรับ       
Cork Gully LLP  9,323 10,132 - 1,501 20,956 
Redcar Bulk Terminal Limited 6 110 1,950 (2,060) - - 
รวม  9,433 12,082 (2,060) 1,501 20,956 
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ราคาทรพัยส์ินของกลุ่มบรษิัทก่อนหกัคา่เส่ือมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ ์ซึ่งไดค้ิดค่าเส่ือมราคาเต็มจ านวนแลว้ แต่ยงัคงใช้
งานจนถงึ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 มีจ านวน 2,884 ลา้นบาท (2563: จ านวน 2,870 ลา้นบาท) 
 
ราคาทรพัยส์ินของบริษัทก่อนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซึ่งไดค้ิดค่าเส่ือมราคาเต็มจ านวนแลว้ แต่ยงัคงใชง้าน
จนถงึ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 มีจ านวน 2,167 ลา้นบาท (2563: จ านวน 2,184 ลา้นบาท) 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 กลุ่มบรษิัทและบรษิัทไดจ้ดจ านอง/จ าน าสินทรพัยจ์  านวนประมาณ 8,688 ลา้นบาท และ 8,450 ลา้นบาท 
ตามล าดบั (2563: จ านวน 8,655 ลา้นบาท และ 8,407 ลา้นบาท ตามล าดบั) เป็นหลกัประกนัเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารเงินกูยื้ม
ระยะสัน้และเงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  หนังสือค า้ประกนัเพ่ือค  า้ประกนัไฟฟ้า จัดตัง้ท  าเนียบท่าเรือและโรงพกัสินคา้ 
ตามที่อธิบายไวใ้นหมายเหตปุระกอบงบการเงินขอ้ 33 

 
18. สินทรัพยส์ิทธิการใช้ / หนีส้ินตามสัญญาเช่า 
 

18.1  สินทรัพยส์ิทธิการใช้ 

มลูคา่ตามบญัชีของสินทรพัยส์ิทธิการใชต้ามสญัญาเช่าท่ีดิน อาคาร สิทธิการเช่าและอุปกรณแ์ละการเคล่ือนไหวส าหรบัปี 
2564 แสดงไดด้งันี ้

 
    หน่วย: พนับาท 

 งบการเงนิรวม 
 

ทีด่นิ 
อาคารและส่วน
ปรับปรุงอาคาร ยานพาหนะ รวม 

ราคาทุน     
1 มกราคม 2564 2,602  83,244  23,244  109,090  
เพิ่ม 8,068 - 5,854 13,922 
ลดลง - - (598) (598) 
31 ธนัวาคม 2564 10,670 83,244 28,500 122,414 
ค่าเสื่อมราคาสะสม     
1 มกราคม 2564 2,602 25,926 9,040 37,568 
คา่เส่ือมราคาส าหรบัปี 2,689 24,102 8,541 35,332 
คา่เส่ือมราคา - เปล่ียนแปลงเง่ือนไข/ตดัจ าหน่าย - - (598) (598) 
31 ธนัวาคม 2564 5,291 50,028 16,983 72,302 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี     
31 ธันวาคม 2564 5,379 33,216 11,517 50,112 
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    หน่วย: พนับาท 

 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
  อาคารและส่วน   
 ทีด่นิ ปรับปรุงอาคาร ยานพาหนะ รวม 
ราคาทุน     
1 มกราคม 2564 2,602  66,252  10,676  79,530 
เพิ่ม 8,068 - - 8,068 
31 ธนัวาคม 2564 10,670 66,252 10,676 87,598 
ค่าเสื่อมราคาสะสม     
1 มกราคม 2564 2,602  23,066  4,327  29,995 
คา่เส่ือมราคาส าหรบัปี 2,689 21,102 3,836 27,627 
31 ธนัวาคม 2564 5,291 44,168 8,163 57,622 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี     
31 ธันวาคม 2564 5,379 22,084 2,513 29,976 

 
 
18.2 หนีส้ินตามสัญญาเช่า 

มลูคา่ตามบญัชีของหนีส้ินตามสญัญาเช่าและการเคล่ือนไหวส าหรบัปี 2564 แสดงไดด้งันี ้
   

หน่วย: พนับาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม  72,885 100,490 50,513 76,960 
เพิ่มขึน้ 13,923 6,321 8,068 - 
เงินจ่ายช าระ (35,852) (33,926) (27,706) (26,447) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  50,956 72,885 30,876 50,513 
หกั: สว่นทีถ่งึก าหนดช าระในหนึ่งปี (33,712) (31,445) (27,412) (25,160) 
หนีส้ินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนทีถ่ึงก าหนดช าระ

ในหน่ึงปี 
 

17,244 
 

41,440 
 

3,464 
 

25,353 
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 บรษิัทมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายคา่เช่าขัน้ต  ่าตามสญัญาเช่า ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ดงันี ้
    

หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม 
 2564 2563 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 
ผลรวมของจ านวนเงินขัน้ต  ่าท่ีตอ้งจ่ายทัง้สิน้ 
ตามสญัญาเช่า 35,766 21,109 56,875 34,750 44,112 78,862 

ดอกเบีย้ตามสญัญาเช่ารอการตดับญัชี (2,054) (3,865) (5,919) (3,305) (2,672) (5,977) 
มูลค่าปัจจุบันของจ านวนเงินข้ันต ่าที่ต้องจ่าย
ท้ังสิน้ตามสัญญาเช่า 

 
33,712 

 
17,244 

 
50,956 

 
31,445 

 
41,440 

 
72,885 

     
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 
ผลรวมของจ านวนเงินขัน้ต  ่าท่ีตอ้งจ่ายทัง้สิน้ 
ตามสญัญาเช่า 28,398 6,024 34,422 27,251 26,119 53,370 

ดอกเบีย้ตามสญัญาเช่ารอการตดับญัชี (986) (2,560) (3,546) (2,091) (766) (2,857) 
มูลค่าปัจจุบันของจ านวนเงินข้ันต ่าที่ต้องจ่าย
ท้ังสิน้ตามสัญญาเช่า 

 
27,412 

 
3,464 

 
30,876 

 
25,160 

 
25,353 

 
50,513 

 

คา่ใชจ้่ายส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 เก่ียวกบัสญัญาเช่าที่รบัรูใ้นรายการตอ่ไปนี ้ ในส่วนของก าไรหรือขาดทนุ 
   

หน่วย: พนับาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 

คา่เส่ือมราคาของสินทรพัยส์ิทธิการใช ้ 33,724 36,079 26,848 29,199 
ดอกเบีย้จ่ายจากหนีส้ินตามสญัญาเช่า 3,842 7,885 2,481 6,309 
คา่ใชจ้่ายที่เก่ียวกบัสญัญาเช่าระยะสัน้ 236 180 - - 
คา่ใชจ้่ายที่เก่ียวกบัสญัญาเช่าซึง่สินทรพัยอ์า้งอิงมี

มลูคา่ต  ่า 74 - - - 
รวม 37,876 44,144 29,329 35,508 
 
กลุ่มบริษัทไดเ้ขา้ท  าสญัญาเช่าท่ีดิน พืน้ท่ีอาคาร และยานพาหนะ เพ่ือใชใ้นการด าเนินงานของกิจการ อายุของสญัญามีระยะเวลา
โดยเฉล่ียประมาณ 1 ถงึ 6 ปี 
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19. สินทรัพยไ์ม่มีตัวตนอื่น 
    หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม 
 การอนญุาตใหใ้ช้

สิทธิ 
คา่ลิขสิทธ์ิ 
ซอฟตแ์วร ์

สินทรพัย ์  
ระหวา่งตดิตัง้ รวม 

ราคาทุน     
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562 5,580 250,735 32,039 288,354  
เพิ่มขึน้ 1,286 3,409 - 4,695 
รบัโอนจากที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์ 1,048 - - 1,048 
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 7,914 254,144 32,039 294,097 
เพิ่มขึน้ - 2,964 115 3,079 
รบัโอนจากท่ีดิน อาคารและอปุกรณ ์ - 8,211 - 8,211 
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564 7,914 265,319 32,154 305,387 
     
ค่าตัดจ าหน่ายและขาดทุนจากการด้อยค่า     
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 
คา่ตดัจ าหน่ายส าหรบัปี 1,102 5,075 - 6,177 
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564 6,662 248,603 32,039 287,304 
     
มูลค่าสุทธิทางบัญชี     
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 2,354 10,616 - 12,970  
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564 1,252 16,716 115 18,083 
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   หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 คา่ลิขสิทธ์ิ 

ซอฟตแ์วร ์
สินทรพัยร์ะหว่าง

ตดิตัง้ รวม 
ราคาทุน    
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 
เพิ่มขึน้ 2,805 115 2,920 
รบัโอนจากที่ดิน อาคาร อปุกรณ ์ 8,211 - 8,211 
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564 255,770 32,154 287,924 
    
ค่าตัดจ าหน่ายและขาดทุนจากการด้อยค่า    
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 
คา่ตดัจ าหน่ายส าหรบัปี 4,580 - 4,580 
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564 241,040 32,039 273,079 
    
มูลค่าสุทธิทางบัญชี    
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 8,294 - 8,294 
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564 14,730 115 14,845 

 
20. ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี   
 

สินทรพัยแ์ละหนีส้ินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีดงันี ้
    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 

สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 15,403 9,771 - - 
หนีส้ินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี (38,690) (38,380) (16,184) (15,122) 
สุทธิ (23,287) (28,609) (16,184) (15,122) 
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รายการเคล่ือนไหวของสินทรพัยแ์ละหนีส้ินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดขึน้ในระหวา่งปี มีดงันี ้ 
    

หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม 
 

 บนัทกึเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น  
 ณ วนัท่ี  

1 มกราคม 2564 ก าไรหรือ ขาดทนุ 
ก าไรขาดทนุ
เบด็เสรจ็อ่ืน 

ณ วนัท่ี 
  31 ธนัวาคม 2564 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     
ลกูหนีก้ารคา้ 200 12 - 212 
ท่ีดนิ อาคารและอปุกรณ ์ 9,448 (633) - 8,815 
หนีส้ินทางการเงินหมนุเวียน - 375 - 375 
หนีส้ินตามสญัญาเช่าเงินทนุ 98 54 - 152 
ประมาณการหนีส้ินไม่หมนุเวียนส าหรบั
ผลประโยชนพ์นกังาน 11,297 765 - 12,062 

ยอดขาดทนุสะสมทางภาษียกไป 1,676 4,943 - 6,619 
รวม 22,719 5,516 - 28,235 
หนีสิ้นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     
สินทรพัยห์มนุเวียนอ่ืน (269) 228 - (41) 
ท่ีดนิ อาคารและอปุกรณ ์ (49,909) (624) - (50,533) 
หนีส้ินตามสญัญาเช่า (1,150) 202 - (948) 
รวม (51,328) (194) - (51,522) 
สุทธิ (28,609) 5,322 - (23,287) 

 
   

หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
  บนัทกึเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น  
 ณ วนัท่ี  

1 มกราคม 2564 
ก าไรหรือ 
ขาดทนุ 

ก าไรขาดทนุ
เบด็เสรจ็อ่ืน 

ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2564 

หนีสิ้นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     
ท่ีดนิ อาคารและอปุกรณ ์ (15,122) (1,062) - (16,184) 
รวม (15,122) (1,062) - (16,184) 
 
กลุ่มบรษิัทไม่ไดบ้นัทกึสินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดจากผลแตกตา่งชั่วคราวของบญัชีบางรายการและขาดทนุทางภาษี
เน่ืองจากยงัไม่มีความเป็นไดค้อ่นขา้งแน่ว่ากลุ่มบริษัทจะมีก าไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชนท์างภาษีหรือมีการกลบัรายการผล
แตกตา่งชั่วคราวในอนาคต  
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21.  เงนิกู้ยมืระยะส้ันจากสถาบันการเงนิ 
    หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 

เงินกูยื้มระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน-ส่วนท่ีมี 
       หลกัประกนั     
ตั๋วสญัญาใชเ้งิน  39,000 40,000 - - 
รวม 39,000 40,000 - - 

 
ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2564 เงินกู้ ยืมดังกล่าวข้างต้นเป็นของ บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิ เนียริ่ ง จ  ากัด ซึ่ งเป็นบริษัทย่อย  
ทัง้จ  านวน มีวงเงินสินเช่ือระยะสัน้จากสถาบนัการเงินในประเทศสองแห่ง รวมจ านวน 95.5 ลา้นบาท คิดดอกเบีย้ตามอตัรา MLR-0.75 
ตอ่ปี (2563 : จ  านวน 110 ลา้นบาท) ดอกเบีย้ช าระเป็นรายเดือน 
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทมีวงเงินสินเช่ือซึ่งยงัไม่ไดเ้บิกใชเ้ป็นจ านวนเงินรวม 76.5 ลา้นบาท และไม่มีวงเงินสินเช่ือส าหรบั
บรษิัท (31 ธนัวาคม 2563: ส  าหรบักลุ่มบรษิัทมี 74.8 ลา้นบาท และไม่มีวงเงินสินเช่ือส าหรบับรษิัท) 
 
วง เงินกู้ ยืมระยะสั้นของบริ ษัท ท่าเ รื อประจวบ จ ากัด  ซึ่ ง เ ป็นบริษัทย่อยค ้าประกันโดยการจดจ านอง ท่ีดินพร้อม  
สิ่งปลูกสรา้งท่ีมีอยู่แลว้และ/หรือท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคตของบริษัทย่อย  วงเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูยื้มระยะสัน้ของบริษัท 
เวสทโ์คสท ์เอ็นจิเนียริ่ง จ  ากดั ซึง่เป็นบรษิัทย่อยค า้ประกนัโดยการจ านองที่ดนิพรอ้มสิ่งปลูกสรา้งและการโอนสิทธิประโยชนจ์ากการ
เอาประกนัภยัสินทรพัยข์องบรษิัทย่อยดงักล่าว 

 
22. เจ้าหนีก้ารค้า 

    หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 

     
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหต ุ6) 69,200 82,959 84,396 87,745 
กิจการอ่ืนๆ  4,775,466 2,754,550 4,722,582 2,714,140 
รวม 4,844,666 2,837,509 4,806,978 2,801,885 
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สินค้าคงเหลือภายใต้สัญญาซือ้ขายและการส่งมอบกรรมสิทธ์ิสินค้าและการบริหาร (Collateral Management Agreement) 
 
บริษัทไดท้  าสญัญาซือ้สินคา้คงเหลือภายใตส้ญัญาซือ้ขายและการส่งมอบกรรมสิทธ์ิสินคา้และการบริหารกับบริษัทในประเทศญ่ีปุ่ น 
โดยจะช าระเงินเตม็จ านวนเม่ือมีการเบกิสินคา้จากบรษัิท ตวัแทนบรษิัทยงัคงเหลือความเส่ียงและผลตอบแทนทัง้หมดหรือบางส่วนท่ีมี
สาระส าคญัเก่ียวกับสินคา้ท่ีอยู่ภายใตส้ัญญาดงักล่าว สินคา้คงเหลือจะถูกเก็บรกัษา บริหารจัดการ ภายใตก้ารดูแลของบริษัทตวั
แทนท่ีไดร้บัมอบหมายหนา้ท่ีจากบริษัทผูข้าย บริษัทบนัทึกรายการซือ้ในบญัชีสินคา้คงเหลือภายใตส้ัญญาซือ้ขายและการส่งมอบ
กรรมสิทธ์ิสินคา้และการบริหาร และเจา้หนีก้ารคา้ภายใตส้ญัญาซือ้ขายและการส่งมอบกรรมสิทธ์ิสินคา้และการบริหารแสดงไวใ้นงบ
แสดงฐานะการเงิน  
 

23.  เจ้าหนีห้มุนเวยีนอื่น 
    

หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
   2564 2563 2564 2563 

คา่ใชจ้่ายคา้งจ่าย 110,973 105,054 100,564 96,455 
เจา้หนีอ่ื้น 51,958 60,581 38,399 45,919 
เงินรบัล่วงหนา้จากการขายสินคา้ 4,740 3,226 - - 
อ่ืนๆ 58,335 50,833 46,155 38,120 
รวม 226,006 219,694 185,118 180,494 

 
24. หนีส้ินทางการเงนิหมุนเวยีนอื่น 

 
หนีส้ินทางการเงินหมนุเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีรายละเอียดดงันี ้

    
หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 

สญัญาซือ้เงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 2,416 732 540 732 
 
สญัญาซือ้เงินตราต่างประเทศล่วงหนา้หนีส้ินตราสารอนุพันธ์ท่ีถือไวเ้พ่ือการซือ้ขายอนุพันธ์ไม่ไดก้  าหนดไวใ้นความสัมพันธ์ทาง
บญัชีปอ้งกนัความเส่ียงซึง่แสดงดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมผ่านก าไรขาดทนุ 
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25. ประมาณการหนีส้ินไม่หมุนเวยีนส าหรับผลประโยชนพ์นักงาน 
 

    หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที ่31 ธันวาคม     
ประมาณการหนีส้ินในงบแสดงฐานะการเงนิส าหรับ     
เงินชดเชยตามกฎหมาย 397,333 367,596 341,558 315,654 
ผลประโยชนร์ะยะยาวอ่ืน 24,427 23,568 19,894 19,025 
รวม 421,760 391,164 361,452 334,679 

     
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม     
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ     
รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน     
เงินชดเชยตามกฎหมาย 30,138 31,903 25,903 27,300 
ผลประโยชนร์ะยะยาวอ่ืน 2,428 2,417 1,891 1,891 
รวม 32,566 34,320 27,794 29,191 

  
 เงนิชดเชยตามกฎหมาย 
 

กลุ่มบรษิัทและบรษิัทจดัการโครงการบ าเหน็จบ านาญพนกังานตามขอ้ก าหนดของพระราชบญัญตัคิุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ใน
การใหผ้ลประโยชนเ์ม่ือเกษียณแก่พนกังานตามสิทธิและอายงุาน 
 
การเปล่ียนแปลงในมลูค่าปัจจุบนัของประมาณการหนีส้ินส าหรบัผลประโยชนพ์นกังานส าหรบัปีสิน้สุดวนัท่ี  31 ธันวาคม 2564 และ 
2563 แสดงดงัตารางไดด้งันี ้
 

    หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 

ประมาณการหนีส้ินส าหรบัผลประโยชนพ์นกังาน 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 391,164 360,918 334,679 306,174 

รับรู้ในก าไรขาดทุน     
ตน้ทนุบรกิารปัจจุบนัและดอกเบีย้ 32,566 34,320 27,794 29,191 
อื่นๆ     
ผลประโยชนจ์่ายโดยโครงการ (1,970) (4,074) (1,021) (686) 
ประมาณการหนีส้ินส าหรับผลประโยชน์

พนักงาน ณ วันที ่31 ธันวาคม  421,760 391,164 361,452 334,679 
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ข้อสมมตใินการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรป์ระกันภัย 
 

ขอ้สมมตหิลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั ณ วนัท่ีรายงาน (แสดงโดยวธีิถวัเฉล่ียถ่วงน า้หนกั) ไดแ้ก ่

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 

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  
 
การเปล่ียนแปลงในแต่ละข้อสมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยท่ีอาจเป็นไปได้อย่าง
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 2564     

อตัราคดิลด (เปล่ียนแปลงรอ้ยละ 0.5) (13,680) 17,284 (11,512) 14,980 
การเพิ่มขึน้ของเงินเดือนในอนาคต   

(เปล่ียนแปลงรอ้ยละ 0.5) 15,101 (11,859) 12,616 (9,512) 
อตัราการหมนุเวียนของพนกังาน  

(เปล่ียนแปลงรอ้ยละ 0.5-1) (15,150) 18,750 (10,296) 13,255 
 

    
หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 

ตน้ทนุขาย 14,303 15,337 10,659 11,422 
ตน้ทนุในการจดัจ าหน่าย  2,958 3,107 2,801 2,954 
คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร 15,305 15,876 14,334 14,815 

รวม  32,566 34,320 27,794 29,191 
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26. ภาระหนีส้ินภายใต้แผนฟ้ืนฟูกิจการและความคืบหน้าการด าเนินการตามแผน 
 

บรษิัทบนัทกึภาระหนีส้ินภายใตแ้ผนฟ้ืนฟดูว้ยราคาทนุตดัจ าหน่าย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 แสดงดงันี ้
    

หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 

หนีสิ้นภายใตแ้ผนฟ้ืนฟสู่วนท่ีถงึ 
     ก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 1,420,202 225,082 1,420,202 233,073 
หนีสิ้นภายใตแ้ผนฟ้ืนฟสู่วนท่ีถงึ 
    หนดช าระเกินหนึ่งปี 30,628,526 29,527,289 30,636,517 29,527,289 

รวม  32,048,728 29,752,371 32,056,719 29,760,362 

 

 

    หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 

ส่วนทีห่มุนเวียน     
เจา้หนีก้ลุ่ม1 658,163 91,900 658,163 91,900 
เจา้หนีก้ลุ่ม2 214,062 30,992 214,062 30,992 
เจา้หนีก้ลุ่ม3 66,553 9,635 66,553 9,635 
เจา้หนีก้ลุ่ม4 420,500 59,669 420,500 59,669 
เจา้หนีก้ลุ่ม5 27,142 3,924 27,142 3,924 
เจา้หนีก้ลุ่ม6 33,710 28,902 33,710 28,902 
เจา้หนีก้ลุ่ม7 - - - 7,991 
เจา้หนีก้ลุ่ม12 72 60 72 60 

รวม 1,420,202 225,082 1,420,202 233,073 
     

ส่วนที่ไม่หมุนเวียน     
เจา้หนีก้ลุ่ม1 4,924,983 5,486,206 4,924,983 5,486,206 
เจา้หนีก้ลุ่ม2 7,434,588 7,261,730 7,434,588 7,261,730 
เจา้หนีก้ลุ่ม3 2,311,454 2,257,712 2,311,454 2,257,712 
เจา้หนีก้ลุ่ม4 15,000,399 13,555,445 15,000,399 13,555,445 
เจา้หนีก้ลุ่ม5 942,685 920,698 942,685 920,698 
เจา้หนีก้ลุ่ม6 - 31,037 - 31,037 
เจา้หนีก้ลุ่ม7 4,300 4,300 12,291 4,300 
เจา้หนีก้ลุ่ม12 10,117 10,161 10,117 10,161 

รวม 30,628,526 29,527,289 30,636,517 29,527,289 
รวมหนีส้ินภายใต้แผนฟ้ืนฟูกิจการ 32,048,728 29,752,371 32,056,719 29,760,362 
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รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีภาระหนีส้ินภายใตแ้ผนฟ้ืนฟูท่ีแสดงดว้ยราคาทนุตดัจ าหน่ายส าหรบัปีสิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 
มีดงันี ้

   หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 29,752,371 30,608,922 29,760,362 30,616,912 
รบัรูด้อกเบีย้จ่ายตามอตัราดอกเบีย้ท่ีแทจ้รงิ 1,623,951 1,709,263 1,623,951 1,709,263 
จ่ายช าระ (525,838) (374,741) (525,838) (374,741) 
ปรบัปรุงจากการลดลงของภาระหนี ้
          ค  า้ประกนัจากกระบวนการ 
          ช  าระบญัชีของเจา้หนีก้ลุ่มที่ 4 

 
 

(586,294) 

 
 

- 

 
 

(586,294) 

 
 

- 
ผล (ก าไร)จากการตดัรายการหนีส้ิน  
          ทางการเงินท่ีวดัมลูค่าดว้ย 
          ราคาทนุตดัจ าหน่าย 

(ก าไรจากการปรบัแผนฟ้ืนฟ)ู 

 
 
 

- 

 
 
 

(1,631,529) 

 
 
 

- 

 
 
 

(1,631,529) 
ผล (ก าไร) ขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียนสทุธิ 1,784,538 (559,544) 1,784,538 (559,544) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  32,048,728 29,752,371 32,056,719 29,760,362 

 

หนีส้ินภายใตแ้ผนฟ้ืนฟกูิจการส่วนท่ีมีหลกัประกนั รายละเอียดของหลกัประกนัท่ีดิน อาคารและอุปกรณ ์ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ้ 17 
 

ยอดหนีส้ินเงนิต้นตามแผนฟ้ืนฟูกิจการ วันที ่31 ธันวาคม 2564 และ 2563 จัดตามประเภทสกุลเงนิตรา ได้ดังนี ้ 

    หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 

สกลุเงินบาท 16,627,829 16,137,257 16,635,820 16,145,248 
สกลุเงินเหรียญสหรฐัอเมรกิา 15,420,899 13,615,114 15,420,899 13,615,114 
รวม  32,048,728 29,752,371 32,056,719 29,760,362 
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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  
 
ในปี 2563 บริษัทหยุดช าระหนีเ้งินตน้ตามแผนตัง้แต่เดือนมีนาคม 2563 (โดยดอกเบีย้ตามแผนยงัคงช าระตามปกติ) และบริษัทได้
ย่ืนค  ารอ้งขอแกไ้ขแผน ครัง้ท่ี 1 เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2563 ต่อเจา้พนกังานพิทกัษ์ทรพัยเ์ม่ือ วนัท่ี 18 มิถุนายน 2563 เจา้พนกังาน
พิทกัษ์ทรพัยไ์ดจ้ดัประชุมเจา้หนี  ้ และท่ีประชุมเจา้หนีส้่วนใหญ่ไดมี้มติเห็นชอบดว้ยค ารอ้งขอแกไ้ขแผน (แผนฟ้ืนฟูกิจการ ฉบบัลง
วนัท่ี 14 กรกฎาคม 2559 แกไ้ขเพิ่มเตมิโดยท่ีประชมุเจา้หนีเ้ม่ือวนัท่ี 18 มิถนุายน 2563) (“แผนฉบบั ท่ี 2”) และต่อมาศาลลม้ละลาย
กลางเหน็ชอบแผนฉบนัท่ี 2 แลว้เม่ือวนัท่ี 18 กนัยายน 2563 ซึง่ก  าหนดใหเ้ริ่มช าระคืนเงินตน้เดือนแรกในเดือนมีนาคม 2564 
 
ตอ่มาเม่ือวนัท่ี 22 กนัยายน 2564 บรษิัท สหวริยิาสตีลอินดสัตรี จ  ากดั (มหาชน) “ผูบ้ริหารแผน” มีความจ าเป็นตอ้งแกไ้ขแผนเพ่ือให้
การฟ้ืนฟกูิจการของลกูหนีส้  าเรจ็ลลุ่วงไปได ้ จงึไดย่ื้น “ค  ารอ้งขอเสนอขอแกไ้ขแผนฟ้ืนฟู” (ค  ารอ้งขอเสนอขอแกไ้ขแผนฟ้ืนฟ ูครัง้ท่ี 2) 
ตอ่เจา้พนกังานพิทกัษท์รพัย ์เจา้พนกังานพิทกัษ์ทรพัยจ์ึงไดจ้ดัประชุมในวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2564 และท่ีประชุมเจา้หนีส้่วนใหญ่ได้
มีมตเิหน็ชอบดว้ย “ค  ารอ้งขอเสนอขอแกไ้ขแผนฟ้ืนฟู” และตอ่มาศาลลม้ละลายกลางเหน็ชอบเม่ือวนัท่ี 14 ธนัวาคม 2564 
 
ส าหรบัหนีส้ินทางการเงินท่ีมีผลแตกตา่งอย่างมากจะรบัรูห้นีส้ินทางการเงินใหม่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรม โดยใชว้ธีิการคิดลดกระแสเงินสด
ดว้ยอตัราดอกเบีย้ตลาด ผลแตกต่างระหว่างมลูค่าตามบญัชีของหนีสิ้นทางการเงินก่อนปรบัปรุงและมลูค่าปัจจุบนัของหนีสิ้นทาง
การเงินท่ีค  านวณใหม่ บรษิัทรบัรูเ้ป็นก าไรจากการปรบัโครงสรา้งหนีใ้นงบก าไรขาดทนุและก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อ่ืน และรบัรูด้อกเบีย้
จ่ายดว้ยอัตราดอกเบีย้ตลาด หากหนีส้ินทางการเงินดงักล่าวไม่มีผลแตกต่างอย่างมาก บริษัทจะปรับปรุงกระแสเงินสดภายใต้
เง่ือนไขใหม่โดยใชอ้ตัราดอกเบีย้ท่ีแทจ้ริงตามสัญญาเดิม ผลแตกต่างท่ีเกิดขึน้จะรบัรูเ้ป็นก าไรจากการปรบัโครงสรา้งหนีใ้นงบก าไร
ขาดทนุ และรบัรูด้อกเบีย้จ่ายดว้ยอตัราดอกเบีย้ท่ีแทจ้รงิตามสญัญาเดมิ 
 
สาระส าคญัของแผนฟ้ืนฟกูิจการครัง้ที่ 1 ครัง้ที่ 2 และค ารอ้งขอเสนอขอแกไ้ขแผนฟ้ืนฟ ูครัง้ที่ 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 ลา้นปอนดส์เตอรล์ิง 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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เจ้าหนี้
กลุ่มที ่ กลุ่มเจ้าหนี้ 

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 มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท โดยเป็นทนุช าระแลว้จ านวน 32,166.3 ลา้นบาท และเป็นทนุท่ียงัมิไดเ้รียกช าระจ านวน 
18,097.4 ลา้นบาท ซึง่ผูบ้รหิารแผนจะด าเนินการปรบัโครงสรา้งทนุดงักล่าวตามล าดบั ดงันี ้
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2.1 การลดทุนจดทะเบียนทียั่งมิได้จัดสรร 
 

ภายใน 90 วนันบัจากวนัท่ีศาลมีค  าสั่งเหน็ชอบดว้ยแผน ด  าเนินการลดทนุจดทะเบียนท่ียงัมิไดจ้ดัสรรของบริษัทโดยวิธีการ
ลดหุน้ท่ียงัไม่ไดเ้รียกช าระจ านวน 18,097.4 ลา้นหุน้ จะท าใหบ้ริษัทมีทุนจดทะเบียนและทุนช 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 ล้านบาท เป็น 32,166.3 ลา้นบาท บริษัทไดจ้ด
ทะเบียนลดทนุกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม 2560  

