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วิสัยทัศนและพันธกิจ

คานิยม
integrity

aim for
excellence

ซื่อสัตย

teamwork
การทํางานเปนทีม

มุงสูความเปนเลิศ
We do
what we say
ทําในสิ่งที่เราพูด

One for all,
all for one
เพื่อสวนรวม
รวมเปนหนึ่งเดียว

The best
is yet to be
ยังมีสิ่งที่ดีกวานี้

i F a c t s
Fighting spirit

can change

service-mind

จิตใจนักสู

กลาเปลี่ยน

สํานึกในการใหบริการ

Never give up
สู ไมถอย

Be the leader
of change
เปนผูนําการเปลี่ยนแปลง

Deliver more than
expected
ใหมากกวา
ที่ถูกคาดหวัง
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ผลประกอบการสําคัญ

ผลประกอบการสําคัญ
2558
ขอมูลสําคัญทางการเงิน
รายไดจากการขายและใหบริการ
รายไดรวม
ตนทุนขายและใหบริการ
กําไร (ขาดทุน) ขั้นตน
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ สวนที่เปนของบริษัทใหญ
สินทรัพยรวม
หนี้สินรวม
สวนของผูถือหุน
สวนของผูถือหุนของบริษัทใหญ
อัตรากําไร (ขาดทุน) สุทธิ
อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุนเฉลี่ย
อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวมเฉลี่ย
อัตราสวนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยตอสวนของผูถือหุน
กําไร (ขาดทุน) สุทธิตอหุน
มูลคาตามบัญชีตอหุน

1)
2)
3)

2556 3)

(ปรับปรุงใหม)

ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท
รอยละ
รอยละ
รอยละ
เทา
บาท
บาท

สรุปขอมูลหลักทรัพย “SSI”
ราคาปด 1)
ราคาสูงสุด
ราคาตํ่าสุด
ราคาเฉลี่ย
ปริมาณหุน
ราคาพาร
ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยรายวัน
มูลคาการซื้อขายเฉลี่ยรายวัน
มูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาด 1)
สัดสวนการถือหุนตางชาติสูงสุด
สัดสวนการถือหุนตางชาติ 2)
สัดสวนการถือหุนของผูถือหุนรายยอย 2)
อัตราสวนราคาหุนตอกําไรสุทธิตอหุน 1)
เงินปนผลตอหุน
อัตราผลตอบแทนเงินปนผล

2557

20,173
20,495
19,392
781
(40,840)
28,665
64,904
(36,239)
(36,946)
(202.45)
N.A.
(77.12)
N.A.
(1.27)
(1.15)

2558
บาท
บาท
บาท
บาท
ลานหุน
บาท
ลานหุน
ลานบาท
ลานบาท
รอยละ
รอยละ
รอยละ
เทา
บาท
รอยละ

ขอมูล ณ วันทําการสุดทายของเดือนธันวาคม
ขอมูล ณ วันทําการสุดทายของเดือนธันวาคม หรือวันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนลาสุด
ขอมูลป 2556 เปนขอมูลเดิมกอนปรับปรุงตามเกณฑการเลิกกิจการ

0.04
0.31
0.03
0.11
32,166
1.00
81
9
1,287
49.00
27.61
50.38
N.A.
-

33,092
33,344
30,836
2,256
(4,903)
77,252
71,792
5,460
4,660
(14.82)
(67.84)
(6.05)
9.61
(0.15)
0.14

2557
0.29
0.44
0.27
0.35
32,166
1.00
57
20
9,328
49.00
30.41
44.68
N.A.
-

65,387
65,892
70,250
(4,863)
(7,053)
84,726
74,116
10,610
9,794
(10.79)
(62.52)
(8.14)
4.89
(0.24)
0.30

2556
0.30
0.72
0.30
0.55
32,166
1.00
86
47
9,650
49.00
30.31
48.45
N.A.
-
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รายไดจากการขายและใหบริการ

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ

หนวย : ลานบาท

หนวย : ลานบาท
65,387

2558

33,092

2557

2556

(4,903)

(7,053)

20,173

2558

2557

(40,840)

2556 1)

(ปรับปรุงใหม)
1)

ขอมูลป 2556 เปนขอมูลเดิมกอนปรับปรุงตามเกณฑการเลิกกิจการ

มูลคา
หลักทรัพย
ตามราคาตลาด

การบริโภคเหล็กรีดรอน
ของประเทศไทยเปรียบเทียบกับ
ปริมาณการจําหนายของบริษัท
การบริโภคเหล็กแผนรีดรอน
ของประเทศไทย (ลานตัน)
ปริมาณการจําหนายของบริษัท (ลานตัน)

ปริมาณการซื้อขาย
เฉลี่ยรายวันเปรียบเทียบกับ
มูลคาซื้อขายเฉลี่ยรายวัน
ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยรายวัน (ลานหุน)
มูลคาซื้อขายเฉลี่ยรายวัน (ลานบาท)
9

1.13

2558

1,287
ลานบาท

2558

2558

6.49

81

1.47

20

2557

9,328

2557

2557

(ปรับปรุงใหม)

(ปรับปรุงใหม)

ลานบาท
6.96

57

2.13

2556

47

9,650

2556

2556

ลานบาท
7.52

86
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เรียน ทานผูถือหุน
สืบเนื่องจากสภาวะตลาดเหล็กโลกที่มีการผลิตลนความตองการของตลาดอยางรุนแรงตั้งแตปลายป
2557 เปนตนมา โดยมีสาเหตุหลักจาก 1) ปริมาณการสงออกเหล็กของประเทศจีนที่สูงสุดเปนประวัติการณ
จากปญหากําลังการผลิตของประเทศจีนที่ลนเกินความตองการอยางหนัก เนื่องจากการอุดหนุนที่ไมเปน
ธรรม ระบบคืนภาษีสงออกที่บิดเบือน และปญหาอุปสงคของประเทศจีนที่ลดลงจากการชะลอตัวการเติบโต
ทางเศรษฐกิจ และ 2) ปจจัยลบจากคาเงินสกุลรูเบิลรัสเซียและคาเงินยูเครนที่ตกตํ่าอยางมากจากความไมสงบ
ทางการเมือง สงผลใหอุปสงคและอุปทานของสินคาเหล็กไมสมดุลอยางรุนแรง ราคาสินคาโภคภัณฑรวมถึง
ราคาเหล็กที่ปรับลดลงอยางตอเนื่อง และไดสงผลกระทบใหกลุมบริษัทประสบปญหาขาดทุนอยางหนัก
ในป 2558 โดยเฉพาะจากธุรกิจโรงถลุงเหล็กในสหราชอาณาจักร ดําเนินงานโดยบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี
ยูเค จํากัด (“SSI UK”) ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัท โดยบริษัทไดรายงานเหตุการณสําคัญที่เกิดขึ้นกับ
กลุมบริษัทตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมาอยางตอเนื่อง สรุปลําดับเหตุการณสําคัญที่เกิดขึ้นตั้งแต
ชวงเดือนกันยายน 2558 จนถึงปจจุบัน ดังนี้
1. 18 กันยายน 2558 SSI UK ประกาศหยุดการผลิตเหล็กแทงแบนชั่วคราว
2. 21 กันยายน 2558 กลุมธนาคารเจาหนี้เงินกูของ SSI UK ซึ่งประกอบดวย ธนาคารไทยพาณิชย
จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) และธนาคารทิสโก จํากัด
(มหาชน) (รวมเรียกวา “กลุมธนาคารเจาหนี้รายใหญ”) เรียกให SSI UK
ชําระหนี้ที่คางอยูตามเงื่อนไขการกูเงิน และขอใหบริษัทรวมรับผิดชอบ
ในการชํ า ระหนี้ ดั ง กล า วในฐานะผู  คํ้ า ประกั น สํ า หรั บ หนี้ ว งเงิ น จํ า นวน
790 ลานดอลลารสหรัฐ หรือประมาณ 2.8 หมื่นลานบาท
3. 1 ตุลาคม 2558
กลุมธนาคารเจาหนี้รายใหญไดเรียกใหบริษัทชําระหนี้ที่คางอยูตามเงื่อนไข
การกูยืมเงิน สําหรับหนี้วงเงินประมาณ 2.39 หมื่นลานบาท เพิ่มเติมจาก
กรณีภาระหนี้ในฐานะผูคํ้าประกันของ SSI UK
4. 1 ตุลาคม 2558
จากการหารื อ ร ว มกั น กั บ กลุ ม ธนาคารเจ า หนี้ ร ายใหญ เ พื่ อ หาแนวทาง
ในการรักษาธุรกิจแผนเหล็กรีดรอนของบริษัทใหสามารถดําเนินการได
ตามปกติและรักษามูลคาทางธุรกิจของบริษัทไว บริษัทจึงตัดสินใจยื่นคํารอง
ขอฟนฟูกิจการตอศาลลมละลายกลาง (“ศาล”) และศาลไดรับคํารองขอ
ฟนฟูกิจการของบริษัทไวในวันเดียวกัน เปนคดีหมายเลขดําที่ ฟ.23/2558
และนัดไตสวนคํารองดังกลาวในวันที่ 21 ธันวาคม 2558
5. 2 ตุลาคม 2558
SSI UK ยื่นคํารองขอเลิกกิจการและชําระบัญชี (Liquidation) ตอศาลทองถิ่น
ณ สหราชอาณาจักร
6. 21 ธันวาคม 2558 คูความประสงคจะนําพยานขึ้นเบิกความ ศาลจึงกําหนดนัดไตสวนคํารองขอ
ฟนฟูกิจการของบริษัทครั้งตอไปในวันที่ 17 กุมภาพันธ 2559
7. 17 กุมภาพันธ 2559 ศาลไตสวนคํารองเสร็จสิ้น และกําหนดนัดฟงคําสั่งการขอฟนฟูกิจการ
ของบริษัทในวันที่ 10 มีนาคม 2559
8. 10 มีนาคม 2559 ศาลมีคําสั่งใหบริษัทฟนฟูกิจการและตั้งบริษัทเปนผูทําแผนฟนฟูกิจการ
(“ผูทําแผน”)
ขั้นตอนสําคัญลําดับตอไปคือ บริษัทในฐานะผูทําแผนจะจัดทําแผนฟนฟูกิจการ (“แผน”) ภายในระยะ
เวลาไมเกิน 5 เดือน นับจากวันโฆษณาคําสั่งตั้งผูทําแผนในราชกิจจานุเบกษา เสนอใหแกเจาพนักงาน
พิทักษทรัพยจัดประชุมเพื่อใหเจาหนี้ลงมติยอมรับแผนและเสนอศาลเพื่อใหมีคําสั่งเห็นชอบดวยแผน
ตามลําดับตอไป โดยบริษัทจะดําเนินการตามแผนฟนฟูกิจการอยางเครงครัด และเมื่อการฟนฟูกิจการ
ของบริษัทไดดําเนินการเปนผลสําเร็จตามแผนแลว บริษัทจะขอออกจากการฟนฟูกิจการตอศาลตอไป
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บริษัทขอเรียนใหทานผูถือหุนทราบเพิ่มเติมวา นับแตวันที่ 10 มีนาคม 2559 ซึ่งเปนวันที่ศาลมีคําสั่ง
ใหฟน ฟูกจิ การและตัง้ ผูท าํ แผน เปนตนมา อํานาจหนาทีใ่ นการจัดการกิจการและทรัพยสนิ ของคณะกรรมการ
และผูบริหารของบริษัทเปนอันสิ้นสุดลง บรรดาสิทธิตามกฎหมายของผูถือหุนของบริษัท (ยกเวนสิทธิที่จะ
ไดรบั เงินปนผล-ถามี) จะระงับลงเปนการชัว่ คราว โดยอํานาจหนาทีแ่ ละสิทธิตา งๆ ดังกลาวจะตกแกผทู าํ แผน
ซึง่ เปนไปตามกฎหมาย แตโดยทีศ่ าลมีคาํ สัง่ ตัง้ ใหบริษทั เปนผูท าํ แผน คณะกรรมการบริษทั จึงมีอาํ นาจหนาที่
ในการจัดการกิจการและทรัพยสินของบริษัทไดอยางตอเนื่องตอไปในฐานะผูทําแผน
โดยผลของกฎหมายฟน ฟูกจิ การ ผูท าํ แผนจะเปนผูใ ชสทิ ธิตา งๆ ตามกฎหมายแทนผูถ อื หุน จนกวาศาล
จะมีคําสั่งเห็นชอบดวยแผน และเมื่อศาลมีคําสั่งเห็นชอบดวยแผนแลว อํานาจหนาที่และสิทธิตางๆ
ของผูทําแผนจะตกแกผูบริหารแผน ตามลําดับตอไป ดังนั้น ภายหลังจากวันที่ศาลมีคําสั่งใหบริษัทฟนฟู
กิ จ การแล ว บริ ษั ท จึ ง ไม ต  อ งจั ด ประชุ ม สามั ญ
ผูถือหุนประจําป จนกวาบริษัทจะออกจากแผน
ฟนฟูกิจการ อยางไรก็ดี บริษัทตระหนักและให
ความสําคัญกับการสื่อสารและการเผยแพรขอมูล
ต า งๆ ที่ จํ า เป น ให ผู  ถื อ หุ  น รั บ ทราบ และยั ง คง
มีหนาที่รายงานความคืบหนาเกี่ยวกับการฟนฟู
กิ จ การ รวมถึ ง ผลการดํ า เนิ น งานของบริ ษั ท
ต อ ตลาดหลั ก ทรั พ ย ฯ โดยท า นผู  ถื อ หุ  น ยั ง คง
สามารถดูรายงานประจําปและรายงานกิจกรรม
ความรั บ ผิ ด ชอบต อ สั ง คมฉบั บ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส
รวมทั้ ง สามารถติ ด ตามข อ มู ล ข า วสารต า งๆ
ของบริษัทไดเชนเดิมผานการแจงสารสนเทศตอ
ตลาดหลักทรัพยฯ หรือเว็บไซตของบริษัทที่ http://
ssi-steel.com รวมถึงหนวยงานนักลงทุนสัมพันธ
ของบริษทั ทางเบอรโทรศัพท 0-2238-3063-82 หรือ
ทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกสที่ ir@ssi-steel.com
คณะกรรมการบริ ษั ท ซึ่ ง ทํ า หน า ที่ เ ป น
คณะกรรมการของผูทําแผนฟนฟูกิจการของบริษัท
ใหคาํ มัน่ วา จะทําหนาทีใ่ นการกํากับดูแลการบริหาร
จัดการของบริษัทใหดีที่สุดบนหลักธรรมาภิบาล
ควบคูไปกับการทําหนาที่ในฐานะผูทําแผน เพื่อให
แผนมีความเปนธรรม เหมาะสม ไดรับการยอมรับ
จากเจาหนี้ และผานความเห็นชอบจากศาล เพือ่ ให
การฟน ฟูกจิ การของบริษทั เปนผลสําเร็จตามแผนงาน
ที่กําหนดไว
ในนามของคณะกรรมการบริษัท ผมขอขอบคุณทานผูถือหุน ลูกคา สถาบันการเงิน ผูขาย ชุมชน
หน ว ยงานภาครั ฐ และเอกชนที่ เ กี่ ย วข อ ง รวมถึ ง ผู  บ ริ ห ารและพนั ก งานของบริ ษั ท ที่ ส นั บ สนุ น บริ ษั ท
ในทุกกิจกรรมที่เกี่ยวของตลอดมา แมวาบริษัทจะอยูในสถานการณที่ยากลําบาก รวมถึงในความรวมมือ
ที่จะเกิดขึ้นตอไป การสนับสนุนของทุกทานเปนกําลังใจใหบริษัทดําเนินการตามกระบวนการฟนฟูกิจการ
เพื่อใหธุรกิจเดินตอไปได กาวขามภาระหนี้สิน พลิกฟนกลับมามีผลการดําเนินงานที่เปนปกติในอนาคต

SSI

สารจาก

ประธานกรรมการบริษัท

นายวิทย วิริยประไพกิจ
ประธานกรรมการบริษัท
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นโยบายและภาพรวม
การประกอบธุรกิจ

รายงานประจําป 2558
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”)
เปนผูผลิตเหล็กแผนรีดรอนชนิดมวนรายแรกของประเทศไทย
และผูผลิตเหล็กแผนครบวงจรรายใหญที่สุดในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต มีโรงงานเอสเอสไอบางสะพานซึ่งเปนโรงงาน
ผลิตเหล็กกลางนํ้า ดวยกําลังการผลิตเหล็กแผนรีดรอนชนิดมวน
สู ง สุ ด 4 ล า นตั น ต อ ป และกํ า ลั ง การผลิ ต เหล็ ก แผ น รี ด ร อ น
ชนิดมวนประเภทปรับผิวและเคลือบนํ้ามันสูงสุด 1 ลานตันตอป

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

มียุทธศาสตรหลัก คือ “สรางสรรคนวัตกรรมผลิตภัณฑเหล็กแผน
ที่มีมูลคาเพิ่มพิเศษ (Innovate Premium Value Products)” เพื่อ
รองรับความตองการใชเหล็กทีเ่ พิม่ ขึน้ ของภูมภิ าคในอุตสาหกรรม
ตางๆ เชน ยานยนต พลังงาน เครื่องใชไฟฟา บรรจุภัณฑ ขนสง
และการกอสราง
บริษัทมีการรวมลงทุนในโครงการเหล็กปลายนํ้าตอเนื่อง
ทีส่ าํ คัญ ประกอบดวยบริษทั เหล็กแผนรีดเย็นไทย จํากัด (มหาชน)
(“TCRSS”) ซึ่งเปนผูผลิตเหล็กแผนรีดเย็นรายแรกและรายใหญ
ที่สุดของประเทศไทย ดวยกําลังการผลิตสูงสุด 1.2 ลานตัน
ตอป บริษัท เหล็กแผนเคลือบไทย จํากัด (“TCS”) ผูผลิตเหล็ก
แผนเคลือบสังกะสีดวยกรรมวิธีทางไฟฟารายแรกและรายใหญ
ทีส่ ดุ ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต มีกาํ ลังการผลิตสูงสุด 240,000
ตันตอป
โรงงานทั้ ง หมดในประเทศไทยของกลุ  ม บริ ษั ท ตั้ ง อยู  บ น
ชายฝงดานตะวันตกของอาวไทย ณ อําเภอบางสะพาน จังหวัด
ประจวบคีรขี นั ธ ซึง่ อยูห า งจากกรุงเทพมหานครเพียง 400 กิโลเมตร
และเปนทําเลยุทธศาสตรที่ดีที่สุดในประเทศสําหรับการดําเนิน
ธุรกิจเหล็กแบบครบวงจร บริษัทมีการรวมลงทุนในบริษัท ทาเรือ
ประจวบ จํากัด (“PPC”) ใหบริการทาเรือพาณิชยเอกชน ที่มี
ความลึกที่สุดในประเทศไทย รองรับการขนถายวัตถุดิบและ
ผลิตภัณฑเหล็กไดในปริมาณมาก นอกจากนี้ บริษัทยังขยาย
ขีดความสามารถในงานวิศวกรรมบริการโดยลงทุนรอยละ 100
ในบริษัท เวสทโคสท เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (“WCE”) ใหบริการงาน
ดานวิศวกรรม การจัดการงานซอมบํารุงโรงงานอุตสาหกรรม
งานออกแบบและผลิ ต เครื่ อ งจั ก รและชิ้ น ส ว นจั ก รกล งาน
ขึ้นรูปและประกอบโครงสรางโลหะ รวมถึงการใหบริการดาน
การออกแบบวิศวกรรม การจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ และ
การกอสรางโรงงานอุตสาหกรรมแบบครบวงจร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 กลุมบริษัทมีพนักงานทั้งสิ้น
2,300 คน ทั้งนี้ กลุมบริษัทยังคงยึดมั่นในนโยบายการรับคน
ในทองถิ่นเขาทํางาน โดย ณ สิ้นป 2558 มีจํานวนพนักงานที่เปน
คนในทองถิ่นรอยละ 89 ของจํานวนพนักงานที่โรงงานเอสเอสไอ
บางสะพาน

รายงานประจําป 2558
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)
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การดําเนินงานของกลุมบริษัทสามารถแบงตามประเภท
ธุรกิจไดดังนี้

ธุรกิจเหล็ก
ธุรกิจเหล็กแผนรีดรอน ดําเนินการโดยบริษัท สําหรับใช
ในอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน เครื่องใชไฟฟา ถังแกส
ทอเหล็ก และกอสราง และใชเปนวัตถุดบิ ในอุตสาหกรรมตอเนือ่ ง
ธุรกิจเหล็กปลายนํ้า ประกอบดวย ธุรกิจเหล็กแผนรีดเย็น
ดําเนินการโดย TCRSS ใชเหล็กแผนรีดรอนคุณภาพสูงของบริษทั
เปนวัตถุดิบในการผลิต ธุรกิจเหล็กแผนเคลือบ ดําเนินการโดย
TCS และใชเหล็กแผนรีดเย็นเปนวัตถุดิบในการผลิต

ธุรกิจทาเรือ
บริษทั ไดรว มลงทุนใน PPC ซึง่ มีทา เทียบเรือใหบริการจํานวน
4 ทา สามารถรองรับเรือขนถายสินคาที่มีระวางขับนํ้าสูงสุดถึง
100,000 DWT พรอมกัน 2 ลํา โดยในป 2555 ไดเริม่ เปดใหบริการ
ขนถายเหล็กแทงแบนดวยเครนหนาทาขนาดนํ้าหนักยกสูงสุด
100 ตั น จํ า นวน 2 ตั ว เพื่ อ ลดต น ทุ น การขนส ง และรองรั บ
การขนถายผลิตภัณฑเหล็กอยางมีประสิทธิภาพ

ธุรกิจวิศวกรรม
ดําเนินการโดย WCE ซึ่งในชวงเริ่มตนใหบริการแกกิจการ
ภายในกลุมบริษัทเปนหลัก ปจจุบันไดขยายการใหบริการไปสู
ลูกคาในประเทศและตางประเทศ ทั้งในกลุมอุตสาหกรรมเหล็ก
กลุ  ม อุ ต สาหกรรมกระดาษ กลุ  ม อุ ต สาหกรรมซี เ มนต กลุ  ม
อุตสาหกรรมพลังงาน กลุมอุตสาหกรรมปโตรเคมี
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การเปลี่ยนแปลง
และพัฒนาการที่สําคัญ
ในป 2558

รายงานประจําป 2558
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)

24 เมษายน 2558
• บริษัทไดดําเนินการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนของ
บริษัทกับนายทะเบียนบริษัทมหาชนจํากัด กรมพัฒนาธุรกิจ
การคา กระทรวงพาณิชย จาก 39,867,778,559 บาท เปน
34,263,663,124 บาท มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท โดยการตัด
หุนที่ยังไมไดออกจําหนาย จํานวน 5,604,115,435 หุน เวนแต
หุนที่ยังไมไดออกจําหนาย จํานวน 2,907,405,000 หุน ซึ่งเปน
หุนที่ออกเพื่อรองรับหุนกูแปลงสภาพเปนหุนสามัญของบริษัท

30 เมษายน 2558

20 เมษายน 2558
• ที่ประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 26 มีมติอนุมัติใหเพิ่มทุน
จดทะเบี ย นของบริ ษั ท จาก 34,263,663,124 บาท เป น
50,263,663,124 บาท โดยการออกหุ  น เพิ่ ม ทุ น จํ า นวน
16,000,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท เพื่อเสนอขาย
ใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ซึ่งเปนบุคคล
ที่ไมเกี่ยวโยงกันของบริษัท โดยกําหนดระยะเวลาการเพิ่มทุน
ภายใน 1 ป นับตั้งแตวันที่ประชุมสามัญผูถือหุนมีมติอนุมัติ
การเพิ่มทุนดังกลาว

• บริษัทไดดําเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริษัทกับนายทะเบียนบริษัทมหาชนจํากัด กรมพัฒนาธุรกิจ
การคา กระทรวงพาณิชย จากจํานวน 34,263,663,124 บาท
เป น จํ า นวน 50,263,663,124 บาท โดยการออกหุ  น สามั ญ
เพิ่มทุนจํานวน 16,000,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท

22 พฤษภาคม 2558
• ผูถ อื หุน กูแ ปลงสภาพดอยสิทธิครัง้ ที่ 1/2555 (“หุน กูแ ปลง
สภาพ”) ของบริษัทใชสิทธิแปลงสภาพตามหุนกูแปลงสภาพ
ครั้งสุดทาย 4 หนวย รวมมูลคา 4,000 บาท เปนหุนสามัญ
เพิ่มทุนของบริษัท จํานวนรวม 4,000 หุน มูลคาที่ตราไว หุนละ
1 บาท และบริษัทไดดําเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแลว
เพิ่มจาก 32,166,258,124 บาท เปน 32,166,262,124 บาท

22 เมษายน 2558
• บริ ษั ท รั บ มอบเกี ย รติ บั ต ร ESG100 Company จาก
สถาบันไทยพัฒน ในฐานะบริษัทจดทะเบียนหมวดอุตสาหกรรม
ที่มีความโดดเดนในการดําเนินธุรกิจดานสิ่งแวดลอม สังคม และ
ธรรมาภิบาล

25 พฤษภาคม 2558
• บริษัทชําระดอกเบี้ยงวดสุดทายพรอมเงินตนตามราคา
ไถถอนหุนกูแปลงสภาพซึ่งมีจํานวนคงเหลือ 275 หนวย คิดเปน
มูลคา 275,000 บาท ใหผูถือหุนกูแปลงสภาพ

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญในป 2558

รายงานประจําป 2558
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)
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2 กรกฎาคม 2558

1 ตุลาคม 2558

• บริ ษั ท ได รั บ รางวั ล สถานประกอบกิ จ การดี เ ด น ด า น
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
ระดับประเทศ ประจําป 2558 (รางวัลตอเนื่อง 4 ป) จัดโดย
กระทรวงแรงงาน

• กลุมธนาคารเจาหนี้รายใหญไดเรียกใหบริษัทชําระหนี้
ที่คางอยูตามเงื่อนไขการกูยืมเงินเพิ่มเติมจากกรณีของ SSI UK
สําหรับหนี้วงเงินประมาณ 2.39 หมื่นลานบาท เนื่องจากบริษัท
อยูใ นภาวะทีม่ หี นีส้ นิ มากกวาทรัพยสนิ และจากการหารือรวมกัน
กับกลุมธนาคารเจาหนี้รายใหญเพื่อหาแนวทางในการรักษา
ธุรกิจแผนเหล็กรีดรอนของบริษัทใหสามารถดําเนินการไดตาม
ปกติ และรักษามูลคาทางธุรกิจของบริษทั ไว คณะกรรมการบริษทั
จึงมีความเห็นวา บริษัทควรเขาสูกระบวนการปรับปรุงโครงสราง
หนี้ผานวิธีการฟนฟูกิจการ โดยอนุมัติใหบริษัทยื่นคํารองขอฟนฟู
กิจการตอศาลลมละลายกลาง (“ศาล”) ในวันที่ 1 ตุลาคม 2558
รวมถึงอนุมัติใหบริษัทเปนผูทําแผนฟนฟูกิจการ

17 กรกฎาคม 2558
• บริษัทไดรับรางวัลเกียรติยศสถานประกอบกิจการดีเดน
ด า นแรงงานสั ม พั น ธ แ ละสวั ส ดิ ก ารแรงงานประเภท 10 ป
ติดตอกัน (พ.ศ. 2549 - 2558) จัดโดยกระทรวงแรงงาน

18 กันยายน 2558
• SSI UK ประกาศหยุดผลิตเหล็กแทงแบนชัว่ คราว ระหวาง
รอผลการหารือกับผูม สี ว นไดเสียในการใหความรวมมือลดตนทุน
การผลิตและหยุดผลขาดทุนของธุรกิจโรงถลุงเหล็ก

• บริษัทไดยื่นคํารองขอฟนฟูกิจการตอศาล และศาลไดรับ
คํารองขอฟนฟูกิจการของบริษัทไวในวันเดียวกัน โดยมีกําหนด
นัดไตสวนคํารองดังกลาวในวันที่ 21 ธันวาคม 2558

2 ตุลาคม 2558
21 กันยายน 2558

• ศาลทองถิน่ ณ สหราชอาณาจักร รับคํารองขอเลิกกิจการ
และชําระบัญชี (Liquidation) ของ SSI UK ซึ่งสงผลใหสินทรัพย
ของ SSI UK เข า สู  ก ระบวนการชํ า ระบั ญ ชี ใ นทั น ที รวมถึ ง
สงผลใหคณะกรรมการของ SSI UK สิ้นสุดอํานาจดําเนินการ
ใน SSI UK

• กลุมธนาคารเจาหนี้เงินกูของ SSI UK ซึ่งประกอบดวย
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จํากัด
(มหาชน) และธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) (รวมเรียกวา “กลุม
ธนาคารเจาหนี้รายใหญ”) เรียกให SSI UK ชําระหนี้ที่คางอยู
ตามเงื่อนไขการกูเงิน เนื่องจากความไมแนนอนจากหลายปจจัย
ที่ไมสามารถควบคุมได ซึ่งสงผลใหการกลับมาดําเนินการผลิต
อีกครั้งของ SSI UK ไมมีความชัดเจน และจากฐานะการเงิน
ของ SSI UK ไมสามารถที่จะชําระหนี้ได กลุมธนาคารเจาหนี้
รายใหญจึงขอใหบริษัทรวมรับผิดชอบในการชําระหนี้ดังกลาว
ในฐานะผูค าํ้ ประกัน สําหรับหนีว้ งเงินจํานวน 790 ลานดอลลารสหรัฐ
หรือประมาณ 2.8 หมื่นลานบาท

21 ธันวาคม 2558

23 กันยายน 2558

• ศาลดําเนินการไตสวนคํารองเสร็จสิ้น และกําหนดนัดฟง
คําสั่งการขอฟนฟูกิจการของบริษัทในวันที่ 10 มีนาคม 2559

• บริ ษั ท ได รั บรางวั ลอุ ต สาหกรรมดี เด น ประจํ าป 2558
ประเภทการบริหารความปลอดภัย และประเภทการบริหารงาน
คุณภาพ จัดโดยกระทรวงอุตสาหกรรม

10 มีนาคม 2559

• คู  ค วามประสงค จ ะนํ า พยานขึ้ น เบิ ก ความ ศาลจึ ง นั ด
กําหนดวันนัดไตสวนครั้งตอไปในวันที่ 17 กุมภาพันธ 2559

17 กุมภาพันธ 2559

• ศาลลมละลายกลางมีคําสั่งใหบริษัทฟนฟูกิจการและตั้ง
บริษัทเปนผูทําแผนฟนฟูกิจการ
• บริษัทชี้แจงแนวทางการแกไขเหตุแหงการเพิกถอนจาก
การเปนหลักทรัพยจดทะเบียน
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รายงานประจําป 2558
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)

โครงสราง
กลุมเอสเอสไอ

35.19%
ธุรกิจ
เหล็กแผนรีดรอน

ธุรกิจ
เหล็กแผนรีดเย็น

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)

บริษัท เหล็กแผนรีดเย็นไทย จํากัด (มหาชน)

เหล็กแผนรีดรอนชนิดมวน
เหล็กแผนรีดรอนชนิดมวน
ประเภทปรับผิวและเคลือบนํ้ามัน

ธุรกิจหลัก

เหล็กแผนรีดเย็น

เสริมสรางรายได
และสนับสนุน
ความมั่นคงอยางยั่งยืน

รายงานประจําป 2558
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)
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3.7%

51%

99.99%

ธุรกิจ
เหล็กแผนเคลือบ

ธุรกิจทาเรือ

ธุรกิจวิศวกรรม

บริษัท เหล็กแผนเคลือบไทย จํากัด
เหล็กแผนเคลือบสังกะสี
ดวยกรรมวิธีทางไฟฟา

เสริมสรางรายได
และสนับสนุน
ความมั่นคงอยางยั่งยืน

บริษัท ทาเรือประจวบ จํากัด

บริษัท เวสทโคสท เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด

ทาเรือพาณิชยเอกชน

งานดานวิศวกรรมและซอมบํารุง
และออกแบบทางวิศวกรรม

ลดตนทุน
และเพิ่มรายได

ลดตนทุน
และเพิ่มรายได
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ความสัมพันธกับกลุมธุรกิจของผูถือหุนใหญ

ความสัมพันธ
กับกลุมธุรกิจ
ของผูถือหุนใหญ

รายงานประจําป 2558
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)

บริ ษั ท และบริ ษั ท ย อ ยเป น ส ว นหนึ่ ง ของกลุ  ม ธุ ร กิ จ ของ
เครือสหวิริยาซึ่งเปนผูถือหุนใหญของบริษัท ทั้งนี้ เครือสหวิริยา
ดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ประเภทผลิ ต และจํ า หน า ยเหล็ ก ชนิ ด ต า งๆ
โดยมีรายละเอียดรายการระหวางกันปรากฏอยูในเรื่องรายการ
ระหวางกัน

บริ ษั ท มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ กลุ  ม ธุ ร กิ จ ของผู  ถื อ หุ  น ใหญ
ในดานการคาระหวางกันเปนหลัก กลาวคือ การขายสินคา
ของบริษัทโดยสวนใหญเปนการขายสง โดยขายใหกับลูกคา
ทั้ ง ภายในประเทศและต า งประเทศ สํ า หรั บ การขายสิ น ค า
ใหลูกคาภายในประเทศ ประกอบดวยผูใชสินคาโดยตรง และ
ผู  จั ด จํ า หน า ยสิ น ค า และศู น ย บ ริ ก ารสิ น ค า (Trader & Coil
Center) ซึ่ ง มี ทั้ ง ที่ เ ป น บริ ษั ท ที่ เ กี่ ย วข อ งกั น และบริ ษั ท อื่ น
ที่ไมเกี่ยวของกัน ทั้งนี้ บริษัทไมมีนโยบายขายสินคาใหลูกคารายยอย หรือเขาไปถือหุนในผูจัดจําหนายสินคาและศูนยบริการสินคา
เนื่องจากการประกอบธุรกิจดังกลาวมีความเสี่ยงคอนขางสูงเพราะตองขายสินคาเปนเงินเชื่อใหกับลูกคา โดยบริษัทมีสัดสวนการขาย
ใหกับบริษัทที่เกี่ยวของกันซึ่งมีการดําเนินธุรกิจมากอนการประกอบการของบริษัทในสัดสวนที่ใกลเคียงกับบริษัทอื่นที่ไมเกี่ยวของกัน
ของกลุมธุรกิจของเครือสหวิริยา ซึ่งไดจัดตั้งบริษัทที่เกี่ยวของกันนี้เพื่อทําการจัดจําหนายเหล็กแผนรีดรอนและสินคาเหล็กชนิดอื่นๆ
ซึ่งเปนการดําเนินธุรกิจในทางการคาตามปกติทั่วไป โดยจะมีการแยกระหวางการประกอบการผูผลิตและผูจัดจําหนายออกจากกัน
บริษัทมีกลไกการรักษาสิทธิของผูถือหุนใหไดรับความเปนธรรม โดยบริษัทในฐานะผูผลิตเหล็กแผนรีดรอน ไดจําหนายสินคา
ของบริษัทใหกับลูกคาทั้งที่เปนบริษัทที่เกี่ยวของกันและบริษัทอื่นที่ไมเกี่ยวของกันในมาตรฐานราคาที่ไมแตกตางกัน โดยขึ้นอยูกับ
ปริมาณการสั่งซื้อและความสมํ่าเสมอในการสั่งซื้อ และเนื่องจากถือเปนรายการระหวางกัน บริษัทจึงมีขอกําหนดการเปดเผยขอมูล
เกี่ยวกับงบการเงินใหระบุรายการกับกิจการหรือบุคคลที่เกี่ยวของกัน โดยถาเปนการซื้อขายระหวางกันก็ใหระบุนโยบายอันเกี่ยวกับราคา
โอนไวดวย ตามรายละเอียดที่แสดงไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัท

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ลักษณะ
การประกอบธุรกิจ

รายงานประจําป 2558
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)
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ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ
เหล็กแผนรีดรอนชนิดมวน (Hot Rolled Steel Sheet
in Coil) ซึ่งใชเปนวัตถุดิบในการผลิตของอุตสาหกรรมตอเนื่อง
ตางๆ เปนจํานวนมาก เชน โครงสรางงานกอสรางขนาดใหญ
การผลิตทอเหล็ก การผลิตถังแกส การผลิตชิ้นสวนประกอบ
รถยนต การผลิ ต เครื่ อ งใช ไ ฟฟ า การผลิ ต เฟอร นิ เ จอร เ หล็ ก
การผลิตตูคอนเทนเนอร การผลิตเหล็กแผนรีดเย็น หมอตมไอนํ้า
แรงดันสูง อุตสาหกรรมตอเรือ และศูนยบริการเหล็ก (Service
Center) เปนตน
เหล็กแผนรีดรอนชนิดมวนของบริษัท ประกอบดวย
• เหล็กแผนรีดรอนชนิดมวน ที่มีขนาดความกวางระหวาง 750 - 1,550 มิลลิเมตร
และความหนาระหวาง 0.9 - 20.0 มิลลิเมตร ตามมาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม (มอก.)
สําหรับการใชในประเทศ และตามมาตรฐานคุณภาพสากล เชน Japanese Standard,
American Standard, DIN Standard, British Standard และอื่นๆ โดยบริษัทไดดําเนิน
โครงการขยายกําลังการผลิตเหล็กแผนรีดรอนชนิดมวนเปน 4 ลานตันตอป เสร็จสมบูรณ
ในเดือนกุมภาพันธ 2548 เปนการเพิ่มขีดความสามารถของบริษัทใหสามารถผลิตเหล็ก
ไดบางสุด 0.9 มิลลิเมตร ไปจนถึงหนาสุด 20.0 มิลลิเมตร และปรับปรุงคุณภาพสินคา
ใหดียิ่งขึ้น ขณะเดียวกันตนทุนการผลิตลดลง ทั้งนี้ ในป 2551 บริษัทเปนหนึ่งในผูผลิต
เหล็กแผนรีดรอนชนิดมวนไมกี่รายของโลก ที่สามารถผลิตเหล็กแผนรีดรอนที่มีขนาด
ความบางสุดไดถึง 0.9 มิลลิเมตร ในเชิงพาณิชย และ ณ ปจจุบัน บริษัทประสบผลสําเร็จ
ในการผลิตเหล็กแผนรีดรอนที่มีขนาดบางสุด 0.8 มิลลิเมตร
• เหล็กแผนรีดรอนชนิดมวนประเภทปรับผิวและเคลือบนํ้ามัน หรือ “CleanStrip”
ที่มีขนาดความกวางระหวาง 750 - 1,550 มิลลิเมตร และความหนาระหวาง 1.2 - 6.5
มิลลิเมตร ซึ่งเปนผลิตภัณฑเหล็กแผนมาตรฐานสูง สําหรับใชในอุตสาหกรรมผลิตรถยนต
และชิ้นสวน และอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟา โครงการนี้เริ่มเปดดําเนินการเชิงพาณิชย
ตั้งแตเดือนพฤษภาคม 2547
นอกจากนี้ บริษัทยังมุงเนนในการพัฒนาผลิตภัณฑของบริษัทอยางสมํ่าเสมอ
เพือ่ ยกระดับคุณภาพของสินคาใหสามารถตอบสนองความตองการของลูกคา พรอมกาวสู
ความเปนผูนําในตลาดเหล็กแผนรีดรอนคุณภาพสูง โดยบริษัทมุงเนนการสรางสรรค
นวัตกรรมผลิตภัณฑที่มีมูลคาเพิ่มพิเศษ (Premium Value Products) ออกสูตลาด
โดยคุณลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑดังกลาว มีดังนี้
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1. เป น ผลิ ต ภั ณ ฑ ชั้ น คุ ณ ภาพพิ เ ศษ (High Grade
Products) เหมาะกับการนําไปใชงานที่ตองการคุณภาพของ
เหล็กแผนรีดรอนสูง เชน การนําไปใชงานในอุตสาหกรรมการผลิต
เหล็กแผนรีดเย็น ชิ้นสวนรถยนต เครื่องใชไฟฟา เปนตน
2. เปนผลิตภัณฑคุณลักษณะเฉพาะ (Unique Products)
ซึ่งมีผูผลิตนอยรายและมีคุณลักษณะของผลิตภัณฑเปนของ
บริษัทโดยเฉพาะ เชน เหล็กแผนรีดรอนที่มีความบางเปนพิเศษ
หรือเหล็กแผนลาย เปนตน
3. เป น ผลิ ต ภั ณ ฑ น วั ต กรรมที่ มี มู ล ค า เพิ่ ม กั บ ลู ก ค า
(Innovated Value Products) ซึ่งมีคุณลักษณะของผลิตภัณฑ
ทีส่ รางมูลคาเพิม่ ใหกบั ลูกคาในดานตางๆ ทัง้ ในกระบวนการผลิต
และการใชงานของลูกคาปลายทาง

การตลาดและการแขงขัน
บริษัทมีการวางแผนการตลาดเพื่อใหการบริหารงานขาย
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยมุงเนนใหความสําคัญตั้งแต
การสั่งซื้อวัตถุดิบ การพัฒนาคุณภาพในการผลิตอยางตอเนื่อง
การรักษาสวนแบงตลาด การตอบสนองความตองการของลูกคา
ตลอดจนการส ง มอบสิ น ค า ให ต รงตามกํ า หนด และบริ ก าร
หลังการขายที่มีประสิทธิภาพ

กลยุทธทางการตลาด
บริษัทมุงเนนการขยายตลาดภายในประเทศใหครอบคลุม
กลุมลูกคาทุกตลาด เพื่อทดแทนการนําเขาและครองสวนแบง
ตลาดสูงสุดและรักษาฐานลูกคาโดยใชกลยุทธดานราคาและ
บริการ รวมถึงการขยายตลาดไปยังกลุมลูกคาเปาหมายใหม
ซึ่ ง ใช เ หล็ ก แผ น รี ด ร อ นคุ ณ ภาพสู ง ตลอดจนการส ง ออกเมื่ อ
สภาวะตลาดเอื้ออํานวย และบริษัทมีกําลังการผลิตเพียงพอ
ตอการผลิตเพื่อสงออก

กลุมลูกคาเปาหมาย
ไดแก ผูใชเหล็กแผนรีดรอนในอุตสาหกรรมตอเนื่องตางๆ
เชน การผลิตเหล็กแผนรีดเย็น การผลิตรถยนตและชิ้นสวน
รถยนต การผลิตเครื่องใชไฟฟา การผลิตเฟอรนิเจอรที่มีเหล็ก
เปนสวนประกอบ การผลิตถังแกส การผลิตตูคอนเทนเนอร
การผลิตทอเหล็ก และอุตสาหกรรมการกอสราง เปนตน รวมถึง
ศูนยบริการเหล็ก (Service Center) และตัวแทนการคา (Trading
Firms)

รายงานประจําป 2558
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)

ลักษณะของลูกคา นโยบายการตั้งราคา
และชองทางการจัดจําหนาย
ลูกคาของบริษัทแบงไดเปน 5 กลุมหลัก ดังนี้
1. ตลาดภายในประเทศกลุม A1 ไดแก ลูกคากลุมโรงงาน
ผลิตเหล็กแผนรีดเย็น กลุมโรงงานผลิตถังแกส ซึ่งบริษัทจําหนาย
โดยตรงใหกับลูกคา โดยในประเทศไทยมีผูผลิตเหล็กแผนรีดเย็น
อยู 4 ราย ซึ่งเหล็กแผนรีดเย็นจะนําไปใชเปนวัตถุดิบตอเนื่อง
ใหกับอุตสาหกรรมเหล็กเคลือบ เปนกลุมที่เนนที่คุณภาพผิวและ
การสงมอบเปนสําคัญ และตองการความมีเสถียรภาพดานราคา
ทําใหการซื้อขายมีการตกลงกันเปนรายไตรมาสหรือรายเดือน
โดยมีการซื้อขายเปนสกุลเงินเหรียญสหรัฐ และ/หรือเงินบาท
โดยขึ้นอยูกับการตกลงในการซื้อขาย
2. ตลาดภายในประเทศกลุม A2 ไดแก ลูกคากลุมผูใช
เหล็กแผนรีดรอนชนิดมวนประเภทปรับผิวและเคลือบนํ้ามัน
และเหล็กชัน้ คุณ
ุ ภาพพิเศษตางๆ โดยกลุม ลูกคาปลายทาง ไดแก
ผูผลิตยานยนตและชิ้นสวน ผูผลิตเครื่องใชไฟฟา รวมถึงกลุม
ผูผลิตเฟอรนิเจอร และผูผลิตคอนเทนเนอร โดยมีการแปรรูป
ทีศ่ นู ยบริการเหล็ก (Service Center) และมีการซือ้ ขายผานตัวแทน
การคา (Trading Firm) โดยกลุมลูกคาเหลานี้เปนกลุมที่มุงเนน
คุณภาพผลิตภัณฑทั้งในดานคุณสมบัติทางกลและคุณภาพผิว
รวมถึ ง การส ง มอบที่ ต รงเวลา ลู ก ค า กลุ  ม นี้ มี ค วามต อ งการ
ความมีเสถียรภาพดานราคาเชนกัน ทําใหการซื้อขายสวนใหญ
มีการตกลงกันเปนรายไตรมาส โดยมีการซือ้ ขายเปนสกุลเงินบาท
3. ตลาดภายในประเทศกลุม A3 ไดแก ลูกคากลุมผูใช
เหล็กแผนรีดรอนชนิดมวนที่มีมูลคาเพิ่มดวยนวัตกรรม เชน
ลูกคากลุมโรงงานผลิตชั้นวางสินคาและนั่งราน ลูกคาในกลุมนี้
เนนคุณสมบัติเชิงกลและการสงมอบที่รวดเร็ว เนื่องจากตองนํา
เหล็กแผนรีดรอนชนิดมวนไปผานกระบวนการแปรรูปใหแลวเสร็จ
ตามความตองการของลูกคาปลายทาง ซึง่ บริษทั กําหนดราคาขาย
เปนรายเดือนและเปนเงินสกุลบาท โดยจําหนายผานตัวแทน
การคา (Trading Firm)

รายงานประจําป 2558
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)
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4. ตลาดภายในประเทศกลุม B ไดแก ผูผ ลิตทอเหล็ก และลูกคากลุม การใชงานทัว่ ไป ลูกคาในกลุม นีม้ คี วามออนไหวในดานราคาสูง
ดังนั้น บริษัทจึงมีการแขงขันกับสินคานําเขาอยางมาก การซื้อขายมีลักษณะเปนครั้งคราว (Spot) โดยบริษัทจําหนายโดยตรง ตลอดจน
จําหนายผานตัวแทนการคา (Trading Firm) และจําหนายผานศูนยบริการเหล็ก (Service Center)
5. ตลาดสงออก ไดแก ลูกคากลุมโรงงานผลิตเหล็กแผนรีดเย็น และลูกคาในกลุมการใชงานทั่วไปโดยเนนที่ตลาดเหล็กบาง
ที่มีขนาดความหนาไมเกิน 2 มิลลิเมตร และการซื้อขายมีลักษณะเปนครั้งคราว (Spot) และขึ้นอยูกับสภาวะตลาดโลก บริษัท
เสนอราคาขายสําหรับคําสั่งซื้อแตละครั้ง (Spot Transaction) เปนเงินสกุลเหรียญสหรัฐและยูโร โดยปกติบริษัทจะกําหนดราคาสงออก
ไมตํ่ากวาราคาขายภายในประเทศ และจะเปนการจําหนายผานตัวแทนการคา (Trading Firm) ในตางประเทศเปนสวนใหญ
ตารางแสดงสัดสวนการจําหนายผลิตภัณฑเหล็กแผนรีดรอนแบงตามตลาด (รอยละ)
ป
2556
2557
2558

A1
8.9
7.6
9.4

A2
7.9
12.4
33.3

A3
1.9

B
81.8
79.6
55.4

Export
1.4
0.4
0.0

รวม
100
100
100

บริษัทมีนโยบายที่จะเพิ่มสัดสวนการขายผลิตภัณฑที่มีมูลคาเพิ่มพิเศษอยางตอเนื่อง อยางไรก็ตาม ในป 2558 บริษัทมีปริมาณ
การสงมอบผลิตภัณฑกลุมนี้จํานวน 408,260 ตัน ลดลงรอยละ 27 เมื่อเทียบกับป 2557 ซึ่งเปนผลมาจากปริมาณการจําหนาย
สินคาที่ลดลง เนื่องจากมีการนําเขาสินคาเหล็กปลายนํ้าในระดับสูง เชน ทอ และเหล็กแผนเคลือบสังกะสี รวมถึงราคาเหล็กในตลาดโลก
ที่ปรับตัวลดลงอยางมาก ประกอบกับความไมชัดเจนเกี่ยวกับสถานะการเงินของบริษัทในชวงแรกของการยื่นคํารองขอฟนฟูกิจการของ
บริษัท สงผลใหลูกคาชะลอการสั่งซื้อ โดยอัตราสวนของผลิตภัณฑที่มีมูลคาเพิ่มพิเศษตอปริมาณการขายรวมอยูที่ประมาณรอยละ 36
สัดสวนปริมาณการขายผลิตภัณฑที่มีมูลคาเพิ่มพิเศษตอยอดขายรวม (รอยละ)
ประเภทผลิตภัณฑ
ผลิตภัณฑที่มีมูลคาเพิ่มพิเศษ (Premium Value Products)
ผลิตภัณฑชั้นคุณภาพทั่วไป (Commercial Products)

ป 2556
34
66

ป 2557
38
62

ป 2558
36
64

อุตสาหกรรมเหล็กแผนรีดรอนในประเทศไทย
อุตสาหกรรมเหล็กแผนรีดรอนตองพึ่งพาการนําเขาจากตางประเทศมาโดยตลอด จนกระทั่งบริษัทไดเปดดําเนินการผลิตเหล็กแผน
รีดรอนชนิดมวนขึ้นในป 2537 เปนแหงแรกในประเทศไทย ในปจจุบันมีผูผลิตเหล็กแผนรีดรอนทั้งหมด 5 ราย ดังตอไปนี้
ผูประกอบการผลิตเหล็กแผนรีดรอนในประเทศไทย
1)
2)
3)
4)
5)

ผูประกอบการ
บมจ. สหวิริยาสตีลอินดัสตรี
บมจ. จี สตีล
บมจ. จี เจ สตีล
บมจ. สหวิริยาเพลทมิล
บมจ. แอล พี เอ็น เพลทมิล

กําลังการผลิตสูงสุด (ตันตอป)
4,000,000
1,800,000
1,500,000
1,000,000
500,000

เริ่มผลิต
กุมภาพันธ 2557
ปลายป 2542
ไตรมาส 4/2540
2539
2539

ผลิตภัณฑ
เหล็กแผนรีดรอนชนิดมวน
เหล็กแผนรีดรอนชนิดมวน
เหล็กแผนรีดรอนชนิดมวน
แผนรีดรอนชนิดแผนหนา
แผนรีดรอนชนิดแผนหนา
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จากการอางอิงถึงขอมูลความตองการเหล็กแผนรีดรอน
โดยตรงของประเทศไทย (Apparent Thailand HR Sheet
Consumption) ของสถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทย
ในป 2558 บริษัทมีสวนแบงตลาดเหล็กแผนรีดรอนโดยตรง
ประมาณรอยละ 16 ซึ่งลดลงจากรอยละ 21 ในปกอน โดยสินคา
นําเขามีสว นแบงตลาดรอยละ 62 เพิม่ ขึน้ จากรอยละ 59 ในปกอ น
ในขณะทีผ่ ผู ลิตภายในประเทศอีก 4 ราย มีสว นแบงตลาดรวมกัน
ประมาณรอยละ 22 เพิม่ ขึน้ จากรอยละ 20 ในปกอ น ทัง้ นี้ หากนับ
เฉพาะตลาดเหล็กแผนรีดรอนชนิดมวน บริษัทมีสวนแบงตลาด
รอยละ 17 ปรับตัวลดลงจากรอยละ 22 ในปกอ น โดยสินคานําเขา
มีสวนแบงตลาดรอยละ 62 เพิ่มขึ้นจากรอยละ 60 ในปกอน
ในขณะทีผ่ ผู ลิตภายในประเทศอีก 2 ราย มีสว นแบงตลาดรวมกัน
ประมาณรอยละ 21 เพิ่มขึ้นจากรอยละ 18 ในปกอน เนื่องจาก
ความไมชัดเจนเกี่ยวกับสถานะการเงินของบริษัทในชวงแรกของ
การยื่นคํารองขอฟนฟูกิจการในชวงไตรมาส 4/2558 ซึ่งสงผล
ใหลูกคาชะลอการสั่งซื้อชั่วคราว เพื่อรอดูสถานการณของบริษัท

การจัดหาผลิตภัณฑ

รายงานประจําป 2558
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)

วัตถุดิบ
เนื่องจากกรรมวิธีการผลิตของบริษัทเปนการนําเหล็กแทง
แบน (Slab) มาผานกระบวนการรีดแตเพียงอยางเดียว ดังนั้น
วัตถุดบิ ทีใ่ ชในการผลิตจึงมีเพียง Slab เทานัน้ ซึง่ ยังไมมกี ารผลิต
ในประเทศไทย จึงตองนําเขาจากตางประเทศทั้งหมด
Slab มีลักษณะเปนเหล็กแทงยาวทรงแบน มีพื้นที่หนาตัด
ทึ บ ได จ ากกระบวนการถลุ ง และหลอมเหล็ ก และเหล็ ก กล า
(Iron & Steel Making) เมื่อนําเขาเครื่องหลอแลวจึงจะได
เหล็กแทงแบน ซึ่งมีความหนาตั้งแต 160 - 250 มิลลิเมตร
ความกวาง 800 - 1,550 มิลลิเมตร ความยาว 4,300 - 10,800
มิลลิเมตร นํ้าหนัก 15.5 - 32.0 ตัน
เหล็กแทงแบนในตลาดโลกมีหลายชนิดตามประเภทของ
เหล็ก เชน ชนิด Low Carbon, Medium Carbon, High Carbon
หรือ Stainless และในแตละประเภทจะมีหลายชั้นคุณภาพ
ในปจจุบันบริษัทผลิตเหล็กประเภท Low Carbon เปนหลัก
โดยชั้ น คุ ณ ภาพของเหล็ ก แท ง แบนที่ บ ริ ษั ท จะนํ า มารี ด นั้ น
จะขึน้ อยูก บั ชนิดของเหล็กแผนรีดรอนทีต่ อ งการผลิต ซึง่ เปนไปตาม
ความตองการของลูกคา

การผลิต

แหลงที่มาและจํานวนผูจําหนายวัตถุดิบ
บริษัทมีโรงงานผลิตเหล็กแผนรีดรอนชนิดมวน จํานวน
1 แหง และโรงงานผลิตเหล็กแผนรีดรอนชนิดมวนประเภทลางผิว
และเคลือบนํ้ามัน 1 แหง ทั้ง 2 โรงงาน ตั้งอยูในบริเวณเดียวกัน
ณ อําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ

กําลังการผลิตและนโยบายการผลิต
โรงงานผลิตเหล็กแผนรีดรอนของบริษัทมีกําลังการผลิต
สูงสุด (Design Capacity) 4 ลานตันตอป และมีประสิทธิภาพ
กําลังการผลิตจริง (Effective Capacity) ที่ 3.2 ลานตันตอป
บริษัทมีนโยบายการผลิตตามคําสั่งซื้อของลูกคา (Made
to Order) รวมทั้ ง การผลิ ต เพื่ อ ให มี สิ น ค า คงคลั ง ประมาณ
1 เดือน (Made to Stock) ซึ่งจะเลือกผลิตสินคา โดยพิจารณา
ความตองการของตลาด และความเหมาะสมทางดานเทคนิค
ในการผลิต โดยกําหนดแผนการผลิตลวงหนาเปนรายเดือน
และจัดใหมีการผลิตวันละ 3 กะ กะละ 8 ชั่วโมง โดยมีการหยุด
ซอมบํารุงประจําป ปละ 1 ครั้ง ครั้งละประมาณ 10 วัน

บริษทั นําเขาวัตถุดบิ เหล็กแทงแบน (Slab) จากตางประเทศ
ทั้งหมด ซึ่งในปจจุบันมีผูผลิตเหล็กแทงแบนกระจายอยูตาม
แหลงตางๆ ทั่วโลก เชน จีน กลุมประเทศรัสเซียเกา เกาหลีใต
ญี่ปุน อเมริกาใต ประเทศในยุโรป และออสเตรเลีย เปนตน
โดยในป 2558 บริษัทจัดซื้อวัตถุดิบจากผูผลิตจํานวน 6 ราย
ใน 4 ประเทศ คือ สหราชอาณาจักร ญีป่ นุ อินโดนีเซีย และบราซิล
โดยวิธีการซื้อเปนรายไตรมาส และ Spot Market ผานตัวแทน
จําหนาย อยางไรก็ตาม บริษัทไมมีขอผูกพันใดๆ ในการสั่งซื้อ
จากบริษัทใดบริษัทหนึ่ง ทั้งนี้ บริษัทจะแจงใหผูจําหนายวัตถุดิบ
ทราบลวงหนาถึงปริมาณความตองการใชวัตถุดิบเปนรายป
หรือรายไตรมาส โดยการตกลงซื้อขายจะขึ้นอยูกับราคาในแตละ
ชวง ซึ่งการแจงปริมาณความตองการใชลวงหนาทําใหบริษัท
สามารถลดความเสี่ยงในดานการขาดแคลนวัตถุดิบได

รายงานประจําป 2558
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)

โครงสรางรายได
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โครงสรางรายได

สายผลิตภัณฑ /
กลุมธุรกิจ

ดําเนินการโดย

ธุรกิจเหล็กแผนรีดรอน บมจ. สหวิริยาสตีลอินดัสตรี

2558
2557
2556
รอยละ
การถือหุน รายได
รายได
รายได
ของบริษัท (ลานบาท) รอยละ (ลานบาท) รอยละ (ลานบาท) รอยละ
-

19,612 1) 95.69

32,382 1)

97.11

45,599 1) 69.20

ธุรกิจวิศวกรรม

บจก. เวสทโคสท เอ็นจิเนียริ่ง

99.99

416

2.03

567

1.70

487

0.74

ธุรกิจทาเรือ

บจก. ทาเรือประจวบ

51.00

145

0.71

144

0.43

169

0.26

ธุรกิจโรงถลุงเหล็ก

บมจ. สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค 100.00

-

-

-

-

รายไดอื่นๆ

บมจ. สหวิริยาสตีลอินดัสตรี
บจก. ทาเรือประจวบ
บจก. เวสทโคสท เอ็นจิเนียริ่ง
บจก. สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค

312
6
4
-

1.52
0.03
0.02
-

246
3
2
-

0.74
0.01
0.01
-

20,495

100.00

33,344

100.00

1)
2)

19,132 2) 29.04
445
3
2
55 2)

0.68
0.00
0.00
0.08

65,892 2) 100.00

รวมรายไดจากการขายให บมจ. เหล็กแผนรีดเย็นไทย จํานวน 70 ลานบาท 1,485 ลานบาท และ 2,569 ลานบาท ในป 2558 ป 2557 และป 2556 ตามลําดับ
รายไดป 2556 เปนขอมูลเดิมกอนปรับปรุงตามเกณฑการเลิกกิจการ
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ภาวะอุตสาหกรรมและการตลาด

ภาวะอุตสาหกรรม
และการตลาด

รายงานประจําป 2558
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)

อุตสาหกรรมเหล็กโลกป 2558
สมาคมเหล็กโลก หรือ World Steel Association (WSA)
รายงานตั ว เลขประมาณการการบริ โ ภคสิ น ค า เหล็ ก ของโลก
ในป 2558 (Global Apparent Steel Use) อยูที่ประมาณ 1,513
ลานตัน หรือลดลงรอยละ 1.7 จากป 2557 สวนปริมาณการผลิต
เหล็กดิบของโลก (Crude Steel Production) ในป 2558 อยูที่
1,599 ลานตัน หรือลดลงรอยละ 2.9 จากป 2557 ซึ่งประเทศ

ภาวะอุตสาหกรรมและการตลาด

จีนยังคงเปนประเทศผูผลิตรายใหญ คิดเปนประมาณรอยละ 50
ของปริมาณการผลิตเหล็กดิบทั้งหมด โดยประเทศจีนมีปริมาณ
การผลิตเหล็กดิบทัง้ สิน้ 804 ลานตัน ลดลงรอยละ 2.3 จากป 2557
ทัง้ นี้ ปริมาณการบริโภคสินคาเหล็กของโลกในป 2558 ลดลง
รอยละ 1.7 จากป 2557 เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของ
โลกที่อยูในภาวะชะลอตัว โดยมีปจจัยหลักคือภาวะการชะลอตัว
ของเศรษฐกิจในประเทศจีนโดยเฉพาะภาคอสังหาริมทรัพย สงผล
ใหตวั เลขประมาณการการบริโภคสินคาเหล็กในประเทศจีนลดลง
รอยละ 3.5 จากป 2557 นอกจากนีป้ ริมาณการบริโภคสินคาเหล็ก
ในประเทศรัสเซีย บราซิล และสหรัฐอเมริกาก็ลดลงเชนเดียวกัน
ยกเวนกลุม ASEAN และ MENA รวมถึงประเทศอินเดียและ
เม็กซิโกที่มีปริมาณการบริโภคสินคาเหล็กที่เพิ่มขึ้นจากป 2557
ดานราคาเหล็กในป 2558 นัน้ ราคาเหล็กทุกประเภทปรับตัว
ลดลงอยางตอเนื่อง โดยราคาสินแรเหล็ก CFR China ลดลง
จากระดับ 52 - 72 เหรียญสหรัฐตอตัน ในไตรมาส 1/2558
มาอยูที่ระดับ 48 - 67, 45 - 60 และ 37 - 56 เหรียญสหรัฐตอตัน
ในไตรมาส 2/2558 ไตรมาส 3/2558 และไตรมาส 4/2558
ตามลําดับ ราคาวัตถุดิบเหล็กแทงแบน CFR East Asia Import
ปรับตัวลดลงจากระดับ 323 - 385 เหรียญสหรัฐตอตัน ในไตรมาส
1/2558 มาอยูที่ระดับ 310 - 330, 270 - 310 และ 230 - 280
เหรียญสหรัฐตอตัน ในไตรมาส 2/2558 ไตรมาส 3/2558 และ
ไตรมาส 4/2558 ตามลําดับ เชนเดียวกับราคาเหล็กแผนรีดรอน
ชนิดมวน FOB China ที่ปรับตัวลดลงอยางตอเนื่องจากระดับ
368 - 458 เหรียญสหรัฐตอตัน ในไตรมาส 1/2558 มาอยูที่
ระดับ 339 - 375, 264 - 335 และ 253 - 280 เหรียญสหรัฐตอตัน
ในไตรมาส 2/2558 ไตรมาส 3/2558 และไตรมาส 4/2558
ตามลําดับ

รายงานประจําป 2558
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)
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อุตสาหกรรมเหล็กในประเทศป 2558
อุตสาหกรรมเหล็กภายในประเทศในป 2558 มี Apparent
Steel Supply อยูที่ 16.7 ลานตัน ลดลงรอยละ 3.5 เมื่อเทียบกับ
ป 2557 (ขอมูลจากสถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทย
หรือ ISIT) โดยที่การบริโภคเหล็กทรงแบนลดลงรอยละ 5.2
ในขณะทีก่ ารบริโภคเหล็กทรงยาวลดลงรอยละ 0.4 จากการหดตัว
ของการลงทุ น ภาคเอกชน เนื่ อ งจากเศรษฐกิ จ ฟ  น ตั ว ช า กว า
ที่คาด
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รายงานประจําป 2558
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)

ภาวะอุตสาหกรรมและการตลาด

ในป 2558 ปริมาณการผลิตเหล็กในประเทศลดลงรอยละ 4.4 ตามปริมาณการใชเหล็กในประเทศ (Thailand Apparent Steel
Supply) ที่ลดลง เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจประเทศไทยในป 2558 ที่มีอัตราการเติบโต (Thailand GDP Growth Rate) กวาที่คาด
โดยขยายตัวเพียงรอยละ 2.8 จากการหดตัวของการสงออก เนื่องจากเศรษฐกิจโลกที่ยังคงชะลอตัว
ทั้งนี้ ประเทศไทยมีมาตรการเยียวยาทางการคา (Trade Remedy Measure) สําหรับเหล็กแผนรีดรอนและเหล็กแผนรีดเย็นที่นําเขา
จากตางประเทศ ซึ่งมีผลบังคับใชในปจจุบนั ดังนี้

1)

อัตราอากร

สถานะ 1)

สินคา

ประเทศตนกําเนิด

มาตรการ

ระยะเวลาที่มีผลบังคับ

เหล็กแผนรีดรอน

จีน, มาเลเซีย

มาตรการตอบโต
การทุมตลาด
(Anti-dumping)

23.57% - 42.51% มาตรการ 12 ส.ค. 2554 - 11 ส.ค. 2559
ชั้นที่สุด

เหล็กแผนรีดรอน
(เจือโบรอน)

จีน

มาตรการตอบโต
การทุมตลาด
(Anti-dumping)

14.28% - 19.47% มาตรการ
ชั้นที่สุด

เหล็กแผนรีดรอน

ญี่ปุน, แอฟริกาใต, รัสเซีย,
คาซัคสถาน, อินเดีย, เกาหลีใต,
ไตหวัน, เวเนซุเอลา, อารเจนตินา,
ยูเครน, แอลจีเรีย, อินโดนีเซีย,
โรมาเนีย, สโลวาเกีย

มาตรการตอบโต
การทุมตลาด
(Anti-dumping)

0% - 128.11%

มาตรการ
ชั้นที่สุด

23 พ.ค. 2558 - 22 พ.ค. 2563

เหล็กแผนรีดรอน
(เจืออัลลอย)

ทุกประเทศ
(ยกเวนประเทศกําลังพัฒนา
ซึ่งจัดโดยสหประชาชาติ
ยกเวนประเทศตุรกี)

มาตรการปกปอง
จากการนําเขา
สินคาที่เพิ่มขึ้น
(Safeguard)

41.67%
40.42%
39.21%

มาตรการ
ชั้นที่สุด

27 ก.พ. 2559 - 26 ก.พ. 2560
27 ก.พ. 2560 - 26 ก.พ. 2561
27 ก.พ. 2561 - 26 ก.พ. 2562

เหล็กแผนรีดรอน
(ไมเจือ; ความหนา
0.9 - 50 มม.
และความกวาง
600 - 3,048 มม.)

ทุกประเทศ
(ยกเวนประเทศกําลังพัฒนา
ซึ่งจัดโดยสหประชาชาติ
ยกเวนประเทศบราซิล)

มาตรการปกปอง
จากการนําเขา
สินคาที่เพิ่มขึ้น
(Safeguard)

21.92%
21.52%
21.13%

มาตรการ
ชั้นที่สุด

24 ธ.ค. 2557 - 6 มิ.ย. 2558
7 มิ.ย. 2558 - 6 มิ.ย. 2559
7 มิ.ย. 2559 - 6 มิ.ย. 2560

เหล็กแผนรีดเย็น

จีน, เวียดนาม, ไตหวัน

มาตรการตอบโต
มาตรการ
การทุมตลาด
(Anti-dumping)

4.22% - 20.11%

มาตรการ
ชั้นที่สุด

6 ก.พ. 2557 - 5 ก.พ. 2562

26 ธ.ค. 2555 - 25 ธ.ค. 2560

ตามกฎระเบียบในประเทศไทย มาตรการตอบโตการทุมตลาดและมาตรการปกปองจากการนําเขาสินคาที่เพิ่มขึ้น จะมีลักษณะของมาตรการเปน 2 ระดับ คือ
มาตรการชั่วคราวและมาตรการชั้นที่สุด โดยหากคณะกรรมการพิจารณาในเบื้องตนแลวเห็นวา มีหลักฐานที่เชื่อไดวา มีการทุมตลาดหรือมีปริมาณการนําเขา
สินคาในระดับทีจ่ ะสรางความเสียหายรายแรงใหกบั อุตสาหกรรมภายใน อาจจะพิจารณาประกาศใชมาตรการชัว่ คราวกอน และเมือ่ กระบวนการพิจารณาถึงทีส่ ดุ
และพบวามีความเสียหายหรือเสียหายรายแรงเกิดขึน้ จริง จึงมีการประกาศใชมาตรการตอบโตการทุม ตลาด หรือมาตรการปกปองจากการนําเขาสินคาทีเ่ พิม่ ขึน้
ในชั้นที่สุด

รายงานประจําป 2558
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ป 2558

รายงานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ป 2558

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2557 เมื่อวันที่ 19
มิถุนายน 2557 มีมติแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิม
เปนคณะกรรมการตรวจสอบอีกวาระหนึ่ง โดยมีวาระการดํารง
ตําแหนง ตั้งแตวันที่ 30 มิถุนายน 2557 ถึงวันที่ 29 มิถุนายน
2560
ในป 2558 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทไดจัดใหมี
การประชุม รวมทั้งสิ้น 8 ครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบ

1.
2.
3.
4.

นายสมชาย สกุลสุรรัตน
นายเพิ่มพูน ไกรฤกษ
นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย
นางวรรณี สิริกาญจน
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ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

จํานวนครั้งที่เขารวม/จํานวนครั้งทั้งหมด

8/8
6/8
7/8
7/8

และไดปฏิบัติภารกิจตางๆ ดังนี้
1. สอบทานใหบริษัทมีรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ
• สอบทานงบการเงินระหวางกาลและงบการเงินประจําป 2558 ของบริษัท รวมทั้งงบการเงินรวมระหวางกาลและงบการเงินรวม
ประจําป 2558 ของบริษัท บริษัทยอย และการรวมคา โดยประชุมรวมกับผูสอบบัญชีและฝายจัดการบริษัท และประชุมเปนการเฉพาะกับ
ผูสอบบัญชี เพื่อสอบถามและรับฟงคําชี้แจง และ/หรือขอคิดเห็นในประเด็นตางๆ ที่เกี่ยวของกับรายงานทางการเงิน รวมทั้งการรายงาน
ของผูสอบบัญชีกอนนําเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติใหเปดเผยไปยังตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เพื่อเผยแพรตอสาธารณชนตอไป
• ผูสอบบัญชีไดรายงานการสอบทานงบการเงินระหวางกาล สําหรับไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 วาผูสอบบัญชี
ไมสามารถใหขอสรุปตอขอมูลทางการเงินระหวางกาลดังกลาวได เนื่องจาก 1) การถูกจํากัดขอบเขตการสอบทานและความไมแนนอน
ที่มีสาระสําคัญที่ไมเกี่ยวของกับการใชเกณฑการดําเนินงานตอเนื่อง วาดวยเรื่องการชําระบัญชีของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค
จํากัด และเรื่องการประเมินการดอยคาของสวนไดเสียในบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จํากัด รวมทั้ง 2) เรื่องความไมแนนอนที่มี
สาระสําคัญที่เกี่ยวของกับการใชเกณฑการดําเนินงานตอเนื่องที่สืบเนื่องมาจากผลขาดทุนสุทธิ ซึ่งรวมประมาณการผลขาดทุนจาก
การเลิกกิจการบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จํากัด และผลขาดทุนสะสมของบริษัทและกลุมบริษัท และเรื่องกลุมธนาคารเจาหนี้
รายใหญไดเรียกชําระหนี้คืน ทําใหบริษัทตองยื่นคําขอฟนฟูกิจการตอศาลลมละลายกลาง เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558
• ผูส อบบัญชีไดรายงานการตรวจสอบงบการเงินประจําปสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 วาผูส อบบัญชีไมแสดงความเห็นตองบการเงิน
ดังกลาว เพราะไมสามารถหาหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอยางเพียงพอเพื่อเปนเกณฑในการแสดงความเห็นได เนื่องจาก
1) การถูกจํากัดขอบเขตการตรวจสอบ วาดวยเรื่องการชําระบัญชีของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จํากัด 2) เรื่องความไมแนนอน
ที่มีสาระสําคัญที่เกี่ยวของกับการใชเกณฑการดําเนินงานตอเนื่องที่สืบเนื่องมาจากผลขาดทุนสุทธิ ซึ่งรวมประมาณการผลขาดทุนจาก
การเลิกกิจการบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จํากัด และผลขาดทุนสะสมของบริษัทและกลุมบริษัท และเรื่องกลุมธนาคารเจาหนี้
รายใหญไดเรียกชําระหนี้คืน ทําใหบริษัทตองยื่นคําขอฟนฟูกิจการตอศาลลมละลายกลาง เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558 และ 3) เรื่อง
ความไมแนนอนที่มีสาระสําคัญที่ไมเกี่ยวของกับการใชเกณฑการดําเนินงานตอเนื่อง วาดวยเรื่องผลการพิจารณาของศาลตอการฟนฟู
กิจการของบริษทั รวมทัง้ รับทราบสวนของผูถ อื หุน ของบริษทั มีคา นอยกวาศูนยหรือแสดงยอดติดลบ ซึง่ ทําใหหลักทรัพยของบริษทั เขาขาย
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ป 2558

รายงานประจําป 2558
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)

อาจถูกเพิกถอนจากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ตามขอบังคับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
เรื่อง การเพิกถอนหลักทรัพยจดทะเบียน พ.ศ. 2542
• ใหความเห็นชอบการเปลี่ยนนโยบายการบัญชีของบริษัทและบริษัทยอยในประเทศไทย สําหรับการบันทึกบัญชีที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ จากวิธีตีราคาใหมเปนวิธีราคาทุน โดยถือปฏิบัติตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2559 เปนตนไป
ความเห็น : คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวา รายงานทางการเงินของบริษัท ประจําป 2558 มีความถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญ
ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป เปนที่เชื่อถือได การรายงานของผูสอบบัญชีเปนไปตามมาตรฐานการสอบบัญชี และเห็นดวยกับ
ฝายจัดการบริษัทที่ไดตั้งคาเผื่อผลขาดทุนและปรับลดมูลคาสินทรัพยในบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จํากัด ของบริษัท สหวิริยาสตีล
อินดัสตรี จํากัด (มหาชน) เต็มจํานวน จึงมีเหตุผลที่สนับสนุนเพียงพอและมีความเหมาะสมในการตั้งประมาณการทางบัญชี ตามที่ได
เปดเผยขอมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัท
2. สอบทานใหบริษทั มีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในทีเ่ หมาะสม รวมทัง้ พิจารณาความเปนอิสระ
ของสํานักตรวจสอบภายในกลุม ตลอดจนใหความเห็นชอบในการพิจารณาแตงตั้ง โยกยาย เลิกจางผูบริหารสูงสุดของ
สํานักตรวจสอบภายใน
• ใหความเห็นชอบแผนการตรวจสอบแมบท และแผนการตรวจสอบประจําปของสํานักตรวจสอบภายในกลุม รวมทัง้ รับทราบรายงาน
ผลการตรวจสอบของสํานักตรวจสอบภายในกลุม
• ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทั สําหรับป 2558 ตามแบบประเมินของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ประกอบกับผลการประเมินตนเองของบริษัท ตามแบบประเมินของบริษัทผูสอบบัญชี รวมทั้งรับทราบ
ผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทั ยอยในประเทศไทย สําหรับป 2558 ตามแบบประเมินของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
• รับทราบการเกษียณอายุการทํางานของหัวหนาสํานักตรวจสอบภายในกลุม ที่ปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงเลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบดวย ตัง้ แตวนั ที่ 1 มกราคม 2559 และเห็นชอบการเสนอแตงตัง้ หัวหนาสํานักตรวจสอบภายในกลุม และเลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบทดแทนตําแหนงที่วางลง
ความเห็น : คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวา บริษทั มีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในทีเ่ หมาะสม และเห็นวา
ผูดํารงตําแหนงหัวหนาสํานักตรวจสอบภายในกลุมของบริษัท ที่ปฏิบัติหนาที่ในป 2558 รวมทั้งหัวหนาสํานักตรวจสอบภายในกลุม
ที่ไดรับการเสนอแตงตั้งมาทดแทนตําแหนงที่วางลง มีความรู ความสามารถเหมาะสม เพียงพอกับการปฏิบัติงานในหนาที่
3. สอบทานใหบริษทั ปฏิบตั ติ ามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และกฎหมายทีเ่ กีย่ วของกับธุรกิจของบริษทั
รวมทั้ง กฎ/ ระเบียบ/ ประกาศ/ คําสั่ง ที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายดังกลาว
• รายงานจากสํานักกฎหมายกลุม เกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และกฎหมายทีเ่ กีย่ วของ
กับธุรกิจของบริษัท รวมทั้งติดตามความคืบหนาของคดีความที่เกี่ยวของกับบริษัท
• รายงานจากผูส อบบัญชีวา ไมมปี ระเด็นและขอสังเกตทีต่ อ งแจงใหคณะกรรมการตรวจสอบทราบตามบทบัญญัตใิ นมาตรา 89/25
แหงพระราชบัญญัติวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
• ประชุมหารือรวมกันของคณะกรรมการตรวจสอบ วาดวยเรื่องการคุมครองผลประโยชนของผูถือหุนรายยอย เกี่ยวกับภาวะวิกฤต
ของบริษัท ที่สืบเนื่องมาจากการหยุดผลิตเหล็กแทงแบนของธุรกิจโรงถลุงเหล็กเปนการชั่วคราวของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค
จํากัด และจากการผิดนัดชําระหนีข้ องบริษทั สหวิรยิ าสตีลอินดัสตรี ยูเค จํากัด ทีบ่ ริษทั เปนผูค าํ้ ประกัน รวมทัง้ จากการเปนผูล งทุนในบริษทั
สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จํากัด และรายงานใหคณะกรรมการบริษัททราบ
ความเห็น : คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวา บริษทั ไดจดั ใหมกี ารติดตามดูแลการถือปฏิบตั ติ ามกฎหมายทีเ่ หมาะสม และไดรบั รายงาน
จากฝายจัดการบริษทั เกีย่ วกับการถือปฏิบตั ติ ามกฎหมายและความคืบหนาของคดีความทีเ่ กีย่ วของกับบริษทั ทุกไตรมาส บริษทั ไดเปดเผย
ขอมูลที่มีสาระสําคัญไปยังตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยเพื่อให
ผูถือหุนและผูลงทุนไดรับทราบอยางถูกตองครบถวน เพียงพอ โปรงใส และทันตอเหตุการณ
4. สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท โดยมุงเนนในความเสี่ยงที่สําคัญของบริษัท
• ติดตามรายงานการบริหารความเสีย่ งทีส่ าํ คัญของบริษทั จากคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งเปนรายไตรมาส และผลการประเมิน
ความเสี่ยงของบริษัทที่อาจเกิดการทุจริตคอรรัปชันเปนรายป
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รายงานประจําป 2558
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)
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• รายงานระบบและหลักเกณฑในการบริหารความเสี่ยงของบริษัท เปนรายป
ความเห็น : คณะกรรมการตรวจสอบเห็นดวยกับขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีขอสังเกตเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
การบริหารความเสี่ยงในบางประเด็น และเห็นวาระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสมแลว
5. พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้ง และเสนอคาตอบแทนผูสอบบัญชีของบริษัท
• พิจารณา คัดเลือก และเสนอแนะใหแตงตั้ง นางสาวอรวรรณ ชุณหกิจไพศาล หรือ นายเจริญ ผูสัมฤทธิ์เลิศ หรือ นายศักดา
เกาทัณฑทอง แหงบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัท ประจําป 2559 รวมทั้งเสนอแนะจํานวนเงิน
คาสอบบัญชี สําหรับป 2559
ความเห็น : คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวา ผลการพิจารณาขางตนมีความเหมาะสมทีจ่ ะเสนอตอคณะกรรมการบริษทั เพือ่ ขออนุมตั ิ
ตอที่ประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 27 หรือผูบริหารชั่วคราว หรือผูทําแผน หรือผูบริหารแผน ตามสถานการณในแตละชวงเวลาของบริษัท
เพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป
6. พิจารณารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน หรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย และกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท รวมทั้งกฎ/ ระเบียบ/ ประกาศ/ คําสั่ง ที่ออกโดยอาศัย
อํานาจตามกฎหมายดังกลาว
• รายการซื้อขายสินคากับบริษัทที่เกี่ยวโยงกัน และติดตามรายงานลูกหนี้/เจาหนี้ที่เปนบริษัทที่เกี่ยวของกัน
• รายงานการมีสวนไดเสียของกรรมการและผูบริหารของบริษัท
ความเห็น : คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวา บริษัทไดปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑที่กําหนด
7. พิจารณาในเรื่องสําคัญที่อาจสงผลกระทบตอการดําเนินงานอยางตอเนื่องของบริษัท
• พิจารณาใหฝายจัดการติดตามทวงถามและเรงรัดหนี้ที่คางชําระเกินกําหนดจากลูกหนี้ที่เปนกิจการที่เกี่ยวของกันอยางใกลชิด
8. อื่นๆ
• เห็นชอบในสาระของแบบประเมินตนเองเกีย่ วกับมาตรการตอตานการคอรรปั ชัน และรางรายงานผลการสอบทานแบบประเมินตนเอง
ของผูสอบบัญชี นําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบและพิจารณาเห็นชอบใหบริษัทจัดสงขอมูลเกี่ยวกับแบบประเมินตนเองให
คณะกรรมการแนวรวมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต (The Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption
Council - CAC) เพือ่ วัตถุประสงคในการเขาสูก ระบวนการรับรอง (Certification Process) โดยเมือ่ วันที่ 27 มกราคม 2559 บริษทั ไดรบั แจง
จาก CAC Council วาบริษทั ไดรบั การรับรองเปนสมาชิกของแนวรวมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริตเปนทีเ่ รียบรอยแลว
• ทบทวนประกาศบริษัท เรื่อง ขอกําหนดเกี่ยวกับคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท (ฉบับที่ 3)
• ติดตามความคืบหนาในการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการตรวจสอบ
• ประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจําป 2558 เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท
• สอบทานขอมูลทีเ่ ปดเผยไปยังตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ในรายงานประจําป 2558 (แบบ 56-2) และในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ของบริษัท (แบบ 56-1)
• รายงานสรุปผลการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ สําหรับป 2558 ตอคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติหนาที่ตามขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบที่มีตอคณะกรรมการบริษัทตามที่กําหนด
ดวยความเปนอิสระ การแสดงความเห็นไดยดึ หลักความโปรงใส สามารถอธิบายและตรวจสอบได โดยคํานึงถึงหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี

นายสมชาย สกุลสุรรัตน
ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่ 11 กุมภาพันธ 2559
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รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ป 2558

รายงานคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
ป 2558

รายงานประจําป 2558
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)

1. “คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง” ได รั บ การแต ง ตั้ ง
จากคณะกรรมการบริ ษั ท ตามมติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท
เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2550 เพื่อทําหนาที่ชวยคณะกรรมการบริษัท
ในการกํากับดูแลงานดานการบริหารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงจะประกอบดวยกรรมการบริษัทอยางนอย 3 คน
และมีผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ สายการเงินและบัญชี ทําหนาที่
เปนเลขานุการของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งชุดปจจุบนั มีวาระการดํารง
ตําแหนง 3 ป ตั้งแตวันที่ 4 ธันวาคม 2556 จนถึงวันที่ 3 ธันวาคม 2559
ดังมีรายชื่อดังตอไปนี้
1. นายทองฉัตร หงศลดารมภ
เปนประธาน
2. นายสมชาย พิพิธวิจิตรกร
เปนกรรมการ
3. นายเพิ่มพูน ไกรฤกษ
เปนกรรมการ

2. 2.1 “คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง” ทําหนาที่กํากับดูแลงานดานการบริหารความเสี่ยงของบริษัท โดยพิจารณาสอบทานรายงาน
การบริหารความเสี่ยงเพื่อติดตามความเสี่ยงที่สําคัญ และใหขอเสนอเพิ่มเติมสําหรับการจัดการความเสี่ยงรวมถึงนําเสนอนโยบายการบริหาร
ความเสี่ยง รวมทั้งปญหาและอุปสรรคในการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงใหแกคณะกรรมการบริษัททราบ เพื่อชวยแบงเบาภาระของคณะกรรมการ
ในการกํากับดูแลการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองคกร ในป 2558 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไดทําการพิจารณาทบทวนและใหคําปรึกษาแนะนํา
ฝ า ยจั ด การในการประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งที่ จั ด ขึ้ น เป น รายไตรมาส และประเมิ น ป จ จั ย เสี่ ย ง แผนการบริ ห ารความเสี่ ย ง
และความเหมาะสมของขนาดความเสี่ยง เพื่อใหแนใจวาบริษัทมีการดําเนินการบริหารความเสี่ยงตามขบวนการบริหารความเสี่ยงอยางเปนระบบ
และเตรียมพรอมกับสถานการณความไมแนนอนที่อาจเกิดขึ้นและมีผลกระทบตอบริษัทในอนาคต
2.2 สําหรับบริษัท ความเสี่ยงที่สําคัญที่มีคือ ความเสี่ยงดานการตลาดและความเสี่ยงดานการเงิน ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ไดรับทราบและใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับความเสี่ยงดานการตลาดที่ไดรับผลกระทบจากสถานการณสินคานําเขา ประกอบกับการแขงขันดานราคา
ในตลาดโลก และเพือ่ เปนการลดความเสีย่ งดานการตลาด บริษทั ไดมกี ารปรับกลยุทธดา นการขายและดานการบริหารจัดการวัตถุดบิ พรอมกับติดตาม
ผลกระทบในดานอื่นๆ ของบริษัท ในดานการเงิน ไดมีขอเสนอแนะในการวิเคราะหประสิทธิภาพในการจัดการหนี้สิน ซึ่งประกอบดวยหนี้สิน
จากการคาและหนีส้ นิ จากการกูย มื ใหสามารถบริหารไดอยางมีประสิทธิภาพ และเสนอแนะใหมกี ารเพิม่ ทุนเพือ่ ใหสามารถแกไขปญหาดานการเงินได
โดยไมสามารถคาดหวังจากสภาพตลาดที่มีความผันผวนตลอดเวลาได ประกอบกับสถานการณเศรษฐกิจโลกในปจจุบันที่ซบเซาลง และคาดวา
จะไมสามารถฟนตัวกลับมาไดในเร็ววัน
2.3 ในป 2558 นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงยังไดพิจารณาความเสี่ยงที่สําคัญและมีการติดตามอยางใกลชิดของบริษัท
สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จํากัด (Sahaviriya Steel Industries UK Limited – SSI UK) ธุรกิจเหล็กตนนํ้าผูผลิตเหล็กแทงแบนซึ่งเปนบริษัทยอย
ทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ในประเทศอังกฤษ ตามทีผ่ แู ทนของ SSI UK นําเสนอมาคือ ความเสีย่ งดานการตลาด ราคาสินคาทีต่ าํ่ ลงอยางตอเนือ่ ง และมีความไมแนนอนสูง
ความเสีย่ งดานการผลิต มีปจ จัยทีค่ วบคุมไดยากอยูห ลายปญหา รวมถึงการใชงานเครือ่ งจักรและการดูแลบํารุงรักษา ซึง่ สงผลกระทบถึงดานการเงิน
โดยคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งไดใหความสําคัญและเสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหาในเรือ่ งการขาดสภาพคลองอยางตอเนือ่ ง อยางไรก็ตาม
ในเวลาตอมา SSI UK ไดยื่นคํารองขอเลิกกิจการและชําระบัญชีตอศาลทองถิ่น ณ สหราชอาณาจักร เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2558 และศาลทองถิ่นฯ
ไดรับคํารองดังกลาวไวในวันเดียวกัน
2.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไดรับทราบถึงความเสี่ยงในการเขาสูกระบวนการฟนฟูกิจการและสถานการณของบริษัทในชวง
ปลายป 2558 โดยไดใหขอ เสนอแนะในการบริหารจัดการความเสีย่ งจากสภาพคลอง และความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราตางประเทศ ทีไ่ ดรบั
ผลกระทบอยางมากจากการยื่นขอฟนฟูกิจการและอยูในระหวางการพักชําระหนี้ (Automatic Stay) ของบริษัท

ดร.ทองฉัตร หงศลดารมภ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
วันที่ 3 กุมภาพันธ 2559

ปจจัยความเสี่ยง

ปจจัยความเสี่ยง

รายงานประจําป 2558
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)
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ในป 2558 บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญที่มีผลกระทบ
ตอการดําเนินงานและโครงสรางขององคกร ทัง้ ปจจัยภายในและ
ปจจัยภายนอก รวมถึงการหยุดผลิตและปดกิจการของ บริษัท
สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จํากัด (SSI UK) ทั้งนี้ บริษัทตระหนัก
ถึงความเสี่ยงและปจจัยเสี่ยงที่สงผลกระทบตอบริษัท โดยมี
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งทําหนาทีช่ ว ยคณะกรรมการบริษทั
ในการกํากับดูแลงานดานการบริหารความเสี่ยง มีการติดตาม
และประเมินความเสี่ยงที่สําคัญ และคณะกรรมการตรวจสอบ
ซึง่ สอบทานความเพียงพอของระบบและหลักเกณฑในการบริหาร

026

ปจจัยความเสี่ยง

ความเสี่ยง โดยตลอดป 2558 ที่ผานมา บริษัทไดดําเนินการ
การทบทวนและประเมินปจจัยเสี่ยงพรอมกับกําหนดมาตรการ
ควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงเปนรายไตรมาส โดยความเสี่ยงหลัก
และการบริหารจัดการความเสี่ยงที่สําคัญในป 2558 สามารถ
สรุปไดดังตอไปนี้

ความเสี่ยงดานการตลาด
• ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาและปริมาณ
ความตองการบริโภคเหล็ก
ความผันผวนของราคาและปริมาณความตองการบริโภค
เหล็ก เปนความเสี่ยงที่อาจสงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจ
ของบริ ษั ท และอาจทํ า ให บ ริ ษั ท ไม ส ามารถบรรลุ เ ป า หมาย
ทางธุรกิจทีว่ างแผนไวได ซึง่ การเปลีย่ นแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม
การแขงขัน รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ที่เกิดขึ้นทั้งภายใน
ประเทศและตางประเทศ มีผลกระทบตอราคาและความตองการ
บริโภควัตถุดิบเหล็กแทงแบนและสินคาเหล็กแผนรีดรอนได
ทัง้ ทางตรงและทางออม โดยบริษทั สรุปปจจัยเสีย่ งทีส่ าํ คัญทีม่ ผี ล
ตอราคา ปริมาณการขายสินคา และสวนตางระหวางราคาขาย
และราคาวัตถุดิบของบริษัท ไดดังตอไปนี้

รายงานประจําป 2558
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)

1. ดานอุปสงค : ปจจัยทางเศรษฐกิจทั้งภายในประเทศ
และต า งประเทศ รวมถึ ง สถานการณ ต ลาดภายในประเทศ
ที่มีการเปลี่ยนแปลงสงผลตอความตองการบริโภคสินคา ทําให
ไมสามารถสงมอบสินคาไดในปริมาณและราคาซึ่งไดวางแผน
กําหนดไว
2. ดานอุปทาน : ปริมาณการสงมอบในประเทศทั้งจาก
สินคานําเขาและปริมาณการสงมอบของคูแขงภายในประเทศ
ซึ่ ง อาจส ง ผลต อ ปริ ม าณการขายของบริ ษั ท รวมถึ ง นโยบาย
ทางการคาของภาครัฐที่สงผลถึงปริมาณนําเขาสินคาเหล็กแผน
รีดรอนทุมตลาดจากตางประเทศ
3. ปจจัยอื่นๆ ที่สงผลกระทบตอราคาสินคาและ Metal
Spread เชน ปริมาณและราคาของวัตถุดิบเหล็กแทงแบน อัตรา
แลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ย คาขนสง เปนตน
จากป จ จั ย เสี่ ย งที่ ม าจากความผั น ผวนด า นราคา
และปริมาณความตองการบริโภคเหล็กดังกลาวขางตน และ
การเปลี่ ย นแปลงของบริ ษั ท ในช ว งที่ ผ  า นมา บริ ษั ท ได ใ ห
ความสําคัญเปนอยางยิง่ ในดานการตลาดและการสรางนวัตกรรม
เพื่อสรางรายไดและมูลคาเพิ่มใหกับสินคา โดยไดมีมาตรการ
เพื่อลดความเสี่ยงที่สําคัญ ดังนี้
1. บริหารการจัดซือ้ วัตถุดบิ ดวยความระมัดระวังในราคา
ที่จะทําใหบริษัทมีสวนตางระหวางราคาขายและราคาวัตถุดิบ
ตามที่ ต  อ งการและในจํ า นวนที่ ค าดว า จะขายได โดยบริ ษั ท
ไดเจรจาหาผูจําหนายวัตถุดิบเหล็กแทงแบนทดแทนวัตถุดิบ
จากบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จํากัด (SSI UK) ที่หยุด
ผลิตไป เพือ่ ใหไดราคาและปริมาณทีเ่ หมาะสมและคาดการณได
ซึ่งการดําเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทนั้นจําเปนตองมีสินคา
คงคลัง ซึ่งประกอบดวยวัตถุดิบและสินคาสําเร็จรูปในปริมาณ
ทีเ่ หมาะสมเพือ่ ใหการขายและการผลิตของบริษทั สามารถดําเนิน
ไปอยางมีประสิทธิภาพ และลดความเสี่ยงจากความผันผวน
ของราคา รวมทั้งลดคาใชจายในการจัดเก็บโดยเฉพาะคาใชจาย
ดอกเบี้ย
2. มุง เนนการผลิตสินคาทีจ่ ดั เปนชัน้ คุณภาพพิเศษ ซึง่ มี
มูลคาเพิ่ม และมีความผันผวนของราคาที่นอยกวา
3. ติ ด ตามสถานการณ ต ลาดทั้ ง ภายในประเทศและ
ตางประเทศเพื่อนํามาใชวิเคราะหและพิจารณาการขายสินคา
ใหสอดคลองกับการสั่งซื้อและการนําเขาวัตถุดิบเหล็กแทงแบน
จากตางประเทศ ตลอดจนแสวงหาแหลงนําเขาวัตถุดบิ ใหมากขึน้
เพือ่ ใหไดมาซึง่ วัตถุดบิ ทีม่ คี ณ
ุ ภาพสูง ราคาตํา่ ปริมาณทีเ่ พียงพอ
ตอความตองการ และสามารถสงมอบไดในระยะเวลาอันสั้น
4. ควบคุมปริมาณสินคาคงคลังทัง้ วัตถุดบิ เหล็กแทงแบน
และสินคาสําเร็จรูปใหอยูในระดับที่เหมาะสม ใหสอดคลองกับ
การประมาณการการขายและลดระยะเวลาการหมุนเวียนของ
วัตถุดิบและสินคาคงคลัง เพื่อลดความเสี่ยงจากผลกระทบของ
ราคาในเชิงลบ
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5. ดํ า เนิน การวางแผนผลิ ต ใหสอดคล องกั บการขาย
และเรงรัดระยะเวลาในการสงมอบใหเร็วขึ้น
6. ติดตามสถานการณการทุมตลาดของสินคานําเขา
จากต า งประเทศ และนโยบายการควบคุ ม ราคาของภาครั ฐ
อยางใกลชิด รวมทั้งมีการดําเนินการอยางเหมาะสมและรวดเร็ว