 
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 แบง่ออกเป็นหุน้สามญัจ 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 บรษิัทไดจ้ดทะเบียนลดทนุกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 
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 มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท ทั้งนี ้ 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
ทนุจดทะเบียนของบริษัทเพิ่มขึน้จาก 1,113 ลา้นบาท เป็น 11,113 ลา้นบาท บริษัทไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทนุกบักระทรวง
พาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 19 ตลุาคม 2560 
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บริษัทไดท้  าการแปลงหนีเ้ป็นทนุครัง้ท่ี 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 ผูบ้ริหารแผนมีหนา้ท่ี
ด  าเนินการเพิ่มทนุจดทะเบียนและเพิ่มทนุช าระแลว้ของบริษัทโดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทนุ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ  1 บาท
ในจ านวนท่ีเพียงพอ เพ่ือรองรบัการแปลงหนีเ้ป็นทนุใหก้บัเจา้หนีท่ี้อาจไดร้บัการแปลงหนีเ้ป็นทนุครัง้ท่ี 2 ทกุราย โดยใหใ้ช้
ราคาแปลงหนีเ้ป็นทุนท่ีราคาตลาดต่อหุน้ (ราคาตลาดในวันท่ีเจ้าหนี้ไดแ้จ้งความประสงคเ์สนอขอแปลงหนีเ้ป็นทุน
ดงักล่าว กรณีไม่มีราคาตลาดใหใ้ชร้าคาแปลงหนีเ้ป็นทนุท่ี 0.05 บาท ตอ่หุน้)  ในการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุเพ่ือช าระหนี้
ใหแ้ก่เจา้หนีด้งักล่าวขา้งตน้ บรษิัทสามารถพิจารณาจดทะเบียนเพิ่มทนุช าระแลว้ดงักล่าวภายในครัง้เดียวหรือหลายครัง้  
 

2.5   การเพ่ิมทุนจดทะเบียนเพื่อท าการแปลงหนีเ้ป็นทุนให้กับเจ้าหนีก้ลุ่มที ่7 กลุ่มที ่9 และกลุ่มที ่12 
 

ภายใตห้ลกัการช าระหนีข้องเจา้หนีต้ามแผนนี ้ผูบ้ริหารแผนมีหนา้ท่ีด  าเนินการเพิ่มทนุจดทะเบียนและเพิ่มทุนช าระแลว้
ของบรษิัทโดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทนุ มลูคา่ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพ่ือรองรบัการแปลงหนีเ้ป็นทนุใหก้บัเจา้หนีก้ลุ่มท่ี 7 
กลุ่มที่ 9 และกลุ่มท่ี 12 ของแผน ในราคาแปลงหนีเ้ป็นทนุหุน้ละ 0.05 บาท ต่อ 1 หุน้ ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นแผน 
ในการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุเพ่ือช าระหนีใ้หแ้ก่เจา้หนีด้งักล่าวขา้งตน้  บริษัทสามารถพิจารณาจดทะเบียนเพิ่มทนุช าระ
แลว้ดงักล่าวภายในครัง้เดียวหรือหลายครัง้  
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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) นับถัดจากวันท่ีศาลมีค  าสั่ งให้ฟ้ืนฟูกิจการจนถึงวันท่ีศาลมีค  าสั่ งเห็นชอบด้วยแผน เจ้าหนี้กลุ่มท่ี 1  

จะไดร้บัดอกเบีย้ระหว่างกาลจากเงินตน้คงคา้งดงักล่าว ในอัตรารอ้ยละ  7.5 ต่อปีโดยใหต้ัง้พกัไวเ้พ่ือรอการช าระใน
เดือนท่ี 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 ้ดอกเบีย้ระหว่างกาลและดอกเบีย้ตัง้พกัในอตัรารอ้ยละ  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

เลือกรับช าระหนีด้ว้ยวิธีการโอนหุน้ช าระหนีเ้งินตน้คงคา้งและดอกเบีย้คงคา้งทัง้จ  านวนได ้โดยเจ้าหนีร้ายดังกล่าว
ยินยอมลดหนีด้อกเบีย้ระหวา่งกาล และดอกเบีย้ตัง้พกั ทัง้จ  านวนใหท้นัทีในวนัท่ีไดท้  าการโอนหุน้ช าระหนีใ้หก้บัเจา้หนี้
แลว้  
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แผนฉบับที ่2 
 
เน่ืองจากเจา้หนีใ้นกลุ่มนีไ้ดร้บัช 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 ลา้นบาท จะไดร้บัช าระจากกระแสเงินสดเพ่ือการช าระหนี้ และ/หรือ กระแสเงิน
สดส่วนเกิน โดยเจา้หนีจ้ะไดร้บัการผ่อนช าระหนีด้งักล่าวเป็นรายเดือน เริ่มช าระหนีเ้ดือนแรกภายในวนัท าการสุดทา้ย
ของเดือนมีนาคม 2564 รวม 118 งวด”  

 
3.2  เจ้าหนีก้ลุ่มที ่2, 3, 4 และ 5 
 
3.2.1 เจา้หนีก้ลุ่มท่ี 2 (เจา้หนีส้ถาบนัการเงิน ในภาระหนีส่้วนท่ีเกินกว่ามลูค่าหลกัประกนั)  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 โดยเจา้หนีจ้ะ ไดร้บั
การผ่อนช าระหนีเ้งินตน้ดงักล่าวเป็นรายเดือน รวม 144 เดือน (เริ่มนบัเดือนถดัจากเดือนท่ีศาลมีค  าสั่งเห็นชอบดว้ยแผน
เป็นเดือนท่ี 1) และหนีเ้งินตน้คงคา้งจ านวน 3,246 ลา้นบาท จะไดร้บัช าระภายในเดือนท่ี 144 จากเงินเพ่ิมทนุและหรือ
เงินกูใ้หม่ (Refinance) และหรือกระแสเงินสดส่วนเกิน  

 
3.2.3 เจา้หนีก้ลุ่มท่ี 4 (เจา้หนีภ้าระค า้ประกนัการช าระหนีเ้งินกู)้ ภาระหนีเ้งินตน้คงคา้งจ านวน 5,209.4 ลา้นบาท จะไดร้บั

ช าระจากกระแสเงินสดเพ่ือการช าระหนี ้และ/หรือ กระแสเงินสดส่วนเกิน โดยเจา้หนีจ้ะไดร้บัการผ่อนช าระหนีเ้งินตน้
ดงักล่าวเป็นรายเดือน รวม 144 เดือน (เริ่มนบัเดือนถดัจากเดือนท่ีศาลมีค  าสั่งเห็นชอบดว้ยแผนเป็นเดือนท่ี 1) และหนี้
เงินตน้คงคา้งจ านวน 22,796.9 ล้านบาท จะไดร้ับช 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 (เริ่มนบัเดือนถัดจากเดือนท่ีศาลมีค  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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3.2.5 นบัถดัจากวนัท่ีศาลมีค  าสั่งใหฟ้ื้นฟกูิจการจนถงึวนัท่ีศาลมีค  าสั่งเหน็ชอบดว้ยแผน เจา้หนีก้ลุ่ม  ท่ี 2, 3, 4 และ 5 จะไดร้บั
ดอกเบีย้ระหวา่งกาลจากเงินตน้คงคา้งดงักล่าว โดยดอกเบีย้ดงักล่าว ใหต้ัง้พกัไวเ้พ่ือรอการช าระในเดือนท่ี 144 และนบั
ถดัจากวนัท่ีศาลมีค  าสั่งเห็นชอบดว้ยแผนเป็นตน้ไป จนกว่าจะไดร้บัช 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 ดว้ยหุ้นสามญัของบริษัทโดยการ

แปลงหนีเ้ป็นทนุครัง้ที่ 2 ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีก าหนดไวใ้นแผน  
 
3.2.8 ในกรณีท่ีบริษัทไดท้  าการแปลงหนีเ้ป็นทุนครัง้ท่ี 2 ใหก้ับเจา้หนีแ้ล้ว หากยังมีเงินตน้คงคา้งเหลืออยู่ ใหค้ิดค  านวณ

ดอกเบีย้และจ่ายช าระดอกเบีย้ นบัถัดจากวนัท่ีมีการแปลงหนีเ้ป็นทนุครัง้ท่ี 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 รวมถงึดอกเบีย้ระหวา่งกาล 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 ยเูค 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 กมุภาพนัธ ์2563 เจา้หนีก้ลุ่มที่ 3,4 และ 5 มีภาระหนีเ้งินตน้ 
คงคา้ง จ านวน 1,603.3 ลา้นบาท 498.5 ลา้นบาท 3,144.6 ลา้นบาท และ 203.3 ลา้นบาท ตามล าดบั ท่ีจะไดร้บัช าระจาก
กระแสเงินสดเพ่ือการช าระหนี ้และ/หรือกระแสเงินสดส่วนเกิน  ดงันัน้สาระของขอ้ 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3 และ 3.2.4 ขา้งตน้ 
ปรบัปรุงเป็น  
 

“3.2.1 เจ้าหนี้กลุ่มท่ี 2 (เจ้าหนี้สถาบันการเงิน ในภาระหนีส่้วนท่ีเกินกว่ามูลค่าหลักประกัน) ภาระหนี้เงินตน้คงค้าง           
จ านวน 1,603.3 ลา้นบาท จะไดร้บัช าระจากกระแสเงินสดเพ่ือการช าระหนี ้และ/หรือ กระแสเงินสดส่วนเกิน โดยเจา้หนี้
จะไดร้บัการผ่อนช าระหนีเ้งินตน้ดงักล่าวเป็นรายเดือน เริ่มช าระหนีเ้ดือนแรกภายในวนัท าการสุดทา้ยของเดือนมีนาคม 
2564 รวม 118 งวด และหนีเ้งินตน้คงคา้งจ านวน 10,153.4 ลา้นบาท จะไดร้บัช าระภายใน เดือนธันวาคม 2573 จาก
เงินเพิ่มทนุและหรือเงินกูใ้หม่ (Refinance) และหรือ กระแสเงินสดส่วนเกิน”   

 
“3.2.2 เจ้าหนี้กลุ่มท่ี 3 (เจ้าหนี้สถาบันการเงิน ในภาระหนีส้่วนท่ีเกินกว่ามูลค่าหลักประกัน) ภาระหนี้เงินตน้คงค้าง           

จ านวน 498.5 ลา้นบาท จะไดร้บัช าระจากกระแสเงินสดเพ่ือการช าระหนี ้และ/หรือ กระแสเงินสดส่วนเกิน โดยเจา้หนีจ้ะ
ไดร้บัการผ่อนช าระหนีเ้งินตน้ดงักล่าวเป็นรายเดือน เริ่มช าระหนีเ้ดือนแรกภายในวนัท าการสุดทา้ยของเดือนมีนาคม 
2564 รวม 118 งวด และหนีเ้งินตน้คงคา้งจ านวน 3,156.7 ลา้นบาท จะไดร้บัช าระภายใน เดือนธันวาคม 2573 จากเงิน
เพิ่มทนุและหรือเงินกูใ้หม่ (Refinance) และหรือ กระแสเงินสดส่วนเกิน”   

 
“3.2.3 เจ้าหนี้กลุ่มท่ี 4 (เจ้าหนี้สถาบันการเงิน ในภาระหนีส้่วนท่ีเกินกว่ามูลค่าหลักประกัน) ภาระหนี้เงินตน้คงค้าง           

จ านวน 3,144.6 ลา้นบาท จะไดร้บัช าระจากกระแสเงินสดเพ่ือการช าระหนี ้และ/หรือ กระแสเงินสดส่วนเกิน โดยเจา้หนี้
จะไดร้บัการผ่อนช าระหนีเ้งินตน้ดงักล่าวเป็นรายเดือน เริ่มช าระหนีเ้ดือนแรกภายในวนัท าการสุดทา้ยของเดือนมีนาคม 
2564 รวม 118 งวด และหนีเ้งินตน้คงคา้งจ านวน 19,901.6 ลา้นบาท จะไดร้บัช าระภายใน เดือนธันวาคม 2573 จาก
เงินเพิ่มทนุและหรือเงินกูใ้หม่ (Refinance) และหรือ กระแสเงินสดส่วนเกิน” 

 
“3.2.4 เจา้หนีก้ลุ่มที่ 5 (เจา้หนีผู้จ้  าหน่ายวตัถุดิบหลกั) 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 
 
เน่ืองจากเจา้หนีใ้นกลุ่มท่ี 2, 3, 4 และ 5 ไดมี้การปรบัการตารางการช าระหนี ้ดงันัน้สาระของขอ้ 3.2.5 และ 3.2.9 ขา้งตน้ 
ปรบัปรุงเป็น  

 
“3.2.5 นบัถดัจากวนัท่ีศาลมีค  าสั่งใหฟ้ื้นฟูกิจการจนถึงวนัท่ีศาลมีค  าสั่งเห็นชอบดว้ยแผน เจา้หนีก้ลุ่ม  ท่ี 2, 3, 4 และ 5 จะไดร้บั

ดอกเบีย้ระหวา่งกาลจากเงินตน้คงคา้งดงักล่าว โดยดอกเบีย้ดงักล่าว ใหต้ัง้พกัไวเ้พ่ือรอการช าระในเดือนท่ี 168 และนบั
ถดัจากวนัท่ีศาลมีค  าสั่งเห็นชอบดว้ยแผนเป็นตน้ไป จนกว่าจะไดร้บัช 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 รวมถงึดอกเบีย้ระหวา่งกาล และดอกเบีย้ตัง้พกั ทัง้จ  านวน ในกรณีท่ีไดร้บัช าระหนีเ้งิน
ตน้ครบถว้นตามท่ีก าหนดไวใ้นแผน รวมถึงกรณีท่ีเจา้หนีไ้ดร้บัช าระหนีก้่อนก าหนดทัง้จ  านวน หรือไดร้บัการแปลงห นี้
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 
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แผนฉบับที ่2 
 
เ น่ืองจากเจ้าหนี้ในกลุ่ม ท่ี  6 นี ้ได้รับช าระหนี้แล้วบางส่วน ณ วันท่ี  28 กุมภาพันธ์ 2563 มีภาระหนี้เงินต้นคงค้าง                
จ านวน 63.6 ลา้นบาท ดงันัน้สาระของขอ้ 3.3.1 ขา้งตน้ ปรบัปรุงเป็น  
 
“3.3.1 ภาระหนีเ้งินตน้ของเจา้หนีก้ลุ่มท่ี 6 จ านวน 63.6 ลา้นบาท จะไดร้บัช าระหนีจ้ากกระแสเงินสดเพ่ือการช าระหนีเ้ป็นราย

เดือน เริ่มช าระหนีเ้ดือนแรกภายในวนัท าการสดุทา้ยของเดือนมีนาคม 2564 รวม 22 งวด” 
 
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 ยังไม่มีค  าสั่งถึงท่ีสุดใหไ้ดร้บัช าระหนี ้
ใหผู้บ้รหิารแผนด าเนินการเพิ่มทนุจดทะเบียนเพ่ือรองรบัการแปลงหนีเ้ป็นทนุใหก้บัเจา้หนีก้ลุ่มท่ี 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 ้ถือวา่ไดร้บัการลดหนีท้ัง้จ  านวนทนัทีท่ีมีการช าระหนีต้ามแผนฟ้ืนฟูกิจการใหแ้ก่เจา้หนีร้ายดงักล่าว
ครบถว้น 

 
เจา้หนีก้ลุ่มท่ี 7 ซึ่งเป็นกรรมการบริษัทและเป็นเจา้หนีต้ามสญัญาเงินกู ้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 ากัด จ านวน 223.3 ลา้นบาท โดยในปี 2558 ทาง
บรษิัท สหวริยิาเพลทมิล จ ากดั (มหาชน) น ายอดหนีท่ี้ไดร้บัโอนสิทธิเรียกรอ้งมาหกัลบกลบหนีก้บัยอดลูกหนีก้ารคา้และ
ลูกหนีอ่ื้นท่ีมีกับบริษัท และท าใหบ้ริษัทตอ้งบนัทกึยอดเจา้หนีท่ี้ตอ้งจ่ายคืนบริษัท สหวิริยาเพลทมิล จ ากัด (มหาชน) 
จ านวน 4.3 ลา้นบาท และในปี 2560 ทางบริษัท บี เอส เมทลั จ ากดั น ายอดหนีท่ี้ไดร้บัโอนสิทธิเรียกรอ้งมาหกัลบกลบ
หนีก้ับยอดลูกหนีก้ารคา้ท่ีมีกบับริษัท จ านวน 223.3 ลา้นบาท ต่อมากรรมการบริษัทไดย่ื้นขอถอนค ารบัช าระหนี ้และ
เจา้พนกังานพิทกัษท์รพัยไ์ดมี้ค  าสั่งใหย้กค าขอรบัช าระหนีข้องบริษัท บี เอส เมทลั จ ากดั และมีค  าสั่งใหบ้ริษัท สหวิริยา
เพลทมิล จ ากดั (มหาชน) ไดร้บัช าระหนีจ้  านวน 4.3 ลา้นบาท 
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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 (เริ่มนับเดือนถดัจากเดือนท่ีศาลมีค  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 โดยเจา้หนีแ้ต่ละรายจะไดร้บัการ
ช าระหนีจ้ากกระแสเงินสดเพ่ือการช าระหนี ้ภายใตเ้ง่ือนไขธุรกิจการคา้ตามปกต ิ 

 
3.6  เจ้าหนีก้ลุ่มที ่9 (เจ้าหนีต้ามสัญญาค ้าประกันร่วม)  
 

3.6.1 ภาระหนีข้องเจา้หนีก้ลุ่มท่ี 9 ประกอบดว้ยหนีเ้งินตน้คงคา้งจ านวน 3,545.5 ลา้นบาท และหนี ้ดอกเบีย้คงคา้งจ 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  า้ประกันร่วมใหก้ับเจา้หนีช้ัน้ตน้ไปเป็นจ านวนเท่าไร ใหเ้จา้หนีก้ลุ่มท่ี 9 มีสิทธิ

เรียกรอ้งตอ่บรษิัทเทา่กบัจ านวนกึ่งหนึ่งของภาระหนีท่ี้เจา้หนีก้ลุ่มที่ 9 ไดช้  าระ  
 
3.6.3 ในกรณีท่ีเจา้หนีก้ลุ่มท่ี 9 และบริษัทในฐานะผูค้  า้ประกันร่วม ต่างก็ไดช้  าระหนีใ้หแ้ก่เจา้หนีช้ัน้ตน้ไปตามสัญญาค า้

ประกันร่วมดงักล่าว ใหผู้บ้รหิารแผนหกักลบลบหนีร้ะหว่างกันดงักล่าว  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 ใหผู้บ้ริหารแผนเจรจากบัเจา้หนีก้ลุ่มนีเ้พ่ือท าข้อตกลงระหว่างบริษัทกบัเจา้หนีก้ลุ่มนี ้ในการลดภาระหนีแ้ละหรือไม่ใช้

สิทธิเรียกรอ้งที่มีหรืออาจจะมีซึง่กนัและกนั เพ่ือลดภาระหนีล้งหรือไม่ตอ้งช าระหนีใ้หแ้ก่กนัและกนั 
 
3.6.6 ภาระหนีอ่ื้นใดของเจา้หนีก้ลุ่มที่ 9 รวมทัง้หนีด้อกเบีย้คงคา้ง ดอกเบีย้ผิดนดั คา่ปรบั เบีย้ปรบัเงินเพิ่ม ค่าฤชาธรรมเนียม 

คา่ใชจ้่ายและเงินอ่ืนใดท่ีเกิดขึน้ตามสญัญา และหรือตามกฎหมายท่ีมิไดก้  าหนดวิธีการช าระหนีไ้วใ้นแผนฉบบันี ้ถือว่า
ไดร้บัการลดหนีท้ัง้จ  านวนทนัทีท่ีมีการช าระหนีต้ามแผนฟ้ืนฟกูิจการใหแ้ก่เจา้หนีร้ายดงักล่าวครบถว้น 
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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
อนมุตัใิหบ้ริษัทท าบนัทกึขอ้ตกลงการไม่ใชส้ิทธิเรียกรอ้งซึ่งกนัและกนัระหว่างบริษัทกบัเจา้หนีก้ลุ่มท่ี 9 จากการร่วมค า้
ประกนัหนีเ้งินกูว้งเงินหมนุเวียน บี (Revolving Facility B) ของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดสัตรี ยูเค จ ากดั โดยมอบหมาย
ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจในการพิจารณา ตกลง รายละเอียดและเง่ือนไขต่างๆ ทัง้นีร้่างบนัทึกขอ้ตกลง
ดงักล่าวไดร้บัการพิจารณาจากท่ีประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ เม่ือวนัท่ี 27 มกราคม 2560 ซึ่งถือเป็นรายการท่ีเก่ียว
โยงกนั 
 

3.7  เจ้าหนีก้ลุ่มที ่10 (เจ้าหนีภ้าระค ้าประกันความเสียหายในอนาคต) 
 

3.7.1 ภาระหนีข้องเจา้หนีก้ลุ่มท่ี 10 ประกอบดว้ยหนีเ้งินตน้คงคา้งจ านวน  1,185.0 ลา้นบาท เป็นภาระหนีใ้นอนาคตท่ีมี
เง่ือนไขและยงัไม่เกิดขึน้ อนัเน่ืองมาจากการท่ีบริษัทไดเ้ขา้ค  า้ประกนับริษัท สหวิริยาสตีลอินดสัตรี ยูเค จ ากดั ในความ
เสียหายท่ีเจ้าหนีก้ลุ่มท่ี 10 อาจไดร้ับหรือถูกเรียกรอ้งจากบุคคลท่ี  3 ใหร้ับผิดชอบในความเสียหายท่ีเกิดขึน้กับ
สิ่งแวดลอ้มตามสญัญาซือ้ขายกิจการ และความเสียหายจากการส่งสินคา้ตามสญัญาท่ีเก่ียวขอ้ง  ดงันัน้ เจา้หนีก้ลุ่มท่ี 
10 จะไดร้บัช าระหนีต้ามแผนฟ้ืนฟูกิจการก็ต่อเม่ือไดมี้ค  าสั่งถึงท่ีสุดใหเ้จา้หนีไ้ดร้บัช าระหนี ้ประกอบกบับุคคล ท่ี 3 เช่น 
หน่วยงานของรฐัท่ีประเทศองักฤษ หรือบุคคลท่ีมีสิทธิท่ีเก่ียวขอ้ง ไดเ้รียกรอ้งใหเ้จา้หนีก้ลุ่มท่ี 10 ช าระค่าเสียหาย เม่ือ
เจา้หนีก้ลุ่มที่ 10 ไดช้  าระคา่เสียหายดงักล่าวไปแลว้ และไดน้ าเอกสารหลกัฐานอนัเป็นท่ีน่าเช่ือถือ และเอกสารประกอบ
อ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งอย่างชดัเจนมาแสดงเพ่ือยืนยนัต่อผูบ้ริหารแผนว่าตนไดมี้การช าระเงินค่าเสียหายดงักล่าวไปแลว้จริง 
เม่ือครบเง่ือนไขดงักล่าว เจา้หนีก้ลุ่มที่ 10 จงึจะไดร้บัช าระหนีต้ามแผน  

 
3.7.2 ภาระหนีเ้งินตน้คงคา้งจ านวน 220.4 ลา้นบาท จะไดร้บัช าระหนีจ้ากกระแสเงินสดเพ่ือการช าระหนี ้และ/หรือกระแสเงิน

สดส่วนเกิน โดยเจา้หนีจ้ะไดร้บัการผ่อนช าระหนีเ้งินตน้ดงักล่าวเป็นรายเดือน รวม  144 เดือน เริ่มช าระหนีเ้งินตน้เดือน
แรกภายในวนัท าการสุดทา้ยของเดือนถดัจากเดือนท่ีมีค  าสั่งถึงท่ีสุดใหไ้ดร้บัช าระหนี ้(เริ่มนบัเดือนท่ีช าระหนีใ้นเดือน
แรกนีเ้ป็นเดือน 1) และหนีเ้งินตน้คงคา้งจ านวน 964.6 ลา้นบาท จะไดร้บัช าระภายในเดือนท่ี 144 จากเงินเพ่ิมทนุและ/
หรือเงินกูใ้หม่ (Refinance) และ/หรือกระแสเงินสดส่วนเกิน  

 
3.7.3 นับถัดจากวันท่ีมีค  าสั่งถึงท่ีสุดใหไ้ดร้บัช าระหนีแ้ละเจ้าหนีก้ลุ่มท่ี 10 ไดช้  าระค่าเสียหายดังกล่าวไปแลว้ และไดน้ า

เอกสารหลักฐานอนัเป็นท่ีน่าเช่ือถือ 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 ดงักล่าวไวก่้อน โดยจะด าเนินการเพ่ิมทุนช าระแล้วภายหลังจากท่ีมีค  าสั่งถึงท่ีสุดใหไ้ดร้ับ
ช าระหนี ้และเจา้หนีไ้ดน้  าเอกสารหลักฐานอันเป็นท่ีน่าเช่ือถือ และเอกสารประกอบอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งอย่างชดัเจนมา
แสดงเพ่ือยืนยนัตอ่ผูบ้รหิารแผนวา่ตนไดมี้การช าระเงินค่าเสียหายดงักล่าวไปแลว้จรงิ 
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3.7.5 ในกรณีท่ีเจา้หนีก้ลุ่มท่ี 10 ไดร้บัหุน้สามญัจากการแปลงหนีเ้ป็นทนุครัง้ท่ี 2 แลว้ หากยงัมีเงินตน้คงคา้งเหลืออยู่ ใหค้ิด
ค  านวณดอกเบีย้และจ่ายช าระดอกเบีย้ นบัถดัจากวนัดงักล่าวเป็นตน้ไป ในอตัรา LIBOR บวก 4.5 ต่อปีจนกว่าเจา้หนี้
จะไดร้บัช าระหนีเ้งินตน้ครบถว้น  

 
3.7.6 เจา้หนีก้ลุ่มที่ 10 ยินยอมลดหนีด้อกเบีย้ตัง้พกัทัง้จ  านวน ในกรณีท่ีไดร้บัช าระหนีเ้งินตน้ครบถว้นตามท่ีก าหนดไวใ้นแผน 

รวมถึงกรณีท่ีเจา้หนีไ้ดร้บัช าระหนีก่้อนก าหนดทัง้จ  านวนหรือเจา้หนีก้ลุ่มท่ี  10 ไดร้บัการแปลงหนีเ้ป็นทนุครัง้ท่ี 2 ตาม
หลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีก าหนดไวใ้นแผนแลว้ 

 
ตอ่มาเจา้หนีก้ลุ่มที่ 10 จ านวน 1 ราย ไดย่ื้นขอไดร้บัช าระหนีจ้  านวน 31 ลา้นเหรียญสหรฐั ซึ่งต่อมาเจา้พนกังานพิทกัษ์
ทรพัยไ์ดมี้ค  าสั่ง เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2561 ใหเ้จา้หนีก้ลุ่มท่ี 10 รายดงักล่าว ไดร้บัช าระหนีจ้  านวน 31 ลา้นเหรียญ
สหรฐั โดยใหไ้ดร้บัช าระโดยมีเง่ือนไขว่าบริษัทตอ้งช าระก็ต่อเม่ือเกิดความเสียหายดา้นส่ิงแวดลอ้มและเป็นไปตาม
เง่ือนไขความรบัผิดชอบดา้นสิ่งแวดลอ้มตามสญัญาซือ้ขายโรงถลุงเหล็กและผลิตเหล็กกลา้ครบวงจร ฉบบัลง วนัท่ี 24 
กมุภาพนัธ ์2554 

 
แผนฉบับที ่2 

 
ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2563 เจา้หนีก้ลุ่มที่ 10 มีภาระหนีเ้งินตน้คงคา้งคงเหลือจ านวน 985.2 ลา้นบาท ดงันัน้สาระของขอ้ 
3.7.1 และ 3.7.2 ขา้งตน้ ปรบัปรุงเป็น  
 
“3.7.1 ภาระหนีข้องเจา้หนีก้ลุ่มที่ 10 ประกอบดว้ยหนีเ้งินตน้คงคา้งจ านวน 985.2 ลา้นบาท เป็นภาระหนีใ้นอนาคตท่ีมีเง่ือนไข

และยงัไม่เกิดขึน้ อนัเน่ืองมาจากการท่ีบรษิัทไดเ้ขา้ค  า้ประกนับริษัท สหวิริยาสตีลอินดสัตรี ยูเค จ ากดั ในความเสียหาย
ท่ีเจา้หนีก้ลุ่มที่ 10 อาจไดร้บัหรือถกูเรียกรอ้งจากบุคคลท่ี 3 ใหร้บั ผิดชอบในความเสียหายท่ีเกิดขึน้กบัส่ิงแวดลอ้มตาม
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
อย่างชดัเจนมาแสดงเพ่ือยืนยนัต่อผูบ้ริหารแผนว่าตนไดมี้การช าระเงินค่าเสียหายดงักล่าวไปแลว้จริง เม่ือครบเง่ือนไข
ดงักล่าว เจา้หนีก้ลุ่มที่ 10 จงึจะไดร้บัช าระหนีต้ามแผน  

 
3.7.2 ภาระหนีเ้งินตน้คงคา้งจ านวน 183.5 ลา้นบาท จะไดร้บัช าระหนีจ้ากกระแสเงินสดเพ่ือการช าระหนี ้และ/หรือกระแสเงิน