ความเสี่ยงดานการเงิน
• ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราตางประเทศ
ในไตรมาส 4 ป 2558 บริษทั มีความเสีย่ งจากความผันผวน
ของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ จากการที่ไดยื่นคํารอง
ขอฟนฟูกิจการและอยูในระหวางการพักชําระหนี้ (Automatic
Stay) ทําใหบริษัทถูกระงับวงเงินในการทําสัญญาซื้อขายอัตรา
แลกเปลีย่ นลวงหนา (Forward Contract) ทีใ่ ชเพือ่ ลดความเสีย่ ง
จากความผั น ผวนของอั ต ราแลกเปลี่ ย นเงิ น ตราต า งประเทศ
อยางไรก็ตาม หลังจากศาลลมละลายกลางมีคาํ สัง่ ใหบริษทั ฟน ฟู
กิจการเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559 และหนี้สินเงินกูที่เปนเงินตรา
ตางประเทศไดถูกแปลงเปนเงินบาทแลว บริษัทอาจไดวงเงิน
ในการทํ า สั ญ ญาซื้ อ ขายอั ต ราแลกเปลี่ ย นล ว งหน า เช น เดิ ม
ซึ่งจะสงผลใหความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราตางประเทศลดลงได
• ความเสี่ยงจากการใหสินเชื่อทางการคา
ความเสี่ยงจากการใหสินเชื่อทางการคา เปนความเสี่ยง
ที่เกิดจากการที่ลูกคาของบริษัทไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไข
และข อ ตกลงในสั ญ ญาซื้ อ ขายที่ ไ ด ต กลงร ว มกั น ไว ทํ า ให
ไมสามารถชําระหนี้ไดเมื่อครบกําหนด สงผลตอสภาพคลอง
ทางการเงินของบริษัท
บริ ษั ท จึ ง มุ  ง เน น และให ค วามสํ า คั ญ กั บ คุ ณ ภาพของ
สิ น เชื่ อ การควบคุ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการติ ด ตามหนี้ ระบบ
การควบคุมภายในที่ดี และรวมถึงนโยบายการปลอยสินเชื่อ
ทีเ่ ขมงวด การทบทวนการใหสนิ เชือ่ ตลอดจนอํานาจในการอนุมตั ิ
สิ น เชื่ อ เพื่ อ ให เ กิ ด มาตรฐานในการให สิ น เชื่ อ อย า งต อ เนื่ อ ง
และเพื่อจํากัดความเสี่ยงจากสินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายไดใหอยู
ในเกณฑ ที่ ไ ม ม ากจนกระทบกั บ ผลการดํ า เนิ น งานโดยรวม
ของบริษัท
• ความเสี่ยงดานสภาพคลอง
ปจจัยเสี่ยงสําคัญที่กระทบตอสภาพคลองในป 2558
มาจากกระแสเงินสดรับที่นอยกวาที่คาดการณไว เนื่องจากราคา
ขายสินคาตกตํ่าอยางตอเนื่อง ลูกหนี้การคาไมสามารถชําระหนี้
ได ต ามกํ า หนดชํ า ระหนี้ รวมถึ ง การทุ  ม ตลาดสิ น ค า นํ า เข า
เหล็กแผนรีดรอนจากตางประเทศ นอกจากนี้ การที่ SSI UK

ซึ่ ง เป น บริ ษั ท ย อ ยของบริ ษั ท และเป น ผู  ผ ลิ ต เหล็ ก แท ง แบน
ในสหราชอาณาจักรไดหยุดการผลิตและปดกิจการลงนั้น ทําให
บริษัทในฐานะผูคํ้าประกันเงินกูของ SSI UK ตองรับภาระเงินกู
ดังกลาว จึงสงผลกระทบโดยตรงตอสถานะทางการเงินและ
สภาพคลองของบริษัท
ทั้งนี้ บริษัทไดดําเนินการยื่นคํารองขอฟนฟูกิจการตอ
ศาลลมละลายกลาง (“ศาล”) เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558 โดย
นับตั้งแตวันที่ศาลมีคําสั่งรับคํารองขอฟนฟูกิจการของบริษัท
ในวั น เดี ย วกั น นั้ น เจ า หนี้ ต  า งๆ ของบริ ษั ท ได ถู ก บั ง คั บ โดย
กฎหมายใหงดการดําเนินการในการบังคับตามสิทธิที่มีอยูตาม
กฎหมายแพง โดยในชวงเวลาดังกลาว บริษัทไดมีการติดตาม
กระแสเงินสดอยางใกลชดิ พรอมทัง้ ปรับโครงสรางองคกร รวมถึง
การใหความสําคัญกับการขายสินคาและสรางนวัตกรรมเพื่อ
สรางรายไดและมูลคาเพิ่มใหกับสินคา ลดคาใชจายในดาน
ตนทุนการผลิตและคาใชจายดานอื่นๆ อยางเขมงวด เตรียมการ
ปรับโครงสรางหนี้ เจรจาและใหความรวมมือกับเจาหนี้และ
ที่ ป รึ ก ษาทางการเงิ น เพื่ อ เตรี ย มความพร อ มในการเข า สู 
กระบวนการฟนฟูกิจการและดําเนินการจนเปนผลสําเร็จตอไป

ความเสี่ยงดานการผลิต
• ความเสี่ยงดานกระบวนการผลิตและเทคโนโลยี
ในการผลิต
ในการผลิตสินคาเหล็กแผนรีดรอน บริษัทมีความเสี่ยง
ด า นการผลิ ต ทั้ ง ที่ ม าจากเครื่ อ งจั ก ร กระบวนการผลิ ต และ
เทคโนโลยีในการผลิต โดยความเสี่ยงที่สําคัญที่เกี่ยวของกับ
กระบวนการผลิ ต และเทคโนโลยี ใ นการผลิ ต ประกอบด ว ย
ความเสี่ยงจากเครื่องจักรสําคัญที่อาจเสียหายจากการใชงาน
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ความเสี่ยงจากกระบวนการผลิตที่ไมเหมาะสมทําใหผลิตสินคา
ผิดไปจากความตองการของลูกคาหรือไมสามารถผลิตสินคา
บางเกรดได รวมถึงความเสีย่ งจากความสูญเสียของกระบวนการ
ผลิต (Yield Loss) จํานวนมาก และความเสี่ยงจากเครื่องจักร
ไมพรอมใชงานเนื่องจากอะไหลลาสมัย (Obsolete Part) ซึ่งอาจ
สงผลกระทบตอการผลิตสินคาเหล็กแผนรีดรอน หรืออาจทําให
ตองหยุดการผลิต และมีผลตอเนื่องตอการสงมอบสินคาใหกับ
ลูกคาอีกดวย
เพื่อปองกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นตอกระบวนการผลิต
บริษทั มีขนั้ ตอนในการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพือ่ แกไขปญหา
และบริหารความเสี่ยง จัดทําและทบทวนแผนบริหารวัสดุคงคลัง
เพือ่ เตรียมอะไหลสาํ รองใหมคี วามพรอมใชงานตลอดเวลา รวมถึง
มีการนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชในกระบวนการผลิต และเพื่อ
ใหประสิทธิภาพของการควบคุมคุณภาพมีความแมนยําสูงขึ้น
จึงทําการติดตั้งระบบการตรวจสอบผิว (Surface Inspection
System) เพื่ อ ช ว ยในการตั ด สิ น ใจแบบ Real Time ซึ่ ง จะ
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ทําใหสามารถรับรูและปรับปรุงกระบวนการผลิตไดอยางทันที
ที่ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ไ ม ไ ด คุ ณ ภาพ ทํ า ให ช  ว ยลดการเกิ ด สิ น ค า ด อ ย
คุณภาพจํานวนมากได และบริษัทยังมีการจัดหาระบบอัตโนมัติ
ในการบริหารคุณภาพสินคาใหเหมาะสมกับการใชงานของลูกคา
เพื่อลดการผิดพลาดจากการตัดสินใจของผูปฏิบัติงาน ทําให
ระดั บ คุ ณ ภาพสิ น ค า ที่ ส  ง มอบให ลู ก ค า จะมี ค วามสมํ่ า เสมอ
นอกจากนี้ บริ ษั ท ยั ง ส ง เสริ ม ให มี ค ณะทํ า งานในการพั ฒ นา
กระบวนการผลิตเพื่อแกไขปญหาแตละดานใหลดลงอีกดวย
โดยคณะทํางานจะทําหนาทีใ่ นการวิเคราะห วางแผนการปรับปรุง
และปรับปรุงอยางตอเนื่องในโครงการที่ดําเนินการแลว และ
คิดคนโครงการใหม เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพและลดตนทุนการผลิต
รวมทั้งมีการปรับปรุงดานคุณภาพ โดยมีโครงการตางๆ ที่สําคัญ
เชน 1. โครงการ Zero Scrap 2. โครงการลดอุณหภูมิเผาไหม
ในเตาเผา 3. โครงการลดความสิน้ เปลืองการใชงานลูกรีดของแทน
รีดละเอียด 4. โครงการซอมบํารุง Edge Induction Heater
โดยบุคลากรภายในบริษัท 5. โครงการระบบควบคุมเครื่องมวน
เก็บแบบอัตโนมัตเิ พื่อลดของเสียจากการกดทับชิ้นงานที่ผิดปกติ
6. โครงการปรับปรุงและถายโอนโปรแกรมพรอมทั้งขอมูลของ
ระบบควบคุมการผลิตดวยตนเอง และ 7. โครงการเพิ่มอัตรา
การผลิตเหล็กแผนรีดรอนกัดกรดและเคลือบนํ้ามัน

ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ อัคคีภัย
และเหตุฉุกเฉินอื่นๆ
บริษทั ตระหนักถึงผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ หากเกิดเหตุการณ
วาตภัย อุทกภัย และอัคคีภัย ซึ่งจะกอใหเกิดการสูญเสียโอกาส
ในการผลิ ต และการส ง มอบ จึ ง ได มี ก ารบริ ห ารจั ด การตั้ ง
คณะทํ า งาน และเตรี ย มความพร อ มทั้ ง ด า นบุ ค ลากร และ
อุปกรณ เพื่อตอบสนองตอเหตุฉุกเฉิน รวมถึงการทําประกันภัย
ที่ครอบคลุมความเสียหายในดานทรัพยสิน ความเสียหายของ
สินคาและผลิตภัณฑที่อาจเกิดจากเหตุการณตางๆ ดังกลาว
ตลอดจนการหยุ ด ชะงั ก ทางธุ ร กิ จ ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น จากอั ค คี ภั ย
หรือภัยธรรมชาติ
แมในป 2558 เกิดเหตุเพลิงไหมถังนํ้ามันเปลา แตไมสงผล
กระทบตอกระบวนการผลิตหรือชีวิตของพนักงาน โดยมาตรการ
ตอบสนองเหตุฉุกเฉินของบริษัทสามารถควบคุมสถานการณ
เหตุเพลิงไหมไมใหลุกลามได

ความเสี่ยงจากการผลิตที่อาจกอใหเกิด
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม สังคม และชุมชน
บริษทั ไดประเมินปจจัยเสีย่ งจากการผลิตทีอ่ าจมีผลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอม สังคม และชุมชนในพื้นที่ในทุกๆ ดาน ทั้งใน

ปจจัยความเสี่ยง

ดานสิ่งแวดลอม ดานการใชทรัพยากร ดานสังคมความเปนอยู
ดานความปลอดภัย รวมถึงดานเศรษฐกิจของชุมชนในพื้นที่
เพือ่ ลดผลกระทบทีอ่ าจเกิดจากการผลิตของบริษทั ตอชุมชน
ภายนอก บริษัทไดดําเนินการตามมาตรฐานระบบการจัดการ
สิ่งแวดลอม ISO 14001 : 2004 และติดตามการเปลี่ยนแปลง
กฎหมายสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทไดเลือกใช
เชื้อเพลิงนํ้ามันเตาที่มีกํามะถันตํ่า ไมเกินรอยละ 2 มีการควบคุม
และตรวจสอบระบบการเผาไหม ใ ห มี ก ารเผาไหม ที่ ส มบู ร ณ
ควบคุมตรวจสอบอุปกรณระบบบําบัดอากาศและระบบบําบัดนํา้
ใหพรอมใชงานเสมอ มีการนํานํ้าที่บําบัดแลวหมุนเวียนกลับมา
ใชใหมทงั้ หมดโดยไมมกี ารระบายออกสูภ ายนอก ผลการตรวจวัด
คุ ณ ภาพอากาศและนํ้ า ไม เ กิ น มาตรฐานที่ ร าชการกํ า หนด
ดําเนินการตรวจประเมินบริษทั รับกําจัดกากของเสียและใชบริการ
บริษัทรับกําจัดกากที่ไดรับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
และติดตามตรวจสอบการขนสงจนเสร็จสิ้นกระบวนการกําจัด
ของเสีย นอกจากนี้ ยังไดมกี ารฝกซอมแผนตอบสนองเหตุฉกุ เฉิน
จากการผลิตเพือ่ ลดผลกระทบจากเหตุการณฉกุ เฉินทีอ่ าจเกิดขึน้
ในส ว นของผลกระทบต อ ชุ ม ชนที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น เนื่ อ งจาก
การขนสงสินคา บริษัทมีการควบคุมรถขนสงสินคาของบริษัท
ในเครือสหวิรยิ า และติดตามผลการดําเนินงานผานคณะขับเคลือ่ น
สภาผูน าํ ชุมชน มีกจิ กรรมตางๆ เพือ่ ปองกันอุบตั เิ หตุจากการขนสง
เช น การอบรมพนั ก งานขั บ รถ การติ ด ตั้ ง กล อ งวงจรป ด เพื่ อ
ตรวจสอบพฤติกรรมการขับรถผานพื้นที่ชุมชน

ความเสีย่ งทีม่ ผี ลกระทบตอสิทธิหรือการลงทุน
ของผูถือหลักทรัพย
• ความเสี่ยงจากการที่ไมสามารถดําเนินกระบวนการ
ฟนฟูกิจการใหสําเร็จหรือกระบวนการฟนฟูกิจการ
เกิดความลาชาจนเกิดความเสียหายตอการดําเนิน
กิจการ
จากการที่ บ ริ ษั ท ได ยื่ น คํ า ร อ งขอฟ  น ฟู กิ จ การต อ ศาล
ลมละลายกลางในวันที่ 1 ตุลาคม 2558 และอยูร ะหวางกระบวนการ
ฟนฟูกิจการภายใตพระราชบัญญัติลมละลายตามคําสั่งศาล
ใหบริษทั ฟนฟูกิจการ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559 สงผลใหบรรดา
สิทธิตามกฎหมายของผูถือหุนระงับลง เวนแตสิทธิที่จะไดรับ
เงินปนผล อยางไรก็ตาม การเขาสูกระบวนการฟนฟูกิจการ
ในขั้นตอนใดๆ อาจถูกคัดคานจากเจาหนี้ หรือมีเหตุใหไมไดรับ
ความเห็ น ชอบจากศาล จนส ง ผลให ฟ   น ฟู กิ จ การล า ช า หรื อ
ไมสําเร็จ ซึ่งอาจมีผลใหบริษัทอาจถูกเจาหนี้ฟองลมละลายได
เพราะหากศาลมีคาํ สัง่ ยกเลิกฟน ฟูกจิ การแลว บริษทั ก็จะไมไดรบั
ความคุมครองตามมาตรา 90/12 ในเรื่อง สภาวะการพักชําระหนี้
(Automatic Stay) อีกตอไป
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ทั้งนี้ บริษัทไดจัดตั้งคณะทํางานการฟนฟูกิจการและ
การปรับโครงสรางหนี้ของบริษัทขึ้น โดยทํางานรวมกับ บริษัท
วีระวงค ชินวัฒน และเพียงพะนอ จํากัด, Baker Tilly Corporate
Advisory Services (Thailand) Limited และ National
Advisory Company Limited ซึ่งเปนบริษัทที่ปรึกษากฎหมาย
และที่ ป รึ ก ษาทางการเงิ น ที่ จ ะช ว ยให บ ริ ษั ท สามารถเข า สู 
กระบวนการฟนฟูกิจการ จัดทําแผนใหที่ประชุมเจาหนี้เห็นชอบ
และนําเสนอตอศาลมีคําสั่งเห็นชอบ และสามารถดําเนินการ
ตามแผนฟนฟูกิจการจนเปนผลสําเร็จ
• ความเสี่ยงที่อาจถูกเพิกถอนจากการเปนหลักทรัพย
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
สืบเนื่องจากงบการเงินของบริษัทสําหรับปสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชี แสดง
สวนของผูถือหุนมีคานอยกวาศูนย ทําใหบริษัทเขาขายอาจถูก
เพิกถอนจากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียน ซึง่ หากบริษทั ไมสามารถ
แกไขใหพน เหตุเขาขายอาจถูกเพิกถอนภายในระยะเวลาทีก่ าํ หนด
บริ ษั ท อาจจะถู ก ตลาดหลั ก ทรั พ ย แ ห ง ประเทศไทยพิ จ ารณา
เพิกถอนจากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียน
ทั้งนี้ บริษัทมีแนวทางในการจัดการความเสี่ยงโดยยื่น
คํารองขอฟนฟูกิจการตอศาล และขอใหบริษัทในฐานะลูกหนี้
เปนผูจัดทําแผน และเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559 ศาลไดมีคําสั่ง
ใหบริษัทฟนฟูกิจการและตั้งบริษัทเปนผูทําแผนฟนฟูกิจการ
แลว โดยบริษัทจะดําเนินการทําแผนบนหลักการที่เปนธรรม
แกผูที่เกี่ยวของทุกฝาย โดยคํานึงถึงความเปนไปได และนําสง
เจาพนักงานพิทักษทรัพยภายในกําหนดเวลา เพื่อขอมติยอมรับ
แผนจากทีป่ ระชุมเจาหนีแ้ ละขอใหศาลพิจารณาใหความเห็นชอบ
แผนฟนฟูกิจการตอไป
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และขอมูลสําคัญอื่น

ชื่อบริษัท

ที่ตั้งสํานักงาน
สํานักงานใหญ :
เลขที่ 28/1 อาคารประภาวิทย
ชั้น 2 - 3 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท 0-2238-3063-82
โทรสาร 0-2236-8890, 0-2236-8892
สํานักงานโรงงาน :
เลขที่ 9 หมูที่ 7
ถนนบานกลางนา - ยายพลอย
ตําบลแมรําพึง อําเภอบางสะพาน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ 77140
โทรศัพท 0-3269-1403-5,
0-3269-1412-5,
0-3269-1419-20
โทรสาร 0-3269-1416, 0-3269-1421

: บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)
Sahaviriya Steel Industries Public Company Limited
ชื่อยอ
: เอสเอสไอ
SSI
เลขทะเบียนบริษัท : 0107537000688
เว็บไซต
: www.ssi-steel.com
ประเภทธุรกิจ
: ผลิตและจําหนายเหล็กแผนรีดรอนชนิดมวนดวยกําลังการผลิต
สูงสุด 4 ลานตันตอป และเหล็กแผนรีดรอนชนิดมวนประเภท
ลางผิวและเคลือบนํ้ามัน ดวยกําลังการผลิตสูงสุด 1 ลานตัน
ตอป โดยมุงเนนการนวัตกรรมผลิตภัณฑเหล็กแผนชั้นคุณภาพ
พิเศษเพื่อรองรับความตองการใชเหล็กที่เพิ่มขึ้นของภูมิภาค
สําหรับอุตสาหกรรมยานยนต พลังงาน การขนสง และการกอสราง
สําหรับการลงทุนในอุตสาหกรรมเหล็กปลายนํ้า บริษัทไดรวม
ลงทุนในบริษทั เหล็กแผนรีดเย็นไทย จํากัด (มหาชน) (TCRSS)
ซึ่ ง ประกอบธุ ร กิ จ เหล็ ก แผ น รี ด เย็ น และบริ ษั ท เหล็ ก แผ น
เคลือบไทย จํากัด (TCS) ซึ่งประกอบธุรกิจเหล็กแผนเคลือบ
อีกทั้งยังมีการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ไดแก ธุรกิจวิศวกรรม
ภายใตการดําเนินงานของบริษัท เวสทโคสท เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
(WCE) และธุรกิจทาเรือ ภายใตการดําเนินงานของบริษทั ทาเรือ
ประจวบ จํากัด (PPC)
จํานวนและชนิด : ทุนจดทะเบียน
จํานวน 50,263,663,124 บาท
ของหุนของบริษัท แบงออกเปนหุนสามัญ จํานวน 50,263,663,124 หุน
(ณ วันที่ 31
มูลคาที่ตราไวหุนละ
1 บาท
ธันวาคม 2558)
ทุนชําระแลว
จํานวน 32,166,262,124 บาท
แบงออกเปนหุนสามัญ จํานวน 32,166,262,124 หุน
มูลคาที่ตราไวหุนละ
1 บาท
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ชื่อ สถานที่ตั้งสํานักงานใหญ ประเภทธุรกิจ จํานวนและชนิดของหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของนิติบุคคล
ที่บริษัทถือหุนตั้งแตรอยละ 10 ขึ้นไปของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ทุนจดทะเบียน มูลคาที่ตราไว
หุนละ
(บาท)
(บาท)

จํานวน
หุนสามัญ
ที่จําหนาย
ไดแลว
(หุน)

อัตราสวน
จํานวนหุนที่ถือ
(%)

ชื่อและสถานที่ตั้งสํานักงานใหญของนิติบุคคล

ประเภทธุรกิจ

บริษัท เวสทโคสท เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
28/1 อาคารประภาวิทย ชั้น 1
ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท 0-2237-6746-9
โทรสาร 0-2630-0516

ธุรกิจวิศวกรรม

75,000,000

10

7,500,000

99.99

ธุรกิจทาเรือ

400,000,000

10

40,000,000

51

ธุรกิจ
4,816,350,000
เหล็กแผนรีดเย็น

4.50

1,070,300,000

35.19

บริษัท ทาเรือประจวบ จํากัด
28/1 อาคารประภาวิทย ชั้น 6
ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท 0-2630-0323-32
โทรสาร 0-2236-7046, 0-2236-7057
บริษัท เหล็กแผนรีดเย็นไทย จํากัด (มหาชน)
28/1 อาคารประภาวิทย ชั้น 5
ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท 0-2630-0300
โทรสาร 0-2630-0320-2
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ขอมูลทั่วไปและขอมูลสําคัญอื่น
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ชื่อ สถานที่ตั้ง ของบุคคลอางอิงอื่นๆ
นายทะเบียนหลักทรัพย
หุนสามัญ
: บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด
ที่ตั้งสํานักงาน เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท 0-2009-9000
โทรสาร 0-2009-9991
TSD Call Center 0-2009-9999
ผูสอบบัญชี
: นางสาวสุรียรัตน ทองอรุณแสง ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4409
นายวินิจ ศิลามงคล
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378
นายเจริญ ผูสัมฤทธิ์เลิศ
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068
นางสาวอรวรรณ ชุณหกิจไพศาล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6105
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด
ที่ตั้งสํานักงาน เลขที่ 195 เอ็มไพรทาวเวอร ชั้น 50-51 ถนนสาทรใต
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท 0-2677-2000
โทรสาร 0-2677-2222
เลขานุการบริษัท : นายสุรศักดิ์ งามสิทธิพงศา
ผูจัดการทั่วไป สํานักเลขานุการบริษัท
โทรศัพท 0-2238-3063-82
โทรสาร 0-2236-8892
อีเมล surasakn@ssi-steel.com
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ผูถือหุนรายใหญ

ผูถือหุนรายใหญ
รายชื่อผูถือหุนใหญ
1. กลุมสหวิริยา
2. VANOMET HOLDING AG
3. JFE STEEL CORPORATION
4. MARUBENI-ITOCHU STEEL INC.
5. นายโกมล จึงรุงเรืองกิจ
6. นายวันชัย โอภาสเอี่ยมขจร
7. THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED A/C 5100
8. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด
9. นายวิโรจน อึงไพบูลย
10. นายพิชัย วิจักขณพันธ
ผูถือหุนสัญชาติไทย
ผูถือหุนสัญชาติตางดาว
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รายชือ่ และสัดสวนการถือหุน 10 อันดับแรก ตามมาตรา 258
การออกเสียงในทางเดียวกัน ณ วันปดสมุดทะเบียนผูถือหุน
ครั้งลาสุด เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559 มีรายละเอียด ดังนี้
ณ วันที่ 29 มีนาคม 2559
จํานวนหุนที่ถือ
รอยละของจํานวนหุนทั้งหมด
6,778,496,219
21.07
5,326,567,253
16.56
1,133,908,088
3.53
1,133,908,088
3.53
834,125,900
2.59
500,000,000
1.55
443,709,240
1.38
418,753,033
1.30
412,000,700
1.28
296,784,000
0.92
23,284,324,766 หุน
8,881,937,358 หุน

หมายเหตุ :
กลุมสหวิริยา ประกอบดวย
1. บริษัท เครือสหวิริยา จํากัด ประกอบธุรกิจรวมลงทุน
ผูถือหุนรายใหญ ประกอบดวย
(1) นายวิน วิริยประไพกิจ
ถือหุนอยูรอยละ 47.15
(2) นางธีรรัตน คุณัตถานนท
ถือหุนอยูรอยละ 30.91
(3) นายปยะ วิริยประไพกิจ
ถือหุนอยูรอยละ 20.95
(4) อื่นๆ
ถือหุนอยูรอยละ 0.99
2. บริษัท สหวิริยา อินเตอร สตีล โฮลดิ้งส จํากัด
(เดิมชื่อ บริษัท เอส เอส วี แอทเซท จํากัด) ประกอบธุรกิจรวมลงทุน
ผูถือหุนรายใหญ ประกอบดวย
(1) บริษัท เครือสหวิริยา จํากัด
ถือหุนอยูรอยละ 97.89
(2) บริษัท เคพี แคปปตอล จํากัด
ถือหุนอยูรอยละ 1.93
(3) อื่นๆ
ถือหุนอยูรอยละ 0.18
3. นางศิริกุล วิริยประไพกิจ เบนดิ
4. นางสาวกนกวลี วิริยประไพกิจ
5. นางกฤษณา วิริยประไพกิจ
6. นางธีรรัตน คุณัตถานนท
7. นางประภา วิริยประไพกิจ
8. นายวิทย วิริยประไพกิจ
รวมสัดสวนการถือหุนใน SSI

สัดสวนการถือหุน
รอยละ 14.35

รอยละ 4.85

รอยละ 1.13
รอยละ 0.47
รอยละ 0.19
รอยละ 0.08
100 หุน
100 หุน
รอยละ 21.07

ขอจํากัดการถือหุนของชาวตางชาติ
บริษัทมีขอจํากัดการถือหุนของบุคคลตางดาว (Foreign Limit) ไวรอยละ 49 ของทุนชําระแลว โดย ณ วันที่ 29 มีนาคม 2559
มีบุคคลตางดาวถือหุนของบริษัทรอยละ 27.61
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นโยบายการจายเงินปนผล

นโยบาย
การจายเงินปนผล
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บริษัทมีนโยบายที่จะจายเงินปนผลจากงบการเงินเฉพาะ
กิจการในอัตราไมตํ่ากวารอยละ 25 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษี
เงิ น ได สํ า รองตามกฎหมาย และสํ า รองอื่ น ๆ ในแต ล ะป
อยางไรก็ตาม การจายเงินปนผลจากงบการเงินเฉพาะกิจการ
ดังกลาวจะขึ้นอยูกับภาวะเศรษฐกิจ กําไรจากการดําเนินงาน
แผนการลงทุน เงื่อนไขสัญญาตางๆ และความเหมาะสมอื่นๆ
ทั้งในปจจุบันและอนาคต
มติ ค ณะกรรมการบริ ษั ท ที่ อ นุ มั ติ ใ ห จ  า ยเงิ น ป น ผลจาก
งบการเงิ น เฉพาะกิ จ การนั้ น ให นํ า เสนอเพื่ อ ขออนุ มั ติ จ าก
ที่ประชุมผูถือหุน เวนแตเปนการจายเงินปนผลระหวางกาล
ให ค ณะกรรมการบริ ษั ท มี อํ า นาจอนุ มั ติ ใ ห จ  า ยเงิ น ป น ผล
จากงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การได แล ว ให ร ายงานให ที่ ป ระชุ ม
ผูถือหุนทราบในการประชุมคราวตอไป

สําหรับนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทยอยใหแกบริษัท บริษัทไมไดกําหนดอัตราสวนในการจายไวแตอยางใด ขึ้นอยูกับ
ผลประกอบการของแตละบริษัทยอย และคณะกรรมการของบริษัทยอยนั้นๆ จะพิจารณาจายเงินปนผลเปนกรณีไป
ในป 2558 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 26 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558 ไดมีมติอนุมัติใหงดเวนการจายเงินปนผลสําหรับ
ผลการดําเนินงานประจําป 2557 เนื่องจากบริษัทมีขาดทุนสะสมอยู ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จึงไมสามารถจายเงินปนผลใหแก
ผูถือหุนไดตามกฎหมาย

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัท

รายละเอียด
เกี่ยวกับกรรมการบริษัท

1. นายวิทย วิริยประไพกิจ
ประธานกรรมการบริษัท
อายุ 80 ป
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการดวยกัน :
บิดานายวิน วิริยประไพกิจ
จํานวนปที่เปนกรรมการ :
21 ป 11 เดือน (วันที่ 21 มกราคม 2537 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558)
สัดสวนการถือหุนบริษัทในปจจุบันคิดเปนรอยละของทุนชําระแลว :
0.00000031% (100 หุน)
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด :
ปริญญากิตติมศักดิ์สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
การอบรมบทบาทและหนาที่กรรมการ :
- ไมมี -

รายงานประจําป 2558
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ประสบการณ :
2551 - 2555 • ประธานกรรมการ
บริษัท เหล็กแผนรีดเย็นไทย จํากัด (มหาชน)
2538 - 2553 • กรรมการ บริษัท เรือลําเลียงบางปะกง จํากัด
• กรรมการ บริษัท ทาเรือบางปะกง จํากัด
2537 - 2553 • ประธานกรรมการ
บริษัท บางสะพานบารมิล จํากัด (มหาชน)
2533 - 2553 • กรรมการ บริษัท เหล็กแผนเคลือบไทย จํากัด
• กรรมการ บริษัท ทาเรือประจวบ จํากัด
2533 - 2546 • กรรมการและประธานกรรมการบริหาร
บริษัท เหล็กแผนรีดเย็นไทย จํากัด (มหาชน)
2525 - 2543 • กรรมการ บริษัท เอสวีโอเอ จํากัด (มหาชน)
2525 - 2541 • กรรมการ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
ตําแหนงอื่นที่สําคัญในปจจุบัน :
กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน :
- ไมมี กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน :
• กรรมการ บริษัท เครือสหวิริยา จํากัด
• กรรมการ บริษัท สหวิริยา อินเตอร สตีล โฮลดิ้งส จํากัด
• กรรมการ บริษัท โรงถลุงเหล็กสหวิริยา จํากัด
กิจการอื่นที่แขงขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทําให
เกิดความขัดแยงทางผลประโยชน :
• กรรมการ บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จํากัด (มหาชน)
• กรรมการ บริษัท บี.เอส. เมทัล จํากัด
• กรรมการ บริษัท ทรัพยสิน อาคารประภาวิทย จํากัด
• กรรมการ บริษัท สหวิริยาพาณิชย คอรปอเรชั่น จํากัด
• กรรมการ บริษัท อาคารเวสเทิรน จํากัด
การเขารวมประชุม :
1. เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท
2. เขารวมประชุมผูถือหุน ป 2558

18/18 ครั้ง
1/1 ครั้ง

ประวัติการกระทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ปยอนหลัง :
1. ไมเคยถูกพิพากษาวามีการกระทําความผิดทางอาญา
2. ไมเคยถูกพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลายหรือถูกพิทักษทรัพย
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัท

ประวัติการถูกลงโทษในชวง 5 ปที่ผานมา เนื่องจากการกระทํา
ความผิ ด ตามพระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ทรั พ ย แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย
พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัตสิ ญ
ั ญาซือ้ ขายลวงหนา พ.ศ. 2546
ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังตอไปนี้ :
1. การกระทําการโดยไมสุจริต หรือประมาทเลินเลออยางรายแรง
- ไมมี 2. การเปดเผย หรือเผยแพรขอ มูล หรือขอความอันเปนเท็จทีอ่ าจทําให
สําคัญผิด หรือปกปดขอความจริงที่ควรบอกใหแจงในสาระสําคัญ
ซึ่งอาจมีผลกระทบตอการตัดสินใจของผูถือหุน ผูลงทุน หรือผูที่
เกี่ยวของ
- ไมมี 3. การกระทําอันไมเปนธรรมหรือการเอาเปรียบผูล งทุนในการซือ้ ขาย
หลักทรัพยหรือสัญญาซื้อขายลวงหนา หรือมีหรือเคยมีสวนรวม
หรือสนับสนุนการกระทําดังกลาว
- ไมมี -

2. นายสมชาย สกุลสุรรัตน
รองประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ
และประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุ 67 ป
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการดวยกัน :
- ไมมี จํานวนปที่เปนกรรมการ :
5 ป 10 เดือน (วันที่ 26 กุมภาพันธ 2553 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558)
สัดสวนการถือหุนบริษัทในปจจุบันคิดเปนรอยละของทุนชําระแลว :
- ไมมี คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด :
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร
แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรีทางเศรษฐศาสตร (ภาคภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
• ปริญญาบัตรวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร (ปรอ. 14)
• ประกาศนียบัตรการเงินและการธนาคาร
สถาบันนายธนาคารแหงประเทศอังกฤษ
• ประกาศนียบัตรชั้นสูงหลักสูตรการเมืองการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยสําหรับนักบริหารระดับสูง รุนที่ 11
สถาบันพระปกเกลา
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การอบรมบทบาทและหนาที่กรรมการ :
• หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(DCP 80/2006) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ :
• กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจเมนท จํากัด (มหาชน)
• ประธานกรรมการ บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ จํากัด (ตลาดไท)
• ที่ปรึกษารัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลัง
(นายประดิษฐ ภัทรประสิทธิ์)
• สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ
• กรรมการผูจัดการใหญ ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
• กรรมการผูจัดการใหญ ธนาคารศรีนคร จํากัด (มหาชน)
• กรรมการผูจัดการใหญ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
ตําแหนงอื่นที่สําคัญในปจจุบัน :
กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน :
• ประธานกรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทน บริษทั ชุมพรอุตสาหกรรมนํา้ มันปาลม จํากัด (มหาชน)
• ประธานกรรมการ บริษัท ส. ขอนแกนฟูดส จํากัด (มหาชน)
กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน :
• ประธานกรรมการ บริษัท ทาเรือประจวบ จํากัด
• กรรมการ บริษัท เวสทโคสท เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
• กรรมการ บริษัท เลนโซ คอรปอรเรชั่น จํากัด (มหาชน)
• ประธานกรรมการ บริษัท เอส ซี เจ แอนด แอสโซซิเอทส จํากัด
กิจการอื่นที่แขงขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทําให
เกิดความขัดแยงทางผลประโยชน :
- ไมมี การเขารวมประชุม :
1. เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท
2. เขารวมประชุมกรรมการอิสระ
3. เขารวมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
4. เขารวมประชุมผูถือหุน ป 2558

17/18
4/4
8/8
1/1

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

ประวัติการกระทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ปยอนหลัง :
1. ไมเคยถูกพิพากษาวามีการกระทําความผิดทางอาญา
2. ไมเคยถูกพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลายหรือถูกพิทักษทรัพย

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัท

ประวัติการถูกลงโทษในชวง 5 ปที่ผานมา เนื่องจากการกระทํา
ความผิ ด ตามพระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ทรั พ ย แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย
พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัตสิ ญ
ั ญาซือ้ ขายลวงหนา พ.ศ. 2546
ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังตอไปนี้ :
1. การกระทําการโดยไมสุจริต หรือประมาทเลินเลออยางรายแรง
- ไมมี 2. การเปดเผย หรือเผยแพรขอ มูล หรือขอความอันเปนเท็จทีอ่ าจทําให
สําคัญผิด หรือปกปดขอความจริงที่ควรบอกใหแจงในสาระสําคัญ
ซึ่งอาจมีผลกระทบตอการตัดสินใจของผูถือหุน ผูลงทุน หรือผูที่
เกี่ยวของ
- ไมมี 3. การกระทําอันไมเปนธรรมหรือการเอาเปรียบผูล งทุนในการซือ้ ขาย
หลักทรัพยหรือสัญญาซื้อขายลวงหนา หรือมีหรือเคยมีสวนรวม
หรือสนับสนุนการกระทําดังกลาว
- ไมมี ขอมูลการดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ :
1. ไมมีความสัมพันธทางครอบครัวกับผูบริหาร หรือผูถือหุนรายใหญ
ของบริษัทหรือบริษัทยอย
2. ไมมีความสัมพันธกับบริษัท/บริษัทยอย/บริษัทรวม หรือนิติบุคคล
ที่อาจมีความขัดแยงในปจจุบันหรือในชวง 2 ปที่ผา นมา
• ไมเปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง
หรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา
• ไมเปนผูใหบริการทางวิชาชีพ เชน ผูสอบบัญชีหรือที่ปรึกษา
กฎหมาย
• ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจที่มีนัยสําคัญ อันอาจมีผลทําให
ไมสามารถทําหนาที่ไดอยางเปนอิสระ

3. นายทองฉัตร หงศลดารมภ
กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ
และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ 77 ป
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการดวยกัน :
- ไมมี จํานวนปที่เปนกรรมการ :
21 ป 10 เดือน (วันที่ 1 มีนาคม 2537 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558)
สัดสวนการถือหุนบริษัทในปจจุบันคิดเปนรอยละของทุนชําระแลว :
- ไมมี -

รายงานประจําป 2558
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)
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คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด :
• ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมโยธา (โครงสราง)
มหาวิทยาลัยนอรธเวสเทอรน, ชิคาโก, สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมโยธา (โครงสราง)
สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเซีย
• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• ปริญญาบัตรวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร (วปอ. 32)
การอบรมบทบาทและหนาที่กรรมการ :
• หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program
(DAP 36/2005) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตรประกาศนียบัตร Finance for Non-Finance Director
(FND 24/2005) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ :
2548 - 2555 • กรรมการ สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเซีย
2547 - 2553 • กรรมการอิสระ
บริษัท บางกอกโพลีเอททีลีน จํากัด (มหาชน)
2549 - 2551 • กรรมการ
บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด
(มหาชน)
2546 - 2551 • กรรมการ บริษัท ปตท. เคมิคอล จํากัด (มหาชน)
2540 - 2551 • ประธานกรรมการ
บริษัท หลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด
2544 - 2546 • ผูจัดการใหญ
บริษัท อุตสาหกรรมปโตรเคมีกัลไทย จํากัด
(มหาชน)
2539 - 2544 • กรรมการผูจัดการใหญ
บริษัท ไทยเทเลโฟนแอนดเทเลคอมมิวนิเคชั่น
จํากัด (มหาชน)
2530 - 2534 • กรรมการผูจัดการใหญ
บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด
(มหาชน)
2522 - 2530 • ผูวาการ การปโตรเลียมแหงประเทศไทย
2519 - 2522 • ผูวาการ การทางพิเศษแหงประเทศไทย
ตําแหนงอื่นที่สําคัญในปจจุบัน :
กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน :
• ประธานกรรมการ บริษัท สามารถ คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน :
• กรรมการ บริษัท เวสทโคสท เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
• ประธานกรรมการ บริษัท ลินเด (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
• ประธานกรรมการ บริษัท ซี.ที.แลนด จํากัด
• ประธานกรรมการ บริษทั ชัชวาลย-รอยัล แฮสโคนิ่ง จํากัด
• กรรมการ บริษัท ไทยไลทบลอคแอนดแพเนล จํากัด
• นายกสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
ธนบุรี
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัท

กิจการอื่นที่แขงขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทําให
เกิดความขัดแยงทางผลประโยชน :
- ไมมี -

การเขารวมประชุม :
1. เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท
11/18 ครั้ง
2. เขารวมประชุมกรรมการอิสระ
2/4 ครั้ง
3. เขารวมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
4/4 ครัง้
4. เขารวมประชุมผูถือหุน ป 2558
0/1 ครัง้
ประวัติการกระทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ปยอนหลัง :
1. ไมเคยถูกพิพากษาวามีการกระทําความผิดทางอาญา
2. ไมเคยถูกพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลายหรือถูกพิทักษทรัพย
ประวัติการถูกลงโทษในชวง 5 ปที่ผานมา เนื่องจากการกระทํา
ความผิ ด ตามพระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ทรั พ ย แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย
พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัตสิ ญ
ั ญาซือ้ ขายลวงหนา พ.ศ. 2546
ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังตอไปนี้ :
1. การกระทําการโดยไมสุจริต หรือประมาทเลินเลออยางรายแรง
- ไมมี 2. การเปดเผย หรือเผยแพรขอ มูล หรือขอความอันเปนเท็จทีอ่ าจทําให
สําคัญผิด หรือปกปดขอความจริงที่ควรบอกใหแจงในสาระสําคัญ
ซึ่งอาจมีผลกระทบตอการตัดสินใจของผูถือหุน ผูลงทุน หรือผูที่
เกี่ยวของ
- ไมมี 3. การกระทําอันไมเปนธรรมหรือการเอาเปรียบผูล งทุนในการซือ้ ขาย
หลักทรัพยหรือสัญญาซื้อขายลวงหนา หรือมีหรือเคยมีสวนรวม
หรือสนับสนุนการกระทําดังกลาว
- ไมมี ขอมูลการดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ :
1. ไมมีความสัมพันธทางครอบครัวกับผูบริหาร หรือผูถือหุนรายใหญ
ของบริษัทหรือบริษัทยอย
2. ไมมีความสัมพันธกับบริษัท/บริษัทยอย/บริษัทรวม หรือนิติบุคคล
ที่อาจมีความขัดแยงในปจจุบันหรือในชวง 2 ปที่ผา นมา
• ไมเปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง
หรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา
• ไมเปนผูใหบริการทางวิชาชีพ เชน ผูสอบบัญชีหรือที่ปรึกษา
กฎหมาย
• ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจที่มีนัยสําคัญ อันอาจมีผลทําให
ไมสามารถทําหนาที่ไดอยางเปนอิสระ

รายงานประจําป 2558
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)

4. นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ
กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ
และประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
อายุ 67 ป
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการดวยกัน :
- ไมมี จํานวนปที่เปนกรรมการ :
5 ป 8 เดือน (วันที่ 30 เมษายน 2553 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558)
สัดสวนการถือหุนบริษัทในปจจุบันคิดเปนรอยละของทุนชําระแลว :
- ไมมี คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด :
• ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ (D.B.A.),
University of South Australia ประเทศออสเตรเลีย
• ปริญญาโท สาขาพาณิชยศาสตร (บริหารธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
• ปริญญาตรีทางเศรษฐศาสตร (ทฤษฎีเศรษฐศาสตร)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
• ปริญญาบัตรวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร (วปอ. 43)
• ประกาศนียบัตร ผูบริหารระดับสูงดานการคาและพาณิชย
(TEPCoT รุนที่ 1)
• ประกาศนียบัตร หลักสูตรนักบริหารระดับสูง นบส. รุน 17 (ก.พ.)
การอบรมบทบาทและหนาที่กรรมการ :
• หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program
(DCP 131/2010) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
• หลักสูตรผูบริหารระดับสูง รุนที่ 7 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
ประสบการณ :
2555 - 2556 • กรรมการ กสท.
• ประธานคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
และสงเสริมกิจกรรมเพื่อสังคม
บริษัท กสท.โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)
• กรรมการ กวท.
• ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงประเทศไทย
2554 - 2556 • กรรมการและประธานกรรมการบริหาร/
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม
2553 - 2554 • กรรมการและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
ธนาคารอาคารสงเคราะห

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัท

2552 - 2553 • กรรมการ ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน)
2550 - 2552 • กรรมการในคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย
• กรรมการในคณะกรรมการกํากับและสงเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย
สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
และสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
• กรรมการในคณะกรรมการกํากับการซื้อขาย
สินคาเกษตรลวงหนา
สํานักงานคณะกรรมการกํากับการซื้อขาย
สินคาเกษตรลวงหนา
• ปลัดกระทรวงพาณิชย
2546 - 2552 • ประธานคณะอนุกรรมการดานบริหาร
ในคณะกรรมการกํากับการซื้อขาย
สินคาเกษตรลวงหนา
สํานักงานคณะกรรมการกํากับการซื้อขาย
สินคาเกษตรลวงหนา
2548 - 2551 • กรรมการ ธนาคารออมสิน
2544 - 2550 • อธิบดีกรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย

ตําแหนงอื่นที่สําคัญในปจจุบัน :
กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน :
• กรรมการอิสระ บริษัท ไทยเพรซิเดนทฟูดส จํากัด (มหาชน)
• กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท อาหารสยาม จํากัด (มหาชน)
กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน :
• รองประธานกรรมการ บริษัท พรรณธิอร จํากัด
• ประธานคณะกรรมการบริหาร
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแหงชาติ
(องคการมหาชน)
• กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ก.พ.ร. (ดานบริหารธุรกิจ)
และประธาน อ.ก.พ.ร. ลดขั้นตอนในคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ สํานักงาน ก.พ.ร.
กิจการอื่นที่แขงขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทําให
เกิดความขัดแยงทางผลประโยชน :
- ไมมี -

รายงานประจําป 2558
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)

การเขารวมประชุม :
1. เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท
2. เขารวมประชุมกรรมการอิสระ
3. เขารวมประชุมคณะกรรมการสรรหา
และกําหนดคาตอบแทน
4. เขารวมประชุมผูถือหุน ป 2558
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7/18 ครั้ง
2/4 ครั้ง
3/3 ครั้ง
0/1 ครั้ง

ประวัติการกระทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ปยอนหลัง :
1. ไมเคยถูกพิพากษาวามีการกระทําความผิดทางอาญา
2. ไมเคยถูกพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลายหรือถูกพิทักษทรัพย
ปประวัติการถูกลงโทษในชวง 5 ปที่ผานมา เนื่องจากการกระทํา
ความผิ ด ตามพระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ทรั พ ย แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย
พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัตสิ ญ
ั ญาซือ้ ขายลวงหนา พ.ศ. 2546
ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังตอไปนี้ :
1. การกระทําการโดยไมสุจริต หรือประมาทเลินเลออยางรายแรง
- ไมมี 2. การเปดเผย หรือเผยแพรขอ มูล หรือขอความอันเปนเท็จทีอ่ าจทําให
สําคัญผิด หรือปกปดขอความจริงที่ควรบอกใหแจงในสาระสําคัญ
ซึ่งอาจมีผลกระทบตอการตัดสินใจของผูถือหุน ผูลงทุน หรือผูที่
เกี่ยวของ
- ไมมี 3. การกระทําอันไมเปนธรรมหรือการเอาเปรียบผูล งทุนในการซือ้ ขาย
หลักทรัพยหรือสัญญาซื้อขายลวงหนา หรือมีหรือเคยมีสวนรวม
หรือสนับสนุนการกระทําดังกลาว
- ไมมี ขอมูลการดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ :
1. ไมมีความสัมพันธทางครอบครัวกับผูบริหาร หรือผูถือหุนรายใหญ
ของบริษัทหรือบริษัทยอย
2. ไมมีความสัมพันธกับบริษัท/บริษัทยอย/บริษัทรวม หรือนิติบุคคล
ที่อาจมีความขัดแยงในปจจุบันหรือในชวง 2 ปที่ผา นมา
• ไมเปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง
หรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา
• ไมเปนผูใหบริการทางวิชาชีพ เชน ผูสอบบัญชีหรือที่ปรึกษา
กฎหมาย
• ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจที่มีนัยสําคัญ อันอาจมีผลทําให
ไมสามารถทําหนาที่ไดอยางเปนอิสระ
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5. นายเพิ่มพูน ไกรฤกษ
กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ 64 ป
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการดวยกัน :
- ไมมี จํานวนปที่เปนกรรมการ :
15 ป 1 เดือน (วันที่ 8 ธันวาคม 2542 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558)
สัดสวนการถือหุนบริษัทในปจจุบันคิดเปนรอยละของทุนชําระแลว :
- ไมมี คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด :
• ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ Boston University, U.S.A.
• ปริญญาบัตรวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร (ปรอ. 13)
การอบรมบทบาทและหนาที่กรรมการ :
• หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program
(DAP 3/2003) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Understanding the Fundamental of Financial
Statements (UFS 12/2007) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตรประกาศนียบัตร Role of Chairman Program
(RCP 37/2015) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ :
2542 - 2554 • ผูชวยผูจัดการใหญ
สายสินเชื่อและสนับสนุนธุรกิจลูกคาบุคคล
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)
2550 - 2552 • ประธานกรรมการ
บริษทั หลักทรัพยจดั การกองทุน ไทยพาณิชย จํากัด
ตําแหนงอื่นที่สําคัญในปจจุบัน :
กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน :
2556 - ปจจุบัน • กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บริษัท สามัคคีประกันภัย จํากัด (มหาชน)
กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน :
2556 - ปจจุบัน • กรรมการอิสระ
และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
ธนาคารกัมพูชาพาณิชย จํากัด
กิจการอื่นที่แขงขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทําให
เกิดความขัดแยงทางผลประโยชน :
- ไมมี -

รายงานประจําป 2558
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)

การเขารวมประชุม :
1. เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท
12/18 ครั้ง
2. เขารวมประชุมกรรมการอิสระ
4/4 ครั้ง
3. เขารวมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
6/8 ครั้ง
4. เขารวมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
4/4 ครั้ง
5. เขารวมประชุมผูถือหุน ป 2558
1/1 ครั้ง
ประวัติการกระทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ปยอนหลัง :
1. ไมเคยถูกพิพากษาวามีการกระทําความผิดทางอาญา
2. ไมเคยถูกพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลายหรือถูกพิทักษทรัพย
ประวัติการถูกลงโทษในชวง 5 ปที่ผานมา เนื่องจากการกระทํา
ความผิ ด ตามพระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ทรั พ ย แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย
พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัตสิ ญ
ั ญาซือ้ ขายลวงหนา พ.ศ. 2546
ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังตอไปนี้ :
1. การกระทําการโดยไมสุจริต หรือประมาทเลินเลออยางรายแรง
- ไมมี 2. การเปดเผย หรือเผยแพรขอ มูล หรือขอความอันเปนเท็จทีอ่ าจทําให
สําคัญผิด หรือปกปดขอความจริงที่ควรบอกใหแจงในสาระสําคัญ
ซึ่งอาจมีผลกระทบตอการตัดสินใจของผูถือหุน ผูลงทุน หรือผูที่
เกี่ยวของ
- ไมมี 3. การกระทําอันไมเปนธรรมหรือการเอาเปรียบผูล งทุนในการซือ้ ขาย
หลักทรัพยหรือสัญญาซื้อขายลวงหนา หรือมีหรือเคยมีสวนรวม
หรือสนับสนุนการกระทําดังกลาว
- ไมมี ขอมูลการดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ :
1. ไมมีความสัมพันธทางครอบครัวกับผูบริหาร หรือผูถือหุนรายใหญ
ของบริษัทหรือบริษัทยอย
2. ไมมีความสัมพันธกับบริษัท/บริษัทยอย/บริษัทรวม หรือนิติบุคคล
ที่อาจมีความขัดแยงในปจจุบันหรือในชวง 2 ปที่ผา นมา
• ไมเปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง
หรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา
• ไมเปนผูใหบริการทางวิชาชีพ เชน ผูสอบบัญชีหรือที่ปรึกษา
กฎหมาย
• ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจที่มีนัยสําคัญ อันอาจมีผลทําให
ไมสามารถทําหนาที่ไดอยางเปนอิสระ

รายงานประจําป 2558
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัท

6. นายพิชัย เอื้อศิริทรัพย

ประวัติการกระทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ปยอนหลัง :
1. ไมเคยถูกพิพากษาวามีการกระทําความผิดทางอาญา
2. ไมเคยถูกพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลายหรือถูกพิทักษทรัพย

กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ
และกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
อายุ 57 ป
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการดวยกัน :
- ไมมี จํานวนปที่เปนกรรมการ :
2 ป 10 เดือน (วันที่ 1 มีนาคม 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558)
สัดสวนการถือหุนบริษัทในปจจุบันคิดเปนรอยละของทุนชําระแลว :
0.198% (63,640,600 หุน)
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด :
• พาณิชยการ (Commerce) โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย
การอบรมบทบาทและหนาที่กรรมการ :
- ไมมี ประสบการณ :
- ไมมี ตําแหนงอื่นที่สําคัญในปจจุบัน :
กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน :
- ไมมี กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน :
• เจาของกิจการและผูจัดการ บริษัท กิมเฮงเซงเหล็กกลา จํากัด
กิจการอื่นที่แขงขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทําให
เกิดความขัดแยงทางผลประโยชน :
- ไมมี การเขารวมประชุม :
1. เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท
17/18
2. เขารวมประชุมกรรมการอิสระ
4/4
3. เขารวมประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี 4/4
4. เขารวมประชุมผูถือหุน ป 2558
1/1
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ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

ประวัติการถูกลงโทษในชวง 5 ปที่ผานมา เนื่องจากการกระทํา
ความผิ ด ตามพระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ทรั พ ย แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย
พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัตสิ ญ
ั ญาซือ้ ขายลวงหนา พ.ศ. 2546
ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังตอไปนี้ :
1. การกระทําการโดยไมสุจริต หรือประมาทเลินเลออยางรายแรง
- ไมมี 2. การเปดเผย หรือเผยแพรขอ มูล หรือขอความอันเปนเท็จทีอ่ าจทําให
สําคัญผิด หรือปกปดขอความจริงที่ควรบอกใหแจงในสาระสําคัญ
ซึ่งอาจมีผลกระทบตอการตัดสินใจของผูถือหุน ผูลงทุน หรือผูที่
เกี่ยวของ
- ไมมี 3. การกระทําอันไมเปนธรรมหรือการเอาเปรียบผูล งทุนในการซือ้ ขาย
หลักทรัพยหรือสัญญาซื้อขายลวงหนา หรือมีหรือเคยมีสวนรวม
หรือสนับสนุนการกระทําดังกลาว
- ไมมี ขอมูลการดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ :
1. ไมมีความสัมพันธทางครอบครัวกับผูบริหาร หรือผูถือหุนรายใหญ
ของบริษัทหรือบริษัทยอย
2. ไมมีความสัมพันธกับบริษัท/บริษัทยอย/บริษัทรวม หรือนิติบุคคล
ที่อาจมีความขัดแยงในปจจุบันหรือในชวง 2 ปที่ผา นมา
• ไมเปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง
หรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา
• ไมเปนผูใหบริการทางวิชาชีพ เชน ผูสอบบัญชีหรือที่ปรึกษา
กฎหมาย
• ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจที่มีนัยสําคัญ อันอาจมีผลทําให
ไมสามารถทําหนาที่ไดอยางเปนอิสระ
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7. นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย
กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
อายุ 52 ป
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการดวยกัน :
- ไมมี จํานวนปที่เปนกรรมการ :
3 ป 10 เดือน (วันที่ 27 กุมภาพันธ 2555 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558)
สัดสวนการถือหุนบริษัทในปจจุบันคิดเปนรอยละของทุนชําระแลว :
- ไมมี คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด :
• ปริญญาโทบริหารธุรกิจดานการเงินและการจัดการ
มหาวิทยาลัยอินเดียนา, บูมมิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร (เกียรตินิยมอันดับ 2)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
การอบรมบทบาทและหนาที่กรรมการ :
• หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program
(DCP 60/2005) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program
(DAP 23/2004) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตรผูบริหารระดับสูง รุนที่ 5 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
• หลักสูตรการกํากับดูแลกิจการสําหรับกรรมการ
และผูบริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองคการมหาชน รุนที่ 3
สถาบันพัฒนากรรมการและผูบริหารระดับสูงภาครัฐ (PDI)
ประสบการณ :
2554
• กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการบริหารความเสี่ยง
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
• ประธานกรรมการ
บริษัท กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง จํากัด
2553 - 2554 • กรรมการ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย
2552 - 2554 • กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน)
• ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
และกรรมการบริหาร
บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน)
• กรรมการ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
• กรรมการ บริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จํากัด
2551
2550 - 2554 • กรรมการบริหารและอุปนายก
สมาคมบริษัทหลักทรัพยไทย
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บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)

2550 - 2551 • อนุกรรมการพิจารณาแนวทางดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
2548 - 2552 • กรรมการผูอํานวยการและกรรมการบริหาร
บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน)

ตําแหนงอื่นที่สําคัญในปจจุบัน :
กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน :
• กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท พริ้นซิเพิล แคปตอล จํากัด (มหาชน)
กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน :
• ประธานกรรมการ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม
(บสย.)
• กรรมการ บริษัท กรุงเทพธนาคม จํากัด
• เลขาธิการ สมาคมบริษัทหลักทรัพยไทย
• ที่ปรึกษา สภาธุรกิจตลาดทุนไทย
กิจการอื่นที่แขงขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทําให
เกิดความขัดแยงทางผลประโยชน :
- ไมมี การเขารวมประชุม :
1. เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท
14/18
2. เขารวมประชุมกรรมการอิสระ
3/4
3. เขารวมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
7/8
4. เขารวมประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี 4/4
5. เขารวมประชุมผูถือหุน ป 2558
1/1

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

ประวัติการกระทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ปยอนหลัง :
1. ไมเคยถูกพิพากษาวามีการกระทําความผิดทางอาญา
2. ไมเคยถูกพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลายหรือถูกพิทักษทรัพย
ประวัติการถูกลงโทษในชวง 5 ปที่ผานมา เนื่องจากการกระทํา
ความผิ ด ตามพระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ทรั พ ย แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย
พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัตสิ ญ
ั ญาซือ้ ขายลวงหนา พ.ศ. 2546
ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังตอไปนี้ :
1. การกระทําการโดยไมสุจริต หรือประมาทเลินเลออยางรายแรง
- ไมมี 2. การเปดเผย หรือเผยแพรขอ มูล หรือขอความอันเปนเท็จทีอ่ าจทําให
สําคัญผิด หรือปกปดขอความจริงที่ควรบอกใหแจงในสาระสําคัญ
ซึ่งอาจมีผลกระทบตอการตัดสินใจของผูถือหุน ผูลงทุน หรือผูที่
เกี่ยวของ
- ไมมี 3. การกระทําอันไมเปนธรรมหรือการเอาเปรียบผูล งทุนในการซือ้ ขาย
หลักทรัพยหรือสัญญาซื้อขายลวงหนา หรือมีหรือเคยมีสวนรวม
หรือสนับสนุนการกระทําดังกลาว
- ไมมี -
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ขอมูลการดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ :
1. ไมมีความสัมพันธทางครอบครัวกับผูบริหาร หรือผูถือหุนรายใหญ
ของบริษัทหรือบริษัทยอย
2. ไมมีความสัมพันธกับบริษัท/บริษัทยอย/บริษัทรวม หรือนิติบุคคล
ที่อาจมีความขัดแยงในปจจุบันหรือในชวง 2 ปที่ผา นมา
• ไมเปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง
หรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา
• ไมเปนผูใหบริการทางวิชาชีพ เชน ผูสอบบัญชีหรือที่ปรึกษา
กฎหมาย
• ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจที่มีนัยสําคัญ อันอาจมีผลทําให
ไมสามารถทําหนาที่ไดอยางเปนอิสระ

8. นายสมชาย พิพิธวิจิตรกร
กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง
และกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
อายุ 76 ป
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการดวยกัน :
- ไมมี จํานวนปที่เปนกรรมการ :
12 ป 8 เดือน (วันที่ 29 เมษายน 2546 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558)
สัดสวนการถือหุนบริษัทในปจจุบันคิดเปนรอยละของทุนชําระแลว :
- ไมมี คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด :
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Michigan State University, U.S.A.
• ปริญญาตรี สาขาการบัญชี (เกียรตินิยมอันดับ 2)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
การอบรมบทบาทและหนาที่กรรมการ :
• การสัมมนาผลสํารวจคาตอบแทนกรรมการบริษัทไทย 2547
เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 2548
ประสบการณ :
2553 - 2557 • ประธานกรรมการ
บริษัท บางสะพานบารมิล จํากัด (มหาชน)
2547 - 2557 • กรรมการ
บริษัท บางสะพานบารมิล จํากัด (มหาชน)
2552 - 2555 • กรรมการ
บริษัท เหล็กแผนรีดเย็นไทย จํากัด (มหาชน)
2533 - 2542 • กรรมการ
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)
• กรรมการ
บริษัท เหล็กแผนรีดเย็นไทย จํากัด (มหาชน)

รายงานประจําป 2558
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)
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2529 - 2541 • กรรมการ
บริษัท ปูนซิเมนตนครหลวง จํากัด (มหาชน)
2527 - 2542 • กรรมการ
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
2526 - 2542 • กรรมการ
บริษัท ประกันชีวิตศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)

ตําแหนงอื่นที่สําคัญในปจจุบัน :
กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน :
• กรรมการ บริษัท เอ็มเค เรสโตรองตกรุป จํากัด (มหาชน)
กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน :
- ไมมี กิจการอื่นที่แขงขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทําให
เกิดความขัดแยงทางผลประโยชน :
• กรรมการ บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จํากัด (มหาชน)
การเขารวมประชุม :
1. เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท
16/18 ครั้ง
2. เขารวมประชุมคณะกรรมการสรรหา
2/3 ครั้ง
และกําหนดคาตอบแทน
3. เขารวมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
4/4 ครั้ง
4. เขารวมประชุมผูถือหุน ป 2558
0/1 ครั้ง
ประวัติการกระทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ปยอนหลัง :
1. ไมเคยถูกพิพากษาวามีการกระทําความผิดทางอาญา
2. ไมเคยถูกพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลายหรือถูกพิทักษทรัพย
ประวัติการถูกลงโทษในชวง 5 ปที่ผานมา เนื่องจากการกระทํา
ความผิ ด ตามพระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ทรั พ ย แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย
พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัตสิ ญ
ั ญาซือ้ ขายลวงหนา พ.ศ. 2546
ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังตอไปนี้ :
1. การกระทําการโดยไมสุจริต หรือประมาทเลินเลออยางรายแรง
- ไมมี 2. การเปดเผย หรือเผยแพรขอ มูล หรือขอความอันเปนเท็จทีอ่ าจทําให
สําคัญผิด หรือปกปดขอความจริงที่ควรบอกใหแจงในสาระสําคัญ
ซึ่งอาจมีผลกระทบตอการตัดสินใจของผูถือหุน ผูลงทุน หรือผูที่
เกี่ยวของ
- ไมมี 3. การกระทําอันไมเปนธรรมหรือการเอาเปรียบผูล งทุนในการซือ้ ขาย
หลักทรัพยหรือสัญญาซื้อขายลวงหนา หรือมีหรือเคยมีสวนรวม
หรือสนับสนุนการกระทําดังกลาว
- ไมมี -
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9. นายกมล จันทิมา
กรรมการบริษัท
และประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
อายุ 77 ป
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการดวยกัน :
- ไมมี จํานวนปที่เปนกรรมการ :
17 ป 8 เดือน (วันที่ 28 เมษายน 2541 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558)
สัดสวนการถือหุนบริษัทในปจจุบันคิดเปนรอยละของทุนชําระแลว :
0.00399% (1,284,000 หุน)
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด :
• ปริญญาโทสาขารัฐประศาสนศาสตร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
• ปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
• ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
• ปริญญาบัตรวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร (วปอ. 33)
การอบรมบทบาทและหนาที่กรรมการ :
• หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(DCP 3/2000) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตรประกาศนียบัตรประธานกรรมการบริษัท (RCP 4/2001)
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(Board & CEO 1/2003)
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตรพัฒนาทักษะตอเนื่อง (DCP Refresher 4/2007)
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ :
2551 - 2556 • ประธานคณะกรรมการจรรยาบรรณ
สภาวิชาชีพบัญชี
2546 - 2556 • กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษทั อุตสาหกรรม อีเล็คโทรนิคส จํากัด (มหาชน)
2550 - 2555 • ประธานกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
กระทรวงศึกษาธิการ
2543 - 2545 • ประธานกรรมการ องคการเพื่อการปฏิรูประบบ
สถาบันการเงิน (ปรส.)
2541 - 2543 • ประธานกรรมการตรวจสอบ การไฟฟาสวนภูมภิ าค
2541
• อธิบดีกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
2539 - 2541 • ประธานกรรมการ สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล
2538 - 2542 • กรรมการและประธานกรรมการบริหาร
ธนาคารอาคารสงเคราะห
2536 - 2541 • รองปลัดกระทรวงการคลัง

รายงานประจําป 2558
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)

ตําแหนงอื่นที่สําคัญในปจจุบัน :
กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน :
• ประธานกรรมการ บริษัท ไอที ซิตี้ จํากัด (มหาชน)
กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน :
• ประธานกรรมการ บริษัท เวสทโคสท เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
• กรรมการ บริษัท ทาเรือประจวบ จํากัด
• ประธานกรรมการ บริษัท ทริสเรทติ้ง จํากัด
กิจการอื่นที่แขงขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทําให
เกิดความขัดแยงทางผลประโยชน :
- ไมมี การเขารวมประชุม :
1. เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท
17/18 ครั้ง
2. เขารวมประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี 4/4 ครั้ง
3. เขารวมประชุมผูถือหุน ป 2558
1/1 ครั้ง
ประวัติการกระทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ปยอนหลัง :
1. ไมเคยถูกพิพากษาวามีการกระทําความผิดทางอาญา
2. ไมเคยถูกพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลายหรือถูกพิทักษทรัพย
ประวัติการถูกลงโทษในชวง 5 ปที่ผานมา เนื่องจากการกระทํา
ความผิ ด ตามพระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ทรั พ ย แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย
พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัตสิ ญ
ั ญาซือ้ ขายลวงหนา พ.ศ. 2546
ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังตอไปนี้ :
1. การกระทําการโดยไมสุจริต หรือประมาทเลินเลออยางรายแรง
- ไมมี 2. การเปดเผย หรือเผยแพรขอ มูล หรือขอความอันเปนเท็จทีอ่ าจทําให
สําคัญผิด หรือปกปดขอความจริงที่ควรบอกใหแจงในสาระสําคัญ
ซึ่งอาจมีผลกระทบตอการตัดสินใจของผูถือหุน ผูลงทุน หรือผูที่
เกี่ยวของ
- ไมมี 3. การกระทําอันไมเปนธรรมหรือการเอาเปรียบผูล งทุนในการซือ้ ขาย
หลักทรัพยหรือสัญญาซื้อขายลวงหนา หรือมีหรือเคยมีสวนรวม
หรือสนับสนุนการกระทําดังกลาว
- ไมมี -

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัท

10. นายวิน วิริยประไพกิจ
กรรมการบริษัท ประธานเจาหนาที่บริหารกลุม
เจาหนาที่บริหารกลุม และกรรมการผูจัดการใหญ
อายุ 45 ป
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการดวยกัน :
บุตรนายวิทย วิริยประไพกิจ
จํานวนปที่เปนกรรมการ :
16 ป 6 เดือน (วันที่ 30 มิถุนายน 2542 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558)
สัดสวนการถือหุนบริษัทในปจจุบันคิดเปนรอยละของทุนชําระแลว :
- ไมมี คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด :
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทรแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
มหาวิทยาลัยเคโอ โตเกียว ประเทศญี่ปุน
การอบรมบทบาทและหนาที่กรรมการ :
• หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program
(DCP 100/2008) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
• หลักสูตรประกาศนียบัตร Role of Chairman Program
(RCP 20/2008) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตรผูบริหารระดับสูง รุนที่ 5 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
ประสบการณ :
2553 - 2558 • กรรมการ และกรรมการผูจัดการ
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จํากัด
2551 - 2557 • กรรมการ และกรรมการจัดการ
บริษัท เหล็กแผนรีดเย็นไทย จํากัด (มหาชน)
2555 - 2556 • ประธานกรรมการ
และประธานคณะกรรมการจัดการ
บริษัท เหล็กแผนรีดเย็นไทย จํากัด (มหาชน)
2539 - 2555 • กรรมการ บริษัท เหล็กแผนเคลือบไทย จํากัด
2553 - 2554 • กรรมการ
Redcar Bulk Terminal Limited
2535 - 2552 • กรรมการ บริษัท อาคารเวสเทิรน จํากัด
2539 - 2548 • กรรมการ
บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จํากัด (มหาชน)
2542 - 2546 • กรรมการ
บริษัท เหล็กแผนรีดเย็นไทย จํากัด (มหาชน)

รายงานประจําป 2558
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)
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ตําแหนงอื่นที่สําคัญในปจจุบัน :
กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน :
• กรรมการ บริษัท บางสะพานบารมิล จํากัด (มหาชน)
กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน :
• กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
บริษัท เวสทโคสท เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
• กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
บริษัท ทาเรือประจวบ จํากัด
• กรรมการ บริษัท เครือสหวิริยา จํากัด
• กรรมการ บริษัท สหวิริยา อินเตอร สตีล โฮลดิ้งส จํากัด
• กรรมการ บริษัท โรงถลุงเหล็กสหวิริยา จํากัด
กิจการอื่นที่แขงขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทําให
เกิดความขัดแยงทางผลประโยชน :
• กรรมการ บริษัท บริหารจัดการสหวิริยา จํากัด
• ประธานกรรมการ บริษัท ไทยสตีลเซลส จํากัด
• กรรมการ บริษัท ทรัพยสิน อาคารประภาวิทย จํากัด
การเขารวมประชุม :
1. เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท
2. เขารวมประชุมผูถือหุน ป 2558

18/18 ครั้ง
1/1 ครั้ง

ประวัติการกระทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ปยอนหลัง :
1. ไมเคยถูกพิพากษาวามีการกระทําความผิดทางอาญา
2. ไมเคยถูกพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลายหรือถูกพิทักษทรัพย
ประวัติการถูกลงโทษในชวง 5 ปที่ผานมา เนื่องจากการกระทํา
ความผิ ด ตามพระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ทรั พ ย แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย
พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัตสิ ญ
ั ญาซือ้ ขายลวงหนา พ.ศ. 2546
ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังตอไปนี้ :
1. การกระทําการโดยไมสุจริต หรือประมาทเลินเลออยางรายแรง
- ไมมี 2. การเปดเผย หรือเผยแพรขอ มูล หรือขอความอันเปนเท็จทีอ่ าจทําให
สําคัญผิด หรือปกปดขอความจริงที่ควรบอกใหแจงในสาระสําคัญ
ซึ่งอาจมีผลกระทบตอการตัดสินใจของผูถือหุน ผูลงทุน หรือผูที่
เกี่ยวของ
- ไมมี 3. การกระทําอันไมเปนธรรมหรือการเอาเปรียบผูล งทุนในการซือ้ ขาย
หลักทรัพยหรือสัญญาซื้อขายลวงหนา หรือมีหรือเคยมีสวนรวม
หรือสนับสนุนการกระทําดังกลาว
- ไมมี -
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัท

11. นายนาวา จันทนสุรคน
กรรมการบริษัท กรรมการสรรหา
และกําหนดคาตอบแทน เจาหนาที่บริหารกลุม
และผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ
สํานักกิจการสาธารณะกลุม และสายธุรกิจ
อายุ 50 ป
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการดวยกัน :
- ไมมี จํานวนปที่เปนกรรมการ :
6 เดือน 12 วัน (วันที่ 18 มิถุนายน 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558)

รายงานประจําป 2558
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)

ตําแหนงอื่นที่สําคัญในปจจุบัน :
กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน :
- ไมมี กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน :
2555 - ปจจุบัน • กรรมการ และกรรมการจัดการ
บริษัท เหล็กแผนรีดเย็นไทย จํากัด (มหาชน)
• กรรมการ และกรรมการบริหาร
บริษัท เหล็กแผนเคลือบไทย จํากัด
กิจการอื่นที่แขงขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทําให
เกิดความขัดแยงทางผลประโยชน :
- ไมมี -

สัดสวนการถือหุนบริษัทในปจจุบันคิดเปนรอยละของทุนชําระแลว :
- ไมมี -

การเขารวมประชุม :
1. เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท
2. เขารวมประชุมคณะกรรมการสรรหา
และกําหนดคาตอบแทน

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด :
• ปริญญาโท สาขานโยบายสาธารณะและการบริหารโครงการ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
• ปริญญาตรี สาขาการเมืองและการปกครอง
(เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ประวัติการกระทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ปยอนหลัง :
1. ไมเคยถูกพิพากษาวามีการกระทําความผิดทางอาญา
2. ไมเคยถูกพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลายหรือถูกพิทักษทรัพย

การอบรมบทบาทและหนาที่กรรมการ :
• หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program
(DCP 104/2008) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
• หลักสูตรผูบริหารระดับสูง รุนที่ 19 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
• หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุนที่ 57
วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร
ประสบการณ :
2557 - 2558 • ประธานกรรมการ
บริษัท เหล็กแผนรีดเย็นไทย จํากัด (มหาชน)
2555 - 2558 • ประธานคณะกรรมการจัดการ
บริษัท เหล็กแผนรีดเย็นไทย จํากัด (มหาชน)
2555 - 2557 • กรรมการผูจัดการใหญ
บริษัท เหล็กแผนรีดเย็นไทย จํากัด (มหาชน)
2546 - 2550 • ผูอํานวยการสวนบริหารงานกลาง
เครือพิกุลทองลํ่าซํา
2534 - 2546 • รองผูอํานวยการ ฝายทรัพยากรบุคคล
บริษัท โตโยตา มอเตอร (ประเทศไทย) จํากัด

11/11 ครั้ง
0/0 ครั้ง

ประวัติการถูกลงโทษในชวง 5 ปที่ผานมา เนื่องจากการกระทํา
ความผิ ด ตามพระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ทรั พ ย แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย
พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัตสิ ญ
ั ญาซือ้ ขายลวงหนา พ.ศ. 2546
ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังตอไปนี้ :
1. การกระทําการโดยไมสุจริต หรือประมาทเลินเลออยางรายแรง
- ไมมี 2. การเปดเผย หรือเผยแพรขอ มูล หรือขอความอันเปนเท็จทีอ่ าจทําให
สําคัญผิด หรือปกปดขอความจริงที่ควรบอกใหแจงในสาระสําคัญ
ซึ่งอาจมีผลกระทบตอการตัดสินใจของผูถือหุน ผูลงทุน หรือผูที่
เกี่ยวของ
- ไมมี 3. การกระทําอันไมเปนธรรมหรือการเอาเปรียบผูล งทุนในการซือ้ ขาย
หลักทรัพยหรือสัญญาซื้อขายลวงหนา หรือมีหรือเคยมีสวนรวม
หรือสนับสนุนการกระทําดังกลาว
- ไมมี -

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะผูบริหาร

รายละเอียด
เกี่ยวกับคณะผูบริหาร

1. นายวิน วิริยประไพกิจ
ประธานเจาหนาที่บริหารกลุม
เจาหนาที่บริหารกลุม
และกรรมการผูจัดการใหญ
อายุ 45 ป
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด :
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทรแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเคโอ โตเกียว
ประเทศญี่ปุน
การอบรมบทบาทและหนาที่กรรมการ :
• หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program
(DCP 100/2008) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
• หลักสูตรประกาศนียบัตร Role of Chairman Program
(RCP 20/2008) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตรผูบริหารระดับสูง รุนที่ 5 สถาบันวิทยาการตลาดทุน

รายงานประจําป 2558
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)

ประสบการณ :
2553 - ปจจุบัน • กรรมการ
บริษัท บางสะพานบารมิล จํากัด (มหาชน)
2550 - ปจจุบัน • กรรมการ บริษัท โรงถลุงเหล็กสหวิริยา จํากัด
2548 - ปจจุบัน • กรรมการ
บริษัท ทรัพยสิน อาคารประภาวิทย จํากัด
2545 - ปจจุบัน • กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
บริษัท เวสทโคสท เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
2542 - ปจจุบัน • กรรมการ
บริษัท สหวิริยา อินเตอร สตีล โฮลดิ้งส จํากัด
• กรรมการ บริษัท บริหารจัดการสหวิริยา จํากัด
• กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
บริษัท ทาเรือประจวบ จํากัด
2540 - ปจจุบัน • ประธานกรรมการ บริษัท ไทยสตีลเซลส จํากัด
2539 - ปจจุบัน • กรรมการ บริษัท เครือสหวิริยา จํากัด
2553 - 2558 • กรรมการ และกรรมการผูจัดการ
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จํากัด
2551 - 2557 • กรรมการ และกรรมการจัดการ
บริษัท เหล็กแผนรีดเย็นไทย จํากัด (มหาชน)
2555 - 2556 • ประธานกรรมการ
และประธานคณะกรรมการจัดการ
บริษัท เหล็กแผนรีดเย็นไทย จํากัด (มหาชน)
2539 - 2555 • กรรมการ บริษัท เหล็กแผนเคลือบไทย จํากัด
2553 - 2554 • กรรมการ
Redcar Bulk Terminal Limited
2535 - 2552 • กรรมการ บริษัท อาคารเวสเทิรน จํากัด
2539 - 2548 • กรรมการ
บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จํากัด (มหาชน)
2542 - 2546 • กรรมการ
บริษัท เหล็กแผนรีดเย็นไทย จํากัด (มหาชน)
ประวัติการกระทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ปยอนหลัง :
1. ไมเคยถูกพิพากษาวามีการกระทําความผิดทางอาญา
2. ไมเคยถูกพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลายหรือถูกพิทักษทรัพย
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ประวัติการถูกลงโทษในชวง 5 ปที่ผานมา เนื่องจากการกระทํา
ความผิ ด ตามพระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ทรั พ ย แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย
พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัตสิ ญ
ั ญาซือ้ ขายลวงหนา พ.ศ. 2546
ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังตอไปนี้ :
1. การกระทําการโดยไมสุจริต หรือประมาทเลินเลออยางรายแรง
- ไมมี 2. การเปดเผย หรือเผยแพรขอ มูล หรือขอความอันเปนเท็จทีอ่ าจทําให
สําคัญผิด หรือปกปดขอความจริงที่ควรบอกใหแจงในสาระสําคัญ
ซึ่งอาจมีผลกระทบตอการตัดสินใจของผูถือหุน ผูลงทุน หรือผูที่
เกี่ยวของ
- ไมมี 3. การกระทําอันไมเปนธรรมหรือการเอาเปรียบผูล งทุนในการซือ้ ขาย
หลักทรัพยหรือสัญญาซื้อขายลวงหนา หรือมีหรือเคยมีสวนรวม
หรือสนับสนุนการกระทําดังกลาว
- ไมมี -

2. นายนาวา จันทนสุรคน
เจาหนาที่บริหารกลุม
และผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ
สํานักกิจการสาธารณะกลุม และสายธุรกิจ
อายุ 50 ป
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด :
• ปริญญาโท สาขานโยบายสาธารณะและการบริหารโครงการ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
• ปริญญาตรี สาขาการเมืองและการปกครอง
(เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
การอบรมบทบาทและหนาที่กรรมการ :
• หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program
(DCP 104/2008) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
• หลักสูตรผูบริหารระดับสูง รุนที่ 19 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
• หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุนที่ 57
วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร
ประสบการณ :
2555 - ปจจุบัน • กรรมการ และกรรมการจัดการ
บริษัท เหล็กแผนรีดเย็นไทย จํากัด (มหาชน)
• กรรมการ และกรรมการบริหาร
บริษัท เหล็กแผนเคลือบไทย จํากัด
2557 - 2558 • ประธานกรรมการ
บริษัท เหล็กแผนรีดเย็นไทย จํากัด (มหาชน)

รายงานประจําป 2558
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)

2555 - 2558 • ประธานคณะกรรมการจัดการ
บริษัท เหล็กแผนรีดเย็นไทย จํากัด (มหาชน)
2555 - 2557 • กรรมการผูจัดการใหญ
บริษทั เหล็กแผนรีดเย็นไทย จํากัด (มหาชน)
2546 - 2550 • ผูอํานวยการสวนบริหารงานกลาง
เครือพิกุลทองลํ่าซํา
2534 - 2546 • รองผูอํานวยการ ฝายทรัพยากรบุคคล
บริษัท โตโยตา มอเตอร (ประเทศไทย) จํากัด

ประวัติการกระทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ปยอนหลัง :
1. ไมเคยถูกพิพากษาวามีการกระทําความผิดทางอาญา
2. ไมเคยถูกพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลายหรือถูกพิทักษทรัพย
ประวัติการถูกลงโทษในชวง 5 ปที่ผานมา เนื่องจากการกระทํา
ความผิ ด ตามพระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ทรั พ ย แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย
พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัตสิ ญ
ั ญาซือ้ ขายลวงหนา พ.ศ. 2546
ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังตอไปนี้ :
1. การกระทําการโดยไมสุจริต หรือประมาทเลินเลออยางรายแรง
- ไมมี 2. การเปดเผย หรือเผยแพรขอ มูล หรือขอความอันเปนเท็จทีอ่ าจทําให
สําคัญผิด หรือปกปดขอความจริงที่ควรบอกใหแจงในสาระสําคัญ
ซึ่งอาจมีผลกระทบตอการตัดสินใจของผูถือหุน ผูลงทุน หรือผูที่
เกี่ยวของ
- ไมมี 3. การกระทําอันไมเปนธรรมหรือการเอาเปรียบผูล งทุนในการซือ้ ขาย
หลักทรัพยหรือสัญญาซื้อขายลวงหนา หรือมีหรือเคยมีสวนรวม
หรือสนับสนุนการกระทําดังกลาว
- ไมมี -

3. นายกิตติศักดิ์ มาพะเนาว
เจาหนาที่บริหารกลุม และประธานเจาหนาที่เทคโนโลยี
อายุ 49 ป
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด :
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยขอนแกน
การอบรมบทบาทและหนาที่กรรมการ :
• หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program
(DCP 104/2009) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
ประสบการณ :
2558 - ปจจุบัน • กรรมการผูจัดการ
บริษัท เวสทโคสท เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
2555 - ปจจุบัน • กรรมการ และกรรมการบริหาร
บริษัท ทาเรือประจวบ จํากัด

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะผูบริหาร

2554 - ปจจุบัน • กรรมการ และกรรมการบริหาร
บริษัท เวสทโคสท เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
2556 - 2558 • กรรมการ
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จํากัด
2553 - 2555 • กรรมการ และกรรมการจัดการ
บริษัท เหล็กแผนรีดเย็นไทย จํากัด (มหาชน)
2534 - 2535 • Industrial Engineer บริษัท ฮานาคอยส จํากัด

ประวัติการกระทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ปยอนหลัง :
1. ไมเคยถูกพิพากษาวามีการกระทําความผิดทางอาญา
2. ไมเคยถูกพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลายหรือถูกพิทักษทรัพย
ประวัติการถูกลงโทษในชวง 5 ปที่ผานมา เนื่องจากการกระทํา
ความผิ ด ตามพระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ทรั พ ย แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย
พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัตสิ ญ
ั ญาซือ้ ขายลวงหนา พ.ศ. 2546
ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังตอไปนี้ :
1. การกระทําการโดยไมสุจริต หรือประมาทเลินเลออยางรายแรง
- ไมมี 2. การเปดเผย หรือเผยแพรขอ มูล หรือขอความอันเปนเท็จทีอ่ าจทําให
สําคัญผิด หรือปกปดขอความจริงที่ควรบอกใหแจงในสาระสําคัญ
ซึ่งอาจมีผลกระทบตอการตัดสินใจของผูถือหุน ผูลงทุน หรือผูที่
เกี่ยวของ
- ไมมี 3. การกระทําอันไมเปนธรรมหรือการเอาเปรียบผูล งทุนในการซือ้ ขาย
หลักทรัพยหรือสัญญาซื้อขายลวงหนา หรือมีหรือเคยมีสวนรวม
หรือสนับสนุนการกระทําดังกลาว
- ไมมี -

4. นายณรงคฤทธิ์ โชตินุชิตตระกูล
เจาหนาที่บริหารกลุม
ประธานเจาหนาที่การเงินกลุม
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ
สายการเงินและบัญชี
และเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ 46 ป
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด :
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
• ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
• ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม
ประสบการณ :
2556 - ปจจุบัน • กรรมการ และกรรมการบริหาร
บริษัท เหล็กแผนเคลือบไทย จํากัด
2554 - ปจจุบัน • กรรมการ และกรรมการบริหาร
บริษัท เวสทโคสท เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด

รายงานประจําป 2558
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)
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2555 - 2558 • กรรมการผูจัดการ
บริษัท เวสทโคสท เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
2552 - 2554 • ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ
สายการเงินและบัญชี
บริษัท เหล็กแผนรีดเย็นไทย จํากัด (มหาชน)

ประวัติการกระทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ปยอนหลัง :
1. ไมเคยถูกพิพากษาวามีการกระทําความผิดทางอาญา
2. ไมเคยถูกพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลายหรือถูกพิทักษทรัพย
ประวัติการถูกลงโทษในชวง 5 ปที่ผานมา เนื่องจากการกระทํา
ความผิ ด ตามพระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ทรั พ ย แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย
พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัตสิ ญ
ั ญาซือ้ ขายลวงหนา พ.ศ. 2546
ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังตอไปนี้ :
1. การกระทําการโดยไมสุจริต หรือประมาทเลินเลออยางรายแรง
- ไมมี 2. การเปดเผย หรือเผยแพรขอ มูล หรือขอความอันเปนเท็จทีอ่ าจทําให
สําคัญผิด หรือปกปดขอความจริงที่ควรบอกใหแจงในสาระสําคัญ
ซึ่งอาจมีผลกระทบตอการตัดสินใจของผูถือหุน ผูลงทุน หรือผูที่
เกี่ยวของ
- ไมมี 3. การกระทําอันไมเปนธรรมหรือการเอาเปรียบผูล งทุนในการซือ้ ขาย
หลักทรัพยหรือสัญญาซื้อขายลวงหนา หรือมีหรือเคยมีสวนรวม
หรือสนับสนุนการกระทําดังกลาว
- ไมมี -

5. นายสมศักดิ์ ศิวะไพบูลย์
เจาหนาที่บริหารกลุม
อายุ 53 ป
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด :
• ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(การจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน)
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
• ปริญญาโท วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
• ปริญญาตรี สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
การอบรมบทบาทและหนาที่กรรมการ :
• หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program
(DAP 60/2006) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program
(DCP 84/2007) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตรประกาศนียบัตร Finance for Non-Finance Director
(FND 34/2007) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตรผูบริหารระดับสูง รุนที่ 9 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
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ประสบการณ :
2558 - ปจจุบัน • ประธานกรรมการ
และประธานคณะกรรมการจัดการ
บริษัท เหล็กแผนรีดเย็นไทย จํากัด (มหาชน)
2556 - ปจจุบัน • กรรมการ บริษัท ทาเรือประจวบ จํากัด
• กรรมการ บริษัท เวสทโคสท เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
2553 - ปจจุบัน • ประธานกรรมการ
บริษัท พรปยะฌาน ทรานสปอรต จํากัด
2556 - 2558 • กรรมการ
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จํากัด
2553 - 2555 • กรรมการผูจัดการใหญ
บริษัท เหล็กแผนรีดเย็นไทย จํากัด (มหาชน)
• กรรมการ บริษัท เหล็กแผนเคลือบไทย จํากัด
2549 - 2555 • รองประธานกรรมการ
บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน)
2547 - 2555 • กรรมการ และกรรมการบริหาร
บริษัท เหล็กแผนรีดเย็นไทย จํากัด (มหาชน)
2544 - 2555 • กรรมการ บริษัท ทาเรือประจวบ จํากัด
2548 - 2553 • กรรมการผูจัดการ บริษัท ไลนทรานสปอรต จํากัด
2544 - 2553 • กรรมการผูจัดการ บริษัท ทาเรือประจวบ จํากัด
2543 - 2548 • กรรมการผูจัดการ
บริษัท บางสะพานทรานสปอรต จํากัด
2540 - 2543 • General Manager - Sales & Marketing
บริษัท ไทยสตีลเซลส จํากัด
ประวัติการกระทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ปยอนหลัง :
1. ไมเคยถูกพิพากษาวามีการกระทําความผิดทางอาญา
2. ไมเคยถูกพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลายหรือถูกพิทักษทรัพย
ประวัติการถูกลงโทษในชวง 5 ปที่ผานมา เนื่องจากการกระทํา
ความผิ ด ตามพระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ทรั พ ย แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย
พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัตสิ ญ
ั ญาซือ้ ขายลวงหนา พ.ศ. 2546
ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังตอไปนี้ :
1. การกระทําการโดยไมสุจริต หรือประมาทเลินเลออยางรายแรง
- ไมมี 2. การเปดเผย หรือเผยแพรขอ มูล หรือขอความอันเปนเท็จทีอ่ าจทําให
สําคัญผิด หรือปกปดขอความจริงที่ควรบอกใหแจงในสาระสําคัญ
ซึ่งอาจมีผลกระทบตอการตัดสินใจของผูถือหุน ผูลงทุน หรือผูที่
เกี่ยวของ
- ไมมี 3. การกระทําอันไมเปนธรรมหรือการเอาเปรียบผูล งทุนในการซือ้ ขาย
หลักทรัพยหรือสัญญาซื้อขายลวงหนา หรือมีหรือเคยมีสวนรวม
หรือสนับสนุนการกระทําดังกลาว
- ไมมี -

รายงานประจําป 2558
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)

6. นายถาวร คณานับ
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ
สายธุรกิจทาเรือ
อายุ 53 ป
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด :
• ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
ประสบการณ :
2556 - ปจจุบัน • กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผูจัดการ
บริษัท ทาเรือประจวบ จํากัด
2539 - 2556 • ผูจ ดั การทัว่ ไป ประจําสํานักกรรมการผูจ ดั การใหญ
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)
ประวัติการกระทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ปยอนหลัง :
1. ไมเคยถูกพิพากษาวามีการกระทําความผิดทางอาญา
2. ไมเคยถูกพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลายหรือถูกพิทักษทรัพย
ประวัติการถูกลงโทษในชวง 5 ปที่ผานมา เนื่องจากการกระทํา
ความผิ ด ตามพระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ทรั พ ย แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย
พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัตสิ ญ
ั ญาซือ้ ขายลวงหนา พ.ศ. 2546
ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังตอไปนี้ :
1. การกระทําการโดยไมสุจริต หรือประมาทเลินเลออยางรายแรง
- ไมมี 2. การเปดเผย หรือเผยแพรขอ มูล หรือขอความอันเปนเท็จทีอ่ าจทําให
สําคัญผิด หรือปกปดขอความจริงที่ควรบอกใหแจงในสาระสําคัญ
ซึ่งอาจมีผลกระทบตอการตัดสินใจของผูถือหุน ผูลงทุน หรือผูที่
เกี่ยวของ
- ไมมี 3. การกระทําอันไมเปนธรรมหรือการเอาเปรียบผูล งทุนในการซือ้ ขาย
หลักทรัพยหรือสัญญาซื้อขายลวงหนา หรือมีหรือเคยมีสวนรวม
หรือสนับสนุนการกระทําดังกลาว
- ไมมี -
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7. นายทินกร ผดุงวงศ
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ
สายพัฒนาผลิตภัณฑกลุมบริษัท
สํานักเทคโนโลยีกลุม
อายุ 48 ป
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด :
• ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตร (สาขาโลหการ)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

รายงานประจําป 2558
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)
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8. นายปเตอร โรวสัน
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ
สํานักบัญชีการเงินกลุม
อายุ 52 ป
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด :
• The Fellowship of Chartered Accountants,
Chartered Accountant (ICAEW),
Institute of Chartered Accountants of England and Wales
Manchester Metropolitan University

ประสบการณ :
2556 - 2558 • ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ สายการผลิต
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)
2549 - 2555 • ผูจัดการทั่วไป สายการผลิต ดานปฏิบัติการ
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)

ประสบการณ :
2556 - 2558 • Finance Director,
Sahaviriya Steel Industries UK Limited
2552 - 2554 • Finance Director,
V2O Management Company Limited
2547 - 2551 • CFO, Focus Energy Company Limited

ประวัติการกระทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ปยอนหลัง :
1. ไมเคยถูกพิพากษาวามีการกระทําความผิดทางอาญา
2. ไมเคยถูกพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลายหรือถูกพิทักษทรัพย

ประวัติการกระทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ปยอนหลัง :
1. ไมเคยถูกพิพากษาวามีการกระทําความผิดทางอาญา
2. ไมเคยถูกพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลายหรือถูกพิทักษทรัพย

ประวัติการถูกลงโทษในชวง 5 ปที่ผานมา เนื่องจากการกระทํา
ความผิ ด ตามพระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ทรั พ ย แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย
พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัตสิ ญ
ั ญาซือ้ ขายลวงหนา พ.ศ. 2546
ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังตอไปนี้ :
1. การกระทําการโดยไมสุจริต หรือประมาทเลินเลออยางรายแรง
- ไมมี 2. การเปดเผย หรือเผยแพรขอ มูล หรือขอความอันเปนเท็จทีอ่ าจทําให
สําคัญผิด หรือปกปดขอความจริงที่ควรบอกใหแจงในสาระสําคัญ
ซึ่งอาจมีผลกระทบตอการตัดสินใจของผูถือหุน ผูลงทุน หรือผูที่
เกี่ยวของ
- ไมมี 3. การกระทําอันไมเปนธรรมหรือการเอาเปรียบผูล งทุนในการซือ้ ขาย
หลักทรัพยหรือสัญญาซื้อขายลวงหนา หรือมีหรือเคยมีสวนรวม
หรือสนับสนุนการกระทําดังกลาว
- ไมมี -

ประวัติการถูกลงโทษในชวง 5 ปที่ผานมา เนื่องจากการกระทํา
ความผิ ด ตามพระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ทรั พ ย แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย
พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัตสิ ญ
ั ญาซือ้ ขายลวงหนา พ.ศ. 2546
ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังตอไปนี้ :
1. การกระทําการโดยไมสุจริต หรือประมาทเลินเลออยางรายแรง
- ไมมี 2. การเปดเผย หรือเผยแพรขอ มูล หรือขอความอันเปนเท็จทีอ่ าจทําให
สําคัญผิด หรือปกปดขอความจริงที่ควรบอกใหแจงในสาระสําคัญ
ซึ่งอาจมีผลกระทบตอการตัดสินใจของผูถือหุน ผูลงทุน หรือผูที่
เกี่ยวของ
- ไมมี 3. การกระทําอันไมเปนธรรมหรือการเอาเปรียบผูล งทุนในการซือ้ ขาย
หลักทรัพยหรือสัญญาซื้อขายลวงหนา หรือมีหรือเคยมีสวนรวม
หรือสนับสนุนการกระทําดังกลาว
- ไมมี -
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9. นายสุชาติ พลายศิริ
เลขานุการคณะกรรมการสรรหา
และกําหนดคาตอบแทน
อายุ 47 ป
(พนจากตําแหนง เนื่องจากไดรับการโอนยาย
ไปดํารงตําแหนงผูจัดการทั่วไป ธุรกิจเหล็กปลายนํ้า
และมอบหมายไปปฏิบัติงานในตําแหนง
ผูอํานวยการบริหารสายทรัพยากรบุคคล
และบริหารงานทั่วไป บริษัท เหล็กแผนเคลือบไทย จํากัด
ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2559 เปนตนไป)

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด :
• ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี รัฐศาสตรบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ประสบการณ :
2559 - ปจจุบัน • ผูอํานวยการบริหาร
สายทรัพยากรบุคคลและบริหารงานทั่วไป
บริษัท เหล็กแผนเคลือบไทย จํากัด
2552 - 2557 • ผูอํานวยการบริหาร
สายทรัพยากรบุคคลและบริหารงานทั่วไป
บริษัท เหล็กแผนเคลือบไทย จํากัด
2551 - 2552 • ผูจัดการสวนทรัพยากรบุคคล
บริษัท สยามโตโยตาอุตสาหกรรม จํากัด
2549 - 2551 • ผูจัดการฝายทรัพยากรบุคคล
บริษัท คอลเกตปาลมโอลีฟ (ประเทศไทย) จํากัด
2546 - 2549 • ผูจัดการแผนกวาจาง
บริษัท โตโยตามอเตอร (ประเทศไทย) จํากัด
ประวัติการกระทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ปยอนหลัง :
1. ไมเคยถูกพิพากษาวามีการกระทําความผิดทางอาญา
2. ไมเคยถูกพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลายหรือถูกพิทักษทรัพย
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ประวัติการถูกลงโทษในชวง 5 ปที่ผานมา เนื่องจากการกระทํา
ความผิ ด ตามพระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ทรั พ ย แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย
พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัตสิ ญ
ั ญาซือ้ ขายลวงหนา พ.ศ. 2546
ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังตอไปนี้ :
1. การกระทําการโดยไมสุจริต หรือประมาทเลินเลออยางรายแรง
- ไมมี 2. การเปดเผย หรือเผยแพรขอ มูล หรือขอความอันเปนเท็จทีอ่ าจทําให
สําคัญผิด หรือปกปดขอความจริงที่ควรบอกใหแจงในสาระสําคัญ
ซึ่งอาจมีผลกระทบตอการตัดสินใจของผูถือหุน ผูลงทุน หรือผูที่
เกี่ยวของ
- ไมมี 3. การกระทําอันไมเปนธรรมหรือการเอาเปรียบผูล งทุนในการซือ้ ขาย
หลักทรัพยหรือสัญญาซื้อขายลวงหนา หรือมีหรือเคยมีสวนรวม
หรือสนับสนุนการกระทําดังกลาว
- ไมมี -

10. นายยงยุทธ มลิทอง
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ
สํานักทรัพยากรบุคคลกลุม,
สายทรัพยากรบุคคลและธุรการ, สํานักจัดซื้อกลุม
และเลขานุการคณะกรรมการสรรหา
และกําหนดคาตอบแทน
อายุ 45 ป
(เขาดํารงตําแหนงเลขานุการคณะกรรมการสรรหา
และกําหนดคาตอบแทน เนื่องจากไดรับการแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ
สายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2559 เปนตนไป)

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด :
• ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
• ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะผูบริหาร

ประสบการณ :
2551 - 2553 • HR & GA Director,
New International School of Thailand
2550 - 2551 • Operation Director,
Master Car Rental Company Limited
(Millennium Auto Group)
2549 - 2550 • Operation Manager,
Master Car Rental Company Limited
(Millennium Auto Group)
ประวัติการกระทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ปยอนหลัง :
1. ไมเคยถูกพิพากษาวามีการกระทําความผิดทางอาญา
2. ไมเคยถูกพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลายหรือถูกพิทักษทรัพย
ประวัติการถูกลงโทษในชวง 5 ปที่ผานมา เนื่องจากการกระทํา
ความผิ ด ตามพระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ทรั พ ย แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย
พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัตสิ ญ
ั ญาซือ้ ขายลวงหนา พ.ศ. 2546
ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังตอไปนี้ :
1. การกระทําการโดยไมสุจริต หรือประมาทเลินเลออยางรายแรง
- ไมมี 2. การเปดเผย หรือเผยแพรขอ มูล หรือขอความอันเปนเท็จทีอ่ าจทําให
สําคัญผิด หรือปกปดขอความจริงที่ควรบอกใหแจงในสาระสําคัญ
ซึ่งอาจมีผลกระทบตอการตัดสินใจของผูถือหุน ผูลงทุน หรือผูที่
เกี่ยวของ
- ไมมี 3. การกระทําอันไมเปนธรรมหรือการเอาเปรียบผูล งทุนในการซือ้ ขาย
หลักทรัพยหรือสัญญาซื้อขายลวงหนา หรือมีหรือเคยมีสวนรวม
หรือสนับสนุนการกระทําดังกลาว
- ไมมี -
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11. นางวรรณี สิริกาญจน
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
และเลขานุการคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
อายุ 60 ป
(พนจากตําแหนงเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
และเลขานุการคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
เนื่องจากการเกษียณอายุการทํางาน
ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2559 เปนตนไป)

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด :
• ปริญญาโท สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
• ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
• ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
การอบรมบทบาทและหนาที่กรรมการ :
• หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program
(DCP 13/2001) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตรประกาศนียบัตร Audit Committee Program
(ACP 5/2005) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ :
2531 - 2541 • ผูอํานวยการฝายตรวจสอบภายใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ประวัติการกระทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ปยอนหลัง :
1. ไมเคยถูกพิพากษาวามีการกระทําความผิดทางอาญา
2. ไมเคยถูกพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลายหรือถูกพิทักษทรัพย
ประวัติการถูกลงโทษในชวง 5 ปที่ผานมา เนื่องจากการกระทํา
ความผิ ด ตามพระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ทรั พ ย แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย
พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัตสิ ญ
ั ญาซือ้ ขายลวงหนา พ.ศ. 2546
ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังตอไปนี้ :
1. การกระทําการโดยไมสุจริต หรือประมาทเลินเลออยางรายแรง
- ไมมี 2. การเปดเผย หรือเผยแพรขอ มูล หรือขอความอันเปนเท็จทีอ่ าจทําให
สําคัญผิด หรือปกปดขอความจริงที่ควรบอกใหแจงในสาระสําคัญ
ซึ่งอาจมีผลกระทบตอการตัดสินใจของผูถือหุน ผูลงทุน หรือผูที่
เกี่ยวของ
- ไมมี 3. การกระทําอันไมเปนธรรมหรือการเอาเปรียบผูล งทุนในการซือ้ ขาย
หลักทรัพยหรือสัญญาซื้อขายลวงหนา หรือมีหรือเคยมีสวนรวม
หรือสนับสนุนการกระทําดังกลาว
- ไมมี -
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12. นางสาวปทมวรรณ บุญทั่ง
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
และเลขานุการคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
อายุ 40 ป
(เขารับตําแหนงเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
และเลขานุการคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
เนื่องจากไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ผูจัดการทั่วไป สํานักตรวจสอบภายในกลุม
ตั้งแตวันที่ 6 มกราคม 2559 เปนตนไป)

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด :
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ,
Southeastern University (London Campus)
• ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตรคอมพิวเตอร
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
ประสบการณ :
2554 - 2558 • หัวหนาสายตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)
2548 - 2554 • ผูชวยหัวหนาสายตรวจสอบระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)
ประวัติการกระทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ปยอนหลัง :
1. ไมเคยถูกพิพากษาวามีการกระทําความผิดทางอาญา
2. ไมเคยถูกพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลายหรือถูกพิทักษทรัพย
ประวัติการถูกลงโทษในชวง 5 ปที่ผานมา เนื่องจากการกระทํา
ความผิ ด ตามพระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ทรั พ ย แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย
พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัตสิ ญ
ั ญาซือ้ ขายลวงหนา พ.ศ. 2546
ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังตอไปนี้ :
1. การกระทําการโดยไมสุจริต หรือประมาทเลินเลออยางรายแรง
- ไมมี 2. การเปดเผย หรือเผยแพรขอ มูล หรือขอความอันเปนเท็จทีอ่ าจทําให
สําคัญผิด หรือปกปดขอความจริงที่ควรบอกใหแจงในสาระสําคัญ
ซึ่งอาจมีผลกระทบตอการตัดสินใจของผูถือหุน ผูลงทุน หรือผูที่
เกี่ยวของ
- ไมมี 3. การกระทําอันไมเปนธรรมหรือการเอาเปรียบผูล งทุนในการซือ้ ขาย
หลักทรัพยหรือสัญญาซื้อขายลวงหนา หรือมีหรือเคยมีสวนรวม
หรือสนับสนุนการกระทําดังกลาว
- ไมมี -
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13. นายสุรศักดิ์ งามสิทธิพงศา
เลขานุการบริษัท
อายุ 57 ป
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด :
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
• ปริญญาโท สาขากฎหมายเศรษฐกิจ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• ปริญญาโท สาขากฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
• ปริญญาโท สาขาการจัดการภาครัฐและเอกชน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
• เนติบัณฑิตไทย สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา
• ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง
การอบรมบทบาทและหนาที่กรรมการ :
• หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program
(DCP 15/2002) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตรผูที่ทําหนาที่สนับสนุนการทํางานของคณะกรรมการ
(CSP 5/2004) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP 8)
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
ประสบการณ :
2531 - 2536 • ผูชวยเลขานุการคณะกรรมการ
บริษัท สยามเรียลตี้แอนดเซอรวิส จํากัด
2528 - 2536 • นักวิจัยอาวุโส ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด
(มหาชน)
ประวัติการกระทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ปยอนหลัง :
1. ไมเคยถูกพิพากษาวามีการกระทําความผิดทางอาญา
2. ไมเคยถูกพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลายหรือถูกพิทักษทรัพย
ประวัติการถูกลงโทษในชวง 5 ปที่ผานมา เนื่องจากการกระทํา
ความผิ ด ตามพระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ทรั พ ย แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย
พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัตสิ ญ
ั ญาซือ้ ขายลวงหนา พ.ศ. 2546
ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังตอไปนี้ :
1. การกระทําการโดยไมสุจริต หรือประมาทเลินเลออยางรายแรง
- ไมมี 2. การเปดเผย หรือเผยแพรขอ มูล หรือขอความอันเปนเท็จทีอ่ าจทําให
สําคัญผิด หรือปกปดขอความจริงที่ควรบอกใหแจงในสาระสําคัญ
ซึ่งอาจมีผลกระทบตอการตัดสินใจของผูถือหุน ผูลงทุน หรือผูที่
เกี่ยวของ
- ไมมี 3. การกระทําอันไมเปนธรรมหรือการเอาเปรียบผูล งทุนในการซือ้ ขาย
หลักทรัพยหรือสัญญาซื้อขายลวงหนา หรือมีหรือเคยมีสวนรวม
หรือสนับสนุนการกระทําดังกลาว
- ไมมี -

การถือหุนในบริษัทของกรรมการและผูบริหาร
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การถือหุนในบริษัท
ของกรรมการ
และผูบริหาร

ลําดับ
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18.
19.
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รายชื่อคณะกรรมการ
และผูบริหารของบริษัท

นายวิทย วิริยประไพกิจ
นายสมชาย สกุลสุรรัตน
นายทองฉัตร หงศลดารมภ
นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ
นายเพิ่มพูน ไกรฤกษ
นายพิชัย เอื้อศิริทรัพย
นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย
นายสมชาย พิพิธวิจิตรกร
นายกมล จันทิมา
นายปยะ วิรยิ ประไพกิจ
นายวิน วิริยประไพกิจ
นายนาวา จันทนสุรคน
นายกิตติศักดิ์ มาพะเนาว
นายณรงคฤทธิ์ โชตินุชิตตระกูล
นายสมศักดิ์ ศิวะไพบูลย
นายถาวร คณานับ
นายทินกร ผดุงวงศ
นายปเตอร โรวสัน
นางสาววรรณา ตั้งเจริญจริง
นายเออคูเมนท อูนอล

31 ธันวาคม 2557
(มูลคาที่ตราไว
หุนละ 1 บาท)

100 หุน
63,640,600 หุน
1,284,000 หุน
1,892,000 หุน
200,000 หุน
-

31 ธันวาคม 2558 จํานวนหุนที่เพิ่มขึ้น หรือ
(มูลคาที่ตราไว
(ลดลง) ระหวางป 2558
หุนละ 1 บาท)
(มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท)

100 หุน
63,640,600 หุน
1,284,000 หุน
1,892,000 หุน
500,000 หุน
-

หมายเหตุ : ลําดับที่ 10 นายปยะ วิริยประไพกิจ ไดลาออกจากการเปนกรรมการของบริษัท ตั้งแตวันที่ 16 มิถุนายน 2558
ลําดับที่ 19 นางสาววรรณา ตั้งเจริญจริง ไดพนจากการเปนผูบริหารของบริษัท ตั้งแตวันที่ 17 เมษายน 2558
ลําดับที่ 20 นายเออคูเมนท อูนอล ไดลาออกจากการเปนพนักงานระดับบริหารของบริษัท ตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2557

300,000
-
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รายงานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ป 2558

รายงานประจําป 2558
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนขอรายงาน
ผลการดํ า เนิ น งานของคณะกรรมการสรรหาและกํ า หนด
ค า ตอบแทน เพื่ อ พิ จ ารณาและนํ า เสนอต อ ที่ ป ระชุ ม สามั ญ
ผูถ อื หุน ประจําป 2559 1) ในสวนทีเ่ กีย่ วของตามทีเ่ ห็นสมควรตอไป
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด
(มหาชน) ครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2554 ไดมีมติ
อนุ มั ติ ใ ห ค วบรวมคณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการ
กํ า หนดค า ตอบแทน เข า ด ว ยกั น เป น คณะกรรมการสรรหา
และกําหนดคาตอบแทน (Nomination and Remuneration
Committee) ซึ่งประกอบดวยกรรมการของบริษัทอยางนอย
3 ทาน โดยกรรมการอยางนอย 1 ทานตองเปนกรรมการอิสระ
และมี ผู  ช  ว ยกรรมการผู  จั ด การใหญ ส ายทรั พ ยากรบุ ค คล
และธุรการเปนเลขานุการ โดยมีวาระการดํารงตําแหนงตั้งแต
วันที่ 1 กันยายน 2557 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2560
โดยมีหนาทีค่ ดั เลือกบุคคลทีส่ มควรไดรบั การเสนอชือ่ เขารับการเลือกตัง้ ใหเปนกรรมการบริษทั หรือกรรมการผูจ ดั การใหญ แลวนําเสนอ
ตอทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั หรือทีป่ ระชุมผูถ อื หุน 1) แลวแตกรณีเพือ่ พิจารณาตอไป และทําหนาทีใ่ นการพิจารณาแนวทางการกําหนด
คาตอบแทนใหแกคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดตางๆ ที่คณะกรรมการบริษัทแตงตั้งขึ้น และกรรมการผูจัดการใหญ ตลอดจน
โครงสรางคาตอบแทนผูบ ริหารระดับสูง โดยใหมกี ารกําหนดหลักเกณฑหรือวิธกี ารกําหนดคาตอบแทน และโครงสรางคาตอบแทนทีเ่ ปนธรรม
และสมเหตุผล
กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนชุดปจจุบันมีรายนามตอไปนี้
(1) นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ
เปน ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
(2) นายสมชาย พิพิธวิจิตรกร
เปน กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
(3) นายนาวา จันทนสุรคน
เปน กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
(4) นายสุชาติ พลายศิริ
เปน เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
เพื่อปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนไดจัดใหมีการประชุมในป 2558 รวม 2 ครั้งดวยกัน ซึ่งไดพิจารณาเรื่องดังตอไปนี้
1.1. คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนไดมีการประชุมเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558 เพื่อพิจารณาการขึ้นเงินเดือน
ของกรรมการผูจัดการใหญ
โดยคณะกรรมการไดพจิ ารณาจากผลการปฏิบตั งิ านทีส่ าํ คัญในรอบปทผี่ า นมาของกรรมการผูจ ดั การใหญ ตามหลักเกณฑ
การจายคาตอบแทนที่จะตองเชื่อมโยงกับผลการดําเนินงานของบริษัทเปนสําคัญ ในการพิจารณาขึ้นเงินเดือนกรรมการผูจัดการใหญ
สําหรับป 2558 ตลอดจนพิจารณาปจจัยอื่นๆ ประกอบดวยขอมูลผลการดําเนินงานทางการเงินและการปรับขึ้นเงินเดือนของกรรมการ
ผูจัดการใหญในระยะเวลาที่ผานมา แตทั้งนี้ กรรมการผูจัดการใหญแสดงความประสงคที่จะไมขอรับการพิจารณาขึ้นเงินเดือนประจําป
เพือ่ เปนการชวยบรรเทาปญหาสภาพคลองของทางบริษทั ทีป่ ระชุมไดพจิ ารณาแลวเห็นวา กรรมการผูจ ดั การใหญมเี จตนาทีจ่ ะชวยบรรเทา
ปญหาสภาพคลองของทางบริษัท ดังนั้นจึงอนุมัติที่จะงดขึ้นเงินเดือนประจําป 2558 ตามที่กรรมการผูจัดการใหญรองขอ และใหนําเสนอ
ตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาตามแตจะเห็นสมควรตอไป
1.2 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนไดมีการประชุมเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2558 เพื่อรับทราบการลาออกและ
พิจารณาผูมีคุณสมบัติเปนกรรมการบริษัท และกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
ตามที่ นายปยะ วิรยิ ประไพกิจ ไดขอลาออกจากการเปนกรรมการบริษทั และกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน โดยมีผล
ตัง้ แตวนั ที่ 16 มิถนุ ายน 2558 เพือ่ ใหเปนไปตามกฎเกณฑของบริษทั และกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน คณะกรรมการ

รายงานคณะกรรมการ
สรรหาและกําหนด
คาตอบแทน ป 2558

1)

เนือ่ งจากศาลมีคาํ สัง่ ใหบริษทั ฟน ฟูกจิ การแลวเมือ่ วันที่ 10 มีนาคม 2559 บริษทั จึงไมตอ งจัดประชุมสามัญผูถ อื หุน ประจําป จนกวาจะออกจากแผนฟน ฟูกจิ การ

รายงานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ป 2558

รายงานประจําป 2558
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)
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สรรหาและกําหนดคาตอบแทนไดจดั ประชุมเพือ่ พิจารณาสรรหาและคัดเลือกผูท มี่ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมเพือ่ ทดแทนกรรมการทีล่ าออกไป ในวันที่
10 มิถุนายน 2558 เวลา 12:00 น. ณ หองประชุม บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) ซึ่งที่ประชุมไดใหกรรมการเสนอรายชื่อผูที่มี
คุณสมบัตเิ หมาะสม และไมมกี รรมการทานใดเสนอรายชือ่ ผูท เี่ หมาะสม ทีป่ ระชุมจึงไดทาํ การสรรหาจากบุคคลภายในและไดคดั เลือกนายนาวา
จันทนสุรคน ซึง่ เปนผูม คี วามรู มีประสบการณ ดานเศรษฐกิจและสังคม และเปนประธานกรรมการและกรรมการบริษทั ในเครือสหวิรยิ า รวมถึง
มีความเชีย่ วชาญดานการบริหารทรัพยากรบุคคล การสรรหาคัดเลือกและกําหนดคาตอบแทน เพือ่ ใหขอ มูลทีเ่ ปนประโยชนตอ กิจการของบริษทั
ตลอดจนที่ประชุมไดพิจารณาในประเด็นความขัดแยงทางผลประโยชนแลว จึงเห็นควรนําเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาคัดเลือก
1) นําเสนอนายนาวา จันทนสุรคน เปนกรรมการบริษัท ทดแทนนายปยะ วิริยประไพกิจ
2) นําเสนอนายนาวา จันทนสุรคน เปนกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ทดแทนนายปยะ วิริยประไพกิจ
ซึ่งมติที่ประชุมเห็นชอบนําเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณา
1) เห็นชอบนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาแตงตั้งนายนาวา จันทนสุรคน เปนกรรมการบริษัท
ทดแทนนายปยะ วิริยประไพกิจ
2) เห็นชอบนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาแตงตั้งนายนาวา จันทนสุรคน เปนกรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทน ทดแทนนายปยะ วิริยประไพกิจ
2. คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนไดจัดใหมีการประชุมในป 2559 รวม 1 ครั้งดวยกัน เพื่อพิจารณาเรื่องตอไปนี้
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ 2559 ไดพิจารณาในประเด็น ดังนี้
2.1 พิจารณาทบทวน กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน โดยเปลี่ยนแปลงเปนสาระสําคัญดังนี้ ขอ 2 องค
ประกอบ คณะกรรมการบริษทั เปนผูแ ตงตัง้ ประธานและกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน โดยคัดเลือกประธานคณะกรรมการสรรหา
และกําหนดคาตอบแทน จากกรรมการบริษัทที่ไมเปนผูบริหาร (Non-executive Director) เพื่อปองกันปญหาความขัดแยงของผลประโยชน
2.2 กําหนดคาตอบแทนกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนไดพิจารณากําหนดคาตอบแทน
กรรมการบริษัท แลวเห็นวาคาตอบแทนอัตราปจจุบันเปนอัตราที่เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ จึงเห็นควรใหคงหลักเกณฑการจาย
คาตอบแทนตามขอ 1 ถึง 6 จนกวาที่ประชุมผูถือหุน 1) จะไดพิจารณาอนุมัติใหเปลี่ยนแปลงเปนอยางอื่น และเวนการจายบําเหน็จ
กรรมการสําหรับป 2558 โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
คาตอบแทนรวมที่เปนตัวเงิน
หลักเกณฑการจายคาตอบแทนที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน
1. คาตอบแทนในรูปเงินคาเบี้ยประชุมที่ไดจายใหแกกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดตางๆ ซึ่งคณะกรรมการบริษัท
แตงตั้งขึ้นตามอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน สรุปหลักเกณฑไดดังนี้
(1) (1.1) กรรมการบริษัท
25,000 บาทตอเดือน
(1.2) ประธานกรรมการตรวจสอบ
18,750 บาทตอครั้ง
กรรมการตรวจสอบ
15,000 บาทตอครั้ง
(1.3) ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
12,500 บาทตอครั้ง
กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
10,000 บาทตอครั้ง
(1.4) ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
12,500 บาทตอครั้ง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
10,000 บาทตอครั้ง
(1.5) ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 12,500 บาทตอครั้ง
กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
10,000 บาทตอครั้ง
(2) กรรมการบริษัทคนใดที่ไดรับแตงตั้งใหเปนกรรมการในคณะกรรมการชุดตางๆ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทแตงตั้งขึ้น
ก็จะไดรับคาตอบแทนในฐานะเปนกรรมการชุดนั้นอีกตามภาระงานและเวลาที่ตองใชเพิ่มขึ้น
2. ประธานกรรมการบริษัท และรองประธานกรรมการบริษัท ไดรับคาตอบแทนในฐานะที่มาปฏิบัติหนาที่ในลักษณะ
เต็มเวลาในอัตรา 300,000 บาทตอเดือน และ 200,000 บาทตอเดือน ตามลําดับ โดยไมไดรบั คาเบีย้ ประชุมกรรมการบริษทั และเบีย้ ประชุม
คณะกรรมการชุดตางๆ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทแตงตั้งขึ้นแตอยางใด
3. ประธานกรรมการตรวจสอบ จะไดรบั คาตอบแทนในฐานะทีต่ อ งใหคาํ แนะนําในรายละเอียดของการตรวจสอบ นอกเหนือ
จากการตรวจสอบปกติในฐานะกรรมการตรวจสอบของบริษัทอีก ในอัตรา 10,000 บาทตอเดือน
4. กรรมการที่เปนพนักงานบริษัทดวย จะไดรับคาตอบแทนในฐานะของพนักงานบริษัทเทานั้น จะไมไดรับคาตอบแทน
ในฐานะกรรมการแตอยางใด
1)
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5. คาเบี้ยประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ และประกันชีวิต ในวงเงินไมเกินคนละ 20,000 บาท สําหรับกรรมการบริษัท
คนใดที่บริษัทผูรับประกันไดปฏิเสธการรับประกันบางประเภททั้งหมดและ/หรือยกเวนไมคุมครองเฉพาะโรคบางชนิดในกรณีประกัน
สุขภาพไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ใหบริษัทเปนผูรับภาระการประกันโดยตรงใหแกกรรมการบริษัททุกคนที่บริษัทผูรับประกันไดปฏิเสธ
การรับประกันดังกลาวในวงเงินเทากับวงเงินประกันและ/หรือสิทธิประโยชนที่บริษัทผูรับประกันชีวิต ประกันสุขภาพ และประกันอุบัติเหตุ
ใหความคุมครองแกกรรมการบริษัทในอัตราคาเบี้ยประกันที่ผูถือหุนไดอนุมัติไวแลว
6. คาตอบแทนกรรมการที่เปนประเภทเงินบําเหน็จกรรมการหรือโบนัสประจําป
(1) การจายเงินบําเหน็จกรรมการจะจายเมื่อมีการจัดสรรเงินปนผลแกผูถือหุนเทานั้น หากปใดบริษัทมิไดมีการจาย
เงินปนผลแกผูถือหุน กรรมการบริษัทก็จะไมไดรับเงินบําเหน็จกรรมการในปนั้นๆ
(2) อัตราการจายบําเหน็จกรรมการนั้น ที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติใหจายในอัตรารอยละ 0.25 ถึง 0.50 ของเงินปนผล
ที่จายใหแกผูถือหุน และใหประธานกรรมการบริษัท และรองประธานกรรมการบริษัท ไดรับเงินบําเหน็จกรรมการมากกวากรรมการ
รอยละ 10 และรอยละ 5 ตามลําดับ
(3) ในกรณีทกี่ รรมการคนใดดํารงตําแหนงไมครบป ใหจา ยเงินบําเหน็จกรรมการตามสัดสวนของระยะเวลาทีด่ าํ รงตําแหนง
2.3 สรรหาผูท มี่ คี วามเหมาะสมเพือ่ ดํารงตําแหนงกรรมการบริษทั แทนกรรมการบริษทั ทีอ่ อกตามวาระ จํานวน 3 คน ในการประชุม
สามัญผูถือหุนประจําป 2559 1) คือ
1. นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
2. นายกมล จันทิมา
กรรมการบริษัท และประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
3. นายวิน วิริยประไพกิจ
กรรมการบริษัท และประธานเจาหนาที่บริหารกลุมและกรรมการผูจัดการใหญ
กรรมการซึ่งตองพนจากตําแหนงตามวาระดังกลาวขางตน มีสิทธิไดรับการเลือกตั้งจากที่ประชุมผูถือหุนใหกลับเขาดํารง
ตําแหนงกรรมการบริษัทไดอีกวาระหนึ่ง
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนไดพิจารณาสรรหาผูที่มีความเหมาะสมเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท
แทนตําแหนงที่ตองออกตามวาระ ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้
(1) คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนรับทราบรายชื่อกรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระและรายชื่อ
บุคคลภายนอกที่ไดรับการเสนอชื่อเขารับการคัดเลือกเพื่อดํารงตําแหนงกรรมการ ทั้งจากผูถือหุนหรือกรรมการบริษัท
(2) คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนพิจารณารายชื่อผูที่เหมาะสมเปนกรรมการบริษัท โดยผูที่จะไดรับ
เลือกตั้งเปนกรรมการบริษัทจะตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่กฎหมายบริษัทมหาชนจํากัดกําหนด
(3) คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนใหความเห็นชอบรายชื่อผูที่เหมาะสมเปนกรรมการบริษัท
(4) คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนเสนอชื่อผูที่มีความเหมาะสมเปนกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ตอง
ออกตามวาระตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนประจําปตอไป
การประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559 1) ที่จะถึงนี้ บริษัทไดมีหนังสือแจงตอผูถือหุนผานทาง Website ของบริษัท
และผานสื่ออิเล็กทรอนิกสของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพื่อเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับ
การพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัทลวงหนาตั้งแตวันที่ 28 สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2559 ปรากฏวาเมื่อครบกําหนด
ระยะเวลาดังกลาวแลว ไมมีผูถือหุนใดเสนอชื่อบุคคลภายนอกเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัทเปนการลวงหนา
โดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ไดพิจารณาจากรายละเอียดประวัติการศึกษา ประสบการณการทํางาน
ทั้งในอดีตและปจจุบันเปนรายบุคคลแลวเห็นวา บุคคลที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระทั้ง 3 คนดังกลาว เปนผูที่มีความรูความสามารถ
และประสบการณในดานสาขาวิชาการตางๆ เปนอยางสูง อีกทั้งยังเปนกําลังสําคัญอยางยิ่งในการบริหารกิจการงานของบริษัทใหมี
ความมั่นคงแข็งแรงและเจริญกาวหนาเปนลําดับตลอดมา จึงไดมีมติเห็นชอบใหเสนอชื่อกรรมการทั้ง 3 คนดังกลาว ใหคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาเสนอที่ประชุมผูถือหุนเลือกกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทตอไปอีกวาระหนึ่ง
2.4 พิจารณาคุณสมบัติ รายชื่อ และแผนการพัฒนาของผูที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเปนผูสืบทอดตําแหนงกรรมการผูจัดการใหญ

นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
วันที่ 15 กุมภาพันธ 2559
1)
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คาตอบแทน
กรรมการและผูบริหาร
ป 2558

1. คาตอบแทนรวมที่เปนตัวเงิน
หลักเกณฑการจายคาตอบแทนที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน
1.1 คาตอบแทนในรูปเงินคาเบี้ยประชุมที่ไดจายใหแกกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดตางๆ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทแตงตั้ง
ขึ้นตามอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนสรุปหลักเกณฑไดดังนี้
(1) (1.1) กรรมการบริษัท
25,000 บาทตอเดือน
(1.2) ประธานกรรมการตรวจสอบ
18,750 บาทตอครั้ง
กรรมการตรวจสอบ
15,000 บาทตอครั้ง
(1.3) ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
12,500 บาทตอครั้ง
กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
10,000 บาทตอครั้ง
(1.4) ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
12,500 บาทตอครั้ง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
10,000 บาทตอครั้ง
12,500 บาทตอครั้ง
(1.5) ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
10,000 บาทตอครั้ง
(2) กรรมการบริษัทคนใดที่ไดรับแตงตั้งใหเปนกรรมการในคณะกรรมการชุดตางๆ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทแตงตั้งขึ้น ก็จะ
ไดรับคาตอบแทนในฐานะเปนกรรมการชุดนั้นอีกตามภาระงานและเวลาที่ตองใชเพิ่มขึ้น
1.2 ประธานกรรมการบริษัท และรองประธานกรรมการบริษัท ไดรับคาตอบแทนในฐานะที่มาปฏิบัติหนาที่ในลักษณะเต็มเวลา
ในอัตรา 300,000 บาทตอเดือน และ 200,000 บาทตอเดือน ตามลําดับ โดยไมไดรับคาเบี้ยประชุมกรรมการบริษัทและเบี้ย
ประชุมคณะกรรมการชุดตางๆ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทแตงตั้งขึ้นแตอยางใด
1.3 ประธานกรรมการตรวจสอบ จะไดรบั คาตอบแทนในฐานะทีต่ อ งใหคาํ แนะนําในรายละเอียดของการตรวจสอบ นอกเหนือจาก
การตรวจสอบปกติในฐานะกรรมการตรวจสอบของบริษัทอีก ในอัตรา 10,000 บาทตอเดือน
1.4 กรรมการที่เปนพนักงานบริษัทดวย จะไดรับคาตอบแทนในฐานะของพนักงานบริษัทเทานั้น จะไมไดรับคาตอบแทนในฐานะ
กรรมการแตอยางใด
1.5 คาเบี้ยประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ และประกันชีวิต ในวงเงินไมเกินคนละ 20,000 บาท สําหรับกรรมการบริษัทคนใด
ที่บริษัทผูรับประกันไดปฏิเสธการรับประกันบางประเภททั้งหมดและ/หรือยกเวนไมคุมครองเฉพาะโรคบางชนิดในกรณี
ประกันสุขภาพไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ใหบริษัทเปนผูรับภาระการประกันโดยตรงใหแกกรรมการบริษัททุกคนที่บริษัท
ผูรับประกันไดปฏิเสธการรับประกันดังกลาวในวงเงินเทากับวงเงินประกันและ/หรือสิทธิประโยชนที่บริษัทผูรับประกันชีวิต
ประกันสุขภาพ และประกันอุบัติเหตุ ใหความคุมครองแกกรรมการบริษัทในอัตราคาเบี้ยประกันที่ผูถือหุนไดอนุมัติไวแลว
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1.6 คาตอบแทนกรรมการที่เปนประเภทเงินบําเหน็จกรรมการหรือโบนัสประจําป
(1) การจายเงินบําเหน็จกรรมการจะจายเมื่อมีการจัดสรรเงินปนผลแกผูถือหุนเทานั้น หากปใดบริษัทมิไดมีการจาย
เงินปนผลแกผูถือหุน กรรมการบริษัทก็จะไมไดรับเงินบําเหน็จกรรมการในปนั้นๆ
(2) อัตราการจายบําเหน็จกรรมการนั้น ที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติใหจายในอัตรารอยละ 0.25 ถึง 0.50 ของเงินปนผลที่จาย
ใหแกผูถือหุน และใหประธานกรรมการบริษัท และรองประธานกรรมการบริษัท ไดรับเงินบําเหน็จกรรมการมากกวา
กรรมการรอยละ 10 และรอยละ 5 ตามลําดับ
(3) ในกรณีที่กรรมการคนใดดํารงตําแหนงไมครบป ใหจายเงินบําเหน็จกรรมการตามสัดสวนของระยะเวลาที่ดํารงตําแหนง
ทั้งนี้ ใหคงหลักเกณฑการจายคาตอบแทนตามขอ 1.1 ถึง 1.6 ดังกลาวขางตนตลอดไปจนกวาที่ประชุมผูถือหุนจะไดพิจารณาอนุมัติ
ใหเปลี่ยนแปลงเปนอยางอื่น
สําหรับในป 2558 ทีผ่ า นมา ทีป่ ระชุมสามัญผูถ อื หุน ครัง้ ที่ 26 เมือ่ วันที่ 20 เมษายน 2558 รับทราบการจายคาตอบแทนใหแกกรรมการ
บริษัทและคณะกรรมการชุดตางๆ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทแตงตั้งขึ้นสําหรับป 2557 เปนรายบุคคล พรอมทั้งรับทราบการงดเวนการจาย
บําเหน็จกรรมการสําหรับป 2557 ใหแกกรรมการบริษัท เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสะสมอยู ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จึงไมสามารถ
จายเงินปนผลใหแกผูถือหุนไดตามกฎหมาย จึงเปนผลใหบริษัทไมสามารถจายคาตอบแทนที่เปนประเภทเงินบําเหน็จกรรมการประจําป
2557 ใหแกกรรมการบริษัทไดตามหลักเกณฑที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนไวแลว
คาตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดตางๆ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทแตงตั้งขึ้นที่จายในป 2558
คาตอบแทน (บาท)
รายชื่อกรรมการ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

นายวิทย วิริยประไพกิจ 1)
นายสมชาย สกุลสุรรัตน 2) 3)
นายทองฉัตร หงศลดารมภ 4)
นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ 5)
นายเพิ่มพูน ไกรฤกษ
นายพิชัย เอื้อศิริทรัพย
นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย
นายสมชาย พิพิธวิจิตรกร
นายกมล จันทิมา 6)
นายปยะ วิริยประไพกิจ*
นายนาวา จันทนสุรคน**
นายวิน วิริยประไพกิจ***
รวม

คณะกรรมการ
คณะกรรมการ คณะกรรมการ
สรรหา
คณะกรรมการ คณะกรรมการ
กํากับดูแล
บริหาร
และกําหนด
บริษัท
ตรวจสอบ
กิจการที่ดี
ความเสี่ยง
คาตอบแทน

300,000
300,000
300,000
300,000
300,000
300,000
300,000
137,500
2,237,500

90,000
105,000
195,000

37,500
20,000
10,000
67,500

-

-

40,000
40,000
50,000
130,000

50,000
40,000
40,000
130,000

รวม
(บาท)

350,000
337,500
430,000
340,000
445,000
360,000
350,000
147,500
2,760,000

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร ป 2558

รายงานประจําป 2558
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)
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หมายเหตุ : 1) ประธานกรรมการบริษัท
2)
รองประธานกรรมการบริษัท
3)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
4)
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
5)
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
6)
ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
** นายปยะ วิริยประไพกิจ ไดลาออกจากการเปนกรรมการบริษัท และกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน เนื่องดวยปญหาดานสุขภาพ
ตั้งแตวันที่ 16 มิถุนายน 2558 เปนตนไป
** นายนาวา จันทนสุรคน เจาหนาที่บริหารกลุม และผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ สํานักกิจการสาธารณะกลุมและสายธุรกิจ ไดรับการอนุมัติ
จากคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2558 ใหเขาดํารงตําแหนงกรรมการ แทนนายปยะ วิริยประไพกิจ พรอมทั้งแตงตั้งเปนกรรมการสรรหา
และกําหนดคาตอบแทน ตั้งแตวันที่ 17 มิถุนายน 2558 เปนตนไป แตโดยที่ นายนาวา จันทนสุรคน ปฏิบัติหนาที่ในฐานะพนักงานบริษัท
จึงไมไดรับคาตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัท และกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
*** นายวิน วิริยประไพกิจ กรรมการบริษัท ประธานเจาหนาที่บริหารกลุม เจาหนาที่บริหารกลุม และกรรมการผูจัดการใหญ ปฏิบัติหนาที่ในฐานะ
พนักงานบริษัทจึงไมไดรับคาตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัท
- ประธานกรรมการบริษัท และรองประธานกรรมการบริษัท ไดรับคาตอบแทนในฐานะที่มาปฏิบัติหนาที่ในลักษณะเต็มเวลา โดยไมไดรับคาเบี้ย
ประชุมเพิ่มเติมอีก

คาตอบแทนของประธานกรรมการบริษัทและรองประธานกรรมการบริษัทในฐานะที่มาปฏิบัติหนาที่ในลักษณะเต็มเวลา
ที่จายในป 2558
ลําดับ

1.
2.

รายชื่อกรรมการ

คาตอบแทนในฐานะทีม่ าปฏิบตั หิ นาที่ในลักษณะเต็มเวลา (บาท)

นายวิทย วิริยประไพกิจ ประธานกรรมการบริษัท
นายสมชาย สกุลสุรรัตน รองประธานกรรมการบริษัท

3,600,000
2,400,000

คาตอบแทนกรรมการอิสระของบริษัทที่ดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทยอยที่จายในป 2558
ลําดับ

รายชื่อกรรมการอิสระของบริษัทในบริษัทยอย

ตําแหนงในบริษัทยอย

คาตอบแทนป 2558 (บาท)

กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท

150,000
150,000

ประธานกรรมการบริษัท

360,000

บริษัท เวสทโคสท เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
1.
2.

นายสมชาย สกุลสุรรัตน
นายทองฉัตร หงศลดารมภ

บริษัท ทาเรือประจวบ จํากัด
1.

นายสมชาย สกุลสุรรัตน

1.7 คาตอบแทนรวมของผูบริหารระดับผูชวยกรรมการผูจัดการใหญขึ้นไป ในรูปเงินเดือน เงินชดเชยเนื่องจากการเกษียณอายุ
การทํางาน คาชดเชยรถประจําตําแหนง คาเบี้ยประกันภัยที่บริษัทออกให และคาเบี้ยเลี้ยงเดินทางสวนที่เกินราชการกําหนด
(ตางประเทศ) รวม 6 คน และกรรมการผูจัดการใหญ 1 คน จํานวนทั้งสิ้นปละ 36,645,098 บาท

2. คาตอบแทนอื่นๆ
เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพของผูบริหารระดับผูชวยกรรมการผูจัดการใหญขึ้นไป รวม 6 คน และกรรมการผูจัดการใหญ 1 คน
จํานวนทั้งสิ้นปละ 2,860,574 บาท
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รายงานประจําป 2558
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)

ผังองคกร

คณะกรรมการบริษัท

ผังองคกร
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานเจาหนาที่บริหารกลุม
สํานักตรวจสอบภายในกลุม

คณะกรรมการจัดการ

ธุรกิจเหล็กปลายนํ้า
ธุรกิจเหล็กแผนรีดรอน
ธุรกิจโรงถลุงเหล็ก
• บมจ. สหวิริยาสตีลอินดัสตรี

• บมจ. เหล็กแผนรีดเย็นไทย
• บจก. เหล็กแผนเคลือบไทย

กรรมการผูจัดการใหญ

สายธุรกิจ

ดานธุรกิจ

ดานนวัตกรรม

สายการเงินและบัญชี

ดานจัดหา

ฝายขาย 1

ฝายพัฒนาผลิตภัณฑ
และตลาด

ฝายวางแผน
สวนกลาง

ฝายขาย 2

ฝายบริการเทคนิค

ฝายธุรกิจตางประเทศ

ฝายขาย 3
ฝายขาย 4
ฝายวางแผนการขาย
และจัดจําหนาย
ฝายปฏิบัติงานขาย

ดานการเงิน

ดานบัญชี

ฝายบริหารการเงิน
และสินเชื่อ

ฝายบัญชีการเงิน
ฝายบัญชีบริหาร
ฝายบัญชีตนทุน

รายงานประจําป 2558
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)

ผังองคกร
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คณะกรรมการสรรหา
และกําหนดคาตอบแทน
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
สํานักประธานกรรมการ
• สํานักเลขานุการบริษัท

•
•
•
•
•

สํานักเทคโนโลยีกลุม
สํานักการเงินและบัญชีกลุม
สํานักบริหารความเสี่ยงกลุม
สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศกลุม
สํานักกลยุทธองคกรกลุม

•
•
•
•

สํานักจัดซื้อกลุม
สํานักกฎหมายกลุม
สํานักกิจการสาธารณะกลุม
สํานักทรัพยากรบุคคลกลุม

ธุรกิจวิศวกรรม

ธุรกิจทาเรือ

• บจก. เวสทโคสท เอ็นจิเนียริ่ง

• บจก. ทาเรือประจวบ

สายทรัพยากรและธุรการ

ดานทรัพยากรบุคคล
และธุรการ
(สํานักงานกรุงเทพฯ)

ดานทรัพยากรบุคคล
และธุรการ
(โรงงานบางสะพาน)

ฝายทรัพยากรบุคคล
และธุรการ (กรุงเทพฯ)
ฝายฝกอบรม
และพัฒนา (กรุงเทพฯ)

สายการผลิต

ดานปฏิบัติการ

ดานซอมบํารุง

ฝายพนักงานสัมพันธ
และสวัสดิการ

ฝายวางแผน
และควบคุมการผลิต

ฝายซอมบํารุงไฟฟา

ฝายความปลอดภัย
และสิ่งแวดลอม

ฝายทรัพยากรบุคคล
และธุรการ (โรงงาน)

ฝายผลิต HSM

ฝายซอมบํารุง
เครื่องกล

ฝายคลังพัสดุ

ฝายผลิต HFL & PO

ฝายบริการ
สาธารณูปโภค

ฝายจัดการคลังสินคา
และวัตถุดิบ
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รายงานคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี ป 2558

รายงานคณะกรรมการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี
ป 2558

รายงานประจําป 2558
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั ไดตงั้ ขึน้ ตามมติ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด
(มหาชน) ครั้งที่ 7/2550 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2550 ซึ่งปจจุบัน
ประกอบดวยกรรมการบริษัทจํานวน 3 คน มีนายกมล จันทิมา
กรรมการบริษัท เปนประธานฯ มีนายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ และนายพิชยั เอือ้ ศิรทิ รัพย
กรรมการอิสระ เปนกรรมการฯ

คณะกรรมการชุ ด นี้ ไ ด รั บ มอบหมายภาระหน า ที่ แ ละ
ความรับผิดชอบจากคณะกรรมการบริษัท ในการเสนอทบทวน
นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทตอคณะกรรมการ
บริษทั พัฒนาและทบทวนแนวปฏิบตั ใิ นการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี
เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท ติดตามดูแลการปฏิบัติงาน
ของฝ า ยจั ด การให เ ป น ไปตามนโยบายและแนวปฏิ บั ติ ใ น
การกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งใหคําปรึกษาฝายจัดการ เรื่อง ความรับผิดชอบตอสังคม
ของบริษทั (Corporate Social Responsibility – CSR) และกํากับดูแลใหฝา ยจัดการของบริษทั มีแผนปฏิบตั งิ านทีช่ ดั เจนในการปฏิบตั ติ าม
นโยบาย CSR และติดตามผลการปฏิบัติตามแผนงานของฝายจัดการ เพื่อรายงานตอคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนการเสนอความเห็น
เพื่ อ ทบทวนและปรั บ ปรุ ง ปรั ช ญาในการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ จริ ย ธรรมธุ ร กิ จ จริ ย ธรรมกรรมการ จริ ย ธรรมของผู  บ ริ ห ารและพนั ก งาน
และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของตามความเหมาะสม เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ เพื่อใหงานดานการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ของบริษัทมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง และใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีท่บี ริษัทจดทะเบียนพึงปฏิบัติ
ในป 2558 คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี ไดประชุมรวม 4 ครัง้ โดยดําเนินการตามหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบทีไ่ ดรบั มอบหมาย
รวมทั้งไดรายงานใหคณะกรรมการบริษัททราบถึงการดําเนินงานดังกลาว สรุปที่สําคัญ ดังนี้
1. พิจารณาทบทวนการกําหนดขนาดรายการของธุรกรรมทางการคาหรือทางธุรกิจระหวางบริษัทหรือบริษัทยอยกับลูกคา คูคา
ลูกหนี้ เจาหนี้ ของบริษัทหรือบริษัทยอย ที่ถือวามีนัยสําคัญ เพื่อใชเปนเกณฑในการรายงานการมีสวนไดเสียของกรรมการและผูบริหาร
ของบริษัท สําหรับป 2558
ทั้งนี้ เปนไปตามแนวปฏิบัติคณะกรรมการบริษัท วาดวยเรื่อง การกําหนดหลักเกณฑและวิธีการรายงาน การมีสวนไดเสีย
ของกรรมการและผูบริหารของบริษัท ที่ประกาศใหถือปฏิบัติตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2552
2. พิจารณารางแกไขแนวปฏิบัติคณะกรรมการบริษัท วาดวยเรื่อง การเก็บรักษาและปองกันการใชขอมูลภายใน เพื่อการซื้อหรือขาย
หลักทรัพยของบริษทั (ฉบับที่ 4) ซึง่ ไดประกาศ ณ วันที่ 2 มีนาคม 2558 และมีผลใชบงั คับตัง้ แตวนั ที่ 2 มีนาคม 2558 เปนตนไป โดยเสนอปรับปรุง
แกไขในเรือ่ งกรรมการและผูบ ริหารจะตองไมซอื้ หรือขาย โอนหรือรับโอนหลักทรัพยของบริษทั ทีต่ นเอง คูส มรส และบุตรทีย่ งั ไมบรรลุนติ ภิ าวะ เปนผูถ อื
ภายหลังจากระยะเวลาหนึ่งเดือนนับตั้งแตวันสิ้นสุดของแตละไตรมาส จนถึงวันถัดจากวันที่บริษัทไดเปดเผยงบการเงินตอสาธารณชน
3. พิจารณาประเมินผลตนเองของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี ประจําป 2558 ตามแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดยอย
แบบรายคณะ ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และพิจารณารางรายงานการประเมินผลตนเองของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ประจําป 2558 ที่จะนําเสนอคณะกรรมการบริษัท
4. พิจารณาทบทวนนโยบายคณะกรรมการบริษัท เรื่อง การตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น และแนวปฏิบัติคณะกรรมการบริษัท
วาดวยเรื่อง การตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2557 กอนที่จะนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 13/2558
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2558 เพื่อพิจารณาพรอมทั้งรับทราบตัวอยางกฎหมายที่เกี่ยวของกับการทุจริตคอรรัปชั่น ที่มีการบัญญัติถึงฐาน
ความผิดและบทลงโทษ หากมีการกระทําผิดกฎหมายที่เกี่ยวของกับการทุจริตคอรรัปชั่นดังกลาว
5. พิจารณาผลการประเมินตนเองของบริษัท สําหรับป 2557 - 2558 ตาม “หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี สําหรับบริษัทจดทะเบียน
ป 2555” ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
6. กํากับดูแลการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิง่ แวดลอมของบริษทั ซึง่ มีหนวยงานของบริษทั คือ สํานักประชาสัมพันธ
และชุมชนสัมพันธ และสํานักความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม เปนผูรับผิดชอบและผูดําเนินการ โดยไดรายงานผลการดําเนินงาน
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ดานความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัท สําหรับป 2558 เสนอคณะกรรมการบริษัททราบวา มีการดําเนินกิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชน
รวมจํานวน 42 โครงการ ใชงบประมาณทัง้ สิน้ 7,356,315.08 บาท โดยมีผมู สี ว นไดเสียทีไ่ ดรบั ประโยชนจากกิจกรรมประมาณ 23,098 คน
7. รับทราบรายงานตางๆ เพื่อประโยชนในการติดตามดูแลการปฏิบัติงานของฝายจัดการใหเปนไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติ
ในการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท โดยนําเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ ดังนี้
7.1 รายงานการถือครองหลักทรัพยของบริษัท รายงานการซื้อหรือการขายหลักทรัพย ซึ่งเปนการเปลี่ยนแปลงการถือครอง
หลักทรัพยของบริษัท ในสวนของผูบริหารบริษัท ไดแก ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ ผูจัดการทั่วไป รวมถึงผูจัดการฝาย
ของสายการเงินและบัญชี ตลอดจนผูจัดการสวนของฝายนักลงทุนสัมพันธ ซึ่งสังกัดสํานักการเงินกลุม ทั้งนี้ เพื่อปองกัน
การใชขอมูลภายใน ในการซื้อหรือขายหลักทรัพยของบริษัท
7.2 รายงานการมีสวนไดเสียของกรรมการบริษัทและผูบริหารของบริษัท ไดแก กรรมการผูจัดการใหญ ผูชวยกรรมการผูจัดการ
ใหญ และผูจัดการทั่วไป
7.3 รายงานความคืบหนาเกี่ยวกับการดําเนินการเพื่อขอรับรองเปนสมาชิกแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตาน
การทุจริต (Certification Process) ในโครงการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต โดยเมื่อวันที่
27 มกราคม 2559 บริษัทไดรับแจงจากคณะกรรมการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริตวา
บริษัทไดรับการรับรองเปนสมาชิกของแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริตเปนที่เรียบรอยแลว
8. รับทราบผลการประเมินจากหนวยงานที่กํากับดูแลบริษัท ดังนี้
8.1 หนังสือสถาบันไทยพัฒน (องคกรสาธารณประโยชน) ที่ ทพ. 581007 เรื่อง ผลการประเมินระดับ การพัฒนาความยั่งยืน
เรื่อง Anti-corruption ของบริษัทจดทะเบียนไทย ป 2558 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2558 วา บริษัทไดรับผลการประเมิน
Anti-Corruption Progress Indicator อยูในระดับ 3 (Established) ซึ่งดีขึ้นจากป 2557 ที่อยูในระดับ 2 (Declared)
8.2 หนังสือ CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ที่ 289/2558 เรื่อง แจงผลรางวัลโครงการประกาศรางวัลรายงาน
ความยัง่ ยืน ประจําป 2558 (Sustainability Report Award 2015) ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 วา มีบริษทั จดทะเบียนสงรายงาน
ความยั่งยืนเขารับการพิจารณาในโครงการฯ รวมจํานวน 106 บริษัท ซึ่งรางวัลรายงานความยั่งยืน ประจําป 2558 มี 4 ประเภท
รางวัล ประกอบดวย 1) รางวัลยอดเยี่ยม 1 บริษัท ไดแก บมจ. ปูนซิเมนตไทย 2) รางวัลดีเยี่ยม 3 บริษัท 3) รางวัลดีเดน
19 บริษัท และ 4) รางวัล Recognition 9 บริษัท โดยบริษัทไดรับรางวัล Recognition ซึ่งเปน 1 ใน 9 บริษัทที่ไดรับรางวัลนี้
8.3 หนังสือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ที่ พธท.(ว) 1/2558 เรื่อง ขอนําสงผลประเมินการกํากับดูแลกิจการบริษัท
จดทะเบียนไทย (CGR) ประจําป 2558 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2558 วา บริษัทไดรับผลสํารวจ CGR ป 2558 อยูที่ระดับ 4 ดาว
(ดีมาก) ซึง่ อยูใ นชวง 80 - 89 คะแนน มีคะแนนเฉลีย่ โดยรวมเทากับรอยละ 88 ซึง่ ผลคะแนนดีขนึ้ จากป 2557 ทีม่ คี ะแนนเฉลีย่
โดยรวมเทากับรอยละ 83 แตอยูที่ระดับ 4 ดาว (ดีมาก) เทาเดิม
9. อื่นๆ
9.1 ติดตามความคืบหนาในการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
9.2 พิจารณารายงานการแจงเบาะแสหรือขอรองเรียน และการดําเนินการ
9.3 สอบทานขอมูลที่เปดเผยไปยังตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย ในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) สําหรับปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และใน
รายงานประจําป 2558 (แบบ 56-2) ในหัวขอเรื่อง “การกํากับดูแลกิจการที่ดี” โดยเริ่มตั้งแตป 2556 ไดมีการเปดเผย
เพิ่มเติมถึงเรื่องการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น ในหัวขอเรื่อง “ความรับผิดชอบตอสังคม” ดวย
9.4 รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี เสนอตอคณะกรรมการบริษัท
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี มีความมุงมั่นที่จะรวมกันยกระดับการกํากับดูแลกิจการและ
ความรับผิดชอบตอสังคมไปสูม าตรฐานสากล เพือ่ การพัฒนาอยางยัง่ ยืน โดยมีความตัง้ ใจในการปฏิบตั หิ นาทีอ่ ยางเต็มกําลังความสามารถ
ดวยความซื่อสัตย สุจริต ระมัดระวัง รอบคอบ ดูแลรักษาประโยชนของผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกันไปพรอมๆ กับการดูแลสรางสรรค
สังคม รักษาและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งพัฒนาชุมชนอยางตอเนื่อง

นายกมล จันทิมา
ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
วันที่ 19 กุมภาพันธ 2559
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นโยบายการกํากับดูแลกิจการ

การกํากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษทั สหวิรยิ าสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)
ตระหนั ก ดี ถึ ง บทบาท หน า ที่ และความรั บ ผิ ด ชอบของคณะ
กรรมการตามที่ไดรับมอบหมายดวยความไววางใจจากผูถือหุน
ของบริษัท (Fiduciary Duty) ซึ่งมีความคาดหวังที่จะใหคณะ
กรรมการไดทําหนาที่กํากับดูแลบริษัทใหมีการบริหารงานอยาง
มีประสิทธิภาพและโปรงใส อันจะสรางความเชือ่ มัน่ ใหเกิดขึน้ แก
ผูม สี ว นไดเสียทุกฝาย ทัง้ นี้ บริษทั ไดดาํ เนินธุรกิจโดยยึดถือปฏิบตั ิ
ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของบริษัท
เพื่อใหบริษัทมีการพัฒนาและเจริญเติบโตอยางมั่นคงและยั่งยืน

คณะกรรมการบริษทั ไดใหความสําคัญในเรือ่ งการกํากับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั มา
อยางตอเนือ่ ง โดยไดประกาศใชนโยบายการกํากับดูแลกิจการทีด่ มี าตัง้ แตป 2545 เพือ่ ใช
เปนหลักในการบริหารจัดการใหสมั ฤทธิผล และมีการทบทวนนโยบายฯ ดังกลาวในปลายป
2550 ใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น เพื่อเปนการยกระดับมาตรฐานการกํากับดูแลกิจการ
ของบริษทั และใหเปนไปตามหลักปฏิบตั ทิ ดี่ ขี องสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยเมื่อป 2556 ศูนยพัฒนา
การกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ไดประกาศ
หลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ สี าํ หรับบริษทั จดทะเบียน ป 2555 ซึง่ ไดปรับปรุงแกไขเพิม่ เติม
ในสวนของแนวปฏิบตั ทิ ดี่ ที งั้ 5 หมวด ใหสอดคลองกับหลักเกณฑ ASEAN CG Scorecard
และแนวปฏิบัติที่ดีในระดับสากล อันจะชวยยกระดับหุนไทยสูการเปน ASEAN Asset
Class ตอไป โดยอางอิงหลักการกํากับดูแลกิจการที่เปนสากลของ The Organisation
for Economic Co-operation and Development (OECD Principles of Corporate
Governance) ที่ประกอบดวย 5 หมวดหลัก ไดแก
1. สิทธิของผูถือหุน
2. การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน
3. บทบาทของผูมีสวนไดเสีย
4. การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
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เพื่อใหมีความมั่นใจวา บริษัทมีการกํากับดูแลการถือปฏิบัติตาม
นโยบายฯ ดังกลาวขางตนอยางจริงจัง ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทไดมีมติแตงตั้งคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Good
Corporate Governance Committee) ขึ้น ตั้งแตเดือนธันวาคม
2550 ซึ่งเปนคณะกรรมการชุดยอยที่จะมาชวยแบงเบาภาระ
ของคณะกรรมการบริษัท ประกอบดวยกรรมการบริษัทจํานวน
3 คน มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป ซึง่ ปจจุบนั แมประธาน
กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีมิไดเปนกรรมการอิสระ แตมี
กรรมการกํากับดูแลกิจการทีด่ อี กี จํานวน 2 คน เปนกรรมการอิสระ
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี เมื่อ
เดือนกุมภาพันธ 2556 ใหบริษัทพิจารณาปรับปรุงแกไขนโยบาย
การกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ใหสอดคลองกับหลักการ
กํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน ป 2555 ดังกลาว
ข า งต น ซึ่ ง จะนํ า ไปสู  ป ระโยชน สู ง สุ ด แก บ ริ ษั ท และผู  ถื อ หุ  น
โดยรวม ทั้งนี้ ไดมีเจตนารมณรวมกันในคณะกรรมการบริษัท
วา การที่จะพัฒนายกระดับมาตรฐานการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ภายในบริษัทนั้นตองพึ่งพาและประสานการทํางานของกลไก
ทั้ง 4 ดานเขาดวยกัน คือ คณะกรรมการบริษัท ฝายจัดการ
ของบริษัท ผูตรวจสอบบัญชีภายนอกของบริษัทที่เปนอิสระ และ
ผูตรวจสอบภายในของบริษัท
เพือ่ ใหบริษทั สหวิรยิ าสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) สามารถ
บรรลุ ถึ ง เจตจํ า นงดั ง กล า วข า งต น รวมทั้ ง ได มี ก ารถื อ ปฏิ บั ติ
ตามนโยบายในการกํากับดูแลบริษัทจดทะเบียนของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมถึง
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย คณะกรรมการบริษัท สหวิริยา
สตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) ในการประชุมครั้งที่ 10/2557
เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2557 จึงมีมติเห็นควรใหยกเลิกนโยบาย
คณะกรรมการบริษัท ที่ 1/2550 เรื่อง การกํากับดูแลกิจการที่ดี
ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2550 และใหประกาศใชนโยบายการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดี บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)
ไว ดังนี้
1. คณะกรรมการบริษัทใหความ
สําคัญตอหนาที่ความรับผิดชอบของตน ขอ 1 - 3 อยูในหมวด
ที่พึงมีตอผูถือหุนของบริษัทในการที่จะ • สิทธิของผูถือหุน
ต อ งรั ก ษาสิ ท ธิ แ ละปกป อ งประโยชน • การปฏิบัติตอผูถือหุน
อยางเทาเทียมกัน
ในทุกประการของผูถือหุน โดยสงเสริม
ให ผู  ถื อ หุ  น ได ใ ช สิ ท ธิ ต ามบทบั ญ ญั ติ
ของกฎหมาย รวมทั้ ง ดู แ ลให ผู  ถื อ หุ  น
ทุ ก รายได รั บ การปฏิ บั ติ แ ละรั บ ทราบ
ขอมูลจากบริษัทอยางเทาเทียมกัน

2. คณะกรรมการบริ ษั ท จะกํ า กั บ ดู แ ลให ก ารประชุ ม
ผูถือหุนและการเปดเผยขอมูลของบริษัทเปนไปตามบทบัญญัติ
ของกฎหมายและเป น ไปตามแนวปฏิ บั ติ ที่ ดี ข องสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการกํ า กั บ หลั ก ทรั พ ย แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย และ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
3. คณะกรรมการบริษัทจะกํากับดูแลและติดตามใหมี
การปฏิบัติตามแนวปฏิบัติวาดวยเรื่องการเก็บรักษาและปองกัน
การใชขอมูลภายในของบริษัท เพื่อการซื้อหรือขายหลักทรัพย
ของบริษทั เพือ่ ขจัดปญหาเรือ่ งการใชขอ มูลภายในในการซือ้ หรือ
ขายหลักทรัพยของบริษัท รวมทั้งใหมีการสื่อสารใหผูที่เกี่ยวของ
ทุกฝายไดทราบ
4. คณะกรรมการบริษัทจะคํานึง
ถึ ง สิ ท ธิ ข องผู  มี ส  ว นได เ สี ย กลุ  ม ต า งๆ
4 - 6 อยูในหมวด
ของบริ ษั ท และกํ า กั บ ดู แ ลบริ ษั ท ให มี •ขอบทบาทของผู
มีสวน
การปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมาย
ไดเสีย
5. คณะกรรมการบริษัทใหความ
สําคัญกับการกํากับดูแลเรื่องความรับ
ผิดชอบตอสิ่งแวดลอม ชุมชน และสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในเรื่องที่มีผลกระทบจากการประกอบธุรกิจของบริษัทโดยตรง
เพื่อใหมั่นใจวา การประกอบธุรกิจของบริษัทไดคํานึงถึงปจจัย
ดานสิ่งแวดลอม ชุมชน และสังคม เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
รวมทั้งเผยแพรขอมูลขาวสารใหผูมีสวนไดเสียทราบ
6. คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญกับการตอตาน
การทุจริตคอรรปั ชัน่ โดยจะกํากับดูแลและติดตามใหมกี ารปฏิบตั ิ
ตามนโยบายและแนวปฏิบัติคณะกรรมการบริษัทวาดวยเรื่อง
การต อ ต า นการทุ จ ริ ต คอร รั ป ชั่ น ซึ่ ง บริ ษั ท จะไม ย อมรั บ หรื อ
กระทําการใดๆ ที่เกี่ยวของกับการทุจริตคอรรัปชั่นในทุกรูปแบบ
ทั้งทางตรงหรือทางออม
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7. คณะกรรมการบริษัทใหความ
สํ า คั ญ กั บ ความโปร ง ใสในการดํ า เนิ น
7 - 8 อยูในหมวด
ธุรกิจของบริษัทที่พึงขจัดปญหาความ •ขอ การเป
ดเผยขอมูล
ขั ด แย ง ทางผลประโยชน ระหว า ง
และความโปรงใส
ประโยชนของบริษัท หรือของผูถือหุน
โดยรวม กั บ ประโยชน ส  ว นตนของ
กรรมการ ผูบริหาร พนักงาน ผูถือหุน
และผูมีสวนไดเสียอื่น โดยจะกํากับดูแล
และติ ด ตามให มี ก ารปฏิ บั ติ ต ามแนว
ปฏิ บั ติ ว  า ด ว ยเรื่ อ งความขั ด แย ง ทาง
ผลประโยชน ด ว ยความระมั ด ระวั ง
ซื่อสัตยสุจริต มีเหตุมีผล และเปนอิสระ
ภายในกรอบจริยธรรมที่ดี
ทัง้ นี้ ผูม สี ว นไดเสียตองไมมสี ว นรวมในการตัดสินใจใดๆ
ที่เกี่ยวของ และการตัดสินใจตองเปนไปเพื่อประโยชนของบริษัท
และผูถือหุนโดยรวมเปนสําคัญ รวมทั้งตองมีการเปดเผยขอมูล
อยางถูกตอง ครบถวน และทันเวลา
8. คณะกรรมการบริษทั จะกํากับดูแลเพือ่ ใหผลู งทุนมีความ
มั่นใจไดวา บริษัทไดเปดเผยขอมูลสารสนเทศที่สําคัญของบริษัท
อยางถูกตอง ครบถวน และทันเวลา
9. คณะกรรมการบริ ษั ท จะต อ ง
ประกอบดวยกรรมการอิสระไมนอยกวา
9 - 17 อยูในหมวด
หนึง่ ในสามของจํานวนกรรมการทัง้ คณะ •ขอ ความรั
บผิดชอบ
10. คณะกรรมการบริ ษั ท จั ด ให มี
ของคณะกรรมการ
คณะกรรมการยอยชุดตางๆ โดยใหมี
บ ท บ า ท แ ล ะ อํ า น า จ ห น  า ที่ ต า ม ที่
คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย รวมทั้ง
ศึ ก ษาและกลั่ น กรองงานก อ นนํ า เสนอคณะกรรมการบริ ษั ท
ซึ่งคณะกรรมการยอยชุดตางๆ ของบริษัท ไดแก คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกํ า หนดค า ตอบแทน
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง ทั้งนี้ อาจพิจารณาเพิ่มคณะกรรมการยอยชุดอื่นๆ
อีกตามความจําเปน ทั้งนี้ เพื่อใหการบริหารงานของกรรมการ
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ยุติธรรม และโปรงใส
11. คณะกรรมการบริษัทเห็นควรใหมีการแบงแยกบุคคล
ผูดํารงในตําแหนงประธานกรรมการบริษัท ออกจากประธาน
เจาหนาที่บริหารกลุม และกรรมการผูจัดการใหญของบริษัท โดย
คณะกรรมการบริษัทจะกําหนดอํานาจหนาที่ของแตละตําแหนง
ใหชัดเจน นอกจากนี้ ยังเห็นควรใหมีการปรับปรุงคูมืออํานาจ
ดําเนินการอยางตอเนือ่ ง เพือ่ ใหมขี อบเขตของการกระจายอํานาจ
ของคณะกรรมการบริษัทและขอบเขตของฝายจัดการผูรับมอบ
การใชอํานาจที่แจงชัด
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12. คณะกรรมการบริษัทมีหนาที่ความรับผิดชอบในการ
กําหนดวิสยั ทัศน พันธกิจ และกลยุทธในการดําเนินงานของบริษทั
ซึง่ ตองมีการทบทวนเปนระยะๆ อยางสมํา่ เสมอ รวมทัง้ กํากับดูแล
ใหฝา ยจัดการดําเนินการตามแผนงานใหสอดคลองกันดวย
13. คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญกับหนาที่ความรับ
ผิดชอบในการกํากับดูแลเรื่องการบริหารความเสี่ยง และระบบ
การควบคุมภายในของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจัดใหมี
หนวยงานตรวจสอบภายในแยกเปนสวนงานหนึ่งของบริษัท
14. คณะกรรมการบริษัทจะยึดมั่นในปรัชญาในการดําเนิน
ธุรกิจของบริษัท และจะกํากับดูแลและติดตามใหมีการปฏิบัติ
ตามจริยธรรมในการประกอบธุรกิจของบริษัท จริยธรรมของ
กรรมการบริษทั และจริยธรรมของพนักงาน รวมทัง้ ใหมกี ารสือ่ สาร
ใหทุกฝายไดทราบ
15. คณะกรรมการบริษัทจัดใหมีการประชุมโดยสมํ่าเสมอ
เปนประจําทุกเดือน และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตาม
ความจําเปนได โดยมีกําหนดการประชุมลวงหนา มีการกําหนด
วาระการประชุมที่ชัดเจน โดยกรรมการสามารถเสนอเรื่องเพื่อ
บรรจุ ใ นวาระการประชุ ม และมี ก ารนํ า ส ง เอกสารประกอบ
การประชุมลวงหนาตามขอบังคับของบริษทั เพือ่ ใหกรรมการไดมี
เวลาศึกษาขอมูลอยางเพียงพอกอนเขารวมประชุม
16. คณะกรรมการยอยแตละชุดจัดใหมีการประชุมเปน
ประจํ า ตามความเหมาะสม ดั ง นี้ คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการบริหาร
ความเสีย่ งมีการประชุมอยางนอยปละสีค่ รัง้ สําหรับคณะกรรมการ
สรรหาและกํ า หนดค า ตอบแทนมี ก ารประชุ ม อย า งน อ ยป ล ะ
สองครัง้ ทัง้ นี้ คณะกรรมการยอยแตละชุดอาจมีการประชุมพิเศษ
เพิ่มเติมตามความจําเปนได โดยมีกําหนดการประชุมลวงหนา
มีการกําหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน และมีการนําสงเอกสาร
ประกอบการประชุมลวงหนา เพื่อใหกรรมการไดมีเวลาศึกษา
ขอมูลอยางเพียงพอกอนเขารวมประชุม
17. คณะกรรมการบริษัทจะทําหนาที่พิจารณาคาตอบแทน
ของกรรมการประธานเจ า หน า ที่ บ ริ ห ารกลุ  ม และกรรมการ
ผู  จั ด การใหญ ตามที่ ค ณะกรรมการสรรหาและกํ า หนด
คาตอบแทนนําเสนอ โดยคาตอบแทนของประธานเจาหนาที่
บริหารกลุม และกรรมการผูจ ดั การใหญใหเปนไปตามมติทปี่ ระชุม
คณะกรรมการบริษัท สําหรับคาตอบแทนใดๆ ของกรรมการ
ใหเปนไปตามมติทปี่ ระชุมผูถ อื หุน ทัง้ นี้ เพือ่ ใหการจายคาตอบแทน
เปนไปอยางเหมาะสม มีความโปรงใส และปองกันความขัดแยง
ทางผลประโยชน
18. นโยบายนี้ ใ ห มี ก ารทบทวนเป น ประจํ า สมํ่ า เสมอ
การแกไข เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง ใหเปนไปตามความจําเปน
และเหมาะสม
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19. นโยบายนี้ จ ะได มี ป ระกาศหรื อ แนวปฏิ บั ติ กํ า หนด
รายละเอียด/หลักเกณฑ/วิธีปฏิบัติ เพื่อความเหมาะสมตามควร
แกกรณีตอไป ทั้งนี้ บรรดาประกาศหรือแนวปฏิบัติที่ออกตาม
นโยบายคณะกรรมการบริษัท ที่ 1/2550 เรื่อง การกํากับดูแล
กิจการที่ดี ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2550 ที่มีผลใชบังคับอยูในวันที่
นโยบายฉบับนี้ใชบังคับ ใหยังคงใชบังคับไดตอไปเพียงเทาที่
ไมขัดหรือแยงกับนโยบายนี้ จนกวาจะมีประกาศหรือแนวปฏิบัติ
ใหมที่ออกตามนโยบายนี้ใชบังคับแทน
ในป 2558 บริษทั ไดรบั ผลการประเมิน ในโครงการทีเ่ กีย่ วของ
กับการกํากับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้
• ผลการประเมินรายงานการกํากับดูแลกิจการของบริษทั
จดทะเบียนไทย ประจําป 2558 ตามโครงการสํารวจการกํากับ
ดูแลกิจการบริษทั จดทะเบียน ป 2558 (Corporate Governance
Report of Thai Listed Companies 2015 - CGR) ที่สํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมกับ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษทั ไทย เปนผูจ ดั โดยบริษทั ไดรบั ผลสํารวจการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดี ประจําป 2558 อยูในระดับ “ดีมาก” เชนเดียวกับ
ป 2557 ซึ่งลดลงจากป 2556 ที่อยูในระดับดีเลิศ
• ผลการประเมินตามโครงการประเมินคุณภาพการประชุม
ผูถ อื หุน สามัญประจําป 2558 (Annual General Meeting - AGM)
ทีส่ าํ นักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
รวมกับสมาคมสงเสริมผูล งทุนไทย และสมาคมบริษทั จดทะเบียน
ไทย เปนผูจัด โดยบริษัทยังคงไดรับผลการประเมินคุณภาพ
การจัดประชุมผูถือหุน ครั้งที่ 26 ของบริษัท ซึ่งเปนการประชุม
ผูถือหุนประจําป 2558 ในระดับ “ดีเยี่ยม” เชนเดียวกับป 2551
ถึงป 2557

การปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
การถื อ ปฏิ บั ติ ต ามนโยบายการกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี
ของบริษัท ในป 2558 ซึ่งอางอิงตามหลักการกํากับดูแลกิจการ
ทีเ่ ปนสากลของ The Organisation for Economic Co-operation
and Development (OECD Principles of Corporate
Governance) ที่ประกอบดวย 5 หมวดหลัก สรุปไดดังนี้
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1. สิทธิของผูถือหุน
1.1 การจัดการประชุมผูถือหุน
1.1.1 ตามข อ บั ง คั บ ของบริ ษั ท กํ า หนดให ต  อ งมี
การประชุ ม ใหญ ส ามั ญ ผู  ถื อ หุ  น ป ล ะครั้ ง ภายในเวลาไม เ กิ น
4 เดือน นับแตวันสิ้นสุดรอบปบัญชีของบริษัท สวนการประชุม
วิสามัญผูถือหุน คณะกรรมการจะเรียกประชุมเมื่อใดก็ไดสุดแต
จะเห็นสมควร หรือเมือ่ ผูถ อื หุน รวมกันนับจํานวนหุน ไดไมนอ ยกวา
1 ใน 5 ของจํ า นวนหุ  น ที่ จํ า หน า ยได ทั้ ง หมด หรื อ ผู  ถื อ หุ  น
ไมนอยกวา 25 คน ซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 10 ของ
จํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด ไดเขาชื่อกันทําหนังสือโดยระบุ
เหตุผลและวัตถุประสงคในการที่ขอใหเรียกประชุมไวโดยชัดเจน
ในป 2558 ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่
3/2558 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ 2558 ไดมีมติอนุมัติกําหนด
วันประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 26 ในวันที่ 20 เมษายน 2558
ทัง้ นี้ ในการจัดประชุมผูถ อื หุน ของบริษทั แตละ
ครั้ง คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงสิทธิของผูถือหุนซึ่งตอง
ไดรับการปฏิบัติใหเปนไปตามขอบังคับของบริษัท บทบัญญัติ
แหงกฎหมาย และขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
โดยบริษัทตองแจงวันที่กําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวม
ประชุมผูถือหุน (Record Date) และรวบรวมรายชื่อผูถือหุนตาม
มาตรา 225 แหงพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
พ.ศ. 2535 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 โดยวิธีปดสมุดทะเบียน
ไปยั ง ตลาดหลั ก ทรั พ ย แ ห ง ประเทศไทยเป น การล ว งหน า
ไมนอยกวา 14 วัน กอนวันปดสมุดทะเบียนผูถือหุน
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1.1.2 บริษัทไดจัดสงหนังสือเชิญประชุมที่กําหนด
ระเบียบวาระการประชุมที่ชัดเจน และมีรายละเอียดขอมูลของ
แตละวาระอยางเพียงพอ รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการ
ในแตละวาระการประชุม พรอมนําสงเอกสารขอมูลสําคัญที่ใช
ประกอบการพิจารณาตัดสินใจไปพรอมกับหนังสือเชิญประชุม
ผูถือหุน เชน รายงานประจําป 2557 เพื่อใหผูถือหุนใชประกอบ
การตัดสินใจในการใชสทิ ธิออกเสียงในแตละวาระไดอยางเพียงพอ
รวมทั้งเอกสารอื่นประกอบ เชน สําเนารายงานการประชุมสามัญ
ผูถ อื หุน ครัง้ ที่ 25 เมือ่ วันที่ 28 เมษายน 2557 ขอบังคับของบริษทั
เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผูถือหุน หนังสือมอบฉันทะ รายการ
เอกสารและหลักฐานที่ผูเขารวมประชุมตองนํามาแสดงในวัน
ประชุม ขั้นตอนการเขารวมประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 26
และแผนที่สถานที่ประชุม โดยจัดสงไปยังบริษัท ศูนยรับฝาก
หลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด (Thailand Securities Depository
Co., Ltd. - TSD) ลวงหนา 18 วัน กอนการประชุมสามัญผูถือหุน
ครั้งที่ 26 เพื่อจัดสงหนังสือเชิญประชุมฯ ใหผูถือหุนตอไป
1.1.3 บริ ษั ท ยั ง ได เ ผยแพร ข  อ มู ล เกี่ ย วกั บ หนั ง สื อ
บอกกลาวนัดประชุมผูถือหุน พรอมดวยขอมูลทั้งหมดที่เกี่ยวของ
ทีใ่ ชประกอบระเบียบวาระการประชุมผูถ อื หุน โดยเฉพาะอยางยิง่
เรือ่ งทีต่ อ งพิจารณาตัดสินใจในทีป่ ระชุม ไวบนเว็บไซตของบริษทั
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ลวงหนา 33 วัน กอนการประชุม
สามัญผูถือหุน ครั้งที่ 26 เพื่อใหผูถือหุนสามารถเขาถึงขอมูล
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว และตลอดเวลา รวมทัง้ มีเวลาศึกษาขอมูล
ลวงหนากอนไดรับเอกสาร
การประชุม
ผูถือหุน

เมื่อวันที่

สามัญ ครั้งที่ 26

20 เมษายน 2558

1.2 การอํานวยความสะดวกแกผูถือหุน
1.2.1 คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงการอํานวย
ความสะดวกและสงเสริมใหผูถือหุน ซึ่งรวมถึงนักลงทุนสถาบัน
เขารวมประชุมผูถ อื หุน โดยมีนโยบายในการอํานวยความสะดวก
ทั้งในเรื่องเวลาและสถานที่ โดยบริษัทไดจัดการประชุมสามัญ
ผูถือหุน ครั้งที่ 26 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558 ในเวลา 14.00 น.
ทีห่ อ งคริสตัล โรงแรมตวันนา เลขที่ 80 ถนนสุรวงศ แขวงสุรยิ วงศ
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ซึ่งเปนสถานที่ที่ผูถือหุนสามารถ
เดินทางมาเขารวมประชุมไดโดยงาย สะดวก และรวดเร็ว โดย
เสนทางรถไฟฟา (BTS - Bangkok Mass Transit System) และ
รถไฟฟามหานคร (MRT - Metropolitan Rapid Transit)
ทัง้ นี้ ในวันประชุม บริษทั ไดอาํ นวยความสะดวก
ใหกับผูถือหุนทุกราย ดวยการจัดใหมีเจาหนาที่คอยดูแลตอนรับ
และเปดใหลงทะเบียนลวงหนากอนการประชุมประมาณ 2 ชัว่ โมง
มีการนําระบบคอมพิวเตอรและระบบบารโคด (Barcode) มาชวย
ในการจัดประชุมผูถือหุนตั้งแตขั้นตอนการลงทะเบียนผูเขารวม
ประชุม การนับคะแนน และการแสดงผล โดยบริษัทเริ่มใชระบบ
บารโคดตั้งแตการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 23 เปนตนมา
ซึ่งมีผลใหการดําเนินการประชุมเปนไปอยางสะดวก ถูกตอง
และรวดเร็วยิ่งขึ้น
1.3 การดําเนินการประชุมผูถือหุน
1.3.1 การเขารวมประชุมผูถ อื หุน ของกรรมการบริษทั

จํานวนกรรมการบริษัท
เขารวมประชุม / ทั้งหมด
ผูมิ ไดเขารวมประชุม

7 คน / 11 คน

1)
2)
3)
4)

นายทองฉัตร หงศลดารมภ
นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ
นายสมชาย พิพิธวิจิตรกร
นายปยะ วิริยประไพกิจ

1.3.2 ประธานที่ประชุมไดจัดสรรเวลาเพื่อใหผูถือหุนไดมีโอกาสแสดงความเห็นและสามารถซักถามขอมูลตอที่ประชุม โดยมี
ประธานกรรมการบริษัท รองประธานกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการชุดยอยตางๆ กรรมการบริษัท กรรมการผูจัดการใหญ และ
ผูบ ริหารระดับสูงของบริษทั เปนผูต อบคําถามในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วของ โดยผูถ อื หุน สามารถใหขอ คิดเห็นหรือขอเสนอแนะตางๆ แกคณะกรรมการ
บริษัทไดอยางเปนอิสระ
1.3.3 บริษัทจัดใหมีตัวแทนจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เปนสักขีพยานในการประชุมผูถือหุนประจําป
ของบริษัท จํานวน 2 คน
นอกจากนี้ ในการประชุ ม สามัญ ผู ถือหุ น ครั้งที่ 26 บริ ษัทยังเป ดโอกาสใหผูถือหุนสามารถส งคําถามเกี่ ยวกั บ
ผลประกอบการของบริษัทมายังบริษัทลวงหนา ซึ่งไดดําเนินการมาตั้งแตการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 18 โดยผูถือหุนสามารถติดตอ
สื่อสารกับบริษัทไดทางระบบไปรษณียอิเล็กทรอนิกสที่ e-mail address: agm26@ssi-steel.com หรือทางไปรษณียมายังประธาน
กรรมการบริษัท รองประธานกรรมการบริษัท กรรมการบริษัท กรรมการผูจัดการใหญ หรือเลขานุการบริษัท ภายในระยะเวลาที่กําหนดไว
และใหระบุรายละเอียดตางๆ ที่จําเปน เพื่อประโยชนในการที่บริษัทติดตอสอบถามขอมูลเพิ่มเติมจากผูถือหุนไดดวย
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1.4 การเปดเผยผลการประชุมผูถือหุน
1.4.1 เลขานุการบริษัทไดจัดทํามติที่ประชุมผูถือหุน
และสามารถเป ด เผยข อ มู ล ดั ง กล า วไปยั ง ตลาดหลั ก ทรั พ ย
แหงประเทศไทยไดภายในวันที่มีการประชุมผูถือหุนแตละครั้ง
โดยในการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 26 เมื่อวันที่ 20 เมษายน
2558 บริษัทยังไดเปดเผยเพิ่มเติมถึงคะแนนเสียงของแตละมติ
ที่ประชุมผูถือหุน ซึ่งแบงเปนคะแนนเสียงที่เห็นดวย ไมเห็นดวย
และงดออกเสียง สําหรับรายงานการประชุมผูถือหุนไดจัดทํา
แลวเสร็จเรียบรอยภายในเวลาทีก่ ฎหมายกําหนดทุกครัง้ ภายหลัง
การประชุมผูถือหุน สาระที่สําคัญในรายงานการประชุม ไดแก
รายชื่อกรรมการและผูบริหารบริษัทที่เขารวมประชุม รายชื่อ
กรรมการบริษัทที่มิไดเขารวมประชุม วิธีการลงคะแนนเสียง
คํ า แถลง คํ า ชี้ แ จง ข อ สั ง เกต คํ า ถาม และคํ า ตอบโดยสรุ ป
ทั้งนี้ บริษัทไดแจงมติที่ประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 26 ไปยัง
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในวันที่ 20 เมษายน 2558
เวลา 21.05 น. หลั ง จากการประชุ ม แล ว เสร็ จ และจั ด ให มี
การเผยแพรรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 26 ภายใน
16 วัน นับจากวันประชุมผูถือหุน ไวบนเว็บไซตของบริษัทที่
http://www.ssi-steel.com เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2558
1.4.2 เลขานุการบริษทั เปนผูด แู ลและจัดเก็บรายงาน
การประชุมผูถือหุน และหนังสือบอกกลาวนัดประชุมผูถือหุน
สําหรับการประชุมผูถือหุนในทุกครั้งนับตั้งแตมีการกอตั้งบริษัท
เปนตนมา

2. การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน
2.1 การใหสิทธิผูถือหุนในการเสนอวาระการประชุม
และเสนอชื่อผูเปนกรรมการ
2.1.1 ในการประชุมสามัญผูถ อื หุน บริษทั ไดเปดโอกาส
ใหผถู อื หุน รายยอยมีสทิ ธิในการเสนอเรือ่ งทีเ่ ห็นวาสําคัญและเปน
ประโยชนเพื่อพิจารณาบรรจุเปนระเบียบวาระการประชุมสามัญ
ผูถ อื หุน รวมทัง้ มีสทิ ธิในการเสนอชือ่ บุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสม
เพือ่ เขารับการพิจารณาเลือกตัง้ เปนกรรมการบริษัท โดยเสนอชือ่
ของบุคคลทีจ่ ะพิจารณาเปนกรรมการบริษทั มายังบริษทั ลวงหนา
ภายในระยะเวลาและตามรายละเอี ย ดหลั ก เกณฑ ที่ บ ริ ษั ท
ไดประกาศไวบนเว็บไซตของบริษทั ที่ http://www.ssi-steel.com
2.1.2 ในการเตรียมการประชุมสามัญผูถ อื หุน ครัง้ ที่ 26
เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558 บริษัทไดแจงไปยังตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย เมือ่ วันที่ 29 สิงหาคม 2557 เรือ่ ง ขอเชิญผูถ อื หุน
เสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558
เปนการลวงหนา รวมทั้งเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขารับการพิจารณา
เลือกตั้งเปนกรรมการบริษัท โดยนําเสนอมายังบริษัทลวงหนา
ทางระบบไปรษณียอิเล็กทรอนิกสที่ e-mail address: agm26
1)

รายงานประจําป 2558
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)
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@ssi-steel.com หรือทางไปรษณีย มายังเลขานุการบริษทั ภายใน
ระยะเวลาทีก่ าํ หนดและปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑทบี่ ริษทั ประกาศไว
บนเว็บไซตของบริษัท ที่ http://www.ssi-steel.com
2.1.3 ในการเตรียมประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 27
ในวันที่ 29 เมษายน 2559 1) บริษทั ไดแจงผานระบบเผยแพรขอ มูล
ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เมือ่ วันที่ 28 สิงหาคม 2558
วา บริษัทใหสิทธิผูถือหุนรายยอยสามารถเสนอเรื่องที่สําคัญ
และเปนประโยชนเพือ่ พิจารณาบรรจุเปนระเบียบวาระการประชุม
และเสนอชือ่ บุคคลเพือ่ เขารับการพิจารณาเลือกตัง้ เปนกรรมการ
บริษัท รวมทั้งเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 วา บริษัทไดเปด
โอกาสใหผูถือหุนสงคําถามที่เกี่ยวกับผลประกอบการของบริษัท
ในรอบปบัญชีที่ผานมา เปนการลวงหนากอนวันประชุมสามัญ
ผูถือหุน ครั้งที่ 27 ซึ่งเปนการประชุมสามัญประจําป 2559 โดย
ผูถือหุนตองเสนอขอมูลมาทางระบบไปรษณียอิเล็กทรอนิกสที่
e-mail address: agm27@ssi-steel.com หรือทางไปรษณีย
มายังเลขานุการบริษทั ภายในระยะเวลาทีก่ าํ หนดและปฏิบตั ติ าม
หลักเกณฑทใี่ หผา นการพิจารณาตามกระบวนการทีค่ ณะกรรมการ
บริษัทกําหนด และในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ หรือ
กรณีที่เปนไปตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย เลขานุการบริษัท
จะเสนอบรรจุเปนระเบียบวาระการประชุมในหนังสือบอกกลาว
นัดประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 27 นี้ ตอไป รวมทั้งจะไดชี้แจง
และตอบคําถามในที่ประชุมดวย
2.2 การมอบฉันทะ
บริ ษั ท ได นํ า ส ง หนั ง สื อ มอบฉั น ทะตามแบบฟอร ม
ที่กระทรวงพาณิชยกําหนดทั้ง 3 แบบฟอรม ไปพรอมกับหนังสือ
บอกกลาวนัดประชุมผูถือหุนทุกครั้ง เพื่อใหผูถือหุนมีชองทาง
ในการใชสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผูถือหุนในกรณีที่ผูถือหุน
ไมสามารถเขารวมประชุมไดดวยตนเอง โดยผูถือหุนมีความเปน
อิสระในการตัดสินใจที่จะเลือกมอบฉันทะในรูปแบบที่ผูถือหุน
ตองการ และนับตั้งแตการประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัท
ครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2547 เปนตนมา บริษัท
ไดเพิ่มทางเลือกในหนังสือมอบฉันทะตามแบบ ข. ที่กระทรวง
พาณิชยกาํ หนด ใหผถู อื หุน สามารถมอบฉันทะแกกรรมการอิสระ
ของบริษัทในการเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได
ซึ่งผูที่บริษัทกําหนดใหรับมอบฉันทะสําหรับการประชุมสามัญ
ผูถือหุน ครั้งที่ 26 มีจํานวน 3 คน ไดแก กรรมการอิสระ 1 คน
กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร 1 คน และกรรมการที่เปนผูบริหาร
1 คน หรือบุคคลอื่นที่ผูถือหุนประสงคที่จะใหเปนผูรับมอบฉันทะ
ทั้งนี้ สุดแทแตความประสงคของผูถือหุน
2.3 การดําเนินการในวันประชุมผูถือหุน
2.3.1 กอนเริ่มประชุม ประธานกรรมการบริษัทผูซึ่ง
เปนประธานที่ประชุมไดแถลงใหผูถือหุนไดรับทราบสิทธิตาม

เนือ่ งจากศาลมีคาํ สัง่ ใหบริษทั ฟน ฟูกจิ การแลวเมือ่ วันที่ 10 มีนาคม 2559 บริษทั จึงไมตอ งจัดประชุมสามัญผูถ อื หุน ประจําป จนกวาจะออกจากแผนฟน ฟูกจิ การ
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ขอบังคับของบริษทั วิธใี นการดําเนินการประชุม และวิธใี นการใช
สิทธิลงคะแนนอยางเทาเทียมกัน
2.3.2 การพิ จ ารณาเรื่ อ งต า งๆ ประธานที่ ป ระชุ ม
เปนผูค วบคุมการประชุมใหเปนไปตามขอบังคับของบริษทั วาดวย
การประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม
ซึ่งไดกําหนดไวในหนังสือบอกกลาวนัดประชุมผูถือหุน
ถาที่ประชุมประสงคจะเปลี่ยนลําดับระเบียบ
วาระการประชุ ม ดั ง กล า ว จะต อ งได รั บ ความเห็ น ชอบด ว ย
คะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนผูถือหุนที่มา
ประชุ ม ประธานจึ ง จะสามารถเปลี่ ย นลํ า ดั บ ระเบี ย บวาระ
การประชุมนั้นๆ ได และเทาที่ผานมาจนถึงป 2558 ยังไมเคย
ปรากฏตอที่ประชุมผูถือหุนวา ไดมีการขอใหที่ประชุมพิจารณา
เปลี่ยนลําดับระเบียบวาระการประชุมผูถือหุนแตประการใด
อีกทั้งยังไมเคยมีกรณีที่ผูถือหุนที่มีคะแนนเสียงรวมหนึ่งในสาม
จะขอให ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาเรื่ อ งอื่ น และบริ ษั ท ก็ ไ ม เ คยเพิ่ ม
วาระการประชุมใดๆ ในที่ประชุมผูถือหุน นอกเหนือจากวาระ
การประชุมที่กําหนดไวในหนังสือบอกกลาวนัดประชุม
2.3.3 บริษัทไดกําหนดวิธีการลงคะแนนเสียงโดยใช
บัตรลงคะแนนทุกระเบียบวาระการประชุม โดยใชเสียงขางมาก
ของที่ประชุมผูถือหุน สําหรับการลงคะแนนเสียงการเลือกตั้ง
กรรมการ เปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้
1) ผู  ถื อ หุ  น คนหนึ่ ง มี ค ะแนนเสี ย งเท า กั บ
จํานวนหุนที่ผูถือหุนนั้นถืออยู
2) ผูถ อื หุน แตละคนจะตองใชคะแนนเสียงทีม่ ี
อยูทั้งหมดตาม 1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปน
กรรมการก็ได ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเปนกรรมการ
ผู  ถื อ หุ  น แต ล ะคนจะต อ งใช ค ะแนนเสี ย งทั้ ง หมดที่ มี อ ยู  ต าม
1) นั้น ลงคะแนนใหแกบุคคลแตละคนซึ่งตนประสงคจะเลือกตั้ง
เปนกรรมการ โดยจะแบงคะแนนเสียงใหแกผใู ดมากนอยเพียงใด
ไมได
3) บุคคลซึง่ ไดรบั คะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับ
ลงมา เปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการ
ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับ
การเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวน
ที่ จ ะพึ ง มี ห รื อ จะพึ ง เลื อ กตั้ ง ในครั้ ง นั้ น ให ผู  เ ป น ประธานเป น
ผูออกเสียงชี้ขาด