สดส่วนเกิน โดยเจา้หนีจ้ะไดร้บัการผ่อนช าระหนีเ้งินตน้ดงักล่าวเป็นรายเดือน รวม  168 เดือน เริ่มช าระหนีเ้งินตน้เดือน
แรกภายในวนัท าการสุดทา้ยของเดือนถัดจากเดือนท่ีมีค  าสั่งถึงท่ีสุดใหไ้ดร้บัช าระหนี้ และหนีเ้งินตน้คงคา้งจ านวน 
801.7 ลา้นบาท จะไดร้บัช าระภายในเดือนท่ี 144 จากเงินเพ่ิมทนุและ/หรือเงินกูใ้หม่ (Refinance) และ/หรือกระแสเงิน
สดส่วนเกิน” 

 
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  าสั่งถึงท่ีสุดใหไ้ด ้รบัช าระหนี ้(เริ่มนบัเดือนท่ีช าระหนีใ้นเดือน
แรกนีเ้ป็นเดือนท่ี 1) และหนีเ้งินตน้คงคา้งจ านวน 227.4 ลา้นบาท จะไดร้บัช าระภายในเดือนท่ี 144 จากเงินเพ่ิมทนุและ
หรือเงินกูใ้หม่ (Refinance) และหรือกระ แสเงินสดส่วนเกิน  
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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

แปลงหนีเ้ป็นทนุครัง้ท่ี 2 ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีก าหนดไวใ้นแผน หากบริษัท ไดมี้การแปลงหนีเ้ป็นทนุครัง้ท่ี 2 
ใหก้ับเจา้หนีท้กุรายไปก่อนท่ีเจา้หนีก้ลุ่มท่ี 11 จะมีค  าสั่งถึงท่ีสุดใหไ้ดร้บัช าระหนี ้ใหผู้บ้ริหารแผนมีอ านาจเพ่ิมทุนจด
ทะเบียนเพ่ือรองรบัการแปลงหนีเ้ป็นทุนใหก้ับเจา้หนีก้ลุ่มท่ี 11 ดังกล่าวไวก้่อน โดยจะด าเนินการเพิ่มทุนช าระแล้ว
ภายหลงัจากท่ีมีค  าสั่งถงึที่สดุใหไ้ดร้บัช าระหนี ้

 
3.8.4 ในกรณีท่ีเจา้หนีก้ลุ่มท่ี 11 ไดร้บัหุน้สามญัจากการแปลงหนีเ้ป็นทนุครัง้ท่ี 2 แลว้ หากยงัมีเงินตน้คงคา้งเหลืออยู่ ใหค้ิด

ค  านวณดอกเบีย้และจ่ายช าระดอกเบีย้จริงนบัถดัจากวนัดงักล่าวเป็นตน้ไป 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 ล้านบาท เม่ือวนัท่ี 28 กันยายน 2559 ต่อศาลล้มละลายกลาง ซึ่งต่อมาเจ้าหนีร้าย
ดงักล่าวไดย่ื้นขอถอนค ารอ้งเพ่ือแกไ้ขค  าสั่งเจา้พนกังานพิทกัษท์รพัยท่ี์เม่ือวนัท่ี 8 มีนาคม 2560 

 
แผนฉบับที ่2 
 
ภาระหนีข้องเจา้หนีก้ลุ่มท่ี 11 ประกอบดว้ยเจา้หนีจ้  านวนหนึ่งราย ซึ่งมีหนีเ้งินตน้คงคา้งจ านวน 279.4 ลา้นบาท ต่อมาเจา้
พนกังานพิทกัษท์รพัยไ์ดมี้ค  าสั่งถงึที่สดุยกค าขอรบัช าระหนีข้องเจา้หนีร้ายนีท้ัง้จ  านวน ท าใหไ้ม่มีเจา้หนีท่ี้มีสิทธิไดร้บัช าระหนีใ้น
กลุ่มนีอี้ก 

 
บริษัทยังไม่ไดบ้นัทึกหนีส้ิน เน่ืองจากผูบ้ริหารพิจารณาว่ายงัมีความไม่แน่นอนและไม่มีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีบริษัทจะ
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 ้
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3.9.3 ภาระหนีเ้งินตน้คงคา้งส่วนท่ีเหลือจ านวน 963.9 ลา้นบาท รวมทัง้ภาระหนีด้อกเบีย้คงคา้งจ านวน 21.3 ลา้นบาท หนี้

ดอกเบีย้ผิดนดั คา่ปรบั เบีย้ปรบั เงินเพิ่ม ค่าฤชาธรรมเนียม ค่าใชจ้่ายและเงินอ่ืนใดท่ีเกิดขึน้ตามสญัญา และหรือตาม
กฎหมายท่ีมิไดก้  าหนดวิธีการช าระหนีไ้วใ้นแผนฉบบันี ้ถือว่าได้รบัการลดหนีท้ัง้จ  านวนทนัทีท่ีมีการช าระหนีต้ามแผน
ฟ้ืนฟกูิจการใหแ้ก่เจา้หนีร้ายดงักล่าวครบถว้น  

 
เจา้หนีร้ายหนึ่งในกลุ่มที่ 12 ไดย่ื้นค าขอรบัช าระหนีต้ามแผนฟ้ืนฟกูิจการ เม่ือวนัท่ี 25 มีนาคม 2562 เจา้พนกังานพิทกัษ์
ทรัพย์มีค  าสั่งใหย้กค ารอ้งขอรับช าระหนีข้องเจ้าหนี้รายนี ้ต่อมาเจ้าหนีร้ายดงักล่าวไดย่ื้นค ารอ้งคัดค้านค าสั่งเจ้า
พนกังานพิพกัษ์ทรพัยต์่อศาลลม้ละลายกลาง โดยวนัท่ี 28 ตลุาคม 2563 ศาลลม้ละลายกลางมีค  าสั่งยืนตามค าสั่งเจา้
พนกังานพิทกัษ์ทรพัย ์ต่อมาเม่ือวนัท่ี 7 เมษายน 2564 เจา้หนีร้ายดงักล่าวไดย่ื้นอุทธรณต์่อศาล เม่ือวนัท่ี 26 ตลุาคม 
2564 ศาลมีค  าสั่งยืนตามค าสั่งเจา้พนักงานพิทกัษ์ทรพัย์ และวนัท่ี 7 ธันวาคม 2564 ศาลไดอ้อกหนงัสือรบัรองคดีถึง
ท่ีสดุ 
 

3.10  เจ้าหนีก้ลุ่มที ่13 (เจ้าหนีผู้้ออกหนังสือค ้าประกัน) 
 
 เจา้หนีก้ลุ่มนีเ้ป็นเจา้หนีท่ี้ออกหนงัสือค า้ประกนัใหแ้ก่บรษิัทเพ่ือเป็นประกนัหนีข้องบรษิัทโดยเจา้หนีใ้นกลุ่มนีจ้ะไม่ไดร้บั

ผลกระทบจากการปรบัโครงสรา้งหนีต้ามแผนนี ้เน่ืองจากเป็นเจา้หนีท่ี้เกิดจากภาระผูกพนัตามหนงัสือค า้ประกนัท่ียงัไม่
ถงึก าหนดช าระ ทัง้นี ้เจา้หนีย้งัคงไดร้บัการจ่ายช าระค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่างๆ ตามสญัญาและขอ้ตกลงท่ีมีอยู่
เดมิ 

 
4. การจัดเก็บเงนิจากลูกหนีซ้ึง่เป็นบริษัททีเ่กี่ยวข้องกัน 
 

โดยท่ีบริษัท บี.เอส. เมทลั จ ากัด และ บริษัท สหวิริยาพาณิชย ์คอรป์อเรชั่น จ ากัด มีภาระหนีค้งคา้งอยู่กับบริษัทและเงินท่ี
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 าระหนีเ้ดมิหรือคา่สินคา้ท่ีสั่งในแต่ละคราวทัง้หมดเป็นเงินสด

ล่วงหนา้ก่อนวนัส่งสินคา้ 
 
4.3 บรษิัทจะตอ้งตดิตามทวงถามใหลู้กหนีท้ัง้สองรายช าระหนี ้ โดยค านวณจ านวนเงินจากส่วนต่างๆ ระหว่างมลูค่าสินคา้

ใหม่กับราคาสินคา้ท่ีน าไปช าระหนีเ้ดิม และ /หรือจ านวนเงินท่ีลูกหนีท้ัง้สองรายทยอยช าระหนี ้(กรณีไม่ไดท้  าการซือ้
ขาย) 

 
4.4 จ านวนเงินท่ีลกูหนีท้ัง้สองรายช าระหนีค้ดิค  านวณตามหลกัเกณฑข์อ้ 4.3 ดงักล่าวเม่ือรวมกนัจะตอ้งไม่ต  ่ากว่า 300 ลา้น

บาทตอ่ปี และลกูหนีท้ัง้สองรายจะตอ้งช าระหนีค้งคา้งทัง้หมด (ทัง้หนีเ้ดิมและหนี้ใหม่) แก่บริษัทใหเ้สร็จสิน้ภายใน 7 ปี 
นบัตัง้แต่ 2560 เป็นตน้ไป โดยภายในสิน้ปี 2562 จะตอ้งมีจ านวนหนีค้งเหลือ (ทัง้หนีเ้ดิมและหนีใ้หม่) รวมกันไม่เกิน
กว่า 2,640 ลา้นบาท และภายในสิน้ปี 2564 จะตอ้งมีจ านวนหนีค้งเหลือ (ทัง้หนีเ้ดิมและหนีใ้หม่) รวมกันไม่เกินกว่า 
1,760 ลา้นบาท 
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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 ขา้งตน้และคณะกรรมการเจา้หนีไ้ดมี้หนงัสือแจง้ถึงการผิดนัดดงักล่าวแก่บริษัทแลว้ 
ถือเป็นเหตผุิดนดัตามที่ก  าหนดไวใ้นแผนฟ้ืนฟู 

 
แผนฉบับที ่2 
 

เพิ่มขอ้ก าหนดในเรื่องการจดัเก็บเงินจากลกูหนีซ้ึง่เป็นบรษิัทท่ีเก่ียวขอ้งกนั ดงันี  ้
 

“4.7  นบัจากวนัท่ีศาลมีค  าสั่งเหน็ชอบดว้ยแผนฟ้ืนฟูกิจการฉบบัแกไ้ข บริษัทจะตอ้งน าเสนอแนวทางการช าระหนีค้งคา้งของ
ลกูหนีท้ัง้สองราย และการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดขึน้กบัลูกหนีท้ัง้สองราย ซึ่งเป็นประการอ่ืนนอกเหนือจากท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 
9.1 (แผนฟ้ืนฟูกิจการ) ใหค้ณะกรรมการเจา้หนี้พิจารณาและเห็นชอบ โดยแนวทางดงักล่าวตอ้งค  านึงถึงผลประโยชน์
ของบรษิัทเป็นส าคญั อย่างไรก็ตาม หากแนวทางการแกไ้ขปัญหาของบริษัทยงัไม่เป็นท่ีพอใจของคณะกรรมการเจา้หนี ้
บริษัทจะตอ้งน าเสนอแนวทางอ่ืนๆ เพ่ือท าการแกปั้ญหาดงักล่าวจนกว่าคณะกรรมการเจา้หนีจ้ะพิจารณเห็นชอบตาม
แนวทางนัน้” 

 
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 านวณแลว้มีจ านวนสูงกว่า ก าไรก่อนหกัค่าเส่ือม ดอกเบีย้และภาษี และจ านวนเงินรบัคืนจากการลดยอดหนีข้องบริษัท บี.
เอส. เมทลั จ ากัด และ บริษัท สหวิริยาพาณิชย ์คอรป์อเรชั่น จ ากดั ใหถื้อว่าจ านวนเงินผลรวม (1) และ (2) ในส่วนท่ีเกินกว่า
ผลรวมของก าไรก่อนหกัค่าเส่ือม ดอกเบีย้ และภาษี และจ านวนเงินรบัคืนจากการลดยอดหนีข้องบริษัท  บี.เอส. เมทลั จ ากัด 
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 ้
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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 ตามสดัส่วนเงินตน้ท่ีบรษิัทฯ ช าระคืนจาก
กระแสเงินสดส่วนเกินเทียบกบัภาระหนีเ้งินตน้คงคา้ง ณ วนัท่ีศาลมีค  าสั่งใหฟ้ื้นฟกูิจการ (วนัท่ี 10 มีนาคม 2559) 

 
แผนฉบับที ่2 
 
(1) ปี 2564 บริษัทฯ สามารถกันส ารองกระแสเงินสดส่วนเกินไวเ้พ่ือสนบัสนนุการด 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 และตัง้แต่ปี 2567 เป็นตน้ไปใหน้ าไปจดัสรร ดงันี ้
3.1 รอ้ยละ 15 จะถือเป็นกระแสเงินสดส่วนเกินท่ีเก็บไวเ้พ่ือส ารองการจ่ายช าระหนี ้โดยผูบ้ริหารแผนจะตอ้งน ามา

ฝากในบญัชีธนาคาร โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือเก็บรกัษาไวส้  าหรบัส ารองการจ่ายช าระหนีเ้งินตน้และดอกเบีย้ 
ตามงวดการช าระหนีห้รือเป็นกระแสเงินสดส่วนเกินเพ่ือช าระหนีก้่อนก าหนดเพิ่มเติมเพ่ือเก็บรกัษาเงินจ านวน
นี ้บริษัทฯสามารถกันเงินจากกระแสเงินสดส่วนเกินท่ีเก็บไวเ้พ่ือส ารองการจ่ายช าระหนีไ้ดใ้นจ านวนไม่เกิน
กวา่จ านวนหนีเ้งินตน้และดอกเบีย้ท่ีบรษิัทฯตอ้งช าระใหเ้จา้หนีท้กุกลุ่มรวมกนัเป็นระยะเวลาเฉล่ีย 3 งวด โดย
ค านวณจากจ านวนเงินตน้และดอกเบีย้ท่ีตอ้งช าระของปีปฏิทินถัดจากปีท่ีค  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 จะต้อง
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 และเจา้หนีแ้ต่ละรายในกลุ่มนัน้  (Pro rate) ก่อน
ก าหนด 
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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 าระหนีก้่อนก าหนด หรือน าไปรวมคิดค านวณในรอบถดัไป แลว้พิจารณาว่าจะน ามาช าระหนีท้ัง้หมดหรือบางส่วน 
หรือน าไปค านวณกับกระแสเงินสดส่วนเกินในรอบถดัๆไปอีกได ้โดยบริษัทฯจะตอ้งจัดท างบประมาณรายครึ่งปี (เป็น
อย่างนอ้ย) ตลอดจนชีแ้จงถงึเหตผุลและความจ าเป็นท่ีจะตอ้งน ากระแสเงินสดส่วนเกินไปใชห้มนุเวียนในกิจการ 

 
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  บริษัท ไดช้  าระหนีเ้งินตน้คงคา้งใหแ้ก่เจา้หนีท้กุรายตามแผนฟ้ืนฟูกิจการ ซึ่งรวมถึงกรณีท่ีเจา้หนีไ้ดร้บัช าระหนีด้ว้ยการ

แปลงหนีเ้ป็นทนุ ครัง้ที่ 1 และครัง้ที่ 2 ในจ านวนรวมกนัไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 25 ของภาระหนีเ้งินตน้คงคา้งท่ีบริษัทตอ้งจ่าย
ช าระหนีต้ามแผน และ” 

 
       ค าร้องเสนอขอแก้ไขแผน คร้ังที ่2 

 
           ยกเลิกขอ้ความเดมิในขอ้ 17.1 หนา้ 74 ของแผน และใหใ้ชข้อ้ความดงัตอ่ไปนีแ้ทน 

"แผนฟ้ืนฟกูิจการมีระยะเวลาในการด าเนินการ 6 ปี นบัตัง้แต่วนัท่ีศาลมีค  าสั่งเห็นชอบดว้ยแผน ในกรณีท่ีการด าเนินการ
ตามแผนนีย้งัไม่บรรลุผลส าเร็จตามขอ้ 17.2 ของแผน ภายในระยะเวลา 6 ปี ผูบ้ริหารแผนสามารถด าเนินการขอแกไ้ข
แผน โดยขอขยายก าหนดระยะเวลาด าเนินการตามแผนตามวธีิการท่ีก าหนดไวใ้น พ.ร.บ. ลม้ละลาย" 
 

8. การช าระหนีต้ามกลุ่มของเจ้าหนี ้
 

       ค าร้องเสนอขอแก้ไขแผน คร้ังที ่2       
 

เพิ่มเตมิขอ้ความดงัตอ่ไปนี ้เป็นวรรคสดุทา้ยของขอ้ 8.2.4 หนา้ 48 ของแผน 
"อย่างไรก็ตาม ภายหลงัจากท่ีศาลไดมี้ค  าสั่งเหน็ชอบดว้ยค ารอ้งเสนอขอแกไ้ขแผน ครัง้ท่ี 2 แลว้ ใหส้ิทธิแก่เจา้หนีก้ลุ่มท่ี 
4 ทัง้สามราย และผูบ้ริหารแผนสามารถตกลงร่วมกนัเพ่ือแปลงหนีส้กุลเงินต่างประเทศทัง้เงินตน้และดอกเบีย้เป็นสกุล
เงินบาท โดยก าหนดวนัท่ีแปลงหนีแ้ละก าหนดวนัท่ีใชอ้า้งอิง อตัราแลกเปล่ียนในการแปลงหนีส้กุลเงินต่างประเทศทัง้เงิน
ตน้และดอกเบีย้เป็นสกลุเงินบาท ซึง่สามารถก าหนดการแปลงหนีท้ัง้จ  านวนหรือเพียงบางส่วนในสดัส่วนหนีเ้ดียวกนัของ
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เจา้หนีก้ลุ่มท่ี 4 ทกุราย และการอา้งอิงอัตราแลกเปล่ียนให ้ใชอ้ัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศตามอัตราขายถัว
เฉล่ียของสกลุเงินตรานัน้ๆ ตามประกาศของธนาคารแหง่ประเทศไทย ณ วนัท่ีซึง่เจา้หนีก้ลุ่มที่ 4 ทัง้สามราย และผูบ้ริหาร
แผนไดก้ าหนดรว่มกนัตอ่ไป โดยอตัราแลกเปล่ียนท่ีจะเลือกใชอ้า้งอิงดงักล่าวจะตอ้งเป็นวนัภายหลงัจากท่ีศาลไดมี้ค  าสั่ง
เหน็ชอบดว้ยค ารอ้งเสนอขอแกไ้ขแผน ครัง้ท่ี 2 เป็นตน้ไปแลว้ ทัง้นี ้เจา้หนีก้ลุ่มท่ี 4 ยงัคงไดร้บัช าระหนีต้ามจ านวนและ
ก าหนดเดมิ ตามเอกสารแนบทา้ยหมายเลข 7 ของแผน" 

 
9. บทนิยาม 
 

       ค าร้องเสนอขอแก้ไขแผน คร้ังที ่2 
 

เพิ่มเติมค  านิยามในขอ้ 1.1 ค  าว่า “ค ารอ้งเสนอขอแกไ้ขแผน ครัง้ท่ี 2 "ต่อทา้ย นิยามค าว่า "ค  าสั่งถึงท่ีสุดใหไ้ดร้บัช าระ
หนี"้ ในหนา้ท่ี 1 ของแผน ดวัยขอ้ความดงัตอ่ไปนี ้
"ค  ารอ้งเสนอขอแกไ้ขแผน ครัง้ที่ 2 : ขอ้เสนอขอแกไ้ขแผนของผูบ้รหิารแผน ตามค ารอ้งฉบบัลงวนัท่ี 3 กนัยายน 2564 ซึ่ง
เป็นค ารอ้งท่ีผูบ้ริหารแผนขอขยายระยะเวลาด าเนินการตามแผนจากระยะเวลา 5 ปี เป็น 6 ปี รวมทัง้แกไ้ขในประเด็น
อ่ืนๆ และค ารอ้งขอแกไ้ขเพิ่มเตมิค  ารอ้งดงักล่าว (หากมี)" 
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ความคืบหน้าในการด าเนินการตามแผนฟ้ืนฟูกิจการ ส าหรับปีส้ินสุด 31 ธันวาคม 2564 และ 2563  
 

ส าหรบัปีสิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทไดช้  าระหนีแ้ก่เจา้หนีต้ามแผนฟ้ืนฟูกิจการ เป็นเงินตน้ตามแผนฟ้ืนฟูจ านวน 157.6 
ลา้นบาท กระแสเงินสดส่วนเกิน จ านวน 300 ลา้นบาท และดอกเบีย้จ านวน 68.2 ลา้นบาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 525.8 ลา้นบาท   
 
ส าหรบัปีสิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทไดช้  าระหนีแ้ก่เจา้หนีต้ามแผนฟ้ืนฟูกิจการ เป็นเงินตน้ตามแผนฟ้ืนฟูจ านวน 305.6 
ลา้นบาท และดอกเบีย้รวม 68.8 ลา้นบาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 374.4 ลา้นบาท ทัง้นีบ้ริษัทมิไดช้  าระหนี ้ตัง้แต่เดือนมีนาคม 2563 
จนถงึกมุภาพนัธ ์2564 ตามค ารอ้งขอแกไ้ขแผน (“แผนฉบบั ที่ 2”) และตอ่มาศาลลม้ละลายกลางเหน็ชอบแผนเม่ือวนัท่ี 18 กนัยายน 
2563  
 
ผูเ้จา้หนีก้ลุ่มท่ี 4 จะไดร้บัสิทธิรบัเงินจากการขายทรพัยส์ินท่ีเป็นหลักประกันจากกระบวนการช าระบญัชีของบริษัท สหวิริยาสตีล
อินดสัตรี ยเูค จ ากดั ผูช้  าระบญัชีของ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดสัตรี ยูเค จ ากดัไดมี้การขายทรพัยส์ินท่ีเป็นหลกัประกนั  และไดส่้งเงิน
ใหแ้ก่เจา้หนีก้ลุ่มที่ 4 ทัง้จ  านวน ตามแผนฟ้ืนฟกูิจการจะใหน้ าเงินดงักล่าวมาลดจ านวนผ่อนช าระหนีเ้งินตน้ในงวดทา้ยสุดยอ้นขึน้ไป
ตามล าดบั ในปี 2564 บริษัทไดร้บัหลักฐานการลดภาระหนีจ้ากเจา้หนีก้ลุ่มท่ี 4 ท าใหภ้าระหนีต้ามกฎหมายของบริษัทลดลงตาม
จ านวนท่ีเจา้หนีไ้ดร้บัเงิน จ านวนเงิน 18.8 ลา้นเหรียญสหรฐั เป็นมลูค่า 586.3 ลา้นบาท โดยบริษัทรบัรูก้ารลดลงของภาระหนีค้  า้
ประกนัจากกระบวนการช าระบญัชีของเจา้หนีก้ลุ่มที่ 4 ในงบก าไรขาดทนุทัง้จ  านวน 
 
ปัจจบุนักระบวนการช าระบญัชียงัไม่แลว้เสรจ็ ดงันัน้ภาระหนีจ้ากการประกนัสิ่งแวดลอ้ม จ านวน 31 ลา้นเหรียญสหรฐั ยงัคงมีอยู่ซึ่ง
บรษิัทฯ ไม่ไดบ้นัทกึภาระหนีด้งักล่าวเป็นหนีต้ามแผนฟ้ืนฟกูิจการ โดยไดเ้ปิดเผยตามหมายเหตขุอ้ 33 

 
ในปี 2558 ผูใ้หกู้ยื้มรายใหญ่ไดเ้รียกรอ้งการช าระเงินโดยทนัทีจากยอดเงินกูยื้มคงเหลือจ านวน 788 ลา้นเหรียญสหรฐั และ 1 ลา้นปอนด์
สเตอรล์ิง ตามล าดบั (เทียบเทา่กบั 28,384 ลา้นบาท และ 46 ลา้นบาท ตามล าดบั) และยอดเงินบาทจ านวน 1.6 ลา้นบาทกบับริษัท สหวิ
รยิาสตีลอินดสัตรี ยเูค จ ากดั และในเวลาตอ่มาผูใ้หกู้ยื้มรายใหญ่ยงัขอใหบ้ริษัทรบัผิดชอบต่อมลูหนีใ้นฐานะผูค้  า้ประกนัเงินกูยื้มมีผลให้
บริษัทไม่สามารถด ารงอตัราส่วนทางการเงิน และไม่ไดจ้่ายช าระคืนเงินตน้และดอกเบีย้ท่ีถึงก าหนดจ่ายช าระกบัธนาคาร โดยผูใ้หกู้ร้าย
ใหญ่ของบรษิัทไดเ้รียกรอ้งการช าระเงินกูยื้มทัง้หมดในทนัที เหตกุารณด์งักล่าวเป็นเหตใุหค้ณะกรรมการบริษัทอนมุตัิใหบ้ริษัทย่ืนความ
จ านงเพ่ือขอฟ้ืนฟูกิจการต่อศาลลม้ละลายกลางเม่ือวันท่ี 1 ตุลาคม 2558 อันเป็นผลมาจากแผนฟ้ืนฟูกิจการท่ีไดร้ับอนุมัติจากศาล
ลม้ละลายกลางเม่ือวนัท่ี 15 ธันวาคม 2559 เงินกูยื้มระยะยาวทัง้หมดจากสถาบนัการเงิน ประมาณการหนีส้ินจากการเป็นผูค้  า้ประกัน 
และเจา้หนีอ่ื้นภายใตแ้ผนฟ้ืนฟกูิจการรวมเป็นส่วนหนึ่งของแผนฟ้ืนฟกูิจการ ทัง้นีก้ารจดัประเภทของเงินกูยื้ม ประมาณการหนีส้ิน เจา้หนี้
อ่ืนและดอกเบีย้คา้งจ่ายภายใตแ้ผนฟ้ืนฟกูิจการ เป็นไปตามแผนการช าระหนีท่ี้ระบใุนแผนฟ้ืนฟกูิจการ  
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การจัดเก็บเงินจากลูกหนีซึ้ง่เป็นบริษัททีเ่กี่ยวข้องกัน 
 
ตามแผนฟ้ืนฟกูิจการบรษิัทตอ้งตดิตามหนีข้อง บรษิัท บี.เอส.เมทลั จ ากดั และ บรษิัท สหวิริยาพาณิชย ์คอปอเรชั่น จ ากดั ก าหนดให้
เก็บเงินจากลกูหนีด้งักล่าวเพ่ือช าระหนีเ้ดมิปีละไม่ต  ่ากวา่ 300 ลา้นบาท และลูกหนีท้ัง้สองรายจะตอ้งช าระหนีค้งคา้งทัง้หมด (ทัง้หนี้
เดิมและหนีใ้หม่) แก่บริษัทฯ ใหเ้สร็จสิน้ภายใน 7 ปี นบัตัง้แต่ปี 2560 เป็นตน้ไป โดยภายในสิน้ปี 2563 จะตอ้งมีจ านวนหนีค้งเหลือ 
(ทัง้หนีเ้ดมิและหนีใ้หม่) รวมกนัไม่เกินกว่า 2,640 ลา้นบาท และภายในสิน้ปี 2564 จะตอ้งมีจ านวนคงเหลือ (ทัง้หนีเ้ดิมและหนีใ้หม่) 
รวมกนัไม่เกิน 1,760 ลา้นบาท และไดก้  าหนดใหบ้ริษัทเสนอแนวทาง การช าระหนีแ้ละแนวทางการแกไ้ขปัญหาของลูกหนีด้งักล่าว
ใหแ้ก่คณะกรรมการเจา้หนีเ้หน็ชอบ 
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ยอดหนีข้องลูกหนีส้องรายมีจ านวน 3,365.6 ลา้นบาท และ 3,497.9 ลา้นบาท ตามล าดบั 
บริษัทฯ ไดร้บัช าระหนีใ้นปี 2564  จ  านวนรวม 132.3 ลา้นบาท และบริษัทฯ โอนกลับบญัชีค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสูญดว้ยจ านวนเงิน
เท่ากนั หนีส้่วนท่ีเหลือบริษัทฯ ไดต้ัง้ส  ารองค่าเผ่ือผลขาดทนุดา้นเครดิตแลว้ทัง้จ  านวน การไดร้บัช าระหนี ้และหนีค้งเหลือไม่เป็นไป
ตามขอ้ก าหนดตามแผนฟ้ืนฟกูิจการ ทัง้นีเ้หตกุารณด์งักล่าวยงัไม่ถือวา่เป็นเหตผุิดนดัช าระหนี ้เน่ืองจากคณะกรรมการเจา้หนีย้งัมิได้
มีหนงัสือแจง้ถึงการผิดนดัดงักล่าว โดยปัจจุบนับริษัทอยู่ระหว่างการติดตามหนี้ดงักล่าว และบริษัทฯ เสนอแนวทางการช าระหนีค้ง
คา้งของลูกหนีท้ัง้สองราย และการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดขึน้กับลูกหนีท้ัง้สองรายใหค้ณะกรรมการเจา้หนีพ้ิจารณาเห็นชอบ ปัจจุบนัอยู่
ระหวา่งการพิจารณาเหน็ชอบจากคณะกรรมการเจา้หนี ้  
 

27. ทุนเรือนหุ้น 
 
รายการเคล่ือนไหวของทนุเรือนหุน้ส  าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีดงันี ้ 
 
 มลูคา่หุน้

ตอ่หุน้ 

 2564 2563 
 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 
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28. ส่วนงานด าเนินงาน 
 

กลุ่มบริษัทมี 3 ส่วนงานท่ีรายงาน ดงัรายละเอียดขา้งล่าง ซึ่งเป็นหน่วยงานธุรกิจท่ีส  าคญัของกลุ่มบริษัท หน่วยงานธุรกิจท่ีส  าคญันี้
ผลิตสินคา้และใหบ้ริการท่ีแตกต่างกัน และมีการบริหารจดัการแยกต่างหาก เน่ืองจากใชเ้ทคโนโลยีและกลยุทธ์ทางการตลาดท่ี
แตกตา่งกนั  ผูมี้อ  านาจตดัสินใจสงูสดุดา้นการด าเนินงานสอบทานรายงานการจดัการภายในของแตล่ะหน่วยงานธุรกิจท่ีส  าคญัอย่าง
นอ้ยทกุไตรมาส การด าเนินงานของแตล่ะส่วนงานท่ีรายงานของกลุ่มบรษิัทโดยสรุปมีดงันี ้  
 