3. บทบาทของผูมีสวนไดเสีย
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาเห็นชอบปรัชญา
ในการดําเนินธุรกิจของบริษัท และจริยธรรมธุรกิจ ที่ไดเสนอ
ทบทวนเมื่อป 2553 เพื่อเปนหลักการ ความเชื่อ และแนวทาง
ที่บริษัทและบุคลากรทุกคนมีอยูรวมกันและปฏิบัติจริง จนเปน
เอกลักษณท้ังในฐานะของบริษัท และคุณคาที่บริษัทมอบใหแก
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ผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ซึ่งไดหลอหลอมเปนวิถีแหงการผลักดัน
ขับเคลื่อนการดํารงอยู พัฒนา และเติบโตอยางยั่งยืนของบริษัท
ปรัชญาในการดําเนินธุรกิจของบริษัท
การบริหารจัดการองคกรของบริษัทเพื่อนําไปสูการเจริญ
เติบโตอยางยั่งยืนนั้น มีรากฐานที่เริ่มจากปรัชญาในการดําเนิน
ธุรกิจของบริษัท ซึ่งประกอบดวย
1. มุงมั่นในความเปนเลิศ
2. ยึดมั่นในคุณภาพสินคาและบริการ
3. เชื่อมั่นในคุณคาของบุคลากร
4. ตั้งมั่นในจริยธรรม
5. ถือมั่นในความรับผิดชอบตอสังคม
แผนธุรกิจของบริษัท สําหรับป 2557 - 2559 ประกอบดวย
1. วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย และคานิยม
2. แนวโนมเศรษฐกิจโลก
3. การวิเคราะหสภาพอุตสาหกรรม (SWOT Analysis)
4. โอกาสทางธุรกิจและแนวโนมทางธุรกิจ
5. กลยุทธองคกรและโครงการ (Strategy Statement and
Project)
คณะกรรมการจัดการของบริษัทไดมีการพิจารณาทบทวน
วิสัยทัศน (Vision) และพันธกิจ (Mission) ของบริษัท โดยมี
ความเห็นเบื้องตนวายังคงเดิมไมเปลี่ยนแปลง เนื่องจากบริษัท
ยังมีความมุงมั่นพัฒนาสินคาและบริการที่มีมูลคาเพิ่มใหกับ
ลูกคา สรางคุณคารวมกับผูมีสวนไดเสีย ตลอดหวงโซอุปทาน
ในการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ โดยยั ง มี ค วามสอดคล อ งกั บ ปรั ช ญาใน
การดําเนินธุรกิจของบริษัทดวย ดังนี้
“สรางสรรคนวัตกรรมผลิตภัณฑเหล็กและบริการที่มีมูลคา
เพิ่มกับลูกคา สรางกําไรสมํ่าเสมอ สรางผลตอบแทนแกผูมีสวน
ไดเสียอยางยั่งยืน”

การกํากับดูแลกิจการ

จริยธรรมธุรกิจ (Business Ethics) ของบริษัท
บริ ษั ท จะดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ บนพื้ น ฐานของความรั บ ผิ ด ชอบ
ความโปรงใส ความซื่อสัตย และความสามารถในการแขงขัน
โดยปฏิบัติและประสานประโยชนตอผูมีสวนไดเสียทุกกลุมดวย
ความเปนธรรม ดังนี้
1. ผูถือหุน
บริษัทตระหนักวาผูถือหุนคือเจาของกิจการ และบริษัท
มีหนาทีส่ รางมูลคาเพิม่ แกผถู อื หุน ในระยะยาว จึงกําหนดแนวทาง
ใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ตองปฏิบัติ ดังตอไปนี้
1) ปฏิบัติหนาที่อยางเต็มความสามารถ ดวยความ
ซื่อสัตยสุจริต ระมัดระวัง รอบคอบ และเปนธรรม เพื่อประโยชน
สูงสุดของผูถือหุนโดยรวม
2) นําเสนอรายงานผลประกอบการ รายงานฐานะ
ทางการเงิน และรายงานอืน่ ๆ อยางถูกตอง ครบถวน และทันกาล
3) แจ ง ผู  ถื อ หุ  น ทุ ก รายทราบอย า งเท า เที ย มกั น ถึ ง
แนวโนมในอนาคตของบริษัททั้งในดานบวกและดานลบ ซึ่งตั้ง
อยูบนพื้นฐานของความเปนไปได มีขอมูลสนับสนุนและมีเหตุ
มีผลอยางเพียงพอ
4) ไมแสวงหาผลประโยชนใหตนเองและผูอื่น โดยใช
ขอมูลใดๆ ของบริษัท ซึ่งยังไมไดเปดเผยตอสาธารณะ หรือ
ดําเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทาง
ผลประโยชนกับบริษัท
2. ลูกคา
บริษัทตระหนักถึงความสําคัญและความพึงพอใจของ
ลูกคาที่มีผลตอความสําเร็จของธุรกิจของบริษัท จึงมีความตั้งใจ
อยางแนวแนที่จะแสวงหาวิธีการที่สามารถสนองความตองการ
ของลูกคาใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นตลอดเวลา
และเปนที่ไววางใจของลูกคา โดยมีแนวปฏิบัติดังตอไปนี้
1) สงมอบสินคาและใหบริการที่มีคุณภาพ ตรงตาม
หรือสูงกวาความคาดหมายของลูกคา
2) ติดตอสื่อสารกับลูกคาดวยความสุภาพ ใหขอมูล
ขาวสารที่ถูกตอง เพียงพอ และทันตอเหตุการณแกลูกคา เพื่อให
ทราบเกีย่ วกับสินคา และบริการ โดยไมมกี ารกลาวเกินความเปน
จริงที่เปนเหตุใหลูกคาเขาใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ หรือ
เงื่อนไขใดๆ ของสินคาและบริการนั้นๆ
3) ปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขตางๆ ทีม่ ตี อ ลูกคาอยางเครงครัด
กรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขใดได ตองรีบแจงใหลูกคา
ทราบ เพื่อรวมกันพิจารณาหาแนวทางแกไขปญหา
4) จัดใหมรี ะบบและชองทางทีใ่ หลกู คารองเรียนเกีย่ ว
กับคุณภาพ ปริมาณ และความปลอดภัยของสินคาและบริการ
และลูกคาตองไดรับการตอบสนองอยางรวดเร็ว
5) รั ก ษาความลั บ ของลู ก ค า และไม นํ า ไปใช เ พื่ อ
ประโยชนโดยมิชอบ
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6) ใหคําแนะนําเกี่ยวกับวิธีการใชสินคาและบริการ
ของบริษัทอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด
3. คูคา
บริษัทตระหนักถึงการปฏิบัติตอคูคาอยางเปนธรรม
โดยตั้ ง อยู  บ นพื้ น ฐานของการได รั บ ผลตอบแทนที่ เ ป น ธรรม
ทั้งสองฝาย บริษัทจึงใหขอมูลที่เปนจริง รายงานที่ถูกตอง ปฏิบัติ
ตามพันธสัญญา การเจรจาแกไขปญหาเพือ่ หาทางออกทีต่ งั้ อยูบ น
พืน้ ฐานของความสัมพันธทางธุรกิจ รวมทัง้ หลีกเลีย่ งสถานการณ
ที่ ทํ า ให เ กิ ด ความขั ด แย ง ทางผลประโยชน โดยมี แ นวปฏิ บั ติ
ดังตอไปนี้
1) ไมเรียก ไมรบั หรือจายผลประโยชนใดๆ ทีไ่ มสจุ ริต
ในการคากับคูคา
2) กรณีทมี่ ขี อ มูลวามีการเรียก หรือการรับ หรือการจาย
ผลประโยชนใดๆ ทีไ่ มสจุ ริต ตองเปดเผยขอมูลทีเ่ กีย่ วของตอคูค า
และรวมกันแกไขปญหาโดยรวดเร็ว
3) ปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขตางๆ ตามสัญญาอยางเครงครัด
กรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขขอใดได ตองรีบแจงคูคา
ทราบลวงหนา เพื่อรวมกันพิจารณาหาแนวทางแกไขปญหา
4. คูแขงทางการคา
บริษัทตระหนักถึงการปฏิบัติตอคูแขงทางการคาอยาง
เปนธรรม โดยมีแนวปฏิบัติ ดังตอไปนี้
1) ไมแสวงหาขอมูลที่เปนความลับของคูแขงทาง
การคาดวยวิธีที่ไมสุจริตหรือไมเหมาะสม
2) ไมทําลายชื่อเสียงของคูแขงทางการคาดวยการ
กลาวหาในทางราย
5. พนักงาน
บริ ษั ท ตระหนั ก ว า พนั ก งานเป น ทรั พ ยากรที่ มี ค  า ยิ่ ง
ตอความสําเร็จของบริษัท จึงปฏิบัติตอพนักงานอยางเปนธรรม
ทั้ ง ด า นผลตอบแทน โอกาส และการพั ฒ นาศั ก ยภาพ โดย
ยึดหลักสิทธิมนุษยชนที่ไมเลือกปฏิบัติตอบุคคลหนึ่งบุคคลใด
เพราะความเหมือนหรือความแตกตางทางเชื้อชาติ ศาสนา เพศ
อายุ หรือภาวะทางรางกาย โดยมีแนวปฏิบัติ ดังตอไปนี้
1) ปฏิบตั ติ อ พนักงานโดยเคารพตอความเปนปจเจกชน
และศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย
2) ใหผลตอบแทนที่เปนธรรมตอพนักงาน
3) ดู แ ลรั ก ษาสภาพแวดล อ มในการทํ า งานให มี
ความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินของพนักงานอยูเสมอ
4) แตงตั้ง โยกยาย ใหรางวัล และลงโทษพนักงาน
ดวยความสุจริตใจ และตั้งอยูบนพื้นฐานความรู ความสามารถ
และความเหมาะสมของพนักงานนั้น
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5) ให ค วามสํ า คั ญ ต อ การพั ฒ นาความรู  แ ละ
ความสามารถของพนักงานอยางทั่วถึง
6) หลีกเลี่ยงการกระทําใดๆ ที่ไมเปนธรรม ซึ่งอาจ
มีผลกระทบตอความมั่นคงในหนาที่การงานของพนักงาน หรือ
การกระทํ า ใดๆ ที่ เ ป น การคุ ก คาม หรื อ สร า งความกดดั น ต อ
สภาพจิตใจของพนักงาน
6. องคกรที่กํากับดูแล
บริษัทตระหนักถึงความสําคัญในการปฏิบัติที่ถูกตอง
ตามกฎหมาย และเปนไปตามครรลองที่ถูกตองของธุรกิจ โดย
การปฏิ บั ติ ใ ห เ ป น ไปตามกฎหมาย ข อ บั ง คั บ ระเบี ย บ และ
มาตรฐานของทางการอยางเครงครัด พรอมทั้งใหความรวมมือ
ตอองคกรที่กํากับดูแลอยางเต็มที่
7. สังคมและชุมชน
บริษทั ตระหนักถึงการดําเนินธุรกิจดวยความรับผิดชอบ
ตอสังคมและชุมชน โดยคํานึงถึงผลกระทบที่อาจมีตอทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จึงใหความชวยเหลือและสนับสนุน
ใหมีกิจกรรมตางๆ เพื่อสรางสรรคสังคมและชุมชน ดูแลรักษา
และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนดําเนินการพัฒนาชุมชน
อยางตอเนื่อง เพื่อมุงเนนใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน
ในทางปฏิบัติ บริษัทไดใหความสําคัญและเอาใจใสตอ
ความเปนอยูเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผูมีสวนไดเสียในทุกกลุม
ไมวาจะเปนพนักงาน ครอบครัวของพนักงาน สังคมและชุมชน
โดยมีความมุง มัน่ พัฒนาอุตสาหกรรมเหล็กควบคูไ ปกับการพัฒนา
สังคมและชุมชน และคํานึงถึงผลกระทบที่อาจมีตอทรัพยากร
ธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม ดั ง นั้ น บริ ษั ท จึ ง ได จั ด ให มี ร ะบบ
การจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม ตาม
มาตรฐานระบบการจั ด การสิ่ ง แวดล อ ม (ISO 14001) และ
มาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
(TIS 18001) เพื่อลดและควบคุมความเสี่ยงจากภัยอันตราย
ที่อาจเกิดแกพนักงานและผูมีสวนไดเสีย เพื่อใหการดําเนินงาน
ของบริษัทเกิดความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
ในป 2558 ที่ผานมา บริษัทไดรับรางวัลประเภทตางๆ
ทีเ่ กีย่ วของในเรือ่ งนี้ ตามรายละเอียดขอมูลปรากฏอยูใ นรายงาน
ความรับผิดชอบตอสังคม
3.1 การดูแลและปฏิบตั ิตอผูมีสวนไดเสีย
บริ ษั ท ดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ โดยให ค วามสํ า คั ญ ต อ ผู  มี ส  ว น
ไดเสียทุกกลุม ไดแก ผูถือหุน ลูกคา คูคา คูแขงทางการคา
พนักงาน องคกรที่กํากับดูแล สังคมและชุมชน ตามที่ไดกลาวไว
ในจริยธรรมธุรกิจ (Business Ethics) ของบริษทั โดยบริษทั ไดจดั
ใหมีกลไกการดําเนินงานที่จะสงเสริมใหเกิดกิจกรรมและเพื่อ
สรางความสัมพันธระหวางบริษัทกับผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ
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เชน การสํารวจความคิดเห็นของลูกคา การสํารวจความผูกพัน
ของพนักงานตอบริษทั การรับฟงความคิดเห็นและตอบขอซักถาม
ของผูถ อื หุน ในทีป่ ระชุมผูถ อื หุน การเปดชองทางใหผมู สี ว นไดเสีย
สงขอเสนอแนะและถามตอบขอสงสัยทางเว็บไซต การเปดชองทาง
การแจงเบาะแสหรือขอรองเรียนถึงคณะกรรมการกํากับดูแล
กิจการที่ดี การสนับสนุนสินคาและบริการชุมชน การจัดประชุม
สัมมนาผูซ อื้ พบผูข าย ประจําป 2558 เปนตน รวมทัง้ มีการเปดเผย
ขอมูลทีเ่ กีย่ วของเพือ่ ใหผมู สี ว นไดเสียสามารถเขามามีสว นรวมได
เชน ขอมูลเกีย่ วกับขาวการจัดซือ้ จัดจางของบริษทั ผานทางเว็บไซต
ของบริษทั เพือ่ ใหคคู า และผูท สี่ นใจทราบ นอกจากนี้ บริษทั ยังจัด
ใหมีหนวยงาน หรือคณะกรรมการ หรือคณะทํางาน หรือคณะ
อนุทํางานตางๆ ขึ้น เพื่อปฏิบัติงานตามหนาที่ที่ไดมอบหมาย ซึ่ง
เกี่ยวของกับผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ ดังตัวอยางการดูแลและ
การปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ ในป 2558 ที่ผานมา ดังนี้
3.1.1 ผูมีสวนไดเสีย : ผูถือหุน
• สํานักเลขานุการบริษัทไดดําเนินการตางๆ
ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
3.1.2 ผูมีสวนไดเสีย : ลูกคา
• บริษทั คํานึงถึงความพึงพอใจสูงสุดของลูกคา
โดยมุงมั่นพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ และการใหบริการที่รวดเร็ว
เพือ่ ตอบสนองความตองการของลูกคาอยางตอเนือ่ ง บริษทั ไดนาํ
ระบบการบริหารงานดานคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสิ่งแวดลอมมาใชในการดําเนินงาน เพื่อมุงเนนการบริหาร
คุณภาพดวยกระบวนการทํางานที่มีประสิทธิภาพเพื่อสงมอบ
สินคาที่สรางความพึงพอใจใหแกลูกคาโดยการนํามาตรฐาน
ต า งๆ อาทิ ISO 9001/ ISO/TS 16949/ ISO 14001/
TIS/OHSAS 18001 มาปฏิบตั อิ ยางตอเนือ่ ง บริษทั มีกระบวนการ
ในการรับฟงลูกคาในแตละกลุมผานชองทางที่หลากหลาย เพื่อ
ใหทราบถึงความตองการและความคาดหวังของลูกคา ไดแก
การเยี่ยมเยียนลูกคา การจัดประชุมกับลูกคารายสําคัญเปน
รายเดือน การจัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑของบริษัท
ใหกบั ลูกคา อีกทัง้ ยังใหคาํ ปรึกษาแนะนํา และใหความชวยเหลือ
แกลูกคาในการแกไขปญหาที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑ
• บริ ษั ท มี ก ระบวนการจั ด การข อ ร อ งเรี ย น
ในกรณีที่ลูกคาเกิดความไมพึงพอใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ โดยมี
ชองทางรับขอรองเรียน ขอเสนอแนะจากลูกคา ทุกขอรองเรียน
จะบันทึกเขาในระบบและตองไดรบั การตอบสนองเบือ้ งตนภายใน
2 วัน โดยจะแจงกลับลูกคาทันทีเมื่อดําเนินการแลวเสร็จ เพื่อให
ลูกคายังคงพึงพอใจตอกระบวนการและผลการแกไขขอรองเรียน
ขอเสนอแนะ ตลอดจนมีความเชื่อมั่นตอผลิตภัณฑของบริษัท
นอกจากนี้ ยังมีกระบวนการประเมินความพึงพอใจ ความไมพงึ พอใจ
ละความผู ก พั น ของลู ก ค า อั น ให ไ ด ม าซึ่ ง ข อ มู ล ที่ ส มบู ร ณ
ตอการดําเนินการปรับปรุงผลิตภัณฑ/บริการ ระบบงาน เพื่อให
บริษัทสามารถตอบสนองลูกคาไดดีเกินกวาที่ลูกคาคาดหวัง
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• คณะทํางานสรางสรรคนวัตกรรมผลิตภัณฑ
เหล็กและบริการที่มีมูลคาเพิ่มกับลูกคา ไดดําเนินกิจกรรมใน
การวิเคราะหความตองการของลูกคาและรวมมือกับฝายผลิตของ
บริษัท เพื่อผลักดันใหเกิดการพัฒนาสินคาและบริการที่มีมูลคา
เพิ่มกับลูกคามาตลอด โดยในป 2558 บริษัทไดออกผลิตภัณฑ
และบริการใหมที่ชวยเพิ่มคุณคาใหกับผลิตภัณฑของลูกคา อาทิ
ผลิตภัณฑเหล็กชั้นคุณภาพทั่วไปที่มีความแข็งแรงพิเศษ ซึ่งชวย
ใหลูกคาไดสรรคสรางและขยายตลาดผลิตภัณฑที่โครงสราง
มี ค วามแข็ ง แรงและสามารถรั บ นํ้ า หนั ก ได เ พิ่ ม ขึ้ น ตลอดจน
การบริการดานอืน่ ๆ เชน การควบคุมความหนาและความกวางของ
ผลิตภัณฑเพื่อเพิ่ม Productivity ลดอัตราการสูญเสียที่ไมจําเปน
ของลูกคา รวมทั้งการสงมอบสินคาที่รวดเร็วเปนพิเศษสําหรับ
คําสั่งซื้อที่ตองการสินคาแบบเรงดวน เพื่อสนับสนุนใหลูกคา
สามารถจําหนายและขยายตลาดไดมากขึ้น โดยในป 2558
บริษัทไดสงมอบผลิตภัณฑที่มีมูลคาเพิ่มใหแกลูกคาดังกลาว
ถึงรอยละ 14 ของปริมาณการสงมอบสินคาทั้งหมด และเพิ่ม
ส ว นแบ ง ทางการตลาดในกลุ  ม เหล็ ก แผ น รี ด ร อ นชนิ ด ม ว น
สําหรับอุตสาหกรรมรถยนตซึ่งเปนผลิตภัณฑชั้นคุณภาพพิเศษ
เพื่อทดแทนการนําเขาเหล็กจากประเทศญี่ปุนขึ้นเปนรอยละ 15
3.1.3 ผูมีสวนไดเสีย : คูคา และเจาหนี้
• บริษัทใหความสําคัญกับคูคา อันเปนกลุม
ผูมีสวนไดเสียสําคัญที่ชวยเหลือในการดําเนินธุรกิจซึ่งกันและ
กัน โดยบริษัทจะปฏิบัติตอคูคาอยางเสมอภาคบนพื้นฐานของ
การแขงขันทีเ่ ปนธรรม เคารพสิทธิซงึ่ กันและกัน สรางความสัมพันธ
และความรวมมืออันดี รวมทั้งปฏิบัติตามสัญญาอยางเครงครัด
ตลอดจนบริษัทไดใหความสําคัญในกระบวนการจัดซื้อจัดหา
ซึ่งเปนกระบวนการสําคัญในการควบคุมคาใชจาย คุณภาพสินคา
และบริการ มีการกําหนดขัน้ ตอนการจัดหา เพือ่ ใหเกิดความโปรงใส
ตรวจสอบไดและกอใหเกิดประโยชนสูงสุด
• คณะอนุทํางานตรวจติดตามผูผลิตวัตถุดิบ
ได ดํ า เนิ น กิ จ กรรมเพื่ อ กระชั บ ความสั ม พั น ธ กั บ ผู  ผ ลิ ต โดย
แลกเปลี่ ย นข อ มู ล และประสบการณ ร ะหว า งกั น มี ก ารเชิ ญ
ผู  ผ ลิ ต วั ต ถุ ดิ บ จากต า งประเทศมาประชุ ม หารื อ ร ว มกั น กั บ
บริษัท เพื่อทบทวนขอตกลงทางเทคนิคและคุณภาพ (Technical
Protocol and Specification) ในการพัฒนาชั้นคุณภาพของ
วัตถุดิบใหมีความหลากหลายและตอบสนองกับความตองการ
ของตลาดมากขึ้น และรวมกันหาขอสรุปแนวทางในการปรับปรุง
แก ไ ขป ญ หาเรื่ อ งคุ ณ ภาพวั ต ถุ ดิ บ และป ญ หาอื่ น ๆ ร ว มกั น
เปนประจํา
• สํานักจัดซือ้ กลุม ไดดาํ เนินกิจกรรมตางๆ ดังนี้
• เผยแพร ข  อ มู ล เกี่ ย วกั บ ข า วการจั ด ซื้ อ
จัดจางของบริษทั ผานทางเว็บไซตของบริษทั ที่ www.ssi-steel.com
เพื่อใหคูคาทราบ และใหผูที่สนใจจะขายสินคาหรือใหบริการ
กับบริษัทสามารถขอขึ้นทะเบียนเปนผูขายของบริษัทไดโดยตรง
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หรือผานทางเว็บไซตของบริษัท และใหสามารถเสนอราคางาน
จัดซื้อจัดจางไดดวย เพื่อความมีประสิทธิภาพและความโปรงใส
ในการจัดหาของบริษัท
• เสาะหาผูขายและผูใหบริการรายใหมๆ
เพิ่มเติมอยูตลอดเวลา เพื่อใหมีผูขาย ผูใหบริการ และผูผลิต
ที่มีศักยภาพ ที่สามารถผลิตหรือจําหนายสินคาที่มีคุณภาพตรง
ตามที่บริษัทตองการ ดวยราคาที่เหมาะสม และสามารถสงมอบ
ไดตามกําหนดเวลา โดยสามารถเขามาแขงขันไดอยางเทาเทียมกัน
ซึ่งในป 2558 มีผูขายเพิ่มขึ้นจํานวน 198 ราย
• จัดใหมีการประชุมและสัมมนารวมกับ
ผูขายและผูใหบริการปละครั้ง โดยในป 2558 ไดจัดขึ้นในเดือน
มีนาคม เพื่อชี้แจงระเบียบนโยบาย เปาหมายการจัดซื้อจัดจาง
ของบริษัท และแนวทางในการจัดซื้อจัดจางรวมเครือสหวิริยา
รวมทั้งนโยบายอื่นที่เกี่ยวของกับงานดานจัดซื้อจัดจาง นโยบาย
ดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอมของบริษัท
และไดแจงใหผขู ายทุกรายทราบถึงนโยบายการตอตานการทุจริต
และคอรรัปชั่น และนโยบายการไมรับของขวัญและของกํานัล
ของบริษัทดวย
• ในป 2558 บริษัทไดดําเนินการจัดซื้อ
จัดหาจากผูขายทั่วไปมูลคาประมาณ 1,502 ลานบาท โดยแบง
เปนสินคาในกลุมพลังงาน 995 ลานบาท อะไหล 75 ลานบาท
วัสดุสิ้นเปลือง 106 ลานบาท งานบริการ 298 ลานบาท และอื่นๆ
28 ลานบาท รวมถึงการจัดซื้อจัดหาจากชุมชนบางสะพานมูลคา
รวมประมาณ 177 ลานบาท และในป 2559 คาดวาจะมีมูลคา
การจัดซื้อจัดหาจากผูขายทั่วไป 3,500 ลานบาท และจากชุมชน
185 ลานบาท
• เขาเยี่ยมชมกระบวนการผลิตและระบบ
การบริหารงานของผูขายทั่วไปในป 2558 จํานวน 13 ราย และ
ชุมชนบางสะพาน จํานวน 4 ราย เพื่อตรวจสอบกระบวนการผลิต
และคุณภาพสินคาใหตรงกับความตองการใชงานของบริษทั รวมทัง้
ใหขอ แนะนําเกีย่ วกับการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสินคา และกําหนด
สงมอบสินคาและบริการใหทันตอความตองการของบริษัท
• ชวยประชาสัมพันธและสนับสนุนสินคา
ที่ผลิตไดในชุมชน สินคาที่ชุมชนเปนตัวแทนจําหนาย งานบริการ
ที่จัดหาไดจากชุมชน รวมถึงโครงการสงเสริมและพัฒนาสินคา
ที่ผลิตไดในชุมชนบางสะพาน ตามนโยบายดานความรับผิดชอบ
ตอสังคม (CSR)
• บริ ษั ท มี น โยบายในการปฏิ บั ติ ต  อ เจ า หนี้
ของบริษัททุกรายอยางเปนธรรมและเทาเทียมกัน โดยปฏิบัติ
ตามเงื่ อ นไขข อ ตกลงและพั น ธสั ญ ญาที่ มี ต  อ เจ า หนี้ ก ารค า
และเจาหนี้สถาบันการเงินทุกราย ตามเงื่อนไขขอกําหนดของ
สัญญา ไมวา จะเปนเรือ่ งวัตถุประสงคการใชเงิน การชําระเงินคืน
การดูแลคุณภาพหลักทรัพยคาํ้ ประกัน โดยมีความรับผิดชอบและ
โปรงใส ไมปกปดขอมูลหรือขอเท็จจริงอันจะทําใหเจาหนีอ้ าจเกิด

076

การกํากับดูแลกิจการ

ความเสียหาย และหากมีกรณีที่บริษัทไมสามารถปฏิบัติตาม
เงื่ อ นไขฯ ทางบริ ษั ท จะแจ ง ให เ จ า หนี้ ท ราบทั น ที เพื่ อ หารื อ
ในการกําหนดแนวทางแกไขปญหารวมกัน
3.1.4 ผูมีสวนไดเสีย : คูแขงทางการคา
• บริ ษั ท ตระหนั ก ถึ ง การปฏิ บั ติ ต  อ คู  แ ข ง
ทางการคาอยางเปนธรรม โดยมีแนวปฏิบัติวา ไมแสวงหาขอมูล
ที่ เ ป น ความลั บ ของคู  แ ข ง ทางการค า ด ว ยวิ ธี ที่ ไ ม สุ จ ริ ต หรื อ
ไมเหมาะสม และไมทําลายชื่อเสียงของคูแขงทางการคาดวย
การกลาวหาในทางราย
• กลุ  ม ผู  ผ ลิ ต เหล็ ก แผ น รี ด ร อ นในประเทศ
ไดรวมตัวกันจัดตั้งสมาคมเหล็กแผนรีดรอนไทย มีการประชุม
แลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น โดยมี ว าระที่ ชั ด เจน เพื่ อ กระชั บ
ความสัมพันธและสงเสริมการประกอบวิสาหกิจ รวมมือกับรัฐบาล
ในการสงเสริมการคา อุตสาหกรรม ตลอดจนการประสานงาน
ร ว มมื อ พั ฒ นาการผลิ ต เพื่ อ ให สิ น ค า มี ป ริ ม าณเพี ย งพอต อ
ความตองการของตลาดทั้งในประเทศและตางประเทศ
3.1.5 ผูมีสวนไดเสีย : พนักงาน
• สายทรั พ ยากรบุ ค คลและธุ ร การ มุ  ง มั่ น
ดําเนินการตามวิถีเอสเอสไอ (SSI WAY) ที่บริษัทกําหนดไว
ซึ่ ง ประกอบด ว ยปรั ช ญาในการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ จริ ย ธรรมธุ ร กิ จ
วิสัยทัศน คานิยม จริยธรรมของพนักงาน และความขัดแยง
ทางผลประโยชน โดยบริษัทมีความเชื่อมั่นในเรื่องคุณคาของ
บุคลากรวา พนักงานที่ดีมีคุณภาพ จะนํามาซึ่งความสําเร็จ
ขององคกร ดังนัน้ บริษทั จึงไดจดั ใหมสี ภาพการจางงานพนักงาน
โดยกําหนดคาตอบแทนที่เหมาะสมกับความรูความสามารถ
เพื่ อ จู ง ใจพนั ก งาน จั ด สวั ส ดิ ก ารและประโยชน ต อบแทนใน
รูปแบบตางๆ เชน เงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ การประกันสุขภาพ
การประกันชีวิตและอุบัติเหตุ การฝกอบรมสัมมนาของพนักงาน
ทุนการศึกษา สนับสนุนในกิจการสหกรณออมทรัพยของพนักงาน
การเข า ร ว มโครงการเงิ น กู  อั ต ราดอกเบี้ ย พิ เ ศษกั บ ธนาคาร
อาคารสงเคราะห และสนั บ สนุ น ให จั ด ตั้ ง สมาคมฌาปนกิ จ
สงเคราะหกลุมบริษัทสหวิริยาสตีลอินดัสตรี รวมทั้งสวัสดิการ
รถรับ-สง และโรงอาหารสําหรับพนักงานที่โรงงานเอสเอสไอ
บางสะพาน เปนตน
บริษัทไดใหความสําคัญในการดูแลพนักงาน
ใหมีสวัสดิการพนักงานที่ดี และมีคุณภาพชีวิตทั้งของพนักงาน
และของครอบครั ว พนั ก งานที่ ดี ด  ว ย ซึ่ ง สะท อ นจากการ
ที่ บ ริ ษั ท ได รั บ รางวั ล เกี ย รติ ย ศสถานประกอบกิ จ การดี เ ด น
ดานแรงงานสัมพันธและสวัสดิการแรงงาน 2 ปติดตอกัน (พ.ศ.
2556 - 2557) และไดรับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเดนดาน
แรงงานสัมพันธและสวัสดิการแรงงาน 10 ปติดตอกัน (พ.ศ.
2549 - 2558) โดยบริษัทไดบริหารงานดานทรัพยากรบุคคลและ
งานธุรการตามประกาศนโยบายและระเบียบดานการบริหารงาน
บุคคล ซึ่งบริษัทไดจัดใหมีขึ้นตั้งแตป 2537 เปนตนมา และมี
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การปรับปรุงนโยบายและระเบียบฯ ในบางเรือ่ งใหทนั ตอเหตุการณ
ทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงไปตามความเหมาะสม โดยบริษทั ไดประกาศ
นโยบายและระเบี ย บด า นการบริ ห ารงานบุ ค คลของบริ ษั ท
ในเรือ่ งตางๆ ใหพนักงานทราบเปนการทัว่ ไปทีบ่ นบอรดของบริษทั
และเผยแพรบนระบบอินทราเน็ต และในขั้นตอนการปฐมนิเทศ
ใหพนักงานใหมทราบ ดวย ดังนี้
• เรื่อง การบริหารคาตอบแทน ตั้งแตป
2545 เพื่อสรางแรงจูงใจใหพนักงานทํางานอยางมีประสิทธิภาพ
และเปนไปอยางยุติธรรม โดยบริษัทไดมีการจายคาตอบแทน
ใหแกพนักงาน โดยพิจารณาจากปจจัยตางๆ เชน การประเมินผล
การปฏิบัติงานประจําปของพนักงาน การประเมินผลพฤติกรรม
ในการปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งานจากบุ ค คลรอบด า น (ระบบ
การประเมินผล 360 องศา) ผลงานที่สรางมูลคาเพิ่มใหแกบริษัท
ผลประกอบการในการดําเนินงานของบริษัทในแตละป เปนตน
• เรื่อง สวัสดิการตางๆ ของบริษัท อาทิ
1) เรื่องเงินพิเศษสําหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานประจําโรงงาน
บางสะพาน ตั้งแตป 2537 เพื่อเปนการจูงใจพนักงานที่ตอง
ปฏิบตั งิ านเปนการประจําโรงงานบางสะพาน 2) เรือ่ งคาเบีย้ เลีย้ ง
คาที่พัก และคายานพาหนะ (ภายในประเทศ) ตั้งแตป 2540
เพื่อเปนการชวยเหลือพนักงานที่ตองไปปฏิบัติงานนอกสถานที่
ฝ ก อบรม/สั ม มนานอกสถานที่ 3) เรื่ อ งสวั ส ดิ ก ารเงิ น กู  เ พื่ อ
ทีอ่ ยูอ าศัย ตัง้ แตป 2542 เพือ่ ชวยเหลือเรือ่ งบานพักอาศัยสําหรับ
พนักงานและครอบครัว 4) เรื่องรางวัลอายุการทํางาน ตั้งแต
ป 2543 เพื่อสงเสริมใหพนักงานรวมปฏิบัติงานกับบริษัทอยาง
ตอเนื่องเปนระยะเวลานานและเพื่อเปนการยกยองชมเชยใหแก
พนั ก งานที่ มี ค วามวิ ริ ย อุ ต สาหะในการปฏิ บั ติ ง านกั บ บริ ษั ท
มาเปนระยะเวลานาน 5) เรื่องเงินชวยเหลือคาเชาบาน ตั้งแต
ป 2544 เพื่อชวยแบงเบาภาระคาใชจายดานที่พักของพนักงาน
ที่ไปปฏิบัติงานประจําโรงงานบางสะพาน 6) เรื่องเงินสงเคราะห
กรณีเสียชีวติ ตัง้ แตป 2544 เพือ่ เปนการบํารุงขวัญและชวยเหลือ
บรรเทาความเดือดรอนใหักับพนักงานหรือบุคคลในครอบครัว
ของพนั ก งาน โดยให ค วามช ว ยเหลื อ พนั ก งานหรื อ บุ ค คลใน
ครอบครัวของพนักงานทีถ่ งึ แกกรรม 7) เรือ่ งการเยีย่ มไขพนักงาน
ตั้งแตป 2545 เพื่อแสดงความหวงใย สรางขวัญกําลังใจและให
ความชวยเหลือแกพนักงานตามความเหมาะสม 8) เรื่องชุด
เครื่องแบบพนักงาน ตั้งแตป 2547 เพื่อกําหนดชุดเครื่องแบบ
พนักงานใหพนักงานสําหรับสวมใสมาปฏิบัติงานกับบริษัท เพื่อ
ความเปนระเบียบเรียบรอยและความปลอดภัยในการทํางาน
9) เรื่ อ งรถรั บ -ส ง พนั ก งาน ตั้ ง แต ป  2548 เพื่ อ เป น การให
ความสะดวกแกพนักงานในการเดินทางไปฏิบัติงานที่โรงงาน
10) เรื่องการรักษาพยาบาลและการประกันกลุม ตั้งแตป 2551
เพื่อสงเสริมใหพนักงานมีสุขภาพและพลานามัยที่แข็งแรง และ
ใหมีความคุมครองทางดานการรักษาพยาบาล และ 11) เรื่อง
การลากรณีบุคคลในครอบครัวของพนักงานชีวิต ตั้งแตป 2558

การกํากับดูแลกิจการ

เพือ่ ใหพนักงานไดหยุดงานไปรวมแสดงความเคารพและประกอบ
พิธที างศาสนา เปนตน โดยบริษทั ไดมกี ารดําเนินการใหสวัสดิการ
ในเรื่องตางๆ ดังกลาวแกพนักงานทุกคน โดยมีความมุงหมาย
ใหพนักงานในบริษัทสามารถมีระดับความเปนอยูที่ดีพอสมควร
มีความผาสุกทัง้ กายและใจ มีสขุ ภาพอนามัยทีด่ ี มีความปลอดภัย
ในการทํางาน มีความเจริญกาวหนา มีความมั่นคงในการดําเนิน
ชีวิตไมเฉพาะแตตัวพนักงานเทานั้นแตรวมถึงครอบครัวของ
พนักงานดวย
• เรือ่ ง กองทุนสํารองเลีย้ งชีพ ตัง้ แตป 2542
เพื่อเปนการเสริมสรางหลักประกันทางการเงินในอนาคตที่มั่นคง
ใหแกพนักงาน เมื่อพนักงานพนสภาพการเปนพนักงาน และเปน
ทุนทรัพยใหแกพนักงานในกรณีที่พนักงานลาออกหรือเกษียณ
อายุ และเปนหลักประกันใหแกครอบครัว ในกรณีพนักงาน
เสียชีวิตดวย
• เรื่อง การพัฒนาบุคลากร ตั้งแตป 2545
เพื่อสนับสนุนใหพนักงานมีโอกาสเขารับการพัฒนา ไมวาจะเปน
การฝกอบรม การสัมมนา การประชุมวิชาการ หรือการศึกษา
ดูงาน ฯลฯ ซึ่งจะทําใหพนักงานสามารถเพิ่มพูนความรู ความ
เขาใจเพิ่มทักษะใหกับพนักงานสงผลใหการปฏิบัติงานไดอยาง
มีประสิทธิภาพ สําหรับในป 2558 บริษัทมีจํานวนชั่วโมงอบรม
เฉลี่ยจํานวน 20.30 ชั่วโมงตอคนตอป ซึ่งไดมีการรายงานเสนอ
ตอที่ประชุมคณะผูบริหารทราบเปนประจําทุกเดือน
นอกจากนี้ บริษัทยังคํานึงถึงการสรางสภาพ
แวดลอมในการทํางานที่จะมุงเนนและสงเสริมใหพนักงานของ
บริษัท เปนคนดี คนเกง และเปนที่ยอมรับของสังคม ไดแก
การจัดกิจกรรมเพิม่ เสริมสรางวิถเี อสเอสไอ (SSI WAY) โดยสราง
บุคคลตนแบบ (Role Model) เพื่อเปนแบบอยางใหกับพนักงาน
ในการสรางคานิยมทีด่ ตี อ ไป รวมทัง้ มุง เนนการสรางสายใยภายใน
องคกร ภายใตโครงการชือ่ “Care Organization” ซึง่ ประกอบดวย
โครงการยอยๆ อีกหลายโครงการที่สงเสริมใหเกิดความใกลชิด
กันระหวางพนักงานในแตละระดับ อาทิ 1) โครงการยอยผูบ ริหาร
พบพนักงาน ไดแก กิจกรรมการชี้แจงนโยบายแตละสายงาน
กิจกรรมผูบ ริหารพบปะพนักงาน โดยเฉพาะในโรงงาน 2) โครงการ
ย อ ยหั ว หน า งานพบพนั ก งาน ได แ ก กิ จ กรรมการสอนงาน
โดยมุงเนนการเปนที่ปรึกษากับพนักงาน ทั้งเรื่องงานและเรื่อง
สวนตัว 3) โครงการยอยพบปะกันระหวางพนักงาน ไดแก กิจกรรม
พี่เลี้ยง เพื่อการดูแลพนักงานใหม 4) กิจกรรม Buddy ซึ่งเปน
การจับคูกันทําความดี และยังมุงเนนใหเกิดการสรางสมดุล
ของชีวติ การทํางานและครอบครัว โดยบริษทั ไดสง เสริมใหครอบครัว
มามี ส  ว นร ว มในการทํ า กิ จ กรรมระหว า งครอบครั ว พนั ก งาน
พนักงาน และบริษัท ดวย
บริษัทยังคงตระหนักวา การสื่อสารเปนปจจัย
ที่สําคัญในการนําไปสูความสําเร็จ โดยไดทําการสื่อสารผาน
ชองทางตางๆ อยางทั่วถึงและสมํ่าเสมอ ไดแก วารสารภายใน
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หนังสือพิมพภายใน เสียงตามสาย TV ภายใน SMS โทรศัพทมอื ถือ
รวมถึง Social Network ไดแก Facebook ภายในองคกร อีกทั้ง
การฝกอบรมหัวหนางานใหมที กั ษะในการสือ่ สารทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
อีกดวย และบริษัทมุงเนนการมีสวนรวมของพนักงาน โดยไดมี
การจัดตั้งคณะกรรมการที่ใหสิทธิการบริหารจัดการแกพนักงาน
เฉพาะเรื่ อ ง เช น คณะกรรมการโรงอาหาร คณะกรรมการ
สวัสดิการ คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยฯ เปนตน
ซึ่งการดําเนินการในหลายๆ ดานดังกลาวเปนสิ่งที่สะทอนวา
บริษทั ไดใหความสําคัญกับพนักงานวาเปนทรัพยากรทีม่ คี ณ
ุ คายิง่
ของบริษัท ซึ่งโครงการและกิจกรรมตางๆ ที่บริษัทไดจัดขึ้นนั้น
คํ า นึ ง ถึ ง การพั ฒ นาพนั ก งานให เ ติ บ โตไปพร อ มกั น กั บ บริ ษั ท
ดวยความหวงใยและยั่งยืนตลอดไป
3.1.6 ผูมีสวนไดเสีย : องคกรที่กํากับดูแล
• บริษทั ตระหนักถึงความสําคัญในการปฏิบตั ิ
ที่ถูกตองตามกฎหมาย และเปนไปตามครรลองที่ถูกตองของ
ธุรกิจ โดยการปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ
และมาตรฐานของทางการอยางเครงครัด ไมวาจะเปนกฎหมาย
ด า นแรงงาน การจ า งงาน ผู  บ ริ โ ภค การแข ง ขั น ทางการค า
สิง่ แวดลอม ทรัพยสนิ ทางปญญาหรือลิขสิทธิ์ การตอตานการทุจริต
คอรรัปชั่น การละเมิดสิทธิมนุษยชน พรอมทั้งใหความรวมมือตอ
องคกรทีก่ าํ กับดูแลบริษทั อยางเต็มที่ โดยมุง หวังใหคณะกรรมการ
ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
อยางถูกตอง เพือ่ สงเสริมใหบริษทั เปนองคกรทีด่ าํ เนินธุรกิจอยาง
มีประสิทธิภาพและมีจริยธรรม อันเปนกลไกหนึ่งที่สําคัญที่จะสง
ผลใหกระบวนการและขัน้ ตอนการทํางานของบริษทั มีความถูกตอง
รอบคอบ และบรรลุตามวัตถุประสงค ซึง่ สงผลใหตลอดระยะเวลา
ทีผ่ า นมา บริษทั ไมเคยถูกดําเนินการลงโทษจากหนวยงานทีก่ าํ กับ
ดูแลดวยสาเหตุทไี่ มไดประกาศขอมูลจากเหตุการณสาํ คัญภายใน
ระยะเวลาที่ทางการกําหนด หรือดวยสาเหตุอื่นแตอยางใด
นอกจากนี้ บริษัทยังมีนโยบายและระเบียบ
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับที่ 4/2543 เรือ่ ง ไวรัสคอมพิวเตอร
(Computer Virus) ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2543 กําหนดเกีย่ วกับเรือ่ ง
โปรแกรมคอมพิวเตอรที่นํามาใชในบริษัทไดตองเปนโปรแกรม
ที่บริษัทอนุญาตใหใช ซึ่งมีลิขสิทธิ์ที่ถูกตองตามกฎหมาย และ
เปนโปรแกรมจากผูผลิตหรือผูขายที่รูจักและเชื่อถือได หรือเปน
โปรแกรมที่ไดผานการทดสอบแลวเปนอยางดีเทานั้น ทางสํานัก
กฎหมายกลุมไดนําเสนอรายงานสรุปผลการปฏิบัติตามระเบียบ
และนโยบายดานกฎหมายของบริษทั เปนรายไตรมาส โดยมีสาํ นัก
เทคโนโลยีสารสนเทศเปนผูรายงานในสวนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ของบริษัทดวย
3.1.7 ผูมีสวนไดเสีย : สังคมและชุมชน
• บริษทั สหวิรยิ าสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)
มีปรัชญาและจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ โดยเชื่อมั่นในคุณคา
ของบุคลากร ดูแลพนักงานใหมคี ณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ี มีสภาพการทํางาน
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ที่ปลอดภัย ถูกสุขอนามัย รวมทั้งถือมั่นในความรับผิดชอบตอ
สังคมและสิง่ แวดลอม โดยถือวาระบบการจัดการความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอมเปนสิ่งสําคัญตอการดําเนินธุรกิจ
บริษทั จึงมีเจตจํานงในการจัดทําระบบการจัดการความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสิง่ แวดลอม โดยบริษทั ดําเนินการอยางเหมาะสม
เพื่อสนับสนุนระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสิ่งแวดลอมใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ใหมีการพัฒนา
และปรับปรุงอยางตอเนือ่ งเปนไปตามมาตรฐานของระบบการจัดการ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอมที่กําหนด
• สํานักประชาสัมพันธและชุมชนสัมพันธได
ดําเนินกิจกรรมตางๆ ตามรายละเอียดขอมูลปรากฏอยูใ นรายงาน
ความรับผิดชอบตอสังคม
• สํานักความปลอดภัยและสิ่งแวดลอมและ
บริษัท ไดดําเนินกิจกรรมตางๆ ในสวนที่เกี่ยวของกับสังคมและ
ชุมชน รวมทั้งสิ่งแวดลอม ดังนี้
• บริษัทประกาศนโยบายความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสิง่ แวดลอม ทีล่ งนามโดยกรรมการผูจ ดั การใหญ
ฉบับป 2558 เพือ่ แสดงความมุง มัน่ ในการลดและปองกันอุบตั เิ หตุ
และการเจ็ บ ป ว ยจากการทํ า งาน การอนุ รั ก ษ ท รั พ ยากรและ
พลังงาน โดยไดจัดทําแผนงานโครงการตางๆ อาทิ การประเมิน
ความเสี่ ย ง การอบรมด า นความปลอดภั ย การตรวจสอบ
ความปลอดภัย การเฝาระวังตรวจวัดสภาพแวดลอมในการทํางาน
ของพนักงานและสภาพแวดลอมในเขตชุมชน การตรวจสุขภาพ
ตามปจจัยเสี่ยง การรณรงคใหรายงานและแกไขสภาพแวดลอม
ในการทํางาน การรณรงคสงเสริมการแสดงออกซึ่งพฤติกรรม
ความปลอดภัยทีพ่ งึ ประสงค การฝกซอมการตอบสนองเหตุฉกุ เฉิน
การรณรงคและตรวจสอบการแยกทิ้งขยะใหถูกประเภทเพื่อให
สะดวกตอการสงกําจัด การเลือกวิธีการกําจัดของเสียดวยวิธี
นํากลับมาใชใหมใหมากทีส่ ดุ การออกแบบกระบวนการใหสามารถ
นํานํ้ากลับมาใชใหมทั้งหมดเพื่อไมตองปลอยนํ้าทิ้งออกจาก

รายงานประจําป 2558
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)

โรงงาน เปนตน ทั้งนี้ เปนไปตามมาตรฐานระบบการจัดการ
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (TIS/OHSAS 18001)
• บริษทั ประกาศนโยบายพลังงานทีล่ งนาม
โดยประธานเจาหนาทีบ่ ริหารกลุม และกรรมการผูจ ดั การใหญ เมือ่
ป 2556 ซึง่ แสดงความมุง มัน่ ทีจ่ ะพัฒนาระบบการจัดการพลังงาน
อยางเหมาะสม โดยเตรียมการเพือ่ ขอรับการรับรองตามมาตรฐาน
การจัดการพลังงาน ISO 50001
• บริษทั จัดอบรมแกพนักงานและผูร บั เหมา
ทุกคน เพื่อใหมีความรูความเขาใจถึงผลกระทบดานสิ่งแวดลอม
ที่อาจเกิดจากกิจกรรมตางๆ รวมถึงวิธีการลดผลกระทบที่ตอง
ถือปฏิบัติอยางเครงครัด อาทิ การแยกทิ้งขยะใหถูกประเภท
การควบคุมของเสียและมลพิษจากกระบวนการผลิต การจัดการ
เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเพื่อปองกันผลกระทบสิ่งแวดลอม
• บริษัทมีผลการดําเนินงานตามโครงการ
ทีก่ าํ หนด สําหรับป 2558 คือ อัตราการเกิดอุบตั เิ หตุจากการทํางาน
ทุกกรณีจะไมลดลงเมือ่ เทียบกับปทผี่ า นมา แตมอี ตั ราการบาดเจ็บ
ถึงขัน้ หยุดงานลดลง โดยในป 2558 เทากับ 0.76 รายตอหนึง่ ลาน
ชั่วโมงการทํางาน ลดลงรอยละ 30 เมื่อเทียบกับป 2557 ซึ่งมีคา
อยูที่ 1.10 รายตอหนึ่งลานชั่วโมงการทํางาน
• บริษัทไดสงเสริมใหมีการใชทรัพยากร
อยางมีประสิทธิภาพ เปนไปตามแผนงานดานสิง่ แวดลอม อันไดแก
ลดการใชเชื้อเพลิง ลดการใชไฟฟา ลดการเกิดของเสีย รวมถึง
การคัดแยกของเสียเพื่อสงกําจัดอยางถูกตอง
• บริ ษั ท มี ก ารทํ า สํ า รวจทั ศ นคติ ชุ ม ชน
อยางตอเนือ่ งเปนประจําทุกป เนือ่ งดวยการดําเนินงานของโรงงาน
อาจกอใหเกิดผลกระทบทั้งทางดานบวกและดานลบตอชุมชน
ซึง่ อาจครอบคลุมถึงดานเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดลอม เพือ่ ให
บริษัทเกิดความเขาใจถึงมุมมองของชุมชน และผลกระทบตางๆ
ที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานของโรงงาน อันนําไปสูกระบวนการ
รวมคิดรวมตัดสินใจของโรงงานรวมกับชุมชนผานกระบวนการ
มีสวนรวม เชน การประชุมสภาผูนําชุมชน การประชุม หมูบาน
ฯลฯ ซึ่งบริษัทจะนําขอสรุปจากกระบวนการตางๆ ดังกลาวนํามา
พิจารณาเพื่อกําหนดแนวทางการจัดการที่เหมาะสม เพื่อนําไปสู
ความพึงพอใจของชุมชนอยางยั่งยืน
ตามนโยบายความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม
ซึ่งแสดงความมุงมั่นในการลดผลกระทบสิ่งแวดลอม อนุรักษ
ทรัพยากรและพลังงานดวยการใชอยางมีประสิทธิภาพ ลดการ
สิน้ เปลือง ดําเนินการคัดแยกของเสียทีเ่ กิดจากการดําเนินกิจกรรม
ของบริษัท รวมถึงปองกัน ควบคุมการกําจัด และบําบัดของเสีย
เหลานั้นใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยที่สุด รวมถึงลด
และปองกันผลกระทบตอการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ และ
การดูแลความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่อีกดวย ทั้งนี้ความ
สําเร็จของการดําเนินงานดานความปลอดภัย สิ่งแวดลอม และ
การอนุรกั ษพลังงาน เปนไปตามการรับรองและรางวัลตางๆ ไดแก
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• ระบบการบริ ห ารจั ด การสิ่ ง แวดล อ ม
ISO 14001 ซึ่งบริษัทไดรับการรับรองอยางตอเนื่องมาตั้งแตป
2542 จนถึงปจจุบัน
• ระบบการจั ด การอาชี ว อนามั ย และ
ความปลอดภัย TIS/OHSAS 18001 ซึ่งบริษัทไดรับการรับรอง
อย า งต อ เนื่ อ งมาตั้ ง แต ป  2545 จนถึ ง ป จ จุ บั น (TIS 18001
ไดรบั การรับรองตัง้ แตป 2545 - 2558 และ OHSAS 18001 ไดรบั
การรับรองตั้งแตป 2550 - 2558 และตั้งแตเดือนกันยายน 2558
บริษัทไดขอการรับรองเพียง OHSAS 18001 เพื่อลดคาใชจาย
ในการขอใบรับรอง ทัง้ นี้ การดําเนินการดานความปลอดภัยภายใน
บริษัทไมไดเปลี่ยนแปลงหรือลดความเขมงวดลงแตอยางใด)
• รางวัลสถานประกอบการดีเดนดานความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน จาก
กระทรวงแรงงาน ตั้งแตป 2555 จนถึงป 2558 ตอเนื่องเปนปที่ 4
• รางวั ล อุ ต สาหกรรมดี เ ด น ประเภทการ
บริหารความปลอดภัย ป 2558
• สํานักจัดซือ้ กลุม ไดสนับสนุนโครงการจัดซือ้
ทีเ่ ปนมิตรกับสิง่ แวดลอม โดยไดจดั หาผลิตภัณฑทไี่ ดรบั สิทธิใ์ หใช
เครื่องหมายฉลากเขียวที่ประกาศโดยมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดลอม
ไทย รวมถึงสนับสนุนนโยบายการประหยัดพลังงานโดยการจัดหา
และใชหลอดแอลอีดีในโรงงานบางสะพานมาอยางตอเนื่อง
3.2 มาตรการชดเชยความเสียหาย
ในกรณีที่ผูมีสวนไดเสียไดรับความเสียหายจากการที่
บริษัทละเมิดสิทธิตามกฎหมายนั้น บริษัทไดดําเนินการในบาง
ประการโดยการทําประกันภัยความเสี่ยงคุมครองผูมีสวนไดเสีย
ของบริษัทในบางกรณี ไดแก
• การประกั น ภั ย ความรั บ ผิ ด ของกรรมการและ
เจาหนาที่บริหารของบริษัท (Directors & Officers Liability
Insurance)
• การประกั น ภั ย การขนส ง สิ น ค า ทางทะเลและ
การขนสงภายในประเทศ (Marine Cargo Open Policy)
• การประกั น ภั ย ความรั บ ผิ ด ต อ บุ ค คลภายนอก
อันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานในสถานที่เอาประกันภัย (Public
Liability Insurance)
• การประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิดของทรัพยสิน
การประกันภัยเครื่องจักรหยุดชะงัก การประกันภัยหมอไอนํ้า
ระเบิ ด และการประกั น ภั ย ธุ ร กิ จ หยุ ด ชะงั ก (สํ า หรั บ โรงงาน
ขนาดใหญ) [All Risks of Property Damage, Machinery
Breakdown, Boiler Explosion and Business Interruption
Insurance (for major plants)]
• การประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิดของทรัพยสิน
(สําหรับอาคารสํานักงาน) [Property All Risks Insurance
(for office building)]
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นอกจากการจั ด ทํ า ประกั น ภั ย หลั ก ของบริ ษั ท ตาม
รายละเอียดขางตนแลว บริษัทยังไดประสานงานในการจัดทํา
ประกันภัย เพื่อขยายความคุมครองไปยังบริษัทในเครือสหวิริยา
ซึ่งประกอบธุรกิจอยูทั้งภายในประเทศและตางประเทศ เชน
บริษทั เวสทโคสท เอ็นจิเนียริง่ จํากัด บริษทั ทาเรือประจวบ จํากัด
บริษทั เหล็กแผนรีดเย็นไทย จํากัด (มหาชน) บริษทั สหวิรยิ าสตีล
อินดัสตรี ยูเค จํากัด เปนตน ตลอดจนมีการติดตามสถานการณ
เพือ่ ประเมินความเสีย่ งทีอ่ าจสงผลใหเกิดความเสียหายตอบริษทั
และผูมีสวนไดเสียอยูเปนระยะๆ และจัดทําประกันภัยเพิ่มเติม
เพื่อใหความคุมครองเหมาะสมกับความเสี่ยงภัยที่เพิ่มขึ้นดวย
(ถามี)
3.3 ขอพิพาทที่สําคัญกับผูมีสวนไดเสีย
บริษัทไดมีการดําเนินธุรกิจโดยพยายามหลีกเลี่ยง
การเกิดขอขัดแยงหรือขอพิพาทกับผูม สี ว นไดเสีย (Stakeholders)
ที่บริษัทเขาไปเกี่ยวของดวย ไมวาจะเปนลูกคา คูคา คูแขง
ทางการคา พนักงาน สังคม และชุมชน ทั้งนี้ บริษัทไดมีกลไก
ในการกํากับดูแลใหหนวยงานตางๆ ภายในบริษัทถือปฏิบัติ
ตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท (Legal
Compliance) โดยการจัดทําบัญชีรายชือ่ กฎหมายและกฎเกณฑ
ที่บริษัทตองถือปฏิบัติ ตลอดจนปรับปรุงบัญชีรายชื่อกฎหมาย
ดังกลาวใหเปนปจจุบันอยูสมํ่าเสมอ โดยใหแตละหนวยงาน
ทีเ่ กีย่ วของไดทาํ การสอบทานการปฏิบตั ติ ามกฎหมายทีเ่ กีย่ วของ
แลวรายงานผลมายังสํานักกฎหมายกลุม (Group Legal Office)
เพื่ อ รวบรวมข อ มู ล และนํ า เสนอต อ คณะกรรมการตรวจสอบ
ทราบทุกไตรมาส
สํ า หรั บ คดี ค วามและข อ พิ พ าทที่ สํ า คั ญ ของบริ ษั ท
ซึ่ ง เป ด เผยอยู  ใ นหมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิ น ของบริ ษั ท นั้ น
สํานักกฎหมายกลุมเปนผูดําเนินการ ติดตอ ประสานงาน รวมทั้ง
รายงานผลความคืบหนาและความคิดเห็นตลอดจนแนวโนม
ของคดีความและขอพิพาทเหลานั้นตอกรรมการผูจัดการใหญ
และประธานเจ า หน า ที่ บ ริ ห ารกลุ  ม ทราบเป น ระยะๆ อี ก ทั้ ง
ยังไดรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ
บริษัททราบทุกไตรมาสอีกดวย
3.4 การแจงเบาะแสหรือขอรองเรียนใดๆ
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีไดตระหนักถึง
ความสําคัญของการมีสว นรวมของผูม สี ว นไดเสียทุกกลุม ทีจ่ ะมา
ชวยกํากับดูแลบริษัท จึงไดกําหนดใหมีชองทางการแจงเบาะแส
หรือขอรองเรียน เพื่อใหบริษัทมีกลไกในการรับทราบขอมูลตางๆ
จากพนักงานและจากผูมีสวนไดเสียอื่น เชน ผูถือหุน ลูกคา คูคา
คูแขงทางการคา สังคม และชุมชน ไมวาจะเปนเรื่องการกระทํา
ผิ ด กฎหมายหรื อ จริ ย ธรรมธุ ร กิ จ หรื อ การกระทํ า ทุ จ ริ ต หรื อ
การกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ หรือการกระทําการทุจริต
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คอร รั ป ชั่ น หรื อ การกระทํ า การฝ า ฝ น ต อ นโยบายเกี่ ย วกั บ
ความขัดแยงทางผลประโยชนของบริษัท หรือการกระทําการขัด
ตอหรือการละเลยตอหนาที่ตามนโยบาย แนวปฏิบัติ คําสั่ง หรือ
ระเบียบตางๆ ของบริษัท หรือรายงานทางการเงินที่ไมถูกตอง
หรือระบบการควบคุมภายในที่บกพรอง หรือการกระทําอื่นๆ
ที่อยูในขายทําใหผูแจงหรือบริษัทไดรับความเสียหาย มายัง
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ตามหลักเกณฑ
ที่เปดเผยในเว็บไซตของบริษัท ซึ่งจะทําใหบริษัททราบถึงปญหา
หรือขอมูลเชิงลึกไดมากยิ่งขึ้น และเปนโอกาสใหบริษัทนําขอมูล
ทีไ่ ดรบั มาวิเคราะห หาหนทางแกไขปญหา ตลอดจนวางมาตรการ
ปองกันตางๆ ใหรัดกุมยิ่งขึ้น อันจะทําใหการบริหารงานโดยรวม
ของบริษัทมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
บริษัทไดประกาศนโยบายคณะกรรมการบริษัท เรื่อง
การแจงเบาะแสหรือขอรองเรียน และแนวปฏิบัติคณะกรรมการ
บริษทั วาดวยเรือ่ งชองทางการแจงเบาะแสหรือขอรองเรียน ซึง่ ได
ประกาศใชตั้งแตวันที่ 11 สิงหาคม 2551 ตอมาคณะกรรมการ
บริษัทไดมีการพิจารณาทบทวนและไดประกาศใชแนวปฏิบัติ
คณะกรรมการบริษัท วาดวยเรื่องชองทางการแจงเบาะแสหรือ
ขอรองเรียน (ฉบับที่ 2) เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2557 ทดแทน
ฉบับเดิม โดยมีการปรับปรุงแกไขเพิ่มเติมมาตรการคุมครอง
ผูแ จงเบาะแสหรือขอรองเรียน เพือ่ รองรับนโยบายคณะกรรมการ
บริ ษั ท ฯ และแนวปฏิ บั ติ ค ณะกรรมการบริ ษั ท ว า ด ว ยเรื่ อ ง
การต อ ต า นการทุ จ ริ ต คอร รั ป ชั่ น ซึ่ ง บริ ษั ท ได มี ก ารสื่ อ สาร
นโยบายเรื่องดังกลาวใหพนักงานและผูมีสวนไดเสียทั้งภายใน
และภายนอกบริษัททราบถึงชองทางและวิธีการแจงเบาะแส
หรือขอรองเรียน โดยผานชองทางตางๆ เชน ระบบ Intranet
ของบริษทั ที่ : http://ssi.net ระบบ Internet ทีเ่ ว็บไซต http://www.
ssi-steel.com ซึ่งผูแจงสามารถแจงเบาะแสหรือขอรองเรียน
ผานชองทางติดตอสื่อสารกับบริษัทได 2 ชองทาง ไดแก
• ทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส ที่ e-mail address :
ssigcg@yahoo.com หรือ
• ทางไปรษณีย โดยสงจดหมายมาที่คณะกรรมการ
กํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ตู ปณ. 534 ปณจ. บางรัก กทม.
10500
ทั้ ง นี้ คณะกรรมการกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี จ ะเป น
ผูกําหนดกระบวนการดําเนินการเมื่อไดรับแจงเบาะแส หรือ
ขอรองเรียน และมีมาตรการรักษาความลับของผูแ จงโดยกําหนด
บุคคลผูมีสิทธิเขาถึงขอมูลตามชองทางการแจงเบาะแสหรือ
ข อ ร อ งเรี ย นดั ง กล า ว กล า วคื อ กล อ งรั บ ข อ ความทางระบบ
ไปรษณี ย  อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ห รื อ ตู  รั บ จดหมายทางไปรษณี ย เ ป น
ของผูใ หบริการภายนอกบริษทั ซึง่ พนักงานไมวา หนวยงานใดของ
บริษัทไมสามารถเขาถึงกลองรับขอความหรือตูรับจดหมายนี้ได
เวนแตบุคคลผูไดรับมอบหมายจากประธานกรรมการกํากับดูแล
กิจการที่ดี
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นอกจากนี้ บริษทั ไดรบั การรับรองเปนสมาชิกแนวรวม
ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต (Certified
Company) จากคณะกรรมการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชน
ไทยในการตอตานการทุจริต เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 โดย
ในป 2558 บริษทั ไดดาํ เนินการหรือมีกจิ กรรมทีไ่ ดเขารวมเกีย่ วกับ
การตอตานการทุจริตคอรรปั ชัน่ ตามรายละเอียดขอมูลปรากฏอยู
ในเรื่อง การตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น

4. การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
คณะกรรมการบริษทั ไดใหความสําคัญตอการเปดเผยขอมูล
สารสนเทศทีส่ าํ คัญของบริษทั ทัง้ ขอมูลทางการเงินและขอมูลอืน่
ที่มิใชขอมูลทางการเงิน ใหเปนไปอยางถูกตอง ครบถวน โปรงใส
ทันการณ และเปนไปตามหลักเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย กําหนดโดยนําเสนอทั้งภาษาไทยและภาษา
อังกฤษ เพื่อใหผูลงทุน ผูถือหุน นักวิเคราะหหลักทรัพย และ
ผูเกี่ยวของตางๆ รวมถึงสาธารณชน ไดรับทราบขอมูลไดอยาง
ทั่ ว ถึ ง และเท า เที ย มกั น ตามหลั ก การกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี
เนื่องดวยขอมูลสําคัญเหลานี้อาจมีผลกระทบตอราคาซื้อขาย
หลั ก ทรั พ ย ข องบริ ษั ท ในตลาดหลั ก ทรั พ ย แ ห ง ประเทศไทย
อยางเปนนัยสําคัญ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทไดแถลงถึงเจตนา
อยางชัดแจงในนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
ทั้ ง นี้ บริ ษั ท ได จั ด ให มี ห น ว ยงานที่ ดู แ ลรั บ ผิ ด ชอบเรื่ อ ง
การเป ด เผยข อ มู ล สารสนเทศของบริ ษั ท ต อ ตลาดหลั ก ทรั พ ย
แหงประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลั ก ทรั พ ย คื อ สํ า นั ก เลขานุ ก ารบริ ษั ท และฝ า ย
นักลงทุนสัมพันธ สังกัดสํานักการเงินกลุม
4.1 การเปดเผยขอมูลตามประกาศ หรือขอกําหนด
หรือขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
และ/หรือของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ในป 2558 การเปดเผยขอมูลสารสนเทศของบริษัท
ผานสํานักเลขานุการบริษัท มีดังนี้
• เปดเผยขอมูลสารสนเทศที่จําเปนตอการตัดสินใจ
ของผู  ถื อ หุ  น และผู  ล งทุ น ตามหลั ก เกณฑ ที่ ต ลาดหลั ก ทรั พ ย
แหงประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลั ก ทรั พ ย กํ า หนดโดยเฉพาะรายงานทางการเงิ น
ซึ่งเปนขอมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของ
บริ ษั ท เป น รายไตรมาส และประจํ า ป ห ลั ง สอบทานหรื อ หลั ง
ตรวจสอบโดยผูส อบบัญชีรบั อนุญาต พรอมทัง้ เปดเผยคําอธิบาย
และการวิเคราะหของฝายจัดการ (Management Discussion
and Analysis – MD&A) ของบริษัท บริษัทยอย และการรวมคา
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ไปยั ง ตลาดหลั ก ทรั พ ย แ ห ง ประเทศไทย และสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
• จัดสงรายงานประจําป 2557 (แบบ 56-2) ใหกบั ผูถ อื หุน
ของบริษัท พรอมกับหนังสือนัดประชุมสามัญผูถือหุนประจําป
และเปดเผยขอมูลสารสนเทศดังกลาวไปยังตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด
• เปดเผยแบบแสดงรายการขอมูลประจําปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2557 (แบบ 56-1) ไปยังตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย ภายใน 3 เดือน นับแตวันสิ้นสุดรอบระยะ
เวลาบัญชีของบริษัท ตามระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด
ทั้งนี้ การเปดเผยขอมูลของบริษัทไปยังตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย ดังกลาวขางตน เปนไปอยางครบถวน
และตรงตามกําหนดเวลา
4.2 การเปดเผยขอมูลตามแนวปฏิบัติที่ดี
ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
เพื่อความโปรงใสของบริษัท
คณะกรรมการบริษัทไดจัดใหมีหนวยงานที่รับผิดชอบ
งานเกี่ยวกับ “นักลงทุนสัมพันธ” เพื่อเปนศูนยกลางในการติดตอ
สื่ อ สาร และมี ห น า ที่ เ ป ด เผยข อ มู ล สารสนเทศของบริ ษั ท กั บ
ผูถือหุน ผูลงทุนสถาบัน ผูลงทุนทั่วไป นักวิเคราะหหลักทรัพย
และภาครัฐที่เกี่ยวของ อยางเทาเทียมกัน เพื่อเปนประโยชน
ตอกลุมบุคคลผูเกี่ยวของขางตนไดรับทราบขอมูลที่นํามาใช
ในการวิเคราะหเพื่อการลงทุนในหลักทรัพยของบริษัทในเชิงลึก
ไดดียิ่งขึ้น โดยเมื่อป 2554 บริษัทไดรวมหนวยงานดังกลาวกับ
ฝายการเงิน เปน “ฝายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ” แตปจจุบัน
คือ “ฝายนักลงทุนสัมพันธ” สังกัดสํานักการเงินกลุม และสําหรับ
สํ า นั ก ประชาสั ม พั น ธ แ ละชุ ม ชนสั ม พั น ธ เพื่ อ ทํ า หน า ที่ ดู แ ล
รับผิดชอบโดยตรงในการเปดเผยขอมูลสารสนเทศของบริษัท
ตอสาธารณชนผานสื่อมวลชน ซึ่งทั้งสองหนวยงานของบริษัท
ได ดํ า เนิ น การเป ด เผยและเผยแพร ข  อ มู ล ที่ สํ า คั ญ ต า งๆ
ผ า นเว็ บ ไซต ข องบริ ษั ท ที่ http://www.ssi-steel.com โดย
บริ ษั ท ได ดํ า เนิ น การปรั บ ปรุ ง ข อ มู ล ดั ง กล า วให เ ป น ป จ จุ บั น
อยางสมํ่าเสมอ เพื่อใหผูมีสวนไดเสียและผูเกี่ยวของทั้งหลาย
สามารถรั บ ทราบข อ มู ล ข า วสารที่ สํ า คั ญ ของบริ ษั ท อาทิ
ขอมูลทางการเงิน รายงานประจําป ขาวสารองคกรและกิจกรรม
สังคม และขอมูลนักวิเคราะหหลักทรัพย ทั้งภาษาไทยและภาษา
อังกฤษ ไดตลอดเวลา
4.2.1 ความสัมพันธกับนักลงทุน
ในป 2558 ฝายนักลงทุนสัมพันธ มีการดําเนิน
กิจกรรมที่สําคัญผานชองทางตางๆ ดังนี้
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• จั ด ให มี ก ารเผยแพร ข  อ มู ล สารสนเทศ
ทางการเงินและขอมูลอื่นที่มิใชขอมูลทางการเงินของบริษัท
รวมทัง้ นโยบายการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี จริยธรรมธุรกิจของบริษทั
จริยธรรมกรรมการ และจริยธรรมของพนักงาน ทัง้ ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ผานเว็บไซตของบริษทั ที่ http://www.ssi-steel.com
เพื่อใหผูถือหุนและผูลงทุนสามารถเขาถึงขอมูลบริษัทไดอยาง
สะดวกตลอดเวลาและอยางเทาเทียมกัน
• จัดใหมีการติดตอสื่อสารระหวางผูถือหุน
และผูลงทุนกับบริษัท เพื่อสอบถามขอมูลกับผูบริหารหรือขอมูล
เพิม่ เติมกับบริษทั ไดตลอดเวลาทางระบบไปรษณียอ เิ ล็กทรอนิกส
ที่ e-mail address: ir@ssi-steel.com และสามารถลงทะเบียน
รับบริการขาวสารทางระบบไปรษณียอิเล็กทรอนิกสที่เว็บไซต
ของบริ ษั ท ได โดยมี ผู  รั บ ผิ ด ชอบงานที่ ส ามารถติ ด ต อ ได คื อ
นางสาวสายทิพย มนทการติวงค หมายเลขโทรศัพท 0-2630-0280
• สื่อสารขอมูลขาวสารและกิจกรรมนักลงทุน
สัมพันธใหกับนักวิเคราะห ผูลงทุน และผูที่สนใจ ทาง Social
Network ผานทาง Twitter Account ชื่อ SSI_Steel
• จัดทําการวิเคราะหและคําอธิบายของฝาย
จัดการ (Management’s Discussion and Analysis – MD&A)
ของบริษัท บริษัทยอย และการรวมคา สําหรับผลการดําเนินงาน
รายไตรมาส เพื่อประกอบการเปดเผยงบการเงินทุกไตรมาส โดย
เผยแพรใหแกผูลงทุนทราบและเขาใจการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ
ที่เกิดขึ้น รวมทั้งปจจัยและเหตุการณที่มีผลตอฐานะการเงินและ
ผลการดําเนินงาน นอกเหนือจากขอมูลตัวเลขในงบการเงิน
• จัดใหมีการประชุมนักวิเคราะหหลักทรัพย
(Analyst Meeting) เปนรายไตรมาส ไตรมาสละ 2 ครัง้ รวมจํานวน
7 ครั้ง คือ ชวงกอนเปดเผยงบการเงิน ซึ่งบริษัทจะจัดประชุม
ไมนอยกวา 14 วัน กอนวันเปดเผยงบการเงินและชวงหลังเปดเผย
งบการเงิน ซึ่งบริษัทจะจัดประชุมในวันทําการเดียวกันกับหรือ
หลังจากวันที่บริษัทไดเปดเผยงบการเงินไปยังตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย โดยบริษทั ยกเวนการจัดประชุมกอนเปดเผย
งบการเงินไตรมาส 3/2558 เนื่องจากติดประเด็นเรื่องการจัดทํา
งบการเงินของ SSI UK ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัทที่ไดยื่น
คํารองขอเลิกกิจการและชําระบัญชี (Liquidation) ตอศาล และ
ศาลไดรับคํารองดังกลาวเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2558
• รวมกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผูลงทุน
(Opportunity Day) เปนรายไตรมาส เพือ่ แถลงผลการดําเนินงาน
และฐานะการเงินของบริษัท จํานวน 1 ครั้ง
• จัดใหมกี ารประชุมกับพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร
ของบริษัท (Strategic Partner Meeting) เปนรายไตรมาส
รวมจํานวน 4 ครั้ง
• จัดใหผูลงทุนประเภทสถาบันทั้งไทยและ
ตางประเทศ นักวิเคราะหหลักทรัพยจากบริษัทหลักทรัพย รวมถึง
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ผู  ล งทุ น รายย อ ยเข า พบปะกั บ ผู  บ ริ ห ารระดั บ สู ง เป น รายกลุ  ม
(Group Meeting) หรือเปนรายบุคคลหรือรายบริษัท (One-onOne Meeting) ณ สํานักงานกรุงเทพฯ รวมทั้งจัดการประชุม
เพื่ อ ให ข  อ มู ล (Conference Call) กั บ กองทุ น ต า งประเทศ
รวมจํานวน 3 ครั้ง
4.2.2 ความสัมพันธกับผูมีสวนไดเสียอื่น
และสาธารณชน
ในป 2558 สํานักประชาสัมพันธและชุมชน
สัมพันธ มีการดําเนินกิจกรรมที่สําคัญตางๆ ดังนี้
• จัดใหมีการสงขาวใหกับสื่อมวลชนเกี่ยวกับ
ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทเปนรายไตรมาส
ในวันทําการถัดจากวันทีบ่ ริษทั ไดเปดเผยงบการเงินหลังสอบทาน
หรือหลังตรวจสอบโดยผูส อบบัญชีรบั อนุญาตไปยังตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย
• จัดใหมกี ารสงขาวประชาสัมพันธ และภาพขาว
เกีย่ วกับกิจกรรมตางๆ ของบริษทั แกนกั ขาว เพือ่ ใหมกี ารเผยแพร
ขอมูลของบริษัทเปนระยะๆ ใหผูลงทุนและสาธารณชนทราบ
• จัดใหมีการสัมภาษณผูบริหารของบริษัท
ตามที่ไดรับการติดตอจากสื่อมวลชน เพื่อสรางความเขาใจแก
สื่อมวลชนใหรับทราบ และเผยแพรขอมูลที่ถูกตองของบริษัท
• จั ด ให มี ก ารเผยแพร ข  อ มู ล หรื อ บทความ
ของบริษัทผานชองทางการสื่อสารตางๆ อาทิ
• สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ ต  า งๆ ได แ ก หนั ง สื อ พิ ม พ
รายงานประจําป
• การแสดงนิทรรศการ เพื่อใหขอมูลที่เปน
ประโยชนแกบุคคลทั่วไปและกลุมเปาหมาย
• สื่ อ พิ เ ศษหรื อ สื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ได แ ก
เว็บไซตของบริษัทที่ http://www.ssi-steel.com, http://www.
blogssi.com/360degree/, http://www.blogssi.com/ssiarsa/
และวิดีโอ
• จัดใหมีชองทางติดตอสื่อสารเพื่อสอบถาม
หรือขอขอมูลเพิม่ เติมจากบริษทั ไดตลอดเวลาที่ e-mail address:
pr@ssi-steel.com

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
5.1 โครงสรางคณะกรรมการ
5.1.1 องคประกอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษทั ประกอบดวยผูท รงคุณวุฒิ
ที่มีความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ
ที่ ห ลากหลายที่ เ ป น ประโยชน ต  อ การดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท
(Board Diversity) ได แก ดา นการผลิต การบริห ารจัดการ
การบริหารความเสีย่ ง การเงินและการบัญชี ตลอดจนประสบการณ
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ที่ยาวนานในการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมเหล็ก ซึ่งจํานวน
กรรมการตามหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย ฉบับลาสุดเมือ่ วันที่
21 กันยายน 2558 มีจํานวน 11 คน ประกอบดวยกรรมการอิสระ
จํานวน 6 คน และกรรมการที่มิไดเปนกรรมการอิสระอีกจํานวน
5 คน ในจํานวนนี้มีกรรมการที่เปนพนักงานระดับบริหาร 2 คน
คือ นายวิน วิริยประไพกิจ ดํารงตําแหนงประธานเจาหนาที่
บริหารกลุม และกรรมการผูจ ดั การใหญ และนายนาวา จันทนสุรคน
ดํ า รงตํ า แหน ง เจ า หน า ที่ บ ริ ห ารกลุ  ม และผู  ช  ว ยกรรมการ
ผู  จั ด การใหญ สายธุ ร กิ จ และสํ า นั ก กิ จ การสาธารณะกลุ  ม
ซึ่งจํานวนกรรมการอิสระของบริษัทเปนไปตามที่กําหนดไวใน
นโยบายการกํากับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั และเปนไปตามหลัก
การกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน ป 2555 ดวย
รายชื่อของคณะกรรมการบริษัท ประกอบดวย
1. นายวิทย วิริยประไพกิจ
ประธานกรรมการบริษัท
2. นายสมชาย สกุลสุรรัตน
รองประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ
3. นายทองฉัตร หงศลดารมภ
กรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ
4. นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ
กรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ
5. นายเพิ่มพูน ไกรฤกษ
กรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ
6. นายพิชัย เอื้อศิริทรัพย
กรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ
7. นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย
กรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ
8. นายสมชาย พิพิธวิจิตรกร
กรรมการบริษัท
9. นายกมล จันทิมา
กรรมการบริษัท
10. นายวิน วิริยประไพกิจ
กรรมการบริษัท
11. นายนาวา จันทนสุรคน
กรรมการบริษัท
กรรมการซึ่งมีอํานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายวิทย
วิรยิ ประไพกิจ หรือนายกมล จันทิมา หรือนายสมชาย พิพธิ วิจติ รกร
หรือนายวิน วิริยประไพกิจ หรือนายนาวา จันทนสุรคน กรรมการ
สองในห า คนนี้ ล งลายมื อ ชื่ อ ร ว มกั น และประทั บ ตราสํ า คั ญ
ของบริษัท
5.1.2 การกําหนดวาระการดํารงตําแหนง
ของกรรมการ และของกรรมการอิสระ
การกําหนดระยะเวลาที่กรรมการบริษัทจะดํารงตําแหนง
ในแตละวาระเปนไปตามขอบังคับของบริษัท และสอดคลอง
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กั บ พระราชบั ญ ญั ติ บ ริ ษั ท มหาชนจํ า กั ด ซึ่ ง บั ญ ญั ติ ไ ว ว  า
กรรมการตองออกจากตําแหนงเปนจํานวน 1 ใน 3 ทุกๆ ป
สําหรับการกําหนดจํานวนวาระสูงสุดของกรรมการที่จะดํารง
ตําแหนงติดตอกันในคณะกรรมการบริษัท และของกรรมการ
อิสระที่จะดํารงตําแหนงติดตอกันในคณะกรรมการบริษัทและ
ในคณะกรรมการชุดยอยแตละชุดนั้น บริษัทยังมิไดกําหนดไว
ทั้งนี้ เพื่อความคลองตัวในการสรรหาบุคคลที่มีประสบการณ
และความสามารถเฉพาะดานที่เหมาะสมกับภารกิจที่จะไดรับ
มอบหมายและมีความเขาใจในลักษณะธุรกิจของบริษัท
5.1.3 การแยกตําแหนงประธานกรรมการบริษัท
และกรรมการผูจัดการใหญ
ในสวนโครงสรางการจัดการไดจดั แบงบทบาท
หน า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของบุ ค คลผู  ดํ า รงตํ า แหน ง ที่ สํ า คั ญ
ออกจากกัน กลาวคือ นายวิทย วิริยประไพกิจ ดํารงตําแหนง
ประธานกรรมการบริษทั และนายวิน วิรยิ ประไพกิจ ดํารงตําแหนง
ประธานเจ า หน า ที่ บ ริ ห ารกลุ  ม และกรรมการผู  จั ด การใหญ
โดยกําหนดอํานาจหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบของแตละตําแหนง
ไวอยางชัดเจน
5.1.4 ความเปนอิสระของประธานกรรมการ
บริษัท
บริษัทยังมิไดกําหนดเปนนโยบายของบริษัท
วา ประธานกรรมการบริษัทตองเปนกรรมการอิสระ เพราะอาจ
เปนขอจํากัดทีท่ าํ ใหบริษทั ไมสามารถสรรหาบุคคลทีเ่ หมาะสมใน
การดํารงตําแหนงดังกลาวในชวงเวลาที่บริษัทตองการ เนื่องจาก
อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลามีความจําเปนที่ตองการบุคคล
ที่มีประสบการณและความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน นอกเหนือ
จากการเปนผูนําที่มีวิสัยทัศนที่กวางไกล และมีความสามารถ
ในการกํากับดูแลการบริหารงานของบริษทั ใหเกิดประโยชนสงู สุด
ตอบริษทั และผูถือหุน รวมทั้งผูมีสวนไดเสียอื่นของบริษัทดวย
5.1.5 เลขานุการบริษัท
บริษทั มีเลขานุการบริษทั เพือ่ ใหคาํ แนะนําดาน
กฎหมายและกฎเกณฑตางๆ ที่คณะกรรมการบริษัทจะพึงตอง
ทราบ และปฏิบัติหนาที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ
บริษัท รวมทั้งประสานงานใหมีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะ
กรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งนายสุรศักดิ์
งามสิทธิพงศา ซึ่งเปนผูที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติที่เหมาะสม
ใหดํารงตําแหนงเลขานุการบริษัท โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับ
คุณสมบัติและหนาที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท ดังนี้
คุณสมบัติ
1. มี ค วามรู  พื้ น ฐานในด า นกฎหมายและ
กฎระเบียบของหนวยงานทางราชการที่เกี่ยวของกับกฎหมาย
วาดวยบริษัทมหาชนจํากัด และกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย หรือผานการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวของกับ
การปฏิบัติหนาที่ของเลขานุการบริษัท
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2. มีความรู ความเขาใจในหลักการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดี และขอพึงปฏิบัติที่ดีของการกํากับดูแลกิจการ
3. มี ค วามเป น อิ ส ระในการปฏิ บั ติ ห น า ที่
เลขานุการบริษัท
หนาที่ความรับผิดชอบ
1. ใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะเบื้องตน
แกคณะกรรมการบริษทั ในประเด็นขอกฎหมาย ขอควรปฏิบตั ขิ อง
หนวยงานทางราชการ ขอพึงปฏิบตั ดิ า นการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี
และขอบังคับของบริษัท รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มี
นัยสําคัญ
2. จัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม เอกสาร
ประกอบการพิจารณาในการประชุมผูถือหุน และการประชุม
คณะกรรมการบริษัท
3. จัดการประชุมผูถือหุน และการประชุม
คณะกรรมการบริษัทใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับของบริษัท
และขอพึงปฏิบัติที่ดี
4. บันทึกรายงานการประชุมผูถือหุน และ
การประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามใหมีการปฏิบัติ
ตามมติที่ประชุมผูถือหุน และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
5. จัดทําและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ
รายงานประจําป หนังสือนัดประชุมผูถือหุน หนังสือนัดประชุม
คณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมผูถือหุน และรายงาน
การประชุมคณะกรรมการบริษัท
6. ดําเนินการใหกรรมการและผูบ ริหารจัดทํา
รายงานการมีสว นไดเสียของตนและผูท เี่ กีย่ วของ ตามขอกําหนด
กฎหมาย รวมทัง้ เก็บรักษารายงานการมีสว นไดเสียทีร่ ายงานโดย
กรรมการหรือผูบริหาร และสงสําเนาใหประธานกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการกํากับดูแล
กิจการที่ดี ตามที่กฎหมายกําหนด
7. ดูแลใหมีการเปดเผยขอมูล และรายงาน
สารสนเทศ ตามระเบียบและขอกําหนดของหนวยงานทางการ
8. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท
9. จั ด ให มี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน
ของคณะกรรมการบริ ษั ท และรายงานผลการประเมิ น ต อ
คณะกรรมการบริษัท
10. ติดตอและสื่อสารกับผูถือหุนเพื่อใหได
รับทราบสิทธิตางๆ ของผูถือหุน และขาวสารของบริษัท
11. ดํ า เนิ น การอื่ น ใดเพื่ อ ให เ ป น ไปตามที่
กฎหมายกําหนด
5.2 บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษั ท เป น ผู  พิ จ ารณาอนุ มั ติ ห รื อ ให
ความเห็ น ชอบในเรื่ อ งที่ สํ า คั ญ ของบริ ษั ท เกี่ ย วกั บ วิ สั ย ทั ศ น
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พันธกิจ ทิศทางและนโยบายในการดําเนินงาน แผนธุรกิจ กลยุทธ
และงบประมาณประจําปของบริษทั รวมทัง้ กํากับดูแลใหการบริหาร
จัดการความเสี่ยงและการบริหารงานของฝายจัดการดําเนินการ
ใหเปนไปตามนโยบายและแผนธุรกิจทีก่ าํ หนดไวอยางมีประสิทธิผล
และปฏิบัติถูกตองตามกฎหมาย กฎระเบียบ และขอบังคับตางๆ
ขององคกรที่กํากับดูแล วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัท
ตลอดจนมติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท และมติ ที่ ป ระชุ ม
ผูถือหุน โดยคํานึงถึงผลประโยชนสูงสุดของบริษัทและผูมีสวน
ไดเสียเปนสําคัญ ทัง้ นี้ เพือ่ ใหบริษทั สามารถเจริญเติบโตอยางมัน่ คง
และยั่งยืน ซึ่งจะเพิ่มมูลคาใหแกผูถือหุนในระยะยาว โดยมี
รายละเอียดเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท ดังนี้
อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท
1. คณะกรรมการมีอํานาจและหนาที่ในการดําเนิน
กิจการของบริษัทดวยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และ
ความซื่อสัตยสุจริต รวมทั้งตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค ขอบังคับ และมติของที่ประชุมผูถือหุนของบริษัท
2. คณะกรรมการมีอํานาจที่จะมอบหมายอํานาจ
ใหแกบุคคลธรรมดาหรือใหแกนิติบุคคล ไมวาบุคคลธรรมดานั้น
จะเปนกรรมการของบริษัทหรือไมก็ตาม ในการที่จะกระทําการ
ใดๆ ในนามของบริษทั และการลงลายมือชือ่ ของผูร บั มอบอํานาจ
ดังกลาวนัน้ ใหถอื วามีผลผูกพันบริษทั ไดภายใตขอ จํากัดในการลง
ลายมือชือ่ ของผูร บั มอบอํานาจตามทีค่ ณะกรรมการเปนผูก าํ หนด
คณะกรรมการอาจมอบหมายใหกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน
ปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได
3. คณะกรรมการตองประชุมอยางนอยสามเดือน
ตอครั้ง
4. คณะกรรมการต อ งจั ด ให มี ก ารประชุ ม ผู  ถื อ หุ  น
เปนการประชุมสามัญประจําปภายในสี่เดือนนับแตวันสิ้นสุด
ของรอบปบัญชีของบริษัท การประชุมใหญผูถือหุนอื่นใดเรียกวา
การประชุมวิสามัญ ซึ่งคณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถือหุน
เปนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ไดสุดแตจะเห็นสมควร หรือเมื่อ
ผูถ อื หุน รวมกันนับจํานวนหุน ไดไมนอ ยกวาหนึง่ ในหาของจํานวน
หุนที่จําหนายไดทั้งหมด หรือผูถือหุนไมนอยกวายี่สิบหาคน ซึ่งมี
หุน นับรวมกันไดไมนอ ยกวาหนึง่ ในสิบของจํานวนหุน ทีจ่ าํ หนายได
ทั้งหมด ไดเขาชื่อกันทําหนังสือโดยระบุเหตุผลและวัตถุประสงค
ในการทีข่ อใหเรียกประชุมไวโดยชัดเจน ขอใหคณะกรรมการเรียก
ประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญ ในกรณีที่ผูถือหุนรองขอ
คณะกรรมการตองจัดประชุมภายในหนึ่งเดือนนับแตวันที่ไดรับ
หนังสือจากผูถือหุน
5. คณะกรรมการตองจัดใหมีการทํางบดุลและบัญชี
กําไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปบัญชีของบริษัทเสนอตอ
ที่ ป ระชุ ม ผู  ถื อ หุ  น ในการประชุ ม สามั ญ ประจํ า ป เ พื่ อ พิ จ ารณา
อนุมตั ิ คณะกรรมการตองจัดใหผสู อบบัญชีตรวจสอบใหเสร็จกอน
นําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน
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6. คณะกรรมการต อ งจั ด ให มี เ ลขานุ ก ารบริ ษั ท
รับผิดชอบดําเนินการตามที่กฎหมายกําหนดในนามของบริษัท
หรือคณะกรรมการ
ในกรณีทเี่ ลขานุการบริษทั พนจากตําแหนงหรือไมอาจ
ปฏิบัติหนาที่ได ใหคณะกรรมการบริษัทแตงตั้งเลขานุการบริษัท
คนใหมภายในเกาสิบวันนับแตวันที่เลขานุการบริษัทคนเดิม
พนจากตําแหนงหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ และใหคณะกรรมการ
มีอํานาจมอบหมายใหกรรมการคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหนาที่แทน
ในชวงเวลาดังกลาว ใหประธานกรรมการแจงชือ่ เลขานุการบริษทั
ตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ภายในสิบสีว่ นั นับแตวนั ทีจ่ ดั ใหมผี รู บั ผิดชอบในตําแหนงดังกลาว
และใหแจงใหสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพยทราบถึงสถานที่เก็บเอกสารตามที่กฎหมาย
กําหนดดวย
5.2.1 นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการบริ ษั ท มี เ จตนารมณ ร  ว มกั น
ในการที่จะพัฒนายกระดับมาตรฐานการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ภายในบริษัทมาอยางตอเนื่อง โดยตั้งแตป 2545 ที่ประชุม
คณะกรรมการบริ ษั ท ได มี ม ติ ป ระกาศใช น โยบายเกี่ ย วกั บ
การกํากับดูแลกิจการบริษทั สหวิรยิ าสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)
ซึง่ ไดกาํ หนดใหสอดคลองกับหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ จี าํ นวน
15 ขอ ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ตอมาเมื่อเดือน
ธันวาคม 2550 ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ไดพจิ ารณาทบทวน
และมีมติประกาศใชนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
สหวิรยิ าสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) ซึง่ ไดปรับปรุงใหสอดคลอง
กับหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ สี าํ หรับบริษทั จดทะเบียนป 2549
ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และลาสุดเมือ่ เดือนกันยายน
2557 บริษทั ไดประกาศนโยบายการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี ฉบับใหม
ซึ่ ง ได ป รั บ ปรุ ง แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม ให ส อดคล อ งกั บ หลั ก การกํ า กั บ
ดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนป 2555 โดยสมาคม
ส งเสริ มสถาบั นกรรมการบริ ษั ทไทยร วมกั บ ตลาดหลั กทรั พย
แหงประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย ซึ่งไดเผยแพรไวเมื่อตนป 2556
5.2.2 จริยธรรมกรรมการ
เพื่อใหเปนไปตามปรัชญาในการดําเนินธุรกิจ
ของบริษัท ดังนั้น ในป 2544 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติ
เห็นชอบในการกําหนดจริยธรรมของกรรมการบริษัทไว ดังนี้
1) กรรมการบริษัทพึงปฏิบัติหนาที่ใหเปนไป
ตามเจตนารมณแหงปรัชญาในการดําเนินธุรกิจ และยึดมั่น
ในจริยธรรมในการประกอบธุรกิจที่บริษัทกําหนดไว
2) กรรมการบริษัทพึงปฏิบัติหนาที่ใหเปนไป
ตามกฎหมาย วัตถุประสงคและขอบังคับของบริษัท ตลอดจน
มติทปี่ ระชุมผูถ อื หุน ดวยความซือ่ สัตยสจุ ริต และระมัดระวังรักษา
ผลประโยชนของบริษัท
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3) กรรมการบริษัทพึงอุทิศเวลาปฏิบัติหนาที่
ดวยความรับผิดชอบอยางเพียงพอ โดยใชความรู ความสามารถ
และทักษะการบริหารจัดการอยางเต็มความสามารถ เพื่อให
บริษัทเจริญกาวหนา มั่นคง และกอใหเกิดผลประโยชนตอบแทน
ที่เหมาะสม
4) กรรมการบริษัทพึงปฏิบัติหนาที่โดยคํานึง
ถึงความรับผิดชอบตอผูถือหุน และในขณะเดียวกันตองคํานึงถึง
ผลประโยชนของผูมีสวนไดเสีย (Stakeholders) ที่เกี่ยวของดวย
โดยปฏิบัติตอทุกกลุมดวยความเหมาะสมและเปนธรรม
5) กรรมการบริษทั ไมพงึ อาศัยตําแหนงหนาที่
ในการแสวงหาผลประโยชนโดยมิชอบ ไมเปดเผยขอมูลความลับ
ของบริษัทตอบุคคลภายนอก รวมทั้งไมแสวงหาผลประโยชน
ใหกับตนเองและผูเกี่ยวของ โดยใชขอมูลใดๆ ของบริษัทซึ่งยัง
ไมเปดเผยตอสาธารณะ ตลอดจนไมกระทําการใดๆ ในลักษณะ
ที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท
5.2.3 ความขัดแยงทางผลประโยชน
ในระยะที่ผานมา บริษัทไดกําหนดหลักเกณฑ
เพือ่ ปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนและใหมกี ารดําเนินการ
รายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น หรื อ รายการที่ เ กี่ ย วข อ ง เพื่ อ ให เ กิ ด
ความโปรงใส ชัดเจน และสามารถอธิบายได ซึ่งจะเปนประโยชน
ตอความนาเชื่อถือในการบริหารงานของบริษัท และสงผลให
การดําเนินธุรกิจของบริษัทประสบผลดียิ่งขึ้น ดังนี้
1) กํ า หนดระเบี ย บเกี่ ย วกั บ การให ส  ว นลด
ในการขาย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน เพิ่มปริมาณ
ยอดขายและส ว นแบ ง การตลาด และตอบแทนลู ก ค า ผู  มี
อุ ป การคุ ณ ที่ ไ ด สั่ ง ซื้ อ เหล็ ก แผ น รี ด ร อ นชนิ ด ม ว นจากบริ ษั ท
อยางสมํ่าเสมอตลอดมา
2) กํ า หนดหลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารปฏิ บั ติ
เกี่ ย วกั บ การให สิ น เชื่ อ การค า (Rules and Procedures
Governing the Extension of Commercial Credit) เพื่อให
การอนุมัติสินเชื่อการคาเปนไปอยางมีระบบระเบียบ ซึ่งจะชวย
ควบคุมความเสีย่ งจากการใหสนิ เชือ่ การคาของบริษทั และแตงตัง้
คณะทํางานพิจารณาสินเชื่อ (Credit Committee) เพื่อทําหนาที่
วิเคราะห และกลั่นกรองการใหวงเงินและประเภทสินเชื่อการคา
ในระดับที่เหมาะสมกับลูกคา โดยพิจารณาถึงความตองการ
ของลูกคา ความสามารถในการชําระหนี้ รวมทั้งกําหนดเงื่อนไข
และหลักประกันของลูกคา เพื่อปองกันหรือลดความเสี่ยงที่อาจ
จะเกิดขึ้นกับบริษัทในการอนุมัติวงเงินสินเชื่อลูกคา ตลอดจน
พิจารณาทบทวนการตออายุวงเงินสินเชือ่ การคาของลูกคาแตละ
รายดวย
3) กํ า หนดให มี ก ารรายงานการขายสิ น ค า
และราคาขายสินคาของบริษทั ใหทปี่ ระชุมคณะกรรมการจัดการ
ทราบเปนประจําทุกเดือน และรายงานใหทปี่ ระชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบทราบทุกไตรมาส เพื่อใหมั่นใจวาการดําเนินธุรกิจ

รายงานประจําป 2558
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)
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ระหวางบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน เปนการดําเนินธุรกิจ
ตามปกติและเปนไปตามเงื่อนไขการคาโดยทั่วไป
4) การจัดทํารายงานการถือครองหลักทรัพย
และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยของบริษัท ของ
กรรมการและผูบริหารบริษัท ซึ่งไดเปดเผยในรายงานประจําป
2558 โดยแสดงภายใตหวั ขอเรือ่ ง การดูแลเรือ่ งการใชขอ มูลภายใน
5) กําหนดแนวปฏิบัติคณะกรรมการบริษัท
วาดวยเรื่องการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการรายงานการมีสวน
ไดเสียของกรรมการและผูบริหารของบริษัท เมื่อป 2552 โดย
กรรมการและผูบริหารของบริษัท ทั้งที่ปฏิบัติงานที่บริษัทและ
ที่บริษัทยอย ไดรายงานการมีสวนไดเสียของตนและของบุคคล
ที่มีความเกี่ยวของใหบริษัททราบเปนรายไตรมาส
6) กํ า หนดแนวปฏิ บั ติ บ ริ ษั ท ว า ด ว ยเรื่ อ ง
ความขัดแยงทางผลประโยชน เมือ่ ป 2553 เพือ่ ใหเกิดความชัดเจน
แก พ นั ก งานในการถื อ ปฏิ บั ติ ว  า การกระทํ า ใดจะก อ ให เ กิ ด
ความขัดแยงระหวางประโยชนสวนตนและประโยชนแหงบริษัท
เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทําดังกลาวหรือปองกันมิใหมีการกระทํา
ดังกลาวเกิดขึ้น
7) คณะกรรมการตรวจสอบได พิ จ ารณา
รางบทวิเคราะหทางกฎหมายจากบริษัท วีระวงค, ชินวัฒน และ
เพียงพนอ จํากัด ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท เกี่ยวกับเรื่อง
1) การเขาทํารายการที่เกี่ยวโยง ในการซื้อขายเหล็กแทงแบน
(Slabs) ระหวางบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จํากัด และ
กลุมบริษัท Vanomet และระหวางบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี
จํากัด (มหาชน) และกลุมบริษัท Vanomet 2) ราคาซื้อขายเหล็ก
แทงแบน (Slabs) ระหวางบริษทั สหวิรยิ าสตีลอินดัสตรี ยูเค จํากัด
และบริษทั สหวิรยิ าสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) พรอมนําเสนอ
ประเด็นขอสังเกตของทุกฝายที่เกี่ยวของเกี่ยวกับความเห็นทาง
กฎหมายของบริษัทที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทในการเขาทํา
รายการที่เกี่ยวโยงในการซื้อขายเหล็กแทงแบน เสนอที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2556 ในวันที่ 14 สิงหาคม 2556
อนึง่ ในกรณีทมี่ กี ารประชุมคณะกรรมการบริษทั
และมี ว าระการประชุ ม เพื่ อ พิ จ ารณาถึ ง รายการของธุ ร กรรม
ทีอ่ าจมีความขัดแยงทางผลประโยชนกบั บริษทั กรรมการผูม สี ว น
ได เ สี ย กั บ ธุ ร กรรมที่ ทํ า กั บ บริ ษั ท นั้ น จะต อ งไม มี ส  ว นร ว มใน
การตัดสินใจการทําธุรกรรมดังกลาว โดยไมเขารวมพิจารณาใน
วาระการประชุมดังกลาว
5.2.4 ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบ
ภายใน
รายละเอียดขอมูลปรากฏอยูใ นเรือ่ ง การควบคุม
ภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
5.2.5 การบริหารความเสี่ยง
รายละเอียดขอมูลปรากฏอยูในเรื่อง ปจจัย
ความเสี่ยง
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5.3 การประชุมคณะกรรมการ
5.3.1 การกําหนดตารางเวลาการประชุม
คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดยอย
ลวงหนา
บริ ษั ท ได กํ า หนดการประชุ ม คณะกรรมการ
บริษัท และคณะกรรมการชุดยอยตางๆ เปนการลวงหนาสําหรับ
ป โดยมี ก ารประสานงานเพื่ อ กํ า หนดตารางการประชุ ม ของ
คณะกรรมการแตละชุดและแจงใหกรรมการแตละคน รวมทั้ง
หนวยงานที่เกี่ยวของภายในบริษัททราบเปนการลวงหนาดวย
เพื่อใหกรรมการและผูบริหารที่เกี่ยวของสามารถจัดสรรเวลา
และเขารวมประชุมไดอยางพรอมเพรียงกัน โดยคณะกรรมการ
บริ ษั ท มี กํ า หนดการประชุ ม เป น ทุ ก เดื อ น นอกจากกรรมการ
ผูจัดการใหญจะเปนผูเสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุม
คณะกรรมการบริษัทแลว กรรมการแตละคนยังสามารถที่จะ
เสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุมโดยผานคณะกรรมการ
ชุดยอยตางๆ ใหประธานกรรมการบริษัทเปนผูพิจารณาเรื่อง
บรรจุในวาระการประชุมคณะกรรมการบริษทั เพือ่ ความครบถวน
ของวาระการประชุม
ในการประชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท และ
คณะกรรมการชุ ด ย อ ยต า งๆ มี ผู  บ ริ ห ารระดั บ สู ง ที่ เ กี่ ย วข อ ง
เขารวมประชุมดวย เพื่อใหขอมูลรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะ
ผูที่เกี่ยวของกับเรื่องที่นําเสนอโดยตรง และเพื่อเปดโอกาสให
คณะกรรมการบริ ษั ท ได รู  จั ก กั บ ผู  บ ริ ห ารระดั บ สู ง ของบริ ษั ท
ซึ่งจะเปนประโยชนในการใชประกอบการพิจารณาแผนทดแทน
ตําแหนง (Succession Plan) ดวย
การประชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท แต ล ะครั้ ง
คณะกรรมการบริ ษั ท ได รั บ ทราบรายงานผลการดํ า เนิ น งาน
และรายงานการติดตามความคืบหนาของงานที่ไดมอบหมาย
รวมทั้งพิจารณาเรื่องที่เปนอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทจะกํากับ
ควบคุมและดูแลใหฝายจัดการ ตลอดจนคณะกรรมการยอย
แตละชุดไดดําเนินงานตามนโยบายและแผนงาน ซึ่งเปนไป
ตามขอบเขตอํานาจหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบทีไ่ ดรบั มอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษทั โดยมีเลขานุการบริษทั เปนผูด าํ เนินการ
เกีย่ วกับการประชุมใหเปนไปตานโยบายการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี
ของบริษทั ซึง่ ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ตองมีการกําหนด
วาระการประชุ ม ที่ ชั ด เจน และการจั ด ส ง หนั ง สื อ เชิ ญ ประชุ ม
และเอกสารประกอบการประชุมใหแกกรรมการใหเปนไปตาม
ขอบังคับของบริษัท โดยกําหนดไวเปนการลวงหนาไมนอยกวา
7 วัน กอนวันประชุม เพื่อใหกรรมการไดมีเวลาศึกษาขอมูล
อยางเพียงพอกอนเขารวมการประชุม การประชุมแตละครั้ง
ใช เ วลาประมาณ 2 ชั่ ว โมง ทั้ ง นี้ ในป 2558 ที่ ผ  า นมา
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มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมจํานวนทั้งสิ้น 18 ครั้ง
ซึ่งมีการจัดประชุมทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง ยกเวนในเดือน
กุมภาพันธ จํานวน 2 ครั้ง กรกฎาคม จํานวน 3 ครั้ง กันยายน
จํานวน 3 ครั้ง และตุลาคม จํานวน 2 ครั้ง เนื่องจากบริษัท
มีความจําเปนตองจัดใหมีการประชุมดังกลาวเพิ่มเติม
สํ า หรั บ คณะกรรมการชุ ด ย อ ยมี ก ารประชุ ม
เพื่อปฏิบัติภารกิจตางๆ อยางเปนอิสระตามขอบเขตอํานาจ
หนาที่ และความรับผิดชอบทีไ่ ดรบั มอบหมายจากคณะกรรมการ
บริ ษั ท โดยเลขานุ ก ารของคณะกรรมการย อ ยแต ล ะชุ ด
เป น ผู  ดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ การประชุ ม โดยจั ด ส ง หนั ง สื อ แจ ง
นัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมเปนการลวงหนา
กอนการประชุม
ในป 2558 คณะกรรมการชุ ด ย อ ยต า งๆ
มีการประชุมของแตละชุด ดังนี้
1) คณะกรรมการตรวจสอบ มี ก ารประชุ ม
จํานวน 8 ครั้ง ในเดือนกุมภาพันธ 2 ครั้ง และในเดือนมีนาคม
พฤษภาคม สิงหาคม กันยายน พฤศจิกายน และธันวาคม
2) คณะกรรมการสรรหาและกํ า หนดค า
ตอบแทน มีการประชุมจํานวน 3 ครัง้ ในเดือนกุมภาพันธ เมษายน
และมิถุนายน
3) คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี มีการ
ประชุมจํานวน 4 ครั้ง ในเดือนกุมภาพันธ มิถุนายน กันยายน
และธันวาคม
4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีการ
ประชุมจํานวน 4 ครั้ง ในเดือนมกราคม เมษายน กรกฎาคม
และตุลาคม
บริษัทยังจัดใหมีการประชุมเฉพาะกรรมการ
อิสระ ซึง่ ประกอบดวยกรรมการอิสระจํานวน 6 คน โดยในป 2558
นี้ มีการประชุมจํานวน 4 ครั้ง ในเดือนกุมภาพันธ พฤษภาคม
สิงหาคม และพฤศจิกายน เพื่ออภิปรายปญหาตางๆ ที่เกี่ยวกับ
การจั ด การของบริ ษั ท โดยหากมี ป ระเด็ น หรื อ ข อ สั ง เกตที่ มี
ความสําคัญ คณะกรรมการอิสระจะนําเสนอทีป่ ระชุมคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อทราบหรือพิจารณาตอไปดวย
นอกจากนี้ กรรมการทุ ก คนยั ง มี ส  ว นร ว ม
ในการกํากับดูแลการบริหารงานของบริษัท โดยมีการประชุม
กรรมการเปนกลุม ยอยอยางไมเปนทางการในเรือ่ งเฉพาะเจาะจง
ตางๆ ซึ่งขึ้นอยูกับเรื่องที่จะปรึกษาหารือวา ตองการความรู
ความเชี่ยวชาญ รวมทั้งขอคิดเห็นทางดานใดจากกรรมการ อาทิ
ด า นวิ ศ วกรรม ด า นการผลิ ต หรื อ ด า นการบริ ห ารจั ด การ
เฉพาะเรือ่ ง เปนตน อีกทัง้ ยังไดมกี ารปรึกษาหารือปญหาขอปฏิบตั ิ
บางประเด็นทางโทรศัพทกับกรรมการบางคนที่มีประสบการณ
โดยตรง เปนประจําอยางสมํ่าเสมอ
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5.3.2 สรุปการเขารวมประชุมของกรรมการแตละคนในคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดยอย
การเขารวมประชุมของกรรมการแตละคน ในป 2558 (จํานวนครั้งที่เขารวมประชุม/จํานวนครั้งในการประชุมของคณะกรรมการ)

ชื่อ

คณะกรรมการ
คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ
คณะกรรมการ คณะกรรมการ
สรรหา
กํากับดูแล
บริหาร
บริษัท
ตรวจสอบ
อิสระ
และกําหนด
กิจการที่ดี
ความเสี่ยง
คาตอบแทน

1. นายวิทย วิริยประไพกิจ
ประธานกรรมการ

18/18

2. นายสมชาย สกุลสุรรัตน
รองประธานกรรมการ
และกรรมการอิสระ

17/18

3. นายทองฉัตร หงศลดารมภ
กรรมการอิสระ

11/18

4. นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ
กรรมการอิสระ

7/18

3/3

5. นายสมชาย พิพิธวิจิตรกร
กรรมการ

16/18

2/3

6. นายกมล จันทิมา
กรรมการ

17/18

7. นายเพิ่มพูน ไกรฤกษ
กรรมการอิสระ

12/18

8. นายปยะ วิริยประไพกิจ
กรรมการ
9. นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย
กรรมการอิสระ

8/8

4/4

10. นายพิชัย เอื้อศิริทรัพย
กรรมการอิสระ

17/18

11. นายวิน วิริยประไพกิจ
กรรมการ

18/18

12. นายนาวา จันทนสุรคน
กรรมการ

11/11

2/4
2/4

4/4
4/4

6/8

2/7
14/18

4/4

4/4

4/4

1/3
7/8

4/4

3/4

4/4

4/4

หมายเหตุ : กรณี ก รรมการบางคนที่ มิ ไ ด เ ข า ร ว มประชุ ม ในการประชุ ม คณะกรรมการหรื อ คณะกรรมการชุ ด ย อ ยแต ล ะชุ ด ตามข อ มู ล ที่ ป รากฏดั ง ตาราง
ขางตน เนื่องจากมีเหตุจําเปนหรือมีภารกิจที่สําคัญมากจนไมสามารถหลีกเลี่ยงได กรรมการที่มิไดเขารวมประชุมไดแจงการลาการประชุม
เป น การล ว งหน า ทุ ก ครั้ ง และหากกรรมการมี ป ระเด็ น ข อ สั ง เกตในเรื่ อ งที่ จ ะนํ า เสนอตามระเบี ย บวาระการประชุ ม ใด สามารถแจ ง ผ า น
เลขานุการบริษัทหรือเลขานุการคณะกรรมการชุดยอยของแตละชุด เพื่อนําเสนอใหที่ประชุมพิจารณา
* ลําดับที่ 8 นายปยะ วิริยประไพกิจ ไดลาออกจากกรรมการตั้งแตวันที่ 16 มิถุนายน 2558
* ลําดับที่ 12 นายนาวา จันทนสุรคน ไดรับการเลือกตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2558
เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2558
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5.4 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
5.4.1 การประเมินผลตนเองของคณะกรรมการ
บริษัท
บริษัทจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
โดยตนเองของคณะกรรมการบริ ษั ท เป น ประจํ า ทุ ก ป โดย
คณะกรรมการบริษทั ไดรเิ ริม่ ดําเนินการเปนครัง้ แรกในตนป 2549
ซึ่งทําการประเมินผลสําหรับป 2548 โดยใชหลักเกณฑตามแบบ
ประเมินผลตนเองของคณะกรรมการบริษัทประจําป (Board
of Directors Self-Assessment Guide) ของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย และดําเนินการประเมินผลเปนประจําทุกป
อยางตอเนื่องจนถึงปจจุบัน เพื่อเปนแนวทางใหคณะกรรมการ
ไดมีการพิจารณาทบทวนผลงาน ปญหา และอุปสรรคตางๆ
ในการปฏิบตั งิ านทีเ่ กิดขึน้ ในระหวางปทผี่ า นมา นอกจากนี้ ยังเปด
โอกาสให ก รรมการแต ล ะคนสามารถแสดงความคิ ด เห็ น ต อ
ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะโดยรวม เพื่อใหมี
การปรับปรุงและพัฒนาแนวทางการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการ
บริษทั ใหมปี ระสิทธิผลมากยิง่ ขึน้ อยางไรก็ดี คณะกรรมการบริษทั
ยังมิไดมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเปน
รายบุคคล
5.4.2 การประเมินผลตนเองของคณะกรรมการ
ชุดยอย
สํ า หรั บ การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านโดย
ตนเองของคณะกรรมการชุดยอย ในป 2558 คณะกรรมการ
ชุ ด ย อ ยทุ ก ชุ ด ได มี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านโดยตนเอง
แบบรายคณะ ตามแบบของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
แล ว สํ า หรั บ การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านโดยตนเอง แบบ
รายบุคคล มีคณะกรรมการชุดยอยที่ไดทําการประเมินฯ ไดแก
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน สวนคณะกรรมการ
ตรวจสอบไดมกี ารประเมินผลตนเองแบบรายคณะ ตัง้ แตป 2543
เปนตนมา ซึ่งในระยะแรกไดประเมินตามแบบประเมินผลตนเอง
ของคณะกรรมการตรวจสอบประจําป (Audit Committee SelfAssessment Guide) ตามแนวทางตัวอยางที่ไดจากสมาคม
สงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institue of Directors:
IOD) และจากสมาคมผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงสหรัฐอเมริกา
(The American Institute of Certified Public Accountants:
AICPA) จนถึงป 2554 คณะกรรมการตรวจสอบไดประเมินผล
ตนเองโดยใช “แบบสอบทานการปฏิบตั หิ นาทีข่ องคณะกรรมการ
ตรวจสอบดวยตนเอง” ตามแนวทางตัวอยางที่ไดจาก “คูมือ
คณะกรรมการตรวจสอบ” ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ที่ไดจัดทํารวมกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สมาคม
สงเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) และบริษทั ไพรซว อเตอร
เฮาส คู เ ปอร จํ า กั ด ซึ่ ง เผยแพร ใ ห บ ริ ษั ท จดทะเบี ย นทราบ
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เมือ่ วันที่ 28 ธันวาคม 2553 สําหรับรายงานผลการประเมินตนเอง
ของคณะกรรมการตรวจสอบไดรายงานใหคณะกรรมการบริษัท
ทราบเปนประจําทุกป โดยในป 2558 คณะกรรมการตรวจสอบ
ไดจดั ทําและนําเสนอรายงานผลการประเมินตนเอง แบบรายคณะ
ทัง้ สองรูปแบบการประเมินฯ ใหคณะกรรมการบริษทั ทราบทัง้ แบบ
ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และของตลาดหลักทรัพย
แห ง ประเทศไทย รวมทั้ ง รายงานผลการประเมิ น ตนเอง
แบบรายบุคคล ตามแบบของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
กลาวคือ ในป 2558 คณะกรรมการบริษัทไดรับทราบรายงาน
ผลการประเมินตนเอง แบบรายคณะของคณะกรรมการชุดยอย
ทุกชุด ตามแบบของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
5.5 คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป ครั้งที่ 16 เมื่อวันที่
5 เมษายน 2548 ไดมีมติอนุมัติปรับปรุงหลักเกณฑและอัตรา
การจายคาตอบแทนกรรมการของบริษัทใหเหมาะสมยิ่งขึ้น โดย
คาตอบแทนกรรมการบริษทั และกรรมการบริหารจะกําหนดใหเปน
คาตอบแทนรายเดือน สวนกรรมการชุดยอยอื่นจะกําหนดใหเปน
แตละครั้งของการประชุม สําหรับกรรมการผูจัดการใหญซึ่งเปน
ผู  บ ริ ห ารระดั บ สู ง จะได รั บ ค า ตอบแทนในฐานะของผู  บ ริ ห าร
ระดับสูงเทานัน้ จะไมไดรบั คาตอบแทนในฐานะของกรรมการอีก
ซึ่งบริษัทไดพิจารณาคาตอบแทนกรรมการและผูบริหารระดับสูง
ของบริษัทตามความเหมาะสมและสอดคลองกับขอบเขตภาระ
หนาที่ความรับผิดชอบ และเชื่อมโยงกับผลการดําเนินงานของ
บริ ษั ท โดยรวม สํ า หรั บ ผู  บ ริ ห ารระดั บ สู ง จะต อ งเชื่ อ มโยงกั บ
ผลการปฏิบัติงานตามเปาหมายการปฏิบัติงานประจําป (Goals
Program) ดวย ซึ่งคาตอบแทนและองคประกอบคาตอบแทน
แกกรรมการและผูบริหารระดับสูงนาจะอยูในระดับเพียงพอ
ที่จะจูงใจและรักษากรรมการและผูบริหารระดับสูงที่มีคุณภาพ
ไวไดตามที่ตองการ โดยมีการเปรียบเทียบกับคาตอบแทนของ
บริษัทกับบริษัทที่จัดอยูในระดับที่มีการกํากับดูแลกิจการที่ดี
และอยูในอุตสาหกรรมที่เทียบเคียงกันไดดวย และที่ประชุม
วิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2554
ไดมีมติอนุมัติการปรับปรุงคาตอบแทนกรรมการใหสอดคลอง
เหมาะสมกับแผนการปรับปรุงโครงสรางการบริหารจัดการของ
บริษัท
กลาวโดยสรุป คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
ระดับสูงของบริษทั เปนไปตามหลักเกณฑทเี่ สนอโดยคณะกรรมการ
สรรหาและกําหนดคาตอบแทน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ
ดวย และไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนของบริษัท โดยมี
รายละเอียดเกี่ยวกับคาตอบแทนกรรมการและผูบริหารป 2558
ปรากฏอยูในเรื่อง คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
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5.6 การพัฒนากรรมการและผูบริหาร
บริ ษั ท มี น โยบายในการส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให
กรรมการและผูบริหารระดับสูงของบริษัทไดเขารับการอบรม
หรือเขารวมในกิจกรรมดานตางๆ ของบริษัท เชน การไปศึกษา
ดูงานที่โรงงานของบริษัทจดทะเบียนอื่น เพื่อเปนการเพิ่มพูน
ความรูแ ละเพือ่ พัฒนาศักยภาพของบุคคลากรของบริษทั ใหสงู ขึน้
โดยนําความรูดังกลาวมาประยุกตใชเพื่อพัฒนาและปรับปรุง
การปฏิบัติงานของบริษัท ซึ่งมีทั้งการอบรมหรือสัมมนาที่จัดขึ้น
เองภายในบริษัท และที่สถาบันภายนอกเปนผูจัด นอกจากนี้
ยั ง มี ก ารหมุ น เวี ย นผู  บ ริ ห ารระดั บ สู ง ภายในกลุ  ม บริ ษั ท เพื่ อ
การเรียนรูงานและถายทอดประสบการณการบริหารจัดการ
ภายในกลุมบริษัทอีกดวย
เพื่ อ รองรั บ การดํ า เนิ น การดั ง กล า วข า งต น บริ ษั ท
ไดกําหนดนโยบายและระเบียบดานการบริหารงานบุคคล เรื่อง
การพัฒนาบุคลากร รวมทั้งแนวปฏิบัติวาดวยเรื่อง การฝกอบรม/
สัมมนาพนักงาน และแนวปฏิบัติวาดวยเรื่องการเบิกคาใชจาย
การฝกอบรม/สัมมนา
5.6.1 การพัฒนากรรมการ
1) การปฐมนิเทศกรรมการใหม
ในป 2558 บริษัทมีกรรมการบริษัท 1 คน
ที่ ไ ด รั บ การเลื อ กตั้ ง เข า มาใหม สํ า นั ก เลขานุ ก ารบริ ษั ท เป น
ผู  ร วบรวมและส ง มอบเอกสารและข อ มู ล ที่ เ ป น ประโยชน ต  อ
การปฏิบัติหนาที่ของกรรมการ ไดแก คูมือกรรมการ คูมืออํานาจ
ดําเนินการของบริษัท คูมือจริยธรรมของกรรมการบริษัท และ
ขอมูลอื่นที่สําคัญที่เกี่ยวกับบริษัท อาทิ ปรัชญาในการดําเนิน
ธุรกิจ จริยธรรมธุรกิจ วิสัยทัศน คานิยม จริยธรรมพนักงาน และ
ความขัดแยงทางผลประโยขน ซึง่ บริษทั ไดจดั พิมพเปนคูม อื บริษทั
ที่เรียกวา วิถีเอสเอสไอ (SSI WAY)
2) การอบรมสัมมนาของกรรมการ
ในโครงการอบรมสัมมนาตางๆ
รายละเอียดขอมูลปรากฏอยูใ นรายละเอียด
เกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท
5.6.2 การพัฒนาผูบ ริหารและแผนการสืบทอดงาน
1) การปฐมนิเทศผูบริหารใหม
สํ า หรั บ ผู  บ ริ ห ารใหม บริ ษั ท ได จั ด ให มี
การแนะนําลักษณะธุรกิจ การดําเนินงานของบริษัท และของ
หน ว ยงานต า งๆ โดยผู  บ ริ ห ารของแต ล ะหน ว ยงาน รวมทั้ ง
จัดเอกสารและขอมูลที่เกี่ยวของในการปฏิบัติงานของผูบริหาร
ใหเปนคูมือในการทํางาน อาทิ คูมืออํานาจดําเนินการของบริษัท
คูมือบริษัท “วิถีเอสเอสไอ (SSI WAY)”
2) การอบรมสัมมนาของผูบริหาร
รายละเอียดขอมูลปรากฏอยูใ น รายละเอียด
เกี่ยวกับคณะผูบริหาร

รายงานประจําป 2558
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)
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สําหรับแผนการสืบทอดงาน บริษัทไดมี
นโยบายและระเบี ย บด า นการบริ ห ารงานบุ ค คล ภาคพิ เ ศษ
ที่ 2/2548 เรื่อง แผนทดแทนตําแหนง (Succession Plan) เพื่อ
เปนการวางแผนและเตรียมความพรอมดานอัตรากําลังของ
บริษัทในอนาคต โดยกําหนดผูสืบทอดตําแหนง (Successor)
ในตําแหนงงานหลัก (Key Position)
คณะอนุ ทํ า งานวางแผนและพั ฒ นา
ผู  สื บ ทอดตํ า แหน ง (Succession Plan Sub-Committee)
ไดวางแผนและกําหนดรูปแบบการพัฒนาผูสืบทอดตําแหนง
โดยให มี แ ผนการพั ฒ นาผู  สื บ ทอดตํ า แหน ง เป น รายบุ ค คล
(Individual Development Plan) เพื่อใหผูสืบทอดตําแหนง
มี ศั ก ยภาพครบถ ว นตามแนวทางที่ บ ริ ษั ท ได กํ า หนดไว โดย
บริษัทไดกําหนดพนักงานผูสืบทอดตําแหนงงานที่สําคัญ ยกเวน
ตํ า แหน ง กรรมการผู  จั ด การใหญ ข องบริ ษั ท และจั ด ทํ า แผน
พัฒนาบุคคลดังกลาวแลวเสร็จและมีการปรับปรุงตามระยะเวลา
ที่เหมาะสม

คณะกรรมการชุดยอย
คณะกรรมการบริษทั ไดกระจายอํานาจหนาทีค่ วามรับผิดชอบ
ในการกํากับดูแลบริษัท โดยแตงตั้งคณะกรรมการชุดยอยตางๆ
เพื่อแบงเบาภาระของคณะกรรมการบริษัท ใหชวยศึกษาและ
กลั่นกรองงานที่มีความสําคัญตามขอบเขตอํานาจหนาที่ที่ได
รับมอบหมายจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมจํานวน
6 ชุด และเมื่อป 2554 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทไดมีมติ
อนุมัติใหปรับปรุงโครงสรางการบริหารจัดการของบริษัท ทําให
คณะกรรมการชุดยอยเหลือเพียง 4 ชุด ดังนี้
1) คณะกรรมการตรวจสอบ
2) คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
3) คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการชุ ด ย อ ยเกื อ บทุ ก ชุ ด มี ก รรมการอิ ส ระเป น
ประธานกรรมการเวนแตคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีสมาชิกทุกคนเปนกรรมการอิสระ
ส ว นคณะกรรมการกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี แ ละคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงมีสมาชิกสวนใหญเปนกรรมการอิสระ สําหรับ
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนสมาชิกสวนใหญ
ยังไมเปนกรรมการอิสระ ซึง่ คณะกรรมการบริษทั จะพิจารณาใหมี
กรรมการอิสระเพิม่ ขึน้ ในโอกาสทีเ่ หมาะสมตอไป สวนการกําหนด
ระยะเวลาทีก่ รรมการชุดยอยตางๆ จะดํารงตําแหนงในแตละวาระ
เปนไปตามทีบ่ ริษทั กําหนดวาระละ 3 ป สําหรับการกําหนดจํานวน
วาระสูงสุดทีก่ รรมการจะดํารงตําแหนงติดตอกันในคณะกรรมการ
ชุดยอยตางๆ นั้น บริษัทยังมิไดกําหนดไว
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นอกจากนี้ เมื่อป 2554 คณะกรรมการบริษัทยังไดมีมติ
ใหจัดตั้งคณะกรรมการจัดการ (Management Committee)
ขึ้น เพื่อรับผิดชอบภาระงานบางสวนแทนคณะกรรมการบริหาร
มีสมาชิกประกอบดวยผูบริหารระดับสูงของบริษัท โดยแตงตั้ง
นายวิน วิรยิ ประไพกิจ กรรมการบริษทั และกรรมการผูจ ดั การใหญ
ดํารงตําแหนงเปนประธานเจาหนาที่บริหารกลุม SSI ซึ่งจะทํา
หนาที่เปนประธานคณะกรรมการจัดการ ดังกลาวดวย
โดยรายละเอียดขอมูลเกี่ยวกับขอบเขต อํานาจหนาที่ และ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดยอยตางๆ มีดังนี้

1. คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2558 คณะกรรมการตรวจสอบ
ประกอบดวยกรรมการจํานวน 3 คน วาระการดํารงตําแหนง
คราวละ 3 ป (ตั้งแตวันที่ 30 มิถุนายน 2557 ถึงวันที่ 29 มิถุนายน
2560) ดังนี้
1. นายสมชาย สกุลสุรรัตน
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายเพิ่มพูน ไกรฤกษ
กรรมการตรวจสอบ
3. นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย
กรรมการตรวจสอบ
โดยกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 คนดังกลาว มีความรูและ
ประสบการณเพียงพอที่จะสามารถทําหนาที่ในการสอบทาน
ความนาเชื่อถือของงบการเงิน
ขอบเขต อํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานใหบริษัทมีรายงานทางการเงินอยางถูกตอง
และเพียงพอ
2. สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal
Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล รวมทั้งพิจารณาความเปนอิสระ
ของสํ า นั ก ตรวจสอบภายใน ตลอดจนให ค วามเห็ น ชอบ
ในการพิจารณาแตงตั้ง โยกยาย เลิกจางผูบริหารสูงสุดของ
สํานักตรวจสอบภายใน
3. สอบทานใหบริษทั ปฏิบตั ติ ามกฎหมายวาดวยหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย และกฎหมายทีเ่ กีย่ วของ กับธุรกิจของบริษทั
รวมทั้งกฎ/ ระเบียบ/ ประกาศ/ คําสั่ง ที่ออกโดยอาศัยอํานาจ
ตามกฎหมายดังกลาว
4. สอบทานระบบการบริ ห ารความเสี่ ย งของบริ ษั ท
โดยมุงเนนในความเสี่ยงที่สําคัญของบริษัท
5. พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้ง และเสนอคาตอบแทน
ผูสอบบัญชีของบริษัท
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6. พิ จ ารณารายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น หรื อ รายการที่ อ าจ
มีความขัดแยงทางผลประโยชนใหเปนไปตามกฎหมายวาดวย
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และกฎหมายทีเ่ กีย่ วของกับธุรกิจ
ของบริษัท รวมทั้งกฎ/ ระเบียบ/ ประกาศ/ คําสั่ง ที่ออกโดยอาศัย
อํานาจตามกฎหมายดังกลาว
7. พิจารณาวาจางที่ปรึกษาเฉพาะกิจ ในกรณีที่ตองการ
คําแนะนําหรือความรูจากผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน ดวยคาใชจาย
ของบริษัท
8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
9. ในการปฏิ บั ติ ห น า ที่ ข องคณะกรรมการตรวจสอบ
หากพบหรือมีขอสงสัยวามีรายการหรือการกระทําดังตอไปนี้
ซึ่ ง อาจมี ผ ลกระทบอย า งมี นั ย สํ า คั ญ ต อ ฐานะการเงิ น และ
ผลการดําเนินงานของบริษัทใหคณะกรรมการตรวจสอบรายงาน
ตอคณะกรรมการของบริษทั เพือ่ ดําเนินการปรับปรุงแกไขภายใน
เวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
9.1 รายการที่เกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
9.2 การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพรอง
ที่สําคัญในระบบการควบคุมภายใน
9.3 การฝ า ฝ น ตามกฎหมายว า ด ว ยหลั ก ทรั พ ย
และตลาดหลักทรัพย และกฎหมายทีเ่ กีย่ วของกับธุรกิจของบริษทั
รวมทั้งกฎ/ ระเบียบ/ ประกาศ/ คําสั่ง ที่ออกโดยอาศัยอํานาจ
ตามกฎหมายดังกลาว
10. รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ใหคณะกรรมการบริษัททราบอยางนอยปละสองครั้ง
11. จั ด ทํ า รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดย
เปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท ซึ่งรายงานดังกลาว
ตองลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และตองประกอบดวย
ข อ มู ล ตามหลั ก เกณฑ แ ละข อ กํ า หนดของตลาดหลั ก ทรั พ ย
แหงประเทศไทย

2. คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2558 คณะกรรมการสรรหา
และกําหนดคาตอบแทน ประกอบดวยกรรมการจํานวน 3 คน
วาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป (ตัง้ แตวนั ที่ 1 กันยายน 2557
ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2560) ดังนี้
1. นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
2. นายสมชาย พิพิธวิจิตรกร
กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
3. นายนาวา จันทนสุรคน
กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
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ขอบเขต หนาที่ และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
1. หนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับดานการสรรหา
1.1 สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดํารง
ตําแหนงเปนกรรมการบริษัทและผูบริหารระดับสูงในตําแหนง
ตั้งแตกรรมการผูจัดการใหญขึ้นไป เพื่อใหคณะกรรมการบริษัท
พิ จ ารณาแต ง ตั้ ง สํ า หรั บ ผู  บ ริ ห ารระดั บ สู ง ในตํ า แหน ง ตั้ ง แต
กรรมการผูจัดการใหญขึ้นไป และในกรณีที่ตําแหนงกรรมการ
ว า งลงเพราะเหตุ อื่ น นอกจากถึ ง คราวออกตามวาระ หรื อ ให
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาคัดเลือกเพื่อเสนอชื่อใหที่ประชุม
ผูถือหุนเปนผูแตงตั้งสําหรับกรณีอื่น
1.2 ในการสรรหาบุคคลเพือ่ เสนอชือ่ ใหคณะกรรมการ
บริษัทหรือที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงตั้งเปนกรรมการบริษัท
หรือผูบริหารระดับสูงในตําแหนงตั้งแตกรรมการผูจัดการใหญ
ขึน้ ไป ตามทีก่ ลาวในขอ 1.1 นัน้ คณะกรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทนควรดําเนินการดังนี้
1.2.1 กํ า หนดคุ ณ สมบั ติ แ ละลั ก ษณะส ว นตั ว
อื่นที่เห็นวามีความสําคัญของกรรมการและผูบริหารระดับสูง
ในตําแหนงตั้งแตกรรมการผูจัดการใหญขึ้นไป ที่ตองการสรรหา
เชน ความเปนผูน าํ ความรู และประสบการณ และความเชีย่ วชาญ
เฉพาะด า นที่ ต  อ งการ มี คุ ณ ธรรมและความรั บ ผิ ด ชอบต อ
ผลงาน (Integrity and Accountability) ยึดมั่นในการทํางาน
อยางมีหลักการและมาตรฐานเยี่ยงมืออาชีพ มีวุฒิภาวะและ
ความมัน่ คง และกลาแสดงความคิดเห็นทีแ่ ตกตางและเปนอิสระ
เปนตน
1.2.2 พิ จ ารณาความเป น อิ ส ระของบุ ค คล
ที่ จ ะเสนอชื่ อ ให เ ป น กรรมการประเภทอิ ส ระของบริ ษั ท ว า
มีคุณสมบัติครบถวนในการดํารงตําแหนงเปนกรรมการอิสระ
ของบริษัทหรือไม
1.2.3 พิ จ ารณาความเพี ย งพอของการอุ ทิ ศ
เวลาสํ า หรั บ การปฏิ บั ติ ห น า ที่ ใ นฐานะกรรมการบริ ษั ท เช น
ในการพิ จ ารณาเสนอชื่ อ กรรมการเดิ ม เข า ดํ า รงตํ า แหน ง ต อ
อีกวาระ อาจประเมินจากจํานวนครั้งของการเขารวมประชุม
คณะกรรมการบริษทั สวนบุคคลทีจ่ ะถูกเสนอชือ่ เปนกรรมการใหม
อาจพิจารณาจากจํานวนบริษทั ทีบ่ คุ คลนัน้ ดํารงตําแหนงอยูก อ น
ที่จะเขาเปนกรรมการบริษทั
1.2.4 ตรวจสอบให ร อบคอบว า บุ ค คลที่ จ ะ
ถูกเสนอชื่อนั้น มีคุณสมบัติตามกฎหมายและขอกําหนดของ
หนวยราชการ
1.3 ทบทวนและเสนอความเห็ น ต อ คณะกรรมการ
บริษทั เกีย่ วกับความเหมาะสมของขนาด (Size) และองคประกอบ
(Composition) ของคณะกรรมการบริษทั เพือ่ ใหการปฏิบตั หิ นาที่
ของคณะกรรมการบริษัทเปนอยางมีประสิทธิผล เชน ควรจะ
มีจํานวนกรรมการเพียงพอที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อแตงตั้ง
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เปนกรรมการของคณะกรรมการชุดยอยที่คณะกรรมการบริษัท
จัดตัง้ ขึน้ สวนองคประกอบของคณะกรรมการบริษทั ควรประกอบ
ดวยกรรมการที่มีความรู ความสามารถ ประสบการณ และ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะดานที่หลากหลาย เพื่อใหการพิจารณา
ตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทในเรื่องตางๆ มีความรอบคอบ
รัดกุมยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ควรพิจารณาถึงความเหมาะสมของ
จํานวนกรรมการที่เปนอิสระเพื่อใหเปนไปตามหลักการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดี
1.4 ปฏิบัติหนาที่อื่นใดที่เกี่ยวกับการสรรหากรรมการ
ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
2. หน า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ การกํ า หนด
คาตอบแทน
2.1 พิจารณาคาตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท
กรรมการของคณะกรรมการชุ ด ย อ ยที่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท
จั ด ตั้ ง ขึ้ น และผู  บ ริ ห ารระดั บ สู ง ในตํ า แหน ง ตั้ ง แต ก รรมการ
ผูจัดการใหญขึ้นไป เพื่อใหคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุม
ผูถือหุนพิจารณาอนุมัติแลวแตกรณี คาตอบแทนในที่นี้ ใหหมาย
รวมถึง (ก) คาตอบแทนประจํา (Retainer) ซึ่งเปนคาตอบแทน
ทีจ่ า ยเปนรายเดือน (ข) คาเบีย้ ประชุม (Attendance Fee) ซึง่ เปน
คาตอบแทนที่จายเปนรายครั้งตอการประชุมสําหรับกรรมการ
ที่ เ ข า ร ว มประชุ ม (ค) ค า ตอบแทนที่ จ  า ยตามผลการดํ า เนิ น
งานของบริษัท (Incentive) ซึ่งไดแก โบนัสหรือบําเหน็จ และ
(ง) ผลประโยชนอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด
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2.2 เพื่อใหการพิจารณาคาตอบแทนมีความโปรงใส
เปนธรรม และสมเหตุสมผล คณะกรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทนควรดําเนินการพิจารณาคาตอบแทนตามหลักเกณฑ
และแนวทางดังตอไปนี้
2.2.1 ค า ตอบแทนควรสมเหตุ ส มผลและอยู 
ในระดับที่สามารถที่จะดึงดูดและรักษากรรมการและผูบริหาร
ระดับสูงทีม่ คี ณ
ุ สมบัตทิ บี่ ริษทั ตองการ โดยอาจพิจารณาเปรียบเทียบ
กับขอมูลการจายคาตอบแทนของบริษัทอื่นที่มีการกํากับดูแล
กิจการที่ดีและเทียบเคียงกันได เชน ขนาดของกิจการ (Size)
ซึ่งอาจวัดไดจากยอดขายหรือยอดสินทรัพยรวม เปนตน ระดับ
ของกําไร (Profitablility) และความยากงายของการบริหาร
(Complexity)
2.2.2 ค า ตอบแทนกรรมการควรเหมาะสม
และสอดคลองกับขอบเขตหนาที่ความรับผิดชอบของกรรมการ
แตละคน กรรมการที่ไดรับมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบ
มากขึ้น ก็ควรไดรับคาตอบแทนที่เพิ่มขึ้นดวย เชน กรรมการ
ชุดยอย นอกจากจะไดรับคาตอบแทนในฐานะที่เปนกรรมการ
บริ ษั ท แล ว ควรได รั บ ค า ตอบแทนเพิ่ ม เติ ม ในฐานะเป น
กรรมการชุดยอยดวย ประธานกรรมการบริษัทและประธาน
คณะกรรมการชุดยอยควรไดรับคาตอบแทนมากกวาสมาชิก
ของคณะกรรมการบริ ษั ท และสมาชิ ก ของคณะกรรมการ
ชุดยอยในอัตราที่เหมาะสม
2.2.3 ค า ตอบแทนของกรรมการที่ จ  า ยตาม
ผลการดํ า เนิ น งานประจํ า ป ข องบริ ษั ท เช น โบนั ส กรรมการ
ควรเชื่ อ มโยงกั บ ผลตอบแทนที่ จ  า ยให แ ก ผู  ถื อ หุ  น ในรู ป ของ
เงินปนผล หากปใดมิไดมีการจายเงินปนผลแกผูถือหุน ก็จะไมมี
การพิจารณาการจายโบนัสใหแกกรรมการ
2.2.4 กรรมการที่ เ ป น ผู  บ ริ ห ารของบริ ษั ท ด ว ย
จะไดรับคาตอบแทนในฐานะของผูบริหารเทานั้น จะไมไดรับ
คาตอบแทนในฐานะกรรมการของบริษัทแตอยางใด
2.3 ทบทวนและให คํ า แนะนํ า ต อ กรรมการบริ ษั ท
เกี่ยวกับความเหมาะสมของคาตอบแทนกรรมการเปนประจํา
ทุกป โดยพิจารณาตามหลักเกณฑและแนวทางการพิจารณา
คาตอบแทนดังกลาวขางตนกอนนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน
เพื่อพิจารณาอนุมัติ
2.4 ประเมินผลการปฏิบัติงานของผูบริหารระดับสูง
ในตํ า แหน ง ตั้ ง แต ก รรมการผู  จั ด การใหญ ขึ้ น ไป เพื่ อ กํ า หนด
คาตอบแทนกอนนําเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
เปนประจําทุกป ในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปของ
ผู  บ ริ ห ารระดั บ สู ง ในตํ า แหน ง ตั้ ง แต ก รรมการผู  จั ด การใหญ
ขึ้นไปนั้น ควรจะพิจารณาจากผลการดําเนินงานประจําปของ
บริ ษั ท โดยรวม ผลการปฏิ บั ติ ห น า ที่ ใ นด า นที่ สํ า คั ญ อื่ น และ
การสร า งผลตอบแทนให แ ก บ ริ ษั ท และผู  ถื อ หุ  น ในระยะยาว
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นอกจากนี้ ควรจะเปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานของบริษัท
อื่ น ที่ อ ยู  ใ นอุ ต สาหกรรมเดี ย วกั น ที่ เ ที ย บเคี ย งกั น ได ป ระกอบ
พิจารณาดวย
2.5 ปฏิ บั ติ ห น า ที่ อื่ น ใดที่ เ กี่ ย วกั บ การกํ า หนด
คาตอบแทนตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
3. ที่ปรึกษาภายนอก (Outside Advisors) ในการปฏิบัติ
หน า ที่ ข องคณะกรรมการสรรหาและกํ า หนดค า ตอบแทน
ใหคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนมีอํานาจใน
การวาจางที่ปรึกษาภายนอกตามที่เห็นวาจําเปนและเหมาะสม
เพื่อใหสามารถขอคําปรึกษาจากผูเชี่ยวชาญในเรื่องที่จะชวยให
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนสามารถปฏิบัติ
หน า ที่ ต ามที่ กํ า หนดไว ใ นกฎบั ต รนี้ ไ ด อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
และประสิทธิผลการรายงาน (Reporting Responsibilities)
คณะกรรมการสรรหาและกํ า หนดค า ตอบแทนควรรายงาน
ผลการปฏิบัติหนาที่ตามที่กําหนดไวในกฏบัตร ดังนี้
• รายงานผลการประชุ ม ของคณะกรรมการสรรหา
และกํ า หนดค า ตอบแทนหลั ง จากการประชุ ม ทุ ก ครั้ ง ต อ
คณะกรรมการบริ ษั ท เพื่ อ ทราบ นอกจากนี้ ควรรายงานต อ
คณะกรรมการบริ ษั ท ในเรื่ อ งเกี่ ย วกั บ การสรรหาและกํ า หนด
คาตอบแทนที่สําคัญอื่น ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทนเห็นวาคณะกรรมการบริษัทควรจะไดรับทราบ
• รายงานผลการปฏิบัติหนาที่คณะกรรมการสรรหา
และกํ า หนดค า ตอบแทนในป ที่ ผ  า นมาต อ ผู  ถื อ หุ  น โดยจั ด ทํ า
เปนรายงานและเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท

3. คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ
ที่ดี ประกอบดวยกรรมการจํานวน 3 คน วาระการดํารงตําแหนง
คราวละ 3 ป (ตั้งแตวันที่ 4 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่ 3 ธันวาคม
2559) ดังนี้
1. นายกมล จันทิมา
ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
2. นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย
กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
3. นายพิชัย เอื้อศิริทรัพย
กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ขอบเขต หนาที่ และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
01. เสนอทบทวนนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ
บริษทั ตอคณะกรรมการบริษทั โดยยึดมัน่ ในปรัชญาในการดําเนิน
ธุ ร กิ จ และจริ ย ธรรมธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท รวมทั้ ง ให เ ปรี ย บเที ย บ
กับหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีที่เปนสากล
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02. พั ฒ นาและทบทวนกระบวนการหรื อ แนวปฏิ บั ติ
ในการกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี เพื่ อ นํ า เสนอหรื อ แนะนํ า ต อ
คณะกรรมการบริษัท
03. ติดตามดูแลการปฏิบัติงานของฝายจัดการใหเปนไป
ตามนโยบายและแนวปฏิ บั ติ ใ นการกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี
ของบริษัทที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
04. ใหคําปรึกษาฝายจัดการเรื่องความรับผิดชอบตอสังคม
ของบริษัท (Corporate Social Responsibility - CSR)
05. กํากับดูแลใหฝายจัดการของบริษัทมีแผนปฏิบัติงาน
ที่ ชั ด เจนในการปฏิ บั ติ ต ามนโยบาย CSR และติ ด ตาม
ผลการปฏิ บั ติ ต ามแผนงานของฝ า ยจั ด การ เพื่ อ รายงานต อ
คณะกรรมการบริษัท
06. ทบทวนปรัชญาในการดําเนินธุรกิจ จริยธรรมธุรกิจ
จริ ย ธรรมกรรมการ จริ ย ธรรมของพนั ก งาน และแนวปฏิ บั ติ
ที่เกี่ยวของตามความเหมาะสม เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการ
บริษัท
07. พิ จ ารณาว า จ า งที่ ป รึ ก ษาเฉพาะกิ จ จากภายนอก
เกี่ยวกับเรื่องการกํากับดูแลกิจการที่ดี เมื่อเห็นวามีความจําเปน
และเหมาะสม ดวยคาใชจายของบริษัท
08. ให ก รรมการกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ไ ด รั บ การอบรม
เสริ ม สร า งความรู  ใ นเรื่ อ งที่ เ กี่ ย วข อ งต อ การดํ า เนิ น งานของ
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีได ดวยคาใชจายของบริษัท
09. ปฏิบตั กิ ารอืน่ ใดตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมาย
อันเกี่ยวเนื่องกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี
10. รายงานผลการดํ า เนิ น งานเกี่ ย วกั บ การกํ า กั บ ดู แ ล
กิจการของบริษทั ตอคณะกรรมการบริษทั เพือ่ ทราบตามวาระและ
โอกาสอันควรอยางนอยปละสองครั้ง และตองรายงานโดยพลัน
ตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบหรือพิจารณาในกรณีที่มีเรื่อง
ซึ่งมีผลกระทบตอบริษัทอยางมีนัยสําคัญ รวมทั้งใหความเห็น
หรือขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแกไขตามความเหมาะสม
11. รายงานการกํากับดูแลกิจการของบริษัทตอผูถือหุน
เพื่อทราบเปนประจําทุกป โดยเปดเผยไวในรายงานประจําป
(แบบ 56-2) ของบริษัท ไดแก
11.1 รายงานของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ที่ลงนามโดยประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
11.2 รายงานการปฏิ บั ติ ต ามหลั ก การกํ า กั บ ดู แ ล
กิจการที่ดีที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยหรือสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยประกาศ
กําหนด
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4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประกอบดวยกรรมการจํานวน 3 คน วาระการดํารงตําแหนงคราวละ
3 ป (ตั้งแตวันที่ 4 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่ 3 ธันวาคม 2559) ดังนี้
1. นายทองฉัตร หงศลดารมภ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายสมชาย พิพิธวิจิตรกร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายเพิ่มพูน ไกรฤกษ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
ขอบเขต หนาที่ และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. สอบทานและนําเสนอนโยบายการบริหารความเสี่ยง
และความเสีย่ งทีย่ อมรับได (Risk Appetite) ใหแกคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. กํ า กั บ ดู แ ลการพั ฒ นาและการปฏิ บั ติ ต ามกรอบ
การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองคกร
3. สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยง เพื่อติดตาม
ความเสี่ยงที่สําคัญและดําเนินการเพื่อใหมั่นใจไดวาองคกร
มีการจัดการความเสี่ยงอยางมีประสิทธิภาพและตอเนื่อง
4. ใหขอ เสนอเพิม่ เติมสําหรับการจัดการความเสีย่ ง รวมถึง
ปญหาและอุปสรรคในการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง
ใหแกคณะกรรมการบริษัททราบ
5. ขอความเห็ น จากที่ ป รึ ก ษาภายนอก เมื่ อ เห็ น ว า
มีความจําเปนและเหมาะสม รวมทัง้ การไดรบั การอบรมเสริมสราง
ความรูในเรื่องที่เกี่ยวของตอการดําเนินงานของคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง โดยบริษัทเปนผูรับผิดชอบคาใชจา ย
6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
อันเกี่ยวเนื่องกับการบริหารความเสี่ยง

5. คณะกรรมการจัดการ
ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2558 คณะกรรมการจั ด การ
ประกอบดวยผูบริหารจํานวน 9 คน ดังนี้
1. นายวิน วิริยประไพกิจ
ประธานคณะกรรมการจัดการ
2. นายนาวา จันทนสุรคน
กรรมการจัดการ
3. นายกิตติศักดิ์ มาพะเนาว
กรรมการจัดการ
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4. นายณรงคฤทธิ์ โชตินุชิตตระกูล
กรรมการจัดการ
5. นายสมศักดิ์ ศิวะไพบูลย
กรรมการจัดการ
6. นายถาวร คณานับ
กรรมการจัดการ
7. นายมนินทร อินทรพรหม
กรรมการจัดการ
8. นายสุชาติ พลายศิริ
กรรมการจัดการ
ขอบเขต หนาที่ และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการจัดการ
1. ศึกษา วิเคราะห เพือ่ เสนอคณะกรรมการบริษทั พิจารณา
อนุมัติเกี่ยวกับนโยบาย กลยุทธ แผนงานระยะยาว แผนงาน
ประจําป (งบประมาณ) แผนหรืองบประมาณการลงทุน (Capital
Budget) แผนการขยายงาน แผนการดําเนินการในธุรกิจใหม
หรือรวมทุน
2. รับผิดชอบในการดําเนินการตามนโยบาย แผนงาน
ที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งการติดตามและ
วิเคราะหผลการดําเนินการตามนโยบายและตามแผนงาน เพื่อ
เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
3. อํานาจตางๆ ของคณะกรรมการจัดการ ใหเปนไป
ตามและ/หรือจํากัดขอบเขตโดยแผนภูมกิ ารอนุมตั ภิ ายใตอาํ นาจ
ดําเนินการ (Authorisation Chart) ที่อนุมัติโดยคณะกรรมการ
บริษัท
4. ดํ า เนิ น การเรื่ อ งอื่ น ใดตามที่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท
มอบหมาย

การสรรหาและแตงตั้งกรรมการและผูบริหาร
ระดับสูงสุด
1. กรรมการอิสระ
• คณะกรรมการสรรหาและกํ า หนดค า ตอบแทน
ไดกําหนดหลักเกณฑในการคัดเลือกกรรมการอิสระไวในกฎบัตร
ของคณะกรรมการชุ ด นี้ ซึ่ ง มี ร ายละเอี ย ดข อ มู ล ปรากฏอยู 
ในกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
ในขอที่ 5.1.2
• คุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท มีรายละเอียดขอมูล
เกีย่ วกับการกําหนดจํานวนและคุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระ ดังนี้
(1) โครงสรางคณะกรรมการบริษทั ตองมีกรรมการอิสระ
อยางนอยหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท
แตตองไมนอยกวาสามคน
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(2) กรรมการอิ ส ระแต ล ะคนของบริ ษั ท ต อ งเป น ไป
ตามหลักเกณฑดังตอไปนี้
(ก) ถือหุน ไมเกินรอยละ 0.5 ของจํานวนหุน ทีม่ สี ทิ ธิ
ออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม
ผูถ อื หุน รายใหญ หรือผูม อี าํ นาจควบคุมของบริษทั ทัง้ นี้ ใหนบั รวม
การถือหุนของผูที่เกี่ยวของของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ดวย
(ข) ไม เ ป น หรื อ เคยเป น กรรมการที่ มี ส  ว นร ว ม
บริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจํา หรือ
ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม
บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือของผูมีอํานาจ
ควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาว
มาแลวไมนอยกวาสองปกอนไดรับการแตงตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะ
ต อ งห า มดั ง กล า วไม ร วมถึ ง กรณี ที่ ก รรมการอิ ส ระเคยเป น
ขาราชการ หรือทีป่ รึกษาของสวนราชการซึง่ เปนผูถ อื หุน รายใหญ
หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท
(ค) ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต
หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เปนบิดา
มารดา คู  ส มรส พี่ น  อ ง และบุ ต ร รวมทั้ ง คู  ส มรสของบุ ต ร
ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคล
ที่ จ ะได รั บ การเสนอให เ ป น ผู  บ ริ ห ารหรื อ ผู  มี อํ า นาจควบคุ ม
ของบริษัทหรือบริษัทยอย
(ง) ไม มี ห รื อ เคยมี ค วามสั ม พั น ธ ท างธุ ร กิ จ กั บ
บริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือ
ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวาง
การใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้งไมเปนหรือเคย
เปนผูถือหุนที่มีนัย หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูที่มีความสัมพันธ
ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุน
รายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพน
จากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนไดรับ
การแตงตั้งความสัมพันธทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทํา
รายการทางการคาที่กระทําเปนปกติเพื่อประกอบกิจการ การเชา
หรือใหเชาอสังหาริมทรัพย รายการเกี่ยวกับสินทรัพยหรือบริการ
หรือการใหหรือรับความชวยเหลือทางการเงิน ดวยการรับหรือ
ใหกยู มื คํา้ ประกัน การใหสนิ ทรัพยเปนหลักประกันหนีส้ นิ รวมถึง
พฤติการณอื่นทํานองเดียวกัน ซึ่งเปนผลใหบริษัทหรือคูสัญญา
มี ภ าระหนี้ ที่ ต  อ งชํ า ระต อ อี ก ฝ า ยหนึ่ ง ตั้ ง แต ร  อ ยละสามของ
สินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแตยี่สิบลานบาทขึ้นไป
แลวแตจํานวนใดจะตํ่ากวา ทั้งนี้ การคํานวณภาระหนี้ดังกลาว
ใหเปนไปตามวิธีการคํานวณมูลคาของรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑ
ในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม แตในการพิจารณา
ภาระหนี้ดังกลาว ใหนับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหวางหนึ่งป
กอนวันที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
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(จ) ไม เ ป น หรื อ เคยเป น ผู  ส อบบั ญ ชี ข องบริ ษั ท
บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมี
อํานาจควบคุมของบริษัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจ
ควบคุม หรือหุนสวนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชี
ของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ
หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู เวนแตจะไดพนจาก
การมี ลั ก ษณะดั ง กล า วมาแล ว ไม น  อ ยกว า สองป ก  อ นได รั บ
การแตงตั้ง
(ฉ) ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ
ซึ่ ง รวมถึ ง การให บ ริ ก ารเป น ที่ ป รึ ก ษากฎหมายหรื อ ที่ ป รึ ก ษา
ทางการเงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวาสองลานบาทตอปจาก
บริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือ
ผูม อี าํ นาจควบคุมของบริษทั และไมเปนผูถ อื หุน ทีม่ นี ยั ผูม อี าํ นาจ
ควบคุม หรือหุนสวนของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแต
จะไดพน จากการมีลกั ษณะดังกลาวมาแลวไมนอ ยกวาสองปกอ น
ไดรับการแตงตั้ง
(ช) ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพื่อเปน
ตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญหรือผูถือหุน
ซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญ
(ซ) ไม ป ระกอบกิ จ การที่ มี ส ภาพอย า งเดี ย วกั น
และเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทยอย
หรือไมเปนหุนสวนที่มีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มี
สวนรวมบริหารงานลูกจาง พนักงาน ทีป่ รึกษาทีร่ บั เงินเดือนประจํา
หรือถือหุน เกินรอยละหนึง่ ของจํานวนหุน ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมด
ของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและ
เปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทยอย
(ฌ) ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความ
เห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัทภายหลัง
ที่ไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการอิสระที่มีลักษณะเปนไปตาม
วรรคหนึ่ง (ก) ถึง (ฌ) แลว กรรมการอิสระอาจไดรับมอบหมาย
จากคณะกรรมการใหตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท
บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน
ผู  ถื อ หุ  น รายใหญ หรื อ ผู  มี อํ า นาจควบคุ ม ของบริ ษั ท โดยมี
การตัดสินใจในรูปแบบขององคคณะ (Collective Decision) ได
หมายเหตุ
• ผูที่เกี่ยวของ หมายความวา บุคคลตามมาตรา 258
แหงประราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
• ผูถ อื หุน ทีม่ นี ยั หมายความวา ผูถ อื หุน ในกิจการใดเกินกวา
รอยละสิบของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการนั้น
และการถือหุนดังกลาวใหนับรวมหุนที่ถือโดยผูที่เกี่ยวของดวย
• หุนสวน หมายความวา บุคคลที่ไดรับมอบหมายจาก
สํานักงานสอบบัญชี หรือผูใหบริการทางวิชาชีพ ใหเปนผูลง
ลายมือชื่อในรายงานการสอบบัญชี หรือรายงานการใหบริการ
ทางวิชาชีพ (แลวแตกรณี) ในนามของนิติบุคคลนั้น
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• กรรมการทีม่ สี ว นรวมบริหารงาน หมายความวา กรรมการ
ที่ดํารงตําแหนงเปนผูบริหาร กรรมการที่ทําหนาที่รับผิดชอบ
เยี่ยงผูบริหารและกรรมการที่มีอํานาจลงนามผูกพัน เวนแต
แสดงไดวาเปนการลงนามผูกพันตามรายการที่คณะกรรมการ
มีมติอนุมัติไวแลว และเปนการลงนามรวมกับกรรมการรายอื่น
• บริษัทยอยลําดับเดียวกัน หมายถึง บริษัทยอยตั้งแต
สองบริษัทขึ้นไปที่มีบริษัทใหญเปนบริษัทเดียวกัน
กรรมการซึ่งมีอํานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายวิทย
วิรยิ ประไพกิจ หรือนายกมล จันทิมา หรือนายสมชาย พิพธิ วิจติ รกร
หรือนายวิน วิริยประไพกิจ หรือนายนาวา จันทนสุรคน กรรมการ
สองในห า คนนี้ ล งลายมื อ ชื่ อ ร ว มกั น และประทั บ ตราสํ า คั ญ
ของบริษัท

2. กรรมการและผูบริหารระดับสูงสุด
• คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนไดกําหนด
หลั ก เกณฑ ใ นการคั ด เลื อ กบุ ค คลดั ง กล า วไว ใ นกฎบั ต รของ
คณะกรรมการชุดนี้ ในขอที่ 5.1.2 ดังนี้
“5.1.2 ในการสรรหาบุคคลเพื่อเสนอชื่อใหคณะกรรมการ
บริษัทหรือที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงตั้งเปนกรรมการบริษัท
หรือผูบริหารระดับสูงในตําแหนงตั้งแตกรรมการผูจัดการใหญ
ขึ้นไปนั้น คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนควร
ดําเนินการดังนี้
5.1.2.1 กําหนดคุณสมบัติและลักษณะสวนตัว
อื่นที่เห็นวามีความสําคัญของกรรมการและผูบริหารระดับสูงใน
ตําแหนงตั้งแตกรรมการผูจัดการใหญขึ้นไป ที่ตองการสรรหา
เชน มีความเปนผูนํา ความรู ประสบการณ และความเชี่ยวชาญ
เฉพาะดานที่ตองการ มีคุณธรรม และความรับผิดชอบตอผลงาน
(Integrity and Accountability) ยึดมั่นในการทํางานอยางมี
หลักการและมาตรฐานเยีย่ งมืออาชีพ มีวฒ
ุ ภิ าวะและความมัน่ คง
และกลาแสดงความคิดเห็นที่แตกตางและเปนอิสระ เปนตน
5.1.2.2 พิจารณาความเปนอิสระของบุคคลทีจ่ ะ
เสนอชื่อใหเปนกรรมการประเภทอิสระของบริษัทวามีคุณสมบัติ
ครบถวนในการดํารงตําแหนงเปนกรรมการอิสระของบริษทั หรือไม
5.1.2.3 พิ จ ารณาความเพี ย งพอของการอุ ทิ ศ
เวลาสํ า หรั บ การปฏิ บั ติ ห น า ที่ ใ นฐานะกรรมการบริ ษั ท เช น
ในการพิ จ ารณาเสนอชื่ อ กรรมการเดิ ม เข า ดํ า รงตํ า แหน ง ต อ
อีกวาระ อาจประเมินจากจํานวนครั้งของการเขารวมประชุม
คณะกรรมการบริษัท สวนบุคคลที่จะถูกเสนอชื่อเปนกรรมการ
ใหมอาจพิจารณาจากจํานวนบริษัทที่บุคคลนั้นดํารงตําแหนงอยู
กอนที่จะเขาเปนกรรมการบริษัท
5.1.2.4 ตรวจสอบใหรอบคอบวา บุคคลที่จะถูก
เสนอชื่ อ นั้ น มี คุ ณ สมบั ติ ต ามกฎหมาย และข อ กํ า หนดของ
หนวยงานราชการ”
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สิทธิของผูถือหุนรายยอยในการแตงตั้งกรรมการบริษัท
ไดแจงไปยังตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง ขอเชิญ
ผูถือหุนเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป
รวมทั้งการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขารับการพิจารณาเลือกตั้งเปน
กรรมการบริษัททุกป โดยใหนําเสนอมายังบริษัทลวงหนาทาง
ระบบไปรษณียอ เิ ล็กทรอนิกส หรือทางไปรษณีย มายังเลขานุการ
บริษัท ภายในระยะเวลาที่กําหนดและปฏิบัติตามหลักเกณฑ
ที่บริษัทประกาศไวบนเว็บไซตของบริษัท

จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนการรวมคา ในเรื่องที่เกี่ยวกับขอตกลง
ทางธุรกิจ และการจัดสรรตําแหนงกรรมการ และ/หรือกรรมการ
ผูจัดการ และ/หรือผูบริหารระดับสูง จากผูถือหุนแตละกลุม เพื่อ
ไปดํารงตําแหนงดังกลาวในบริษัทที่เปนการรวมคา ซึ่งผูถือหุนฯ
ตองดําเนินการตามขอตกลงตามสัญญารวมทุน (Joint Venture
Agreement) ดังกลาวที่ไดตกลงรวมกัน

การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอย
และกิจการที่เปนการรวมคา

1. กฎหมายที่ เ กี่ ย วข อ งและนโยบายของบริ ษั ท
ในการกํ า กั บ ดู แ ลเรื่ อ งการใช ข  อ มู ล ภายใน เพื่ อ ป อ งกั น
การกระทําอันไมเปนธรรมเกี่ยวกับการซื้อหรือขายหลักทรัพย
ของบริษทั ซึง่ จะกอใหเกิดความเสมอภาคและยุตธิ รรมตอผูถ อื หุน
ทุกรายอยางเทาเทียมกัน มีดังนี้
• พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
พ.ศ. 2535
• ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย ที่ สจ. 12/2552 เรือ่ ง การจัดทําและเปดเผย
รายงานการถือหลักทรัพยของกรรมการ ผูบ ริหารและผูส อบบัญชี
ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2552
• นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท พ.ศ.
2557 คณะกรรมการบริษทั จะกํากับดูแลและติดตามใหมกี ารปฏิบตั ิ
ตามแนวปฏิบัติวาดวยเรื่องการเก็บรักษาและปองกันการใช
ขอมูลภายในของบริษทั เพือ่ การซือ้ หรือขายหลักทรัพยของบริษทั
เพือ่ ขจัดปญหาเรือ่ งการใชขอ มูลภายในในการซือ้ หรือขายหลักทรัพย
ของบริษัท รวมทั้งใหมีการสื่อสารใหผูที่เกี่ยวของทุกฝายไดทราบ
• แนวปฏิ บั ติ ค ณะกรรมการบริ ษั ท ว า ด ว ยเรื่ อ ง
การเก็บรักษาและปองกันการใชขอ มูลภายใน เพือ่ การซือ้ หรือขาย
หลักทรัพยของบริษัท (ฉบับที่ 4) ซึ่งไดประกาศ ณ วันที่ 2 มีนาคม
2558 และมีผลใชบงั คับตัง้ แตวนั ที่ 2 มีนาคม 2558 เปนตนไป ดังนี้
- กรรมการและพนั ก งานจะต อ งไม ใ ช ข  อ มู ล
ภายในที่เกิดขึ้นแลว หรือกําลังจะเกิดขึ้นในการดําเนินธุรกิจ
ของบริษัท เพื่อแสวงหาผลประโยชนสําหรับตนเองหรือผูอื่น
และจะตองไมนําขอมูลภายในดังกลาวไปใชในการซื้อหรือขาย
หลักทรัพยของบริษัท หรือไปใชในการแนะนําการซื้อหรือขาย
หลักทรัพยของบริษัทแกผูอื่นดวย
- กรรมการและพนักงานทีเ่ ปนเจาของขอมูลหรือ
ครอบครองขอมูลภายใน จะตองดูแลรักษาขอมูลภายในทีย่ งั ไมได
เปดเผยตอสาธารณชนใหมคี วามรัดกุม และจํากัดการเขาถึงขอมูล
ที่ยังไมไดเปดเผยตอสาธารณชน โดยใหรับรูเฉพาะผูที่เกี่ยวของ
และจําเปนเทานัน้ รวมทัง้ จะตองไมเปดเผยขอมูลภายในดังกลาว
ตอสาธารณชน ยกเวนเปนไปตามกฎหมาย หรือเปนผูมีอํานาจ
ของบริษัทหรือเปนผูไดรับมอบหมายจากผูมีอํานาจของบริษัท

1. กลไกในการกํ า กั บ ดู แ ลที่ ทํ า ให บ ริ ษั ท สามารถ
ควบคุ ม ดู แ ลการจั ด การและรั บ ผิ ด ชอบการดํ า เนิ น งาน
ของบริษัทยอยและกิจการที่เปนการรวมคา เพื่อดูแลรักษา
ผลประโยชนในเงินลงทุนของบริษัท โดย
• บริษัทไดมอบหมายใหผูบริหารระดับสูงของบริษัท
ไปดํารงตําแหนงเปนกรรมการและ/หรือกรรมการผูจัดการ และ/
หรื อ ผู  บ ริ ห ารระดั บ สู ง ของบริ ษั ท ย อ ยและของกิ จ การที่ เ ป น
การร ว มค า ในหน ว ยงานที่ สํ า คั ญ เพื่ อ ทํ า หน า ที่ กํ า กั บ ดู แ ล
การดําเนินงานในบริษัทดังกลาว และตองเปนไปตามขอตกลง
ตามสัญญารวมทุน (Joint Venture Agreement) โดยตองไดรับ
การอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง
• ขอบเขตอํานาจหนาทีข่ องผูบ ริหารทีไ่ ดรบั มอบหมาย
เปนไปตาม Job Description ของตําแหนงงานของบริษัทยอย
หรือกิจการที่เปนการรวมคา และผูบริหารดังกลาวยังตองจัดทํา
และรายงานผลการดํ า เนิ น งานของบริ ษั ท ย อ ย และกิ จ การ
ที่เปนการรวมคา เปนรายเดือน รวมถึงการกําหนดเปาหมาย
และทิศทางในการดําเนินงานตางๆ ของบริษัทดังกลาว ตองเปน
แนวทางเดียวกันกับการดําเนินงานของบริษัท
• ตามแนวปฏิ บั ติ บ ริ ษั ท ว า ด ว ยเรื่ อ งความขั ด แย ง
ทางผลประโยชนของบริษัท ไดกําหนดไววา พนักงานทุกคน
ซึง่ รวมถึงกรรมการผูจ ดั การใหญ ตองไมเขาไปเปนกรรมการ หรือ
ผูบริหารในกิจการธุรกิจใดๆ ที่มีลักษณะเปนการแขงขันโดยตรง
หรือโดยออมกับบริษัท รวมถึงเปนกรรมการของบริษัทอื่น ซึ่ง
ทําการคาหรือกําลังติดตอที่จะทําการคากับบริษัท เวนแตเปน
การไปดํารงตําแหนงในบริษทั ในเครือของบริษทั ซึง่ คณะกรรมการ
บริษัทอนุมัติแลว
2. การเปดเผยขอตกลงระหวางบริษัทกับผูถือหุนอื่น
ในการบริหารจัดการกิจการที่เปนการรวมคา
• มี ก ารกํ า หนดข อ ตกลงในสั ญ ญาร ว มทุ น ระหว า ง
บริษัทกับบริษัทอื่น ที่ถือหุน ในบริษัท เหล็กแผนรีดเย็นไทย

การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน

การกํากับดูแลกิจการ

ใหเปดเผยขอมูลภายในหรือสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ขอมูลภายในของบริษัทได
- กรรมการและผูบริหารจะตองไมซื้อหรือขาย
โอนหรือรับโอนหลักทรัพยของบริษัทที่ตนเอง คูสมรส และบุตร
ทีย่ งั ไมบรรลุนติ ภิ าวะ เปนผูถ อื ภายหลังจากระยะเวลาหนึง่ เดือน
นับตัง้ แตวนั สิน้ สุดของแตละไตรมาส จนถึงวันถัดจากวันทีบ่ ริษทั
ไดเปดเผยงบการเงินตอสาธารณชน
- การรายงานการถือครองหลักทรัพยของบริษัท
ใหกรรมการและผูบริหารตั้งแตพนักงานผูดํารงตําแหนงผูจัดการ
ทั่ ว ไปจนถึ ง กรรมการผู  จั ด การใหญ และประธานเจ า หน า ที่
บริหารกลุม และใหหมายความรวมถึงพนักงานผูดํารงตําแหนง
ในสายงานบัญชีหรือการเงิน ที่เปนระดับผูจัดการฝายขึ้นไป
หรือเทียบเทา และผูดํารงตําแหนงในหนวยงานที่ดูแลงานดาน
นักลงทุนสัมพันธ ที่เปนระดับผูจัดการสวนขึ้นไป หรือเทียบเทา
รายงานภายในสามสิบวัน นับแตวนั ทีบ่ คุ คลผูน นั้ ไดรบั การแตงตัง้
ใหดํารงตําแหนงเปนกรรมการหรือผูบริหารของบริษัทแลวแต
กรณี และให บุ ค คลดั ง กล า วรายงานภายในสามวั น ทํ า การ
นับแตวันที่ซื้อหรือขายหลักทรัพยของบริษัท ตามแนวปฏิบัติ
คณะกรรมการบริษัทกําหนด
2. การกํ า กั บ ดู แ ลให มี ก ารถื อ ปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย
ที่เกี่ยวของและนโยบายของบริษัท
• มีการควบคุมดูแลใหมีการเก็บรักษาขอมูลสําคัญ
ของบริษัทกอนเปดเผยไปยังตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
และเปดเผยทันทีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติในเรื่องดังกลาว
โดยเปดเผยผานตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย กอนที่จะมี
การเปดเผยผานสื่ออื่นๆ ทั้งนี้ เพื่อใหผูถือหุนและผูลงทุนได
รับทราบขอมูลสารสนเทศของบริษัทอยางเทาเทียมกัน
• มีการรายงานใหที่ประชุมคณะกรรมการกํากับดูแล
กิจการที่ดีทราบเปนรายไตรมาสถึงการถือครองหลักทรัพยของ
ผูบริหารของบริษัท
• มี ก ารรายงานให ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท
ทราบทุกครั้งตามวาระการประชุมถึงการถือครองหลักทรัพยของ
กรรมการและผูบริหารของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการ
กํ า กั บ หลั ก ทรั พ ย แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย และเป ด เผยไปยั ง
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
3. มาตรการลงโทษกรณีพนักงานไมปฏิบัติตามแนว
ปฏิบัติคณะกรรมการบริษัท วาดวยเรื่องการเก็บรักษาและ
ปองกันการใชขอมูลภายใน เพื่อการซื้อหรือขายหลักทรัพย
ของบริษัท
• บริษัทกําหนดมาตรการลงโทษฐานผิดวินัย กรณี
พนักงานกระทําการใดๆ อันอาจทําใหบริษทั ไดรบั ความเสือ่ มเสีย

รายงานประจําป 2558
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)

097

ชื่อเสียง ตลอดจนแสวงหาผลประโยชนสวนตัวหรือผูอื่นโดย
อาศัยตําแหนงหนาที่การงานที่ทํากับบริษัท หรือนําความลับ
เกี่ยวกับการบริหารงาน ระบบงาน การผลิต รวมทั้งขอมูลอื่นใด
ของบริษัทไปเปดเผย ตามแนวปฏิบัติวาดวยเรื่องมาตรการโทษ
ทางวินยั และการดําเนินการทางวินยั อางถึงระเบียบและนโยบาย
ดานบริหารงานบุคคล ฉบับที่ 4/2551 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2551
เรื่อง วินัยและโทษทางวินัย

คาตอบแทนผูสอบบัญชีในป 2558
1. คาตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)
บริษทั บริษทั ยอย และกิจการทีเ่ ปนการรวมคา ในประเทศไทย
ไดแก บริษทั ทาเรือประจวบ จํากัด บริษทั เวสทโคสท เอ็นจิเนียริง่
จํากัด และบริษทั เหล็กแผนรีดเย็นไทย จํากัด (มหาชน) มีรายการ
คาตอบแทนการสอบบัญชีใหแกสํานักงานสอบบัญชี บริษัท
เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ที่ผูสอบบัญชีสังกัด บุคคล
หรือกิจการที่เกี่ยวของกับผูสอบบัญชีและสํานักงานสอบบัญชี
ที่ผูสอบบัญชีสังกัด ในรอบปบัญชีที่ผานมามีจํานวนเงินรวม
4,205,000 บาท
บริษัทยอยในตางประเทศ (บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี
ยูเค จํากัด) มีรายการคาตอบแทนการสอบบัญชี ใหแกสํานักงาน
สอบบัญชี KPMG LLP ที่ผูสอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการ
ที่เกี่ยวของกับผูสอบบัญชีและสํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชี
สังกัด ในรอบปบัญชีที่ผานมามีจํานวนเงินรวม 91,500 ปอนด
สเตอรลิง

2. คาบริการอื่น (Non-audit Fee)
บริ ษั ท และบริ ษั ท ย อ ยในประเทศไทย (บริ ษั ท ท า เรื อ
ประจวบ จํากัด) มีรายการคาตอบแทนของงานบริการอืน่ ซึง่ ไดแก
คาบริการตรวจสอบโครงการที่ไดรับสงเสริมการลงทุนที่ประสงค
จะขอใชสิทธิและประโยชนยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลประจําป
ในอนาคตอันเกิดจากการตกลงกันที่ยังใหบริการไมแลวเสร็จ
ในรอบปบัญชีที่ผานมา ใหแก สํานักงานสอบบัญชี บริษัท เคพี
เอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ที่ผูสอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือ
กิจการทีเ่ กีย่ วของกับผูส อบบัญชีและสํานักงานสอบบัญชีดงั กลาว
มีจํานวนเงินรวม 55,000 บาท
บริษัทยอยในตางประเทศ (บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี
ยูเค จํากัด) มีรายการคาตอบแทนของงานบริการอื่น ซึ่งไดแก
คาธรรมเนียมบริการทางดานภาษีในรอบปบัญชีที่ผานมา ใหแก
สํานักงานภาษี KPMG LLP มีจํานวนเงินรวม 19,000 ปอนด
สเตอรลิง
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นโยบายภาพรวม
บริษทั มีนโยบายใหการดําเนินธุรกิจของบริษทั และบริษทั ยอย
เปนไปดวยความรับผิดชอบตอสังคม สิ่งแวดลอม และกลุมผูมี
สวนไดเสีย (Stakeholders) ตามแนวทางความรับผิดชอบตอ
สังคมของกิจการที่จัดทําโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
โดยปรากฏอยูในรายงานความรับผิดตอสังคมของบริษัท ซึ่งได
จั ด พิ ม พ เ ป น รู ป เล ม และเผยแพร ผ  า นเว็ บ ไซต http://www.
ssi-steel.com
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ทัง้ นี้ บริษทั ไดดาํ เนินกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคม โดย
ยึดตามแนวทางวิสัยทัศน คือ “สรางสรรคนวัตกรรมผลิตภัณฑ
เหล็กและบริการที่มีมูลคาเพิ่มกับลูกคา สรางกําไรสมํ่าเสมอ
สรางผลตอบแทนแกผมู สี ว นไดเสียอยางยัง่ ยืน” และไดบรู ณาการ
นโยบายด า นต า งๆ อาทิ นโยบายการกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี
จริยธรรมในการประกอบธุรกิจ วิธปี ฏิบตั งิ าน เพือ่ ความเหมาะสม
ตอการดําเนินงานและการสื่อสารกับผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ
โดยบริษทั ไดกาํ หนดกลยุทธเพือ่ รองรับ และไดกาํ หนดแนวคิดเพือ่
เปนแนวทางปฏิบัติและสื่อสารคือ “สรางสรรค • ความแข็งแกรง
(innovate • strength)”

การดําเนินงานและการจัดทํารายงาน
บริ ษั ท ได จั ด ทํ า รายงานความรั บ ผิ ด ชอบต อ สั ง คม โดย
ประยุกตใชแนวทางการรายงานของ Global Reporting Initiative
(GRI) G4 ซึ่งเปนแนวทางที่ใชกันแพรหลายตามหลักสากล

การดําเนินธุรกิจทีม่ ผี ลกระทบตอความรับผิดชอบ
ตอสังคม
บริษัทไดมีการดําเนินธุรกิจโดยพยายามหลีกเลี่ยงการเกิด
ขอขัดแยงหรือขอพิพาทกับผูมีสวนไดเสีย (Stakeholders) เชน
ลูกคา คูคา คูแขงทางการคา พนักงาน สังคม และชุมชน ที่บริษัท
เขาไปเกี่ยวของดวย ทั้งนี้ บริษัทไดมีกลไกในการกํากับดูแล
ให ห น ว ยงานต า งๆ ภายในบริ ษั ท ถื อ ปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย
ที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท (Legal Compliance)
โดยการจัดทําบัญชีรายชื่อกฎหมายและกฎเกณฑที่บริษัทตอง
ถือปฏิบัติ ตลอดจนการปรับปรุงบัญชีรายชื่อกฎหมายดังกลาว
ให เ ป น ป จ จุ บั น อยู  อ ย า งสมํ่ า เสมอ โดยให แ ต ล ะหน ว ยงาน
ทีเ่ กีย่ วของไดทาํ การสอบทานการปฏิบตั ติ ามกฎหมายทีเ่ กีย่ วของ
แลวรายงานผลมายังสํานักกฎหมายกลุม (Group Legal Office)
เพื่อรวบรวมขอมูลสําหรับนําเสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบ
ทุกไตรมาส
สําหรับคดีความและขอพิพาททีส่ าํ คัญของบริษทั ซึง่ เปดเผย
อยูใ นหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษทั นัน้ สํานักกฎหมาย
กลุ  ม เป น ผู  ดํ า เนิ น การติ ด ต อ ประสานงาน และรายงานผล
ความคืบหนา ตลอดจนความคิดเห็นและแนวโนมของคดีความ
และขอพิพาทเหลานั้นตอประธานเจาหนาที่บริหารกลุมและ
กรรมการผูจัดการใหญทราบเปนระยะๆ อีกทั้งยังไดรายงานตอ
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส
อีกดวย
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กิจกรรมเพือ่ ประโยชนตอ สังคมและสิง่ แวดลอม
(After Process)
บริษทั ยังคงมุง เนนการพัฒนาสังคมและชุมชนตามแนวทาง
การพัฒนาอยางยัง่ ยืน เพือ่ สรางความแข็งแกรงใหกบั กลุม ผูม สี ว น
ไดเสียบนหลักพื้นฐานสามประการคือ ความคิดสรางสรรค การมี
สวนรวมของผูมีสวนไดเสีย และประสิทธิภาพของการดําเนินการ
โดยในป 2558 บริษัทไดดําเนินโครงการเพื่อสังคมและชุมชน
42 โครงการ แบงออกเปนสองสวน สวนแรก คือ การพัฒนาทุน
ทางสังคมซึ่งมุงเนนการสรางความแข็งแกรงใหกับผูดอยโอกาส
ในสังคม และสวนที่สอง คือ การพัฒนาชุมชน ใน 4 ดานหลัก คือ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดลอม
การสงเสริมอาชีพและพัฒนารายได และการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่ดี รวมทั้งการสนับสนุนเพิ่มเติมในกิจกรรมดานศาสนาและ
วัฒนธรรมพื้นถิ่น โดยมีตัวอยางกิจกรรมที่บริษัทไดดําเนินการ
ในป 2558 ดังนี้
บริษทั ไดรว มกับพันธมิตรอุตสาหกรรมเหล็กในฐานะองคกร
รวมจัด ไดแก บริษัท เหล็กแผนรีดเย็นไทย จํากัด (มหาชน)
(TCRSS) บริษัท สยามยูไนเต็ดสตีล (1995) จํากัด (SUS) บริษัท
เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จํากัด (NS Blue Scope) บริษัท
นิปปอน สตีล แอนด ซูมิคิน กัลวาไนซิ่ง (ประเทศไทย) จํากัด
(NSGT) และ บริษทั เจเอฟอี สตีล กัลวาไนซิง่ (ประเทศไทย) จํากัด
(JSGT) จัดการแขงขันเดิน-วิ่งการกุศล “ฅนเหล็กมินิมาราธอน
2558” Thailand Iron Man Mini Marathon 2015 มอบเงิน
รายได จ ากการจั ด การแข ง ขั น โดยไม หั ก ค า ใช จ  า ยจํ า นวน
2 ลานบาท แกมูลนิธิผูดูแล และใหความชวยเหลือผูดอยโอกาส
โดยมีผูเขารวมกิจกรรมกวา 1,400 คน
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บริ ษั ท ได ดํ า เนิ น โครงการทางด า นการพั ฒ นาการศึ ก ษา
ประกอบดวยกองทุนสหวิริยารวมพัฒนาการศึกษาบางสะพาน
โครงการมอบทุ น การศึ ก ษาให แ ก นั ก เรี ย นโรงเรี ย นในเขต
บางสะพานตัง้ แตระดับประถมศึกษาถึงระดับปริญญาตรีตอ เนือ่ ง
เปนประจําทุกป โดยในป 2558 บริษัทไดมอบทุนใหแกนักเรียน
จํานวน 21 โรงเรียน รวม 242 ทุน รวมมูลคา 540,000 บาท และ
มีพนักงานรวมมอบทุนสวนตัวในนาม “ทุนนี้ เพื่อนอง” จํานวน
92 ทุน รวมมูลคา 105,000 บาท
บริ ษั ท ได ดํ า เนิ น โครงการทางด า นการพั ฒ นาเยาวชน
ประกอบดวย โครงการโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงเพือ่ ความยัง่ ยืน
โครงการยุวเกษตรอินทรีย โครงการสภาเยาวชนระดับหมูบาน
โครงการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น และโครงการประกวดวาดภาพ
ชิงทุนการศึกษา ซึง่ ผลงานทีไ่ ดรบั การคัดเลือกจากคณะกรรมการ
จํานวน 115 ผลงาน ไดนําสงเขาประกวดในระดับนานาชาติ
ที่ประเทศญี่ปุนตอไป
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บริษัทใหความสําคัญเปนอยางยิ่งตอความรับผิดชอบตอ
สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งนอกจากการควบคุม
ดูแลกระบวนการผลิตเพื่อใหมั่นใจวามวลสารที่ระบายออกจาก
กระบวนการผลิตไมสง ผลกระทบตอคุณภาพชีวติ และอาชีวอนามัย
ของพนั ก งานและคนในชุ ม ชน บริ ษั ท ยั ง ได ร  ว มมื อ กั บ
หนวยงานที่เกี่ยวของในการดําเนินกิจกรรมรณรงคและสงเสริม
คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล อ มอย า งต อ เนื่ อ ง ประกอบด ว ย โครงการ
“เอสเอสไอ รักษชายหาด” กิจกรรม “สองลอรักษบางสะพาน”
โครงการ “ธนาคารขยะเอสเอสไอสําหรับสถานศึกษา” โครงการ
“ค า ยนั ก อนุ รั ก ษ รุ  น เยาว ” และโครงการ “Super Smart &
Intelligent Kids 2015” (SSI KIDS) เพื่อสรางสงเสริมใหเยาวชน
ดูแลรักษาแหลงนํ้าของตนใหมีคุณภาพดี พรอมทั้งเรียนรูวิธีการ
เก็บตัวอยางนํ้าวิเคราะหและตรวจสอบคุณภาพนํ้า
โครงการ “เอสเอสไออาสา” ในรูปแบบจิตอาสาพนักงาน
เป น กิ จ กรรมที่ ใ ห พ นั ก งานและผู  บ ริ ห ารของบริ ษั ท ร ว มทํ า
กิจกรรมและดําเนินการชวยเหลือสังคมและชุมชนในเขตอําเภอ
บางสะพานเพื่อสรางความภูมิใจในตนเองใหกับพนักงาน โดย
ในป 2558 พนักงานของบริษทั ไดรว มมือดําเนินกิจกรรมเอสเอสไอ
อาสาหลัก 1 กิจกรรม และกิจกรรมอาสายอยภายใตโครงการ
“25 ป เอสเอสไอ 250 ความดีพนั ดวงใจอาสา” จํานวน 14 กิจกรรม
รวมพนักงานเขารวมกิจกรรมทั้งสิ้น 360 คน หรือคิดเปน 2,880
ชัว่ โมงงาน และประชาชนในชุมชนรวมกิจกรรมอาสาพัฒนาชุมชน
ทั้งสิ้น 163 คน หรือคิดเปน 1,304 ชั่วโมงงาน

การตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น
คณะกรรมการบริษัทมีความมุงมั่นที่จะดําเนินธุรกิจโดย
ยึดหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบตอสังคม
เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน และเล็งเห็นวาการทุจริตคอรรัปชั่น
นั้นเปนภัยรายที่บั่นทอนทําลายองคกรและประเทศชาติโดยรวม
รวมถึงใหการสนับสนุนการดําเนินนโยบายการตอตานการทุจริต
คอร รั ป ชั่ น ของบริ ษั ท จนบริ ษั ท ได รั บ การรั บ รองเป น สมาชิ ก
แนวร ว มปฏิ บั ติ ข องภาคเอกชนไทยในการต อ ต า นการทุ จ ริ ต
(Certified Company) จากคณะกรรมการแนวรวมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต เมื่อวันที่ 22 มกราคม
2559 โดยในป 2558 บริษัทมีการดําเนินการดังนี้
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แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกํากับดูแลเพื่อควบคุม
ปองกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริต
คอรรัปชั่นของบริษัท สรุปไดดังนี้
1. การทบทวนนโยบายและระเบียบรวมทัง้ แนวปฏิบตั ิ
ที่เกี่ยวของกับการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 13/2558 เมื่อวันที่
17 กันยายน 2558 มีมติเปนเอกฉันทใหความเห็นชอบนโยบาย
คณะกรรมการบริษัท เรื่อง การตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น และ
แนวปฏิบตั คิ ณะกรรมการบริษทั วาดวยเรือ่ ง การตอตานการทุจริต
คอรรปั ชัน่ ตอเนือ่ งจากป 2557 ซึง่ เปนการยืนยันถึงเจตจํานงและ
ความคาดหวังของบริษทั ในการประกาศใชนโยบายคณะกรรมการ
บริษทั และแนวปฏิบตั คิ ณะกรรมการบริษทั วาดวยเรือ่ ง การตอตาน
การทุจริตคอรรัปชั่น ซึ่งไดกลาวถึงมาตรการตอตานการทุจริต
คอรรัปชั่น และบทลงโทษไวดวย พรอมทั้งรับทราบตัวอยาง
กฎหมายที่เกี่ยวของกับการทุจริตคอรรัปชั่น ที่มีการบัญญัติถึง
ฐานความผิ ด และบทลงโทษ หากมี ก ารกระทํ า ผิ ด กฎหมาย
ที่เกี่ยวของกับการทุจริตคอรรัปชั่นดังกลาว
สําหรับนโยบายคณะกรรมการบริษัท เรื่อง การตอตาน
การทุจริตคอรรปั ชัน่ กําหนดไววา กรรมการ ผูบ ริหาร และพนักงาน
ต อ งไม ย อมรั บ หรื อ กระทํ า การใดๆ ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การทุ จ ริ ต
คอร รั ป ชั่ น ในทุ ก รู ป แบบทั้ ง ทางตรงหรื อ ทางอ อ ม โดยบริ ษั ท
จะปฏิบัติตามกฎหมายที่วาดวยการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น
ทัง้ กฎหมายไทยและกฎหมายของประเทศทีบ่ ริษทั ไปดําเนินธุรกิจ
อยูอยางเครงครัด นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังเห็นควรให
บริษัทยอยและกิจการที่ควบคุมรวมกันของบริษัทไดนํานโยบาย
เรื่อง การตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น รวมถึงประกาศหรือแนว
ปฏิบัติที่ออกโดยอาศัยนโยบายฉบับนี้ไปถือปฏิบัติดวย
ส ว นแนวปฏิ บั ติ ค ณะกรรมการบริ ษั ท ว า ด ว ยเรื่ อ ง
การตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น ไดกําหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การรับหรือใหของขวัญหรือของกํานัล การเลีย้ งรับรองและคาใชจา ย
ที่เกี่ยวของ การบริจาค หรือเงินบริจาคหรือเงินสนับสนุนเพื่อ
การกุ ศ ลหรื อ สาธารณกุ ศ ลหรื อ สาธารณประโยชน การให
ความชวยเหลือทางการเมือง และวิธีปฏิบัติเมื่อพบการทุจริต
คอรรัปชั่น เพิ่มเติมจากการปฏิบัติตามวิถีเอสเอสไอ (SSI WAY)
ซึง่ ไดกลาวถึงเรือ่ งการตัง้ มัน่ ในจริยธรรม ในปรัชญาในการดําเนิน
ธุรกิจของบริษัท และเรื่องความซื่อสัตย ที่ปรากฏในจริยธรรม
ธุรกิจ จริยธรรมพนักงาน และคานิยมของบริษัท รวมทั้งเรื่อง
การดําเนินการดานจริยธรรมของพนักงานในสวนที่เกี่ยวของกับ
ความขัดแยงทางผลประโยชน ที่กําหนดไวในแนวปฏิบัติ วาดวย
เรื่อง ความขัดแยงทางผลประโยชน
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2. การสือ่ สารนโยบายและระเบียบ รวมทัง้ แนวปฏิบตั ิ
ที่เกี่ยวของกับการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น
บริษัทไดใหความสําคัญในการสื่อสารนโยบายและ
ระเบียบรวมทั้งแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของกับการตอตานการทุจริต
คอรรปั ชัน่ ซึง่ พนักงานทุกคนสามารถเขาถึงนโยบายและระเบียบ
รวมทั้งแนวปฏิบัติท่ีเกี่ยวของกับการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น
ผานทางระบบ Intranet ของบริษทั นอกจากนี้ บริษทั ยังไดเปดเผย
นโยบายการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นไวบนเว็บไซตของบริษัท
อีกดวย
3. การฝกอบรม
บริ ษั ท จั ด ให มี ก ารฝ ก อบรมเพื่ อ ส ง เสริ ม ให ผู  บ ริ ห าร
และพนักงานตระหนักในเรื่องการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น
อยางตอเนื่อง โดยจัดสัมมนาในหัวขอเรื่อง การตอตานการทุจริต
คอรรัปชั่นกับการพัฒนาอยางยั่งยืน ใหแกผูบริหารและพนักงาน
บางสวน เมื่อเดือนกรกฎาคม 2558 และเพื่อใหมั่นใจวาพนักงาน
มีความรูค วามเขาใจอยางแทจริงและสามารถปฏิบตั ติ ามนโยบาย
คณะกรรมการบริษทั และแนวปฏิบตั คิ ณะกรรมการบริษทั วาดวย
เรื่อง การตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น จึงไดจัดสัมมนาหัวขอ
เรื่ อ ง การต อ ต า นการทุ จ ริ ต คอร รั ป ชั่ น ให แ ก พ นั ก งานระดั บ
บังคับบัญชาบางสวน เมื่อเดือนกันยายน 2558 นอกจากนี้ยังมี
การบรรยายในหัวขอเรือ่ งนโยบายการตอตานการทุจริตของบริษทั
ในการปฐมนิเทศใหแกพนักงานใหม ซึ่งในป 2558 บริษัทจัด
ปฐมนิเทศทั้งหมด 4 ครั้ง
4. การขับเคลื่อนนโยบายไปสูภาคปฏิบัติ
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 9/2558 เมือ่ วันที่ 16
กรกฎาคม 2558 มีมติเห็นชอบและอนุมตั ปิ ระกาศคณะกรรมการ
บริษัท ที่ 1/2558 เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานดําเนินการขับเคลื่อน
นโยบายการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นของบริษัท เพื่อดํารงไว
ซึ่งการเปนสมาชิกโครงการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย
ในการตอตานการทุจริต โดยใหมผี ลตัง้ แตวนั ที่ 20 กรกฎาคม 2558
แทนคณะทํางานชุดเดิมที่มีการแตงตั้ง เมื่อเดือนพฤศจิกายน
2557 เพื่อแสดงถึงความมุงมั่นและเจตจํานงของคณะกรรมการ
บริษัท ในการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น และเพื่อใหมั่นใจวา
บริษทั มีการกํากับดูแลการปฏิบตั ติ ามมาตรการตอตานการทุจริต
คอรรัปชั่น มีการมอบหมายอํานาจและความรับผิดชอบที่ชัดเจน
เพื่อนํานโยบายการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นไปปฏิบัติ
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5. การประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอรรัปชั่น
บริ ษั ท ประเมิ น ความเสี่ ย งจากการทุ จ ริ ต คอร รั ป ชั่ น
โดยสํานักบริหารความเสี่ยงกลุมเปนผูประสานงานกับเจาของ
ความเสี่ ย งแต ล ะสายงาน ให มี ก ารประเมิ น และรวบรวมผล
การประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอรรัปชั่น โดยเจาของ
ความเสีย่ งแตละสายงานจะระบุเหตุการณทอี่ าจมีความเสีย่ งจาก
การทุจริตคอรรัปชั่นเกิดขึ้น ประเมินโอกาสเกิดและผลกระทบ
ของความเสี่ยง ทบทวนและกําหนดมาตรการตอตานการทุจริต
คอรรัปชั่นที่เหมาะสมกับความเสี่ยงที่ประเมินได เพื่อนําเสนอ
คณะทํางานบริหารความเสีย่ งพิจารณาทบทวนถึงความเหมาะสม
กอนนําเสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทราบเปนรายป

บริษัทกําหนดแนวทางการติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติตามนโยบายการตอตานการทุจริต
คอรรัปชั่น ดังนี้
1. การแจงเบาะแสหรือขอรองเรียน
บริษัทมีชองทางเพื่อรับแจงเบาะแสหรือขอรองเรียน
เกีย่ วกับการกระทําผิดกฎหมาย หรือจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ
การกระทําการทุจริต หรือกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ หรือ
การกระทําการทุจริตคอรรัปชั่น การกระทําการฝาฝนตอนโยบาย
เกี่ยวกับความขัดแยงทางผลประโยชนของบริษัท การกระทํา
การขัดตอหรือการละเลยตอหนาทีต่ ามนโยบาย แนวปฏิบตั ิ คําสัง่
หรือระเบียบตางๆ ของบริษัท รายงานทางการเงินที่ไมถูกตอง
ระบบการควบคุมภายในที่บกพรอง รวมถึงการกระทําอื่นๆ ที่อยู
ในขายทําใหผแู จงหรือบริษทั ไดรบั ความเสียหาย โดยมีมาตรการ
คุมครองผูแจงเบาะแสหรือขอรองเรียน รวมถึงผูใหขอมูล และ
มี ม าตรการในการตรวจสอบและกํ า หนดบทลงโทษสํ า หรั บ
ผูกระทําความผิดตามนโยบายและระเบียบที่เกี่ยวของ ทั้งนี้
เบาะแสหรือขอรองเรียนที่มีถึงคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ
ที่ ดี ผ  า นช อ งทางการแจ ง เบาะแสและข อ ร อ งเรี ย นจะได รั บ
การติดตามและตรวจสอบขอเท็จจริง ดําเนินการปรับปรุงแกไข
ในสวนที่เกี่ยวของและแจงผลการดําเนินการกลับไปยังผูแจง
โดยเร็ว รวมทั้งรายงานใหคณะกรรมการตรวจสอบทราบดวย
และมีการสรุปผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกํากับดูแล
กิจการที่ดีเสนอตอคณะกรรมการบริษัทปละสองครั้ง
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2. การตรวจสอบภายใน
สํานักตรวจสอบภายในกลุม เปนผูม สี ว นรวมในการประเมิน
เพื่ อ ให ค วามเชื่ อ มั่ น และให คํ า แนะนํ า ปรึ ก ษาเกี่ ย วกั บ
กระบวนการกํากับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และ
การควบคุ ม ภายใน โดยมี ก ารประเมิ น การควบคุ ม ภายใน
รวมกับฝายจัดการของบริษทั เปนรายไตรมาส โดยเฉพาะอยางยิง่
การประเมิ น ความเสี่ ย งที่ ร ายงานทางการเงิ น ของบริ ษั ท อาจ
ไมถูกตอง เนื่องจากการทุจริต หรือใชสินทรัพยโดยไมสมควร
(Risk Factors Relating to Misstatements Arising from
Fraudulent Financial Reporting or Misappropriation of
Assets) นอกจากนี้ สํานักตรวจสอบภายในกลุมยังมีการจัดทํา
แผนการตรวจสอบแม บ ท แผนการตรวจสอบประจํ า ป ต าม
แนวทางทีค่ าํ นึงถึงความเสีย่ ง โดยรวมถึงความเสีย่ งจากการทุจริต
คอรรัปชั่นดวย และดําเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ
ประจํ า ป ที่ ไ ด รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
และรายงานผลการตรวจสอบตอคณะกรรมการตรวจสอบ

นวัตกรรม การวิจยั และพัฒนา และการเผยแพร
นวัตกรรม
บริษทั มีความมุง มัน่ ในการพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรม
เหล็ ก โดยแสดงให เ ห็ น ได จ ากการที่ บ ริ ษั ท ได มี ส  ว นร ว มใน
การสรางสรรคผลงานวิจัยเพื่อขอรับรองเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
ในทุกๆ ป ตั้งแตป 2549 จนถึงป 2557 ที่ผานมา โดยมีผลงาน
ที่ไดรับการรับรองรวม 90 โครงการ คิดเปนมูลคาโครงการวิจัย
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ประมาณ 64.2 ลานบาท อยางไรก็ตาม เนื่องจากในป 2558
ที่ ผ  า นมา ทางสํ า นั ก งานพั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี
แหงชาติ (สวทช.) ไดมีการปรับระเบียบวิธีการในการรับโครงการ
วิ จั ย เพื่ อ ขอรั บ รอง ประกอบกั บ บริ ษั ท ประสบกั บ ป ญ หาทาง
การเงิน ทําใหในป 2558 บริษัทไมมีการขอรับรองผลงานวิจัย
เพิ่มขึ้นจากป 2557 แตทั้งนี้ บริษัทยังคงสนับสนุนใหหนวยงาน
วิจัยและพัฒนาทําโครงการวิจัยเพื่อสรางองคความรูและพัฒนา
ศักยภาพในการแขงขันในอุตสาหกรรมตอไป
ในสวนของการพัฒนาเครือขายการวิจัย โดยอาศัยชองทาง
การทํ า บั น ทึ ก ข อ ตกลงความร ว มมื อ ทางวิ ช าการด า นโลหะ
และวัสดุ และการทํางานวิจัยรวมกับองคกรภายนอก ซึ่งไดแก
หนวยงานรัฐและมหาวิทยาลัยชั้นนําในประเทศนั้น ในป 2558
ที่ ผ  า นมา ทางบริ ษั ท ได มี โ ครงการวิ จั ย ซึ่ ง เป น ความร ว มมื อ
ทางวิชาการดานโลหะและวัสดุกับทางสถาบันแสงซินโครตรอน
ในหัวขอการวิเคราะหลักษณะและสาเหตุของปญหาคุณภาพ
ผิวที่พบในเหล็กกลาคารบอนตํ่า และยังมีแผนการทํางานวิจัย
ร ว มกั บ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล า ธนบุ รี เรื่ อ ง
“Micromechanical based Design for Advanced High
Strength Steels in Automotive Parts” เพื่อพัฒนาเหล็กแผน
รีดรอนสําหรับอุตสาหกรรมยานยนตตอไป
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การดําเนินงานดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดลอมในการทํางาน
บริ ษั ท ยั ง คงมุ  ง มั่ น ในการสร า งความตระหนั ก ถึ ง
ความรับผิดชอบตอสังคมในแงของการดูแลบุคลากรในองคกร
ตลอดจนผูรับเหมาที่เขามาทํางานในพื้นที่โรงงาน โดยบริษัท
มุง หวังทีจ่ ะมีพนื้ ทีป่ ฏิบตั งิ านทีป่ ลอดภัยและถูกหลักอาชีวอนามัย
ใหกบั ทัง้ พนักงานและผูร บั เหมา โดยไดดาํ เนินงานตามมาตรฐาน
ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS 18001
ซึ่งไดรับการรับรองอยางตอเนื่อง
บริษทั มีการดําเนินงานดานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
โดยปลู ก ฝ ง พฤติ ก รรมของพนั ก งานผ า นโครงการต า งๆ อาทิ
โครงการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการปฏิบตั งิ านดวยความปลอดภัย
(BBS) การรณรงคลดอุบัติเหตุจากการทํางาน (Zero Accident
Campaign) โดยมีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล อ มในการทํ า งาน กํ า กั บ ดู แ ล ตรวจสอบ
ความปลอดภัย และเสนอแนะมาตรการในการปรับปรุงดาน
ความปลอดภั ย ในทุ ก พื้ น ที่ ภายใต ก ารสนั บ สนุ น อย า งดี จ าก
ฝายบริหาร ทําใหอัตราความถี่การบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน หรือ
คา LTIFR (Lost Time Injury Frequency Rate) ในป 2558
ลดลงเปน 0.76 จาก 1.10 ในป 2557

บริษัท

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2558

SSI
TCRSS
WCE
PPC
SSI UK
SSI Group

0.97
0.00
1.63
0.00
2.20
1.50

1.10
0.00
2.32
2.94
2.85
2.00

0.76
0.52
2.12
0.00
2.36
1.55

LTIFR = (จํานวนรายที่บาดเจ็บถึงขั้นหยุดงานหนึ่งวันขึ้นไป x 1,000,000) / ชั่วโมงการทํางานทั้งหมด

นอกจากนี้ บริษัทยังไดจัดใหมีการฝกอบรมดานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย การจัดการความปลอดภัยในการขนสง รวมถึง
การปองกันอัคคีภัยและกูภัยฉุกเฉิน อยางไรก็ตาม ในป 2558 ไมมีเหตุการณเพลิงไหมหรืออุบัติภัยอื่นๆ ที่รุนแรงจนสงผลกระทบ
ตอกระบวนการผลิต ทรัพยสิน และชีวิตพนักงาน
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การควบคุมภายใน
และการบริหาร
จัดการความเสี่ยง

รายงานประจําป 2558
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับ
ระบบการควบคุมภายในของบริษัท
คณะกรรมการบริษทั สหวิรยิ าสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)
ไดใหความสําคัญตอการทีบ่ ริษทั จัดใหมรี ะบบการควบคุมภายใน
ที่ดีและมีประสิทธิผล โดยประกาศอยางแจงชัดถึงเรื่องดังกลาว
ในนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เพราะเชื่อวา
การมีระบบการควบคุมภายในที่ดี จะชวยลดความเสี่ยงและ
ปองกันความเสียหายจากการดําเนินธุรกิจของบริษัท และทําให
บริษัทสามารถบรรลุวิสัยทัศน (Vision) พันธกิจ (Mission) และ
เป า หมายของบริ ษั ท ได พร อ มมอบหมายให ค ณะกรรมการ
ตรวจสอบมีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบในการสอบทาน
ใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน
(Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล ตามประกาศบริษัท เรื่อง ขอกําหนด
เกี่ยวกับคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2551
ซึ่งมีการทบทวนลาสุดเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2558
คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการรายงานวา บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน
และการตรวจสอบภายในที่ เ หมาะสม กล า วคื อ จากผลการประเมิ น ความเพี ย งพอ
ของระบบการควบคุมภายในของบริษัท สําหรับป 2558 ตามแบบประเมินของสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ฉบับลาสุด ที่ไดเผยแพรเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ 2557 ซึ่งปรากฏ
ผลการประเมินอยูในเกณฑดี โดยแบบประเมินดังกลาวไดพัฒนามาจากกรอบแนวทาง
ระบบการควบคุมภายในที่เปนสากลของ COSO (The Committee of Sponsoring
Organizations of the Treadway Commission) ที่ไดปรับปรุง Framework ใหม
นอกจากนี้ บริษัทยังสามารถปฏิบัติไดอยางครบถวนตามหลักเกณฑในแบบประเมิน
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของผูสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบ
จึงมีความเห็นวา บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมในการจัดทํารายงาน
ทางการเงินของบริษัทที่ถูกตอง
บริษัทไดจัดตั้งสํานักตรวจสอบภายในขึ้นเปนหนวยงานภายในของบริษัทตั้งแต
ป 2541 มีขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบ แนวทางปฏิบัติงาน และการรายงาน
ตามประกาศบริษัท เรื่อง ขอกําหนดเกี่ยวกับสํานักตรวจสอบภายในและการตรวจสอบ
ภายใน ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2552 ซึ่งแกไขเพิ่มเติม โดยประกาศบริษัทฯ (ฉบับที่ 2
พ.ศ. 2555) ลงวันที่ 15 มีนาคม 2555 (Internal Audit Charter) ซึ่งเปนฉบับที่ใชอยู
ในป จ จุ บั น สํ า หรั บ ขอบเขตการปฏิ บั ติ ง านตรวจสอบภายในครอบคลุ ม ทุ ก สายงาน
ทุ ก ฝ า ย และทุ ก สํ า นั ก ของบริ ษั ท รวมทั้ ง บริ ษั ท อื่ น ๆ ในกลุ  ม บริ ษั ท (SSI Group)
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และเมื่อเดือนธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณา
อนุมัติการจัดตั้งสํานักตรวจสอบภายในกลุม (Group Internal
Audit) ตามผังโครงสรางองคกรใหมของบริษัทที่จัดในรูปแบบ
ของ Group Function ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณา
และให ค วามเห็ น ชอบแล ว โดยสํ า นั ก ตรวจสอบภายในกลุ  ม
ยังคงขึน้ ตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ นับตัง้ แตคณะกรรมการ
บริษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อป 2542 เปนตนมา
นอกจากนี้ ตลอดระยะเวลาที่ผานมา คณะกรรมการตรวจสอบ
เป น ผู  ใ ห ค วามเห็ น ชอบแผนการตรวจสอบแม บ ท และแผน
การตรวจสอบประจําป ของสํานักตรวจสอบภายใน ที่ไดจัดทํา
ในแนวทางที่คํานึงถึงความเสี่ยง (Risk-based Approach)
รวมทั้งรับทราบรายงานผลการตรวจสอบของสํานักตรวจสอบ
ภายใน อี ก ทั้ ง หั ว หน า สํ า นั ก ตรวจสอบภายในยั ง สามารถ
ขอเข า พบหรื อ ขอคํ า ปรึ ก ษาหารื อ จากประธานกรรมการ
ตรวจสอบทางโทรศั พ ท ไ ด เมื่ อ มี ป ระเด็ น ตรวจพบที่ สํ า คั ญ
หรือมีขอขัดของในการปฏิบัติงานใดๆ
คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามรายงานของกรรมการ
ตรวจสอบที่รายงานวา บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายในที่เหมาะสม

รายละเอียดของหัวหนางาน
1. ผูดํารงตําแหนงหัวหนางานตรวจสอบภายใน
ของบริษัท
ผูด าํ รงตําแหนงหัวหนางานตรวจสอบภายในของบริษทั
ในป 2558 คือ นางวรรณี สิริกาญจน ซึ่งเปนผูบริหารสูงสุด
ของสํานักตรวจสอบภายใน โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
ครั้งที่ 23/2541 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2541 ไดมีมติใหแตงตั้ง
นางวรรณี สิ ริ ก าญจน ดํ า รงตํ า แหน ง ผู  จั ด การทั่ ว ไป สํ า นั ก
ตรวจสอบภายใน ตั้งแตวันที่ 8 ธันวาคม 2541 และที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 13/2557 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2557
ไดมีมติอนุมัติใหจัดตั้งสํานักตรวจสอบภายในกลุม โดยใหมีผล
ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2558 ตามลําดับ และเนื่องจากนางวรรณี
สิริกาญจน เกษียณอายุการทํางาน ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2559
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 5 มกราคม
2559 จึงมีมติใหแตงตัง้ นางสาวปทมวรรณ บุญทัง่ ดํารงตําแหนง
ผูจัดการทั่วไป สํานักตรวจสอบภายในกลุม ทดแทนตําแหนง
ที่วางลง
ตอมา ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2542
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2542 ไดมีมติใหมีขอกําหนดเกี่ยวกับ
การแตงตั้ง วาระการดํารงตําแหนง การประชุมและองคประชุม
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ขอบเขตหน า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบ และการรายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท โดยมีผลบังคับใชตั้งแต
วั น ที่ 30 มิ ถุ น ายน 2542 เป น ต น ไป และล า สุ ด ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2551
ได มี ม ติ ใ ห ป รั บ ปรุ ง แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม ข อ กํ า หนดเกี่ ย วกั บ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท วาดวย การแตงตั้ง โยกยาย
และถอดถอน ผูบริหารสูงสุดของสํานักตรวจสอบภายใน ซึ่งเปน
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบดวย โดยไดระบุใหคณะกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัท นอกจากมีหนาที่สอบทานใหบริษัทมีระบบ
การควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบ
ภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลแลว
ยั ง มี ห น า ที่ พิ จ ารณาความเป น อิ ส ระของสํ า นั ก ตรวจสอบ
ภายใน ตลอดจนให ค วามเห็ น ชอบในการพิ จ ารณาแต ง ตั้ ง
โยกยาย เลิกจางผูบริหารสูงสุดของสํานักตรวจสอบภายใน
2. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
ที่มีตอหัวหนางานตรวจสอบภายในของบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวา ผูด าํ รงตําแหนงหัวหนา
สํานักตรวจสอบภายในกลุมของบริษัท ที่ปฏิบัติหนาที่ในป 2558
รวมทั้ ง หั ว หน า สํ า นั ก ตรวจสอบภายในกลุ  ม ที่ ไ ด รั บ การเสนอ
แตงตั้งมาทดแทนตําแหนงที่วางลง มีความรู ความสามารถ
เหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติงานในหนาที่
3. แนวปฏิบัติการแตงตั้ง ถอดถอน และโยกยาย
ผูดํารงตําแหนงหัวหนางานตรวจสอบภายใน
ของบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบมี อํ า นาจหน า ที่ แ ละความ
รับผิดชอบครอบคลุมการใหความเห็นชอบในการพิจารณาแตงตัง้
โยกยาย เลิกจางผูบริหารสูงสุดของสํานักตรวจสอบภายใน
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รายการระหวางกัน

รายการระหวางกัน

รายการระหวางกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง
บุคคลที่อาจมีความขัดแยง

ลักษณะความสัมพันธ

รายการระหวางกันในป 2558
(ลานบาท)

รายการคงคาง
(ลานบาท)

บริษัท เหล็กแผนเคลือบไทย เปนนิติบุคคลที่บริษัท
จํากัด
ถือหุนรอยละ 3.7
และมีกรรมการรวมกัน

ใหบริการทาเทียบเรือนํ้าลึก
ใหบริการซอมบํารุง
รายไดอื่นๆ

1.00 ลูกหนี้การคา
0.55 รายไดคางรับ
3.05

0.18
3.53

บริษัท เหล็กแผนรีดเย็นไทย เปนนิติบุคคลที่บริษัท
จํากัด (มหาชน)
ถือหุนรอยละ 35.19
โดยมีการควบคุมรวมกัน

ขายเหล็กแผนรีดรอน
ใหบริการทาเทียบเรือนํ้าลึก
ใหบริการซอมบํารุง
ใหบริการรีดเหล็ก
รายไดอื่นๆ

70.24 ลูกหนี้การคา
43.87 รายไดคางรับ
39.02 เจาหนี้อื่น
79.93
10.10

12.21
2.10
0.07

บริษัท บางสะพานบารมิล
จํากัด (มหาชน)

เปนนิติบุคคล
ใหบริการทาเทียบเรือนํ้าลึก
ที่มีกรรมการรวมกัน
ใหบริการซอมบํารุง
และกรรมการบริษัท
รายไดอื่นๆ
ถือหุนทางตรงและ/หรือ
ทางออมเกินกวารอยละ 10

12.00 ลูกหนี้การคา
0.08 รายไดคางรับ
0.64 ลูกหนี้อื่น

1.83
4.99
0.14

บริษัท บี.เอส.เมทัล จํากัด

เปนนิติบุคคล
ขายเหล็กมวน/เศษเหล็ก
ที่มีกรรมการรวมกัน
ใหบริการซอมบํารุง
และกรรมการบริษัท
คาบริการตัดเหล็ก
ถือหุนทางตรงและ/หรือ
ทางออมเกินกวารอยละ 10

3,148.65 ลูกหนี้การคา
0.13 ลูกหนี้อื่น
7.10 รายไดคางรับ
เจาหนี้การคา
เจาหนี้อื่น

2,292.48
8.76
0.61
0.26
1.49

รายงานประจําป 2558
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รายการระหวางกันในป 2558
(ลานบาท)

รายการคงคาง
(ลานบาท)

บริษัท สหวิริยาเพลทมิล
จํากัด (มหาชน)

เปนนิติบุคคล
ลดราคาขายเหล็กแผน
ที่มีกรรมการรวมกัน
ใหบริการรีดเหล็ก
และกรรมการบริษัท
ใชบริการรีดเหล็ก
ถือหุนทางตรงและ/หรือ
ทางออมเกินกวารอยละ 10

(29.11) ลูกหนี้การคา
78.01 ลูกหนี้อื่น
2.40

83.88
255.91

บริษัท ทรัพยสินอาคาร
ประภาวิทย จํากัด

เปนนิติบุคคล
เชาพื้นที่สํานักงานกรุงเทพ
ที่มีกรรมการรวมกัน
ใหบริการซอมบํารุง
และกรรมการบริษัท
ถือหุนทางตรงและ/หรือ
ทางออมเกินกวารอยละ 10

19.33 ลูกหนี้อื่น
0.08 เจาหนี้การคา
เจาหนี้อื่น

0.14
0.03
0.78

บริษัท อาคารเวสเทิรน
จํากัด

เปนนิติบุคคล
คาที่พัก
ที่มีกรรมการรวมกัน
และกรรมการบริษัท
ถือหุนทางตรงและ/หรือ
ทางออมเกินกวารอยละ 10

0.12 เจาหนี้อื่น

0.01

บริษัท บริการจัดการ
สหวิริยา จํากัด

เปนนิติบุคคล
ไมมี
ที่มีกรรมการรวมกัน
และกรรมการบริษัท
ถือหุนทางตรงและ/หรือ
ทางออมเกินกวารอยละ 10

-

-

บริษัท สหวิริยาพาณิชย
คอรปอเรชั่น จํากัด

เปนนิติบุคคล
ขายเหล็กแผนรีดรอน
ที่มีกรรมการรวมกัน
และกรรมการบริษัท
ถือหุนทางตรงและ/หรือ
ทางออมเกินกวารอยละ 10

บริษัท ไลน ทรานสปอรต
จํากัด

เปนนิติบุคคล
ที่มีกรรมการบริษัทถือหุน
ทางตรงและ/หรือ
ทางออมเกินกวารอยละ 10

ใหบริการทาเทียบเรือนํ้าลึก
ใหบริการซอมบํารุง
รายไดอื่นๆ
ใชบริการขนสงในประเทศ

4.14
0.18
1.54
319.13

ลูกหนี้การคา
ลูกหนี้อื่น
เจาหนี้การคา
เจาหนี้อื่น

0.36
0.10
60.74
11.56

บริษัท เรือลําเลียงบางปะกง เปนนิติบุคคล
จํากัด
ที่มกี รรมการบริษัทถือหุน
ทางตรงและ/หรือ
ทางออมเกินกวารอยละ 10

ใหบริการทาเทียบเรือนํ้าลึก
รายไดอื่นๆ
ใชบริการขนสงทางนํ้า
ตนทุนทางการเงิน

0.60
0.25
59.61
0.11

ลูกหนี้การคา
ลูกหนี้อื่น
เจาหนี้การคา
เจาหนี้อื่น

0.07
0.06
2.91
2.76

บริษัท ทาเรือบางปะกง
จํากัด

ใหบริการรีดเหล็ก
ใชบริการขนสงในประเทศ
ขาดทุนจากการขาย
เหล็กแทงแบน

เปนนิติบุคคล
ที่มีกรรมการบริษัทถือหุน
ทางตรงและ/หรือ
ทางออมเกินกวา
รอยละ 10

ไมมี

4,473.97 ลูกหนี้การคา

156.81 ไมมี
888.18
59.74

2,147.66

-
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รายการระหวางกันในป 2558
(ลานบาท)

รายการคงคาง
(ลานบาท)

เปนนิติบุคคล
ที่มีกรรมการรวมกัน
และกรรมการบริษัท
ถือหุนทางตรงและ/หรือ
ทางออมเกินรอยละ 10

ไมมี

-

ไมมี

-

บริษัท โรงถลุงเหล็กสหวิริยา เปนนิติบุคคล
จํากัด
ที่มกี รรมการรวมกัน
และกรรมการบริษัท
ถือหุนทางตรงและ/หรือ
ทางออมเกินรอยละ 10

ไมมี

-

ไมมี

-

บริษัท สหวิริยา อินเตอร
สตีล โฮลดิ้งส จํากัด

เปนนิติบุคคล
ที่มีกรรมการรวมกัน
และกรรมการบริษัท
ถือหุนทางตรงและ/หรือ
ทางออมเกินรอยละ 10

ไมมี

-

ไมมี

-

Redcar Bulk Terminal
Limited

เปนนิติบุคคลที่บริษัท
ถือหุนทางออมรอยละ 50
โดยมีการควบคุมรวมกัน

ไมมี

-

ไมมี

-

Vanomet AG

มีผูถือหุนรวมกัน
และมีกรรมการรวมกัน
ในบริษัทยอย

ซื้อเหล็กแทงแบน
ตนทุนทางการเงิน

Sahaviriya Shipping
UK Limited

มีผูถือหุนและกรรมการ
รวมกันและมีกรรมการ
บริษัทถือหุนทางออม

ไมมี

บริษัท ไทยสตีลเซลสจํากัด เปนนิติบุคคล
ที่มีกรรมการรวมกัน
และกรรมการบริษัท
ถือหุนทางตรงและ/หรือ
ทางออมเกินรอยละ 10

ขายเหล็กแผนรีดรอน

555.79 เงินลวงหนาคาสินคา
27.54 เจาหนี้การคา
-

ไมมี

235.17 เจาหนี้อื่น

267.19
23.65
-

5.70

รายการระหวางกัน

ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ
ระหวางกัน
รายการระหวางกันที่เกิดขึ้นระหวางบริษัทกับบุคคลที่อาจ
มีความขัดแยง เปนการทํารายการเพื่อการดําเนินธุรกิจตาม
ปกติและตามเงื่อนไขการคาโดยทั่วไปของบริษัท ซึ่งเปนไปตาม
ความจําเปนทางธุรกิจ โดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดอันกอใหเกิด
แกบริษทั ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายการกําหนดราคาสําหรับรายการ
ระหวางกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในราคาหรือเงื่อนไข
ที่ไมแตกตางจากบุคคลภายนอก

มาตรการการอนุมตั กิ ารทํารายการระหวางกัน
กรรมการผูจ ดั การใหญไดรบั มอบอํานาจจากกรรมการบริษทั
ใหเปนผูอนุมัติการดําเนินธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวของกัน หรือ
บุคคลที่มีผลประโยชนรวม ภายใตเงื่อนไขปฏิบัติในการดําเนิน
ธุรกิจตามปกติและเงื่อนไขการคาโดยทั่วไป โดยจะตองปฏิบัติ
ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
และขอบังคับ ประกาศ คําสัง่ หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย
แห ง ประเทศไทย รวมตลอดถึ ง การปฏิ บั ติ ต ามข อ กํ า หนด
เกีย่ วกับการเปดเผยขอมูลการทํารายการเกีย่ วโยง และการไดมา
หรื อ จํ า หน า ยทรั พ ย สิ น ที่ สํ า คั ญ ของบริ ษั ท หรื อ บริ ษั ท ย อ ย
ตามมาตรฐานการบั ญ ชี ที่ กํ า หนดโดยสภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี ใ น
พระบรมราชูปถัมภ
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ทั้งนี้ หากมีรายการระหวางกันของบริษัทหรือบริษัทยอย
เกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน มีสวน
ได เ สี ย หรื อ อาจมี ค วามขั ด แย ง ทางผลประโยชน ใ นอนาคต
บริษัทจะนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีกรรมการ
ตรวจสอบเป น ผู  ใ ห ค วามเห็ น เกี่ ย วกั บ ความจํ า เป น และ
ความเหมาะสมของรายการนั้น โดยกรรมการผูมีสวนไดเสีย
ไมมีสิทธิออกเสียงในรายการดังกลาว ในกรณีที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบไมมีความชํานาญในการพิจารณารายการระหวางกัน
ที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะไดใหผูเชี่ยวชาญอิสระหรือผูสอบบัญชี
ของบริษทั เปนผูใ หความเห็นเกีย่ วกับรายการระหวางกันดังกลาว
เพือ่ นําไปใชประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผูถ อื หุน
ตามแต ก รณี ทั้ ง นี้ บริ ษั ท จะเป ด เผยรายการระหว า งกั น ไว
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ไดรับการตรวจสอบจากผูสอบ
บัญชีของบริษัท

นโยบายการทํารายการระหวางกันในอนาคต
นโยบายการทํารายการระหวางกันอาจเปลี่ยนแปลงได
ในอนาคต ขึ้นอยูกับอุปสงคและอุปทาน รวมถึงราคาขายสินคา
ของบริษัท และตนทุนการใหบริการของผูใหบริการ
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สรุปรายงานการสอบบัญชี
ผูสอบบัญชีสําหรับงบการเงินของบริษัท งบการเงินของ
บริษัทยอย และงบการเงินรวม สําหรับป 2558
• สุรียรัตน ทองอรุณแสง
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4409
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด
ในป 2556 รายงานตรวจสอบของผูสอบบัญชีเปนแบบไมมี
เงื่อนไข และมีขอสังเกต
ในป 2557 รายงานตรวจสอบของผูสอบบัญชีเปนแบบไมมี
เงื่อนไข และมีขอสังเกต
ในป 2558 รายงานตรวจสอบของผูสอบบัญชีเปนแบบ
ไมแสดงความเห็น และมีขอสังเกต

โดยสามารถสรุปเกณฑในการไมแสดงความเห็น และขอสังเกตของผูสอบบัญชีเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัท บริษัทยอย และ
การรวมคา รวมถึงคําอธิบายสาเหตุ หรือการดําเนินการเกี่ยวกับขอสังเกตในเรื่องตางๆ ไดดังตอไปนี้

เกณฑ ในการไมแสดงความเห็น
1. การถูกจํากัดขอบเขตการตรวจสอบ
การชําระบัญชีของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จํากัด
บริษทั สหวิรยิ าสตีลอินดัสตรี ยูเค จํากัด เปนบริษทั ยอยทีบ่ ริษทั ถือหุน ทัง้ หมด ตามทีก่ ลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
ขอ 2 และขอ 8 ตั้งแตเริ่มกอตั้งบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จํากัด จนถึงเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2558 ซึ่งเปนวันที่บริษัท สหวิริยาสตีล
อินดัสตรี ยูเค จํากัด เขาสูก ระบวนการชําระบัญชี งบการเงินรวมของกลุม บริษทั ไดรวมงบการเงินของบริษทั สหวิรยิ าสตีลอินดัสตรี ยูเค จํากัด
จนถึงวันดังกลาว หนังสือแสดงความจํานงเพื่อการชําระบัญชีของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จํากัด ไดรับการอนุมัติเมื่อวันที่
2 ตุลาคม 2558 และงบการเงินของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จํากัด สําหรับการจัดทํางบการเงินรวมของกลุมบริษัทจึงไดจัดทําขึ้น
ตามเกณฑการเลิกกิจการ ณ วันดังกลาว ผลจากการที่ไดมีการแตงตั้งผูชําระบัญชีของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จํากัด บริษัท
จึงไมมีอํานาจการควบคุมใดๆ ตอธุรกิจหรือการดําเนินงานของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จํากัด อีกตอไป ดังนั้น งบการเงิน
ของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จํากัด จึงไมไดถูกรวมอยูในงบการเงินรวมของกลุมบริษัทตั้งแตวันที่ 2 ตุลาคม 2558 เปนตนไป
ผลการดําเนินงานของสวนงานธุรกิจการผลิต Coke และโรงงานถลุงเหล็กของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จํากัด สําหรับระยะเวลา
ถึงวันที่ 2 ตุลาคม 2558 ไดแยกบันทึกไวตางหากในงบกําไรขาดทุนรวมของกลุมบริษัท สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และจัด
ประเภทเปนการดําเนินงานของสวนงานที่ยกเลิก
ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 2 การเริ่มดําเนินการชําระบัญชีของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จํากัด
เปนเหตุใหเกิดการหามเคลื่อนยายทรัพยสิน และการเขาถึงโรงงานที่เปนสถานที่ใชในการผลิต และใชเปนที่สําหรับเก็บเอกสารการบันทึก
บัญชีและเอกสารประกอบรายการตางๆ ถูกปดกั้น และบุคลากรสําคัญที่เกี่ยวของกับการจัดทํารายงานทางการเงินถูกเลิกจาง ดังนั้น
ผูบริหารไดจัดทํางบการเงินเพื่อการแสดงรายการและการเปดเผยขอมูลของการดําเนินงานของสวนงานที่ยกเลิกของบริษัท สหวิริยา
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สตีลอินดัสตรี ยูเค จํากัด ซึ่งไดรวมอยูในงบการเงินรวมของกลุมบริษัทสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 จากงบการเงินและรายงาน
อื่นๆ ที่ฝายบริหารของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จํากัด ไดจัดทําขึ้นจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2558 และประมาณการสําหรับ
ระยะเวลาที่เหลือจนถึงวันที่ 2 ตุลาคม 2558
เนื่องจากการถูกจํากัดขอบเขตโดยสถานการณดังกลาว ทําใหขาพเจาไมสามารถปฏิบัติงานตามกระบวนการตรวจสอบใหเปน
ที่พอใจเพื่อใหสามารถสรุปไดวาการรับรูรายการ การแสดงรายการและการเปดเผยขอมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 8 เรื่อง
การดําเนินงานของสวนงานที่ยกเลิก ไดถูกจัดทําขึ้นโดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน
คําอธิบายเพิ่มเติมของบริษัท
เนือ่ งจากการทีบ่ ริษทั สหวิรยิ าสตีลอินดัสตรี ยูเค จํากัด (บริษทั ยอย) ไดยนื่ ความจํานงในการชําระบัญชี (Liquidation) ตอศาลทองถิน่ ฯ
(The High Court of Justice Chancery Division Manchester District) และไดรับการอนุมัติในการชําระบัญชีแลว ศาลทองถิ่นฯ
ไดแตงตั้งเจาพนักงานพิทักษทรัพย (Official Receiver) ใหเปนผูแทนในการชําระบัญชีของบริษัทยอยในวันที่ 2 ตุลาคม 2558 ซึ่งเปน
วันเริ่มตนของการเขาสูกระบวนการชําระบัญชีของบริษัทยอย ดังนั้นงบการเงินของบริษัทยอยสําหรับการจัดทํางบการเงินรวมของบริษัท
จึงไดจัดทําขึ้นตามเกณฑการเลิกกิจการ ณ วันดังกลาว ซึ่งบริษัทไดแสดงงบแสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานรวมของบริษัท
โดยถูกตองตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน สําหรับในสวนของการดําเนินงานของสวนงานที่ยกเลิก (Discontinued
Operation) ที่ผูสอบบัญชีแจงวาถูกจํากัดขอบเขตโดยสถานการณ ซึ่งบริษัทขอเรียนชี้แจงวา ผลจากการเขาสูกระบวนการชําระบัญชี
ของบริษัทยอยตามที่ไดกลาวขางตน ทําใหบริษัทไมสามารถเขาไปดําเนินการไดอยางเพียงพอในการประเมินทรัพยสินและเขาถึงขอมูล
ทางการเงิน ซึง่ ฝายจัดการของบริษทั ไดพจิ ารณาใชความพยายามและดุลยพินจิ อยางรอบคอบในการจัดทําขอมูลทางการเงินเพือ่ การแสดง
รายการและการเปดเผยขอมูลของการดําเนินงานของสวนงานที่ยกเลิกของบริษัทยอย ซึ่งไดรวมอยูในงบการเงินรวมของบริษัทสําหรับป
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 จากงบการเงินและรายงานอื่นๆ ของบริษัทยอยที่ไดจัดทําขึ้นถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2558 และประมาณการ
สําหรับระยะเวลาที่เหลือจนถึงวันที่ 2 ตุลาคม 2558 รวมทั้งประมาณการมูลคาสินทรัพยที่ถือไวเพื่อขายหรือจําหนาย (Assets Held for
Sale or Disposal) ของบริษัทยอย
ทั้งนี้ บริษัทประเมินมูลคาสินทรัพยที่ถือไวเพื่อขายหรือจําหนาย หักดวยคาใชจายที่เกิดขึ้นในการชําระบัญชีและคาใชจาย
ที่เกี่ยวของที่อาจเกิดขึ้นตามกฎระเบียบพิเศษดานความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม โดยคาดในเชิงอนุรักษนิยมวามูลคาที่จะไดรับคืน
หลังสิ้นสุดกระบวนการชําระบัญชีของบริษัทยอยเปนศูนย เนื่องจากทรัพยสินหลักของ SSI UK เปนโรงงานถลุงเหล็กและผลิตเหล็กกลา
ขนาดใหญ ถูกควบคุมโดยกฎระเบียบพิเศษทางดานความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม Control of Major Accident Hazards (COMAH)
มีปจจัยภายนอกหลายปจจัยที่มีความไมแนนอนและอยูนอกเหนือการควบคุมของบริษัท เชน ความใชไดของใบอนุญาตทางสิ่งแวดลอม
ขั้นตอนและกฎระเบียบในการดูแลรักษาทรัพยสิน เปนตน จึงทําใหกระบวนการชําระบัญชีในกรณีนี้อยูนอกเหนือกรณีปกติที่เคยมีมา
ยังมีความไมชัดเจนในเชิงกฎหมายและขั้นตอนการชําระบัญชีโดยเจาพนักงานพิทักษทรัพย
อยางไรก็ตาม บริษัทเชื่อวาไดจัดทําและนําเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทโดยถูกตองตามที่ควร
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
2. ความไมแนนอนที่มีสาระสําคัญที่เกี่ยวของกับการใชเกณฑการดําเนินงานตอเนื่อง
ตามที่ไดกลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 2 (จ) และขอ 8 ในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 กลุมบริษัท
มีขาดทุนสุทธิเปนจํานวนเงิน 40,897 ลานบาท (รวมผลขาดทุนจากการยกเลิกการดําเนินงานของบริษัทยอย จํานวนเงิน 38,037
ลานบาท) และมีขาดทุนสะสมเปนจํานวนเงิน 68,526 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ ณ วันเดียวกัน กลุมบริษัทมีหนี้สิน
หมุนเวียนรวมสูงกวาสินทรัพยหมุนเวียนรวมเปนจํานวนเงิน 54,496 ลานบาท และบริษทั มีผลขาดทุนสุทธิเปนจํานวนเงิน 67,124 ลานบาท
(รวมผลขาดทุนจากการเลิกกิจการบริษัทยอย จํานวนเงิน 64,329 ลานบาท) สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน และมีผลขาดทุนสะสม
เปนจํานวนเงิน 68,299 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ ณ วันเดียวกัน บริษัทมีหนี้สินหมุนเวียนรวมสูงกวาสินทรัพยหมุนเวียน
รวมเปนจํานวนเงิน 54,325 ลานบาท ตามที่ไดกลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 8 การดําเนินงานของสวนงานที่ยกเลิก
ของบริ ษั ท ย อ ย เป น เหตุ ใ ห ผู  ใ ห กู  ร ายใหญ ข องบริ ษั ท ย อ ยได เ รี ย กร อ งให บ ริ ษั ท ย อ ยชํ า ระเงิ น ที่ มี ย อดในเงิ น กู  ยื ม คงเหลื อ จํ า นวน
815 ลานเหรียญสหรัฐ (เทียบเทากับ 30,034 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558) ในทันที ซึ่งเงินกูยืมของบริษัทยอยนี้มีที่ดิน อาคาร
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และอุปกรณของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จํากัด เปนหลักประกัน โดยบริษัทเปนผูคํ้าประกัน ตอมาผูใหกูรายใหญไดเรียกรอง
ขอใหบริษัทรับผิดชอบตอมูลหนี้ในฐานะผูคํ้าประกันเงินกูยืม นอกจากนี้ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ผูใหกูรายใหญไดเรียกรองใหบริษัทชําระ
เงินกูยืมที่มียอดคงเหลือเปนจํานวนเงิน 9,840 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ในทันที เรื่องเหลานี้เปนเหตุใหคณะกรรมการบริษัท
มีมติอนุมัติใหบริษัทยื่นความจํานงเพื่อขอฟนฟูกิจการตอศาลลมละลายกลาง สถานการณดังกลาวแสดงใหเห็นถึงความไมแนนอน
ของการดําเนินงานตอเนื่องอยางมีสาระสําคัญซึ่งกอใหเกิดขอสงสัยอยางมีนัยสําคัญเกี่ยวกับความสามารถในการดําเนินงานตอเนื่อง
ของกลุมบริษัทและบริษัท
จากสถานการณตางๆ ดังกลาวขางตน ผูบริหารของกลุมบริษัทและบริษัทยังเชื่อมั่นวาจะสามารถจัดหาเงินทุนหมุนเวียนจาก
การดําเนินงานในอนาคตเพียงพอสําหรับการดําเนินธุรกิจที่กลุมบริษัทและบริษัทตองการ ความเห็นของผูบริหารตอเรื่องนี้มีผลมาจาก
การยกเลิกการดําเนินงานของบริษทั สหวิรยิ าสตีลอินดัสตรี ยูเค จํากัด ทีม่ ผี ลขาดทุนมาโดยตลอด และการเริม่ และการดําเนินการตามแผน
ฟนฟูกิจการ การสนับสนุนอยางตอเนื่องจากผูใหกูยืมรายใหญ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไดจัดทําขึ้นโดยฝายบริหาร
ของกลุมบริษัทและบริษัทโดยใชหลักการดําเนินงานตอเนื่อง โดยมีขอสมมติฐานวาการฟนฟูกิจการตามแผนฟนฟูจะประสบความสําเร็จ
และมีเงินทุนหมุนเวียนและวงเงินสินเชือ่ เพียงพอสําหรับการดําเนินธุรกิจทีก่ ลุม บริษทั และบริษทั ตองการ ความเหมาะสมของขอสมมติฐาน
จะขึ้นอยูกับ 1) การประสบความสําเร็จของแผนฟนฟูกิจการที่ยังไมไดเริ่มตน ณ วันที่ในรายงานฉบับนี้ รวมทั้งมาตรการในการปรับปรุง
ความสามารถในการทํากําไรและกระแสเงินสด 2) ผลสําเร็จของการเจรจาของกลุมบริษัทกับผูใหกูยืมรายใหญในการปรับโครงสรางหนี้
และ 3) ความสามารถในการจัดหาเงินทุนจากแหลงอื่นเพื่อใหมีเงินทุนเพียงพอ ขาพเจาพิจารณาวา เรื่องเหลานี้ทําใหเกิดขอสงสัย
อยางมากเกี่ยวกับความสามารถในการดําเนินงานตอเนื่องของกลุมบริษัทและบริษัท ถึงแมวากลุมบริษัทและบริษัทจะไดเปดเผยขอมูล
ในงบการเงินอยางเพียงพอ ทั้งนี้ มูลคาที่จะไดรับจากสินทรัพยอาจจะนอยกวามูลคาตามบัญชีอยางมีนัยสําคัญ หากกลุมบริษัท
และบริษัทไมสามารถดําเนินงานตอเนื่องตอไปได
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไมไดรวมการจัดประเภทรายการใหมหรือรายการปรับปรุงสินทรัพยและหนีส้ นิ ซึง่ อาจ
จําเปนหากกลุมบริษัทและบริษัทไมสามารถดําเนินงานตอเนื่องตอไปได
คําอธิบายเพิ่มเติมของบริษัท
สําหรับผลขาดทุนสุทธิในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 สาเหตุหลักเปนผลมาจากผลขาดทุนจากการเลิกกิจการของ
บริษทั ยอย สืบเนือ่ งจากสภาวะตลาดเหล็กโลกทีก่ าํ ลังการผลิตลนความตองการของตลาดอยางรุนแรง อุปสงคและอุปทานไมสมดุลอยาง
หนักตั้งแตปลายป 2557 เปนตนมา รวมถึงราคาเหล็กที่ปรับลดลงอยางตอเนื่อง สงผลใหกลุมบริษัทประสบปญหาขาดทุนอยางหนักในป
2558
ทางกลุมบริษัทและบริษัทจึงตัดสินใจเลิกกิจการของธุรกิจโรงถลุงเหล็ก เพื่อหยุดผลขาดทุนและความเสียหายที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคตในสวนของหนี้สินหมุนเวียนรวมที่สูงกวาสินทรัพยหมุนเวียนรวมของกลุมบริษัทและบริษัทนั้น มีสาเหตุมาจากการที่ผูใหกู
รายใหญของกลุมบริษัทและบริษัทไดเรียกรองใหชําระคืนเงินตนและหนี้สินที่เกิดจากภาระคํ้าประกันเงินกูยืมของบริษัทยอยคืนในทันที
ถึงแมวา ความสําเร็จของการฟน ฟูกจิ การขึน้ อยูก บั ปจจัยภายนอก ไดแก การปรับปรุงความสามารถในการทํากําไร ผลสําเร็จของ
การเจรจาของบริษัทกับกลุมธนาคารเจาหนี้รายใหญในการปรับโครงสรางหนี้ การจัดหาเงินทุนใหเพียงพอ และผลการพิจารณาของศาล
เปนตน บริษัทยังเชื่อมั่นวาธุรกิจของบริษัทสามารถทํากําไรไดและมีอนาคต หากไดรับการพิจารณาเขาสูกระบวนการฟนฟูกิจการ คาดวา
นาจะทําใหเกิดประโยชนสูงสุดแกเจาหนี้และผูมีสวนไดเสีย ทั้งนี้ ศาลไดมีคําสั่งใหบริษัทฟนฟูกิจการแลวเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559
3. ความไมแนนอนที่มีสาระสําคัญที่ไมเกี่ยวของกับการใชเกณฑการดําเนินงานตอเนื่อง
ตามทีไ่ ดกลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 2 เมือ่ วันที่ 1 ตุลาคม 2558 คณะกรรมการบริษทั ไดอนุมตั ใิ หบริษทั ยืน่ หนังสือ
แสดงความจํานงเพื่อขอฟนฟูกิจการตอศาล ซึ่งศาลไดนัดไตสวนและสืบความเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2558 และมีกําหนดนัดไตสวน
ครัง้ ถัดไปในวันที่ 17 กุมภาพันธ 2559 นัน้ ณ วันทีใ่ นรายงานฉบับนี้ การตรวจสอบและการพิจารณาของศาลตอการฟน ฟูกจิ การของบริษทั
ยังไมสิ้นสุดจากสถานการณดังกลาว ทําใหเห็นวามีความไมแนนอนที่มีสาระสําคัญเกี่ยวกับการที่ศาลจะยอมรับการเขาแผนฟนฟูกิจการ
ของบริษัทและสามารถที่จะเริ่มตนกระบวนการของแผนการฟนฟูกิจการตามที่วางแผนไวหรือไม ซึ่งทําใหเกิดขอสงสัยเกี่ยวกับการจัด
ประเภทรายการการวัดคาของหนี้สินและสํารองตางๆ

ขอมูลทางการเงินที่สําคัญ
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คําอธิบายเพิ่มเติมของบริษัท
เนือ่ งจาก ณ วันทีบ่ ริษทั จัดทํางบการเงินสําหรับปสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 กระบวนการทางศาลซึง่ ยังอยูร ะหวางการไตสวน
คํารองและสืบความ บริษัทเห็นดวยกับความเห็นของผูสอบบัญชีวา เนื่องจากการตรวจสอบและการพิจารณาของศาลตอการฟนฟูกิจการ
ของบริษัทยังไมสิ้นสุด ดังนั้น จึงมีความไมแนนอนที่มีสาระสําคัญเกี่ยวกับการที่ศาลจะยอมรับการเขากระบวนการฟนฟูกิจการของบริษัท
และการเริ่มตนกระบวนการฟนฟูกิจการจะสามารถดําเนินการไดตามที่วางแผนไว รวมทั้งมีความไมแนนอนเกี่ยวกับการจัดประเภทและ
ปรับปรุงรายการการวัดคาของหนีส้ นิ และการตัง้ สํารองตางๆ ภายหลังจากการทราบผลการพิจารณาของศาลตอการฟน ฟูกจิ การของบริษทั
ไมวาจะกรณีที่ไดรับการพิจารณาเขาสูกระบวนการฟนฟูกิจการหรือไมไดรับก็ตาม
อยางไรก็ตาม 1) จากสถานะของบริษทั ในปจจุบนั ซึง่ ศาลไดมคี าํ สัง่ ใหบริษทั ฟน ฟูกจิ การแลวเมือ่ วันที่ 10 มีนาคม 2559 2) การได
รับการสนับสนุนจากเจาหนี้ในการปรับโครงสรางหนี้ใหสอดคลองกับความสามารถในการสรางรายได จะทําใหธุรกิจของบริษัทสามารถ
ดําเนินตอไปได และ 3) บริษทั เชือ่ วาการฟน ฟูกจิ การจะสามารถชําระหนีใ้ หแกเจาหนีแ้ ละเปนประโยชนกบั ผูม สี ว นไดเสียโดยรวมมากกวา
การบังคับขายทอดตลาดทรัพยสินของบริษัท ซึ่งบริษัทจะเรงดําเนินการตามแผนฟนฟูกิจการตอไป
ขอมูลและเหตุการณที่เนน
ขาพเจาขอใหสังเกตเรื่องในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 4 ในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 กลุมบริษัทและบริษัท
ไดขายสินคาตามปกติธุรกิจใหแกบริษัทที่เกี่ยวของกันและการรวมคาเปนจํานวนรวม 18,565 ลานบาท และ 7,899 ลานบาท ตามลําดับ
คิดเปนรอยละ 51 ของยอดขายสินคารวมของกลุมบริษัท และรอยละ 41 ของยอดขายสินคารวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ยอดคางชําระของลูกหนีก้ ารคาจากกิจการทีเ่ กีย่ วของกันของกลุม บริษทั และของบริษทั มีจาํ นวนรวม 4,564 ลานบาท และ 4,547 ลานบาท
ตามลําดับ นอกจากนี้ ในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 กลุมบริษัทและบริษัทไดซื้อสินคาและบริการตามปกติธุรกิจจากบริษัท
ที่เกี่ยวของกันเปนจํานวนรวม 15,175 ลานบาท และ 7,682 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนรอยละ 34 ของยอดซื้อสินคารวมของกลุมบริษัท
และคิดเปนรอยละ 40 ของยอดซื้อสินคารวมของบริษัท
คําอธิบายเพิ่มเติมของบริษัท
การขายสินคาของบริษัทโดยสวนใหญเปนการขายสง โดยขายใหกับลูกคาทั้งภายในประเทศและตางประเทศ สําหรับการขาย
สินคาใหลูกคาภายในประเทศจะประกอบดวยผูใชสินคาโดยตรง และผูจัดจําหนายสินคาและศูนยบริการสินคา (Trader & Coil Center)
ซึ่งมีทั้งที่เปนบริษัทที่เกี่ยวของกันและบริษัทอื่นที่ไมเกี่ยวของกัน ทั้งนี้ บริษัทไมมีนโยบายขายสินคาใหลูกคารายยอย หรือเขาไปถือหุน
ในผูจัดจําหนายสินคาและศูนยบริการสินคา (Trader & Coil Center) เนื่องจากการประกอบธุรกิจดังกลาวมีความเสี่ยงคอนขางสูง
เพราะตองขายสินคาเปนเงินเชื่อใหกับลูกคา
โดยบริษทั ทีเ่ กีย่ วของกันซึง่ บริษทั ขายสินคาตามปกติธรุ กิจใหในสัดสวนทีค่ อ นขางสูงเมือ่ เทียบกับยอดขายสินคารวมของบริษทั นัน้
ไดถูกจัดตั้งขึ้นมากอนบริษัท โดยถูกจัดตั้งขึ้นมาเพื่อทําการจัดจําหนายเหล็กแผนรีดรอนและสินคาเหล็กชนิดอื่นๆ ซึ่งเปนการดําเนิน
ธุรกิจในทางการคาตามปกติทั่วไป ที่จะแยกระหวางการประกอบการผูผลิตและผูจัดจําหนายออกจากกัน
นอกจากนี้ บริษทั ในฐานะผูผ ลิตเหล็กแผนรีดรอนไดจาํ หนายสินคาของบริษทั ใหกบั ลูกคาทัง้ ทีเ่ ปนบริษทั ทีเ่ กีย่ วของกันและบริษทั
อื่นที่ไมเกี่ยวของกันในมาตรฐานราคาที่ไมแตกตางกัน โดยขึ้นอยูกับปริมาณการสั่งซื้อและความสมํ่าเสมอในการสั่งซื้อ และเนื่องจาก
ถือเปนรายการระหวางกัน บริษัทจึงมีขอกําหนดการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับงบการเงินใหระบุรายการกับกิจการหรือบุคคลที่เกี่ยวของกัน
โดยถาเปนการซือ้ ขายระหวางกันก็ใหระบุนโยบายอันเกีย่ วกับราคาโอนไวดว ย ตามรายละเอียดทีแ่ สดงไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ของบริษัท
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ตารางสรุปงบการเงินรวม
งบแสดงฐานะการเงิน
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) บริษัทยอย และการรวมคา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2558
(บาท)

%

2557
(ปรับปรุงใหม)
(บาท)
%

2556 1)
(บาท)

%

สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้การคา
ลูกหนี้อื่นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน
สินคาคงเหลือ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยหมุนเวียน

156,508,506
4,590,821,162
532,521,538
3,483,343,439
197,564,544
8,960,759,189

0.5
16.0
1.9
12.2
0.7
31.3

351,400,815
5,311,902,438
1,310,416,921
13,628,691,848
2,406,515,640
23,008,927,662

0.5
6.9
1.7
17.6
3.1
29.8

163,098,186
5,108,189,827
2,265,496,613
17,387,555,837
3,230,008,421
28,154,348,884

0.2
6.0
2.7
20.5
3.8
33.2

สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีขอจํากัด
ในการใช
เงินลงทุนในการรวมคา
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
สินทรัพยไมมีตัวตน
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย

12,720,143
2,621,770,381
16,853,312,928
158,975,157
45,121,952
12,107,442
19,704,008,003
28,664,767,192

0.0
9.1
58.8
0.6
0.2
0.0
68.7
100.0

21,288,350
3,418,594,342
50,513,059,433
245,303,285
32,277,450
12,414,658
54,242,937,518
77,251,865,180

0.0
4.4
65.4
0.3
0.0
0.0
70.2
100.0

3,839,291,317
52,424,543,309
249,476,666
3,268,823
55,256,538
56,571,836,653
84,726,185,537

4.5
61.9
0.3
0.0
0.1
66.8
100.0

1)

ขอมูลป 2556 เปนขอมูลเดิมกอนปรับปรุงตามเกณฑการเลิกกิจการ
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งบแสดงฐานะการเงิน
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2558
(บาท)
หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร เงินกูยืม
ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
และกิจการที่เกี่ยวของกัน
เจาหนี้การคา
เจาหนี้อื่นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
เงินกูยืมระยะยาวที่จัดประเภท
เปนหนี้สินหมุนเวียน
หุนกูแปลงสภาพดอยสิทธิ
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน
ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
หนี้สินตามสัญญาเชาซื้อที่ถึงกําหนด
ชําระภายในหนึ่งป
ประมาณการหนี้สินภายใตสัญญา
คํ้าประกัน และอื่นๆ
ประมาณการหนี้สินจากสัญญา
ที่สรางภาระ
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
ภาษีเงินไดคางจาย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน

1)

%

2557
(ปรับปรุงใหม)
(บาท)
%

2556 1)
(บาท)

%

12,796,099,840
2,804,253,376
21,836,192

44.6
9.8
0.1

22,638,350,536
10,802,757,605
889,582,036

29.3
14.0
1.2

21,888,601,462
12,614,249,781
1,568,448,371

25.8
14.9
1.8

7,033,461,665

24.5

7,639,329,476

9.9

1,924,003,791

2.3

6,629,284,761
-

23.1
-

22,034,033,707
236,070

28.5
0.0

68,763,059

0.2

54,692,504

0.1

49,845,471

0.1

3,629,691

0.0

6,601,542

0.0

6,896,383

0.0

30,533,752,034

106.5

-

-

-

-

3,566,049,863
63,457,130,481

12.4
221.4

575,188,520
1,355,209
5,034,991,788
69,677,118,993

0.7
0.0
6.5
90.2

337,508,589
7,790,000
3,676,521
5,642,869,004
44,043,889,373

0.4
0.0
0.0
6.7
52.0

ขอมูลป 2556 เปนขอมูลเดิมกอนปรับปรุงตามเกณฑการเลิกกิจการ
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รายงานประจําป 2558
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)

ขอมูลทางการเงินที่สําคัญ

งบแสดงฐานะการเงิน
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) บริษัทยอย และการรวมคา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2558
(บาท)
หนี้สินไมหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หุนกูแปลงสภาพดอยสิทธิ
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน
หนี้สินตามสัญญาเชาซื้อ
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
ประมาณการหนี้สินเกี่ยวกับ
สิ่งแวดลอม และอื่นๆ
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน

1)

%

2557
(ปรับปรุงใหม)
(บาท)
%

2556 1)
(บาท)

%

72,005,250
1,003,263
211,276,457

0.3
0.0
0.7

98,226,864
3,338,283
195,308,532

0.1
0.0
0.3

27,879,310,667
149,008
161,062,683
6,241,605
161,647,754

32.9
0.0
0.2
0.0
0.2

1,161,437,602
917,315
1,446,639,887
64,903,770,368

4.1
0.0
5.0
226.4

600,563,651
1,216,177,430
1,217,528
2,114,832,288
71,791,951,281

0.8
1.6
0.0
2.7
92.9

597,841,684
1,264,733,220
1,517,745
30,072,504,366
74,116,393,739

0.7
1.5
0.0
35.5
87.5

ขอมูลป 2556 เปนขอมูลเดิมกอนปรับปรุงตามเกณฑการเลิกกิจการ

รายงานประจําป 2558
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)

ขอมูลทางการเงินที่สําคัญ
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งบแสดงฐานะการเงิน
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) บริษัทยอย และการรวมคา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2558
(บาท)
หนี้สินและสวนของผูถือหุน
สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและชําระแลว
สวนตํ่ากวามูลคาหุนสามัญ
ทุนที่ไดรับจากการซื้อคืนหุนกู
แปลงสภาพดอยสิทธิจากผูถือหุน
สิทธิแปลงสภาพหุนกูเปนหุนสามัญ
สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย
- กลุมบริษัท
- การรวมคา
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
กําไร (ขาดทุน) สะสม
จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย
ยังไมไดจัดสรร (ขาดทุนสะสม)
รวมสวนของบริษัทใหญ
สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
ขาดทุนเกินทุน/รวมสวนของผูถือหุน
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน

1)

%

50,263,663,124
32,166,262,124 112.2
(5,678,076,131) (19.8)

2557
(ปรับปรุงใหม)
(บาท)
%

2556 1)
(บาท)

%

39,867,778,559
32,166,258,124
(5,678,076,131)

41.6
(7.4)

39,867,778,559
32,166,258,124
(5,678,076,131)

38.0
(6.7)

366,207,178
-

1.3
-

366,219,977
24,779

0.5
0.0

366,219,977
24,779

0.4
0.0

4,102,902,362
92,686,173
-

14.3
0.3
-

4,315,634,500
99,906,412
555,555,387

5.6
0.1
0.7

4,500,473,668
104,851,834
593,137,611

5.3
0.1
0.7

530,226,819
(68,525,918,318)
(36,945,709,793)
706,706,617
(36,239,003,176)
28,664,767,192

1.8
(239.1)
(128.9)
2.5
(126.4)
100.0

ขอมูลป 2556 เปนขอมูลเดิมกอนปรับปรุงตามเกณฑการเลิกกิจการ

530,226,819
0.7
(27,695,817,978) (35.9)
4,659,931,889
6.0
799,982,010
1.0
5,459,913,899
7.1
77,251,865,180 100.0

530,226,819
0.6
(22,789,391,004) (26.9)
9,793,725,677 11.5
816,066,121
1.0
10,609,791,798 12.5
84,726,185,537 100.0

118

รายงานประจําป 2558
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)

ขอมูลทางการเงินที่สําคัญ

งบกําไรขาดทุน
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) บริษัทยอย และการรวมคา
ประจําปสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม

2558
(บาท)
รายได
รายไดจากการขาย
รายไดจากการใหบริการ
กําไรจากการขายเงินลงทุน
ในการรวมคา
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ
รายไดอื่น
รวมรายได
คาใชจาย
ตนทุนขาย
ตนทุนการใหบริการ
คาใชจายในการขาย
คาใชจายในการบริหาร
คาตอบแทนผูบริหาร
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ
ขาดทุนจากสัญญาที่สรางภาระ
(กลับรายการ)
ตนทุนทางการเงิน
รวมคาใชจาย

1)

%

19,255,060,580
917,943,960

93.9
4.5

260,027,046
62,427,611
20,495,459,197

1.3
0.3
100.0

18,738,411,726
654,044,333
344,813,924
1,168,987,281
74,710,653
-

91.4
3.2
1.7
5.7
0.4
-

(83,048,422) (0.4)
2,388,348,622 11.7
23,286,268,117 113.6

ขอมูลป 2556 เปนขอมูลเดิมกอนปรับปรุงตามเกณฑการเลิกกิจการ

2557
(ปรับปรุงใหม)
(บาท)
%
32,316,180,884
776,216,087

2556 1)
(บาท)

%

96.9
2.3

64,735,191,615
651,738,474

98.2
1.0

177,563,510
0.5
73,971,785
0.2
33,343,932,266 100.0

362,779,468
142,576,089
65,892,285,646

0.6
0.2
100.0

30,143,950,504
691,957,405
310,828,007
726,071,976
75,539,582
-

69,764,980,902
485,040,455
331,739,832
798,301,839
133,151,158
383,945,425

105.9
0.7
0.5
1.2
0.2
0.6

90.4
2.1
0.9
2.2
0.2
-

83,048,422
0.2
1,711,317,198
5.1
33,742,713,094 101.2

(450,781,952) (0.7)
3,586,832,743
5.5
75,033,210,402 113.9

รายงานประจําป 2558
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)

ขอมูลทางการเงินที่สําคัญ
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งบกําไรขาดทุน
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) บริษัทยอย และการรวมคา
ประจําปสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม

2558

2556 1)

(บาท)

%

2557
(ปรับปรุงใหม)
(บาท)
%

(77,495,069)

(0.4)

(97,658,135)

(0.3)

250,729,794

0.4

(2,868,303,989)
7,855,195

(14.0)
0.0

(496,438,963)
25,445,720

(1.5)
0.1

(8,890,194,962)
1,907,137,410

(13.5)
2.9

(2,860,448,794)

(14.0)

(470,993,243)

(1.4)

(6,983,057,552)

(10.6)

(38,036,616,825) (185.6)
(40,897,065,619) (199.5)

(4,395,839,117) (13.2)
(4,866,832,360) (14.6)

(6,983,057,552)

(10.6)

(40,840,170,349) (199.3)

(4,903,027,293) (14.7)

(7,052,530,181)

(10.7)

(56,895,270) (0.3)
(40,897,065,619) (199.5)

36,194,933
0.1
(4,866,832,360) (14.6)

62,472,629
(6,983,057,552)

0.1
(10.6)

กําไร (ขาดทุน) ตอหุน
กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาท)
กําไร (ขาดทุน) ตอหุนปรับลด (บาท)

(1.27)
(1.27)

(0.15)
(0.15)

(0.24)
(0.24)

ขาดทุนตอหุน - การดําเนินงาน
ตอเนื่อง
ขาดทุนตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาท)
กําไร (ขาดทุน) ตอหุนปรับลด (บาท)

(0.09)
(0.09)

(0.01)
(0.01)

-

สวนแบงกําไร (ขาดทุน)
ในตราสารทุน - การบัญชี
ดานผูลงทุน
การรวมคา
กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได
จากการดําเนินงานตอเนื่อง
กลับรายการภาษีเงินได
ขาดทุนสําหรับปจากการดําเนินงาน
ตอเนื่อง
การดําเนินงานที่ยกเลิก
ขาดทุนจากการดําเนินงานที่ยกเลิก
สุทธิจากภาษี
กําไร (ขาดทุน) สําหรับป
การแบงปนกําไร (ขาดทุน)
สวนที่เปนของบริษัทใหญ
สวนที่เปนของสวนไดเสีย
ที่ไมมีอํานาจควบคุม
กําไร (ขาดทุน) สําหรับป

1)

ขอมูลป 2556 เปนขอมูลเดิมกอนปรับปรุงตามเกณฑการเลิกกิจการ

(บาท)

%
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รายงานประจําป 2558
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)

ขอมูลทางการเงินที่สําคัญ

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) บริษัทยอย และการรวมคา
ประจําปสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม

2558
(บาท)
ขาดทุนสําหรับป
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่จะไมถูกจัดประเภทรายการ
ใหมเขาไปไวในกําไรหรือขาดทุน
ขาดทุนจากการตีมูลคาที่ดิน อาคาร
และอุปกรณใหม
คาเสื่อมราคาของสวนเกินทุน
จากการตีราคา
ภาษีเงินไดเกี่ยวกับองคประกอบ
ของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

%

(40,897,065,619) (199.5)

(4,866,832,360) (14.6)

%

(6,983,057,552)

(10.6)

-

-

(179,170,292)

(0.9)

(237,111,638)

(0.7)

(360,964,762)

(0.5)

54,437,499
(216,862,491)

0.3
(1.1)

47,887,951
(189,223,687)

0.1
(0.6)

8,741,850
(352,222,912)

0.0
(0.5)

(2,600,611,457)

(12.7)

(37,582,224)

(0.1)

370,536,666

0.6

2,045,056,070

10.0

-

-

-

-

-

-

-

-

การแบงปนกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
สวนทีเ่ ปนของบริษทั ใหญ
สวนทีเ่ ปนของสวนไดเสียทีไ่ มมอี าํ นาจควบคุม
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป

(41,605,207,194) (203.0)
(64,276,303) (0.3)
(41,669,483,497) (203.3)

ขอมูลป 2556 เปนขอมูลเดิมกอนปรับปรุงตามเกณฑการเลิกกิจการ

(13,387,790)
1,248,172

-

(บาท)

(0.4)

(772,417,878) (3.8)
(41,669,483,497) (203.3)

-

2556 1)

(92,129,698)

รายการที่อาจถูกจัดประเภทรายการ
ใหมเขาไปไวในกําไรหรือขาดทุน
ผลตางจากอัตราแลกเปลี่ยนจาก
การแปลงคาหนวยงานตางประเทศ
จัดประเภทรายการผลตางจากอัตรา
แลกเปลีย่ นจากการชําระบัญชีบริษทั ยอย
การตีมูลคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ
- กลุมบริษัท
- กิจการที่ควบคุมรวมกัน
กําไร (ขาดทุน) จากการประมาณการ
ตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย
สําหรับโครงการผลประโยชนพนักงาน
- กลุมบริษัท
- การรวมคา
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
สําหรับป-สุทธิจากภาษี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป

1)

2557
(ปรับปรุงใหม)
(บาท)
%

0.0
0.0

324,593,031
159,662,460

0.5
0.2

-

-

(238,945,529) (0.7)
(5,105,777,889) (15.3)

502,569,245
(6,480,488,307)

0.8
(9.8)

(5,133,292,650) (15.4)
27,514,761
0.1
(5,105,777,889) (15.3)

(6,517,927,337)
37,439,030
(6,480,488,307)

(9.9)
0.1
(9.8)

ขอมูลทางการเงินที่สําคัญ

รายงานประจําป 2558
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)
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งบกระแสเงินสด
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) บริษัทยอย และการรวมคา
ประจําปสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไร (ขาดทุน) สุทธิสําหรับป
รายการปรับปรุง
คาเสื่อมราคาและรายจายตัดบัญชี
ตนทุนทางการเงิน
ขาดทุน (กําไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
ขาดทุนจากมูลคาสินคาคงเหลือลดลง (กลับรายการ)
ประมาณการหนี้สินผลประโยชนพนักงาน
ขาดทุนจากสัญญาที่สรางภาระ (กลับรายการ)
ขาดทุน (กําไร) จากการจําหนายที่ดิน อาคารและอุปกรณ
ขาดทุนจากการตีราคาสินทรัพย
กลับรายการจากการดอยคาที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
ประมาณการขาดทุนจากการชําระบัญชีของบริษัทยอย
กลับรายการประมาณการหนี้สินระยะสั้น
สวนแบง (กําไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในการรวมคา
(สุทธิจากภาษีเงินได)
กําไรจากการขายเงินลงทุนในการรวมคา
อื่นๆ
กลับรายการภาษีเงินได

2558
(บาท)

2557
(บาท)

2556
(บาท)

(40,897,065,619)

(4,866,832,360)

(6,983,057,552)

562,340,005
2,388,566,394
(141,662,752)
34,938,353
(239,138,758)
26,131,059
(83,048,421)
3,292,889
13,421,974
38,036,616,825
-

2,514,243,736
3,240,188,976
(359,079,411)
42,109,600
464,307,264
24,453,337
237,679,931
(17,526,085)
(7,790,000)

2,506,053,831
3,586,832,743
(687,904,094)
(146,309,486)
(140,649,895)
19,508,940
(450,781,952)
(286,103)
12,744,833
(1,700,000)
(4,045,195)

77,495,070
(7,855,195)
(225,968,176)

(301,942,389)
9,273,933
(25,445,720)
953,640,812

(250,729,795)
(362,779,468)
47,959,281
(1,907,137,413)
(4,762,281,325)

122

ขอมูลทางการเงินที่สําคัญ

รายงานประจําป 2558
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) บริษัทยอย และการรวมคา
ประจําปสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม

การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน
ลูกหนี้การคา
ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวของกัน
สินคาคงเหลือ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
เจาหนี้การคา
เจาหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวของกัน
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
ผลประโยชนจายโดยโครงการ
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น
จายภาษีเงินได
เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในการรวมคา
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีขอจํากัดในการใชเพิ่ม
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ
ซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน
ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ
ขายเครื่องจักรและอุปกรณสําหรับสัญญาขายและเชากลับ
เงินปนผลรับ
ผลตางจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคาหนวยงานตางประเทศ
เงินจายสุทธิใชไปในการดําเนินงานที่ยกเลิก
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน

2558
(บาท)

2557
(บาท)

2556
(บาท)

27,553,133
(1,338,310,060)
6,602,480,927
105,485,400
19,741,111
(5,463,541,420)
(6,990,886)
468,791,698
(10,163,134)
(300,215)
(39,424,638)
139,353,740

(565,499,709)
913,676,880
3,293,578,074
1,148,068,513
1,441,901
(913,251,624)
(1,294,367,981)
(931,476,012)
(4,180,349)
(300,215)
(6,563,899)
2,594,766,391

1,299,668,179
34,130,690
4,367,736,821
(1,817,785,234)
3,379,784
761,339,650
1,748,044,240
(177,144,849)
(6,966,835)
(325,713)
(26,148,462)
(1,423,646,946)

(44,222,194)
(15,995,747)
640,654
(164,964,557)
(224,541,844)

(21,288,350)
(740,129,104)
(22,024,372)
154,679,373
38,840,888
723,887,536
(97,402,121)
36,563,850

1,568,247,452
(750,627,394)
(144,619,447)
541,633
(842,054,654)
(168,512,410)

ขอมูลทางการเงินที่สําคัญ

รายงานประจําป 2558
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)
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งบกระแสเงินสด
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) บริษัทยอย และการรวมคา
ประจําปสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม

2558
(บาท)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากการออกหุนเพิ่มทุน
ชําระเงินคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของกับการออกหุนเพิ่มทุน
จายตนทุนทางการเงิน
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะสั้นกิจการที่เกี่ยวของกัน
จายชําระหนี้เงินกูยืมระยะสั้นกิจการที่เกี่ยวของกัน
เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาว
จายชําระหนี้เงินกูยืมระยะยาว
จายชําระหนี้สินตามสัญญาเชาซื้อและสัญญาเชาทางการเงิน
ขายเครื่องจักรและอุปกรณสําหรับสัญญาขายและเชากลับ
ซื้อคืนหุนกูแปลงสภาพดอยสิทธิ
เงินปนผลจาย
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจริงของเงินสด
และรายการเทียบเทาเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2557
(บาท)

2556
(บาท)

(556,952,839)
(6,556,814)
929,000,000
(377,792,064)
(8,870,090)
(118,014,755)
59,156,845
(274,488)
(29,400,000)
(109,704,205)
(194,892,309)

(2,900,139,035)
352,247,343
547,367,939
(123,000,000)
(235,523,400)
(60,008,601)
(44,100,000)
(2,463,155,754)
168,174,487

3,458,226,968
(500,000)
(3,705,550,841)
1,066,268,051
156,805,770
(964,169,723)
(55,404,350)
(1,228,566,000)
(66,150,000)
(1,339,040,125)
(83,905,589)

351,400,815
156,508,506

20,128,142
163,098,186
351,400,815

4,865,997
242,137,778
163,098,186
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รายงานประจําป 2558
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)

อัตราสวนทางการเงิน
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) บริษัทยอย และการรวมคา
ประจําปสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม

2558

2557
(ปรับปรุงใหม)

2556 2)

อัตราสวนสภาพคลอง (LIQUIDITY RATIO)
อัตราสวนสภาพคลอง (เทา)
อัตราสวนสภาพคลอง ไมรวมเงินกูยืมระยะยาวที่ถูกจัดประเภท (เทา)
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา)
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว ไมรวมเงินกูยืมระยะยาวที่ถูกจัดประเภท (เทา)
อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด (เทา)
อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา (เทา)
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)
อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ 1) (เทา)
ระยะเวลาการขายสินคาเฉลี่ย (วัน)
อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้ (เทา)
ระยะเวลาชําระหนี้ (วัน)
Cash Cycle (วัน)

0.14
0.34
0.07
0.08
0.00
3.84
94
2.81
128
2.85
126
96

0.33
0.48
0.08
0.12
0.05
6.02
60
2.27
158
2.63
137
82

0.64
0.64
0.12
0.12
0.03
11.95
31
3.60
101
5.75
64
68

อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร (PROFITABILITY RATIO)
อัตรากําไรขั้นตน
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน
อัตรากําไรอื่น
อัตราสวนเงินสดตอการทํากําไร (เทา)
อัตรากําไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน

3.87%
(3.59%)
1.57%
(0.19)
(202.45%)
N/A

6.82%
3.21%
0.75%
2.45
(14.82%)
(67.84%)

(7.44%)
(8.68%)
0.18%
(0.25)
(10.79%)
(62.52%)

อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (EFFICIENCY RATIO)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร
อัตราการหมุนของสินทรัพย (เทา)

(77.12%)
(119.89%)
0.39

(6.05%)
(4.88%)
0.41

(8.14%)
(8.93%)
0.76

อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน (FINANCIAL POLICY RATIO)
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา)
อัตราสวนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจายตอสวนของผูถือหุน (เทา)
อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ย (เทา)
อัตราสวนความสามารถชําระภาระผูกพัน (Cash Basis) (เทา)
อัตราการจายเงินปนผล

N/A
N/A
1.32
1.41
-

13.15
9.61
1.90
2.49
-

6.99
4.89
1.37
0.74

1)
2)

สินคาคงเหลือไมรวมวัสดุโรงงานและอะไหล
ขอมูลป 2556 เปนขอมูลเดิมกอนปรับปรุงตามเกณฑการเลิกกิจการ

-

ขอมูลทางการเงินที่สําคัญ

รายงานประจําป 2558
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)
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ขอมูลตอหุนและอัตราการเติบโต
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) บริษัทยอย และการรวมคา
ประจําปสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม

2558
ขอมูลตอหุน
มูลคาตามบัญชีตอหุน (บาท)
กําไร (ขาดทุน) สุทธิตอหุน (บาท)
เงินปนผลตอหุน
อัตราการเติบโต
สินทรัพยรวม
หนี้สินรวม
รายไดจากการขาย และรายไดจากการบริการ
คาใชจายดําเนินงาน
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ

2)

ขอมูลป 2556 เปนขอมูลเดิมกอนปรับปรุงตามเกณฑการเลิกกิจการ

2557
(ปรับปรุงใหม)

2556 2)

(1.15)
(1.27)
-

0.14
(0.15)
-

0.30
(0.24)
-

(62.89%)
(9.59%)
(39.04%)
25.93%
(732.96%)

(8.82%)
(3.14%)
(49.39%)
47.15%
30.48%

(4.29%)
(1.06%)
7.89%
(53.65%)
55.69%
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอรายงานทางการเงิน ป 2558

รายงานประจําป 2558
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)

รายงาน
ความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ
บริษัทตอรายงาน
ทางการเงิน ป 2558

คณะกรรมการบริ ษั ท สหวิ ริ ย าสตี ล อิ น ดั ส ตรี จํ า กั ด
(มหาชน) มีหนาที่และใหความสําคัญกับการกํากับดูแลกิจการ
ของบริ ษั ท ให เ ป น ไปตามนโยบายการกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี
ของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทเปนผูรับผิดชอบโดยตรง
ตอการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัท ซึ่งไดแก งบการเงิน
ของบริ ษั ท และงบการเงิ น รวมของบริ ษั ท บริ ษั ท ย อ ย และ
การรวมคา สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 รวมทั้ง
ข อ มู ล สารสนเทศทางการเงิ น ที่ เ ป ด เผยในรายงานประจํ า ป
2558 ของบริษัท ซึ่งรายงานทางการเงินของบริษัทไดจัดทําขึ้น
ตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
โดยบริ ษั ท เลื อ กใช น โยบายการบั ญ ชี และ/หรื อ วิ ธี ป ฏิ บั ติ
ทางบั ญ ชี ที่ เ หมาะสมและถื อ ปฏิ บั ติ อ ย า งสมํ่ า เสมอ และใช
ดุ ล ยพิ นิ จ อย า งระมั ด ระวั ง และรอบคอบในการประมาณ
ทางการบัญชีเพื่อใหสมเหตุสมผล รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลที่สําคัญอยางเพียงพอ และไดผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชี
รั บ อนุ ญ าตที่ เ ป น อิ ส ระและได รั บ ความเห็ น ชอบจากสํ า นั ก งานคณะกรรมการกํ า กั บ หลั ก ทรั พ ย แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย ซึ่ ง รายงาน
ของผูสอบบัญชีรับอนุญาตที่เสนอผูถือหุนของบริษัท สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 แบบไมแสดงความเห็นนั้น บริษัทไดจัดทํา
หนังสือชี้แจงขอมูลเพิ่มเติมในเรื่องดังกลาวเพื่อเสนอตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพยแลว โดยบริษัทไดจัดทํารายงานทางการเงินโดยถูกตองตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัทไดจัดใหมีระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน โดยมีคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบดวยกรรมการบริษัทที่เปนอิสระ ทําหนาที่กํากับดูแลการขับเคลื่อนของระบบ
ดังกลาวใหมีประสิทธิผล เพื่อใหเชื่อมั่นวา รายงานทางการเงินของบริษัทมีความถูกตอง เปนที่เชื่อถือได ซึ่งสะทอนถึงผลการดําเนินงาน
และฐานะการเงินที่แทจริงของบริษัท อันเปนประโยชนตอผูถือหุนและผูลงทุน ตลอดจนผูสนใจทั่วไป
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวา บริษัทมีระบบควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม รวมทั้งรายงาน
ทางการเงินของบริษัทมีความถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญ เปนที่เชื่อถือได และปฏิบัติถูกตองตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของ

นายวิทย วิริยประไพกิจ

นายวิน วิริยประไพกิจ

ประธานกรรมการบริษัท

ประธานเจาหนาที่บริหารกลุม
และกรรมการผูจัดการใหญ

การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ
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การวิเคราะห
และคําอธิบาย
ของฝายจัดการ

ตาราง 1 : สรุปผลการดําเนินงานของบริษัท บริษัทยอย และการรวมคา
หนวย : ลานบาท

รายไดจากการขายและการใหบริการ
ตนทุนขายและใหบริการ
กําไร (ขาดทุน) ขั้นตน
คาใชจายในการขายและบริหาร
ขาดทุนจากสัญญาที่สรางภาระ (กลับรายการ)
กําไรจากการขายเงินลงทุนในการรวมคา
EBITDA
ดอกเบี้ยจาย
คาเสื่อมราคาและตัดจําหนาย
ภาษีเงินไดนิติบุคคล (กลับรายการ)
กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจริง
กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง
กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานของสวนงานที่ยกเลิก
สุทธิจากภาษี
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ
กําไร (ขาดทุน) ตอหุน (บาท)

2558
ม.ค. - ธ.ค.

2557
ม.ค. - ธ.ค.
(ปรับปรุงใหม)

20,173
19,392
781
1,589
(83)
(37,907)
2,379
562
(8)
118
142

33,092
30,836
2,256
1,112
83
(710)
1,704
2,514
(25)
(182)
359

N.A.
+40%
-78%
+69%
+165%
-61%

(38,037)
(40,840)
(1.27)

(4,396)
(4,903)
(0.15)

-765%
-733%
-733%

- ขอมูลรายป 2558 และป 2557 ไมรวมผลการดําเนินงานของ SSI UK ยกเวนผลขาดทุนสุทธิ
- EBITDA = กําไร (ขาดทุน) สุทธิ + ดอกเบี้ยจาย + ภาษีเงินได + คาเสื่อมราคาและรายจายตัดบัญชี

% YoY

-39%
-37%
-65%
+43%
-200%
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ตาราง 2 : ผลการดําเนินงานแยกตามธุรกิจ
หนวย : ลานบาท

1)
2)

2558
ม.ค. - ธ.ค.

2557
ม.ค. - ธ.ค.
(ปรับปรุงใหม)

รายไดจากการขายและใหบริการ
งบการเงินรวม 1)
ธุรกิจเหล็กแผนรีดรอน
ธุรกิจโรงถลุงเหล็ก
ธุรกิจทาเรือ
ธุรกิจวิศวกรรม

20,173
19,612
17,387
145
367

33,092
32,382
32,200
139
551

-39%
-39%
+4%
-33%

EBITDA
งบการเงินรวม
ธุรกิจเหล็กแผนรีดรอน
ธุรกิจโรงถลุงเหล็ก
ธุรกิจทาเรือ
ธุรกิจวิศวกรรม
ตัดรายการระหวางกัน

(37,907)
(64,333)
(35,793)
(5)
7
62,216

(710)
1,887
(1,046)
192
(114)
(1,630)

N.A.
N.A.
-102%
+106%

กําไร/ (ขาดทุน) สุทธิ
งบการเงินรวม 2)
ธุรกิจเหล็กแผนรีดรอน
ธุรกิจโรงถลุงเหล็ก
ธุรกิจทาเรือ
ธุรกิจวิศวกรรม
ตัดรายการระหวางกัน
สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม

(40,840)
(67,124)
(38,404)
(127)
(18)
(64,888)
(57)

(4,903)
(346)
(4,396)
69
(120)
(146)
36

-733%
N.A.
-284%
+85%

รายไดของแตละธุรกิจเปนรายไดหลังหักรายการระหวางกันแลว
การบันทึกกําไรในสวนของ บมจ. เหล็กแผนรีดเย็นไทย บันทึกโดยใชวิธี Equity Method

% YoY

การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ
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ตาราง 3 : สรุปตัวเลขสําคัญของธุรกิจเหล็กแผนรีดรอน (บริษัท)
หนวย : เหรียญสหรัฐตอตัน

2558
ม.ค. - ธ.ค.

ราคาขายเฉลี่ย
ตนทุนขายเฉลี่ย
คาการรีด (HRC Spread) 1)
HRC Rolling Margin 2)
HRC EBITDA 3)
ปริมาณขาย (พันตัน)
ปริมาณการผลิต (พันตัน)
1)
2)
3)

491
484
59
12.0%
(0.1)
1,126
1,057

2557
ม.ค. - ธ.ค.

% YoY

679
625
125
18.4%
39.7
1,468
1,424

-28%
-23%
-53%
-100%
-23%
-26%

ไมรวมการตั้งหรือการกลับรายการคาเผื่อการลดมูลคาของสินคาคงเหลือ
HRC Rolling Margin = HRC Spread/ราคาขายเฉลี่ย
HRC EBITDA รวมการตัง้ คาเผือ่ การลดมูลคาของสินคาคงเหลือและการตัง้ สํารองจากภาระผูกพันตามสัญญาซือ้ วัตถุดบิ สุทธิ (กลับรายการ) (7.9) เหรียญสหรัฐตอตัน
สําหรับป 2558 และ 11.1 เหรียญสหรัฐตอตัน สําหรับป 2557 แตไมรวมประมาณการขาดทุนจากการชําระบัญชีของบริษัทยอย 1,583.6 เหรียญสหรัฐตอตัน
สําหรับป 2558

ตาราง 4 : สรุปตัวเลขสําคัญของธุรกิจโรงถลุงเหล็ก (SSI UK)
หนวย : เหรียญสหรัฐตอตัน

ราคาขายเฉลี่ย
ตนทุนขายเฉลี่ย
Slab Spread 1)
Slab Margin 2)
ปริมาณขายรวม (พันตัน)
ปริมาณขายใหบุคคลภายนอก (พันตัน)
สัดสวนการขายใหบุคคลภายนอก
ปริมาณการผลิต (พันตัน)
ไมรวมการตั้งหรือการกลับรายการคาเผื่อการลดมูลคาของสินคาคงเหลือ
Slab Margin = Slab Spread/ราคาขายเฉลี่ย
- SSI UK เขาสูกระบวนการชําระบัญชี (Liquidation) ตั้งแตวันที่ 2 ตุลาคม 2558
1)
2)

2558
ม.ค. - ก.ย.

2557
ม.ค. - ธ.ค.