ส่วนงานธุรกิจ 
 
ส่วนงาน 1 การผลิตเหล็กแผ่นรีดรอ้น 
ส่วนงาน 2  การบรกิารซอ่มบ ารุง 
ส่วนงาน 3  การบรกิารทา่เรือน า้ลกึ 

 
ขอ้มลูผลการด าเนินงานของแตล่ะส่วนงานท่ีรายงานไดร้วมอยู่ดงัขา้งล่างนี ้ผลการด าเนินงานวดัโดยใชก้  าไรก่อนภาษีเงินไดข้องส่วนงาน ซึ่ง
น าเสนอในรายงานการจดัการภายในและสอบทานโดยผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานของกลุ่มบริษัท  ผูบ้ริหารเช่ือว่าการใช้
ก  าไรก่อนภาษีเงินไดใ้นการวดัผลการด าเนินงานนัน้เป็นขอ้มลูท่ีเหมาะสมในการประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงานและสอดคลอ้งกับ
กิจการอ่ืนท่ีด  าเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกนั 
 
 

 

239ส่วนที่ 3
งบการเงิน

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี/
รายงานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน)



 

 
 ข้อ

มูล
เก
ี่ ยว

กับ
ส่ว

นง
าน

ทีร่
าย

งา
น 

 ขอ้
มลู
ราย

ไดแ้
ละ
ก า
ไร 
(ขา

ดท
นุ) 
ขอ
งส
่วน
งาน

ส า
หร
บัปี

สิน้
สดุ
วนั
ที่ 3

1 ธ
นัว
าค
ม 2

56
4 แ

ละ
 25

63
 มีด

งัต
อ่ไป

นี ้
 

 
 

 
 

 
 

 
หน่
วย
 : พ

นับ
าท

 

 
กา

รผ
ลิต

เห
ล็ก

แผ่
นรี

ดร้
อน

 
กา

รบ
ริก

าร
ซ่อ

มบ
 ารุ
ง 

กา
รบ

ริก
าร
ท่า

เรือ
น ้ า

ลึก
 

ตัด
รา
ยก

าร
บัญ

ชี 
ระ
หว

่าง
กัน

 
รว
ม 

 
25

64
 

25
63

 
25

64
 

25
63

 
25

64
 

25
63

 
25

64
 

25
63

 
25

64
 

25
63

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ราย
ไดจ้

าก
ลกู
คา้
ภา
ยน
อก

 
34

,73
7,0

89
 

17
,68

1,5
06

 
37

1,8
04

 
32

5,0
15

 
20

4,5
72

 
11

8,3
89

 
- 

- 
35

,31
3,4

65
 

18
,12

4,9
10

 
ราย

ไดร้
ะห
ว่าง

ส่ว
นง
าน

 
3,8

66
 

- 
26

5,4
34

 
28

3,7
91

 
64

,15
1 

35
,75

2 
(33

3,4
51

) 
(31

9,5
43

) 
- 

- 
ก า
ไร 

(ขา
ดท
นุ) 
ตา
มส
่วน
งาน

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
   ก

่อน
หกั
ภา
ษี 

(63
0,6

03
) 

43
3,4

96
 

(28
,10

8) 
12

,85
4 

10
2,8

75
 

(5,
72

8) 
75

,69
7 

(73
,01

6) 
(48

0,1
39
) 

36
7,6

06
 

สิน
ทร
พัย
ต์า
มส
่วน
งาน

ที่ร
าย
งาน

  
ณ 
วนั
ที่ 3

1 ธ
นัว
าค
ม 

22
,04

2,9
73

 
18

,58
7,7

99
 

35
9,2

99
 

36
0,4

14
 

1,1
95

,71
5 

1,2
13

,46
5 

(31
9,3

52
) 

(48
1,8

51
) 

23
,27

8,6
35

 
19

,67
9,8

27
 

หนี
ส้ิน
ตา
มส
่วน
งาน

ที่ร
าย
งาน

  
ณ 
วนั
ที่ 3

1 ธ
นัว
าค
ม 

38
,15

2,5
45

 
34

,06
5,7

06
 

19
6,1

34
 

17
4,7

74
 

79
,96

8 
69

,60
1 

(78
,53

0) 
(10

9,2
34

) 
38

,35
0,1

17
 

34
,20

0,8
47

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

240ส่วนที่ 3
งบการเงิน

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี/
รายงานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน)



 
 

 
 

ส่วนงานภูมิศาสตร์ 
 
ส่วนงาน 1  มีการจดัการ การผลิต และส านกังานในประเทศไทย 
ส่วนงาน 2 และ 3  มีการด าเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศไทยเท่านัน้ ไม่มีรายไดจ้ากต่างประเทศหรือสินทรพัยใ์นต่างประเทศท่ีมี

สาระส าคญั 
 
ในการน าเสนอการจ าแนกส่วนงานภมูิศาสตร ์รายไดต้ามส่วนงานแยกตามที่ตัง้ทางภมูิศาสตรข์องลกูคา้  สินทรพัยต์ามส่วนงานแยก
ตามสถานท่ีตัง้ทางภมูิศาสตรข์องสินทรพัย ์
 
ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนงานภูมิศาสตร์ 
 

หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
รายได้     
ไทย 34,681,021 17,928,655 34,116,156 17,496,802 
ตา่งประเทศ 632,444 196,255 624,799 184,704 
รวม 35,313,465 18,124,910 34,740,955 17,681,506 

 
ลูกค้ารายใหญ่ 
 
ส าหรบัปีสิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 รายไดจ้ากลูกคา้ 2 รายจากส่วนงาน 1 ของกลุ่มบริษัท จ านวนเงินรวม 11,885 ลา้นบาท 
(2563 : 2 ราย จ านวน 7,502 ลา้นบาท)  
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29. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 
    

หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 

การเปล่ียนแปลงในสินคา้ส าเรจ็รูปและ งานระหวา่งท า 2,005,779 1,217,875 2,031,188 1,240,282 
วตัถดุิบและวสัดสุิน้เปลืองใชไ้ป 30,901,259 14,794,820 30,656,854 14,584,316 
คา่ใชจ้่ายผลประโยชนต์อบแทนพนกังาน 1,234,941 1,088,284 941,906 793,141 
คา่น า้มนัเชือ้เพลิงและพลงังานไฟฟ้า 651,048 533,588 643,043 525,866 
คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 750,582 649,485 642,988 540,841 
คา่ซอ่มบ ารุง 229,304 204,672 219,662 196,933 
คา่ขนส่ง 476,152 357,303 476,152 357,303 
คา่ธรรมเนียมวิชาชีพ 182,422 286,118 161,591 162,802 
คา่ใชจ้่ายขัน้ต  ่าท่ีตอ้งจ่ายตามสญัญา                     

เช่าด  าเนินงาน 13,826 19,768 13,826 13,740 
ผลขาดทนุดา้นเครดติ 17,879 1,243 17,817 1,243 
คา่โฆษณาและประชาสมัพนัธ ์ 7,008 9,751 7,008 9,751 
ขาดทนุจากมลูคา่สินคา้คงเหลือลดลง  

(กลบัรายการ) 460,190 (538,518) 460,190 (538,518) 
ขาดทนุจากสญัญาท่ีสรา้งภาระ  92,700 12,291 92,700 12,291 
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30.  ภาษีเงนิได้ 
 
ภาษีเงินได้ทีรั่บรู้ในก าไรหรือขาดทุน 

    
หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 

ภาษีเงนิได้ของปีปัจจุบัน      
ส าหรบัปีปัจจุบนั  (21,743) - - - 
ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี      
การเปล่ียนแปลงของผลตา่งชั่วคราว    5,322 9,821 (1,062) (853) 
รวม(ค่าใช้จ่าย)รายได้ภาษีเงนิได้ (16,421) 9,821 (1,062) (853) 

 
 
การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีทีแ่ท้จริง 

    
หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม 
 2564 2563 

 อตัราภาษี จ านวนเงิน อตัราภาษี จ านวนเงิน 
 (รอ้ยละ)  (รอ้ยละ)  
ก าไร(ขาดทนุ) ก่อนภาษีเงินได ้  (480,139)  367,607 
จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20 (96,028) 20 73,521 
รายไดท่ี้ไม่ตอ้งเสียภาษี    (20,220)  (9,431) 
คา่ใชจ้่ายตอ้งหา้มทางภาษี  537,545  66,902 
คา่ใชจ้่ายทางภาษีหกัไดเ้พิ่มสองเท่า  (63)  (7,303) 
สินทรพัยแ์ละหนีส้ินภาษีเงินไดท่ี้ไม่ไดบ้นัทกึระหวา่งปี  (16,421)  9,821 
ภาษีปีก่อนท่ีบนัทกึต ่า(สงู)ไป  -  (3,819) 
ขาดทนุทางภาษียกมา  (422,310)  (119,870) 
รวม 

 
(16,421) 

 
9,821 
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    หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 

 อตัราภาษี จ านวนเงิน อตัราภาษี จ านวนเงิน 
 (รอ้ยละ)  (รอ้ยละ)  
ก าไร(ขาดทนุ) ก่อนภาษีเงินได ้  (630,603)  433,496 
จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20 (126,121) 20 86,699 
รายไดท่ี้ไม่ตอ้งเสียภาษี    (20,220)  (9,431) 
คา่ใชจ้่ายตอ้งหา้มทางภาษี  542,076  42,602 
สินทรพัยแ์ละหนีส้ินภาษีเงินไดท่ี้ไม่ไดบ้นัทกึระหวา่งปี  (1,062)  (853) 
ขาดทนุทางภาษียกมา  (395,735)  (119,870) 
รวม 

 
(1,062) 

 
(853) 

 
การรบัรูภ้าษีเงินไดข้ึน้อยู่กบัการประมาณการท่ีดีท่ีสุดของฝ่ายบริหารเก่ียวกบัอตัราภาษีเงินไดป้ระจ าปีถวัเฉล่ียถ่วงน า้หนกัท่ีคาดไว้
ส  าหรบัปีท่ีใชก้บัรายไดก้่อนภาษีของปี อตัราภาษีเงินไดท่ี้แทจ้รงิของกลุ่มบรษิัทไดร้บัผลกระทบจากปัจจยัดงัตอ่ไปนี ้
 
 ขาดทนุทางภาษีและผลแตกตา่งชั่วคราวท่ีเกิดขึน้ในระหวา่งปี ซึง่สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีไม่ไดร้บัการบนัทกึ เน่ืองจาก

ฝ่ายบรหิารพิจารณาว่าไม่มีแนวโนม้ท่ีก าไรสุทธิทางภาษีในอนาคตจะสามารถน ามาใชไ้ด ้
 ก าไรสุทธิบางส่วนของกลุ่มบริษัท ซึ่งเกิดจากธุรกรรมท่ีไดร้บัการส่งเสริมการลงทุน โดยก าไรสุทธิของธุรกรรมดงักล่าวไดร้บั

ยกเวน้ไม่ตอ้งเสียภาษีเงินได ้
 ขาดทุนของบริษัทย่อยบางแห่งของกลุ่มบริษัท ซึ่งไม่สามารถจะน ามาสุทธิกบัก าไรของบริษัทย่อยแห่งอ่ืนๆ ของกลุ่มบริษัทใน

การค านวณภาษีเงินได ้
 
31. ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น   

 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน 
 
ก าไร (ขาดทนุ) ตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐานส าหรบัปี ค านวณจากก าไร (ขาดทนุ) ส าหรบัปีท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้สามญัของบริษัทและจ านวน
หุน้สามญัท่ีออกจ าหน่ายแลว้ระหว่างปีโดยวธีิถวัเฉล่ียถ่วงน า้หนกั  
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ส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 แสดงการค านวณดงันี ้

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 

ก าไร(ขาดทุน) ส าหรับปีทีเ่ป็นส่วนของผู้ถอืหุ้น
ของบริษัท (พันบาท) (496,560) 376,347 (631,665) 432,643 

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) (0.05) 0.03 (0.06) 0.04 
 
32. สิทธิประโยชนจ์ากการส่งเสริมการลงทุน   

 
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนอนุมตัิใหก้ลุ่มบริษัทไดร้บัสิทธิประโยชนห์ลายประการในฐานะผูไ้ดร้บัการส่งเสริมการลงทุนตาม
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 า้มนัรวมกนัไม่เกิน 1.6 ลา้นตนั ต่อปี เป็นระยะเวลา 8 ปี นับตัง้แต่วนัท่ีเริ่มมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนัน้ 
(วนัท่ี 13 พฤษภาคม 2547) 

 
(ง) ได้รับยก เว้นภาษี เ งินได้นิติบุคคลส าหรับก าไ รสุท ธิ ท่ี ได้จากการประกอบกิ จการ ท่ี ได้รับการ ส่ง เสริมรวมกัน  

ไม่เกินรอ้ยละ 100 ของเงินลงทนุ ไม่รวมค่าท่ีดินและทุนหมุนเวียนเป็นระยะเวลา 8 ปี นับตัง้แต่วนัท่ีเริ่มมีรายไดจ้ากการ
ประกอบกิจการนัน้ (14 พฤศจิกายน 2549) ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลท่ีไดร้บัยกเวน้ดงักล่าวมีจ านวนไม่เกิน 1,146 ลา้นบาท ทัง้นี ้
จะปรบัเปล่ียนตามจ านวนเงินลงทนุโดยไม่รวมค่าท่ีดินและทนุหมนุเวียนท่ีแทจ้ริงในวนัเปิดด าเนินการตามโครงการท่ีไดร้บัการ
ส่งเสรมิและไดร้บัยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรบัเครื่องจกัรตามท่ีคณะกรรมการอนมุตั ิ
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(จ) ได้รับยก เว้นภาษี เ งินได้นิติบุคคลส าหรับก าไ รสุท ธิ ท่ี ได้จากการประกอบกิ จการ ท่ี ได้รับการ ส่ง เสริมรวมกัน  
ไม่เกินรอ้ยละ 100 ของเงินลงทนุ ไม่รวมค่าท่ีดินและทนุหมนุเวียนเป็นระยะเวลา 8 ปี นบัตัง้แต่วนัท่ีมีรายไดจ้ากการประกอบ
กิจการนัน้ (วนัท่ี 4 กรกฎาคม 2555) ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลท่ีไดร้บัการยกเวน้ดงักล่าวมีจ านวนไม่เกิน 300 ลา้นบาท ทัง้นี ้จะ
ปรบัเปล่ียนตามจ านวนเงินลงทนุโดยไม่รวมค่าท่ีดินและทนุหมนุเวียนท่ีแทจ้ริงในการเปิดด าเนินงานตามโครงการท่ีไดร้บัการ
ส่งเสรมิ 

 
(ฉ) ไดร้บัยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ตบิคุคลส าหรบัก าไรสทุธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดร้บัการส่งเสริมรวมกนัไม่เกินรอ้ยละ 100 ของ

เงินลงทนุ ไม่รวมคา่ท่ีดนิและทนุหมนุเวียนเป็นระยะเวลา 8 ปี นบัตัง้แต่วนัท่ีเริ่มมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนัน้ ภาษีเงินได้
นิติบุคคลท่ีไดร้บัการยกเวน้ดงักล่าวมีจ านวนไม่เกิน 167ลา้นบาท ทัง้นีจ้ะปรบัเปล่ียนตามจ านวนเงินลงทนุโดยไม่รวมค่าท่ีดิน
และทนุหมนุเวียนท่ีแทจ้รงิในวนัเปิดด าเนินการตามโครงการท่ีไดร้บัการส่งเสรมิ 

 
เน่ืองจากเป็นกิจการท่ีไดร้บัการส่งเสริมการลงทนุ กลุ่มบริษัทจะตอ้งปฏิบตัิตามเง่ือนไขและขอ้ก าหนดตามท่ีระบุไวใ้นบตัรส่งเสริม
การลงทนุ 
 
รายไดท่ี้ไดร้บัการส่งเสรมิการลงทนุและท่ีไม่ไดร้บัการส่งเสรมิการลงทนุส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม สรุปไดด้งันี ้
 

      หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม 
 2564 2563 
 
 

กิจการท่ีไดร้บั 
การส่งเสรมิ 

กิจการท่ีไม่ไดร้บั
การส่งเสรมิ รวม 

กิจการท่ีไดร้บั 
การส่งเสรมิ 

กิจการท่ีไม่ไดร้บั
การส่งเสรมิ 

 
รวม 

       
ขายและบรกิารตา่งประเทศ - 632,444 632,444 - 196,255 196,255 
ขายและบรกิารในประเทศ - 35,014,472 35,014,472 - 18,248,198 18,248,198 
ตดัรายการระหว่างกนั - (333,451) (333,451) - (319,543) (319,543) 
รวมรายได้ - 35,313,465 35,313,465 - 18,124,910 18,124,910 
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หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 
 
 

กิจการท่ีไดร้บั 
การส่งเสรมิ 

กิจการท่ีไม่ไดร้บั
การส่งเสรมิ รวม 

กิจการท่ีไดร้บั 
การส่งเสรมิ 

กิจการท่ีไม่ไดร้บั
การส่งเสรมิ 

 
รวม 

       
ขายและบรกิารตา่งประเทศ - 624,799 624,799 - 184,704 184,704 
ขายและบรกิารในประเทศ - 34,116,156 34,116,156 - 17,496,802 17,496,802 
รวมรายได้ 

- 34,740,955 34,740,955 - 17,681,506 17,681,506 
       

 
33. ภาระผูกพันและหนีส้ินทีอ่าจเกิดขึน้ 
 

    หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 

ภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุน     
สัญญาทียั่งไม่ได้รับรู้     
เครื่องจกัรและอปุกรณ ์ 155 59 289 135 
รวม 155 59 289 135 
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทมีรายจ่ายฝ่ายทนุจ านวน 100 ลา้นบาท  0.4  ลา้นเหรียญสหรฐัและจ านวน 1.1 ลา้นยูโร    
(31 ธนัวาคม 2563 : จ านวน 37 ลา้นบาท 0.5 ลา้นเหรียญสหรฐัและจ านวน 0.2  ลา้นยูโร) ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการซือ้และติดตัง้
เครือ่งจกัรและอปุกรณ์ 
 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีรายจ่ายฝ่ายทุนจ านวน 234 ล้านบาท 0.4 ลา้นเหรียญสหรฐัและจ านวน 1.1 ล้านยูโร             
(31 ธนัวาคม 2563 : จ านวน 113 ลา้นบาท 0.5 ลา้นเหรียญสหรฐัและจ านวน 0.2 ลา้นยูโร)  ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการซือ้และติดตัง้
เครือ่งจกัรและอปุกรณ์  
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 กลุ่มบรษิัทมีจ านวนเงินขัน้ต  ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทัง้สิน้ภายใตส้ญัญาเช่าที่ดนิดงันี  ้
 

    หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 

ภาระผูกพันจากสัญญาเช่าด าเนินงาน     
    ทีย่กเลิกไม่ได้     
ภายในระยะเวลาหนึ่งปี 0.56 0.30 0.21 0.23 
ระยะเวลามากกว่าหนึ่งปีถงึหา้ปี 0.14 0.21 - - 
รวม 0.70 0.51 0.21 0.23 
     
ภาระผูกพันอื่นๆ     
สญัญาซือ้วตัถุดบิ 4,721 821 4,721 821 
เลตเตอรอ์อฟเครดติ 32 - - - 
สญัญาอ่ืนๆ 636 312 664 297 
รวม 

5,389 1,133 5,385 1,118 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพนัอ่ืนจากการท าสญัญาซือ้อะไหล่และวสัดุ อุปกรณแ์ละสญัญาซ่อมบ ารุงเป็น
จ านวน 341.4 ลา้นบาท จ านวน 3.3 ลา้นเหรียญสหรฐั จ านวน 3.9 ลา้นยโูร จ านวน 0.6 ลา้นปอนดส์เตอรล์ิง และจ านวน 11.1 ลา้น 
เยนญ่ีปุ่ น (31 ธนัวาคม 2563: จ านวน 219 ลา้นบาท จ านวน 1 ลา้นเหรียญสหรฐั จ านวน 1.5 ลา้นยูโร จ านวน 0.1 ลา้นปอนด์
สเตอร์ลิง และจ านวน 8.2 ลา้นเยนญีป่ ุ่ น) 
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีภาระผูกพนัอ่ืนจากการท าสญัญาซือ้อะไหล่และวสัดอุุปกรณแ์ละสญัญาซ่อมบ ารุงเป็นจ านวน 
370.1 ลา้นบาท จ านวน 3.3 ลา้นเหรียญสหรฐั จ านวน 3.9  ลา้นยูโร จ านวน 0.6 ลา้นปอนดส์เตอรล์ิง และจ านวน 11.1 ลา้นเยน
ญ่ีปุ่ น (31 ธนัวาคม 2563: จ านวน 203.4 ลา้นบาท จ านวน 1 ลา้นเหรียญสหรฐั จ านวน 1.5 ลา้นยูโร จ านวน 0.1 ลา้นปอนด์
สเตอร์ลิง และจ านวน 8.2 ลา้นเยนญีป่ ุ่ น) 
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หนีสิ้นทีอ่าจเกิดขึน้ 
 
ก) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษัทมีหนีส้ินท่ีอาจเกิดขึน้จากการท่ีธนาคารไดอ้อกหนังสือค า้ประกัน ในเรื่อง

ดงัตอ่ไปนี ้
 

    หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 

     
การใชไ้ฟฟ้า 107 107   104 104 
การประกนัผลงาน 80 78 49 34 
อ่ืนๆ 11 11 - - 
รวม 198 196 153 138 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษัทมีหนังสือค า้ประกันท่ีออกโดยธนาคารในนามบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่ง
เก่ียวเน่ืองกับภาระผูกพันทางปฏิบตัิบางประการตามปกติธุรกิจของกลุ่มบริษัท ซึ่งประกอบดว้ย หนังสือค า้ประกันเพ่ือค  า้
ประกนั  

 
 การจดัตัง้ท  าเนียบทา่เทียบเรือและโรงพกัสินคา้ใหไ้วแ้ก่กรมศลุกากรจ านวน 11 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม2563 : จ านวน 11 

ลา้นบาท)  
 การปฏิบตังิานตามสญัญาจ านวน 80 ลา้นบาท  (31 ธนัวาคม 2563: จ านวน 78 ลา้นบาท)  
 การใชไ้ฟฟ้าจ านวน 107 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2563: จ านวน 107 ลา้นบาท)   

 
ข) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีหนีส้ินท่ีอาจเกิดขึน้จากการค า้ประกนัตามสญัญาและค่าเสียหายตามสญัญาเป็นจ านวน

เงิน 31 ลา้นเหรียญสหรฐั โดยมีเง่ือนไขว่าบริษัทตอ้งช าระก็ต่อเม่ือเกิดความเสียหายดา้นส่ิงแวดลอ้มและเป็นไปตามเง่ือนไข
ความรบัผิดชอบดา้นสิ่งแวดลอ้มตามสัญญาซือ้ขายโรงถลุงเหล็กและผลิตเหล็กกลา้ครบวงจร  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
และบริษัทย่อยไดย่ื้นฟ้องเจา้พนกังานท่ีดินจังหวดัประจวบคีรีขนัธ์ สาขาบางสะพาน  ต่อศาลปกครองกลาง เพ่ือขอใหศ้าล
ปกครองกลางมีค  าพิพากษาเพิกถอนการออกประกาศ พรอ้มกันนีบ้ริษัทและบริษัทย่อยยังไดย่ื้นค ารอ้งขอใหศ้าลปกครอง
กลางก าหนดมาตรการหรือวธีิการคุม้ครองเพ่ือบรรเทาทกุขช์ั่วคราวแก่ผูฟ้้องคดีดว้ย โดยศาลไดร้บัค  าฟ้องไวพ้ิจารณาแลว้  

 
วนัท่ี 1 กนัยายน 2553 บรษิัทและบรษิัทย่อยไดย่ื้นฟ้องอธิบดีกรมท่ีดินและรองปลดักระทรวงมหาดไทยต่อศาลปกครองกลาง 
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  าสั่งกลับเป็นยกค าขอใหท้เุลาการ
บงัคบัคดีท่ีสั่งใหบ้รษิัทและบรษิัทย่อยออกจากป่าสงวนแหง่ชาต ิ

 
นอกจากนีศ้าลไดมี้ค  าสั่งใหร้วมการพิจารณาคดีนี ้เข้ากับคดีซึ่งบริษัทและบริษัทย่อยไดย่ื้นฟ้องเจา้พนักงานท่ีดินจังหวัด
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
ประจวบคีรีขนัธแ์ละงดเวน้การกระท าใดๆ ในเขตป่าสงวนแหง่ชาต ิ 
 
เม่ือวนัท่ี 20 กมุภาพนัธ ์2561 ศาลปกครองกลางไดมี้ค  าพิพากษายกฟ้องคดีดงักล่าวขา้งตน้ ต่อมาเม่ือวนัท่ี 19 มีนาคม 2561 
บรษิัทและบรษิัทย่อยไดย่ื้นอทุธรณค์ดัคา้นค าพิพากษา  
 
ซึง่ปัจจบุนัอยู่ในระหวา่งการพิจารณาของศาลปกครองสงูสดุ 
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อย่างไรก็ตามฝ่ายบริหารของบริษัทและบริษัทย่อยเช่ือว่าผลการพิจารณาจะไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานในอนาคตของ
บรษิัทและบรษิัทย่อย ในการจดัท างบการเงิน บริษัทและบริษัทย่อยไดบ้นัทกึค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของท่ีดินและสินทรพัยท่ี์ตัง้อยู่
บนท่ีดนิดงักล่าวทัง้จ  านวนในปี 2550 และ 2551 แลว้ตามล าดบั 

 
34. เคร่ืองมือทางการเงนิ 

 
นโยบายการจัดการความเส่ียงทางด้านการเงิน 
 
กลุ่มบรษิัทมีความเส่ียงจากการด าเนินธุรกิจตามปกติจากการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบีย้และอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
และจากการไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดตามสัญญาของคู่สัญญา กลุ่มบริษัทไม่มีการถือหรือออกเครื่องมือทางการท่ีเป็นตราสาร
อนพุนัธ ์เพ่ือการเก็งก าไรหรือการคา้ 
 
การจดัการความเส่ียงเป็นส่วนท่ีส าคญัของธุรกิจของกลุ่มบริษัท  กลุ่มบริษัทมีระบบในการควบคมุใหมี้ความสมดลุของระดบัความ
เส่ียงใหเ้ป็นท่ียอมรบัได ้โดยพิจารณาระหว่างตน้ทนุท่ีเกิดจากความเส่ียงและตน้ทนุของการจดัการความเส่ียง  ฝ่ายบริหารไดมี้การ
ควบคุมกระบวนการการจัดการความเส่ียงของกลุ่มบริษัทอย่างต่อเน่ืองเพ่ือใหม้ั่นใจว่ามีความสมดุลระหว่างความเส่ียงและการ
ควบคมุความเส่ียง 
 
การบริหารจัดการทุน   
 
นโยบายของคณะกรรมการบริษัท คือการรักษาระดบัเงินทุนใหม้ั่นคงเพ่ือรักษานักลงทุน เจา้หนีแ้ละความเช่ือมั่นของตลาดและ
ก่อใหเ้กิดการพัฒนาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการไดมี้การก ากับดแูลผลตอบแทนจากการลงทนุ ซึ่งกลุ่มบริษัทพิจารณาจาก
สดัส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมด าเนินงานต่อส่วนของเจา้ของรวม ซึ่งไม่รวมส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคมุ อีกทัง้ยังก ากับ
ดแูลระดบัการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญั  
 
ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบีย้  
 
ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบีย้ หมายถงึความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดในอนาคตของอตัราดอกเบีย้ในตลาด ซึ่งส่งผล
กระทบตอ่การด าเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบรษิัท เน่ืองจากดอกเบีย้ของหลกัทรพัยท่ี์เป็นตราสารหนีแ้ละเงินกูยื้มส่วนใหญ่มี
อตัราคงที่ กลุ่มบรษิัทมีความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบีย้ท่ีเกิดจากเงินกูยื้ม (ดหูมายเหตปุระกอบงบการเงินขอ้ 21 และ 26) กลุ่มบริษัท
ไดล้ดความเส่ียงดงักล่าวโดยท าใหแ้น่ใจว่าดอกเบีย้ท่ีเกิดจากหลกัทรพัยท่ี์เป็นตราสารหนีแ้ละเงินกูยื้มส่วนใหญ่มีอตัราคงท่ี  

ส าหรบัหนีต้ามแผนฟ้ืนฟู ดอกเบีย้ท่ีแสดง คือ ดอกเบีย้ตามแผนฟ้ืนฟูกิจการดอกเบีย้จะไดร้บัยกเวน้บางส่วน ถา้สามารถปฏิบตัิได้
ตามเง่ือนไขบางประการ 
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อตัราดอกเบีย้ท่ีแทจ้รงิของหนีส้ินทางการเงินท่ีมีภาระดอกเบีย้ ณ วนัท่ี  31 ธันวาคม 2564 และระยะท่ีครบก าหนดช าระหรือก าหนด
อตัราใหม่มีดงันี ้
 

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 
  อตัราดอกเบีย้

ปรบัขึน้ลง 
 

อตัราดอกเบีย้ 
 

ไม่มี 
  

รายการ หมายเหต ุ ตามราคาตลาด คงที่ อตัราดอกเบีย้ รวม อตัราดอกเบีย้ 
สินทรพัยท์างการเงิน       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 496,420 - - 496,420 0.05% - 0.125% 
ลกูหนีก้ารคา้ 8 - - 124,436 124,436 - 
ลกูหนีห้มนุเวียนอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง
กนั 

      

         - ลกูหนีอ่ื้น  8 - - 18,566 18,566 - 
สินทรพัยท่ี์เกิดจากสญัญา หมนุเวียน 9   21,147 21,147 - 
เงินใหกู้ยื้มระยะสัน้กิจการท่ีเก่ียวขอ้ง
กนั 

6 26,789 - - 26,789 MLR+1 

ส่วนของเงินใหกู้ยื้มระยะยาวท่ีถงึ
ก าหนด 
         ช  าระในหนึ่งปี 16 25,959 - - 25,959 MLR+1 
สินทรพัยท์างการเงินไม่หมนุเวียนอ่ืน 12 74,048 - - 74,048 0.100% 
เงินใหกู้ยื้มระยะยาว 16 507,040 - - 507,040 LIBOR 3 Month + 

2 
หนีส้ินทางการเงิน       
เงินกูร้ะยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 21 39,000 - - 39,000 MLR-0.75 
เจา้หนีก้ารคา้ 22 - - 4,844,666 4,844,666 - 
เจา้หนีห้มนุเวียนอ่ืน 23 - - 221,266 221,266 - 
ส่วนของหนีส้ินภายใตแ้ผนฟ้ืนฟูท่ีถึง 
         ก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 26 658,163 762,039 - 1,420,202 

MLR และ 1.00% 
ถงึ 2.75% 

ส่วนของหนีส้ินตามสญัญาเช่าท่ีถงึ 
         ก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 18 - 33,712 - 33,712 5.40% 
หนีส้ินทางการเงินหมนุเวียนอ่ืน 24 - - 2,416 2,416 - 
ภาระหนีส้ินภายใตแ้ผนฟ้ืนฟู 26 4,924,983 25,703,543 - 30,628,526 MLR และ 1.00% 

ถงึ 2.75% 
หนีส้ินตามสญัญาเช่า 18 - 17,244 - 17,244 5.40% 
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 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 
  อตัราดอกเบีย้

ปรบัขึน้ลง 
อตัรา
ดอกเบีย้ 

 
ไม่มี 

  

รายการ หมายเหต ุ ตามราคาตลาด คงที่ อตัราดอกเบีย้ รวม อตัราดอกเบีย้ 
สินทรพัยท์างการเงิน       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 383,872 - - 383,872 0.05% - 

0.125% 
ลกูหนีก้ารคา้ 8 - - 43,446 43,446 - 
ลกูหนีห้มนุเวียนอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั       
         ลกูหนีอ่ื้น 6 - - 20,966 20,966 - 
เงินใหกู้ยื้มระยะสัน้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 26,789 - - 26,789 MLR+1 
ส่วนของเงินใหกู้ยื้มระยะยาวท่ีถงึก าหนด
ช าระในหนึ่งปี 

16 25,959 - - 25,959 MLR+1 

สินทรพัยท์างการเงินไม่หมนุเวียนอ่ืน 12 72,690 - - 72,690 0.100% 
เงินใหกู้ยื้มระยะยาว 16 570,040 - - 570,040 LIBOR 3 

Month + 2 
หนีส้ินทางการเงิน       
เจา้หนีก้ารคา้ 22 - - 4,806,978 4,806,978 - 
เจา้หนีห้มนุเวียนอ่ืน 23 - - 185,118 185,118 - 
ส่วนของหนีส้ินภายใตแ้ผนฟ้ืนฟูท่ีถึง
ก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 

26 658,163 762,039 - 1,420,202 MLR และ 
1.00% ถงึ 

2.75% 
ส่วนของหนีส้ินตามสญัญาเช่าท่ีถงึ
ก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 

18 - 27,412 - 27,412 5.40% 

เงินกูยื้มระยะสัน้จากกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง
กนั 

6 - 24,424 - 24,424 6.025% 

หนีส้ินทางการเงินหมนุเวียนอ่ืน 24 - - 540 540 - 
ภาระหนีส้ินภายใตแ้ผนฟ้ืนฟู 24 4,924,983 25,711,534 - 30,636,517 MLR และ 

1.00% ถงึ 
2.75% 

หนีส้ินตามสญัญาเช่า 18 - 3,464 - 3,464 5.40% 
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ผลกระทบของการปฏิรูปอัตราดอกเบีย้อ้างอิง  
 
บริษัทมีความเส่ียงจากอัตราดอกเบี ้ยอ้างอิงท่ีก าหนดจากธุรกรรมการกู้ยืมแบบไม่มีหลักประกันระหว่างธนาคาร (London 
InterBank Offerred Rates - LIBOR) ของเครื่องมือทางการเงินซึ่งจะมีการแทนท่ีหรือปฏิรูป บริษัทคาดว่าจะไม่มีผลกระทบต่อก าไร
ขาดทุนในงบการเงินอย่างมีสาระส าคญัเน่ืองจากรายการท่ีมีผลกระทบมีเพียงเงินใหกู้ยื้มระยะยาว ปัจจุบนับริษัทอยู่ระหว่างการ
พิจารณาเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบีย้กบัคูส่ญัญาในอนาคต  
 
 
ความเส่ียงจากเงินตราต่างประเทศ 
 
กลุ่มบริษัทมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งเกิดจากการซือ้สินค้าและการขายสินค้าท่ีเป็นเงินตรา
ตา่งประเทศ กลุ่มบรษิัทไดท้  าสญัญาซือ้ขายเงินตราตา่งประเทศล่วงหนา้ ซึง่รายการดงักล่าวจะมีอายุไม่เกินหนึ่งปี เพ่ือป้องกนัความ
เส่ียงของหนีส้ินทางการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ สัญญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ ณ วนัท่ีรายงานเป็นรายการท่ี
เก่ียวขอ้งกบัรายการซือ้และขายสินคา้ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศในปีถดัไป 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบรษิัทและบรษิัทมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศอนัเป็นผลมาจาก
การมีสินทรพัยแ์ละหนีส้ินท่ีเป็นเงินตราตา่งประเทศดงันี ้
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หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2564  2563  2564  2563 
เงินเหรียญสหรัฐ  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6,058  1,897  6,058  1,897 
เจา้หนีก้ารคา้ (4,253,247)  (2,487,013)  (4,252,012)  (2,487,013) 
ประมาณการหนีส้ินภายใตส้ญัญาค า้ประกนั 
และอ่ืนๆ 

(23,663,341)  (21,905,081)  (23,663,341)  (21,905,081) 

หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน (1,402)  (1,633)  (1,402)  (1,633) 
รวม (27,911,932)  (24,391,830)  (27,910,697)  (24,391,830) 
        
เงินปอนด์สเตอร์ลิง        
เงินใหกู้ยื้มระยะสัน้ 52,748  -  52,748  - 
หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน (15,158)  (6,786)  (15,158)  (6,786) 
รวม 37,590  (6,786)  37,590  (6,786) 
        
เงินยูโร  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 262  4,677   262  4,677 
ลกูหนีก้ารคา้ 97  166   -  - 
เจา้หนีก้ารคา้ (176,141)  (28,124)   (176,141)  (28,124)  
หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน (1,565)  (1,836)   (1,565)  (1,836)  
รวม (177,347)  (25,117)  (177,444)  (25,283) 
  
เงินเยน  
เจา้หนีก้ารคา้ (311)  (870)  (283)  (842) 
รวม (311)  (870)  (283)  (842) 
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บรษิัทฯ มีตราสารอนพุนัธ ์โดยการท าสญัญาซือ้เงินตราต่างประเทศล่วงหนา้คงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ดงันี ้

   หน่วย : พนับาท 

งบการเงนิรวม 

สกุลเงนิ จ านวนเงินทีซ่ือ้ 
อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญาของเงนิจ านวนทีซ่ือ้ 

วันทีค่รบก าหนด (บาทต่อเงนิตราต่างประเทศ) 
เหรียญสหรฐั 12,000 33.50 – 33.47 5 เมษายน 2565 
เหรียญสหรฐั 52 32.82 – 33.61 31 มกราคม 2565 - 

   31 มีนาคม 2565 
ยโูร 1,074 38.80 – 39.87 28 มกราคม 2565 - 

   31 พฤษภาคม 2565 
    
  

 

หน่วย : พนับาท 

งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

สกุลเงนิ จ านวนเงินทีซ่ือ้ 
อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญาของเงนิจ านวนทีซ่ือ้ 

วันทีค่รบก าหนด (บาทต่อเงนิตราต่างประเทศ) 
เหรียญสหรฐั 12,000 33.50 – 33.47 5 เมษายน 2565 
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การวเิคราะหผ์ลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอตัราแลกเปลีย่น  
 
กลุ่มบริษัทไม่มีผลกระทบต่อก าไรก่อนภาษีอย่างเป็นสาระส าคัญจากการเปล่ียนแปลงของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และ
หนีส้ินที่เป็นตัวเงินที่อาจเกิดขึน้จากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนของสินทร ัพย์และหนีส้ ินที่เ ป็นสกุลเงินตรา
ต่างประเทศ 
 
ความเส่ียงทางด้านเครดิต 

กลุ่มบรษิัทมีความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหนีก้ารคา้และลูกหนีอ่ื้น เงินฝากกับธนาคาร และเครื่องมือทางการเงินอ่ืน ๆ  
โดยจ านวนเงินสูงสุดท่ีกลุ่มบริษัทอาจตอ้งสูญเสียจากการใหสิ้นเช่ือคือมลูค่าตามบญัชีท่ีแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน ยกเวน้
ตราสารอนพุนัธ ์

 
ความเส่ียงทางดา้นเครดิต คือความเส่ียงท่ีลูกคา้หรือคู่สัญญาไม่สามารถช าระหนีแ้ก่กลุ่มบริษัทตามเง่ือนไขท่ีตกลงไวเ้ม่ือครบ
ก าหนด 
 
ฝ่ายบรหิารไดก้  าหนดนโยบายทางดา้นเครดิตเพ่ือควบคมุความเส่ียงทางดา้นเครดิตดงักล่าวอย่างสม ่าเสมอ โดยการวิเคราะหฐ์านะ
ทางการเงินของลูกคา้ทุกรายท่ีขอวงเงินสินเช่ือในระดบัหนึ่งๆ ณ วนัท่ีรายงานไม่พบว่ามีความเส่ียงจากสินเช่ือท่ีเป็นสาระส าคญั 
ความเส่ียงสงูสดุทางดา้นสินเช่ือแสดงไวใ้นราคาตามบญัชีของสินทรพัยท์างการเงินแต่ละรายการในงบดลุ  อย่างไรก็ตามเน่ืองจาก
กลุ่มบรษิัทมีฐานลกูคา้จ านวนมาก ฝ่ายบริหารไม่ไดค้าดวา่จะเกิดผลเสียหายท่ีมีสาระส าคญัจากการเก็บหนีไ้ม่ได ้
 
ความเสี่ยงจากสภาพคล่อง  
 
กลุ่มบริษัทมีการควบคมุความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรกัษาระดบัของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดใหเ้พียงพอ
ตอ่การด าเนินงานของกลุ่มบรษิัท และเพ่ือท าใหผ้ลกระทบจากความผนัผวนของกระแสเงินสดลดลง 
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทมีหนีส้ินประมาณรอ้ยละ 19.76 ท่ีจะครบก าหนดช าระภายในหนึ่งปีเม่ือเทียบกบัมลูค่าตาม
บญัชีของหนีส้ินดังกล่าวท่ีแสดงอยู่ในงบการเงิน (บริษัท: รอ้ยละ 19.57) กลุ่มบริษัทไดป้ระเมินการกระจุกตวัของความเส่ียงท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการกูยื้มเงินเพ่ือน าไปช าระหนีส้ินเดิมและไดข้อ้สรุปว่าความเส่ียงดงักล่าวอยู่ในระดบัต  ่า กลุ่มบริษัทมีความสามารถใน
การเขา้ถงึแหล่งของเงินทนุท่ีหลากหลายอย่างเพียงพอ  
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รายละเอียดการครบก าหนดช าระของหนีส้ินทางการเงินท่ีไม่ใช่ตราสารอนพุันธ์ของกลุ่มบริษัท ณ วนัท่ี  31 ธันวาคม 2564 ซึ่ง
พิจารณาจากกระแสเงินสดตามสญัญาท่ียงัไม่คดิลดเป็นมลูค่าปัจจบุนั สามารถแสดงไดด้งันี ้

 
 

หน่วย : พนับาท 

 
 งบการเงนิรวม 

 
 

หมายเหต ุ เม่ือทวงถาม 
ไม่เกิน  
1 ปี 1 - 5 ปี 

มากกวา่  
5 ปี รวม 

รายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ ์       
เงินกูยื้มระยะสัน้จากสถาบนั
การเงิน 

21 
- 39,00000 - - 39,000 

เจา้หนีก้ารคา้ 22 - 4,844,666 - - 4,844,666 
เจา้หนีห้มนุเวียนอ่ืนกิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั 6 - 11,477 - - 11,477 
เจา้หนีห้มนุเวียนอ่ืน 23 - 221,266 - - 221,266 
หนีส้ินท่ีเกิดจากสญัญา-หมนุเวียน 9 - 550,437 - - 550,437 
หนีส้ินภายใตแ้ผนฟ้ืนฟู 26 - 1,420,202 5,223,890 25,404,636 32,048,728 
หนีส้ินตามสญัญาเช่า 18 - 33,712 17,244 - 50,956 
รวมรายการที่ไม่ใช่ตราสาร
อนุพันธ ์

 
- 7,120,760 5,241,134 25,404,636 37,766,530 

   
 

 
หน่วย : พนับาท 

 
 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 
 

หมายเหต ุ เม่ือทวงถาม 
ไม่เกิน  
1 ปี 1 - 5 ปี 

มากกวา่  
5 ปี รวม 

รายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ ์       
เงินกูยื้มระยะสัน้จากกิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั 6 24,424 - - - 24,424 
เจา้หนีก้ารคา้ 22 - 4,806,978 - - 4,806,978 
เจา้หนีห้มนุเวียนอ่ืนกิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั 6 - 28,412 - - 28,412 
เจา้หนีห้มนุเวียนอ่ืน 23 - 185,118 - - 185,118 
หนีส้ินท่ีเกิดจากสญัญา-หมนุเวียน 9 - 536,028 - - 536,028 
หนีส้ินภายใตแ้ผนฟ้ืนฟู 26 - 1,420,202 5,223,890 25,412,627 32,056,719 
หนีส้ินตามสญัญาเช่า 18 - 27,412 3,464 - 30,876 
รวมรายการที่ไม่ใช่ตราสาร
อนุพันธ ์

 
24,424 7,004,150 5,227,354 25,412,627 37,668,555 
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การก าหนดมูลค่ายุติธรรม 
 
นโยบายการบญัชีและการเปิดเผยของกลุ่มบริษัท ก าหนดใหมี้การก าหนดมูลค่ายุติธรรมทัง้สินทรพัยแ์ละหนีสิ้นทัง้ทางการเงินและ
ไม่ใช่ทางการเงิน มลูคา่ยตุธิรรม หมายถงึ จ านวนเงินท่ีผูซ้ือ้และผูข้ายตกลงแลกเปล่ียนสินทรพัยห์รือช าระหนีส้ินกนั ในขณะท่ีทัง้สอง
ฝ่ายมีความรอบรูแ้ละเต็มใจในการแลกเปล่ียนกัน และสามารถต่อรองราคากันไดอ้ย่างเป็นอิสระในลักษณะของผู้ท่ีไม่มีความ
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  าสญัญาล่วงหนา้ ใน
กรณีท่ีไม่มีราคาตลาด ใหป้ระมาณมลูคา่ยตุธิรรมโดยการคดิลดจากผลตา่งระหว่างราคาล่วงหนา้ตามสญัญา กบัราคาล่วงหนา้ของ
สญัญาปัจจบุนั ณ วนัท่ีรายงานท่ีครบก าหนดในวนัเดียวกนั โดยใชอ้ตัราดอกเบีย้ประเภทท่ีใชก้บัธุรกรรมการเงินท่ีปลอดความเส่ียง 
เช่น พนัธบตัรรฐับาล 
 
มลูค่ายุติธรรมของหนีส้ินทางการเงินท่ีไม่ใช่ตราสารอนพุันธุ์ ซึ่งพิจารณาเพ่ือจุดประสงคใ์นการเปิดเผยในงบการเงิน ค  านวณจาก
มลูคา่ปัจจบุนัของกระแสเงินสดในอนาคตของเงินตน้และดอกเบีย้ ซึง่คิดลดโดยใชอ้ตัราดอกเบีย้ในทอ้งตลาด ณ วนัท่ีในรายงาน ใน
กรณีของหุน้กู้แปลงสภาพ อัตราดอกเบีย้ในทอ้งตลาดพิจารณาจากหนีส้ินท่ีมีความคล้ายคลึงกันซึ่งไม่มีสิทธิเลือกแปลงสภาพ 
ส าหรบัหนีต้ามสญัญาเช่าเงินทนุ อตัราดอกเบีย้ในทอ้งตลาดพิจารณาจากสญัญาเช่าท่ีมีความคลา้ยคลงึกนั 
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มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนีส้ินทางการเงินพรอ้มทัง้มูลค่าตามบัญชีตามท่ีปรากฏในงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีดงันี ้
 
  

 
หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 มลูคา่ยตุธิรรม

ระดบั 2 
 มลูคา่ 

ตามบญัชี  
มลูคา่ยตุธิรรม

ระดบั 2 
 มลูคา่ 

ตามบญัชี 
ปี 2564        
หมุนเวียน        
ตราสารอนพุนัธ-์สญัญาซือ้ขาย (2,416)  (2,416)  (540)  (540) 
รวม (2,416)  (2,416)  (540)  (540) 
        
ปี 2563        
หมุนเวียน        
ตราสารอนพุนัธ-์สญัญาซือ้ขาย (732)  (732)  (732)  (732) 
รวม (732)  (732)  (732)  (732) 
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มูลค่ายุตธิรรมของเคร่ืองมือทางการเงนิ  
 
 เน่ืองจากสินทรพัยแ์ละหนีสิ้นทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทจดัอยู่ในประเภทระยะสัน้หรือมีอตัราดอกเบีย้ใกลเ้คียงกบัอตัรา

ดอกเบีย้ในตลาด กลุ่มบรษิัทจงึประมาณมลูค่ายุติธรรมของสินทรพัยแ์ละหนีส้ินทางการเงินส่วนใหญ่ใกลเ้คียงกบัมลูค่าตามบญัชีท่ี
แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน  

 
 มลูค่าตามบญัชีและมลูค่ายุติธรรมของสินทรพัยท์างการเงินและหนีส้ินทางการเงิน ณ วนัท่ี  31 ธันวาคม 2564 และ 1 มกราคม 

2564 มีดงัตอ่ไปนี ้

 
หน่วย : พนับาท 

 

 งบการเงนิรวม ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 

 มลูคา่ตามบญัชี มลูคา่ยตุธิรรม 
 
 

มลูคา่ยตุธิรรมผ่าน
ก าไรหรือขาดทนุ 

ราคาทนุ 
ตดัจ าหน่าย รวม  

เคร่ืองมือทางการเงนิทีเ่ปิดเผยมูลค่ายุตธิรรม     
สินทรัพยท์างการเงนิ     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - 496,420 496,420 496,420 
ลกูหนีก้ารคา้ - 124,436 124,436 124,436 
ลกูหนีห้มนุเวียนอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
          - ลกูหนีอ่ื้น - 18,566 18,566 18,566 
สินทรพัยท่ี์เกิดจากสญัญา-หมนุเวียน - 21,147 21,147 21,147 
เงินใหกู้ยื้มระยะสัน้กิจการ 
     ท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 26,789 26,789 26,789 
ส่วนของเงินใหกู้ยื้มระยะยาวท่ีถงึ 
     ก าหนดช าระในหนึ่งปี - 25,959 25,959 25,959 
สินทรพัยท์างการเงินไม่หมนุเวียนอ่ืน     

- เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระผกูพนั - 74,048 74,048 74,048 
เงินใหกู้ยื้มระยะยาว - 507,040 507,040 507,040 
รวมสินทรัพยท์างการเงิน - 1,294,405 1,294,405 1,294,405 

     
     
 
     

 
 

 
   

 
 
 
 
 

     

261ส่วนที่ 3
งบการเงิน

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี/
รายงานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน)



 
 

 
 

 
หน่วย : พนับาท 

 

 งบการเงนิรวม ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 

 มลูคา่ตามบญัชี มลูคา่ยตุธิรรม 
 
 

มลูคา่ยตุธิรรมผ่าน
ก าไรหรือขาดทนุ 

ราคาทนุ 
ตดัจ าหน่าย รวม  

หนีส้ินทางการเงนิ     
เงินกูยื้มระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน - 39,000 39,000 39,000 
เจา้หนีก้ารคา้ - 4,844,666 4,844,666 4,844,666 
เจา้หนีห้มนุเวียนอ่ืน - 221,266 221,266 221,266 
ส่วนของหนีส้ินภายใตแ้ผนฟ้ืนฟูท่ีถึง 
     ก าหนดช าระภายในหนึ่งปี - 1,420,202 1,420,202 1,420,202 
ส่วนของหนีส้ินตามสญัญาเช่าท่ีถงึ 
     ก าหนดช าระภายในหนึ่งปี - 33,712 33,712 33,712 
หนีส้ินทางการเงินหมนุเวียนอ่ืน - ตราสารอนพุนัธ ์ 2,416 - 2,416 2,416 
ภาระหนีส้ินภายใตแ้ผนฟ้ืนฟู - 30,628,526 30,628,526 30,628,526 
หนีส้ินตามสญัญาเช่า - 17,244 17,244 17,244 
รวมหนีส้ินทางการเงนิ 2,416 37,204,616 37,207,032 37,207,032 

 

 

หน่วย : พนับาท 
 

 งบการเงนิรวม ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 
 มลูคา่ตามบญัชี มลูคา่ยตุธิรรม 
 
 

มลูคา่ยตุธิรรมผ่าน
ก าไรหรือขาดทนุ 

ราคาทนุ 
ตดัจ าหน่าย รวม  

เคร่ืองมือทางการเงนิทีเ่ปิดเผยมูลค่ายุตธิรรม    
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 
เงินใหกู้ยื้มระยะสัน้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 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 

262ส่วนที่ 3
งบการเงิน

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี/
รายงานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน)



 
 

 
 

 

 
หน่วย : พนับาท 

 
 งบการเงนิรวม ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 
 มลูคา่ตามบญัชี มลูคา่ยตุธิรรม 
 
 

มลูคา่ยตุธิรรมผ่าน
ก าไรหรือขาดทนุ 

ราคาทนุ 
ตดัจ าหน่าย รวม  

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 – ตราสารอนพุนัธ ์ 732 - 732 732 
ภาระหนีส้ินภายใตแ้ผนฟ้ืนฟู - 29,527,288 29,527,288 29,527,288 
หนีส้ินตามสญัญาเช่า - 41,439 41,439 41,439 
รวมหนีส้ินทางการเงนิ 732 32,919,231 32,919,963 32,919,963 

 

 
หน่วย : พนับาท 

 
 งบการเงนิเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 
 มลูคา่ตามบญัชี มลูคา่ยตุธิรรม 

 
มลูคา่ยตุธิรรมผ่าน
ก าไรหรือขาดทนุ 

ราคาทนุ 
ตดัจ าหน่าย รวม  

สินทรัพยท์างการเงนิ     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - 383,872 383,872 383,872 
ลกูหนีก้ารคา้ - 43,446 43,446 43,446 
ลกูหนีห้มนุเวียนอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  
          – ลกูหนีอ่ื้น 

- 38,472 38,472 38,472 

เงินใหกู้ยื้มระยะสัน้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 26,789 26,789 26,789 
ส่วนของเงินใหกู้ยื้มระยะยาวท่ีถงึ 

ก าหนดช าระในหนึ่งปี 
- 25,959 25,959 25,959 

สินทรพัยท์างการเงินไม่หมนุเวียนอ่ืน     
- เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระผกูพนั - 72,690 72,690 72,690 

เงินใหกู้ยื้มระยะยาวอ่ืน - 507,040 507,040 507,040 
รวมสินทรัพยท์างการเงิน - 1,098,268 1,098,268 1,098,268 
 
     

263ส่วนที่ 3
งบการเงิน

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี/
รายงานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน)



 
 

 
 

 
หน่วย : พนับาท 

 
 งบการเงนิเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 
 มลูคา่ตามบญัชี มลูคา่ยตุธิรรม 

 
มลูคา่ยตุธิรรมผ่าน
ก าไรหรือขาดทนุ 

ราคาทนุ 
ตดัจ าหน่าย รวม  

หนีส้ินทางการเงนิ 
เงินกูยื้มระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน - - - - 
เจา้หนีก้ารคา้ - 4,806,978 4,806,978 4,806,978 
เจา้หนีห้มนุเวียนอ่ืน - 185,118 185,118 185,118 
ส่วนของหนีส้ินภายใตแ้ผนฟ้ืนฟูท่ีถึง 
     ก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 

- 1,420,202 1,420,202 1,420,202 

ส่วนของหนีส้ินตามสญัญาเช่าท่ีถงึ 
     ก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 

- 27,412 27,412 27,412 

เงินกูยื้มระยะสัน้จากกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง - 24,424 24,424 24,424 
หนีส้ินทางการเงินหมนุเวียนอ่ืน - ตราสารอนพุนัธ ์ 540 - 540 540 
ภาระหนีส้ินภายใตแ้ผนฟ้ืนฟู - 30,636,517 30,636,517 30,636,517 
หนีส้ินตามสญัญาเช่า - 3,464 3,464 3,464 
รวมหนีส้ินทางการเงนิ 540 37,104,115 37,104,655 37,104,655 

 

 
หน่วย : พนับาท 

 
 งบการเงนิเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 
 มลูคา่ตามบญัชี มลูคา่ยตุธิรรม 

 
มลูคา่ยตุธิรรมผ่าน
ก าไรหรือขาดทนุ 

ราคาทนุ 
ตดัจ าหน่าย รวม  

สินทรัพยท์างการเงนิ     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - 635,691 635,691 635,691 
ลกูหนีก้ารคา้ - 635,691 635,691 635,691 
ลกูหนีห้มนุเวียนอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  
          – ลกูหนีอ่ื้น 

- 150,162 150,162 150,162 

เงินใหกู้ยื้มระยะสัน้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 11,056 11,056 11,056 
ส่วนของเงินใหกู้ยื้มระยะยาวท่ีถงึ 

ก าหนดช าระในหนึ่งปี 
- 14,875 14,875 14,875 

สินทรพัยท์างการเงินไม่หมนุเวียนอ่ืน     
- เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระผกูพนั - 43,322 43,322 43,322 

เงินใหกู้ยื้มระยะยาวอ่ืน - 471,446 471,446 471,446 
รวมสินทรัพยท์างการเงิน - 1,362,953 1,362,953 1,362,953 
 
     

264ส่วนที่ 3
งบการเงิน

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี/
รายงานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน)



 
 

 
 

 
หน่วย : พนับาท 

 
 งบการเงนิเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 
 มลูคา่ตามบญัชี มลูคา่ยตุธิรรม 

 
มลูคา่ยตุธิรรมผ่าน
ก าไรหรือขาดทนุ 

ราคาทนุ 
ตดัจ าหน่าย รวม  

 
หนีส้ินทางการเงนิ 
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 – ตราสารอนพุนัธ ์ 732 - 732 732 
ภาระหนีส้ินภายใตแ้ผนฟ้ืนฟู - 29,527,288 29,527,288 29,527,288 
หนีส้ินตามสญัญาเช่า - 25,353 25,353 25,353 
รวมหนีส้ินทางการเงนิ 732 32,867,753 32,868,485 32,868,485 

 
กลุ่มบรษิัทมีการประมาณการมลูคา่ยตุธิรรมของเครื่องมือทางการเงินตามหลกัเกณฑด์งันี ้
ก) สินทรพัยแ์ละหนีส้ินทางการเงินท่ีจะครบก าหนดในระยะเวลาอันสัน้ ไดแ้ก่ เงินสดและเงินฝากสถาบนัการเงิน ลูกหนีแ้ละ

เจา้หนี ้สินทรพัยท่ี์เกิดจากสญัญา-หมนุเวียน แสดงมลูคา่ยตุธิรรมโดยประมาณตามมลูคา่ตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะ
การเงิน 

ข) เงินใหกู้ยื้มและเงินกูยื้มท่ีมีดอกเบีย้ในอตัราใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบีย้ในตลาดแสดงมลูค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมลูค่า
ตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

ค) บริษัทมีหนีส้ินภายใตแ้ผนฟ้ืนฟูแสดงดว้ยราคาทนุตดัจ าหน่ายซึ่งค  านวณโดยใชเ้ทคนิคการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคต
และแบบจ าลองตามทฤษฎีในการประเมินมลูคา่ 

ง) สญัญาซือ้ขายเงินตราตา่งประเทศล่วงหนา้ แสดงมลูค่ายุติธรรมซึ่งค  านวณโดยใชเ้ทคนิคการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคต
และแบบจ าลองตามทฤษฎีในการประเมินมูลค่า ซึ่งขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการประเมินมลูค่าเป็นขอ้มลูท่ีสามารถสงัเกตไดใ้น
ตลาดท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น อตัราแลกเปล่ียนทนัที  

ในระหวา่งปีปัจจบุนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งล าดบัชัน้ของมลูคา่ยตุธิรรม 
 
35. การอนุมัตงิบการเงนิ 

 
งบการเงินนีไ้ดร้บัอนมุตัใิหอ้อกงบการเงินโดยคณะกรรมการบรษิัทฯ เม่ือวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2565 

 

265ส่วนที่ 3
งบการเงิน

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี/
รายงานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน)



ส่วนที่

การรับรอง
ความถูกต้อง
ของข้อมูล

ส่วนที่ 4
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี/
รายงานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน)