% YoY

340
453
104
30.6%
1,975
1,494
76%
1,950

511
538
183
35.8%
2,760
1,849
67%
2,760

-
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แผนภาพ 1 : รายไดจากการขายและใหบริการของบริษัทและบริษัทยอย
รายไดจากการขายและใหบริการ (ลานบาท)
33,092
20,173
19,011

18,051
14,014

14,200
11,023

11,867

10,543
4,128

Q1/14

Q2/14

Q3/14

Q4/14

Q1/15

Q2/15

Q3/15

Q4/15

2014

2015

ขอมูลเดิมกอนปรับปรุงตามเกณฑการเลิกกิจการ ยกเวน Q4/15

ภาพรวมผลการดําเนินงาน
ในป 2558 บริษัทและบริษัทยอยมีรายไดจากการขายและใหบริการรวม 20,173 ลานบาท ลดลง 39% YoY จาก 1) ไมนับรวม
รายไดของการดําเนินงานของสวนงานทีย่ กเลิก และ 2) ปริมาณขายและราคาขายทีล่ ดลงของธุรกิจเหล็กแผนรีดรอนตามภาวะราคาเหล็ก
ในตลาดโลกซึ่งปรับตัวลดลงอยางมาก โดยมีปริมาณขายเหล็กรวม 1,126 พันตัน มี EBITDA ติดลบ 37,907 ลานบาท และมีผลขาดทุน
สุทธิ 40,840 ลานบาท ซึ่งเปนผลขาดทุนจากการดําเนินงานของสวนงานที่ยกเลิก 38,037 ลานบาท โดยผลประกอบการลดลงเนื่องจาก
ปริมาณขายและสวนตางระหวางราคาขายกับวัตถุดิบที่ลดลงของธุรกิจเหล็กแผนรีดรอน รวมถึงมีขาดทุนการดําเนินงานของสวนงาน
ที่ยกเลิกดังกลาวขางตน โดยมีผลขาดทุนสุทธิตอหุนและอัตราสวนความสามารถในการทํากําไรติดลบดังแสดงในตารางดานลาง
อัตราสวนการทํากําไร

อัตรากําไรสุทธิ (%)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (%)
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%)
กําไร (ขาดทุน) สุทธิตอหุน (บาท)

ธุรกิจเหล็กแผนรีดรอน (บริษัท)
รายได ในป 2558 บริษทั มีรายไดจากการขายและใหบริการ
รวม 19,612 ลานบาท ลดลง 39% YoY จากปริมาณการสงมอบ
HRC 1,126 พันตัน ลดลง 23% YoY เนื่องจากมีการนําเขาสินคา
เหล็กปลายนํ้าในระดับสูง เชน ทอ และเหล็กแผนเคลือบสังกะสี
จึงสงผลกระทบตอปริมาณการบริโภคเหล็กแผนรีดรอน รวมถึง
ราคาเหล็กในตลาดโลกที่ปรับตัวลดลงอยางมาก ประกอบกับ
ความไมชัดเจนเกี่ยวกับสถานะการเงินของบริษัทในชวงแรก
ของการยื่นคํารองขอฟนฟูกิจการของบริษัทดังกลาว สงผลให
ลูกคาชะลอการสัง่ ซือ้ ชัว่ คราวเพือ่ รอดูสถานการณ ทัง้ นี้ ราคาขาย

2558

(202.4)
(77.1)
N.A.
(1.27)

2557

(14.8)
(6.1)
(67.8)
(0.15)

เฉลี่ยอยูที่ 17,705 บาทตอตัน หรือประมาณ 491 เหรียญสหรัฐ
ตอตัน ลดลง 28% YoY ตามภาวะราคาเหล็กในตลาดโลก โดยเปน
การจําหนายผลิตภัณฑที่มีมูลคาเพิ่มพิเศษ (Premium Value
Products) 36% ของปริมาณขายรวม
คาใชจาย ในป 2558 บริษัทมีตนทุนขายและใหบริการ
19,044 ลานบาท แยกเปนตนทุนขายและบริการจํานวน 19,283
ลานบาท และการกลับรายการคาเผื่อการลดมูลคาของสินคา
คงเหลือ จํานวน 239 ลานบาท โดยตนทุนขายและใหบริการ
ลดลง 37% YoY จากปริมาณขายและตนทุนวัตถุดิบที่ลดลง
มีคาใชจายในการขายและบริหาร 1,452 ลานบาท เพิ่มขึ้น
56% YoY จากคาเบี้ยปรับจากการชําระภาษีมูลคาเพิ่มลาชา

รายงานประจําป 2558
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191 ลานบาท คาใชจา ยทีเ่ กิดจากการขนยายวัตถุดบิ จากเรือลาชา
190 ลานบาท และการจัดประเภทคาใชจายการผลิตคงที่ (Fixed
Cost) ที่เกิดจากการผลิตที่ตํ่ากวาการผลิตปกติ (Idle Cost) มา
เปนคาใชจายในการบริหาร 65 ลานบาท มีการกลับรายการ
ตั้งสํารองภาระผูกพันตามสัญญาซื้อวัตถุดิบ 83 ลานบาท
มีภาระดอกเบี้ยจาย 2,348 ลานบาท เพิ่มขึ้น 40% YoY จาก
การบันทึกภาระดอกเบี้ยคางจายในอัตราดอกเบี้ยผิดนัดชําระ
และมีประมาณการขาดทุนจากการชําระบัญชีของบริษัท
ยอย 64,329 ลานบาท ประกอบดวย 1) การตั้งสํารองการดอย
คาเงินลงทุนในบริษทั ยอย 27,482 ลานบาท 2) คาเผือ่ หนีส้ งสัยจะ
สูญลูกหนี้ทั้งหมดของ SSI UK 5,958 ลานบาท 3) ประมาณการ
หนี้สินภายใตสัญญาคํ้าประกันและอื่นๆ จาก SSI UK 30,534
ลานบาท และ 4) ประมาณการผลขาดทุนจากสินคาระหวางทาง
จาก SSI UK 355 ลานบาท
คาการรีด (HRC Spread) ในป 2558 บริษัทมีคาการรีด
(HRC Spread) 59 เหรียญสหรัฐตอตัน คิดเปน HRC Rolling
Margin ประมาณ 12.0% ลดลงจาก 125 เหรียญสหรัฐตอตัน
ในป 2557
กํ า ไร ในป 2558 บริ ษั ท มี กํ า ไรขั้ น ต น 568 ล า นบาท
มี EBITDA ติดลบ 64,333 ลานบาท (ทั้งนี้ หากไมรวมการกลับ
รายการคาเผื่อการลดมูลคาของสินคาคงเหลือ 239 ลานบาท
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การกลับรายการการตั้งสํารองจากภาระผูกพันตามสัญญาซื้อ
วัตถุดิบ 83 ลานบาท และประมาณการขาดทุนจากการชําระ
บัญชีของบริษัทยอย 64,329 ลานบาท Core EBITDA จะติดลบ
326 ล า นบาท) และมี ผ ลขาดทุ น สุ ท ธิ 67,124 ล า นบาท
โดยผลประกอบการปรั บ ลดลงเมื่ อ เที ย บกั บ งวดเดี ย วกั น ของ
ป 2557 จากผลกําไรขั้นตน 2,089 ลานบาท EBITDA เปนบวก
1,887 ลานบาท และผลขาดทุนสุทธิ 346 ลานบาท จากประมาณ
การขาดทุนจากการชําระบัญชีของบริษัทยอย รวมถึงปริมาณ
ขายและค า การรี ด (HRC Spread) ที่ ล ดลง การตั้ ง สํ า รอง
คาเบีย้ ปรับจากการชําระภาษีมลู คาเพิม่ ลาชา คาใชจา ยทีเ่ กิดจาก
การขนถายวัตถุดบิ จากเรือลาชา การจัดประเภทคาใชจา ยการผลิต
คงที่ (Fixed Cost) ที่เกิดจากการผลิตที่ตํ่ากวาการผลิตปกติ
(Idle Cost) มาเปนคาใชจายในการบริหาร และการบันทึกภาระ
ดอกเบี้ ย จ า ยในอั ต ราดอกเบี้ ย ผิ ด นั ด ชํ า ระดั ง กล า วข า งต น
โดย HRC EBITDA ตอตัน ติดลบ 0.1 เหรียญสหรัฐตอตัน
(รวมผลของการกลับรายการคาเผื่อการลดมูลคาสินคาคงเหลือ
ประมาณ 5.9 เหรียญสหรัฐตอตัน และการกลับรายการตัง้ สํารอง
จากภาระผูกพันตามสัญญาซื้อวัตถุดิบ 2.0 เหรียญสหรัฐตอตัน
แตไมรวมประมาณการขาดทุนจากการชําระบัญชีของบริษทั ยอย
1,583.6 เหรียญสหรัฐตอตัน) ลดลงจาก EBITDA เปนบวก
39.7 เหรียญสหรัฐตอตัน ในป 2557

แผนภาพ 2 : รายไดและ EBITDA Margin ของธุรกิจเหล็กแผนรีดรอน
รายไดจากการขายและใหบริการ (ลานบาท)
EBITDA Margin (%)
9%
7%

7%
6%
1%
-1%

32,382
6%

-0.02%

-4%
19,612

-6%
10,170
8,602

7,845
5,765

Q1/14

Q2/14

Q3/14

Q4/14

5,446

Q1/15

5,252

Q2/15

4,904

4,010

Q3/15

Q4/15

2014

2015

(ถารวมประมาณการขาดทุนจากการชําระบัญชีของบริษัทยอย EBITDA Margin ไตรมาส 3/2558 ไตรมาส 4/2558 และป 2558 จะเทากับ -1,307%, -5%
และ -328% ตามลําดับ)
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รายงานประจําป 2558
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)

ธุรกิจโรงถลุงเหล็ก (SSI UK)
เนื่องจาก SSI UK เขาสูกระบวนการชําระบัญชี (Liquidation) ตั้งแตวันที่ 2 ตุลาคม 2558 โดยตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10
เรื่อง เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน งบการเงินของกลุมบริษัทตองจัดทําขึ้นตามเกณฑการเลิกกิจการ ซึ่งผลการดําเนินงาน
ของสวนงานที่ยกเลิก (SSI UK) สําหรับระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 2 ตุลาคม 2558 (วันที่บริษัทสูญเสียอํานาจ
การควบคุม) ไดถกู จัดประเภทใหมเพือ่ นําเสนอการดําเนินงานของสวนงานทีย่ กเลิกเปนรายการแยกตางหากจากการดําเนินงานตอเนือ่ ง ดังนี้
หนวย : พันบาท

2558
2557
1 ม.ค. - 2 ต.ค. 1 ม.ค. - 31 ธ.ค.

ผลการดําเนินงานของการดําเนินงานที่ยกเลิก
รายได
คาใชจาย
ผลการดําเนินงานจากกิจกรรมการดําเนินงาน
ภาษีเงินได
ผลการดําเนินงานจากกิจกรรมการดําเนินงาน (สุทธิจากภาษีเงินได)
ผลขาดทุนจากการไมรับรูรายการจากการชําระบัญชีของ SSI UK
ขาดทุนสําหรับป

17,504,383
(26,372,051)
(8,867,668)
(8,867,668)
(29,168,949)
(38,036,617)

46,808,987
(51,204,826)
(4,395,839)
(4,395,839)
(4,395,839)

ธุรกิจทาเรือ (PPC)
รายได ในป 2558 PPC มีรายไดจากการขายและใหบริการรวม 244 ลานบาท ลดลง 14% YoY ตามรายไดจากการใหบริการ
เครนหนาทาและปริมาณสินคาผานทาที่ลดลงตามปริมาณสินคาผานทาของลูกคาในกลุมบริษัทที่ลดลง
กําไร ในป 2558 PPC มีกําไรขั้นตน 105 ลานบาท มี EBITDA ติดลบ 5 ลานบาท และมีผลขาดทุนสุทธิ 127 ลานบาท โดย
ผลประกอบการลดลง 19%, 102% และ 284% YoY ตามลําดับ จากรายไดที่ลดลง รายการตั้งสํารองหนี้สงสัยจะสูญจากเงินกูที่ใหกับ
SSI UK และกลับรายการดอกเบี้ยคางรับจาก SSI UK และภาระดอกเบี้ยจายที่เพิ่มขึ้นจากการใชวงเงินกูยืมระยะสั้นที่เพิ่มขึ้น

รายงานประจําป 2558
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)

การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ

133

แผนภาพ 3 : รายไดและ EBITDA Margin ของธุรกิจทาเรือ
รายไดจากการขายและใหบริการ (ลานบาท)
EBITDA Margin (%)
71%
66%

72%

72%

75%
68%

61%
59%

65%

53%
283
244

78

67

79

59

Q1/14

Q2/14

Q3/14

Q4/14

61

67

Q1/15

Q2/15

65
52

Q3/15

Q4/15

2014

2015

(ถารวมผลขาดทุนจากการตัง้ สํารองหนีส้ งสัยจะสูญจากเงินกูท ใี่ หกบั SSI UK EBITDA Margin ไตรมาส 3/2558 และป 2558 จะเทากับ -194% และ -2% ตามลําดับ)

ธุรกิจวิศวกรรม (WCE)
รายได ในป 2558 WCE มีรายไดจากการขายและใหบริการรวม 601 ลานบาท ลดลง 25% YoY เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจ
ที่ชะลอตัวลง สงผลใหการลงทุนของภาคเอกชนมีความลาชาออกไป โดยมีสัดสวนรายไดที่มาจากการขายและใหบริการแกลูกคาอื่น
ที่ไมใชบริษัทและบริษัทยอย 61%
กําไร ในป 2557 WCE มีกําไรขั้นตน 50 ลานบาท มี EBITDA เปนบวก 7 ลานบาท และมีผลขาดทุนสุทธิ 18 ลานบาท โดยกําไร
ขั้นตน และ EBITDA เพิ่มขึ้น 213% และ 106% YoY ตามลําดับ ในขณะที่ขาดทุนสุทธิลดลง 85% YoY แมวารายไดลดลง แตไมมี
ผลขาดทุนจากโครงการตางๆ เมื่อเทียบกับปกอน
แผนภาพ 4 : รายไดและ EBITDA Margin ของธุรกิจวิศวกรรม
รายไดจากการขายและใหบริการ (ลานบาท)
EBITDA Margin (%)

803
7%
5%

4%

601

-2%
-9%
-11%
223

229

-11%
-14%

1%

2014

2015

199
152

160

167

166
108

Q1/14

Q2/14

Q3/14
-42%

Q4/14

Q1/15

Q2/15

Q3/15

Q4/15
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ธุรกิจเหล็กแผนรีดเย็น (TCRSS)
รายได ในป 2558 TCRSS มีรายไดจากการขายรวม 10,672 ลานบาท ลดลง 13% YoY โดยมีปริมาณการขาย 478 พันตัน ลดลง 2%
YoY ในขณะที่ราคาขายเฉลี่ยลดลง 11% YoY เพื่อแขงขันกับเหล็กแผนรีดเย็นนําเขาจากตางประเทศ เชน เกาหลีใต และอินเดีย เปนตน
กําไร ในป 2558 TCRSS มีกําไรขั้นตน 441 ลานบาท มี EBITDA 720 ลานบาท และมีผลกําไรสุทธิ 124 ลานบาท เพิ่มขึ้น 14%,
18% และ 5,671% YoY ตามลําดับ เนื่องจากภาระดอกเบี้ยจายลดลงจากการเบิกใชเงินกูระยะสั้นและอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยลดลง
และมีกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้น
แผนภาพ 5 : รายไดและ EBITDA Margin ของธุรกิจเหล็กแผนรีดเย็น
รายไดจากการขายและใหบริการ (ลานบาท)
EBITDA Margin (%)
8%
6%
5%

9%
8%
7%
6%
12,287
10,672

3%
5%
0%
2,812

3,143

3,050

3,283

3,031

2,807

2,600
2,235

Q1/14

Q2/14

Q3/14

Q4/14

Q1/15

Q2/15

Q3/15

Q4/15

2014

2015

ฐานะการเงิน
สินทรัพย
บริษัทและบริษัทยอยมีสินทรัพยรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จํานวน 28,665 ลานบาท ลดลง 48,587 ลานบาท จาก ณ วันที่
31 ธันวาคม 2557 หรือลดลง 63% YoY เนื่องจากการลดลงของสินคาคงเหลือ โดยมีรายละเอียดสัดสวนของสินทรัพย ดังนี้
31 ธ.ค. 2558
ลานบาท รอยละ

31 ธ.ค. 2557
ลานบาท รอยละ

31 ธ.ค. 2556
ลานบาท รอยละ

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการคา - สุทธิ
สินคาคงเหลือ - สุทธิ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ
เงินลงทุนในการรวมคา
สินทรัพยอื่นๆ

157
4,591
3,483
16,853
2,622
959

1
16
12
59
9
3

351
5,312
13,629
50,513
3,419
4,028

0
7
18
65
4
5

163
5,108
17,388
52,425
3,839
5,804

0
6
21
62
5
7

สินทรัพยรวม

28,665

100

77,252

100

84,726

100

สินทรัพย
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บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)
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ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการคาสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีมูลคาสุทธิเทากับ 4,591 ลานบาท ลดลง 14% เมื่อเทียบกับสิ้นป
2557 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเลิกกิจการและชําระบัญชีของธุรกิจโรงถลุงเหล็กในสหราชอาณาจักร
สินคาคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีมลู คาสุทธิ 3,483 ลานบาท ลดลง 74% เมือ่ เทียบกับสิน้ ป 2557 เนือ่ งจากการเลิกกิจการ
และชําระบัญชีของธุรกิจโรงถลุงเหล็ก รวมถึงการลดลงของราคาและปริมาณการสั่งซื้อวัตถุดิบของธุรกิจเหล็กแผนรีดรอน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีมูลคาสุทธิ 16,853 ลานบาท ลดลง 67% จาก ณ สิ้นป 2557

หนี้สินและแหลงที่มาของเงินทุน
สัดสวนของหนี้สินและสวนของผูถือหุนของบริษัทและบริษัทยอยประกอบดวย
31 ธ.ค. 2558
ลานบาท รอยละ

31 ธ.ค. 2557
ลานบาท รอยละ

31 ธ.ค. 2556
ลานบาท รอยละ

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสวนที่หมุนเวียน
ประมาณการหนี้สินภายใตสัญญาคํ้าประกันและอื่นๆ
เจาหนี้การคา
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสวนที่ไมหมุนเวียน
หุนกูแปลงสภาพดอยสิทธิ
ประมาณการหนี้สินเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมและอื่นๆ
หนี้สินภาษีจากการตีมูลคาสินทรัพย
หนี้สินอื่นๆ
สวนของผูถือหุนของบริษัทใหญ
สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม

26,531
30,534
2,804
73
1,161
3,801
(36,946)
707

93
107
10
0
0
0
0
4

52,373
10,803
102
0.3
601
1,216
6,697
4,660
800

68
14
0
0
1
2
9

23,869
12,614
28,047
149
598
1,265
7,575
9,794
816

28
15
33
0
1
1
9

สวนของผูถือหุน

(36,239)

-126

5,460

7

10,610

13

หนี้สินและสวนของผูถือหุน

28,665

100

77,252

100

84,726

100

บริษัทและบริษัทยอยมีหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558 จํานวน 64,904 ลานบาท ลดลง 10% เมื่อเทียบกับวันที่
31 ธันวาคม 2557 จากการเลิกกิจการและชําระบัญชีของธุรกิจ
โรงถลุงเหล็ก รวมถึงการลดลงของเจาหนี้การคาจากการลด
ปริมาณคําสั่งซื้อวัตถุดิบของธุรกิจเหล็กแผนรีดรอน
บริษัทและบริษัทยอยมียอดหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจาย
จํานวน 57,138 ลานบาท และมีหนี้สินสุทธิที่มีภาระดอกเบี้ย
จาย (Net Debt) จํานวน 56,981 ลานบาท โดยแบงเปนหนีส้ นิ ทีม่ ี
ภาระดอกเบีย้ สวนทีห่ มุนเวียน จํานวน 57,065 ลานบาท ในขณะที่
หนีส้ นิ ทีม่ ภี าระดอกเบีย้ สวนทีไ่ มหมุนเวียนมีจาํ นวน 73 ลานบาท
สวนของผูถ อื หุน ของบริษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ติดลบ
36,946 ลานบาท โดยสวนของผูถือหุนของบริษัทลดลงเนื่องจาก
ผลขาดทุนการดําเนินงานของสวนงานทีย่ กเลิก (SSI UK) 38,037
ลานบาท รวมถึงผลขาดทุนจากการดําเนินงานของกลุมบริษัท

สภาพคลอง
1. กระแสเงินสด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษทั และบริษทั ยอยมีเงินสด
สุทธิ จํานวน 157 ลานบาท ลดลงจาก 351 ลานบาท ณ สิ้นป
2557 รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 14 โดยมีสว นประกอบหลัก
มาจาก
• เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 139 ลานบาท
ประกอบดวย (1) เงินสดจายจากกิจกรรมดําเนินงานจํานวน
226 ลานบาท และ (2) เงินสดไดมาจากการเปลี่ยนแปลงของ
สิ น ทรั พ ย แ ละหนี้ สิ น ดํ า เนิ น งานสุ ท ธิ จํ า นวน 365 ล า นบาท
สาเหตุหลักเนื่องจากการลดลงของสินคาคงเหลือ
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• เงินสดใชไปสุทธิในกิจกรรมลงทุน 225 ลานบาท ประกอบดวย (1) กระแสเงินสดจายเพื่อการลงทุนในสินทรัพยถาวรเพิ่มเติม
ระหวางป 44 ลานบาท (2) กระแสเงินสดจายจากการชําระบัญชีของบริษทั ยอย 165 ลานบาท และ (3) กระแสเงินสดจายจากกิจกรรมอืน่ ๆ
15 ลานบาท
• เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 110 ลานบาท มีสวนประกอบที่สําคัญ คือ (1) เงินสดจายชําระตนทุนทางการเงิน 557
ลานบาท (2) เงินสดจายชําระเงินกูย มื ระยะสัน้ และระยะยาวจากสถาบันการเงินสุทธิ 15 ลานบาท (3) เงินสดรับจากเงินกูย มื ระยะสัน้ กิจการ
ที่เกี่ยวของกันสุทธิ 551 ลานบาท และ (4) เงินสดจายจากกิจกรรมจัดหาเงินอื่น 89 ลานบาท
2. อัตราสวนสภาพคลอง
บริษัทและบริษัทยอยมีสภาพคลองลดลง ณ สิ้นป 2558 เมื่อเปรียบเทียบกับ ณ สิ้นป 2557 โดยมีอัตราสวนสินทรัพยหมุนเวียน
ตอหนี้สินหมุนเวียนลดลง ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยลดลง และระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ยลดลง ดังนี้
2558

2557
(ปรับปรุงใหม)

2556 1)

0.14
N.A.
90
161

0.33
9.61
57
184

0.64
4.89
31
101

อัตราสวนสภาพคลอง

อัตราสวนสินทรัพยหมุนเวียนตอหนี้สินหมุนเวียน (เทา)
อัตราสวนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจาย (เทา)
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)
ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย (วัน)
1)

ขอมูลป 2556 เปนขอมูลเดิมกอนปรับปรุงตามเกณฑการเลิกกิจการ

อัตราสวนสภาพคลอง (Current Ratio) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เทากับ 0.14 เทา ลดลงจาก 0.33 เทา ณ สิ้นป 2557 เนื่องจาก
การลดลงของมูลคาสินคาคงเหลือและลูกหนี้การคาจากการเลิกกิจการและชําระบัญชีของธุรกิจโรงถลุงเหล็ก รวมถึงการลดลงของราคา
และปริมาณการสั่งซื้อวัตถุดิบของธุรกิจเหล็กแผนรีดรอนดังกลาวขางตน

ราคาหุน
ราคาหุน ของบริษทั ในรอบป 2558 ราคาซือ้ ขายตํา่ สุดอยูท ี่ 0.03 บาทตอหุน และสูงสุดอยูท ี่ 0.31 บาทตอหุน ปริมาณการซือ้ ขายเฉลีย่
เทากับ 81.4 ลานหุนตอวัน และมูลคาการซื้อขายเฉลี่ยเทากับ 9.3 ลานบาทตอวัน โดยมีราคาเฉลี่ยเทากับ 0.11 บาทตอหุน และ ณ วันที่
30 ธันวาคม 2558 ซึ่งเปนวันทําการวันสุดทายของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หุนของบริษัทมีราคาปดอยูที่ 0.04 บาทตอหุน

รายงานประจําป 2558
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)

รายงานทางการเงิน
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รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผูถือหุนบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)

ขาพเจาไดรับการวาจางใหตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สหวิริยาสตีล
อินดัสตรี จํากัด (มหาชน) บริษัทยอย และการรวมคา และของเฉพาะบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) ซึ่งประกอบดวย
งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 งบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุน
เฉพาะกิจการ งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวม
และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับป
สิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุซึ่งประกอบดวยสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญและเรื่องอื่นๆ
ความรับผิดชอบของผูบริหารตองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหลานี้โดยถูกตองตามที่ควร
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผูบริหารพิจารณาวาจําเปนเพื่อใหสามารถจัดทํา
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริต
หรือขอผิดพลาด
ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชี
ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินจากการปฏิบัติงานตรวจสอบของขาพเจา อยางไรก็ตาม เนื่องจาก
เรื่องที่กลาวไวในวรรคเกณฑในการไมแสดงความเห็น ขาพเจาไมสามารถหาหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอยางเพียงพอเพื่อเปน
เกณฑในการแสดงความเห็นได
เกณฑ ในการไมแสดงความเห็น
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การถูกจํากัดขอบเขตการตรวจสอบ
การชําระบัญชีของ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จํากัด
บริ ษั ท สหวิ ริ ย าสตี ล อิ น ดั ส ตรี ยู เ ค จํ า กั ด เป น บริ ษั ท ย อ ยที่ บ ริ ษั ท ถื อ หุ  น ทั้ ง หมด ตามที่ ก ล า วไว ใ นหมายเหตุ ป ระกอบ
งบการเงินรวมขอ 2 และขอ 8 ตั้งแตเริ่มกอตั้ง บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จํากัด จนถึงเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2558 ซึ่งเปน
วั น ที่ บ ริ ษั ท สหวิ ริ ย าสตี ล อิ น ดั ส ตรี ยู เ ค จํ า กั ด เข า สู  ก ระบวนการชํ า ระบั ญ ชี งบการเงิ น รวมของกลุ  ม บริ ษั ท ได ร วมงบการเงิ น
ของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จํากัด จนถึงวันดังกลาว หนังสือแสดงความจํานงเพื่อการชําระบัญชีของบริษัท สหวิริยาสตีล
อินดัสตรี ยูเค จํากัด ไดรบั การอนุมตั เิ มือ่ วันที่ 2 ตุลาคม 2558 และงบการเงินของบริษทั สหวิรยิ าสตีลอินดัสตรี ยูเค จํากัด สําหรับการจัดทํา
งบการเงินรวมของกลุมบริษัทจึงไดจัดทําขึ้นตามเกณฑการเลิกกิจการ ณ วันดังกลาว ผลจากการที่ไดมีการแตงตั้งผูชําระบัญชีของบริษัท
สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จํากัด บริษัทจึงไมมีอํานาจการควบคุมใดๆ ตอธุรกิจหรือการดําเนินงานของบริษัท สหวิรยิ าสตีลอินดัสตรี ยูเค
จํากัด อีกตอไป ดังนั้น งบการเงินของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จํากัด จึงไมไดถูกรวมอยูในงบการเงินรวมของกลุมบริษัทตั้งแต
วันที่ 2 ตุลาคม 2558 เปนตนไป ผลการดําเนินงานของสวนงานธุรกิจการผลิต Coke และโรงงานถลุงเหล็กของ บริษทั สหวิรยิ าสตีลอินดัสตรี
ยูเค จํากัด สําหรับระยะเวลาถึงวันที่ 2 ตุลาคม 2558 ไดแยกบันทึกไวตางหากในงบกําไรขาดทุนรวมของกลุมบริษัท สําหรับปสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2558 และจัดประเภทเปนการดําเนินงานที่ยกเลิก
ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 2 การเริ่มดําเนินการชําระบัญชีของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จํากัด
เปนเหตุใหเกิดการหามเคลื่อนยายทรัพยสิน และการเขาถึงโรงงานที่เปนสถานที่ใชในการผลิต และใชเปนที่สําหรับเก็บเอกสารการบันทึก
บัญชีและเอกสารประกอบรายการตางๆ ถูกปดกั้น และบุคลากรสําคัญที่เกี่ยวของกับการจัดทํารายงานทางการเงินถูกเลิกจาง ดังนั้น
ผูบริหารไดจัดทํางบการเงินเพื่อการแสดงรายการและการเปดเผยขอมูลของการดําเนินงานที่ยกเลิกของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี
ยูเค จํากัด ซึ่งไดรวมอยูในงบการเงินรวมของกลุมบริษัทสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 จากงบการเงินและรายงานอื่นๆ
ที่ฝายบริหารของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จํากัด ไดจัดทําขึ้นจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2558 และประมาณการสําหรับระยะเวลา
ที่เหลือจนถึงวันที่ 2 ตุลาคม 2558
เนือ่ งจากการถูกจํากัดขอบเขตโดยสถานการณดงั กลาว ทําใหขา พเจาไมสามารถปฏิบตั งิ านตามกระบวนการตรวจสอบใหเปนทีพ่ อใจ
เพือ่ ใหสามารถสรุปไดวา การรับรูร ายการ การแสดงรายการและการเปดเผยขอมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 8 เรือ่ ง การดําเนินงาน
ที่ยกเลิก ไดถูกจัดทําขึ้นโดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน
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ความไมแนนอนที่มีสาระสําคัญที่เกี่ยวของกับการใชเกณฑการดําเนินงานตอเนื่อง
ตามที่ไดกลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 2(จ) และขอ 8 ในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 กลุมบริษัท
มีขาดทุนสุทธิเปนจํานวนเงิน 40,897 ลานบาท (รวมผลขาดทุนจากการยกเลิกการดําเนินงานของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จํากัด
จํานวนเงิน 38,037 ลานบาท) และมีขาดทุนสะสมเปนจํานวนเงิน 68,526 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ ณ วันเดียวกัน
กลุ  ม บริ ษั ท มี ห นี้ สิ น หมุ น เวี ย นรวมสู ง กว า สิ น ทรั พ ย ห มุ น เวี ย นรวมเป น จํ า นวนเงิ น 54,496 ล า นบาท และบริ ษั ท มี ผ ลขาดทุ น สุ ท ธิ
เปนจํานวนเงิน 67,124 ลานบาท (รวมผลขาดทุนจากการเลิกกิจการบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จํากัด จํานวนเงิน 64,329
ลานบาท) สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันและมีผลขาดทุนสะสมเปนจํานวนเงิน 68,299 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ
ณ วันเดียวกัน บริษัทมีหนี้สินหมุนเวียนรวมสูงกวาสินทรัพยหมุนเวียนรวมเปนจํานวนเงิน 54,325 ลานบาท ตามที่ไดกลาวไว
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 8 การดําเนินงานที่ยกเลิกของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จํากัด เปนเหตุใหผูใหกูรายใหญ
ของบริษทั ยอยไดเรียกรองใหบริษทั ยอยชําระเงินทีม่ ยี อดในเงินกูย มื คงเหลือจํานวน 815 ลานเหรียญสหรัฐ (เทียบเทากับ 30,034 ลานบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558) ในทันที ซึ่งเงินกูยืมของบริษัทยอยนี้มีที่ดิน อาคารและอุปกรณ ของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จํากัด
เปนหลักประกันและคํ้าประกันโดยบริษัท ตอมาผูใหกูรายใหญไดเรียกรองขอใหบริษัทรับผิดชอบตอมูลหนี้ในฐานะผูคํ้าประกันเงินกูยืม
นอกจากนี้ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ผูใหกูรายใหญไดเรียกรองใหบริษัทชําระเงินกูยืมที่มียอดคงเหลือเปนจํานวนเงิน 9,840 ลานบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ในทันที เรื่องเหลานี้เปนเหตุใหคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติใหบริษัทยื่นความจํานงเพื่อขอฟนฟูกิจการ
ตอศาลลมละลายกลาง สถานการณดังกลาวแสดงใหเห็นถึงความไมแนนอนของการดําเนินงานตอเนื่องอยางมีสาระสําคัญซึ่งกอใหเกิด
ขอสงสัยอยางมีนัยสําคัญ เกี่ยวกับความสามารถในการดําเนินงานตอเนื่องของกลุมบริษัทและบริษัท
จากสถานการณตางๆ ดังกลาวขางตน ผูบริหารของกลุมบริษัทและบริษัทยังเชื่อมั่นวาจะสามารถจัดหาเงินทุนหมุนเวียนจาก
การดําเนินงานในอนาคตเพียงพอสําหรับการดําเนินธุรกิจที่กลุมบริษัทและบริษัทตองการ ความเห็นของผูบริหารตอเรื่องนี้มีผลมาจาก
การยกเลิกการดําเนินงานของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จํากัด ที่มีผลขาดทุนมาโดยตลอด และการเริ่ม
และการดําเนินการตามแผนฟนฟูกิจการ การสนับสนุนอยางตอเนื่องจากผูใหกูยืมรายใหญ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการไดจัดทําขึ้นโดยฝายบริหารของกลุมบริษัทและบริษัทโดยใชหลักการดําเนินงานตอเนื่อง โดยมีขอสมมติฐานวาการฟนฟูกิจการ
ตามแผนฟนฟูจะประสบความสําเร็จและมีเงินทุนหมุนเวียนและวงเงินสินเชื่อเพียงพอสําหรับการดําเนินธุรกิจที่กลุมบริษัทและบริษัท
ตองการ ความเหมาะสมของขอสมมติฐานจะขึน้ อยูก บั 1) การประสบความสําเร็จของแผนฟน ฟูกจิ การทีย่ งั ไมไดเริม่ ตน ณ วันทีใ่ นรายงาน
ฉบับนี้ รวมทั้งมาตรการในการปรับปรุงความสามารถในการทํากําไรและกระแสเงินสด 2) ผลสําเร็จของการเจรจาของกลุมบริษัทกับ
ผูใหกูยืมรายใหญในการปรับโครงสรางหนี้ และ 3) ความสามารถในการจัดหาเงินทุนจากแหลงอื่นเพื่อใหมีเงินทุนเพียงพอ ขาพเจา
พิจารณาวาเรื่องเหลานี้ทําใหเกิดขอสงสัยอยางมากเกี่ยวกับความสามารถในการดําเนินงานตอเนื่องของกลุมบริษัทและบริษัท ถึงแมวา
กลุมบริษัทและบริษัทจะไดเปดเผยขอมูลในงบการเงินอยางเพียงพอ ทั้งนี้มูลคาที่จะไดรับจากสินทรัพยอาจจะนอยกวามูลคาตามบัญชี
อยางมีนัยสําคัญ หากกลุมบริษัทและบริษัทไมสามารถดําเนินงานตอเนื่องตอไปได
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไมไดรวมการจัดประเภทรายการใหมหรือรายการปรับปรุงสินทรัพยและหนี้สิน ซึ่งอาจ
จําเปนหากกลุมบริษัทและบริษัทไมสามารถดําเนินงานตอเนื่องตอไปได
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ความไมแนนอนที่มีสาระสําคัญที่ไมเกี่ยวของกับการใชเกณฑการดําเนินงานตอเนื่อง
ตามที่ไดกลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 2 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558 คณะกรรมการบริษัทไดอนุมัติใหบริษัทยื่นหนังสือ
แสดงความจํานงเพื่อขอฟนฟูกิจการตอศาลลมละลายกลาง ศาลไดนัดไตสวนและสืบความเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2558 และนัดไตสวน
ครั้งถัดไปในวันที่ 17 กุมภาพันธ 2559 ณ วันที่ในรายงานฉบับนี้ การตรวจสอบและการพิจารณาของศาลตอการฟนฟูกิจการของบริษัท
ยังไมสิ้นสุด จากสถานการณดังกลาวทําใหเห็นวามีความไมแนนอนที่มีสาระสําคัญเกี่ยวกับการที่ศาลจะยอมรับการเขาแผนฟนฟูกิจการ
ของบริษัท และสามารถที่จะเริ่มตนกระบวนการของแผนการฟนฟูกิจการตามที่วางแผนไวหรือไม ซึ่งทําใหเกิดขอสงสัยเกี่ยวกับการจัด
ประเภทรายการการวัดคาของหนี้สินและสํารองตางๆ
การไมแสดงความเห็น
เนื่องจากเรื่องที่กลาวไวในวรรคเกณฑในการไมแสดงความเห็นมีนัยสําคัญ ดังนั้นขาพเจาจึงไมแสดงความเห็นตองบการเงินที่กลาว
ขางตน
ขอมูลและเหตุการณที่เนน
ขาพเจาขอใหสังเกตเรื่องในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 4 ในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 กลุมบริษัทและ
บริษัทไดขายสินคาตามปกติธุรกิจใหแกบริษัทที่เกี่ยวของกันและการรวมคาเปนจํานวนรวม 18,565 ลานบาท และ 7,899 ลานบาท
ตามลําดับ คิดเปนรอยละ 51 ของยอดขายสินคารวมของกลุม บริษทั และรอยละ 41 ของยอดขายสินคารวมของบริษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558 ยอดคางชําระของลูกหนี้การคาจากกิจการที่เกี่ยวของกันของกลุมบริษัทและของบริษัทมีจํานวนรวม 4,564 ลานบาท และ 4,547
ลานบาท ตามลําดับ นอกจากนี้ ในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 กลุมบริษัทและบริษัทไดซื้อสินคาและบริการตามปกติธุรกิจ
จากบริษัทที่เกี่ยวของกันเปนจํานวนรวม 15,175 ลานบาท และ 7,682 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนรอยละ 34 ของยอดซื้อสินคารวม
ของกลุมบริษัท และคิดเปนรอยละ 40 ของยอดซื้อสินคารวมของบริษัท

สุรียรัตน ทองอรุณแสง
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 4409
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด
กรุงเทพมหานคร
วันที่ 15 กุมภาพันธ 2559
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งบแสดงฐานะการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) บริษัทยอย และการรวมคา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557
หนวย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2558

2557

2558

2557

สินทรัพย
สินทรั พย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนีการค้า
ลูกหนีอืนจากกิจการทีเกียวข้องกัน
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอืน
สิ นทรัพย์ทีถือไว้จาํ หน่ายจากการชําระบัญชี
ของบริ ษทั ย่อย
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สินทรั พย์ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากสถาบันการเงินทีมีขอ้ จํากัดในการใช้
ลูกหนีระยะยาวจากกิจการทีเกียวข้องกัน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนในการร่ วมค้า
เงินลงทุนระยะยาวอืน
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
รวมสิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

5
4,6
4
7
4

156,508,506
4,590,821,162
532,521,538
3,483,343,439
197,564,544

351,400,815
5,311,902,438
1,310,416,921
13,628,691,848
2,406,515,640

44,536,982
4,545,033,945
540,806,870
3,474,189,613
139,701,737

10,677,858
4,570,560,879
4,371,762,878
10,137,418,056
299,983,082

2(จ)

8,960,759,189

23,008,927,662

8,744,269,147

19,390,402,753

15
4
9
11
12
13

12,720,143
2,621,770,381
16,853,312,928
158,975,157
45,121,952
12,107,442
19,704,008,003

21,288,350
3,418,594,342
50,513,059,433
245,303,285
32,277,450
12,414,658
54,242,937,518

278,999,930
3,159,668,346
15,078,554,786
149,296,495
7,813,721
18,674,333,278

630,756,064
27,760,791,887
3,159,668,346
15,651,585,716
165,148,608
7,654,988
47,375,605,609

28,664,767,192

77,251,865,180

27,418,602,425

66,766,008,362
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งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) บริษัทยอย และการรวมคา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557
หนวย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2558

2557

2558

2557

หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนีสินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชี ธนาคาร เงินกูย้ มื ระยะสันจากสถาบัน
การเงินและจากกิจการทีเกียวข้องกัน
เจ้าหนีการค้า
เจ้าหนีอืนจากกิจการทีเกียวข้องกัน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินทีถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึงปี
เงินกูย้ มื ระยะยาวทีจัดประเภทเป็ นหนีสิ นหมุนเวียน
หุน้ กูแ้ ปลงสภาพด้อยสิ ทธิ
หนีสิ นตามสัญญาเช่าการเงินทีถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึงปี
หนีสิ นตามสัญญาเช่าซือทีถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึงปี
ประมาณการหนีสิ นภายใต้สญ
ั ญาคําประกันและอืนๆ
ประมาณการหนีสิ นจากสัญญาทีสร้างภาระ
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนีสิ นหมุนเวียนอืน
รวมหนีสิ นหมุนเวียน
หนีสินไม่ หมุนเวียน
หนีสิ นตามสัญญาเช่าการเงิน
หนีสิ นตามสัญญาเช่าซือ
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ประมาณการหนีสิ นเกียวกับสิ งแวดล้อมและอืนๆ
หนีสิ นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนีสิ นไม่หมุนเวียนอืน
รวมหนีสิ นไม่ หมุนเวียน
รวมหนีสิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

15
4,16
4

12,796,099,840
2,804,253,376
21,836,192

22,638,350,536
10,802,757,605
889,582,036

12,533,671,330
2,795,400,158
36,684,568

11,948,235,312
8,235,075,742
34,900,801

15
15
15

7,033,461,665
6,629,284,761
-

7,639,329,476
22,034,033,707
236,070

7,033,461,665
6,629,284,761
-

5,736,331,755
7,916,544,081
236,070

15

68,763,059

54,692,504

15
2(จ)
32

3,629,691
30,533,752,034
-

6,601,542
-

17

15
15
18
14

-

-

3,566,049,863
63,457,130,481

575,188,520
1,355,209
5,034,991,788
69,677,118,993

2,911,616
30,533,752,034
3,503,658,732
63,068,824,864

4,732,326
83,048,422
1,093,658,055
35,052,762,564

72,005,250
1,003,263
211,276,457
1,161,437,602
917,315
1,446,639,887

98,226,864
3,338,283
195,308,532
600,563,651
1,216,177,430
1,217,528
2,114,832,288

843,111
160,394,876
1,091,093,289
823,876
1,253,155,152

2,460,056
146,784,463
1,142,079,436
823,876
1,292,147,831

64,903,770,368

71,791,951,281

64,321,980,016

36,344,910,395
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งบแสดงฐานะการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) บริษัทยอย และการรวมคา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557
หนวย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2558

2557

2558

2557

หนี้สินและสวนของผูถือหุน (ตอ)
ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
ทุนทีออกและชําระแล้ว
ส่ วนตํากว่ามูลค่าหุน้ สามัญ
ทุนทีได้รับจากการซือคืนหุน้ กูแ้ ปลงสภาพด้อยสิ ทธิ
จากผูถ้ ือหุน้
สิ ทธิแปลงสภาพหุน้ กูเ้ ป็ นหุน้ สามัญ
ส่ วนเกินทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์
- กลุม่ บริ ษทั
- การร่ วมค้า
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
กําไร (ขาดทุน) สะสม
จัดสรรแล้ว
สํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร (ขาดทุนสะสม)
รวมส่ วนของบริษทั ใหญ่
ส่ วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุม
ขาดทุนเกินทุน/รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีสิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

20

20

50,263,663,124 39,867,778,559
32,166,262,124 32,166,258,124
(5,678,076,131) (5,678,076,131)

50,263,663,124 39,867,778,559
32,166,262,124 32,166,258,124
(5,678,076,131) (5,678,076,131)

19
19

366,207,178
-

366,219,977
24,779

366,207,178
-

366,219,977
24,779

21

4,102,902,362
92,686,173
-

4,315,634,500
99,906,412
555,555,387

4,011,432,368
-

4,214,781,729
-

21

10

530,226,819
530,226,819
530,226,819
530,226,819
(68,525,918,318) (27,695,817,978) (68,299,429,949) (1,178,337,330)
(36,945,709,793) 4,659,931,889 (36,903,377,591) 30,421,097,967
706,706,617
799,982,010
(36,239,003,176) 5,459,913,899 (36,903,377,591) 30,421,097,967
28,664,767,192

77,251,865,180

27,418,602,425

66,766,008,362

รายงานประจําป 2558
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุน
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งบกําไรขาดทุน
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) บริษัทยอย และการรวมคา
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557
หนวย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
หมายเหตุ

การดําเนินงานต่ อเนือง
รายได้
รายได้จากการขาย
รายได้จากการให้บริ การ
กําไรจากอัตราแลกเปลียนสุ ทธิ
รายได้เงินปั นผล
รายได้อืน
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ต้นทุนขาย
ต้นทุนการให้บริ การ
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ประมาณการขาดทุนจากการชําระบัญชี ของบริ ษทั ย่อย
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
ขาดทุนจากสัญญาทีสร้างภาระ(กลับรายการ)
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่ าใช้ จ่าย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

2557 (ปรับปรุงใหม)

2558

2557

4,29
4,29

19,255,060,580
917,943,960
260,027,046

32,316,180,884
776,216,087
177,563,510

19,254,300,305
357,277,419
259,329,706

32,316,271,375
65,303,772
92,348,370

4,9
4

62,427,611
20,495,459,197

73,971,785
33,343,932,266

30,600,000
72,760,694
19,974,268,124

83,399,990
92,089,140
32,649,412,647

4,7
4
4,23
24
2(จ)
4,25
32
4,27

18,738,411,726
654,044,333
344,813,924
1,168,987,281
74,710,653

30,143,950,504
691,957,405
310,828,007
726,071,976

18,806,653,890 30,243,022,137
236,863,987
49,543,489
335,797,108
298,509,013
1,061,186,010
568,703,352
64,328,526,170
55,003,451
63,171,570
(83,048,422)
83,048,422

ส่ วนแบ่ งกําไร (ขาดทุน) ในตราสารทุน - การบัญชีด้านผู้ลงทุน
การร่ วมค้า
11
ขาดทุนก่ อนภาษีเงินได้ จากการดําเนินงานต่ อเนือง
กลับรายการภาษีเงินได้
28
ขาดทุนสํ าหรับปี จากการดําเนินงานต่ อเนือง
การดําเนินงานทียกเลิก
ขาดทุนจากการดําเนิ นงานทียกเลิกสุ ทธิ จากภาษี
ขาดทุนสํ าหรับปี

2558

8

75,539,582

(83,048,422)
83,048,422
2,388,348,622 1,711,317,198
23,286,268,117 33,742,713,094

2,356,947,856
87,097,930,050

1,689,684,358
32,995,682,341

(77,495,069)
(2,868,303,989)
7,855,195
(2,860,448,794)

(97,658,135)
(496,438,963)
25,445,720
(470,993,243)

(67,123,661,926)
148,807
(67,123,513,119)

(346,269,694)
(346,269,694)

(38,036,616,825)
(40,897,065,619)

(4,395,839,117)
(4,866,832,360)

(67,123,513,119)

(346,269,694)

146

รายงานประจําป 2558
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุน

งบกําไรขาดทุน (ตอ)
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) บริษัทยอย และการรวมคา
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557
หนวย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
หมายเหตุ

การแบ่ งปั นกําไร (ขาดทุน)
ส่ วนทีเป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนทีเป็ นของส่ วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุม
ขาดทุนสํ าหรับปี
ขาดทุนต่ อหุ้น
ขาดทุนต่อหุน้ ขันพืนฐาน
ขาดทุนต่อหุน้ ปรับลด
ขาดทุนต่ อหุ้น - การดําเนินงานต่ อเนือง (บาท)
ขาดทุนต่อหุน้ ขันพืนฐาน
ขาดทุนต่อหุน้ ปรับลด

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

30

2558

2557 (ปรับปรุงใหม)

2558

2557

(40,840,170,349)
(56,895,270)
(40,897,065,619)

(4,903,027,293)
36,194,933
(4,866,832,360)

(67,123,513,119)
(67,123,513,119)

(346,269,694)
(346,269,694)

(1.27)
(1.27)

(0.15)
(0.15)

(2.09)
(2.09)

(0.01)
(0.01)

(0.09)
(0.09)

(0.01)
(0.01)

(2.09)
(2.09)

(0.01)
(0.01)

รายงานประจําป 2558
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
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งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) บริษัทยอย และการรวมคา
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557
หนวย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
หมายเหตุ

ขาดทุนสํ าหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน
รายการทีจะไม่ ถูกจัดประเภทรายการใหม่ เข้ าไปไว้ ในกําไรหรือขาดทุน
ขาดทุนจากการตีมูลค่าทีดิน อาคารและอุปกรณ์ใหม่
ค่าเสื อมราคาของส่ วนเกินทุนจากการตีราคา
ภาษีเงินได้เกียวกับองค์ประกอบของกําไรขาดทุน
28
เบ็ดเสร็ จอืน

รายการทีอาจถูกจัดประเภทรายการใหม่ เข้ าไปไว้ ในกําไรหรือขาดทุน
ผลต่างจากอัตราแลกเปลียนจากการแปลงค่าหน่วยงาน
ต่างประเทศ
จัดประเภทรายการผลต่างจากอัตราแลกเปลียน
จากการชําระบัญชี บริ ษทั ย่อย
2(จ)

2558

(40,897,065,619)

2557 (ปรับปรุงใหม)

2558

2557

(4,866,832,360) (67,123,513,119)

(346,269,694)

(92,129,698)
(179,170,292)

(237,111,638)

(92,129,698)
(159,636,502)

(214,989,900)

54,437,499
(216,862,491)

47,887,951
(189,223,687)

50,837,339
(200,928,861)

43,623,376
(171,366,524)

(2,600,611,457)

(37,582,224)

2,045,056,070

-

-

-

-

-

กําไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ ประกันภัยสําหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน
- กลุม่ บริ ษทั
- การร่ วมค้า
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสํ าหรับปี - สุ ทธิจากภาษี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับปี

(772,417,878)
(41,669,483,497)

(13,387,790)
1,248,172
(238,945,529)
(5,105,777,889)

(200,928,861)
(67,324,441,980)

(15,959,792)
(187,326,316)
(533,596,010)

การแบ่ งปั นกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่ วนทีเป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนทีเป็ นของส่ วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุม
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับปี

(41,605,207,194)
(64,276,303)
(41,669,483,497)

(5,133,292,650)
27,514,761
(5,105,777,889)

(67,324,441,980)
(67,324,441,980)

(533,596,010)
(533,596,010)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

32,166,258,124

-

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสํ าหรับปี
กําไร (ขาดทุน)
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสํ าหรับปี

โอนไปกําไร (ขาดทุน) สะสม
ตัดบัญชีสินทรัพย์ทีตีราคา
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2557

-

32,166,258,124

รายการกับผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น
เงินปั นผลจ่ายในส่ วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุม
รวมรายการกับผู้เป็ นเจ้ าของทีบันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2557
ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2557

ทุนเรื อนหุ ้น
ทีออกและ
ชําระแล้ว

(5,678,076,131)

-

-

(5,678,076,131)

ส่ วนตํา
กว่ามูลค่าหุ ้น

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) บริษัทยอย และการรวมคา
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557

366,219,977

-

-

366,219,977

24,779

-

-

24,779

ทุนทีได้รับจาก
การซื อคืนหุ ้นกู้
สิ ทธิ แปลง
แปลงสภาพด้อยสิ ทธิ สภาพหุ ้นกู้
จากผูถ้ ือหุ ้น
เป็ นหุ ้นสามัญ

530,226,819

-

-

530,226,819

สํารองตาม
กฎหมาย

8,641,347
(27,695,817,978)

(4,903,027,293)
(12,041,028)
(4,915,068,321)

-

(22,789,391,004)

555,555,387

(37,582,224)
(37,582,224)

-

593,137,611

(4,197,063)
4,315,634,500

(180,642,105)
(180,642,105)

-

4,500,473,668

กลุ่มบริ ษทั

(4,945,422)
99,906,412

-

-

104,851,834

การร่ วมค้า

องค์ประกอบอืนของส่วนของผูถ้ ือหุ้น
ส่ วนเกินทุนจาก
การตีราคาสิ นทรัพย์

งบการเงิ
รวม
งบการเงินนรวม

รายงานประจําป 2558
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)

ผลต่าง
ยังไม่ได้จดั สรร จากการแปลงค่า
(ขาดทุนสะสม)
งบการเงิน

กําไร (ขาดทุน) สะสม

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

(9,142,485)
4,971,096,299

(218,224,329)
(218,224,329)

-

5,198,463,113

รวม
องค์ประกอบอืน
ของ
ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น

(501,138)
4,659,931,889

(4,903,027,293)
(230,265,357)
(5,133,292,650)

-

9,793,725,677

รวมส่ วน
ของผูถ้ ือหุ ้น
ของบริ ษทั

501,138
799,982,010

36,194,933
(8,680,172)
27,514,761

(44,100,010)
(44,100,010)

816,066,121

ส่ วนของ
ส่วนได้เสี ย
ทีไม่มีอาํ นาจ
ควบคุม

5,459,913,899

(4,866,832,360)
(238,945,529)
(5,105,777,889)

(44,100,010)
(44,100,010)

10,609,791,798

รวมส่ วน
ของผูถ้ ือหุ ้น

หนวย : บาท
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32,166,262,124

-

4,000
4,000

32,166,258,124

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

โอนไปกําไร (ขาดทุน) สะสม
ตัดบัญชีสินทรัพย์ทีตีราคา
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2558

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี
กําไร (ขาดทุน)
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี

รายการกับผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น
เพิมหุ ้นสามัญ
20
ซื อคืนและยกเลิกหุ้นกูแ้ ปลงสภาพด้อยสิ ทธิ
19
เงินปั นผลจ่ายในส่วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุม
รวมรายการกับผู้เป็ นเจ้ าของทีบันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2558
ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2558 (ปรับปรุงใหม่ )

หมายเหตุ

ทุนเรื อนหุ ้น
ทีออกและ
ชําระแล้ว

(5,678,076,131)

-

-

(5,678,076,131)

ส่ วนตํา
กว่ามูลค่าหุ ้น

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) บริษัทยอย และการรวมคา
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557

366,207,178

-

(12,799)
(12,799)

366,219,977

-

-

(24,779)
(24,779)

24,779

ทุนทีได้รับจาก
การซื อคืนหุ ้นกู้
สิ ทธิ แปลง
แปลงสภาพด้อยสิ ทธิ สภาพหุ ้นกู้
จากผูถ้ ือหุ ้น
เป็ นหุ ้นสามัญ

530,226,819

-

-

530,226,819

สํารองตาม
กฎหมาย

10,070,009
(68,525,918,318)

(40,840,170,349)
(40,840,170,349)

-

(27,695,817,978)

-

(555,555,387)
(555,555,387)

-

555,555,387

(3,250,680)
4,102,902,362

(209,481,458)
(209,481,458)

-

4,315,634,500

กลุ่มบริ ษทั

(7,220,239)
92,686,173

-

-

99,906,412

การร่ วมค้า

องค์ประกอบอืนของส่วนของผูถ้ ือหุ้น
ส่ วนเกินทุนจาก
การตีราคาสิ นทรัพย์

งบการเงิ
รวม
งบการเงินนรวม

รายงานประจําป 2558
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)

ผลต่าง
ยังไม่ได้จดั สรร จากการแปลงค่า
(ขาดทุนสะสม)
งบการเงิน

กําไร (ขาดทุน) สะสม

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน (ตอ)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

(10,470,919)
4,195,588,535

(765,036,845)
(765,036,845)

-

4,971,096,299

รวม
องค์ประกอบอืน
ของ
ส่ วนของผูถ้ ือหุ้น

(400,910)
(36,945,709,793)

(40,840,170,349)
(765,036,845)
(41,605,207,194)

4,000
(37,578)
(33,578)

4,659,931,889

รวมส่ วน
ของผูถ้ ือหุ ้น
ของบริ ษทั

400,910
706,706,617

(56,895,270)
(7,381,033)
(64,276,303)

(29,400,000)
(29,400,000)

799,982,010

ส่ วนของ
ส่วนได้เสี ย
ทีไม่มีอาํ นาจ
ควบคุม

(36,239,003,176)

(40,897,065,619)
(772,417,878)
(41,669,483,497)

4,000
(37,578)
(29,400,000)
(29,433,578)

5,459,913,899

รวมส่ วน
ของผูถ้ ือหุ ้น

หนวย : บาท

149

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

โอนไปกําไร (ขาดทุน) สะสม
ตัดบัญชีสินทรัพย์ทีตีราคา
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2557

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี
ขาดทุน
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสํ าหรับปี

สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2557
ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2557

หมายเหตุ

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) บริษัทยอย และการรวมคา
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557

32,166,258,124

-

32,166,258,124

ทุนเรื อนหุ ้น
ทีออกและ
ชําระแล้ว

(5,678,076,131)

-

(5,678,076,131)

366,219,977

-

366,219,977

24,779

-

24,779

530,226,819

-

530,226,819

สํารองตาม
กฎหมาย

3,126,983
(1,178,337,330)

(346,269,694)
(15,959,792)
(362,229,486)

(819,234,827)

ยังไม่ได้จดั สรร
(ขาดทุนสะสม)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กําไร (ขาดทุน) สะสม

รายงานประจําป 2558
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)

ทุนทีได้รับจาก
การซื อคืนหุ ้นกู้
สิ ทธิแปลง
แปลงสภาพด้อยสิ ทธิ สภาพหุ ้นกู้
ส่ วนตํากว่ามูลค่าหุ ้น จากผูถ้ ือหุ ้น
เป็ นหุ ้นสามัญ

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน (ตอ)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

(3,126,983)
4,214,781,729

(171,366,524)
(171,366,524)

4,389,275,236

(3,126,983)
4,214,781,729

(171,366,524)
(171,366,524)

4,389,275,236

องค์ประกอบอื นของส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
ส่ วนเกินทุน
รวม
จากการ
องค์ประกอบอืน
ตีราคา
ของ
สิ นทรัพย์
ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น

30,421,097,967

(346,269,694)
(187,326,316)
(533,596,010)

30,954,693,977

รวมส่ วน
ของผูถ้ ือหุ ้น

หนวย : บาท

150

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

โอนไปกําไร (ขาดทุน) สะสม
ตัดบัญชีสินทรัพย์ทีตีราคา
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2558

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสํ าหรับปี
ขาดทุน
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื น
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี

รายการกับผู้ถอื หุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถอื หุ้น
เพิมหุ้นสามัญ
ซื อคืนและยกเลิกหุ ้นกูแ้ ปลงสภาพด้อยสิ ทธิ
รวมรายการกับผู้เป็ นเจ้ าของทีบันทึกโดยตรง
เข้ าส่ วนของผู้ถอื หุ้น

สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2558
ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2558

20
19

หมายเหตุ

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) บริษัทยอย และการรวมคา
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557

32,166,262,124

(5,678,076,131)

-

-

4,000

-

-

(5,678,076,131)

4,000
-

32,166,258,124

ทุนเรื อนหุ ้น
ทีออกและ
ชําระแล้ว

366,207,178

-

(12,799)

(12,799)

366,219,977

-

-

(24,779)

(24,779)

24,779

530,226,819

-

-

-

530,226,819

สํารองตาม
กฎหมาย

2,420,500
(68,299,429,949)

(67,123,513,119)
(67,123,513,119)

-

-

(1,178,337,330)

ยังไม่ได้จดั สรร
(ขาดทุนสะสม)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กําไร (ขาดทุน) สะสม

รายงานประจําป 2558
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)

ทุนทีได้รับจาก
การซื อคืนหุ ้นกู้
สิ ทธิแปลง
แปลงสภาพด้อยสิ ทธิ สภาพหุ ้นกู้
ส่ วนตํากว่ามูลค่าหุ้น จากผูถ้ ือหุ ้น
เป็ นหุ ้นสามัญ

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน (ตอ)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

(2,420,500)
4,011,432,368

(200,928,861)
(200,928,861)

-

-

4,214,781,729

(2,420,500)
4,011,432,368

(200,928,861)
(200,928,861)

-

-

4,214,781,729

องค์ประกอบอื นของส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
ส่ วนเกินทุน
รวม
จากการ
องค์ประกอบอืน
ตีราคา
ของ
สิ นทรัพย์
ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น

(36,903,377,591)

(67,123,513,119)
(200,928,861)
(67,324,441,980)

(33,578)

4,000
(37,578)

30,421,097,967

รวมส่ วน
ของผูถ้ ือหุ ้น

หนวย : บาท

151

152

รายงานประจําป 2558
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

งบกระแสเงินสด
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) บริษัทยอย และการรวมคา
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557
หนวย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
หมายเหตุ

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
ขาดทุนสุทธิสาํ หรับปี
รายการปรั บปรุง
ค่าเสือมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
ต้นทุนทางการเงิน
ขาดทุน (กําไร) จากอัตราแลกเปลียนทียังไม่เกิดขึนจริ ง
หนีสูญและหนีสงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง (กลับรายการ)
ประมาณการหนีสินผลประโยชน์พนักงาน
ขาดทุนจากสัญญาทีสร้างภาระ (กลับรายการ)
ขาดทุน (กําไร) จากการจําหน่ายทีดิน อาคารและอุปกรณ์
กลับรายการจากการด้อยค่าทีดิน อาคาร และอุปกรณ์
ประมาณการขาดทุนจากการชําระบัญชีของบริ ษทั ย่อย
กลับรายการประมาณการหนีสิ นระยะสัน
ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในการร่ วมค้า
(สุทธิจากภาษีเงินได้)
เงินปันผลรับ
อืนๆ
กลับรายการภาษีเงินได้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

2(จ)

2558

2557

2558

2557

(40,897,065,619) (4,866,832,360)

(67,123,513,119)

(346,269,694)

562,340,005
2,388,566,394
(141,662,752)
34,938,353
(239,138,758)
26,131,059
(83,048,421)
3,292,889
13,421,974
38,036,616,825
-

2,514,243,736
3,240,188,976
(359,079,411)
42,109,600
464,307,264
24,453,337
237,679,931
(17,526,085)
(7,790,000)

442,945,967
2,356,947,856
(142,879,480)
34,938,353
(239,138,758)
18,814,447
(83,048,421)
1,957,805
13,421,974
64,328,526,170
-

551,031,440
1,689,684,358
(70,143,648)
37,202,812
454,150,761
17,675,373
83,048,421
202,291
(7,790,000)

77,495,070
(7,855,195)
(225,968,176)

(301,942,389)
9,273,933
(25,445,720)
953,640,812

(30,600,000)
(148,807)
(421,776,013)

(83,399,990)
1,001,280
2,326,393,404

งบกระแสเงินสด

รายงานประจําป 2558
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)

153

งบการเงินรวม

หนวย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบกระแสเงินสด (ตอ)
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) บริษัทยอย และการรวมคา
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557

หมายเหตุ

การเปลียนแปลงของสิ นทรั พย์และหนีสิ นดําเนินงาน
ลูกหนีการค้า
ลูกหนีอืนจากกิจการทีเกียวข้องกัน
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน
ลูกหนีระยะยาวจากกิจการทีเกียวข้องกัน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
เจ้าหนีการค้า
เจ้าหนีอืนกิจการทีเกียวข้องกัน
หนีสินหมุนเวียนอืน
ผลประโยชน์จ่ายโดยโครงการ
หนีสินไม่หมุนเวียนอืน
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากสถาบันการเงินทีมีขอ้ จํากัดในการใช้เพิม
ซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์
ซือสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ขายทีดิน อาคารและอุปกรณ์
ขายเครื องจักรและอุปกรณ์สาํ หรับสัญญาขายและเช่ากลับ
เงินปันผลรับ
ผลต่างจากอัตราแลกเปลียนจากการแปลงค่าหน่วยงาน
ต่างประเทศ
เงินจ่ายสุทธิใช้ไปในการดําเนินงานทียกเลิก
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

2558

2557

27,553,133
(565,499,709)
(1,338,310,060)
913,676,880
6,602,480,927 3,293,578,074
105,485,400 1,148,068,513
19,741,111
1,441,901
(5,463,541,420) (913,251,624)
(6,990,886) (1,294,367,981)
468,791,698
(931,476,012)
(10,163,134)
(4,180,349)
(300,215)
(300,215)
(39,424,638)
(6,563,899)
139,353,740 2,594,766,391

8

2558

2557

1,678,428
(599,778,505)
(1,199,329,383) (1,165,327,495)
6,547,532,670 2,508,465,207
101,253,776
(1,537,424)
36,400,512
(30,294,570)
(158,733)
(28,944)
(5,545,838,943) (700,694,248)
1,783,767
(37,444,668)
505,122,133
(685,607,676)
(5,204,034)
(2,576,029)
(20,187,389)
(7,902,801)
1,276,791 1,603,666,251

(44,222,194)
(15,995,747)
640,654
-

(21,288,350)
(740,129,104)
(22,024,372)
154,679,373
38,840,888
723,887,536

(42,957,963)
(8,793,567)
30,600,000

(103,484,986)
(13,886,294)
46,729
83,399,990

(164,964,557)
(224,541,844)

(97,402,121)
36,563,850

(21,151,530)

(33,924,561)

154

รายงานประจําป 2558
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

งบกระแสเงินสด (ตอ)
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) บริษัทยอย และการรวมคา
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557
หนวย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
หมายเหตุ

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากการออกหุน้ เพิมทุน
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสันจากสถาบันการเงินเพิมขึน
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะสันกิจการทีเกียวข้องกัน
จ่ายชําระเงินกูย้ มื ระยะสันกิจการทีเกียวข้องกัน
จ่ายชําระหนีเงินกูย้ มื ระยะยาว
จ่ายชําระหนีสินตามสัญญาเช่าซือและสัญญาเช่าการเงิน
ขายเครื องจักรและอุปกรณ์สาํ หรับสัญญาขายและเช่ากลับ
ซือคืนหุน้ กูแ้ ปลงสภาพด้อยสิทธิ
เงินปันผลจ่าย
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึน (ลดลง) สุ ทธิ
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลียนทียังไม่เกิดขึนจริ ง
ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที 1 มกราคม
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันที 31 ธันวาคม
รายการไม่เป็ นเงินสดทีสําคัญ
สินทรัพย์ทีได้มาภายใต้สญ
ั ญาเช่าซือและ
สัญญาเช่าการเงิน
เจ้าหนีอืนทีดิน อาคาร อุปกรณ์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

4
4
13

5

2558

2557

(556,952,839) (2,900,139,035)
(6,556,814)
352,247,343
929,000,000
547,367,939
(377,792,064) (123,000,000)
(8,870,090) (235,523,400)
(118,014,755)
(60,008,601)
59,156,845
(274,488)
(29,400,000)
(44,100,000)
(109,704,205) (2,463,155,754)

2558

2557

(4,648)
(525,115,274) (1,683,088,585)
(18,103,982)
212,961,356
917,000,000
239,460,000
(313,460,000) (198,000,000)
(2,870,090) (229,523,400)
(3,437,655)
(5,846,484)
(274,488)
53,733,863 (1,664,037,113)

(194,892,309)

168,174,487

33,859,124

(94,295,423)

351,400,815
156,508,506

20,128,142
163,098,186
351,400,815

10,677,858
44,536,982

104,973,281
10,677,858

59,156,845
2,413,381

43,501,497
1,547,999

62,751

3,512,945
1,426,433

รายงานประจําป 2558
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) บริษัทยอย และการรวมคา

หมายเหตุ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

รายการ

ขอมูลทั่วไป
เกณฑการจัดทํางบการเงิน
นโยบายการบัญชีที่สําคัญ
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้การคา
สินคาคงเหลือ
การดําเนินงานที่ยกเลิก
เงินลงทุนในบริษัทยอย
สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
เงินลงทุนในการรวมคา
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย
เจาหนี้การคา
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
หุนกูแปลงสภาพดอยสิทธิ
และสิทธิแปลงสภาพ

หนา

หมายเหตุ

รายการ

หนา

156
156
164
182
197
197
199
200
203
205
207
212
213
223
227
233
234
234
238

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

ทุนเรือนหุน
สํารอง
สวนงานดําเนินงาน
คาใชจายในการขาย
คาใชจายในการบริหาร
คาใชจายผลประโยชนของพนักงาน
คาใชจายตามลักษณะ
ตนทุนทางการเงิน
ภาษีเงินได
สิทธิประโยชนจากการสงเสริมการลงทุน
กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐาน/ปรับลด
เครื่องมือทางการเงิน
ภาระผูกพันกับบุคคลหรือกิจการ
ที่ไมเกี่ยวของกัน
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและสินทรัพย
ที่อาจเกิดขึ้น
มาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย
ที่ยังไมไดใช
การจัดประเภทรายการใหม

240
241
242
245
246
247
248
249
249
252
255
256
265

33
34
35

266
268
271
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รายงานประจําป 2558
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) บริษัทยอย และการรวมคา
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติใหออกงบการเงินจากคณะกรรมการเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ 2559

1

ข้ อมูลทัวไป
บริ ษทั สหวิริ ยาสตี ลอิ นดัสตรี จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) เป็ นนิ ติบุคคลที จัดตังขึ นในประเทศไทย และมี ทีอยู่
จดทะเบี ย นตังอยู่เลขที 28/1 อาคารประภาวิทย์ ชัน 2 - 3 ถนนสุ รศักดิ แขวงสี ลม เขตบางรั ก กรุ งเทพมหานคร
ประเทศไทย และโรงงานตังอยู่ เ ลขที 9 หมู่ 7 ตํา บลแม่ รํ า พึ ง อํา เภอบางสะพาน จัง หวัด ประจวบคี รี ขัน ธ์
ประเทศไทย บริ ษทั บริ ษทั ย่อย และการร่ วมค้า ซึ งต่อไปนีรวมเรี ยกว่า “กลุ่มบริ ษทั ”
บริ ษทั จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมือเดือนกันยายน 2537
ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ในระหว่างปี ได้แก่ บริ ษทั เครื อสหวิริยา จํากัด (ถือหุ ้นร้อยละ 14.69 เป็ นนิ ติบุคคลทีจัดตังขึนใน
ประเทศไทย) Vanomet Holding AG (ถือหุ น้ ร้อยละ 19.71 เป็ นนิ ติบุคคลทีจัดตังขึนในประเทศสวิตเซอร์ แลนด์) และ
บริ ษทั สหวิริยา อินเตอร์ สตีล โฮลดิงส์ จํากัด (ถือหุน้ ร้อยละ 5.79 เป็ นนิติบุคคลทีจัดตังขึนในประเทศไทย)
บริ ษทั ดําเนิ นธุ รกิ จหลักเกียวกับการผลิตและจําหน่ายแผ่นเหล็กรี ดร้อนชนิ ดม้วน รายละเอียดของบริ ษทั ย่อยและ
การร่ วมค้า ณ วันที 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9 และ 11

2

เกณฑ์ การจัดทํางบการเงิน

(ก)

เกณฑ์ การถือปฏิบัติ
งบการเงิ นนี จัดทํา ขึ นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น รวมถึ งแนวปฏิ บตั ิ ทางการบัญชี ทีประกาศใช้โ ดย
สภาวิช าชี พ บัญ ชี ฯ (“สภาวิช าชี พ บัญ ชี ”) กฎระเบี ย บและประกาศคณะกรรมการกํา กับหลักทรั พ ย์แ ละตลาด
หลักทรัพย์ทีเกียวข้อง
สภาวิชาชี พบัญชี ได้ออกและปรับปรุ งมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นหลายฉบับ ซึ งมี ผลบังคับใช้ตงแต่
ั รอบ
ระยะเวลาบัญชีทีเริ มในหรื อหลังวันที 1 มกราคม 2558 ในเบืองต้นการปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ที ออกและปรั บปรุ งใหม่ นัน มี ผ ลให้เ กิ ด การเปลี ยนแปลงนโยบายการบัญ ชี ของกลุ่ มบริ ษ ทั ในบางเรื อง การ
เปลียนแปลงนีไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

รายงานประจําป 2558
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)

นอกเหนื อจากมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที ออกและปรั บปรุ งใหม่ ขา้ งต้น สภาวิชาชี พบัญชี ได้ออกและ
ปรับปรุ งมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับอืน ๆ ซึ งมีผลบังคับสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ทีเริ มในหรื อหลัง
วันที 1 มกราคม 2559 เป็ นต้นไป และไม่ได้มีการนํามาใช้สาํ หรับการจัดทํางบการเงินนี มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินทีออกและปรับปรุ งใหม่ทีเกียวกับการดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั ได้เปิ ดเผยในหมายเหตุขอ้ 35
(ข)

เกณฑ์ การวัดมูลค่ า
งบการเงินนีจัดทําขึนโดยถือหลักเกณฑ์การบันทึกตามราคาทุนเดิม ยกเว้นรายการดังต่อไปนี ทีใช้ทางเลือกในการวัด
มูลค่าในแต่ละรอบระยะเวลารายงาน

(ค)

รายการ

เกณฑ์ การวัดมูลค่ า

สิ นทรัพย์ทางการเงินเผือขาย
หนีสิ นผลประโยชน์ทีกําหนดไว้สุทธิ

มูลค่ายุติธรรม
มู ล ค่ า ปั จ จุ บ ัน ของภาระผู ก พัน ตามผลประโยชน์ ที
กําหนดไว้ ได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุขอ้ 3 (ฒ)

สกุลเงินทีนําเสนองบการเงิน
งบการเงิ นนี จัดทําและแสดงหน่วยเงิ นตราเป็ นเงินบาทซึ งเป็ นสกุลเงินทีใช้ในการดําเนิ นงานของบริ ษทั ข้อมูลทางการ
เงินทังหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพือให้แสดงเป็ นหลักพัน ยกเว้นทีระบุไว้เป็ นอย่างอืน

(ง) การใช้ วิจารณญาณและการประมาณการ
ในการจัดทํางบการเงินให้เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ ริ หารต้องใช้วิจารณญาณ การประมาณ
และข้อสมมติ ฐานหลายประการ ซึ งมี ผ ลกระทบต่ อการกํา หนดนโยบายการบัญชี และการรายงานจํานวนเงิ นที
เกียวกับ สิ นทรัพย์ หนีสิ น รายได้ และค่าใช้จ่าย ผลทีเกิดขึนจริ งอาจแตกต่างจากทีประมาณไว้
ประมาณการและข้อสมมติ ฐานที ใช้ในการจัดทํางบการเงิ นจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื อง การปรับประมาณ
การทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลียนทันทีเป็ นต้นไป
(1)

ข้อสมมติฐานและความไม่แน่นอนของการประมาณการ
ข้อมูลเกียวกับความไม่แน่นอนของการประมาณการทีสําคัญซึ งมีความเสี ยงอย่างมีนยั สําคัญทีเป็ นเหตุให้ตอ้ ง
มีการปรับปรุ งจํานวนเงินทีรับรู ้ในงบการเงิน ซึ งประกอบด้วยหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปนี

157

158

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

หมายเหตุขอ้ 2 (จ)
หมายเหตุขอ้ 9,11 และ 13
หมายเหตุขอ้ 28
หมายเหตุขอ้ 18
หมายเหตุขอ้ 31

รายงานประจําป 2558
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)

การดําเนินงานอย่างต่อเนือง
การคํานวณมูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนและข้อสมมติฐานทีสําคัญ
ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและการใช้
ประโยชน์ของขาดทุนทางภาษี
การวัดมูลค่าของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์
การตีมูลค่าของเครื องมือทางการเงิน

การวัดมูลค่ ายุติธรรม
นโยบายการบัญชี และการเปิ ดเผยข้อมูลของกลุ่มบริ ษทั หลายข้อกําหนดให้มีการวัดมูลค่ายุติธรรมทังสิ นทรัพย์และ
หนีสิ นทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั กําหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเกียวกับการวัดมูลค่ายุติธรรม กรอบแนวคิดนี รวมถึงกลุ่มผูป้ ระเมิน
มูลค่าซึ งมีความรับผิดชอบโดยรวมต่อการวัดมูลค่ายุติธรรมทีมีนยั สําคัญ รวมถึงการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับ 3 และ
รายงานโดยตรงต่อผูบ้ ริ หารสูงสุ ดทางด้านการเงิน
กลุ่ มผูป้ ระเมิ นมูลค่ า มี การทบทวนข้อ มูลที ไม่ ส ามารถสั ง เกตได้ และปรั บปรุ งการวัด มูลค่ า ที มี นัย สํา คัญ อย่า ง
สมําเสมอ หากมีการใช้ขอ้ มูลจากบุคคลทีสามเพือวัดมูลค่ายุติธรรม เช่น ราคาจากนายหน้า หรื อการตังราคา กลุ่มผู ้
ประเมิ นได้ป ระเมิ น หลักฐานที ได้มาจากบุ ค คลที สามที สนับสนุ นข้อ สรุ ป เกี ยวกับ การวัด มูลค่ า รวมถึ ง การจัด
ระดับชันของมูลค่ายุติธรรมว่าเป็ นไปตามทีกําหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินอย่างเหมาะสม
ประเด็นปัญหาของการวัดมูลค่าทีมีนยั สําคัญจะถูกรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริ ษทั
เมือวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์หรื อหนีสิ น กลุ่มบริ ษทั ได้ใช้ขอ้ มูลทีสามารถสังเกตได้ให้มากทีสุ ดเท่าทีจะทําได้
มูลค่ายุติธรรมเหล่านีถูกจัดประเภทในแต่ละลําดับชันของมูลค่ายุติธรรมตามข้อมูลทีใช้ในการประเมินมูลค่า ดังนี
x ข้อมูลระดับ 1 เป็ นราคาเสนอซื อขาย (ไม่ตอ้ งปรับปรุ ง) ในตลาดทีมีสภาพคล่องสําหรับสิ นทรัพย์หรื อ
หนีสิ นอย่างเดียวกัน
x ข้อมูลระดับ 2 เป็ นข้อมูลอืนทีสังเกตได้โดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรื อโดยอ้อม (เช่น ได้มาจากราคา)
สําหรับสิ นทรัพย์นนหรื
ั อหนีสิ นนันนอกเหนือจากราคาเสนอซื อขายซึ งรวมอยูใ่ นข้อมูลระดับ 1
x ข้อมูลระดับ 3 เป็ นข้อมูลสําหรับสิ นทรัพย์หรื อหนีสิ นทีไม่ได้มาจากข้อมูลทีสังเกตได้ (ข้อมูลทีไม่สามารถ
สังเกตได้)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

รายงานประจําป 2558
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)

หากข้อมูลทีนํามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์หรื อหนี สิ นถูกจัดประเภทลําดับชันของมูลค่ายุติธรรมที
แตกต่างกัน การวัดมูลค่ ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจัดประเภทในภาพรวมในระดับเดี ยวกันตามลําดับชันของมูลค่ า
ยุติธรรมของข้อมูลทีอยูใ่ นระดับตําสุ ดทีมีนยั สําคัญสําหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมโดยรวม
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้การโอนระหว่างลําดับชันของมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ นรอบระยะเวลารายงานทีเกิดการโอนขึน
ข้อมูลเพิมเติมเกียวกับข้อสมมติฐานทีใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม อยูใ่ นหมายเหตุประกอบงบการเงิน ดังต่อไปนี
x หมายเหตุขอ้ 13 ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
x หมายเหตุขอ้ 31 เครื องมือทางการเงิน
(จ) ผลการดําเนินงานในปัจจุบัน
การชําระบัญชี และการสิ นสุ ดการจัดทํางบการเงินรวมของบริ ษัท สหวิริยาสตีลอิ นดัสตรี ยูเค จํากัด และงบการเงินของ
บริ ษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จํากัด
บริ ษทั สหวิริยาสตี ลอินดัสตรี ยูเค จํากัด ซึ งเป็ นผูผ้ ลิ ตเหล็กและเหล็กแท่งแบนครบวงจร จากผลการดําเนิ นงาน
ขาดทุ นที ผ่า นมาและการลดลงของราคาเหล็ก โลกอย่ า งต่ อ เนื องทํา ให้ส ถานการณ์ การดํา เนิ นงานของบริ ษ ัท
สหวิ ริ ยาสตี ล อิ น ดัส ตรี ยูเ ค จํา กัด ประสบความยากลํา บากมากยิ งขึ น เมื อวัน ที _18_กัน ยายน_2558_บริ ษัท
สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จํากัด ได้หยุดการผลิตเหล็กแท่งแบนสําหรับธุ รกิจต้นนํา หนังสื อแสดงความจํานงเพือ
เลิกกิจการของบริ ษทั สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จํากัดและการยืนความจํานงดังกล่าวมีผลเมือวันที 2 ตุลาคม_2558
ผูช้ าํ ระบัญชีได้ถกู แต่งตังและเข้ามาควบคุมบริ ษทั สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จํากัด เนื องจากได้มีการแต่งตังผูช้ าํ ระ
บัญชี เมื อวันที 2_ตุ ลาคม 2558 ทําให้บริ ษทั ไม่มีอาํ นาจในการควบคุ มต่ อธุ รกิ จหรื อการดําเนิ นงานของ บริ ษทั
สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จํากัด อีกต่อไป ด้วยเหตุดงั กล่าวสิ นทรัพย์และหนี สิ นของบริ ษทั สหวิริยาสตีลอินดัสตรี
ยูเ ค จํา กัด จะถูกตัดรายการออกจากงบการเงิ น รวมและจะถูก แทนที ด้ว ยการรั บรู ้ ร ายการเงิ นลงทุ นในบริ ษ ัท
สหวิริยาสตี ลอินดัสตรี ยูเค จํากัด ซึ งถูกตัดจําหน่ายเต็มจํานวนด้วยมูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืน ผลการดําเนิ นงานของ
บริ ษทั สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จํากัด จะรับรู ้ในงบกําไรขาดทุนรวมจนถึงวันทีทีบริ ษทั สิ นสุ ดการควบคุมต่างๆที มี
ต่อบริ ษทั สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จํากัด และยอดคงเหลือสุ ทธิ จากการไม่รับรู ้รายการของสิ นทรัพย์และหนี สิ นของ
บริ ษทั สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จํากัด ได้รับการจัดประเภทรายการใหม่และแสดงรายการเป็ นการดําเนินงานทียกเลิก
การเริ มกระบวนการชําระบัญชี มีผลทําให้ทรัพย์สินของบริ ษทั สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จํากัด จะถูกห้ามเคลือนย้าย
และถูกปิ ดกันการเข้าถึงเข้าถึงเครื องมือและอุปกรณ์ทีใช้ในการผลิตต่างๆ รวมถึงหลักฐานการบันทึกบัญชี และเอกสาร
ประกอบรายการต่างๆ ยิงไปกว่านัน บุคลากรสําคัญในการจัดทํารายงานทางการเงินได้ถูกเลิกจ้าง ฝ่ ายบริ หารได้จดั ทํา
งบการเงิ นรวมโดยจัดทํางบการเงิ นของบริ ษทั สหวิริยาสตี ลอินดัสตรี ยูเค จํากัด ที แสดงรายการเป็ นการดําเนิ นงานที
ยกเลิก จากรายงานบัญชี บริ หารและรายงานทีเกียวข้องจนถึงวันที 31 สิ งหาคม 2558 และได้จดั ทําประมาณการสําหรับ
ระยะเวลาทีเหลืออยู่จนถึงวันที 2 ตุลาคม 2558 โดยการใช้ขอ้ มูลทีเกียวข้องทังหมดทีกลุ่มบริ ษทั มีอยู่จนถึงวันดังกล่าว
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ตามทีข้อมูลทางการเงินของฝ่ ายจัดการทีมิได้ตรวจสอบของ บริ ษทั สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จํากัด ผลการดําเนิ นงาน
ของบริ ษทั สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จํากัด สําหรับระยะเวลาตังแต่วนั ที 1 มกราคม 2558 จนถึงวันที 2 ตุลาคม 2558
ทีบริ ษทั สิ นสุ ดการควบคุม ได้นาํ มาจัดประเภทเป็ นการดําเนินงานทียกเลิกในงบการเงินรวม ผลการดําเนิ นงานของส่ วน
ธุ รกิ จการผลิ ต Coke และโรงงานถลุงเหล็ก สําหรั บรอบระยะเวลาตังแต่ วนั ที 1 มกราคม 2558 จนถึ งวันที
2 ตุลาคม 2558 ได้เปิ ดเผยไว้แล้วในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 8 การดําเนินงานทียกเลิก
ผลกระทบต่ องบการเงินรวม
ณ วัน ที 2_ตุ ล าคม 2558 สิ น ทรั พ ย์แ ละหนี สิ น ของบริ ษ ัท สหวิ ริ ย าสตี ล อิ น ดัส ตรี ยู เ ค จํา กัด ที ไม่ ไ ด้รั บ รู ้ ใ น
งบการเงินรวม ประกอบด้วยรายการดังนี

หนวย : พันบาท

มูลค่าตาม
บัญชี

รายการ
ปรับปรุ ง

ผลต่างจากการ
แปลงค่างบ
การเงิน

รวม

สุทธิ

สิ นทรัพย์หมุนเวียน (ลูกหนีการค้า
สิ นค้าคงเหลือ และอืนๆ)
5,198,931
เงินลงทุนในกิจการร่ วมค้า
11 804,639
ทีดิน อาคาร และอุปกรณ์
13 35,143,915
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
79,291
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 14 1,698,610
สินทรัพย์ ทถูี กตัดรายการ
42,925,386

(4,820,714)
(746,102)
(32,587,227)
(73,522)
(1,575,037)
(39,802,602)

(378,217)
(58,537)
(2,556,688)
(5,769)
(123,573)
(3,122,784)

(5,198,931)
(804,639)
(35,143,915)
(79,291)
(1,698,610)
(42,925,386)

-

เงินกูย้ มื
เงินเบิกเกินบัญชี และเงินกูย้ มื ระยะ
15 10,865,638
สันจากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน 15 17,714,116
28,579,754

(10,075,173)
(16,425,430)
(26,500,603)

(790,465)
(1,288,686)
(2,079,151)

(10,865,638)
(17,714,116)
(28,579,754)

-

หมายเหตุ

รายงานประจําป 2558
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)
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หนวย : พันบาท

มูลค่าตาม
บัญชี

รายการ
ปรับปรุ ง

หมายเหตุ

หนีสิ นหมุนเวียนอืน (เจ้าหนีการค้า
และเจ้าหนีอืน)
12,613,225
หนีสิ นอืน
990,856
หนีสิ นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 14 1,698,610
ประมาณการหนีสิ นเกียวกับ
สิ งแวดล้อมและอืนๆ
662,630
หนีสินทีถูกตัดรายการ
44,545,075
รายการปรับปรุงสุ ทธิก่อนหัก
ประมาณการ
หัก ประมาณการหนีสิ นผลขาดทุน
จากการเป็ นผูค้ าประกั
ํ
นของ
บริ ษทั ในงบเฉพาะกิจการ
- เงิ นกู้ยืมบริ ษทั สหวิริยาสตี ล
อินดัสตรี ยูเค จํากัด
- คําร้องคําประกันจากธนาคาร
ประมาณการผลขาดทุนจากการ
จํานําทรัพย์สินของบริ ษทั ให้
เจ้าหนีการค้าบริ ษทั สหวิริยา
สตีลอินดัสตรี ยูเค จํากัด
อืนๆ
ขาดทุนจากการจําหน่ ายอันเกิดจาก
การชําระบัญชีของบริษัทย่ อย
– งบการเงินรวม ได้ จดั
ประเภทรายการไปยังการ
ดําเนินงานทีเลิก

ผลต่างจากการ
แปลงค่างบ
การเงิน

รวม

สุทธิ

(11,252,095)
(929,048)
(1,575,037)

(1,361,130)
(61,808)
(123,573)

(12,613,225)
(990,856)
(1,698,610)

-

(614,424)
(40,871,207)

(48,206)
(3,673,868)

(662,630)
(44,545,075)

-

1,068,605

(29,976,133)
(57,983)

(499,637)
296,199

(29,168,949)
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ผลกระทบต่ องบเฉพาะกิจการ
บริ ษทั ได้ทบทวนมูลค่าตามบัญชี ของส่ วนได้เสี ยในบริ ษทั สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จํากัด ในการชําระบัญชี ของ
บริ ษทั สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จํากัด และมีความเป็ นไปได้ทีบริ ษทั จะไม่ได้รับผลตอบแทนใดเมือสิ นสุ ดการ
ชําระบัญชี ดังนันบริ ษทั จึงตังประมาณการสําหรับส่ วนได้เสี ยเต็มจํานวนในงบการเงินเฉพาะกิจการ ดังต่อไปนี
เงินลงทุนในบริ ษทั สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จํากัด
ลูกหนีบริ ษทั สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จํากัด (ลูกหนีการค้าและ อืนๆ)
เงินทดลองจ่ายล่วงหน้าค่าสิ นค้า
สํารองผลขาดทุนจากสิ นทรัพย์ระหว่างทาง
รวม
ประมาณการหนีสิ นภายใต้สญ
ั ญาคําประกันทีบริ ษทั มีต่อธนาคาร
เกียวกับบริ ษทั สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จํากัด
-เงินกูย้ ืม
-คําร้องคําประกันจากธนาคาร
ประมาณการผลขาดทุนจากการจํานําทรัพย์สินของบริ ษทั ให้เจ้าหนีการค้า
บริ ษทั สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จํากัด
รวม
ขาดทุนจากการชําระบัญชีของบริษทั ย่ อย – งบเฉพาะกิจการ

27,482
2,796
3,162
355
33,795

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้ านบาท

29,976
58

ล้านบาท
ล้านบาท

500
30,534
64,329

ล้านบาท
ล้ านบาท
ล้ านบาท

บริ ษทั ได้แสดงรายการดังกล่าวในขาดทุ นจากการชําระบัญชี ของบริ ษทั ย่อยในงบการเงิ นเฉพาะกิ จการในงบกําไร
ขาดทุนสําหรับปี สิ นสุ ด 31 ธันวาคม 2558 จากการชําระบัญชีของบริ ษทั สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จํากัด ส่ วนได้เสี ย
สุ ทธิ และมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในบริ ษทั สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จํากัด ได้จดั ประเภทเป็ นสิ นทรัพย์ทีถือ
ไว้เพือจําหน่ายในงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที 31 ธันวาคม 2558 ดังต่อไปนี
สัดส่ วนความ
เป็ นเจ้าของ
(%)
เงินลงทุนบริ ษทั สหวิริยาสตีลอินดัสตรี
ยูเค จํากัด

100

ราคาทุน

การด้อยค่า

ราคาทุนสุ ทธิ

(พันบาท)

27,481,792

27,481,792

-
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การดําเนินงานอย่ างต่ อเนือง
ในระหว่างปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2558 กลุ่มบริ ษทั มีขาดทุนสุ ทธิ เป็ นจํานวนเงิน 40,897 ล้านบาท (รวมประมาณ
การผลขาดทุนจากการดําเนินงานทียกเลิกของบริ ษทั สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จํากัด จํานวนเงิน 38,037 ล้านบาท)
และมีขาดทุนสะสมเป็ นจํานวนเงิน 68,526 ล้านบาท ณ วันที 31 ธันวาคม 2558 และ ณ วันเดียวกันกลุ่มบริ ษทั มีหนี สิ น
หมุนเวียนรวมสูงกว่าสิ นทรัพย์หมุนเวียนรวมเป็ นจํานวนเงิน 54,496 ล้านบาท และบริ ษทั มีขาดทุนสุ ทธิ เป็ นจํานวน
เงิ น 67,124 ล้านบาท (รวมประมาณการผลขาดทุ นจากการเลิกกิ จการบริ ษทั สหวิริยาสตี ลอิ นดัสตรี ยูเค จํากัด
จํานวนเงิ น 64,329 ล้านบาท) สําหรับปี สิ นสุ ดวันเดียวกันและมีขาดทุนสะสมเป็ นจํานวนเงิ น 68,299 ล้านบาท
ณ วันที 31 ธันวาคม 2558 และ ณ วันเดียวกันบริ ษทั มีหนี สิ นหมุนเวียนสู งกว่าสิ นทรัพย์หมุนเวียนเป็ นจํานวนเงิ น
54,325 ล้านบาท จากการหยุดการดําเนิ นงานของบริ ษทั สหวิริยาสตี ลอินดัสตรี ยูเค จํากัด ผูใ้ ห้กยู้ ืมรายใหญ่ทงั
สามรายได้เรี ยกร้องการชําระเงินกูย้ ืมทีมียอดคงเหลือจํานวน 815 ล้านเหรี ยญสหรัฐ (เทียบเท่ากับ 30,034 ล้านบาท)
ณ วันที 31 ธันวาคม 2558 ในทันที ซึ งเงินกูย้ ืมนี มีทีดิน อาคารและอุปกรณ์ของ บริ ษทั สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค
จํากัด เป็ นหลักประกันและคําประกันโดยบริ ษทั เมื อวันที 1 ตุ ลาคม 2558 ผูใ้ ห้กรู้ ายใหญ่ทงสามรายได้
ั
เรี ยกร้อง
การชําระเงิ นกูย้ ืมที มียอดคงเหลือของบริ ษทั เป็ นจํานวนเงิ น 9,840 ล้านบาท ณ วันที 31 ธันวาคม 2558 ในทันที
เรื องเหล่านีเป็ นเหตุให้คณะกรรมการบริ ษทั ได้อนุมตั ิให้บริ ษทั ยืนความจํานงเพือขอฟื นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลาง
เมือวันที 1 ตุลาคม 2558 สถานการณ์ดงั กล่าวแสดงให้เห็นถึงความไม่แน่นอนทีทําให้เกิดข้อสงสัยอย่างมากเกียวกับ
ความสามารถในการดําเนินงานต่อเนืองของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั
ถึงแม้จะมีเหตุการณ์ดงั กล่าวข้างต้น กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั สามารถทีจะมีกระแสเงินสดเพียงพอในการดําเนิ นงานใน
อนาคตเพือครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นงานและภาระผูกพันทางการเงินทีมีอยู่ ทังนี เป็ นผลมาจากการหยุดการ
ดําเนิ นงานของบริ ษ ทั สหวิริ ยาสตี ลอิ นดัสตรี ยูเค จํากัด ที ทําให้เกิ ดผลขาดทุ นจํานวนมาก การที ผูบ้ ริ หารจะได้
ดําเนิ นการตามแผนฟื นฟูกิจการและการขอความสนับสนุนอย่างต่อเนื องจากผูใ้ ห้กรู้ ายใหญ่ ทําให้ผบู ้ ริ หารเชื อมันว่า
จะประสบความสําเร็ จในการเจรจากับผูใ้ ห้กยู้ ืมรายใหญ่ของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั งบการเงินรวมและงบเฉพาะกิจการ
ได้จดั ทําขึ นโดยผูบ้ ริ หารตามเกณฑ์การดําเนิ นงานอย่างต่อเนื องบนข้อสมมติฐานที ว่ากิ จการจะมีเงิ นทุนและวงเงิ น
สิ นเชื อเพียงพอเพือใช้ในการดําเนิ นธุ รกิจของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ความเหมาะสมของข้อสมมติฐานนี จะขึนอยู่กบั
การประสบความสําเร็ จของแผนฟื นฟูกิจการ การดําเนิ นมาตรการในการปรับปรุ งความสามารถในการทํากําไรและ
กระแสเงินสด การสนับสนุนอย่างต่อเนืองจากผูใ้ ห้กยู้ ืม ความสําเร็ จของการเจรจาของกลุ่มบริ ษทั กับผูใ้ ห้กยู้ ืมรายใหญ่
ในการปรั บโครงสร้ างหนี และความสามารถในการจัดหาเงิ นทุ นจากแหล่ งอื นๆที ต้องการ ตามที ได้กล่าวไว้ใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 15 ในเดือนกรกฎาคม 2558 คณะกรรมการของบริ ษทั ได้อนุมตั ิให้กยู้ ืมเงินระยะสันที
ไม่มีดอกเบียจากกรรมการในวงเงิน 1,700_ล้านบาท ในการปรับปรุ งสภาพคล่องของกลุ่มบริ ษทั ณ วันที 31 ธันวาคม
2558 บริ ษทั ได้กยู้ ืมเงินไปแล้วจํานวน 637 ล้านบาท ณ วันที 31 ธันวาคม 2558 กลุ่มบริ ษทั มีวงเงินสิ นเชื อทียังไม่ได้ใช้
จํานวนเงิน 35 ล้านบาท
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งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ได้รวมการจัดประเภทรายการใหม่หรื อรายการปรับปรุ งสิ นทรัพย์
และหนี สิ น ซึ งอาจจําเป็ นหากกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ไม่สามารถดําเนิ นงานต่อเนื องต่อไปได้ ทังนี มูลค่าทีจะได้รับ
จากสิ นทรั พย์อาจจะน้อยกว่ามูลค่ าตามบัญชี อย่างมีนัยสําคัญ และอาจจะมี หนี สิ นที อาจจะเกิ ดขึ นเพิ มเติ ม หากกลุ่ม
บริ ษทั และบริ ษทั ไม่สามารถดําเนินงานต่อเนืองต่อไปได้
การยืนคําร้ องขอเข้ าแผนฟื นฟูกิจการต่ อศาลล้ มละลายกลาง
เมือวันที 1 ตุลาคม 2558 คณะกรรมการบริ ษทั ได้อนุมตั ิให้บริ ษทั ยืนคําร้องเพือขอฟื นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลาง
ศาลได้นดั ไต่สวนเมือวันที 21 ธันวาคม 2558 และนัดครังถัดไปในวันที 17 กุมภาพันธ์ 2559 ขณะนี อยู่ในระหว่างที
ศาลตรวจสอบและพิจารณาเรื องการเข้าแผนฟื นฟูกิจการของบริ ษทั
3