266



 บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง 
ครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำาให้ผู้อื่นสำาคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำาคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

 (1) งบการเงนิและขอ้มลูทางการเงนิทีส่รปุมาในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจำาป ีไดแ้สดงขอ้มลูอยา่งถกูตอ้งครบถว้นในสาระสำาคญัเกีย่วกบั 
ฐานะการเงิน ผลการดำาเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัท และบริษัทย่อยแล้ว 

  (2) บริษทัไดจ้ดัใหม้ีระบบการเปดิเผยขอ้มลูทีด่ี เพือ่ใหแ้นใ่จวา่บริษทัไดเ้ปดิเผยขอ้มลูในสว่นทีเ่ปน็สาระสำาคัญทัง้ของบริษทัและบริษทัยอ่ย 
อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

  (3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมิน
ระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่อง 
และการเปลี่ยนแปลงที่สำาคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำาที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำารายงานทางการเงิน 
ของบริษัท และบริษัทย่อย

 ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมายให้  
นายณรงคฤ์ทธิ ์โชตนิชุติตระกลู เปน็ผูล้งลายมอืชือ่กำากบัเอกสารนีไ้วท้กุหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไมม่ลีายมอืชือ่ของ นายณรงคฤ์ทธิ ์โชตนิชุติตระกลู  
กำากับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

                               ชื่อ            ตำ�แหน่ง         ล�ยมือชื่อ

  1.  นายกมล จันทิมา  กรรมการ ซึ่งมีอำานาจลงลายมือชื่อ  ……………………………………….
    แทนบริษัท

  2.  นายวิน วิริยประไพกิจ     กรรมการ ซึ่งมีอำานาจลงลายมือชื่อ ………………………………………..
    แทนบริษัท

                               ชื่อ            ตำ�แหน่ง         ล�ยมือชื่อ

 ผู้รับมอบอำานาจ นายณรงค์ฤทธิ์ โชตินุชิตตระกูล ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน  …………………………………………………
      

ส่วนที่ 4
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี/
รายงานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน)
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การเข้าร่วมประชุม  
1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 12/13 ครั้ง
 ในฐานะผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการฯ 
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ 4/4 ครั้ง
 กำากับดูแลกิจการที่ดี 

ประวัติการกระทำาผิดกฎหมาย ในระยะ 10 ปีย้อนหลัง 
1. การถูกพิพากษาว่ามีการกระทำาความผิดทางอาญา  มี  ไม่มี
2. การถูกพิพากษาให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด  มี  ไม่มี
3. การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย  มี  ไม่มี

ประวัติการถูกลงโทษ ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทำาความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 
หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้ 
1. การกระทำาการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง  มี  ไม่มีี
2. การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จที่อาจทำาให้สำาคัญผิด หรือปกปิดข้อความจริง
 ที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำาคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง  มี  ไม่มี
3. การกระทำาอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
 หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำาดังกล่าว  มี  ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติอบรม

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ

คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

- ปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกัน 
ราชอาณาจักร (วปอ. 33) 

ประวัติอบรม
- หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (DCP 3/2000)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ 
บริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตรประธานกรรมการบริษัท  
(RCP 4/2001) สมาคมส่งเสริม 
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตรประกาศนียบัตร 
สถาบันกรรมการบริษัทไทย  
(Board & CEO 1/2003)  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) 

- หลักสูตรพัฒนาทักษะต่อเนื่อง  
(DCP Refresher 4/2007)  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ 
บริษัทไทย (IOD)

2545 - 2563

2559 - 2561

2551 - 2556

2546 - 2556

2550 - 2555

2543 - 2545

2541 - 2543
2541
2539 - 2541
2538 - 2542

2536 - 2541

- ประธานกรรมการ

- ประธานอนุกรรมการ 
กำากับดูแลคุณภาพ 
งานสอบบัญชี

- ประธานคณะกรรมการ
  จรรยาบรรณ
- กรรมการและประธาน
กรรมการตรวจสอบ

- ประธานกรรมการ
  ตรวจสอบและประเมินผล
- ประธานกรรมการ 

- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- อธิบดี
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ และประธาน
กรรมการบริหาร

- รองปลัดกระทรวง

บริษัท ไอที ซิตี้ จำากัด (มหาชน)

สภาวิชาชีพบัญชี

สภาวิชาชีพบัญชี

บริษัท อุตสาหกรรม 
อีเล็คโทรนิคส์ จำากัด (มหาชน)

กระทรวงศึกษาธิการ

องค์การเพื่อการปฏิรูประบบ
สถาบันการเงิน (ปรส.)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
สำานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
ธนาคารอาคารสงเคราะห์

กระทรวงการคลัง

จำาหน่ายชิ้นส่วน
และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

ผู้ออกแบบ ผลิต 
และจำาหน่ายอุปกรณ์
สารกึ่งตัวนำา ประเภท
ไดโอด ทรานซิสเตอร์
และไทริสเตอร์

ธนาคารของรัฐ

การดำารงตำาแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

2556 - ปัจจุบัน
2546 - ปัจจุบัน
2542 - ปัจจุบัน

- ประธานกรรมการ
- ประธานกรรมการ
- ประธานกรรมการ

บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำากัด
บริษัท ท่าเรือประจวบ จำากัด
บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง 
จำากัด

สถาบันจัดอันดับเครดิต
ท่าเรือพาณิชย์
ซ่อมบำารุงเครื่องจักร
และอุปกรณ์ต่างๆ

นายกมล จันทิมา
ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี

กรรมการซึ่งมีอำานาจลงนามแทนบริษัท

อายุ 
83 ปี

วันที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ
28 เมษายน 2541

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี

เอกสารแนบ 1
รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำานาจควบคุม เลขานุการบริษัท ผู้ท่ีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ
สูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และผู้ท่ีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำาบัญชี 

เอกสารแนบแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี/
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คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติอบรม

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ

คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมโยธา 
(โครงสร้าง) มหาวิทยาลัย 
นอร์ธเวสเทอร์น, ชิคาโก, 
สหรัฐอเมริกา

- ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมกรรมโยธา
(โครงสร้าง) สถาบันเทคโนโลยี 
แห่งเอเซีย

- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกัน 
ราชอาณาจักร (วปอ. 32)

ประวัติอบรม
- หลักสูตรประกาศนียบัตร  
Director Accreditation Program 
(DAP 36/2005) สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตรประกาศนียบัตร  
Finance for Non-Finance  
Director (FND 24/2005)  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)

2546 - 2563

2548 - 2555
2547 - 2553

2549 - 2551

2546 - 2551

2540 - 2551

2544 - 2546

2539 - 2544

2530 - 2534

2522 - 2530
2519 - 2522

- นายกสภามหาวิทยาลัย

- กรรมการ
- กรรมการอิสระ

- กรรมการ

- กรรมการ

- ประธานกรรมการ

- ผู้จัดการใหญ่

- กรรมการผู้จัดการใหญ่

- กรรมการผู้จัดการใหญ่

- ผู้ว่าการ
- ผู้ว่าการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย
บริษัท บางกอกโพลีเอททีลีน 
จำากัด (มหาชน)
บริษัท ปตท.สำารวจและผลิต
ปิโตรเลียม จำากัด (มหาชน)
บริษัท ปตท. เคมิคอล จำากัด 
(มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุนรวม ทหารไทย จำากัด
บริษัท อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
กัลไทย จำากัด (มหาชน)
บริษัท ไทยเทเลโฟนแอนด์
เทเลคอมมิวนิเคชั่น จำากัด 
(มหาชน)
บริษัท ปตท.สำารวจและผลิต
ปิโตรเลียม จำากัด (มหาชน)
การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ผลิตโพลีเอททีลีนเรซิน

สำารวจและผลิต
ปิโตรเลียม
ปิโตรเคมีกัล

กองทุนรวม

ปิโตรเคมีกัล

บริการโทรศัพท์ภูมิภาค

สำารวจและผลิต
ปิโตรเลียม
พลังงาน
จัดสร้างทางพิเศษ

การดำารงตำาแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

2556 - ปัจจุบัน

2555 - ปัจจุบัน

2551 - ปัจจุบัน

2550 - ปัจจุบัน

2549 - ปัจจุบัน
2542 - ปัจจุบัน

- กรรมการ

- ประธานกรรมการ

- ประธานกรรมการ

- ประธานกรรมการ

- ประธานกรรมการ
- กรรมการ

บริษัท ไทยไล้ท์บล๊อค
แอนด์แพเนล จำากัด
บริษัท ชัชวาลย์-รอยัล 
แฮสโคนิ่ง จำากัด
บริษัท สามารถ คอร์ปอเรชั่น 
จำากัด (มหาชน)
บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) 
จำากัด (มหาชน)
บริษัท ซี.ที. แลนด์ จำากัด
บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง 
จำากัด

ผลิตและจำาหน่ายอิฐ
มวลเบา
ออกแบบและวางผังเมือง   

จำาหน่ายอุปกรณ์
และเครื่องมือสื่อสาร
ผลิตแก๊สอุตสาหกรรม 
ก๊าซทางการแพทย์
ให้เช่าอาคารสำานักงาน
ซ่อมบำารุงเครื่องจักร
และอุปกรณ์ต่างๆ

นายทองฉัตร หงศ์ลดารมภ์
กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ 
83 ปี

วันที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ
1 มีนาคม 2537

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี

เอกสารแนบแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี/
รายงานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน)
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การเข้าร่วมประชุม  
1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 9/13 ครั้ง
 ในฐานะผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการฯ 
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอิสระ 1/1 ครั้ง
3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 1/4 ครั้ง

ประวัติการกระทำาผิดกฎหมาย ในระยะ 10 ปีย้อนหลัง 
1. การถูกพิพากษาว่ามีการกระทำาความผิดทางอาญา  มี  ไม่มี
2. การถูกพิพากษาให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด  มี  ไม่มี
3. การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย  มี  ไม่มี

ประวัติการถูกลงโทษ ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทำาความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 
หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้ 
1. การกระทำาการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง  มี  ไม่มีี
2. การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็1จที่อาจทำาให้สำาคัญผิด หรือปกปิดข้อความจริง
 ที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำาคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง  มี  ไม่มี
3. การกระทำาอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
 หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำาดังกล่าว  มี  ไม่มี

การเข้าร่วมประชุม  
1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 9/13 ครั้ง
 ในฐานะผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการฯ 
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอิสระ 1/1 ครั้ง
3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 1/4 ครั้ง

ประวัติการกระทำาผิดกฎหมาย ในระยะ 10 ปีย้อนหลัง 
1. การถูกพิพากษาว่ามีการกระทำาความผิดทางอาญา  มี  ไม่มี
2. การถูกพิพากษาให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด  มี  ไม่มี
3. การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย  มี  ไม่มี

ประวัติการถูกลงโทษ ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทำาความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 
หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้ 
1. การกระทำาการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง  มี  ไม่มีี
2. การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จที่อาจทำาให้สำาคัญผิด หรือปกปิดข้อความจริง
 ที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำาคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง  มี  ไม่มี
3. การกระทำาอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
 หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำาดังกล่าว  มี  ไม่มี

ข้อมูลการดำารงตำาแหน่งกรรมการอิสระ
1. ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย 
2. ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 
 • ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำา
 • ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย 
 • ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำาคัญ อันอาจมีผลทำาให้ไม่สามารถทำาหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

เอกสารแนบแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี/
รายงานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน)
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คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติอบรม

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ

คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ 
(D.B.A.), University of South  
Australia, ประเทศออสเตรเลีย

- ปริญญาโท สาขาพาณิชยศาสตร์ 
(บริหารธุรกิจ)  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- ปริญญาตรีทางเศรษฐศาสตร์  
(ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์)  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติอบรม
- ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกัน  
ราชอาณาจักร (วปอ. 43)

- ประกาศนียบัตร ผู้บริหารระดับสูง 
ด้านการค้าและพาณิชย์  
(TIPCoT รุ่นที่ 1)

- ประกาศนียบัตร หลักสูตรนักบริหาร
ระดับสูง นบส. รุ่น 17 (ก.พ.)

- หลักสูตรประกาศนียบัตร  
Director Certification Program  
(DCP 131/2010) สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (CMA 7) 
รุ่นที่ 7 สถาบันวิทยาการตลาดทุน

2551 - 2560

2554 - 2559

2553 - 2559

2555 - 2556

2553 - 2556

2553 - 2554

2552 - 2553

2550 - 2552

- ประธานคณะกรรมการ
บริหาร

- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ก.พ.ร. (ด้านบริหารธุรกิจ)
และประธาน อ.ก.พ.ร.  
ลดขั้นตอน

- กรรมการอิสระ

- กรรมการ กสท. – ประธาน
คณะกรรมการกำากับดูแล
กิจการที่ดีและส่งเสริม
กิจกรรมเพื่อสังคม

- กรรมการ กวท. – ประธาน
คณะอนุกรรมการ 
พัฒนาทรัพยากรบุคคล

- กรรมการ และประธาน
กรรมการบริหาร/ 
ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ/ 
ประธานกรรมการ

- กรรมการ  
และประธานกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

- กรรมการ

- ปลัดกระทรวง
- กรรมการในคณะกรรมการ
กำากับหลักทรัพย ์
และตลาดหลักทรัพย์

- กรรมการในคณะกรรมการ
กำากับและส่งเสริม 
การประกอบธุรกิจ 
ประกันภัย

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณี
และเครื่องประดับแห่งชาติ
(องค์การมหาชน)
คณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ สำานักงาน ก.พ.ร.

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ 
จำากัด (มหาชน)
บริษัท กสท.โทรคมนาคม จำากัด 
(มหาชน)

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

บรรษัทประกันสินเชื่อ
อุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ธนาคารนครหลวงไทย จำากัด 
(มหาชน) 
กระทรวงพาณิชย์
สำานักงานคณะกรรมการ
กำากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
สำานักงานคณะกรรมการกำากับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย

วิจัยและพัฒนาอัญมณี
และเครื่องประดับ

ผลิตและจำาหน่าย
บะหมี่กึ่งสำาเร็จรูป

เป็นสถาบันการเงิน
เฉพาะกิจของรัฐ 
ภายใต้การกำากับดูแล
ของกระทรวงการคลัง 
จัดตั้งขึ้นตาม 
“พระราชบัญญัติ
บรรษัทประกันสินเชื่อ
อุตสาหกรรมขนาดย่อม 
พ.ศ. 2534” เมื่อวันที่ 
30 ธันวาคม 2534 
(รัฐวิสาหกิจ)
ธนาคารของรัฐ

ธนาคารพาณิชย์

นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ
กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี

และประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

อายุ 
73 ปี

วันที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ
30 เมษายน 2553

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี

เอกสารแนบแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี/
รายงานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน)
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คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติอบรม

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ

นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ (ต่อ) 2550 - 2552

2546 - 2552

2548 - 2551
2544 - 2550
2543 - 2544

- กรรมการในคณะกรรมการ
กำากับการซื้อขายสินค้า
เกษตรล่วงหน้า

- ประธานคณะอนุกรรมการ
ด้านบริหารในคณะ
กรรมการกำากับการซื้อขาย
สินค้าเกษตรล่วงหน้า

- กรรมการ 
- อธิบดีกรมการค้าภายใน
- รองปลัดกระทรวง

สำานักงานคณะกรรมการ
กำากับการซื้อขายสินค้าเกษตร
ล่วงหน้า
สำานักงานคณะกรรมการ
กำากับการซื้อขายสินค้าเกษตร
ล่วงหน้า

ธนาคารออมสิน
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงพาณิชย์

ธนาคารของรัฐ 

การดำารงตำาแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

2552 - ปัจจุบัน - กรรมการ และประธาน
คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง

- รองประธานกรรมการ

บริษัท อาหารสยาม จำากัด 
(มหาชน)

บริษัท ทีซีซี อินเตอร์เทรด จำากัด

ผลิตและจำาหน่าย
อาหารแปรรูปจากพืชผัก
การเกษตร เพ่ือการส่งออก
เป็นบริษัทที่เน้นการซื้อ
ขายสินค้าเกษตรประเภท
ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นน้ำาตาล 
โมลาส น้ำามันปาล์ม ยาง 
กาแฟ และเอทานอล 
อีกทั้งมีการทำาตลาด
ครอบคลุมทั้งใน
และต่างประเทศ 
เพื่อตอบสนอง
ความพึงพอใจสูงสุดของ
ลูกค้าทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย

การเข้าร่วมประชุม  
1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 13/13 ครั้ง
 ในฐานะผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการฯ 
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอิสระ 1/1 ครั้ง
3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ 4/4 ครั้ง
 กำากับดูแลกิจการที่ดี
4. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ 5/5 ครั้ง
 สรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

ประวัติการกระทำาผิดกฎหมาย ในระยะ 10 ปีย้อนหลัง 
1. การถูกพิพากษาว่ามีการกระทำาความผิดทางอาญา  มี  ไม่มี
2. การถูกพิพากษาให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด  มี  ไม่มี
3. การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย  มี  ไม่มี

ประวัติการถูกลงโทษ ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทำาความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 
หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้ 
1. การกระทำาการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง  มี  ไม่มีี
2. การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จที่อาจทำาให้สำาคัญผิด หรือปกปิดข้อความจริง
 ที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำาคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง  มี  ไม่มี
3. การกระทำาอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
 หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำาดังกล่าว  มี  ไม่มี

ข้อมูลการดำารงตำาแหน่งกรรมการอิสระ
1. ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย 
2. ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 
 • ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำา
 • ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย 
 • ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำาคัญ อันอาจมีผลทำาให้ไม่สามารถทำาหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

เอกสารแนบแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี/
รายงานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน)
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นายเพิ่มพูน ไกรฤกษ์
กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 

และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ 
70 ปี

วันที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ
8 ธันวาคม 2542

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติอบรม

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ

คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ  
Boston University, U.S.A.

- ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกัน 
ราชอาณาจักร (ปรอ. 13)

ประวัติอบรม
- หลักสูตรประกาศนียบัตร  
Director Accreditation Program  
(DAP 3/2003) สมาคมส่งเสริม 
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตรพื้นฐาน Understanding  
the Fundamental of Financial  
Statements (UFS 12/2007)  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ 
บริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตรประกาศนียบัตร  
(Role of Chairman Program  
(RCP 37/2015) สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

2556 - 2564

2542 - 2554

2550 - 2552

- กรรมการอิสระ  
และประธานกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

- ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่  
สายสินเชื่อและสนับสนุน
ธุรกิจลูกค้าบุคคล

- ประธานกรรมการ

ธนาคารกัมพูชาพาณิชย์ จำากัด

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัด
(มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 
ไทยพาณิชย์ จำากัด

ธนาคารพาณิชย์

ธนาคารพาณิชย์

กองทุนรวม

การดำารงตำาแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

2560 - ปัจจุบัน

2559 - ปัจจุบัน

2556 - ปัจจุบัน

- ประธานกรรมการ 
และกรรมการอิสระ

- กรรมการ

- กรรมการอิสระ  
และกรรมการตรวจสอบ

บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชั่น จำากัด 
(มหาชน)
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำากัด 

บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย 
จำากัด (มหาชน)

ร่วมลงทุน

ผลิตมอลล์และสุรา 
ที่ทำาจากข้าวมอลล์
ประกันภัย

การเข้าร่วมประชุม  
1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 9/13 ครั้ง
 ในฐานะผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการฯ 
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอิสระ 1/1 ครั้ง
3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง
4. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4 ครั้ง

ประวัติการกระทำาผิดกฎหมาย ในระยะ 10 ปีย้อนหลัง 
1. การถูกพิพากษาว่ามีการกระทำาความผิดทางอาญา  มี  ไม่มี
2. การถูกพิพากษาให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด  มี  ไม่มี
3. การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย  มี  ไม่มี

ประวัติการถูกลงโทษ ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทำาความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 
หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้ 
1. การกระทำาการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง  มี  ไม่มีี
2. การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จที่อาจทำาให้สำาคัญผิด หรือปกปิดข้อความจริง
 ที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำาคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง  มี  ไม่มี
3. การกระทำาอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
 หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำาดังกล่าว  มี  ไม่มี

ข้อมูลการดำารงตำาแหน่งกรรมการอิสระ
1. ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย 
2. ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 
 • ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำา
 • ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย 
 • ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำาคัญ อันอาจมีผลทำาให้ไม่สามารถทำาหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

เอกสารแนบแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี/
รายงานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน)
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คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติอบรม

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ

คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ 
ด้านการเงินและการจัดการ 
มหาวิทยาลัยอินเดียน่า,  
บูมมิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา

- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ 
(เกียรตินิยมอันดับ 2)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติอบรม
- หลักสูตรประกาศนียบัตร  
Director Accreditation Program 
(DAP 23/2004) สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตรประกาศนียบัตร  
Director Certification Program  
(DCP 60/2005) สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 5 
สถาบันวิทยาการตลาดทุน

- หลักสูตรการกำากับดูแลกิจการ 
สำาหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
ของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน 
รุ่นที่ 3 สถาบันพัฒนากรรมการ 
และผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ (PDI)

2556 - 2564

2557 - 2559

2554

2553 - 2554
2552 - 2554

2551

2550 - 2554

2550 - 2551

2548 - 2552

- กรรมการอิสระ  
และประธานกรรมการ
ตรวจสอบ

- ประธานกรรมการ

- กรรมการ  
และกรรมการบริหาร

- กรรมการอิสระ  
กรรมการตรวจสอบ  
และกรรมการบริหาร 
ความเสี่ยง

- ประธานกรรมการ  

- กรรมการและที่ปรึกษา 
- กรรมการอิสระ  
และประธานกรรมการ
ตรวจสอบ

- ประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง  
และกรรมการบริหาร

- กรรมการ 
- กรรมการ 

- กรรมการบริหาร  
และอุปนายก 

- อนุกรรมการพิจารณา
แนวทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ

- กรรมการผู้อำานวยการ 
และกรรมการบริหาร

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล 
จำากัด (มหาชน)

บรรษัทประกันสินเชื่อ
อุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)

บริษัท กรุงเทพธนาคม จำากัด

ธนาคารกรุงไทย จำากัด 
(มหาชน)

บริษัท กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง 
จำากัด
สภาธุรกิจตลาดทุนไทย
บริษัท อสมท จำากัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง 
จำากัด (มหาชน)

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 
บริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม 
จำากัด
สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง 
จำากัด (มหาชน)

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

เป็นสถาบันการเงิน
เฉพาะกิจของรัฐ 
ภายใต้การกำากับดูแล
ของกระทรวงการคลัง 
จัดตั้งขึ้นตาม 
“พระราชบัญญัติ
บรรษัทประกันสินเชื่อ
อุตสาหกรรมขนาดย่อม 
พ.ศ. 2534” เมื่อวันที่ 
30 ธันวาคม 2534 
(รัฐวิสาหกิจ)
วิสาหกิจกรุงเทพมหานคร

ธนาคารพาณิชย์ 

ธุรกิจลีสซิ่ง

บริการโทรทัศน์วิทยุ 
โครงข่าย

บริษัทหลักทรัพย์

บริหารจัดการ
และประมวลผลข้อมูล

บริษัทหลักทรัพย์

นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์
กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี 

และประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ 
58 ปี

วันที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ
27 กุมภาพันธ์ 2555

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี

เอกสารแนบแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี/
รายงานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน)
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คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติอบรม

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ

นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์ (ต่อ) การดำารงตำาแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

2564 - ปัจจุบัน

2561 - ปัจจุบัน

2560 - ปัจจุบัน

2555 - ปัจจุบัน

- กรรมการ

- กรรมการ

- กรรมการ

- กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ

- เลขาธิการ

บริษัท ซีเอ็มดีเอฟ โครงสร้าง
พื้นฐานทางดิจิทัล จำากัด

บริษัท แอสโก้ ส่งเสริมธุรกิจ 
จำากัด
บริษัท เนชั่นแนล ดิจิทัลไอดี 
จำากัด

บริษัท เคมีแมน จำากัด (มหาชน)

สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ทางดิจิตัล สำาหรับ
ตลาดทุน
บริษัทโฮลดิ้งที่ไม่ได้ลงทุน
ในธุรกิจการเงินเป็นหลัก
ให้บริการระบบการพิสูจน์
และยืนยันตัวตน
ทางดิจิทัล
ผลิตและจำาหน่ายปูนขาว
และผลิตภัณฑ์เคมี
ต่อเนื่อง

การเข้าร่วมประชุม  
1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 13/13 ครั้ง
 ในฐานะผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการฯ 
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอิสระ 0/1 ครั้ง
3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง
4. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ 4/4 ครั้ง
 กำากับดูแลกิจการที่ดี

ประวัติการกระทำาผิดกฎหมาย ในระยะ 10 ปีย้อนหลัง 
1. การถูกพิพากษาว่ามีการกระทำาความผิดทางอาญา  มี  ไม่มี
2. การถูกพิพากษาให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด  มี  ไม่มี
3. การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย  มี  ไม่มี

ประวัติการถูกลงโทษ ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทำาความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 
หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้ 
1. การกระทำาการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง  มี  ไม่มีี
2. การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จที่อาจทำาให้สำาคัญผิด หรือปกปิดข้อความจริง
 ที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำาคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง  มี  ไม่มี
3. การกระทำาอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
 หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำาดังกล่าว  มี  ไม่มี

ข้อมูลการดำารงตำาแหน่งกรรมการอิสระ
1. ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย 
2. ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 
 • ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำา
 • ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย 
 • ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำาคัญ อันอาจมีผลทำาให้ไม่สามารถทำาหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

เอกสารแนบแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี/
รายงานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน)
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นายณพงศ์ ศิริขันตยกุล
กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

อายุ 
64 ปี

วันที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ
15 กรกฎาคม 2564

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติอบรม

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ

คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตร ์
มหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์
การเงิน สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต

- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

- ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกัน 
ราชอาณาจักร (วปอ.53)

ประวัติอบรม
- หลักสูตรประกาศนียบัตร  
Advanced Audit Committee Program 
(AACP 18/2015) สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตรประกาศนียบัตร  
Director Certification Program  
(DCP 75/2006) สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 20 
สถาบันวิทยาการตลาดทุน

- หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการ 
ยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 18  
สถาบันพัฒนาข้าราชการ 
ฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

2561 - 2564

2557 - 2560

2559 - 2560

- กรรมการ

- กรรมการ

- กรรมการ
- นักบัญชีทรงคุณวุฒิ

บริษัท โรงแรมท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ จำากัด
การกีฬาแห่งประเทศไทย

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำากัด
กรมบัญชีกลาง 
กระทรวงการคลัง

โรงแรมและภัตตาคาร

หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 
สังกัดกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา
บริการไปรษณีย์

การดำารงตำาแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

2564 - ปัจจุบัน

2562 - ปัจจุบัน

2559 - ปัจจุบัน

- กรรมการ
 

- กรรมการ และประธาน
กรรมการตรวจสอบ

- กรรมการตรวจสอบ

องค์การสวนพฤกษศาสตร์

บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น 
จำากัด
สำานักงานส่งเสริมการจัดประชุม
และนิทรรศการ  
(องค์การมหาชน)

รัฐวิสาหกิจ ในสังกัด
กระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ขนส่งสินค้า ให้บริการ
คลังสินค้า
องค์การมหาชน

การเข้าร่วมประชุม  
1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง
 ในฐานะผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการฯ 
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอิสระ 0/1 ครั้ง
3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 2/2 ครั้ง

ประวัติการกระทำาผิดกฎหมาย ในระยะ 10 ปีย้อนหลัง 
1. การถูกพิพากษาว่ามีการกระทำาความผิดทางอาญา  มี  ไม่มี
2. การถูกพิพากษาให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด  มี  ไม่มี
3. การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย  มี  ไม่มี

ประวัติการถูกลงโทษ ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทำาความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 
หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้ 
1. การกระทำาการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง  มี  ไม่มีี
2. การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จที่อาจทำาให้สำาคัญผิด หรือปกปิดข้อความจริง
 ที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำาคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง  มี  ไม่มี
3. การกระทำาอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
 หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำาดังกล่าว  มี  ไม่มี

ข้อมูลการดำารงตำาแหน่งกรรมการอิสระ
1. ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย 
2. ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 
 • ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำา
 • ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย 
 • ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำาคัญ อันอาจมีผลทำาให้ไม่สามารถทำาหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

เอกสารแนบแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี/
รายงานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน)
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นายสมชาย พิพิธวิจิตรกร
กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง 
และกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

กรรมการซึ่งมีอำานาจลงนามแทนบริษัท

อายุ 
82 ปี

วันที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ
29 เมษายน 2546

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติอบรม

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ

คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ  
Michigan State University, U.S.A.

- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี 
(เกียรตินิยมอันดับ 2)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ประวัติอบรม
- การสัมมนาผลสำารวจค่าตอบแทน
กรรมการบริษัทไทย 2547  
เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2548

2553 - 2557

2547 - 2557

2552 - 2555

2533 - 2542

2529 - 2541

2527 - 2542

2526 - 2542

- ประธานกรรมการ

- กรรมการ

- กรรมการ

- กรรมการ 

- กรรมการ

- กรรมการ 

- กรรมการ 

- กรรมการ

บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำากัด 
(มหาชน)
บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำากัด 
(มหาชน)
บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย 
จำากัด (มหาชน)
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี 
จำากัด (มหาชน)

บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย 
จำากัด (มหาชน)
บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง 
จำากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำากัด 
(มหาชน)
บริษัท ประกันชีวิตศรีอยุธยา 
จำากัด (มหาชน)

ผลิตเหล็กเส้นและเหล็ก
ข้ออ้อย
ผลิตเหล็กเส้นและเหล็ก
ข้ออ้อย
ผลิดเหล็กแผ่นรีดเย็น
ชนิดม้วน
ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน
ชนิดม้วนและเหล็กแผ่น
รีดร้อนชนิดม้วนประเภท
ล้างผิวและเคลือบน้ำามัน 
ผลิดเหล็กแผ่นรีดเย็น
ชนิดม้วน
ผลิตปูนซีเมนต์

ธนาคารพาณิชย์

ประกันชีวิต

การดำารงตำาแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

2555 - ปัจจุบัน

2546 - ปัจจุบัน

- กรรมการ

- กรรมการ

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์กรุ๊ป 
จำากัด (มหาชน)
บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำากัด 
(มหาชน)

ภัตตาคาร

ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน
ชนิดแผ่นหนา

การเข้าร่วมประชุม  
1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 13/13 ครั้ง
 ในฐานะผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการฯ 
2. เข้าร่วมประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4 ครั้ง
3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ 5/5 ครั้ง
 สรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

ประวัติการกระทำาผิดกฎหมาย ในระยะ 10 ปีย้อนหลัง 
1. การถูกพิพากษาว่ามีการกระทำาความผิดทางอาญา  มี  ไม่มี
2. การถูกพิพากษาให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด  มี  ไม่มี
3. การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย  มี  ไม่มี

ประวัติการถูกลงโทษ ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทำาความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 
หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้ 
1. การกระทำาการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง  มี  ไม่มีี
2. การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จที่อาจทำาให้สำาคัญผิด หรือปกปิดข้อความจริง
 ที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำาคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง  มี  ไม่มี
3. การกระทำาอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
 หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำาดังกล่าว  มี  ไม่มี

เอกสารแนบแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี/
รายงานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน)
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คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติอบรม

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ

คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบัน
บัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม 
อุตสาหการ มหาวิทยาลัยเคโอ 
โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

ประวัติอบรม
- หลักสูตรประกาศนียบัตร  
Director Certification Program  
(DCP 100/2008) สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตรประกาศนียบัตร  
Role of Chairman Program  
(RCP 20/2008) สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 5 
สถาบันวิทยาการตลาดทุน

2547 - 2564

2550 - 2563

2542 - 2563

2553 - 2558

2551 - 2557

2555 - 2556

2539 - 2555

2542 - 2546

- กรรมการผู้จัดการใหญ่

- กรรมการ

- กรรมการ

- กรรมการ  
และกรรมการผู้จัดการ

- กรรมการ
  และกรรมการจัดการ
- ประธานกรรมการ  
และประธาน 
คณะกรรมการจัดการ

- กรรมการ

- กรรมการ

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี 
จำากัด (มหาชน)

บริษัท สหวิริยา สตีล
คอร์ปอเรชั่น จำากัด
บริษัท สหวิริยา อินเตอร์ สตีล 
โฮลดิ้งส์ จำากัด
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี 
ยูเค จำากัด
บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย 
จำากัด (มหาชน)
บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย 
จำากัด (มหาชน)

บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย 
จำากัด
บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย 
จำากัด (มหาชน)

ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน
ชนิดม้วนและเหล็กแผ่น
รีดร้อนชนิดม้วนประเภท
ล้างผิวและเคลือบน้ำามัน
ผลิตเหล็กและเหล็กกล้า
ขั้นมูลฐาน
ร่วมลงทุน

โรงถลุงเหล็ก

ผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น
ชนิดม้วน
ผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น
ชนิดม้วน

ผลิตเหล็กแผ่น
เคลือบสังกะสี
ผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น
ชนิดม้วน

การดำารงตำาแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

2561 - ปัจจุบัน

2553 - ปัจจุบัน

2548 - ปัจจุบัน

2545 - ปัจจุบัน

2542 - ปัจจุบัน

2540 - ปัจจุบัน
2539 - ปัจจุบัน

- กรรมการ

- กรรมการ

- กรรมการ 

- กรรมการ และประธาน
กรรมการบริหาร

- กรรมการ 

- กรรมการ และประธาน
กรรมการบริหาร

- ประธานกรรมการ 
- กรรมการ

บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำากัด 
(มหาชน)
บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำากัด 
(มหาชน)
บริษัท ทรัพย์สิน 
อาคารประภาวิทย์ จำากัด
บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง 
จำากัด
บริษัท บริการจัดการสหวิริยา 
จำากัด
บริษัท ท่าเรือประจวบ จำากัด

บริษัท ไทยสตีลเซลส์ จำากัด
บริษัท เครือสหวิริยา จำากัด

ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน
ชนิดแผ่นหนา
ผลิตเหล็กเส้น
และเหล็กข้ออ้อย
บริหารจัดการทรัพย์สิน

ซ่อมบำารุงเครื่องจักร
และอุปกรณ์ต่างๆ
ร่วมลงทุน

ท่าเรือพาณิชย์

จำาหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็ก
ร่วมลงทุน

นายวิน วิริยประไพกิจ
กรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม หัวหน้าหน่วยธุรกิจโรงถลุงเหล็ก

หัวหน้าหน่วยธุรกิจเหล็กรีดร้อน หัวหน้าสำานักขับเคลื่อนและคู่คิด ธุรกิจเหล็กรีดร้อน 
กรรมการซึ่งมีอำานาจลงนามแทนบริษัท

อายุ 
51 ปี

วันที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ
30 มิถุนายน 2542

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี

เอกสารแนบแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี/
รายงานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน)
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การเข้าร่วมประชุม  
1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 13/13 ครั้ง
 ในฐานะผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการฯ 

ประวัติการกระทำาผิดกฎหมาย ในระยะ 10 ปีย้อนหลัง 
1. การถูกพิพากษาว่ามีการกระทำาความผิดทางอาญา  มี  ไม่มี
2. การถูกพิพากษาให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด  มี  ไม่มี
3. การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย  มี  ไม่มี

ประวัติการถูกลงโทษ ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทำาความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 
หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้ 
1. การกระทำาการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง  มี  ไม่มีี
2. การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จที่อาจทำาให้สำาคัญผิด หรือปกปิดข้อความจริง
 ที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำาคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง  มี  ไม่มี
3. การกระทำาอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
 หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำาดังกล่าว  มี  ไม่มี

เอกสารแนบแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี/
รายงานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน)
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นายนาวา จันทนสุรคน
กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการใหญ่

กรรมการซึ่งมีอำานาจลงนามแทนบริษัท

อายุ 
56 ปี

วันที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ
18 มิถุนายน 2558
วันที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่
1 ธันวาคม 2564

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติอบรม

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ

คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาโท สาขานโยบายสาธารณะ
และการบริหารโครงการ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

- ปริญญาตรี สาขาการเมือง 
และการปกครอง  
(เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง)  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติอบรม
- หลักสูตรประกาศนียบัตร  
Director Certification Program  
(DCP 104/2008) สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 19 
สถาบันวิทยาการตลาดทุน

- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร
(วปอ.) รุ่นที่ 57  
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้า
และการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 12 
สถาบันวิทยาการการค้า

- หลักสูตรวิทยาการจัดการสำาหรับ 
นักบริหารระดับสูง (วบส.) รุ่นที่ 5 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

- หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาล 
สิ่งแวดล้อมสำาหรับนักบริหารระดับสูง  
(ปธส.) รุ่นที่ 8 กระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2561 - 2564

2555 - 2564

2555 - 2561

2557 - 2558

2555 - 2558

2555 - 2557

2546 - 2550

2534 - 2546

- ผู้ช่วยกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่อาวุโส

 กำากับดูแล
  สำานักรัฐกิจสัมพันธ์
  บริหาร  
สายธุรกิจ

- กรรมการ  
และกรรมการจัดการ

- กรรมการ  
และกรรมการบริหาร

- ประธานกรรมการ

- ประธานคณะกรรมการ 
จัดการ

- กรรมการผู้จัดการใหญ่

- ผู้อำานวยการ 
ส่วนบริหารงานกลาง

- รองผู้อำานวยการ  
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี 
จำากัด (มหาชน)

บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย 
จำากัด (มหาชน)
บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย 
จำากัด
บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย 
จำากัด (มหาชน)
บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย 
จำากัด (มหาชน)
บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย 
จำากัด (มหาชน)
เครือพิกุลทองล่ำาซำา

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ 
(ประเทศไทย) จำากัด

ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน
ชนิดม้วนและเหล็กแผ่น
รีดร้อนชนิดม้วนประเภท
ล้างผิวและเคลือบน้ำามัน

ผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น
ชนิดม้วน
ผลิตเหล็กแผ่น
เคลือบสังกะสี
ผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น
ชนิดม้วน
ผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น
ชนิดม้วน
ผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น
ชนิดม้วน
ผลิตและส่งออก
เครื่องนุ่งห่ม
ผลิตและจำาหน่ายรถยนต์

การดำารงตำาแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

2561 - ปัจจุบัน

2560 - ปัจจุบัน

- กรรมการ

- กรรมการ

บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำากัด 
(มหาชน)
บริษัท ไทยสตีลเซลส์ จำากัด

ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน
ชนิดแผ่นหนา
จำาหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็ก

การเข้าร่วมประชุม  
1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 13/13 ครั้ง
 ในฐานะผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการฯ 
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหา 4/4 ครั้ง
 และกำาหนดค่าตอบแทน

ประวัติการกระทำาผิดกฎหมาย ในระยะ 10 ปีย้อนหลัง 
1. การถูกพิพากษาว่ามีการกระทำาความผิดทางอาญา  มี  ไม่มี
2. การถูกพิพากษาให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด  มี  ไม่มี
3. การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย  มี  ไม่มี

ประวัติการถูกลงโทษ ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทำาความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 
หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้ 
1. การกระทำาการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง  มี  ไม่มีี
2. การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จที่อาจทำาให้สำาคัญผิด หรือปกปิดข้อความจริง
 ที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำาคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง  มี  ไม่มี
3. การกระทำาอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
 หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำาดังกล่าว  มี  ไม่มี

เอกสารแนบแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี/
รายงานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน)
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นายกิตติศักดิ์ มาพะเนาว์
กรรมการบริษัท ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส

ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยี หัวหน้าหน่วยธุรกิจวิศวกรรม
กรรมการซึ่งมีอำานาจลงนามแทนบริษัท

อายุ 
55 ปี

วันที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ
15 กุมภาพันธ์ 2561

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติอบรม

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ

คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม 
อุตสาหการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประวัติอบรม
- หลักสูตรประกาศนียบัตร  
Director Certification Program  
(DCP 104/2009) สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

2555 - 2561

2556 - 2558

2553 - 2555

2534 - 2535

- กรรมการ  
และกรรมการบริหาร

- กรรมการ

- กรรมการ  
และกรรมการจัดการ

- Industrial Engineer

บริษัท ท่าเรือประจวบ จำากัด

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี 
ยูเค จำากัด
บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย 
จำากัด (มหาชน)
บริษัท ฮานาคอยส์ จำากัด

ท่าเรือพาณิชย์

โรงถลุงเหล็ก

ผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น
ชนิดม้วน
ผลิต Micro Electronic 
นาฬิกา

การดำารงตำาแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

2558 - ปัจจุบัน
2554 - ปัจจุบัน

- กรรมการผู้จัดการ
- กรรมการ  
และกรรมการบริหาร

บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง 
จำากัด
บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง 
จำากัด

ซ่อมบำารุงเครื่องจักร
และอุปกรณ์ต่างๆ
ซ่อมบำารุงเครื่องจักร
และอุปกรณ์ต่างๆ

การเข้าร่วมประชุม  
1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 13/13 ครั้ง
 ในฐานะผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการฯ 

ประวัติการกระทำาผิดกฎหมาย ในระยะ 10 ปีย้อนหลัง 
1. การถูกพิพากษาว่ามีการกระทำาความผิดทางอาญา  มี  ไม่มี
2. การถูกพิพากษาให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด  มี  ไม่มี
3. การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย  มี  ไม่มี

ประวัติการถูกลงโทษ ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทำาความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 
หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้ 
1. การกระทำาการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง  มี  ไม่มีี
2. การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จที่อาจทำาให้สำาคัญผิด หรือปกปิดข้อความจริง
 ที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำาคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง  มี  ไม่มี
3. การกระทำาอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
 หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำาดังกล่าว  มี  ไม่มี

เอกสารแนบแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี/
รายงานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน)
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นายณรงค์ฤทธิ์ โชตินุชิตตระกูล
กรรมการบริษัท ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส

 กำากับดูแล - สำานักเทคโนโลยีสารสนเทศกลุ่ม
ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน (CFO) ประธานเจ้าหน้าที่การเงินกลุ่ม หัวหน้าสำานักบริหารความเสี่ยงกลุ่ม

หัวหน้าหน่วยธุรกิจเหล็กปลายน้ำา เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการซึ่งมีอำานาจลงนามแทนบริษัท

อายุ 
52 ปี

วันที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ
18 กรกฎาคม 2562

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติอบรม

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ

คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
มหาวิทยาลัยสยาม

ประวัติอบรม
- หลักสูตรประกาศนียบัตร  
Director Certification Program  
(DCP 309/2021) สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

2560 - 2563

2554 - 2561

2556 - 2560

2555 - 2558

2552 - 2554

- ประธานกรรมการ  
และประธาน 
คณะกรรมการจัดการ

- กรรมการ  
และกรรมการบริหาร

- ผู้ช่วยกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่  
สายบัญชีและการเงิน

- กรรมการผู้จัดการ

- ผู้ช่วยกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่ 
สายการเงินและบัญชี

บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย 
จำากัด (มหาชน)

บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง 
จำากัด
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี 
จำากัด (มหาชน)

บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง 
จำากัด
บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย 
จำากัด (มหาชน)

ผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น
ชนิดม้วน

ซ่อมบำารุงเครื่องจักร
และอุปกรณ์ต่างๆ
ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน
ชนิดม้วนและเหล็กแผ่น
รีดร้อนชนิดม้วนประเภท
ล้างผิวและเคลือบน้ำามัน
ซ่อมบำารุงเครื่องจักร
และอุปกรณ์ต่างๆ
ผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น
ชนิดม้วน

การดำารงตำาแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

2563 - ปัจจุบัน

2556 - ปัจจุบัน

- กรรมการ  
และกรรมการบริหาร

- กรรมการ  
และกรรมการบริหาร

- กรรมการ

- กรรมการ
- ประธานกรรมการ  
และประธาน 
คณะกรรมการจัดการ

- กรรมการ 

บริษัท ท่าเรือประจวบ จำากัด

บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง 
จำากัด
บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำากัด 
(มหาชน)
บริษัท ไทยสตีลเซลส์ จำากัด
บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย
จำากัด (มหาชน)

บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย 
จำากัด

ท่าเรือพาณิชย์

ซ่อมบำารุงเครื่องจักร
และอุปกรณ์ต่างๆ
ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน
ชนิดแผ่นหนา
จำาหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็ก
ผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น
ชนิดม้วน

ผลิตเหล็กแผ่น
เคลือบสังกะสี

การเข้าร่วมประชุม  
1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 13/13 ครั้ง
 ในฐานะผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการฯ 

ประวัติการกระทำาผิดกฎหมาย ในระยะ 10 ปีย้อนหลัง 
1. การถูกพิพากษาว่ามีการกระทำาความผิดทางอาญา  มี  ไม่มี
2. การถูกพิพากษาให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด  มี  ไม่มี
3. การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย  มี  ไม่มี

ประวัติการถูกลงโทษ ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทำาความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 
หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้ 
1. การกระทำาการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง  มี  ไม่มีี
2. การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จที่อาจทำาให้สำาคัญผิด หรือปกปิดข้อความจริง
 ที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำาคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง  มี  ไม่มี
3. การกระทำาอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
 หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำาดังกล่าว  มี  ไม่มี

เอกสารแนบแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี/
รายงานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน)
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คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติอบรม

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ

คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบัน
บัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม 
อุตสาหการ มหาวิทยาลัยเคโอ 
โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

ประวัติอบรม
- หลักสูตรประกาศนียบัตร  
Director Certification Program  
(DCP 100/2008) สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตรประกาศนียบัตร  
Role of Chairman Program  
(RCP 20/2008) สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 5 
สถาบันวิทยาการตลาดทุน

2547 - 2564

2550 - 2563

2542 - 2563

2553 - 2558

2551 - 2557

2555 - 2556

2539 - 2555

2542 - 2546

- กรรมการผู้จัดการใหญ่

- กรรมการ

- กรรมการ

- กรรมการ  
และกรรมการผู้จัดการ

- กรรมการ
  และกรรมการจัดการ
- ประธานกรรมการ  
และประธาน 
คณะกรรมการจัดการ

- กรรมการ

- กรรมการ

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี 
จำากัด (มหาชน)

บริษัท สหวิริยา สตีล
คอร์ปอเรชั่น จำากัด
บริษัท สหวิริยา อินเตอร์ สตีล 
โฮลดิ้งส์ จำากัด
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี 
ยูเค จำากัด
บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย 
จำากัด (มหาชน)
บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย 
จำากัด (มหาชน)

บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย 
จำากัด
บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย 
จำากัด (มหาชน)

ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน
ชนิดม้วนและเหล็กแผ่น
รีดร้อนชนิดม้วนประเภท
ล้างผิวและเคลือบน้ำามัน
ผลิตเหล็กและเหล็กกล้า
ขั้นมูลฐาน
ร่วมลงทุน

โรงถลุงเหล็ก

ผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น
ชนิดม้วน
ผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น
ชนิดม้วน

ผลิตเหล็กแผ่น
เคลือบสังกะสี
ผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น
ชนิดม้วน

การดำารงตำาแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

2561 - ปัจจุบัน

2553 - ปัจจุบัน

2548 - ปัจจุบัน

2545 - ปัจจุบัน

2542 - ปัจจุบัน

2540 - ปัจจุบัน
2539 - ปัจจุบัน

- กรรมการ

- กรรมการ

- กรรมการ 

- กรรมการ และประธาน
กรรมการบริหาร

- กรรมการ 

- กรรมการ และประธาน
กรรมการบริหาร

- ประธานกรรมการ 
- กรรมการ

บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำากัด 
(มหาชน)
บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำากัด 
(มหาชน)
บริษัท ทรัพย์สิน 
อาคารประภาวิทย์ จำากัด
บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง 
จำากัด
บริษัท บริการจัดการสหวิริยา 
จำากัด
บริษัท ท่าเรือประจวบ จำากัด

บริษัท ไทยสตีลเซลส์ จำากัด
บริษัท เครือสหวิริยา จำากัด

ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน
ชนิดแผ่นหนา
ผลิตเหล็กเส้น
และเหล็กข้ออ้อย
บริหารจัดการทรัพย์สิน

ซ่อมบำารุงเครื่องจักร
และอุปกรณ์ต่างๆ
ร่วมลงทุน

ท่าเรือพาณิชย์

จำาหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็ก
ร่วมลงทุน

นายวิน วิริยประไพกิจ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม

หัวหน้าหน่วยธุรกิจโรงถลุงเหล็ก หัวหน้าหน่วยธุรกิจเหล็กรีดร้อน
หัวหน้าสำานักขับเคลื่อนและคู่คิด ธุรกิจเหล็กรีดร้อน

อายุ 
51 ปี

วันที่ดำารงตำาแหน่งผู้บริหาร
1 มกราคม 2547

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี

เอกสารแนบแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี/
รายงานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน)
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นายนาวา จันทนสุรคน
กรรมการผู้จัดการใหญ่

อายุ 
56 ปี

วันที่ดำารงตำาแหน่งผู้บริหาร
1 เมษายน 2551
วันที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่
1 ธันวาคม 2564

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติอบรม

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ

คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาโท สาขานโยบายสาธารณะ
และการบริหารโครงการ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

- ปริญญาตรี สาขาการเมือง 
และการปกครอง  
(เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง)  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติอบรม
- หลักสูตรประกาศนียบัตร  
Director Certification Program  
(DCP 104/2008) สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 19 
สถาบันวิทยาการตลาดทุน

- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร
(วปอ.) รุ่นที่ 57  
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้า
และการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 12 
สถาบันวิทยาการการค้า

- หลักสูตรวิทยาการจัดการสำาหรับ 
นักบริหารระดับสูง (วบส.) รุ่นที่ 5 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

- หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาล 
สิ่งแวดล้อมสำาหรับนักบริหารระดับสูง  
(ปธส.) รุ่นที่ 8 กระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2561 - 2564

2555 - 2564

2555 - 2561

2557 - 2558

2555 - 2558

2555 - 2557

2546 - 2550

2534 - 2546

- ผู้ช่วยกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่อาวุโส

 กำากับดูแล
  สำานักรัฐกิจสัมพันธ์
  บริหาร  
สายธุรกิจ

- กรรมการ  
และกรรมการจัดการ

- กรรมการ  
และกรรมการบริหาร

- ประธานกรรมการ

- ประธานคณะกรรมการ 
จัดการ

- กรรมการผู้จัดการใหญ่

- ผู้อำานวยการ 
ส่วนบริหารงานกลาง

- รองผู้อำานวยการ  
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี 
จำากัด (มหาชน)

บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย 
จำากัด (มหาชน)
บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย 
จำากัด
บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย 
จำากัด (มหาชน)
บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย 
จำากัด (มหาชน)
บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย 
จำากัด (มหาชน)
เครือพิกุลทองล่ำาซำา

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ 
(ประเทศไทย) จำากัด

ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน
ชนิดม้วนและเหล็กแผ่น
รีดร้อนชนิดม้วนประเภท
ล้างผิวและเคลือบน้ำามัน

ผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น
ชนิดม้วน
ผลิตเหล็กแผ่น
เคลือบสังกะสี
ผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น
ชนิดม้วน
ผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น
ชนิดม้วน
ผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น
ชนิดม้วน
ผลิตและส่งออก
เครื่องนุ่งห่ม
ผลิตและจำาหน่ายรถยนต์

การดำารงตำาแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

2561 - ปัจจุบัน

2560 - ปัจจุบัน

- กรรมการ

- กรรมการ

บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำากัด 
(มหาชน)
บริษัท ไทยสตีลเซลส์ จำากัด

ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน
ชนิดแผ่นหนา
จำาหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็ก

เอกสารแนบแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี/
รายงานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน)
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คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติอบรม

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ

คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม 
อุตสาหการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประวัติอบรม
- หลักสูตรประกาศนียบัตร  
Director Certification Program  
(DCP 104/2009) สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

2555 - 2561

2556 - 2558

2553 - 2555

2534 - 2535

- กรรมการ  
และกรรมการบริหาร

- กรรมการ

- กรรมการ  
และกรรมการจัดการ

- Industrial Engineer

บริษัท ท่าเรือประจวบ จำากัด

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี 
ยูเค จำากัด
บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย 
จำากัด (มหาชน)
บริษัท ฮานาคอยส์ จำากัด

ท่าเรือพาณิชย์

โรงถลุงเหล็ก

ผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น
ชนิดม้วน
ผลิต Micro Electronic 
นาฬิกา

การดำารงตำาแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

2558 - ปัจจุบัน

2554 - ปัจจุบัน

- กรรมการผู้จัดการ

- กรรมการ  
และกรรมการบริหาร

บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง 
จำากัด
บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง 
จำากัด

ซ่อมบำารุงเครื่องจักร
และอุปกรณ์ต่างๆ
ซ่อมบำารุงเครื่องจักร
และอุปกรณ์ต่างๆ

นายกิตติศักดิ์ มาพะเนาว์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส 

ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยี หัวหน้าหน่วยธุรกิจวิศวกรรม

อายุ 
55 ปี

วันที่ดำารงตำาแหน่งผู้บริหาร
1 พฤษภาคม 2551

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี

เอกสารแนบแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี/
รายงานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน)
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คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติอบรม

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ

คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
มหาวิทยาลัยสยาม

ประวัติอบรม
- หลักสูตรประกาศนียบัตร  
Director Certification Program  
(DCP 309/2021) สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

2560 - 2563

2554 - 2561

2556 - 2560

2555 - 2558

2552 - 2554

- ประธานกรรมการ  
และประธาน 
คณะกรรมการจัดการ

- กรรมการ  
และกรรมการบริหาร

- ผู้ช่วยกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่  
สายบัญชีและการเงิน

- กรรมการผู้จัดการ

- ผู้ช่วยกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่  
สายการเงินและบัญชี

บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย 
จำากัด (มหาชน)

บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง 
จำากัด
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี 
จำากัด (มหาชน)

บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง 
จำากัด
บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย 
จำากัด (มหาชน)

ผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น
ชนิดม้วน

ซ่อมบำารุงเครื่องจักร
และอุปกรณ์ต่างๆ
ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน
ชนิดม้วนและเหล็กแผ่น
รีดร้อนชนิดม้วนประเภท
ล้างผิวและเคลือบน้ำามัน
ซ่อมบำารุงเครื่องจักร
และอุปกรณ์ต่างๆ
ผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น
ชนิดม้วน

การดำารงตำาแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

2563 - ปัจจุบัน

2556 - ปัจจุบัน

- กรรมการ  
และกรรมการบริหาร

- กรรมการ  
และกรรมการบริหาร

- กรรมการ

- กรรมการ
- ประธานกรรมการ  
และประธาน 
คณะกรรมการจัดการ

- กรรมการ 

บริษัท ท่าเรือประจวบ จำากัด

บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง 
จำากัด
บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำากัด 
(มหาชน)
บริษัท ไทยสตีลเซลส์ จำากัด
บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย
จำากัด (มหาชน)

บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย 
จำากัด

ท่าเรือพาณิชย์

ซ่อมบำารุงเครื่องจักร
และอุปกรณ์ต่างๆ
ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน
ชนิดแผ่นหนา
จำาหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็ก
ผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น
ชนิดม้วน

ผลิตเหล็กแผ่น
เคลือบสังกะสี

นายณรงค์ฤทธิ์ โชตินุชิตตระกูล
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส

 กำากับดูแล - สำานักเทคโนโลยีสารสนเทศกลุ่ม
ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน (CFO) ประธานเจ้าหน้าที่การเงินกลุ่ม

หัวหน้าสำานักบริหารความเสี่ยงกลุ่ม หัวหน้าหน่วยธุรกิจเหล็กปลายน้ำา เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ 
52 ปี

วันที่ดำารงตำาแหน่งผู้บริหาร
1 มกราคม 2553
วันที่ดำารงตำาแหน่งเลขานุการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1 กรกฎาคม 2563

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี

เอกสารแนบแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี/
รายงานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน)
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คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติอบรม

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ

คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
(การจัดการโลจิสติกส์ 
และซัพพลายเชน)  
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

- ปริญญาโท วิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

- ปริญญาตรี สาขาการจัดการ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ประวัติอบรม
- หลักสูตรประกาศนียบัตร  
Director Accreditation Program 
(DAP 60/2006) สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตรประกาศนียบัตร  
Director Certification Program  
(DCP 84/2007) สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตรประกาศนียบัตร  
Finance for Non-Finance Director  
(FND 34/2007) สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 9 
สถาบันวิทยาการตลาดทุน

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้า
และการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 12 
สถาบันวิทยาการการค้า

- หลักสูตรการบริหารความมั่นคง
สำาหรับผู้บริหารระดับสูง  
(สวปอ.มส.SML) รุ่นที่ 2  
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

2560 - 2563
2558 - 2563

2556 - 2562

2558 - 2560

2556 - 2558

2553 - 2557

2553 - 2555

2549 - 2555

2547 - 2555

2544 - 2555
2548 - 2553
2544 - 2553
2543 - 2548

2540 - 2543

- กรรมการ
- กรรมการ  
และกรรมการจัดการ

- กรรมการ  
และกรรมการบริหาร

- กรรมการ  
และกรรมการบริหาร

- ประธานกรรมการ  
และประธาน 
คณะกรรมการจัดการ

- กรรมการ

- ประธานกรรมการ

- กรรมการผู้จัดการใหญ่

- กรรมการ 

- รองประธานกรรมการ

- กรรมการ  
และกรรมการบริหาร

- กรรมการ 
- กรรมการผู้จัดการ 
- กรรมการผู้จัดการ 
- กรรมการผู้จัดการ
 
- General Manager,  
Sales & Marketing

บริษัท ไทยสตีลเซลส์ จำากัด
บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย
จำากัด (มหาชน)
บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย 
จำากัด
บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง 
จำากัด
บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย 
จำากัด (มหาชน)

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี 
ยูเค จำากัด
บริษัท พรปิยะฌาน 
ทรานสปอร์ต จำากัด
บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย 
จำากัด (มหาชน)
บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย 
จำากัด
บริษัท ชูไก จำากัด (มหาชน)

บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย 
จำากัด (มหาชน)
บริษัท ท่าเรือประจวบ จำากัด
บริษัท ไลน์ทรานสปอร์ต จำากัด
บริษัท ท่าเรือประจวบ จำากัด
บริษัท บางสะพานทรานสปอร์ต 
จำากัด
บริษัท ไทยสตีลเซลส์ จำากัด

จำาหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็ก
ผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น
ชนิดม้วน
ผลิตเหล็กแผ่น
เคลือบสังกะสี
ซ่อมบำารุงเครื่องจักร
และอุปกรณ์ต่างๆ
ผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น
ชนิดม้วน

โรงถลุงเหล็ก

ขนส่งสินค้าทางน้ำา
โดยเรือลำาเลียง
ผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น
ชนิดม้วน
ผลิตเหล็กแผ่น
เคลือบสังกะสี
ขายส่งรถเครน 
รถโฟลคลิฟท์ รถขนส่ง
ผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น
ชนิดม้วน
ท่าเรือพาณิชย์
ขนส่งสินค้าทางบก
ท่าเรือพาณิชย์
ขนส่งสินค้าทางบก

จำาหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็ก

การดำารงตำาแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

2562 - ปัจจุบัน
2556 - ปัจจุบัน

- กรรมการผู้จัดการ
- กรรมการ 
และกรรมการบริหาร

บริษัท ท่าเรือประจวบ จำากัด
บริษัท ท่าเรือประจวบ จำากัด

ท่าเรือพาณิชย์
ท่าเรือพาณิชย์

-
นายสมศักดิ์ ศิวะไพบูลย์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส
หัวหน้าหน่วยธุรกิจทางทะเล หัวหน้าศูนย์บริหารความสัมพันธ์พันธมิตรทางธุรกิจ  

หัวหน้าสำานักพัฒนาธุรกิจทางทะเล หัวหน้าสำานักธุรกิจต่อและรีไซเคิลเรือ  
หัวหน้าสำานักธุรกิจนอกชายฝั่งทะเล หัวหน้าสำานักขับเคลื่อนและคู่คิดธุรกิจทางทะเล

อายุ 
59 ปี

วันที่ดำารงตำาแหน่งผู้บริหาร
1 มีนาคม 2556

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
- (2 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี

เอกสารแนบแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี/
รายงานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน)
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คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติอบรม

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ

คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาโท  
สาขา Comparative  
and International Law,  
University of IOWA, U.S.A.

- ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2555 - 2561

2550 - 2555

- Chief Executive Officer

- ผู้ช่วยกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่  
ประจำาสำานักกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่

บริษัท ล็อคตั้น วัฒนา 
อินชัวรันส์ จำากัด
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี 
จำากัด (มหาชน)

ตัวแทนและนายหน้า
ประกันวินาศภัย
ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน
ชนิดม้วนและเหล็กแผ่น
รีดร้อนชนิดม้วนประเภท
ล้างผิวและเคลือบน้ำามัน

การดำารงตำาแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

2562 - ปัจจุบัน - กรรมการ  
และกรรมการบริหาร

- กรรมการ 
และกรรมการบริหาร

บริษัท ท่าเรือประจวบ จำากัด

บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง 
จำากัด

ท่าเรือพาณิชย์

ซ่อมบำารุงเครื่องจักร
และอุปกรณ์ต่างๆ

นายจิร โชตินุชิต
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส

 กำากับดูแล - สำานักกฎหมายกลุ่ม - สำานักการพัฒนาที่ยั่งยืนและสื่อสารกลุ่ม
 - สำานักพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และกิจการท้องถิ่นกลุ่ม - สำานักกำากับดูแลกิจการและปฏิบัติงานกลุ่ม 

หัวหน้าหน่วยธุรกิจพลังงาน หัวหน้าสำานักจัดหากลุ่ม หัวหน้าหน่วยธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน

อายุ 
54 ปี

วันที่ดำารงตำาแหน่งผู้บริหาร
1 กันยายน 2561

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี

นายทินกร ผดุงวงศ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

หัวหน้าศูนย์กลางโซลูชั่นด้านเหล็กกล้า

อายุ 
54 ปี

วันที่ดำารงตำาแหน่งผู้บริหาร
1 พฤษภาคม 2556

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติอบรม

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ

คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมศาสตร์ 
(เครื่องกลและกระบวนการ)  
บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
นานาชาติสิรินธร-ไทยเยอรมัน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ

- ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตร์ 
(โลหการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- ปริญญาตรี  
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2556 - 2558

2549 - 2555

- ผู้ช่วยกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่  
สายการผลิต

- ผู้จัดการทั่วไป 
สายการผลิต 
ด้านปฏิบัติการ 

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี 
จำากัด (มหาชน)

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี 
จำากัด (มหาชน)

ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน
ชนิดม้วนและเหล็กแผ่น
รีดร้อนชนิดม้วนประเภท
ล้างผิวและเคลือบน้ำามัน
ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน
ชนิดม้วนและเหล็กแผ่น
รีดร้อนชนิดม้วนประเภท
ล้างผิวและเคลือบน้ำามัน

การดำารงตำาแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

2563 - ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำากัด 
(มหาชน)

ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน
ชนิดแผ่นหนา

เอกสารแนบแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี/
รายงานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน)

289



นายมนินทร์ อินทร์พรหม
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

บริหาร - สายการผลิต

อายุ 
51 ปี

วันที่ดำารงตำาแหน่งผู้บริหาร
19 พฤษภาคม 2559

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติอบรม

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ

คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ  
มหาวิทยาลัยบูรพา

- ปริญญาตรี  
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2557 - 2558

2555 - 2557

- ผู้จัดการทั่วไป  
สายการผลิต 
ด้านปฏิบัติการ

- ผู้จัดการทั่วไป 
สำานักจัดซื้อกลุ่ม  
สำานักกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี 
จำากัด (มหาชน)

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี 
จำากัด (มหาชน)

ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน
ชนิดม้วนและเหล็กแผ่น
รีดร้อนชนิดม้วนประเภท
ล้างผิวและเคลือบน้ำามัน
ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน
ชนิดม้วนและเหล็กแผ่น
รีดร้อนชนิดม้วนประเภท
ล้างผิวและเคลือบน้ำามัน 

การดำารงตำาแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

2560 - ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย 
จำากัด

ผลิตเหล็กแผ่นเคลือบ
สังกะสี

นายปีเตอร์ โรวสัน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

สังกัด - หน่วยธุรกิจโรงถลุงเหล็ก

อายุ 
58 ปี

วันที่ดำารงตำาแหน่งผู้บริหาร
1 พฤศจิกายน 2557

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติอบรม

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ

คุณวุฒิทางการศึกษา
- The Fellowship of Chartered  
Accountants, Chartered  
Accountant (ICAEW),  
Institute of Chartered Accountants 
of England and Wales Manchester 
Metropolitan University

2556 - 2558

2552 - 2554

2547 - 2551

- Finance Director 

- Finance Director

- CFO

Sahaviriya Steel Industries UK 
Limited 
V2O Management Company 
Limited
Focus Energy Company 
Limited

โรงถลุงเหล็ก

การดำารงตำาแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

ไม่มี

เอกสารแนบแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี/
รายงานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน)
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คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติอบรม

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ

คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาโท สาขาบริหารการเงิน 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

- ปริญญาตรี สาชาเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2560 - 2563

2561 - 2563

2557 - 2560

2547 - 2557

- ผู้ช่วยกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่ 

- ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน

- กรรมการ  
และกรรมการบริหาร

- กรรมการ  
และกรรมการบริหาร

- กรรมการ

- ผู้จัดการทั่วไป 
สำานักการเงิน 
และบัญชีกลุ่ม

- รองกรรมการผู้จัดการ  
และเลขานุการบริษัท

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี 
จำากัด (มหาชน)

บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง 
จำากัด
บริษัท ท่าเรือประจวบ จำากัด

บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำากัด 
(มหาชน)
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี 
จำากัด (มหาชน)

บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำากัด 
(มหาชน)

ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน
ชนิดม้วนและเหล็กแผ่น
รีดร้อนชนิดม้วนประเภท
ล้างผิวและเคลือบน้ำามัน
ซ่อมบำารุงเครื่องจักร
และอุปกรณ์ต่างๆ
ท่าเรือพาณิชย์

ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน
ชนิดแผ่นหนา
ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน
ชนิดม้วนและเหล็กแผ่น
รีดร้อนชนิดม้วนประเภท
ล้างผิวและเคลือบน้ำามัน
ผลิตเหล็กเส้น
และเหล็กข้ออ้อย

การดำารงตำาแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

2563 - ปัจจุบัน - กรรมการ  
และกรรมการจัดการ

- กรรมการ 

บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย 
จำากัด (มหาชน)
บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย 
จำากัด

ผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น
ชนิดม้วน
ผลิตเหล็กแผ่นเคลือบ
สังกะสี

นายวีระวิทย์ ดุละลัมพะ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจเหล็กปลายน้ำา

อายุ 
51 ปี

วันที่ดำารงตำาแหน่งผู้บริหาร
1 มิถุนายน 2560

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี

เอกสารแนบแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี/
รายงานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน)
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คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติอบรม

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ

คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

- ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2551 - 2553 

2550 - 2551

2549 - 2550

- HR & GA Director

- Operation Director

- Operation Manager

New International School of 
Thailand
Master Car Rental 
Company Limited
(Millennium Auto Group)
Master Car Rental 
Company Limited
(Millennium Auto Group)

สถาบันการศึกษาเอกชน

ให้เช่ารถยนต์

ให้เช่ารถยนต์

การดำารงตำาแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

2560 - ปัจจุบัน - กรรมการ  
และกรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำากัด 
(มหาชน)

ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน
ชนิดแผ่นหนา

นายยงยุทธ มลิทอง
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

หัวหน้าสำานักทรัพยากรบุคคลกลุ่ม เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

อายุ 
51 ปี

วันที่ดำารงตำาแหน่งผู้บริหาร
1 มกราคม 2559
วันที่ดำารงตำาแหน่งเลขานุการ
คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
1 มกราคม 2559

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี

นายนเรศ กรุดพันธ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการเทคโนโลยีก่อสร้าง SSI

อายุ 
57 ปี

วันที่ดำารงตำาแหน่งผู้บริหาร
1 เมษายน 2563

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติอบรม

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ

คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ

2557 - 2563

2539 - 2557 

- ผู้จัดการทั่วไป 
ด้านนวัตกรรม

- ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส
ควบคุมคุณภาพ 
และวางแผนการผลิต

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี 
จำากัด (มหาชน)

บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย 
จำากัด (มหาชน)

ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน
ชนิดม้วนและเหล็กแผ่น
รีดร้อนชนิดม้วนประเภท
ล้างผิวและเคลือบน้ำามัน
ผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น
ชนิดม้วน

การดำารงตำาแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

ไม่มี

เอกสารแนบแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี/
รายงานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน)
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นายณภัทร ภาณุพิชิต
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

หัวหน้าสายธุรกิจ

อายุ 
48 ปี

วันที่ดำารงตำาแหน่งผู้บริหาร
1 ธันวาคม 2564

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติอบรม

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ

คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

2564

2561 - 2564

- ผู้จัดการทั่วไป
- หัวหน้าสายงานธุรกิจ 
การค้าในประเทศ

- ผู้จัดการทั่วไป 
ด้านนวัตกรรม

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี 
จำากัด (มหาชน)

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี
จำากัด (มหาชน)

ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน
ชนิดม้วนและเหล็กแผ่น
รีดร้อนชนิดม้วนประเภท
ล้างผิวและเคลือบน้ำามัน
ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน
ชนิดม้วนและเหล็กแผ่น
รีดร้อนชนิดม้วนประเภท
ล้างผิวและเคลือบน้ำามัน

การดำารงตำาแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

2564 - ปัจจุบัน - กรรมการ  
และกรรมการจัดการ 

บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย 
จำากัด (มหาชน)

ผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น
ชนิดม้วน

นายเชาวรัตน์ จั่นประดับ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

หัวหน้าสำานักพัฒนาธุรกิจเหล็กแผ่นชุบสังกะสี หัวหน้าสำานักวิศวกรรมวัสดุกลุ่ม

อายุ 
48 ปี

วันที่ดำารงตำาแหน่งผู้บริหาร
1 ธันวาคม 2564

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติอบรม

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ

คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2556 - 2564 - ผู้จัดการทั่วไป
- หัวหน้าสำานักวิศวกรรม
วัสดุกลุ่ม 

- หัวหน้าสำานักพัฒนาธุรกิจ
เหล็กแผ่นชุบสังกะสี

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี 
จำากัด (มหาชน)

ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน
ชนิดม้วนและเหล็กแผ่น
รีดร้อนชนิดม้วนประเภท
ล้างผิวและเคลือบน้ำามัน

การดำารงตำาแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

ไม่มี

เอกสารแนบแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี/
รายงานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน)
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คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติอบรม

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ

คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

2555 - 2564 - ผู้จัดการทั่วไป
- หัวหน้าศูนย์กลางโซลูชั่น
ด้านเทคโนโลยี

- หัวหน้าสำานักเทคโนโลยี
ระบบควบคุมอัตโนมัติ

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี 
จำากัด (มหาชน)

ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน
ชนิดม้วนและเหล็กแผ่น
รีดร้อนชนิดม้วนประเภท
ล้างผิวและเคลือบน้ำามัน

การดำารงตำาแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

ไม่มี

นายรัชฏ จิรโชติกำาจร
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

หัวหน้าสำานักพัฒนาธุรกิจหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กำากับดูแล สำานักเทคโนโลยีระบบควบคุมอัตโนมัติกลุ่ม

อายุ 
48 ปี

วันที่ดำารงตำาแหน่งผู้บริหาร
1 ธันวาคม 2564

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี

นายชัยภัทร เขมาภิรักษ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

รองหัวหน้าหน่วยธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน

อายุ 
50 ปี

วันที่ดำารงตำาแหน่งผู้บริหาร
1 มกราคม 2565

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติอบรม

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ

คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2564

2560 - 2563

2556 - 2560

- รองกรรมการผู้จัดการ

- ผู้อำานวยการอาวุโส

- ผู้อำานวยการ

บริษัท เคอี แคปปิตอล 
พาร์ทเนอร์ส จำากัด
Master Plan Group 
กลุ่มไทยซีซี
Industrial Estate Plan Group 
กลุ่มไทยซีซี

การดำารงตำาแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

ไม่มี

เอกสารแนบแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี/
รายงานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน)
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คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติอบรม

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ

คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- ปริญญาโท สาขากฎหมายเศรษฐกิจ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- ปริญญาโท สาขากฎหมายธุรกิจ
มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

- ปริญญาโท สาขาการจัดการภาครัฐ 
และเอกชน สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์

- เนติบัณฑิตไทย สำานักอบรมศึกษา
กฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

- ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

ประวัติอบรม
- หลักสูตรประกาศนียบัตร  
Director Certification Program  
(DCP 15/2002) สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตรผู้ที่ทำาหน้าที่สนับสนุน 
การทำางานของคณะกรรมการ  
Company Secretary Program  
(CSP 5/2004) สมาคมส่งเสริม 
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร TLCA Executive  
Development Program (EDP 8)
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

2531 - 2536

2528 - 2536

- ผู้ช่วยเลขานุการ 
คณะกรรมการ

- นักวิจัยอาวุโส

บริษัท สยามเรียลตี้แอนด์
เซอร์วิส จำากัด
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำากัด 
(มหาชน)

บริการให้เช่ารถยนต์

ธนาคารพาณิชย์

การดำารงตำาแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

ไม่มี

นายสุรศักดิ์ งามสิทธิพงศา
เลขานุการบริษัท

อายุ 
63 ปี

วันที่ดำารงตำาแหน่ง
21 มกราคม 2537

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี

เอกสารแนบแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี/
รายงานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน)
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คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติอบรม

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ

คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ  
(การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

ประวัติอบรม
- การวิเคราะห์งบการเงิน
- Update บัญชีและภาษีอากร  
สำาหรับผู้ทำาบัญชี

2560 - 2564 - ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน
และบัญชีบริหาร

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี 
จำากัด (มหาชน)

ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน
ชนิดม้วนและเหล็กแผ่น
รีดร้อนชนิดม้วนประเภท
ล้างผิวและเคลือบน้ำามัน

การดำารงตำาแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

ไม่มี

นายฐนภัทร พงศ์พิพัฒนา
ผู้ควบคุมดูแลการทำาบัญชี (สมุห์บัญชี)

อายุ 
47 ปี

วันที่ดำารงตำาแหน่ง
14 สิงหาคม 2561

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี

ประวัติการกระทำาผิดกฎหมายของผู้บริหารบริษัทดังกล่าวข้างต้น ในระยะ 10 ปีย้อนหลัง 
1. การถูกพิพากษาว่ามีการกระทำาความผิดทางอาญา  มี  ไม่มี
2. การถูกพิพากษาให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด  มี  ไม่มี
3. การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย  มี  ไม่มี

ประวัติการถูกลงโทษ ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทำาความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 
หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้ 
1. การกระทำาการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง  มี  ไม่มีี
2. การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จที่อาจทำาให้สำาคัญผิด หรือปกปิดข้อความจริง
 ที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำาคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง  มี  ไม่มี
3. การกระทำาอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
 หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำาดังกล่าว  มี  ไม่มี

เอกสารแนบแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี/
รายงานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน)
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำานาจควบคุม  
ที่ดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการหรือเป็นผู้บริหารในบริษัทย่อย การร่วมค้า และบริษัทที่เกี่ยวข้อง  

รายชื่อบริษัท บริษัท บริษัทย่อย การร่วมค้า บริษัทที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อ SSI WCE PPC TCRSS ASCO BOU BRW BSBM BSE CB26 CCL CPPW CSMC CHEM

 1.  นายกมล จันทิมา  

 2.  นายทองฉัตร หงศ์ลดารมภ์   

 3.  นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ    

 4.  นายเพิ่มพูน ไกรฤกษ์    

 5.  นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์    

 6.  นายณพงศ์ ศิริขันตยกุล    

 7.  นายสมชาย พิพิธวิจิตรกร   

 8.  นายวิน วิริยประไพกิจ    

 9.  นายนาวา จันทนสุรคน  

 10.  นายกิตติศักดิ์ มาพะเนาว์    

 11.  นายณรงค์ฤทธิ์ โชตินุชิตตระกูล     

 12.  นายสมศักดิ์ ศิวะไพบูลย์   

 13. นายจิร โชตินุชิต   

 14.  นายทินกร ผดุงวงศ์ 

 15.  นายมนินทร์ อินทร์พรหม 

 16.  นายปีเตอร์ โรวสัน

 17.  นายวีระวิทย์ ดุละลัมพะ  

 18.  นายยงยุทธ มลิทอง

 19. นายนเรศ กรุดพันธ์

 20.  นายณภัทร ภาณุพิชิต  

 21.  นายเชาวรัตน์ จั่นประดับ

 22.  นายรัชฏ จิรโชติกำาจร

 23.  นายชัยภัทร เขมาภิรักษ์

เอกสารแนบแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี/
รายงานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน)
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำานาจควบคุม  
ที่ดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการหรือเป็นผู้บริหารในบริษัทย่อย การร่วมค้า และบริษัทที่เกี่ยวข้อง     

รายชื่อบริษัท บริษัท บริษัทย่อย การร่วมค้า บริษัทที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อ SSI WCE PPC TCRSS ASCO BOU BRW BSBM BSE CB26 CCL CPPW CSMC CHEM

 1.  นายกมล จันทิมา  

 2.  นายทองฉัตร หงศ์ลดารมภ์   

 3.  นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ    

 4.  นายเพิ่มพูน ไกรฤกษ์    

 5.  นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์    

 6.  นายณพงศ์ ศิริขันตยกุล    

 7.  นายสมชาย พิพิธวิจิตรกร   

 8.  นายวิน วิริยประไพกิจ    

 9.  นายนาวา จันทนสุรคน  

 10.  นายกิตติศักดิ์ มาพะเนาว ์    

 11.  นายณรงค์ฤทธิ์ โชตินุชิตตระกูล     

 12.  นายสมศักดิ์ ศิวะไพบูลย ์   

 13. นายจิร โชตินุชิต   

 14.  นายทินกร ผดุงวงศ์ 

 15.  นายมนินทร์ อินทร์พรหม 

 16.  นายปีเตอร์ โรวสัน

 17.  นายวีระวิทย์ ดุละลัมพะ  

 18.  นายยงยุทธ มลิทอง

 19. นายนเรศ กรุดพันธ์

 20.  นายณภัทร ภาณุพิชิต  

 21.  นายเชาวรัตน์ จั่นประดับ

 22.  นายรัชฏ จิรโชติกำาจร

 23.  นายชัยภัทร เขมาภิรักษ์

เอกสารแนบแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี/
รายงานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน)
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำานาจควบคุม  
ที่ดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการหรือเป็นผู้บริหารในบริษัทย่อย การร่วมค้า และบริษัทที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)

รายชื่อบริษัท บริษัทที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อ CHUB CMDF CRH CTLA CTRL KR NDID MAEG MK PPD PPE PTO PTOT SF SF13 SLP

 1.  นายกมล จันทิมา 

 2. นายทองฉัตร หงศ์ลดารมภ์

 3.  นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ

 4. นายเพิ่มพูน ไกรฤกษ์ 

 5.  นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์

 6.  นายณพงศ์ ศิริขันตยกุล 

 7. นายสมชาย พิพิธวิจิตรกร

 8. นายวิน วิริยประไพกิจ 

 9. นายนาวา จันทนสุรคน 

 10.  นายกิตติศักดิ์ มาพะเนาว ์

 11.  นายณรงค์ฤทธิ์ โชตินุชิตตระกูล

 12.  นายสมศักดิ์ ศิวะไพบูลย ์

 13.  นายจิร โชตินุชิต

 14.  นายทินกร ผดุงวงศ์ 

 15.  นายมนินทร์ อินทร์พรหม 

 16.  นายปีเตอร์ โรวสัน

 17.  นายวีระวิทย์ ดุละลัมพะ 

 18. นายยงยุทธ มลิทอง

 19.  นายนเรศ กรุดพันธ์

 20. นายณภัทร ภาณุพิชิต

 21. นายเชาวรัตน์ จั่นประดับ

 22. นายรัชฏ จิรโชติกำาจร

 23.  นายชัยภัทร เขมาภิรักษ์

เอกสารแนบแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี/
รายงานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน)

299



รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำานาจควบคุม  
ที่ดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการหรือเป็นผู้บริหารในบริษัทย่อย การร่วมค้า และบริษัทที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)

รายชื่อบริษัท บริษัทที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อ SMC SPC SSN SSR SSPA SVG SVL SVN SVM SVPM SVT TCCI TCHA TCS

 1. นายกมล จันทิมา 

 2. นายทองฉัตร หงศ์ลดารมภ์

 3. นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ

 4. นายเพิ่มพูน ไกรฤกษ์ 

 5. นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์

 6. นายณพงศ์ ศิริขันตยกุล 

 7. นายสมชาย พิพิธวิจิตรกร

 8. นายวิน วิริยประไพกิจ 

 9. นายนาวา จันทนสุรคน 

 10. นายกิตติศักดิ์ มาพะเนาว ์

 11. นายณรงค์ฤทธิ์ โชตินุชิตตระกูล

 12. นายสมศักดิ์ ศิวะไพบูลย ์

 13. นายจิร โชตินุชิต

 14. นายทินกร ผดุงวงศ์ 

 15. นายมนินทร์ อินทร์พรหม 

 16. นายปีเตอร์ โรวสัน

 17. นายวีระวิทย์ ดุละลัมพะ 

 18. นายยงยุทธ มลิทอง  

 19. นายนเรศ กรุดพันธ์

 20. นายณภัทร ภาณุพิชิต

 21. นายเชาวรัตน์ จั่นประดับ

 22. นายรัชฏ จิรโชติกำาจร

 23. นายชัยภัทร เขมาภิรักษ์

เอกสารแนบแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี/
รายงานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน)
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำานาจควบคุม  
ที่ดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการหรือเป็นผู้บริหารในบริษัทย่อย การร่วมค้า และบริษัทที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)

รายชื่อบริษัท บริษัทที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อ TLB TPD TPS TRIS TSB TSS TT WB WS WSB

 1. นายกมล จันทิมา 

 2. นายทองฉัตร หงศ์ลดารมภ์

 3. นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ

 4. นายเพิ่มพูน ไกรฤกษ์ 

 5.  นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์

 6. นายณพงศ์ ศิริขันตยกุล 

 7. นายสมชาย พิพิธวิจิตรกร

 8. นายวิน วิริยประไพกิจ 

 9. นายนาวา จันทนสุรคน 

 10. นายกิตติศักดิ์ มาพะเนาว ์

 11. นายณรงค์ฤทธิ์ โชตินุชิตตระกูล

 12. นายสมศักดิ์ ศิวะไพบูลย ์

 13. นายจิร โชตินุชิต

 14. นายทินกร ผดุงวงศ์ 

 15. นายมนินทร์ อินทร์พรหม 

 16. นายปีเตอร์ โรวสัน

 17. นายวีระวิทย์ ดุละลัมพะ 

 18. นายยงยุทธ มลิทอง

 19. นายนเรศ กรุดพันธ์

 20. นายณภัทร ภาณุพิชิต

 21. นายเชาวรัตน์ จั่นประดับ

เอกสารแนบแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี/
รายงานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน)
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รายชื่อกรรมการ

บริษัทย่อย การร่วมค้า

บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง 
จำากัด

บริษัท ท่าเรือ ประจวบ จำากัด
บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำากัด 

(มหาชน)

 1.  นายกมล จันทิมา

 2. นายทองฉัตร หงศ์ลดารมภ์

 3.  นายวิน วิริยประไพกิจ   

 4. นายหริส สูตะบุตร

 5. นายปัญญา ศรีจันทร์

 6. นายสมศักดิ์ ศิวะไพบูลย์   

 7.  นายกิตติศักดิ์ มาพะเนาว์   

 8. นายณรงค์ฤทธิ์ โชตินุชิตตระกูล     

 9.  นายจิร โชตินุชิต   

 10. นายสุรเดช มุขยางกูร

 11. นางสาวประภา วรรุตม์

 12. นายอนุวัต ชัยกิตติวนิช

 13. นายวีระวิทย์ ดุละลัมพะ  

 14. นายณภัทร ภาณุพิชิต   

 15.  นายเอจิ ฮากียะมะ  

 16. นายโซอิจิโร่ อิจิมูระ  

 17. นายโทชิฮิโระ ทาจิบานะ

 18. นายอิซาโอะ ฟูกูชิมะ

 19. นายฮิเดกิ นิชิฮาระ   

หมายเหตุ  
 = ประธานกรรมการ  = กรรมการ  
 = ประธานกรรมการบริหาร  = กรรมการบริหาร
 = ประธานคณะกรรมการจัดการ  = กรรมการจัดการ
 = กรรมการผู้จัดการใหญ่   = กรรมการผู้จัดการ 

เอกสารแนบ 2
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อยและการร่วมค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

เอกสารแนบแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี/
รายงานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน)
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เอกสารแนบ 3
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท 

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

นางสาวปัทมวรรณ บุญทั่ง  
 ตำาแหน่ง  หัวหน้าสำานักตรวจสอบภายในกลุ่ม และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
 คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ, Southeastern University (London Campus)
    - ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 วุฒิบัตร/ประกาศณียบัตร - Certified Information Systems Auditor (CISA), 
     The Information Systems Audit and Control Association (ISACA)
 ประสบการณ ์ 2554 - 2558 - หัวหน้าสายตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
       บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน)
    2548 - 2554 - ผู้ช่วยหัวหน้าสายตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
       บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน)

หัวหน้างานกำากับดูแลการปฏิบัติงาน

นายจิรภัทร ปัทมสุวรรรณ 
 ตำาแหน่ง  หัวหน้าสำานักกำากับดูแลกิจการและปฏิบัติงานกลุ่ม  
 คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด - ปริญญาโท กฎหมายเศรษฐกิจ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    - ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 วุฒิบัตร/ประกาศณียบัตร - ประกาศนียบัตรบัณฑิตศึกษา สาขากฎหมายภาษีอากร มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 ประสบการณ ์ 2564 - ปัจจุบัน - หัวหน้าสำานักกำากับดูแลกิจการและปฏิบัติงานกลุ่ม
       บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน)
    2563 - 2564  - Country Legal Counsel 
       บริษัท เอบีบี อิเล็คทริฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำากัด
    2561 - 2563  -  หัวหน้าสำานักกฎหมายกลุ่ม 
       บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน)
    2554 - 2561  -  ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายกฎหมาย 
       บริษัท เเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)

เอกสารแนบแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี/
รายงานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน)
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เอกสารแนบ 4
ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 

รายละเอียดปรากฏในหัวข้อ 1.2.3 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

เอกสารแนบ 5
นโยบายและแนวปฏิบัติการกำากับดูแลกิจการ ฉบับเต็ม และจรรยาบรรณธุรกิจ ฉบับเต็ม

เอกสารแนบ 6
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายละเอียดปรากฏในหัวข้อ 8.2 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา 

รายละเอียดปรากฏบนเว็บไซต์ 
https://www.ssi-steel.com/investor-relations/corporate-governance/ 

READ
MORE

เอกสารแนบแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี/
รายงานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน)
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เอกสารแนบแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี/
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บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน)

ส�านักงานใหญ่
28/1 อาคารประภาวิทย์ ชั้น 2 - 3 
ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ : 0-2238-3063-82,
  0-2630-0280-6 
โทรสาร : 0-2236-8890,
  0-2236-8892

ส�านักงานโรงงาน  
9 หมู่ที่ 7 ตำาบลแม่รำาพึง อำาเภอบางสะพาน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140
โทรศัพท์ : 0-3269-1403,
  0-3269-1411,
  0-3269-1413-14,
  0-3269-1419-20
โทรสาร : 0-3269-1416,
  0-3269-1421


	สารบัญ
	ส่วนที่ 1
การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท
	ส่วนที่ 2
การกำกับดูแลกิจการ
	ส่วนที่ 3
งบการเงิน
	ส่วนที่ 4
การรับรองความถูกต้อง
ของข้อมูล
	เอกสารแนบ