นโยบายการบัญชีทีสํ าคัญ
นโยบายการบัญชีทีนําเสนอดังต่อไปนีได้ถือปฏิบตั ิโดยสมําเสมอสําหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาทีรายงาน

(ก) เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงินรวม
งบการเงินรวมประกอบด้วยงบการเงินของบริ ษทั บริ ษทั ย่อย (รวมกันเรี ยกว่า“กลุ่มบริ ษทั ”) และการร่ วมค้า และ
ส่ วนได้เสี ยของกลุ่มบริ ษทั ในการร่ วมค้า
การรวมธุรกิจ
กลุ่มบริ ษทั บันทึกบัญชีสาํ หรับการรวมธุรกิจตามวิธีซือ เมือการควบคุมถูกโอนไปยังกลุ่มบริ ษทั ยกเว้นในกรณี ที
เป็ นการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
การควบคุ มหมายถึ ง อํานาจในการกําหนดนโยบายทางการเงิ นและการดําเนิ นงานของกิ จ การเพื อให้ได้มาซึ ง
ประโยชน์จากกิจกรรมของกิจการนัน ในการพิจารณาอํานาจในการควบคุม กลุ่มบริ ษทั ต้องนําสิ ทธิ ในการออกเสี ยง
ทีเกิดขึ นมารวมในการพิจารณา วันที ซื อกิจการคือวันทีอํานาจในการควบคุมนันได้ถูกโอนไปยังผูซ้ ื อ การกําหนด
วันที ซื อกิ จการและการระบุเกี ยวกับการโอนอํานาจควบคุมจากฝ่ ายหนึ งไปยังอีกฝ่ ายหนึ งต้องใช้ดุลยพินิจเข้ามา
เกียวข้อง
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ค่าความนิ ยมถูกวัดมูลค่า ณ วันทีซื อ โดยวัดจากมูลค่ายุติธรรมของสิ งตอบแทนทีโอนให้ซึงรวมถึงการรับรู ้จาํ นวน
ส่ วนได้เสี ยที ไม่มีอาํ นาจควบคุมในผูถ้ ูกซื อหักด้วยมูลค่าสุ ทธิ (มูลค่ายุติธรรม) ของสิ นทรัพย์ทีระบุได้ทีได้มาและ
หนีสิ นทีรับมาซึ งวัดมูลค่า ณ วันทีซื อ
สิ งตอบแทนที โอนให้ตอ้ งวัดด้วยมูลค่ ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ทีโอนไป หนี สิ นที กลุ่มบริ ษทั ก่ อขึ นเพือจ่ายชําระ
ให้แก่เจ้าของเดิ ม และส่ วนได้เสี ยในส่ วนของเจ้าของทีออกโดยกลุ่มบริ ษทั ทังนี สิ งตอบแทนที โอนให้ยงั รวมถึง
มูลค่ายุติธรรมของหนี สิ นที อาจเกิ ดขึ นและมูลค่าของโครงการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์ทีออกแทนโครงการของ
ผูถ้ ูกซื อเมื อรวมธุ รกิ จ หากการรวมธุ รกิ จมี ผลให้สินสุ ดความสัมพันธ์ของโครงการเดิ มระหว่างกลุ่มบริ ษทั และ
ผูถ้ ู ก ซื อให้ใ ช้ร าคาที ตํากว่ า ระหว่ า งมูล ค่ า จากการยกเลิ ก สั ญ ญาตามที ระบุ ใ นสั ญ ญาและมู ล ค่ า องค์ประกอบ
นอกตลาดไปหักจากสิ งตอบแทนทีโอนให้และรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายอืน
หากมีการออกโครงการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์ (โครงการทดแทน) เพือแลกเปลียนกับโครงการที พนักงานของ
ผูถ้ ูกซื อถืออยู่ (โครงการผูถ้ ูกซื อ) ขึนอยู่กบั ต้นทุนบริ การในอดีต ผูซ้ ื อต้องวัดส่ วนของโครงการทดแทนด้วยมูลค่า
ตามราคาตลาดซึ งเป็ นส่ วนหนึ งของสิ งตอบแทนที โอน หากมี ข ้อกําหนดเกี ยวกับการทํางานในอนาคต ผลต่ า ง
ระหว่า งมูลค่ าซึ งรวมอยู่ใ นสิ งตอบแทนที โอนไปและราคาตลาดของโครงการทดแทน รั บรู ้ เป็ นผลตอบแทน
พนักงานภายหลังการรวมธุรกิจ
หนี สิ นที อาจเกิ ดขึ นของบริ ษทั ที ถูกซื อที รับมาจากการรวมธุ รกิ จ รับรู ้ เป็ นหนี สิ นหากมีภาระผูกพันในปั จจุบนั ซึ ง
เกิดขึนจากเหตุการณ์ในอดีต และสามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเชือถือ
กลุ่มบริ ษทั วัดมูลค่าส่ วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุมตามอัตราส่ วนได้เสี ยในสิ นทรัพย์สุทธิ ทีได้มาจากผูถ้ กู ซื อ
ต้นทุ นที เกี ยวข้อ งกับ การซื อของกลุ่มบริ ษทั ที เกิ ด ขึ นซึ งเป็ นผลมาจากการรวมธุ รกิ จ เช่ น ค่ าที ปรึ กษากฎหมาย
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพและค่าทีปรึ กษาอืนๆ ถือเป็ นค่าใช้จ่ายเมือเกิดขึน
บริ ษัทย่ อย
บริ ษทั ย่อยเป็ นกิจการทีอยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มบริ ษทั การควบคุมเกิดขึนเมือกลุ่มบริ ษทั เปิ ดรับหรื อมีสิทธิ
ในผลตอบแทนผันแปรจากการเกียวข้องกับกิ จการนันและมีความสามารถในการใช้อาํ นาจเหนื อกิ จการนันทําให้
เกิ ดผลกระทบต่อจํานวนเงิ นผลตอบแทนของกลุ่มบริ ษทั งบการเงิ นของบริ ษทั ย่อยได้รวมอยู่ในงบการเงิ นรวม
นับแต่วนั ทีมีการควบคุมจนถึงวันทีการควบคุมสิ นสุ ดลง
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การสู ญเสี ยการควบคุม
เมือกลุ่มบริ ษทั สูญเสี ยการควบคุมในบริ ษทั ย่อย กลุ่มบริ ษทั ตัดรายการสิ นทรัพย์และหนี สิ นของบริ ษทั ย่อยนันออก
รวมถึงส่ วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจการควบคุมและส่ วนประกอบอืนในส่ วนของเจ้าของทีเกียวข้องกับบริ ษทั ย่อยนัน
กําไรหรื อขาดทุนทีเกิดขึนจากการสู ญเสี ยการควบคุมในบริ ษทั ย่อยรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน ส่ วนได้เสี ยในบริ ษทั
ย่อยเดิมทียังคงเหลืออยูใ่ ห้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันทีสูญเสี ยการควบคุม
ส่ วนได้ เสี ยในเงินลงทุนที บันทึ กตามวิธีส่วนได้ เสี ย
ส่ วนได้เสี ยของกลุ่มบริ ษทั ในเงินลงทุนทีบันทึกตามวิธีส่วนได้เสี ย ประกอบด้วยส่ วนได้เสี ยในการร่ วมค้า
การร่ วมค้าเป็ นการร่ วมการงานทีกลุ่มบริ ษทั มีการควบคุมร่ วมในการงานนัน โดยมีสิทธิ ในสิ นทรัพย์สุทธิ ของการ
ร่ วมการงานนันมากกว่าการมีสิทธิ ในสิ นทรัพย์และภาระผูกพันในหนีสิ นทีเกียวข้องกับการร่ วมการงานนัน
ส่ วนได้เสี ยในการร่ วมค้าบันทึกบัญชี ตามวิธีส่วนได้เสี ย โดยรับรู ้รายการเมือเริ มแรกด้วยราคาทุนซึ งรวมถึงต้นทุน
การทํารายการภายหลังการรับรู ้รายการเริ มแรก ส่ วนแบ่งกําไรหรื อขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืนของเงินลงทุนทีบันทึกตามวิธี
ส่ วนได้เสี ยของกลุ่ มบริ ษ ทั จะถูกบันทึ กในงบการเงิ นรวมจนถึ งวันที กลุ่มบริ ษ ทั สู ญเสี ย ความมี อิ ทธิ พลอย่างมี
นัยสําคัญ หรื อการควบคุมร่ วม
การตัดรายการในงบการเงินรวม
ยอดคงเหลือและรายการบัญชีระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายได้หรื อค่าใช้จ่ายทียังไม่เกิดขึนจริ งซึ งเป็ นผลมาจาก
รายการระหว่างกิจการในกลุ่ม ถูกตัดรายการในการจัดทํางบการเงินรวม กําไรทียังไม่เกิดขึนจริ งซึ งเป็ นผลมาจาก
รายการกับการร่ วมค้าถูกตัดรายการกับเงินลงทุนเท่าทีกลุ่มบริ ษทั มีส่วนได้เสี ยในกิจการทีถูกลงทุนนัน ขาดทุนทียัง
ไม่เกิดขึนจริ งถูกตัดรายการในลักษณะเดียวกับกําไรทียังไม่เกิดขึนจริ ง แต่เท่าทีเมือไม่มีหลักฐานการด้อยค่าเกิดขึน
(ข) เงินตราต่ างประเทศ
รายการบัญชี ทีเป็ นเงินตราต่ างประเทศ
รายการบัญชี ทีเป็ นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าแต่ละสกุลเงินเป็ นสกุลเงิ นที ใช้ในการดําเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั
โดยใช้อตั ราแลกเปลียน ณ วันทีเกิดรายการ
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สิ นทรัพย์และหนี สิ นที เป็ นตัวเงิ นและเป็ นเงิ นตราต่ างประเทศ ณ วันที รายงาน แปลงค่าเป็ นสกุลเงิ นที ใช้ในการ
ดําเนินงาน โดยใช้อตั ราแลกเปลียน ณ วันนัน กําไรหรื อขาดทุนจากการแปลงค่าบันทึกในกําไรหรื อขาดทุน
สิ น ทรั พ ย์แ ละหนี สิ น ที ไม่ เ ป็ นตัว เงิ นซึ งเกิ ด จากรายการบัญ ชี ที เป็ นเงิ น ตราต่ า งประเทศซึ งบันทึ ก ตามเกณฑ์
ราคาทุนเดิม แปลงค่าเป็ นสกุลเงินทีใช้ในการดําเนินงานโดยใช้อตั ราแลกเปลียน ณ วันทีเกิดรายการ
หน่ วยงานในต่ างประเทศ
สิ นทรัพย์และหนีสิ นของหน่วยงานในต่างประเทศ รวมถึงค่าความนิยมและรายการปรับปรุ งมูลค่ายุติธรรมทีเกิดขึน
จากการซื อหน่วยงานในต่างประเทศ แปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลียน ณ วันทีรายงาน
ค่าความนิ ยมและรายการปรับปรุ งมูลค่ายุติธรรมที เกิดจากการซื อหน่ วยงานในต่างประเทศ แปลงค่าเป็ นเงินบาท
โดยใช้อตั ราแลกเปลียน ณ วันทีเกิดรายการ
รายได้และค่าใช้จ่ายของหน่วยงานในต่างประเทศ แปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลียนทีใกล้เคียงกับอัตรา
ณ วันทีเกิดรายการ
ผลต่างจากอัตราแลกเปลียนทีเกิดจากการแปลงค่าบันทึกในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืนและแสดงเป็ นรายการผลต่าง
จากอัตราแลกเปลียนในส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ จนกว่ามีการจําหน่ายเงิ นลงทุนนันออกไป ยกเว้นผลต่างจากการแปลง
ค่าทีถูกปันส่ วนให้ส่วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุม
เมื อหน่ วยงานต่ างประเทศถูกจําหน่ ายส่ วนได้เสี ยทังหมดหรื อเพี ยงบางส่ วนที ทําให้สูญเสี ยการควบคุ ม ความมี
อิ ทธิ พลอย่างมี สาระสําคัญ หรื อการควบคุ มร่ วมกัน ผลสะสมของผลต่ า งจากอัตราแลกเปลี ยนที เกี ยวข้องกับ
หน่ วยงานต่ างประเทศนันต้องถูกจัดประเภทเป็ นกําไรหรื อขาดทุ นโดยเป็ นส่ วนหนึ งของกําไรขาดทุ นจากการ
จําหน่าย หากกลุ่มบริ ษทั จําหน่ายส่ วนได้เสี ยในบริ ษทั ย่อยเพียงบางส่ วนแต่ยงั คงมีการควบคุม ผลสะสมต้องถูกปั น
สัดส่ วนให้กบั ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ทีไม่มีอาํ นาจควบคุม หากกลุ่มบริ ษทั จําหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมหรื อการร่ วมค้า
เพียงบางส่ วนโดยทีกลุ่มบริ ษทั ยังคงมีอิทธิ พลหรื อการควบคุมร่ วมทีมีสาระสําคัญอยู่ กลุ่มบริ ษทั ต้องจัดประเภทยอด
สะสมบางส่ วนทีเกียวข้องเป็ นกําไรหรื อขาดทุน
รายการทีเป็ นตัวเงินที เป็ นลูกหนี หรื อเจ้าหนี กับหน่วยงานในต่างประเทศ ซึ งรายการดังกล่าวมิได้คาดหมายว่าจะมี
แผนการชําระหนี หรื อไม่มีความเป็ นไปได้ว่าจะชําระเงินในอนาคตอันใกล้ กําไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปลียน
จากรายการทางการเงินดังกล่าวจะถูกพิจารณาเป็ นส่ วนหนึ งของเงินลงทุนสุ ทธิ ในหน่วยงานต่างประเทศ และรับรู ้
ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน และแสดงเป็ นรายการผลต่างจากอัตราแลกเปลียนในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น จนกว่ามีการ
จําหน่ายเงินลงทุนนันออกไป
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(ค) เครื องมือทางการเงินทีเป็ นตราสารอนุพนั ธ์
เครื องมือทางการเงินทีเป็ นตราสารอนุพนั ธ์ได้ถูกนํามาใช้เพือจัดการความเสี ยงทีเกิดจากการเปลียนแปลงในอัตรา
แลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ อัตราดอกเบียและความเสี ยงจากราคาสิ นค้าโภคภัณฑ์ทีเกิดจากกิจกรรมดําเนิ นงาน
กิจกรรมจัดหาเงินและกิจกรรมลงทุน เครื องมือทางการเงิ นที เป็ นตราสารอนุพนั ธ์ไม่ได้มีไว้เพือค้า อย่างไรก็ตาม
ตราสารอนุพนั ธ์ทีไม่เข้าเงือนไขการกําหนดให้เป็ นเครื องมือป้ องกันความเสี ยงถือเป็ นรายการเพือค้า
การป้ องกันความเสี ยงจากรายการที เป็ นเงินตราต่ างประเทศที จะมีในอนาคต
กําไรหรื อขาดทุนจากสัญญาซื อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าและสัญญาแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศทีถูกใช้
ในการป้ องกันความเสี ยงของรายการทีเป็ นเงิ นตราต่างประเทศทีคาดว่าจะเกิดขึนในอนาคต จะถูกบันทึ กรอไว้ใน
บัญชี จนกว่ารายการที คาดไว้เกิ ดขึ น หากรายการที ได้รับการป้ องกันความเสี ยงได้รับการรับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์หรื อ
หนีสิ น รายการดังกล่าวจะได้รับการแปลงค่าโดยใช้อตั ราแลกเปลียนล่วงหน้าตามสัญญา
สิ นทรั พย์หรื อหนี สิ นที มี ค่าเป็ นเงิ นตราต่ างประเทศ และได้รับการป้ องกันความเสี ยงด้วยสัญญาซื อขายเงิ นตรา
ต่างประเทศล่วงหน้าบันทึกเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลียนล่วงหน้าตามสัญญา
การป้ องกันความเสี ยงจากอัตราดอกเบีย
ผลต่างที เกิ ดจากสัญญาแลกเปลียนอัตราดอกเบี ยรับรู ้และบันทึ กโดยปรับปรุ งกับดอกเบี ยจ่ายของเงิ นกูย้ ืมที ได้รับ
การป้ องกันความเสี ยงนัน ในกรณี ของสัญญาซื อขายอัตราดอกเบียล่วงหน้า จํานวนเงินทีได้รับหรื อจ่ายเมือชําระด้วย
เงินสด ซึ งเป็ นกําไรหรื อขาดทุนจะถูกบันทึกรอไว้ในบัญชีและรับรู ้ตลอดช่วงอายุของสิ นทรัพย์หรื อหนี สิ นทีเป็ นตัว
เงินโดยการปรับปรุ งกับดอกเบียรับหรื อดอกเบียจ่าย ในกรณี ของสัญญาซื ออัตราดอกเบียชนิ ดสามารถเลือกใช้สิทธิ
ค่าธรรมเนี ยมหรื อส่ วนลดตามสัญญาจะรวมเป็ นสิ นทรัพย์อืนหรื อหนี สิ นอืนในงบแสดงฐานะการเงิ น และจะตัด
บัญชีเป็ นดอกเบียรับหรื อดอกเบียจ่ายตลอดอายุของสัญญา
(ง) เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบด้วย ยอดเงิ นสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผือเรี ยก และเงิ นลงทุน
ระยะสันทีมีสภาพคล่องสู ง เงินเบิกเกินบัญชี ธนาคารซึ งจะต้องชําระคืนเมือทวงถามถือเป็ นส่ วนหนึ งของกิจกรรม
จัดหาเงินในงบกระแสเงินสด
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(จ) ลูกหนีการค้ าและลูกหนีอืน
ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืนแสดงในราคาตามใบแจ้งหนี หักค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ
ค่าเผือหนี สงสัยจะสู ญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวัติการชําระหนี และการคาดการณ์เกี ยวกับการชําระหนี ใน
อนาคตของลูกค้า ลูกหนีจะถูกตัดจําหน่ายบัญชีเมือทราบว่าเป็ นหนีสูญ
(ฉ) สินค้ าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลือแสดงในราคาทุนหรื อมูลค่าสุ ทธิ ทีจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํากว่า
ต้นทุ นของวัตถุดิบประเภทสิ นแร่ คาํ นวณโดยใช้วิธีเข้าก่อนออกก่อน ต้นทุ นของวัตถุดิบประเภทเหล็กแท่งแบน
คํานวณโดยใช้วิธีถวั เฉลียถ่วงนําหนัก สิ นค้าสําเร็ จรู ปและลูกรี ด (ซึ งถือเป็ นส่ วนหนึ งของอะไหล่และวัสดุ) คํานวณ
โดยใช้วิธีเฉพาะเจาะจง ต้นทุนสิ นค้าประกอบด้วยต้นทุนทีซื อ ต้นทุนในการดัดแปลงหรื อต้นทุนอืนเพือให้สินค้าอยู่
ในสถานทีและสภาพปั จจุบนั ในกรณี ของสิ นค้าสําเร็ จรู ปและสิ นค้าระหว่างผลิตทีผลิตเอง ต้นทุนสิ นค้า รวมการ
ปันส่ วนของค่าโสหุย้ การผลิตอย่างเหมาะสมโดยคํานึงถึงระดับกําลังการผลิตตามปกติ
มู ล ค่ า สุ ท ธิ ที จะได้รั บ เป็ นการประมาณราคาที จะขายได้จ ากการดํา เนิ น ธุ ร กิ จ ปกติ หัก ด้ว ยค่ า ใช้จ่ า ยที จํา เป็ น
โดยประมาณในการขาย
(ช) สินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียนทีถือไว้ เพือขาย
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรื อกลุ่มสิ นทรัพย์ทียกเลิกซึ งประกอบด้วยสิ นทรัพย์และหนี สิ น) ทีคาดว่ามูลค่าตามบัญชี ที
จะได้รับคืนส่ วนใหญ่มาจากการขายมากกว่ามาจากการใช้สินทรัพย์นนต่
ั อไป จัดประเภทเป็ นสิ นทรัพย์ทีถือไว้เพือ
ขายสิ นทรัพย์ (หรื อส่ วนประกอบของกลุ่มสิ นทรัพย์ทียกเลิก) วัดมูลค่าด้วยจํานวนทีตํากว่าระหว่างมูลค่าตามบัญชี
กับมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสําหรับกลุ่มสิ นทรัพย์ทียกเลิกนําไปปั นส่ วนให้กบั
ค่าความนิ ยมเป็ นอันดับแรก แล้วจึงปั นส่ วนให้กบั ยอดคงเหลือของสิ นทรัพย์และหนี สิ นตามสัดส่ วน ยกเว้นไม่ปัน
ส่ วนรายการขาดทุนให้กบั สิ นค้าคงเหลือและสิ นทรัพย์ทางการเงิน ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสําหรับการลดมูลค่าใน
ครังแรกและผลกําไรและขาดทุนจากการวัดมูลค่าในภายหลังรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน ผลกําไรรับรู ้ไม่เกินยอดผล
ขาดทุนจากการด้อยค่าสะสมทีเคยรับรู ้
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(ซ) เงินลงทุน
เงินลงทุนในบริ ษัทย่ อยและการร่ วมค้ า
เงิ น ลงทุ นในบริ ษ ัท ย่อ ยและการร่ วมค้า ในงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การของบริ ษ ทั บันทึ ก บัญชี โ ดยใช้วิธีราคาทุน
ส่ วนการบันทึกบัญชี เงินลงทุนในการร่ วมค้าในงบการเงินรวมใช้วิธีส่วนได้เสี ย
การจําหน่ ายเงินลงทุน
เมือมีการจําหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างจํานวนเงินสุ ทธิ ทีได้รับและมูลค่าตามบัญชีและรวมถึงกําไรหรื อขาดทุน
สะสมจากการตีราคาหลักทรัพย์ทีเกียวข้องทีเคยบันทึกในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ จะถูกบันทึกในกําไรหรื อขาดทุน
ในกรณี ทีกลุ่มบริ ษทั จําหน่ ายบางส่ วนของเงินลงทุนทีถืออยู่ การคํานวณต้นทุนสําหรับเงิ นลงทุนทีจําหน่ายไปและ
เงินลงทุนทียังถืออยูใ่ ช้วิธีถวั เฉลียถ่วงนําหนัก ปรับใช้กบั มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนทีเหลืออยูท่ งหมด
ั
(ฌ) สัญญาเช่ าการเงิน
กลุ่มบริ ษทั ได้ทาํ สัญญาขายเครื องจักรและอุปกรณ์และเช่ากลับคืนซึ งเข้าลักษณะเป็ นสัญญาเช่าการเงิน สิ งตอบแทน
จากการขายทีสู งกว่ามูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์ไม่ได้ถูกรับรู ้เป็ นรายได้โดยทันที แต่กลุ่มบริ ษทั บันทึ กรับรู ้เป็ น
รายการรอตัดบัญชีและทยอยตัดตลอดอายุของสัญญาเช่า
กลุ่มบริ ษทั บันทึ กสัญญาเช่ าทางการเงิ นเป็ นสิ นทรัพย์และหนี สิ นในงบแสดงฐานะการเงิ นรวมด้วยจํานวนเท่ากับ
มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ทีเช่า ณ วันเริ มต้นของสัญญาเช่า ค่าเช่าทีจ่ายชําระจะปั นส่ วนเป็ นส่ วนของค่าใช้จ่ายทาง
การเงิ นและส่ วนที ไปลดเงิ นต้น ค่าใช้จ่ายทางการเงิ นจะปั นส่ วนไปสู่ งวดต่างๆ ตลอดอายุสัญญาเช่ าเพือให้อตั รา
ดอกเบียเมือเทียบกับยอดหนีทีคงเหลืออยูใ่ นแต่ละงวดมีอตั ราคงที
(ญ) ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
การรั บรู้ และการวัดมูลค่ า
สิ นทรั พย์ ทีเป็ นกรรมสิ ทธิ ของกิจการ
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า ยกเว้นทีดิ น อาคาร
และเครื องจักรทีแสดงด้วยราคาทีตีใหม่ ราคาทีตีใหม่หมายถึงมูลค่ายุติธรรมซึ งกําหนดจากการเกณฑ์การใช้งานของ
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สิ นทรั พย์ทีมี อยู่จริ ง ณ วันที มี การตี ราคาใหม่หักด้วยค่ าเสื อมราคาสะสมที คํานวณจากมูลค่ ายุติธรรมในภายหลัง
จากนันและค่าเผือการด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ราคาทุ นรวมถึ งต้นทุ นทางตรงที เกี ยวข้องกับการได้มาของสิ นทรั พย์ ต้นทุ นของการก่ อสร้ างสิ นทรั พย์ทีกิ จการ
ก่อสร้างเอง รวมถึงต้นทุ นของวัสดุ แรงงานทางตรง และต้นทุนทางตรงอืนๆ ที เกี ยวข้องกับการจัดหาสิ นทรัพย์
เพือให้สินทรัพย์นนอยู
ั ใ่ นสภาพทีพร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ ต้นทุนในการรื อถอน การขนย้าย การบูรณะ
สถานทีตังของสิ นทรัพย์และต้นทุนการกูย้ ืม นอกจากนี ต้นทุนอาจรวมถึงกําไรหรื อขาดทุนจากการป้ องกันความ
เสี ยงกระแสเงิ นสดจากการซื อที ดิ น อาคารและอุปกรณ์ทีเป็ นเงิ นตราต่างประเทศ ซึ งถูกโอนจากงบกําไรขาดทุ น
เบ็ด เสร็ จ อื น สํา หรั บ เครื องมื อ ที ควบคุ ม โดยลิ ข สิ ท ธิ ซอฟท์แ วร์ ซึ งไม่ ส ามารถทํา งานได้โ ดยปราศจากลิ ข สิ ท ธิ
ซอฟท์แวร์นนให้
ั ถือว่าลิขสิ ทธิ ซอฟท์แวร์ดงั กล่าวเป็ นส่ วนหนึงของอุปกรณ์
ส่ วนประกอบของรายการที ดิ น อาคาร และอุปกรณ์แต่ละรายการที มีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากันต้องบันทึ ก
แต่ละส่ วนประกอบทีมีนยั สําคัญแยกต่างหากจากกัน
กําไรหรื อขาดทุนจากการจําหน่ ายที ดิ น อาคารและอุปกรณ์ คื อผลต่างระหว่างสิ งตอบแทนสุ ทธิ ทีได้รับจากการ
จําหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของทีดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยรับรู ้สุทธิ เป็ นรายได้อืนในกําไรหรื อขาดทุน เมือมีการ
ขายสิ นทรัพย์ทีตีราคาใหม่ จํานวนเงินทีบันทึกอยูใ่ นส่ วนเกินทุนจากการตีราคาของสิ นทรัพย์จะถูกโอนไปยังกําไรสะสม
สิ นทรั พย์ ทีเช่ า
การเช่าซึ งกลุ่มบริ ษทั ได้รับส่ วนใหญ่ของความเสี ยงและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพย์สินทีเช่านันๆ ให้จดั
ประเภทเป็ นสัญญาเช่าการเงิน ส่ วนทีดิน อาคารและอุปกรณ์ทีได้มาโดยทําสัญญาเช่าการเงินบันทึกเป็ นสิ นทรัพย์
ด้วยมูลค่ ายุติธรรมหรื อมูลค่ าปั จจุ บ ันของจํานวนเงิ นขันตําที ต้องจ่ ายตามสัญญาเช่ า แล้วแต่ จาํ นวนใดจะตํากว่า
หักด้วยค่าเสื อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่ า ค่าเช่ าที ชําระจะแยกเป็ นส่ วนที เป็ นค่ าใช้จ่ายทางการเงิ น
และส่ วนทีจะหักจากหนีตามสัญญา เพือทําให้อตั ราดอกเบียแต่ละงวดเป็ นอัตราคงทีสําหรับยอดคงเหลือของหนี สิ น
ค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกโดยตรงในกําไรหรื อขาดทุน
สิ นทรั พย์ ทีตีราคาใหม่
การตี ราคาใหม่ดาํ เนิ นการโดยผูเ้ ชี ยวชาญในการประเมินราคาที มีความเป็ นอิสระอย่างสมําเสมอ เพือให้มนใจว่
ั
า
ราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์ทีได้รับการประเมินไม่แตกต่างอย่างเป็ นสาระสําคัญจากมูลค่ายุติธรรม ณ วันทีรายงาน
มูลค่าของสิ นทรัพย์ส่วนที ตี เพิมขึ นจะบันทึ กไปยังกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื นและแสดงเป็ น “ส่ วนเกิ นทุนจากการ
ตีราคาสิ นทรัพย์” ในองค์ประกอบอืนของส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ยกเว้นกรณี ทีเคยประเมินมูลค่าของสิ นทรัพย์ลดลงและ
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รับรู ้ขาดทุนในกําไรหรื อขาดทุนของสิ นทรัพย์ชินเดียวกันนันแล้ว ในกรณี ทีมูลค่าของสิ นทรัพย์ลดลงจากการตีราคา
ใหม่จะบันทึ กในกําไรหรื อขาดทุนสําหรับมูลค่าที ลดลงเฉพาะจํานวนที ลดลงมากกว่าส่ วนเกิ นทุนจากการตี ราคา
สิ นทรัพย์ทีเคยบันทึกไว้ครังก่อนในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืนของสิ นทรัพย์ชินเดียวกันนัน ส่ วนเกินจากการตีราคา
ทรั พ ย์สิ นจะถูกตัด บัญ ชี เท่ า กับ ผลต่ า งระหว่า งค่ า เสื อมราคาของสิ นทรั พ ย์ทีตี ร าคาใหม่ กับ ค่ า เสื อมราคาของ
สิ นทรัพย์ในราคาทุนเดิ มและโอนโดยตรงไปปรับกับส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ สําหรับสิ นทรัพย์ทีตีราคาใหม่ทีได้มาก่อน
วันที 1 มกราคม 2554 ส่ วนเกินทุนจากการตีราคาใหม่สาํ หรับสิ นทรัพย์ทีได้มาตังแต่วนั ที 1 มกราคม 2554 จะโอน
โดยตรงไปกําไรสะสม ในกรณี ทีมีการจําหน่ายสิ นทรัพย์ทีเคยตีราคาใหม่ ส่ วนเกินทุนจากการตีราคาของสิ นทรัพย์ที
จําหน่ายจะโอนโดยตรงไปยังกําไรสะสมและไม่รวมในการคํานวณกําไรหรื อขาดทุนจากการจําหน่ายสิ นทรัพย์
ต้ นทุนที เกิดขึนในภายหลัง
ต้นทุ นในการเปลียนแทนส่ วนประกอบจะรั บรู ้ เป็ นส่ วนหนึ งของมูลค่ าตามบัญชี ของรายการที ดิ น อาคารและ
อุปกรณ์ ถ้ามีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ทีกลุ่มบริ ษทั จะได้รับประโยชน์เชิ งเศรษฐกิ จในอนาคตจากรายการนัน
และสามารถวัดมูลค่าต้นทุนของรายการนันได้อย่างน่าเชื อถือ ชิ นส่ วนทีถูกเปลียนแทนจะถูกตัดจําหน่ายตามมูลค่า
ตามบัญชี ต้นทุนทีเกิดขึนในการซ่อมบํารุ งทีดิน อาคารและอุปกรณ์ทีเกิดขึนเป็ นประจําจะรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน
เมือเกิดขึน
ค่ าเสื อมราคา
ค่าเสื อมราคาคํานวณจากมูลค่าเสื อมสภาพของรายการอาคาร และอุปกรณ์ ซึ งประกอบด้วยราคาทุนของสิ นทรัพย์
หรื อต้นทุนในการเปลียนแทนอืน หักด้วยมูลค่าคงเหลือของสิ นทรัพย์
ค่าเสื อมราคาคํานวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการใช้งานโดยประมาณของส่ วนประกอบของสิ นทรัพย์แต่ละ
รายการ ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์แสดงได้ดงั นี
ส่ วนปรับปรุ งทีดิน
สิ ทธิ การเช่าและส่ วนปรับปรุ งสิ ทธิ การเช่า
อาคารและสิ งปลูกสร้างอืน
เครื องจักร เครื องมือและอุปกรณ์
- ส่ วนการผลิต
- ส่ วนงานผลิตถ่าน Coke
- ส่ วนงานผลิตเหล็ก
- ส่ วนการบริ การ
- เครื องมือและอุปกรณ์อืน

5 ปี
5 และ 10 ปี
20 ปี
ตามหน่วยของผลผลิต
20 ปี
20 ปี
5 - 10 ปี
3 - 10 ปี
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เครื องตกแต่ง ติดตังและเครื องใช้สาํ นักงาน
ยานพาหนะ
ถนน
ท่าเทียบเรื อและสาธารณูปโภค
เรื อลากจูง
โรงพักสิ นค้าและคลังสิ นค้าทัณฑ์บน
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5 - 10
5
5, 20 และ 27
5 และ 30
5 - 17
5
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ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี

ค่ าเสื อมราคาบันทึ กเป็ นค่ าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุ น (ค่ าเสื อมราคาของสิ นทรั พย์ทีตี ราคาใหม่ทีได้มาก่ อนวันที
1 มกราคม 2554 คํานวณจากราคาทุนเดิม ส่ วนสิ นทรัพย์ทีตีราคาใหม่ทีได้มาตังแต่ 1 มกราคม 2554 คํานวณจากราคา
ของสิ นทรัพย์ทีตีราคาใหม่)
กลุ่มบริ ษทั ไม่คิดค่าเสื อมราคาสําหรับทีดินและสิ นทรัพย์ทีอยู่ระหว่างการก่อสร้างและติดตัง
วิธีการคิดค่าเสื อมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอย่างน้อยทีสุ ดทุกสิ นรอบปี
บัญชี และปรับปรุ งตามความเหมาะสม
(ฎ) สินทรั พย์ ไม่ มีตัวตน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที กลุ่มบริ ษทั ซื อมาและมีอายุการใช้งานจํากัดแสดงในราคาทุนหักค่ าตัดจําหน่ ายสะสมและ
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม
รายจ่ ายภายหลังการรั บรู้ รายการ
รายจ่ายภายหลังการรับรู ้รายการจะรับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์เมือก่อให้เกิ ดประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจในอนาคต โดยรวมเป็ น
สิ นทรัพย์ทีสามารถระบุได้ทีเกียวข้องนัน ค่าใช้จ่ายอืนรวมถึงค่าความนิยมและตราผลิตภัณฑ์ทีเกิดขึนภายในรับรู ้ใน
กําไรหรื อขาดทุนเมือเกิดขึน
ค่ าตัดจําหน่ าย
ค่าตัดจําหน่ายคํานวณจากราคาทุนของสิ นทรัพย์หรื อจํานวนอืนทีใช้แทนราคาทุนหักด้วยมูลค่าคงเหลือ
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ค่ า ตัด จํา หน่ า ยรั บ รู ้ ใ นกํา ไรหรื อ ขาดทุ น โดยวิ ธีเ ส้น ตรงซึ งโดยส่ ว นใหญ่ จ ะสะท้อนรู ป แบบที คาดว่า จะได้รั บ
ประโยชน์ในอนาคตจากสิ นทรัพย์นนตามระยะเวลาที
ั
คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนซึ งไม่รวม
ค่าความนิยม โดยเริ มตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนเมือสิ นทรัพย์นนพร้
ั อมทีจะให้ประโยชน์ ระยะเวลาทีคาดว่าจะ
ได้รับประโยชน์สาํ หรับปี ปัจจุบนั และปี เปรี ยบเทียบแสดงได้ดงั นี
ค่าลิขสิ ทธิ ซอฟท์แวร์

3 - 10 ปี

วิธีการตัดจําหน่าย ระยะเวลาทีคาดว่าจะได้รับประโยชน์และมูลค่าคงเหลือ จะได้รับการทบทวนทุกสิ นรอบปี บัญชี
และปรับปรุ งตามความเหมาะสม
(ฏ) การด้ อยค่ า
ยอดสิ นทรัพย์ตามบัญชี ของกลุ่มบริ ษทั ได้รับการทบทวน ณ ทุกวันที รายงานว่ามี ขอ้ บ่งชี เรื องการด้อยค่าหรื อไม่
ในกรณี ทีมีขอ้ บ่งชี จะทําการประมาณมูลค่าสิ นทรัพย์ทีคาดว่าจะได้รับคืน สําหรับค่าความนิ ยมและสิ นทรัพย์ไม่มี
ตัวตนทีมีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน หรื อยังไม่พร้อมใช้งาน จะประมาณมูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนทุกปี
ในช่วงเวลาเดียวกัน
ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู ้เมือมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์หรื อมูลค่าตามบัญชี ของหน่วยสิ นทรัพย์ทีก่อให้เกิ ดเงินสด
สู ง กว่ า มู ล ค่ า ที จะได้รั บ คื น ขาดทุ นจากการด้อยค่ า บัน ทึ กในกํา ไรหรื อขาดทุ น เว้น แต่ เ มื อมี ก ารกลับ รายการ
การประเมินมูลค่าของสิ นทรัพย์เพิมของสิ นทรัพย์ชินเดียวกันทีเคยรับรู ้ในส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ และมีการด้อยค่าในเวลา
ต่อมา ในกรณี นีจะรับรู ้ในส่ วนของผูถ้ ือหุน้
เมื อมี การลดลงในมูลค่ ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ทางการเงิ นเผือขาย ซึ งได้บนั ทึ กในส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้น และมี ความ
ชัดเจนว่าสิ นทรัพย์ดงั กล่าวมี การด้อยค่ า ยอดขาดทุ นซึ งเคยบันทึ กในส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นจะถูกบันทึ กในกําไรหรื อ
ขาดทุนโดยไม่ตอ้ งปรับกับยอดสิ นทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว ยอดขาดทุนทีบันทึ กในกําไรหรื อขาดทุนเป็ นผลต่าง
ระหว่างราคาทุนทีซื อกับมูลค่ายุติธรรมในปัจจุบนั ของสิ นทรัพย์ หักขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
นันๆ ซึ งเคยรับรู ้แล้วในกําไรหรื อขาดทุน
การคํานวณมูลค่ าที คาดว่ าจะได้ รับคื น
มูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนของหลักทรัพย์ทีถือไว้จนกว่าจะครบกําหนดทีบันทึกโดยวิธีราคาทุนตัดจําหน่าย คํานวณ
โดยการหามูลค่าปัจจุบนั ของประมาณการกระแสเงินสดทีจะได้รับในอนาคต คิดลดด้วยอัตราดอกเบียทีแท้จริ ง
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มูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์ทางการเงินสําหรับหลักทรัพย์เผือขาย คํานวณโดยอ้างอิงถึงมูลค่ายุติธรรม
มูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์ทีไม่ใช่ สินทรัพย์ทางการเงิ นหมายถึง มูลค่าจากการใช้ของสิ นทรัพย์หรื อ
มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์หักต้นทุนในการขายแล้วแต่มูลค่าใดจะสู งกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของ
สิ นทรัพย์ ประมาณการกระแสเงินสดทีจะได้รับในอนาคตจะคิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั โดยใช้อตั ราคิดลดก่อนคํานึ ง
ภาษีเงินได้เพือให้สะท้อนมูลค่าทีอาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบนั ซึ งแปรไปตามเวลาและความเสี ยงทีมีต่อสิ นทรัพย์
สําหรับสิ นทรัพย์ทีไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสิ นทรัพย์อืน จะพิจารณามูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืน
รวมกับหน่วยสิ นทรัพย์ทีก่อให้เกิดเงินสดทีสิ นทรัพย์นนเกี
ั ยวข้องด้วย
การกลับรายการด้ อยค่ า
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงินจะถูกกลับรายการ เมือมูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนเพิมขึนในภายหลัง
และการเพิมขึนนันสัมพันธ์โดยตรงกับขาดทุนจากการด้อยค่าทีเคยรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน สําหรับสิ นทรัพย์ทาง
การเงินทีบันทึกโดยวิธีราคาทุนตัดจําหน่ายและตราสารหนี ทีจัดประเภทเป็ นหลักทรัพย์เผือขาย การกลับรายการจะ
ถูกบันทึ กในกําไรหรื อขาดทุ น ส่ วนสิ นทรั พย์ทางการเงิ นที เป็ นตราสารทุ นที จัดประเภทเป็ นหลักทรัพย์เผือขาย
การกลับรายการจะถูกรับรู ้โดยตรงในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ทีไม่ใช่ สินทรัพย์ทางการเงินอืนๆ ทีเคยรับรู ้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุก
วัน ที ที ออกรายงานว่ า มี ข ้อ บ่ ง ชี เรื องการด้อ ยค่ า หรื อไม่ ขาดทุ น จากการด้อยค่ า จะถู กกลับ รายการ หากมี ก าร
เปลียนแปลงประมาณการทีใช้ในการคํานวณมูลค่าที คาดว่าจะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการ
เพี ยงเท่ าที มูลค่ าตามบัญชี ของสิ นทรั พย์ไม่เ กิ นกว่ามูลค่ าตามบัญชี ภายหลังหักค่ าเสื อมราคาหรื อค่ าตัดจําหน่ า ย
เสมือนหนึงไม่เคยมีการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน
(ฐ) หนีสินทีมีภาระดอกเบีย
หนี สิ นที มี ภาระดอกเบี ยบันทึ กเริ มแรกในราคาทุนหักค่ าใช้จ่ายที เกี ยวกับการเกิ ดหนี สิ น ภายหลังจากการบันทึ ก
หนี สิ น ที มี ภ าระดอกเบี ยจะบัน ทึ ก ต่ อ มาโดยวิ ธี ร าคาทุ น ตัด จํา หน่ า ย ผลต่ า งระหว่ า งยอดหนี เริ มแรกและ
ยอดหนีเมือครบกําหนดไถ่ถอนจะบันทึกในกําไรหรื อขาดทุนตลอดอายุการกูย้ ืมโดยใช้วิธีอตั ราดอกเบียทีแท้จริ ง
(ฑ) เจ้ าหนีการค้ าและเจ้ าหนีอืน
เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืนแสดงในราคาทุน
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(ฒ) ผลประโยชน์ พนักงาน
โครงการสมทบเงิน
ภาระผูกพันในการสมทบเข้าโครงการสมทบเงิ นจะถูกรั บรู ้ เป็ นค่ าใช้จ่ายพนักงานในกําไรหรื อขาดทุ นในรอบ
ระยะเวลาทีพนักงานได้ทาํ งานให้กบั กิจการ การสมทบเงินล่วงหน้าจะถูกรับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์หากได้รับคืนเป็ นเงินสด
หรื อหักจากการจ่ายในอนาคต
โครงการผลประโยชน์ ทีกําหนดไว้
ภาระผูกพันสุ ทธิ ของกลุ่มบริ ษทั จากโครงการผลประโยชน์ทีกําหนดไว้ถกู คํานวณแยกต่างหากเป็ นรายโครงการจาก
การประมาณผลประโยชน์ในอนาคตทีเกิดจากการทํางานของพนักงานในงวดปั จจุบนั และงวดก่อนๆ ผลประโยชน์
ดังกล่าวได้มีการคิดลดกระแสเงินสดเพือให้เป็ นมูลค่าปัจจุบนั
การคํานวณภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ทีกําหนดไว้นันจัดทําโดยนักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที ได้รับ
อนุ ญาตเป็ นประจําทุกปี โดยวิธีคิดลดแต่ ละหน่ วยที ประมาณการไว้ ผลจากการคํานวณอาจทําให้กลุ่มบริ ษทั มี
สิ นทรัพย์เกิดขึน ซึ งการรับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์จะใช้มลู ค่าปัจจุบนั ของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจทีมีในรู ปของการได้รับคืน
ในอนาคตจากโครงการหรื อการหักการสมทบเข้าโครงการในอนาคต ในการคํานวณมูลค่าปั จจุบนั ของประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจได้มีการพิจารณาถึงความต้องการเงินทุนขันตําสําหรับโครงการต่าง ๆ ของกลุ่มบริ ษทั
ในการวัดมูลค่ าใหม่ของหนี สิ นผลประโยชน์ทีกําหนดไว้สุ ทธิ กําไรหรื อขาดทุ นจากการประมาณการตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ ประกันภัยจะถูกรับรู ้รายการในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืนทันที กลุ่มบริ ษทั กําหนดดอกเบียจ่ายของหนี สิ น
ผลประโยชน์ทีกําหนดไว้สุทธิ โดยใช้อตั ราคิ ดลดที ใช้วดั มูลค่าภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ ณ ต้นปี โดย
คํานึงถึงการเปลียนแปลงใดๆ ในหนีสิ นผลประโยชน์ทีกําหนดไว้สุทธิ ซึงเป็ นผลมาจากการสมทบเงินและการจ่ายชําระ
ผลประโยชน์ ดอกเบียจ่ายสุ ทธิ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องกับโครงการผลประโยชน์รับรู ้รายการในกําไรหรื อขาดทุน
เมือมีการเปลียนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรื อการลดขนาดโครงการ การเปลียนแปลงในผลประโยชน์ที
เกียวข้องกับการบริ การในอดีต หรื อ กําไรหรื อขาดทุนจากการลดขนาดโครงการต้องรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนทันที
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้กาํ ไรและขาดทุนจากการจ่ายชําระผลประโยชน์พนักงานเมือเกิดขึน
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ผลประโยชน์ ระยะยาวอืน
ภาระผูกพันสุ ทธิ ของกลุ่มบริ ษทั ทีเป็ นผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเป็ นผลประโยชน์ในอนาคตทีเกิดจากการ
ทํางานของพนักงานในงวดปั จจุ บนั และงวดก่ อนๆ ซึ งผลประโยชน์นีได้คิ ดลดกระแสเงิ นสดเพื อให้เป็ นมูลค่ า
ปัจจุบนั การวัดมูลค่าใหม่จะรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนเมือเกิดขึน
ผลประโยชน์ เมือเลิกจ้ าง
ผลประโยชน์เมือเลิกจ้างจะรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายเมือวันใดวันหนึงต่อไปนีเกิดขึนก่อน เมือกลุ่มบริ ษทั ไม่สามารถยกเลิก
ข้อเสนอการให้ผ ลประโยชน์ด ังกล่ า วได้อี กต่ อไป หรื อ เมื อกลุ่ มบริ ษ ทั รั บรู ้ ต ้นทุ นสําหรั บ การปรั บ โครงสร้ า ง
หากระยะเวลาการจ่ายผลประโยชน์เกินกว่า 12 เดือนนับจากวันสิ นรอบระยะเวลารายงาน ผลประโยชน์เมือเลิกจ้าง
จะถูกคิดลดกระแสเงินสด
ผลประโยชน์ ระยะสั นของพนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสันของพนักงานรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายเมือพนักงานทํางานให้ หนี สิ นรับรู ้ดว้ ยมูลค่าทีคาดว่าจะจ่าย
ชําระ หากกลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันตามกฎหมายหรื อภาระผูกพันโดยอนุ มานที จะต้องจ่ายอันเป็ นผลมาจากการที
พนักงานได้ทาํ งานให้ในอดีตและภาระผูกพันนีสามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล
(ณ) ประมาณการหนีสิน
ประมาณการหนี สิ นจะรับรู ้ก็ต่อเมือกลุ่มบริ ษทั มีภาระหนี สิ นตามกฎหมายทีเกิดขึนในปั จจุบนั หรื อที ก่อตัวขึ นอันเป็ น
ผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพือชําระ
ภาระหนีสิ นดังกล่าว ประมาณการหนีสิ นพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดทีจะจ่ายในอนาคตโดยใช้อตั ราคิดลดใน
ตลาดปัจจุบนั ก่อนคํานึงถึงภาษีเงินได้ เพือให้สะท้อนจํานวนทีอาจประเมินได้ในตลาดปั จจุบนั ซึ งแปรไปตามเวลาและ
ความเสี ยงทีมีต่อหนีสิ น ประมาณการหนีสิ นส่ วนทีเพิมขึนเนืองจากเวลาทีผ่านไปรับรู ้เป็ นต้นทุนทางการเงิน
ประมาณการหนีสิ นเกียวกับสิ งแวดล้ อม
กลุ่มบริ ษทั ได้ประมาณการหนี สิ นทีเกียวกับการฟื นฟูสภาพแวดล้อมและแก้ไขความเสี ยหายทีมีอยู่ เพือให้เป็ นไป
ตามนโยบายด้านสิ งแวดล้อมของกลุ่มบริ ษทั และตามทีกฎหมายทีกําหนด
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ประมาณการค่ าใช้ จ่ายจากสั ญญาที เสี ยเปรี ยบหรื อก่ อให้ เกิดภาระ
ประมาณการค่าใช้จ่ายของสัญญาทีเสี ยเปรี ยบหรื อก่อให้เกิดภาระแก่กลุ่มบริ ษทั จะบันทึกเมือประโยชน์ทีกลุ่มบริ ษทั
พึ ง ได้รับ น้อยกว่า ต้นทุ นที จํา เป็ นในการดํา เนิ นการตามข้อผูกพันในสัญ ญา การประมาณค่ า ใช้จ่า ยรั บรู ้ ด ้วย
มูลค่าปัจจุบนั ของต้นทุนทีคาดว่าจะเกิดขึนเมือสิ นสุ ดสัญญาหรื อต้นทุนสุ ทธิ ทีคาดว่าจะเกิดขึนเมือดําเนิ นสัญญาต่อ
แล้วแต่มลู ค่าใดจะตํากว่า กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าทีเกิดขึนจากสิ นทรัพย์ทีระบุไว้ในสัญญาก่อนที
จะรับรู ้และวัดมูลค่าประมาณการหนีสิ น
(ด) รายได้
รายได้ทีรับรู ้ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิมและแสดงสุ ทธิ จากส่ วนลดการค้า
การขายสิ นค้ าและให้ บริ การ
รายได้รับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนเมือได้โอนความเสี ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของสิ นค้าทีมีนยั สําคัญไป
ให้กับผูซ้ ื อแล้ว และจะไม่รั บ รู ้ ร ายได้ถา้ ฝ่ ายบริ ห ารยังมี การควบคุ มหรื อบริ หารสิ นค้า ที ขายไปแล้วนันหรื อมี
ความไม่แน่ นอนที มีนยั สําคัญในการได้รับประโยชน์เชิ งเศรษฐกิ จจากการขายสิ นค้าหรื อให้บริ การนัน ไม่อาจวัด
มูลค่าของจํานวนรายได้และต้นทุนทีเกิดขึนได้อย่างน่าเชือถือ หรื อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่นอนทีจะต้องรับคืน
สิ นค้า รายได้จากการให้บริ การรับรู ้เมือมีการให้บริ การ
เงินปั นผลรั บ
เงินปันผลรับบันทึกในกําไรหรื อขาดทุนในวันทีกลุ่มบริ ษทั มีสิทธิ ได้รับเงินปันผล
ดอกเบียรั บและรายได้ อืน
ดอกเบียรับและรายได้อืนบันทึกในกําไรหรื อขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง
ค่ านายหน้ า
สําหรั บรายการค้าที กลุ่มบริ ษทั เข้าลักษณะการเป็ นตัวแทนมากกว่าการเป็ นตัวการ กลุ่มบริ ษทั จะรับรู ้ รายได้ดว้ ย
จํานวนเงินสุ ทธิ เป็ นค่านายหน้า
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(ต) ต้ นทุนทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงิ นประกอบด้วย ดอกเบี ยจ่ายของเงิ นกูย้ ืมและประมาณการหนี สิ นส่ วนที เพิมขึ นเนื องจากเวลาที
ผ่า นไป และสิ งตอบแทนที คาดว่ า จะต้อ งจ่ า ย ขาดทุ น จากการจํา หน่ า ยสิ นทรั พ ย์ท างการเงิ น ที ถื อ ไว้เ พื อขาย
ขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ทางการเงินทีรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน ขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ทางการเงิน (นอกเหนือลูกหนีการค้า) และขาดทุนจากเครื องมือป้ องกันความเสี ยงรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน
ต้นทุนการกูย้ ืมทีไม่ได้เกียวกับการได้มา การก่อสร้างหรื อการผลิตสิ นทรัพย์ทีเข้าเงือนไขรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน
โดยใช้วิธีอตั ราดอกเบียทีแท้จริ ง
(ถ) สัญญาเช่ าดําเนินงาน
รายจ่ายภายใต้สญ
ั ญาเช่าดําเนินงานบันทึกในกําไรหรื อขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ประโยชน์ทีได้รับ
ตามสัญญาเช่า จะรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนเป็ นส่ วนหนึงของค่าเช่าทังสิ นตามสัญญาตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า
ค่าเช่าทีอาจเกิดขึนต้องนํามารวมคํานวณจํานวนเงินขันตําทีต้องจ่ายตามระยะเวลาทีคงเหลือของสัญญาเช่า เมือได้รับ
การยืนยันการปรับค่าเช่า
การจําแนกประเภทสั ญญาเช่ า
ณ วันที เริ มต้นข้อตกลง กลุ่ มบริ ษ ทั จะพิ จารณาว่า ข้อตกลงดังกล่ าวประกอบด้วยสัญ ญาเช่ าหรื อมี สัญญาเช่ า เป็ น
ส่ วนประกอบหรื อไม่ กลุ่มพิจารณาจากสิ นทรัพย์ทีมีลกั ษณะเฉพาะเจาะจง ถ้าการปฏิบตั ิตามข้อตกลงนันขึนอยู่กบั
การใช้สินทรัพย์ทีมีลกั ษณะเฉพาะเจาะจง และข้อตกลงนันจะนําไปสู่ สิทธิ ในการใช้สินทรัพย์ ถ้าทําให้กลุ่มบริ ษทั มี
สิ ทธิ ในการควบคุมการใช้สินทรัพย์
ณ วัน ที เริ มต้น ข้อตกลง หรื อ มี ก ารประเมิ น ข้อ ตกลงใหม่ กลุ่ ม บริ ษ ัท แยกค่ า ตอบแทนสํา หรั บ สัญ ญาเช่ า และ
ส่ วนทีเป็ นองค์ประกอบอืนโดยใช้มลู ค่ายุติธรรมเป็ นเกณฑ์ในการแยก หากกลุ่มบริ ษทั สรุ ปว่าเป็ นสัญญาเช่าการเงิน
แต่ ไม่สามารถแบ่ งแยกจํานวนดังกล่าวได้อย่างน่ าเชื อถื อ ให้รับรู ้ สินทรั พย์และหนี สิ นในจํานวนที เท่ ากับมูลค่ า
ยุติธรรมของสิ นทรัพย์ทีมีลกั ษณะเฉพาะเจาะจงนัน หลังจากนันจํานวนหนี สิ นจะลดลงตามจํานวนทีจ่าย และต้นทุน
ทางการเงินตามนัยจากหนีสิ นจะรับรู ้โดยใช้อตั ราดอกเบียเงินกูย้ ืมส่ วนเพิมของกลุ่มบริ ษทั
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(ท) ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาํ หรับปี ประกอบด้วยภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้ของ
งวดปั จจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี รับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนเว้นแต่ในส่ วนที เกี ยวกับรายการทีเกียวข้องใน
การรวมธุรกิจ หรื อ รายการทีรับรู ้โดยตรงในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ หรื อกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน
ภาษี เงิ นได้ข องงวดปั จจุ บนั ได้แ ก่ ภาษี ที คาดว่า จะจ่ า ยชํา ระหรื อได้รั บชํา ระ โดยคํานวณจากกํา ไรหรื อขาดทุ น
ประจําปี ที ต้องเสี ยภาษี โดยใช้อตั ราภาษี ทีประกาศใช้หรื อที คาดว่ามี ผลบังคับใช้ ณ วันที รายงาน ตลอดจนการ
ปรับปรุ งทางภาษีทีเกียวกับรายการในปี ก่อนๆ
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี บนั ทึกโดยคํานวณจากผลแตกต่างชัวคราวทีเกิดขึนระหว่างมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์
และหนี สิ นและจํา นวนที ใช้เพื อความมุ่งหมายทางภาษี ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี จะไม่ถูกรั บรู ้ เมื อเกิ ดจากผล
แตกต่างชัวคราวต่อไปนี การรับรู ้ค่าความนิยมในครังแรก การรับรู ้สินทรัพย์หรื อหนี สิ นในครังแรกซึ งเป็ นรายการ
ที ไม่ ใช่ การรวมธุ รกิ จและรายการนันไม่มีผ ลกระทบต่ อกําไรขาดทุ นทางบัญ ชี หรื อทางภาษี และผลแตกต่ างที
เกียวข้องกับเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและการร่ วมค้าหากเป็ นไปได้วา่ จะไม่มีการกลับรายการในอนาคตอันใกล้
การวัดมูลค่ าของภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี ตอ้ งสะท้อนถึงผลกระทบทางภาษีทีจะเกิ ดจากลักษณะวิธีการที กลุ่ม
บริ ษ ทั คาดว่า จะได้รั บผลประโยชน์จากสิ นทรั พ ย์หรื อ จะจ่ ายชํา ระหนี สิ นตามมูลค่ า ตามบัญ ชี ณ วันที สิ นรอบ
ระยะเวลาทีรายงาน
ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี วดั มูลค่าโดยใช้อตั ราภาษีทีคาดว่าจะใช้กบั ผลแตกต่ างชัวคราวเมื อมี การกลับรายการ
โดยใช้อตั ราภาษีทีประกาศใช้หรื อทีคาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันทีรายงาน
ในการกํา หนดมูลค่ า ของภาษี เ งิ นได้ข องงวดปั จจุ บันและภาษี เ งิ น ได้ร อการตัด บัญ ชี กลุ่ ม บริ ษ ทั ต้องคํา นึ งถึ ง
ผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษีทีไม่แน่ นอนและอาจทําให้จาํ นวนภาษีทีต้องจ่ายเพิมขึ น และมีดอกเบี ยที ต้อง
ชําระ กลุ่มบริ ษทั เชื อว่าได้ตงภาษี
ั
เงิ นได้ค ้างจ่ ายเพี ยงพอสําหรั บภาษี เงิ นได้ทีจะจ่ ายในอนาคต ซึ งเกิ ดจากการ
ประเมินผลกระทบจากหลายปัจจัย รวมถึง การตีความทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต การประเมิน
นี อยู่บนพื นฐานการประมาณการและข้อสมมติ ฐาน และอาจจะเกี ยวข้องกับการตัด สิ นใจเกี ยวกับเหตุ การณ์ ใ น
อนาคต ข้อมูลใหม่ๆอาจจะทําให้กลุ่มบริ ษทั เปลียนการตัดสิ นใจโดยขึนอยูก่ บั ความเพียงพอของภาษีเงินได้คา้ งจ่ายที
มีอยู่ การเปลียนแปลงในภาษีเงินได้คา้ งจ่ายจะกระทบต่อค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงวดทีเกิดการเปลียนแปลง
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สิ นทรัพย์ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี และหนี สิ นภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี สามารถหักกลบได้เมือกิ จการมีสิทธิ ตาม
กฎหมายทีจะนําสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั มาหักกลบกับหนี สิ นภาษีเงิ นได้ของงวดปั จจุบนั และภาษีเงิ น
ได้นีประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกันสําหรับหน่วยภาษีเดียวกันหรื อหน่วยภาษีต่างกัน สําหรับ
หน่วยภาษีต่างกันนันกิจการมีความตังใจจะจ่ายชําระหนี สิ นและสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั ด้วยยอดสุ ทธิ
หรื อตังใจจะรับคืนสิ นทรัพย์และจ่ายชําระหนีสิ นในเวลาเดียวกัน
สิ นทรั พย์ภาษี เงิ นได้ร อการตัดบัญชี จ ะบันทึ กต่ อเมื อมี ค วามเป็ นไปได้ค่อนข้า งแน่ นอนว่า กําไรเพื อเสี ยภาษี ใ น
อนาคตจะมีจาํ นวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัวคราวดังกล่าว สิ นทรัพย์ภาษีเงิ นได้รอการตัด
บัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันทีรายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าทีประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริ ง
(ธ) การดําเนินงานทียกเลิก
การดําเนิ นงานที ยกเลิกเป็ นส่ วนประกอบของธุ รกิจของกลุ่มบริ ษทั เป็ นสายงานธุ รกิจทีสําคัญหรื อเขตภูมิศาสตร์ ที
แยกต่างหากทียกเลิกหรื อถือไว้เพือขาย หรื อเป็ นบริ ษทั ย่อยทีซื อมาเพือขายต่อ โดยจัดประเภทเป็ นการดําเนิ นงานที
ยกเลิกเมือมีการขาย หรื อ เมือเข้าเงือนไขของการถือไว้เพือขาย แล้วแต่เวลาใดจะเกิดขึนก่อน เมือมีการจัดประเภท
เป็ นการดําเนิ นงานทียกเลิก งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จทีแสดงเปรี ยบเทียบจะถูกปรับปรุ งใหม่เสมือนว่าส่ วนงานนัน
ได้ถกู ยกเลิกตังแต่ตน้ งวดทีนํามาเปรี ยบเทียบ
(น) กําไรต่ อหุ้น
กลุ่มบริ ษทั แสดงกําไรต่อหุ ้นขันพืนฐานและกําไรต่อหุ น้ ปรับลดสําหรับหุ น้ สามัญ กําไรต่อหุ ้นขันพืนฐานคํานวณ
โดยการหารกําไรหรื อขาดทุ นของผูถ้ ื อ หุ ้นสามัญ ของกลุ่ มบริ ษทั ด้วยจํา นวนหุ ้น สามัญ ถัว เฉลี ยถ่ วงนําหนักที
ออกจําหน่ายระหว่างปี กําไรต่อหุน้ ปรับลดคํานวณโดยการหารกําไรหรื อขาดทุนของผูถ้ ือหุ น้ สามัญทีปรับปรุ งด้วย
จํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลียถ่วงนําหนักทีออกจําหน่ายและปรับปรุ งด้วยจํานวนหุ น้ สามัญทีซื อคืน และผลกระทบของ
ตราสารทีอาจเปลียนเป็ นหุน้ สามัญปรับลดทังหมด
(บ) รายงานทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน
ผลการดําเนินงานของส่ วนงานทีรายงานต่อประธานเจ้าหน้าทีบริ หารของกลุ่มบริ ษทั (ผูม้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้าน
การดําเนินงาน) จะแสดงถึงรายการทีเกิดขึนจากส่ วนงานดําเนิ นงานนันโดยตรงรวมถึงรายการทีได้รับการปั นส่ วน
อย่างสมเหตุสมผล
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บุคคลหรือกิจการทีเกียวข้ องกัน
เพือวัตถุประสงค์ในการจัดทํางบการเงิน บุคคลหรื อกิจการเป็ นบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกันกับกลุ่มบริ ษทั หาก
กลุ่มบริ ษทั มีอาํ นาจควบคุมหรื อควบคุมร่ วมกันทังทางตรงและทางอ้อมหรื อมีอิทธิ พลอย่างมีสาระสําคัญต่อบุคคล
หรื อกิจการในการตัดสิ นใจทางการเงินและการบริ หารหรื อในทางกลับกัน โดยทีกลุ่มบริ ษทั มีควบคุมเดียวกันหรื อ
การมีอิทธิ พลอย่างมีสาระสําคัญเดียวกัน การเกียวข้องกันนีอาจเป็ นรายบุคคลหรื อเป็ นกิจการ
ความสัมพันธ์ทีมีกบั บริ ษทั ย่อยและการร่ วมค้าได้เปิ ดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิ นข้อ 9 และ 11 สําหรับ
ความสัมพันธ์กบั ผูบ้ ริ หารสําคัญและบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกันนัน มีดงั นี
ชือกิจการ
บริ ษทั เครื อสหวิริยา จํากัด
Vanomet Holding AG

ประเทศทีจัดตัง/
สั ญชาติ

ลักษณะความสั มพันธ์

ไทย

ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ถือหุ น้ ในบริ ษทั ร้อยละ 14.69 และมี
กรรมการบริ ษทั ถือหุน้ ทางตรงและทางอ้อม
สวิตเซอร์แลนด์ ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ถือหุ น้ ในบริ ษทั ร้อยละ 19.71 และมี
กรรมการร่ วมกันในบริ ษทั ย่อย

บริ ษทั สหวิริยา อินเตอร์ สตีล โฮลดิงส์
จํากัด

ไทย

บริ ษทั เหล็กแผ่นเคลือบไทย จํากัด
บริ ษทั บางสะพานบาร์มิล จํากัด
(มหาชน)
บริ ษทั บี.เอส. เมทัล จํากัด

ไทย
ไทย

บริ ษทั สหวิริยาเพลทมิล จํากัด (มหาชน)

ไทย

บริ ษทั ทรัพย์สิน อาคารประภาวิทย์ จํากัด

ไทย

บริ ษทั อาคารเวสเทิร์น จํากัด
บริ ษทั บริ การจัดการสหวิริยา จํากัด (เดิม
ชือบริ ษทั กลุ่มเหล็กสหวิริยา จํากัด)
บริ ษทั ซี . เอ. อาร์. เซอร์วิส จํากัด
บริ ษทั สหวิริยาพาณิ ชย์ คอร์ปอเรชัน จํากัด
(เดิมชือบริ ษทั สหวิริยาพาณิ ชย์
อินเตอร์เนชันแนล จํากัด)

ไทย
ไทย

ไทย

ไทย
ไทย

ผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ ถื อหุ ้นในบริ ษทั ร้ อยละ 5.79 และมี
กรรมการร่ วมกันและมีกรรมการบริ ษทั ถือหุน้ ทางตรง
และทางอ้อม
บริ ษทั เป็ นผูถ้ ือหุ น้ และมีกรรมการร่ วมกัน
มีกรรมการร่ วมกันและมีกรรมการบริ ษทั ถือหุ น้ ทางตรง
และทางอ้อม
มีกรรมการร่ วมกันและมีกรรมการบริ ษทั ถือหุ น้ ทางตรง
และทางอ้อม
มีกรรมการร่ วมกันและมีกรรมการบริ ษทั ถือหุ น้ ทางตรง
และทางอ้อม
มีกรรมการร่ วมกันและมีกรรมการบริ ษทั ถือหุ น้ ทางตรง
และทางอ้อม
มีกรรมการร่ วมกันและมีกรรมการบริ ษทั ถือหุน้ ทางตรง
มีกรรมการร่ วมกันและมีกรรมการบริ ษทั ถือหุ น้ ทางตรง
และทางอ้อม
มีกรรมการบริ ษทั ถือหุน้ ทางตรงและทางอ้อม
มีกรรมการร่ วมกันและมีกรรมการบริ ษทั ถือหุ น้ ทางตรง
และทางอ้อม
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บริ ษทั ไลน์ทรานสปอร์ต จํากัด

ไทย

บริ ษทั สห สเปเชียล สตีล จํากัด
บริ ษทั เรื อลําเลียงบางปะกง จํากัด

ไทย
ไทย

บริ ษทั ท่าเรื อบางปะกง จํากัด

ไทย

บริ ษทั เอบีซี เทรดดิง จํากัด (เดิมชือ
บริ ษทั ประจวบบางสะพาน จํากัด)
บริ ษทั โรงถลุงเหล็กสหวิริยา จํากัด

ไทย

มี ก รรมการบริ ษัท ย่ อ ยเป็ นกรรมการร่ วมกัน และมี
กรรมการบริ ษทั ถือหุน้ ทางตรงและทางอ้อม
มีกรรมการบริ ษทั ถือหุน้ ทางตรงและทางอ้อม
มีกรรมการร่ วมกันและมีกรรมการบริ ษทั ถือหุ น้ ทางตรง
และทางอ้อม
มีกรรมการร่ วมกันและมีกรรมการบริ ษทั ถือหุ น้ ทางตรง
และทางอ้อม
มีกรรมการบริ ษทั ถือหุน้ ทางอ้อม

บริ ษทั ไทยสตีลเซลล์ จํากัด

ไทย

บริ ษทั ประจวบพัฒนาดีเวลลอปเม้นท์
จํากัด
บริ ษทั สหวิริยา โลจิสติกส์ จํากัด (เดิมชือ
บริ ษทั สหโลจิสติกส์ โฮลดิงส์ จํากัด)
Sahaviriya Shipping Limited

ไทย

ฮ่องกง

Sahaviriya Shipping UK Limited

อังกฤษ

Vanomet AG
Vanomet Finance AG
Vanomet International AG
Atlantic Steel AG
บริ ษทั บางปะกงเชพสตีล จํากัด (เดิมชือ
บริ ษทั สหบางปะกงสตีล จํากัด)
บริ ษทั สตีลโพรเซสโฮลดิงส์ จํากัด (เดิมชือ
บริ ษทั สหสตีลโพรเซสโฮลดิงส์ จํากัด)
บริ ษทั สหวิริยาแคปปิ ตอลโฮลดิงส์ จํากัด

ไทย

ไทย

สวิตเซอร์แลนด์
สวิตเซอร์แลนด์
สวิตเซอร์แลนด์
สวิตเซอร์แลนด์
ไทย
ไทย
ไทย

มีกรรมการร่ วมกันและมีกรรมการบริ ษทั ถือหุ น้ ทางตรง
และทางอ้อม
มีกรรมการร่ วมกันและมีกรรมการบริ ษทั ถือหุ น้ ทางตรง
และทางอ้อม
มีกรรมการร่ วมกันและมีกรรมการบริ ษทั ถือหุ น้ ทางตรง
และทางอ้อม
มีผถู ้ ื อหุ ้นและกรรมการร่ วมกันและมีกรรมการบริ ษทั
ถือหุน้ ทางตรงและทางอ้อม
มีผถู ้ ื อหุ ้นและกรรมการร่ วมกันและมีกรรมการบริ ษทั
ถือหุน้ ทางตรงและทางอ้อม
มีผถู ้ ื อหุ ้นและกรรมการร่ วมกันและมีกรรมการบริ ษทั
ถือหุน้ ทางอ้อม
มีผถู ้ ือหุ น้ ร่ วมกันและมีกรรมการร่ วมกันในบริ ษทั ย่อย
มีผถู ้ ือหุ น้ ร่ วมกันและมีกรรมการร่ วมกันในบริ ษทั ย่อย
มีผถู ้ ือหุ น้ ร่ วมกันและมีกรรมการร่ วมกันในบริ ษทั ย่อย
มีผถู ้ ือหุ น้ ร่ วมกันและมีกรรมการร่ วมกันในบริ ษทั ย่อย
มีกรรมการร่ วมกันและมีกรรมการบริ ษทั ถือหุ น้ ทางตรง
และทางอ้อม
มีกรรมการร่ วมกันและมีกรรมการบริ ษทั ถือหุ น้ ทางตรง
และทางอ้อม
มีกรรมการร่ วมกันและมีกรรมการบริ ษทั ถือหุ น้ ทางตรง
และทางอ้อม
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บริ ษทั ทรัพย์สิน บางนา 26 จํากัด

ไทย

บริ ษทั พระราม 3 ท่าทราย จํากัด
(เดิมชือ บริ ษทั สหวิริยาพาณิ ชย์ จํากัด)
บริ ษทั เคพี แคปปิ ตอล จํากัด

ไทย

มีกรรมการร่ วมกันและมีกรรมการบริ ษทั ถือหุ น้ ทางตรง
และทางอ้อม
มีกรรมการร่ วมกันและมีกรรมการบริ ษทั ถือหุน้ ทางตรง

บริ ษทั พิชยั เกษตรและทีดิน จํากัด
บริ ษทั ลอง สตีล โฮลดิงส์ จํากัด (เดิมชือ
บริ ษทั สห ลอง สตีล โฮลดิงส์ จํากัด)
บริ ษทั เครดิตฟองซิ เอร์ สหวิริยา จํากัด
บริ ษทั สหวิริยาออร์คิด จํากัด

ไทย
ไทย

บริ ษทั ทรัพย์สิน สุ รศักดิเมืองชล จํากัด

ไทย

บริ ษทั บางสะพาน สตีล เทรดดิง จํากัด
บริ ษทั ซี บีเอส คอนซัลแทนท์ จํากัด
บริ ษทั เอสเอ็มไอ เทรดดิง จํากัด

ไทย
ไทย
ไทย

บริ ษทั เอสเอ็มไอ โปรดักส์ จํากัด

ไทย

บริ ษทั บางปะกง สตีล โฮลดิงส์ จํากัด
(เดิมชือ บริ ษทั เอสเอสที บางปะกง
จํากัด)
บริ ษทั ทองเรี ยลเอสเตท จํากัด

ไทย

มีกรรมการร่ วมกันและมีกรรมการบริ ษทั ถือหุ น้ ทางตรง
และทางอ้อม

ไทย

บริ ษทั กฤษณา เรสซิ เดนท์ จํากัด

ไทย

บริ ษทั โกรว์ท วอเตอร์วดู ้ ส์ จํากัด

ไทย

บริ ษทั ทรัพย์สิน ช่องลม จํากัด

ไทย

มีกรรมการร่ วมกันและมีกรรมการบริ ษทั ถือหุ น้ ทางตรง
และทางอ้อม
มีกรรมการร่ วมกันและมีกรรมการบริ ษทั ถือหุ น้ ทางตรง
และทางอ้อม
มีกรรมการร่ วมกันและมีกรรมการบริ ษทั ถือหุ น้ ทางตรง
และทางอ้อม
มีกรรมการร่ วมกันและมีกรรมการบริ ษทั ถือหุ น้ ทางตรง
และทางอ้อม

ไทย

ไทย
ไทย

มีกรรมการร่ วมกันและมีกรรมการบริ ษทั ถือหุ น้ ทางตรง
และทางอ้อม
มีกรรมการร่ วมกันและมีกรรมการบริ ษทั ถือหุน้ ทางตรง
มีกรรมการร่ วมกันและมีกรรมการบริ ษทั ถือหุ น้ ทางตรง
และทางอ้อม
มีกรรมการร่ วมกันและมีกรรมการบริ ษทั ถือหุน้ ทางตรง
มีกรรมการร่ วมกันและมีกรรมการบริ ษทั ถือหุ น้ ทางตรง
และทางอ้อม
มีกรรมการร่ วมกันและมีกรรมการบริ ษทั ถือหุ น้ ทางตรง
และทางอ้อม
มีกรรมการร่ วมกันและมีกรรมการบริ ษทั ถือหุน้ ทางตรง
มีกรรมการร่ วมกันและมีกรรมการบริ ษทั ถือหุน้ ทางตรง
มีกรรมการร่ วมกันและมีกรรมการบริ ษทั ถือหุ น้ ทางตรง
และทางอ้อม
มีกรรมการร่ วมกันและมีกรรมการบริ ษทั ถือหุ น้ ทางตรง
และทางอ้อม
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บริ ษทั ทรัพย์สิน ชุมพรธานี จํากัด

ไทย

บริ ษทั ทรัพย์สิน ซอยไฮแลนด์ จํากัด

ไทย

บริ ษทั ทรัพย์สิน ลานพระราม 3 จํากัด

ไทย

บริ ษทั ทรัพย์สิน สาทร เหนือ-ใต้ จํากัด

ไทย

บริ ษทั ประจวบ สตีล จํากัด

ไทย

บริ ษทั ป้ อมพระจุลสตีล จํากัด

ไทย

บริ ษทั บางปลากดสตีล จํากัด (เดิมชือ
บริ ษทั สห เอช-บีม จํากัด)
บริ ษทั พาณิ ชย์โฮลดิงส์ จํากัด (เดิมชือ
บริ ษทั สหพาณิ ชย์โฮลดิงส์ จํากัด)
บริ ษทั เอส เอส พี แอสเซท จํากัด

ไทย

บริ ษทั เอสวี นิททัน จํากัด

ไทย

บริ ษทั พระประแดงเชฟสตีล จํากัด

ไทย

บริ ษทั อัมริ นทร์สตีล จํากัด

ไทย

บริ ษทั ภูเพ็ญ จํากัด

ไทย

บริ ษทั กิมเฮ่งเซ้งเหล็กกล้า จํากัด

ไทย

บริ ษทั สหแลนด์พร็ อพเพอตีโฮลดิงส์ จํากัด

ไทย

มีกรรมการร่ วมกันและมีกรรมการบริ ษทั ถือหุ น้ ทางตรง
และทางอ้อม
มีกรรมการร่ วมกันและมีกรรมการบริ ษทั ถือหุ น้ ทางตรง
และทางอ้อม
มีกรรมการร่ วมกันและมีกรรมการบริ ษทั ถือหุ น้ ทางตรง
และทางอ้อม
มีกรรมการร่ วมกันและมีกรรมการบริ ษทั ถือหุ น้ ทางตรง
และทางอ้อม
มี ก รรมการร่ วมกั น และมี ก รรมการบริ ษั ท ถื อ หุ ้ น
ทางอ้อม
มี ก รรมการร่ วมกั น และมี ก รรมการบริ ษั ท ถื อ หุ ้ น
ทางอ้อม
มี ก รรมการร่ วมกั น และมี ก รรมการบริ ษั ท ถื อ หุ ้ น
ทางอ้อม
มีกรรมการร่ วมกันและมีกรรมการบริ ษทั ถือหุ น้ ทางตรง
และทางอ้อม
มีกรรมการร่ วมกันและมีกรรมการบริ ษทั ถือหุ น้ ทางตรง
และทางอ้อม
มี ก รรมการร่ วมกั น และมี ก รรมการบริ ษั ท ถื อ หุ ้ น
ทางอ้อม
มี ก รรมการร่ วมกั น และมี ก รรมการบริ ษั ท ถื อ หุ ้ น
ทางอ้อม
มีกรรมการร่ วมกันและมีกรรมการบริ ษทั ถือหุ น้ ทางตรง
และทางอ้อม
มี ก รรมการร่ วมกั น และมี ก รรมการบริ ษั ท ถื อ หุ ้ น
ทางอ้อม
มีกรรมการร่ วมกันและมีกรรมการบริ ษทั ถือหุ น้ ทางตรง
และทางอ้อม
มี ก รรมการร่ วมกั น และมี ก รรมการบริ ษั ท ถื อ หุ ้ น
ทางอ้อม

ไทย
ไทย
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บริ ษทั เอส ซี เจ แอนด์ แอสโซซิ เอทส์
จํากัด
บริ ษทั สิ นทรัพย์ ที ซี เอช จํากัด

ไทย

บริ ษทั ธนารมย์ พร็ อพเพอร์ตี เซลล์ จํากัด

ไทย

บริ ษทั ทิพยสมบัติ จํากัด

ไทย

ผูบ้ ริ หารสําคัญ

ไทย

มีกรรมการร่ วมกันและมีกรรมการบริ ษทั ถือหุ น้ ทางตรง
และทางอ้อม
มีกรรมการร่ วมกันและมีกรรมการบริ ษทั ถือหุ น้ ทางตรง
และทางอ้อม
มีกรรมการร่ วมกันและมีกรรมการบริ ษทั ถือหุ น้ ทางตรง
และทางอ้อม
มี ก รรมการร่ วมกั น และมี ก รรมการบริ ษั ท ถื อ หุ ้ น
ทางอ้อม
บุ ค คลที มี อ ํา นาจและความรั บ ผิ ด ชอบการวางแผน
สังการและควบคุ มกิ จ กรรมต่ า งๆ ของกิ จ การไม่ ว่า
ทางตรงหรื อทางอ้อม ทังนี รวมถึงกรรมการของกลุ่ม
บริ ษทั (ไม่วา่ จะทําหน้าทีในระดับบริ หารหรื อไม่)

ไทย

ซื อสิ นค้า

รายได้เงินปันผล
รายได้อืน

การให้บริ การอืน

การให้บริ การท่าเรื อ

ขายสิ นค้าและวัตถุดิบ

รายการธุรกิจกับบริษทั ทีเกียวข้ องกัน
ราคาเดียวกันกับที ขายให้บุคคลภายนอกซึ งขึนอยู่กบั ปริ มาณการสังซื อ
และปัจจัยการตลาดอืนๆ ทีเกียวข้อง
รายได้จากการให้บริ การท่ าเที ยบเรื อกําหนดราคาตามอัตราที กําหนด
โดยกระทรวงคมนาคม และขึนอยู่กบั ปริ มาณการให้บริ การและปั จจัย
การตลาดอืนๆ ทีเกียวข้อง
รายได้จากการให้บริ การและการให้บริ การงานซ่ อมบํารุ งกําหนดราคา
ตามสัญญา และเงือนไขทางการค้าทัวไป
ตามสิ ทธิ ทีจะได้รับเงินปันผล
รายได้จากขายเศษวัสดุกาํ หนดราคาขายตามนําหนักของเศษวัสดุ ตาม
อัตราทีบริ ษทั กําหนด
รายได้จากการส่ งเจ้าหน้าทีบริ หารไปปฏิบตั ิงานในบริ ษทั ทีเกียวข้องกัน
เป็ นไปตามสัญญาทีตกลงร่ วมกัน
รายการซื อสิ นค้าเพือใช้ในการผลิตกําหนดราคาตามราคาตลาด

ราคาเดี ยวกันกับที ขายให้บุคคลภายนอกซึ งขึ นอยู่กบั ปริ มาณการสังซื อ
และปัจจัยการตลาดอืนๆ ทีเกียวข้อง
รายได้จากการให้บริ การท่าเทียบเรื อกําหนดราคาตามอัตราทีกําหนดโดย
กระทรวงคมนาคม และขึ นอยู่กับปริ ม าณการให้บ ริ ก ารและปั จ จัย
การตลาดอืนๆ ทีเกียวข้อง
รายได้จากการให้บริ การและการให้บริ การงานซ่ อมบํารุ งกําหนดราคา
ตามสัญญา และเงือนไขทางการค้าทัวไป
ตามสิ ทธิ ทีจะได้รับเงินปันผล
รายได้จากการขายเศษวัสดุกาํ หนดราคาขายตามนําหนักของเศษวัสดุตาม
อัตราทีบริ ษทั กําหนด
รายได้จากการส่ งเจ้าหน้าที บริ หารไปปฏิ บตั ิ งานในบริ ษทั ย่อยและการ
ร่ วมค้าเป็ นไปตามสัญญาทีตกลงร่ วมกัน
รายการซื อสิ นค้าเพื อใช้ในการผลิ ตกําหนดราคาตามราคาและเงื อนไข
ทางการค้าเช่นเดียวกันลูกค้าทัวไปสําหรับรายการประเภทเดียวกัน
รายการซื อเหล็กแท่ งแบนระหว่า งบริ ษ ทั และบริ ษ ทั ย่อย ส่ วนหนึ งถูก
กําหนดโดยสูตรคํานวณราคาทีได้ตกลงกันไว้แล้ว
ซื อลูกรี ด กําหนดราคาตามทีตกลงร่ วมกัน

รายงานประจําป 2558
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)

รายการธุรกิจของบริษทั กับบริ ษทั ย่ อยและการร่ วมค้ า

นโยบายการกําหนดราคาสําหรับรายการแต่ละประเภทอธิ บายได้ดงั ต่อไปนี

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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รายการธุรกิจของบริษทั กับบริ ษทั ย่ อยและการร่ วมค้ า

รายการธุรกิจกับบริษทั ทีเกียวข้ องกัน

รายงานประจําป 2558
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)

ค่าบริ การงานซ่ อมบํารุ งกําหนดราคาตามสัญญาซ่ อมบํารุ งระยะยาวซึ ง ค่าขนส่ งสิ นค้ากําหนดราคาตามนําหนักของสิ นค้าและระยะทางตาม
อาจมีการปรับเปลียนได้ตามความเหมาะสมของสภาพธุรกิจ
อัตราทีกําหนดไว้ในสัญญาขนส่ ง
ค่าเช่าคลังสิ นค้ากําหนดราคาตามสัญญาเช่า
ค่าบริ การตัดเหล็กกําหนดราคาตามสัญญา
ค่ าเช่ า ที พักพนักงานกําหนดราคาตามที ตกลงกับผูใ้ ห้เช่ าโดยกํา หนด
ล่วงหน้าเป็ นรายปี
รับบริ การท่าเรื อ
ค่ า บริ การท่ า เที ย บเรื อ กํา หนดราคาตามอัต ราที กํา หนดโดยกระทรวง
คมนาคม และขึ นอยู่กบั ปริ มาณการให้บริ การและปั จจัยการตลาดอืนๆ
ทีเกียวข้อง
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร ค่ า บริ การท่ า เที ย บเรื อ กํา หนดราคาตามอัต ราที กํา หนดโดยกระทรวง ค่าขนส่ งในประเทศกําหนดราคาตามนําหนักของสิ นค้าและระยะทาง
คมนาคม และขึ นอยู่กบั ปริ มาณการให้บริ การและปั จจัยการตลาดอืนๆ ตามอัตราทีกําหนดไว้ในสัญญาขนส่ ง
ทีเกียวข้อง
ค่าเช่าสํานักงานกําหนดราคาตามสัญญาเช่า
ค่ าเช่ า ที พักพนักงานกําหนดราคาตามที ตกลงกับผูใ้ ห้เช่ าโดยกํา หนด
ล่วงหน้าเป็ นรายปี
ค่าคอมมิชชันกําหนดราคาตามสัญญา
ดอกเบี ยรั บและค่ าใช้ จ่ าย
ดอกเบี ยรั บและค่ าใช้จ่ายทางการเงิ นกําหนดตามอัตราที ตกลงกันซึ ง
ทางการเงิน
ใกล้เคียงกับอัตราตามท้องตลาด

รับบริ การอืน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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รายการทีสําคัญกับบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกันสําหรับแต่ละปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม สรุ ปได้ดงั นี
หนวย : พันบาท

งบการเงินรวม
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2558

บริษทั ย่ อย
ซื อสิ นค้าและบริ การ
ซื อเครื องจักรและอุปกรณ์
รายได้เงินปันผล
รายได้อืน
ต้นทุนทางการเงิน

-

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557

2558

-

295,063
30,600
28,822
974

2557

(*)

(*)

375,315
6,549
83,400
26,143
352

การร่ วมค้ า

ขายสิ นค้า
รายได้จากการให้บริ การ
ซื อสิ นค้าและบริ การ
รายได้อืน
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร
บุคคลหรือกิจการอืนทีเกียวข้ องกัน
ขายสิ นค้า
รายได้จากการให้บริ การ
ซื อสิ นค้าและบริ การ (รวมค่าใช้จ่ายอืนที
เกียวข้อง)
รายได้อืน
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน

70,365 (*) 1,484,952 (*)
162,819
151,067
625 (*)
2,759 (*)
10,099 (*)
11,017 (*)
1,523
2,883

70,240
79,935
625
10,094
1,456

1,484,564
65,304
2,751
11,015
2,841

7,828,718 (*) 20,565,115 (*)
253,586
22,221

7,828,672
234,829

20,565,107
-

1,533,318
6,513
387,019
27,789

1,524,859
3,686
381,832
27,736

2,342,720
3,170
272,813
54,344

(*) 2,342,795 (*)
(*)
4,684
(*) 279,938
(*)
54,344 (*)

(*)

(*)
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หนวย : พันบาท

งบการเงินรวม
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

ผู้บริหารสํ าคัญ
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารสําคัญ
ผลประโยชน์ระยะสัน
เงินชดเชยตามกฎหมาย
ผลประโยชน์ระยะยาวอืน
รวมค่ าตอบแทนผู้บริหารสํ าคัญ

2558

72,764 (*)
1,931
16
74,711

ั บริ ษทั สหวิริยาสตีลอินดัสตรี
(*) ไม่รวมรายการทีมีกบ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557

2558

2557

73,711 (*)
1,814
15
75,540

53,181
1,809
13
55,003

61,460
1,700
12
63,172

ยูเค จํากัด

รายการทีสําคัญของบริ ษทั สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จํากัด สําหรับระยะเวลาตังแต่วนั ที 1 มกราคม 2558 ถึงวันที
2 ตุลาคม 2558 (วันทีสูญเสี ยอํานาจการควบคุม) มีดงั นี
หนวย : พันบาท

งบการเงินรวม
สําหรับระยะเวลา
ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม
2558 ถึงวันที่
2 ตุลาคม 2558

บริษทั ย่ อย
ซื อสิ นค้าและบริ การ
(รวมค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวข้อง)
รายได้อืน
การร่ วมค้ า
ขายสิ นค้าและวัตถุดิบ
ซื อสิ นค้าและบริ การ
รายได้อืน

-

196,135
487,409
36,881

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับป
สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม
2557

-

403,376
736,759
53,340

สําหรับระยะเวลา
ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม
2558 ถึงวันที่
2 ตุลาคม 2558

สําหรับป
สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม
2557

5,860,374
23,433

14,601,944
33,258

-

-

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)
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หนวย : พันบาท

งบการเงินรวม

บุคคลหรือกิจการอืนทีเกียวข้ องกัน
ขายสิ นค้าและวัตถุดิบ
ซื อสิ นค้าและบริ การ (รวมค่าใช้จ่ายอืนที
เกียวข้อง)
รายได้อืน
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
ผู้บริหารสํ าคัญ
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารสําคัญ
ผลประโยชน์ระยะสัน
รวมค่ าตอบแทนผู้บริหารสํ าคัญ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับระยะเวลา
ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม
2558 ถึงวันที่
2 ตุลาคม 2558

สําหรับป
สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม
2557

สําหรับระยะเวลา
ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม
2558 ถึงวันที่
2 ตุลาคม 2558

สําหรับป
สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม
2557

10,469,817

14,902,358

-

-

13,153,350
3,419
371,230
83,671

26,519,306
132,319

-

-

43,528
43,528

69,526
69,526

-

-

สําหรับระยะเวลาตังแต่วนั ที 1 มกราคม 2558 ถึงวันที 2 ตุลาคม 2558 รายการขายระหว่างกันกับบุคคลหรื อกิจการอืน
ที เกี ยวข้องกันที แสดงไว้ขา้ งต้น ไม่ รวมรายการขายทางอ้อมจากบริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ งให้แก่ บริ ษ ทั โดยผ่า นบริ ษทั ที
เกี ยวข้องกันแห่ งหนึ งเป็ นจํานวน 5,790 ล้านบาท (2557: จํานวน 8,126 ล้ านบาท) ซึ งได้ถูกตัดรายการแล้วใน
งบการเงินรวม
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บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)
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ยอดคงเหลือกับบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกัน ณ วันที 31 ธันวาคม มีดงั นี
หนวย : พันบาท

งบการเงินรวม

ลูกหนี้การคา - บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน

2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557

2558

2557

การร่ วมค้ า

บริ ษทั เหล็กแผ่นรี ดเย็นไทย จํากัด (มหาชน)
บุคคลหรือกิจการอืนทีเกียวข้ องกัน
บริ ษทั บี.เอส. เมทัล จํากัด
บริ ษทั สหวิริยาพาณิ ชย์ คอร์ปอเรชัน จํากัด
(เดิมชือบริ ษทั สหวิริยาพาณิ ชย์
อินเตอร์เนชันแนล จํากัด)
บริ ษทั สหวิริยาเพลทมิล จํากัด (มหาชน)
Vanomet AG
อืนๆ
รวม
หั ก ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ
สุ ทธิ

14,125

6,117

-

-

2,292,481

2,298,199

2,292,360

2,298,131

2,147,659
107,726
2,437
4,564,428
(23,848)
4,540,580

2,230,869
31,262
4,032
4,570,479
4,570,479

2,147,659
107,726
4,547,745
(23,848)
4,523,897

2,230,869
4,529,000
4,529,000
หนวย : พันบาท

งบการเงินรวม

ลูกหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษทั ย่ อย
บริ ษทั สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จํากัด
(ส่ วนใหญ่เป็ นค่าวัตถุดิบทีจัดหาแทน และเงินจ่าย
ล่วงหน้าค่าสิ นค้า)
บริ ษทั เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ ง จํากัด
บริ ษทั ท่าเรื อประจวบ จํากัด

2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557

2558

2557

-

-

8,778
-

Redcar Bulk Terminal Limited
บริ ษทั เหล็กแผ่นรี ดเย็นไทย จํากัด (มหาชน)

-

93,542
900

-

บุคคลหรือกิจการอืนทีเกียวข้ องกัน
Vanomet AG (ส่ วนใหญ่เป็ นเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิ นค้า)

267,190

934,440

267,190

3,833,974
12,324
46

การร่ วมค้ า

900
245,490

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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หนวย : พันบาท

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ลูกหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน

2558

2557

บริ ษทั สหวิริยาเพลทมิล จํากัด (มหาชน) สุ ทธิ จาก
สํารองหนีสงสัยจะสูญจํานวน 48 ล้านบาท และ
37 ล้านบาทในปี 2558 และ 2557 ตามลําดับ
Sahaviriya Shipping UK
บริ ษทั ไลน์ทรานสปอร์ต จํากัด
บริ ษทั ทรัพย์สินอาคารประภาวิทย์ จํากัด
บริ ษทั บี.เอส. เมทัล จํากัด
อืนๆ
รวม

255,908
101
136
8,757
430
532,522

274,581
1,802
371
208
3,680
893
1,310,417

2558

2557

255,908
8,757
174
540,807

274,581
25
3,680
743
4,371,763

ลูกหนี การค้าและลูกหนี อืน ณ วันที 31 ธันวาคม 2558 รวมยอดคงเหลือลูกหนี การค้าจากกิ จการที เกี ยวข้องกันแห่ ง
หนึง บริ ษทั สหวิริยา เพลทมิล จํากัด (มหาชน) จํานวนรวม 411.9 ล้านบาท มีกาํ หนดชําระคืนใน 36 งวด จนถึงเดือน
ธันวาคม 2561 ทังนี ตังแต่เดือนมกราคม 2558 จนถึงเดือนธันวาคม 2558 บริ ษทั ได้รับชําระเงินจํานวน 42.1 ล้านบาท
บริ ษทั ได้พิจารณาการชะลอการชําระเงินของกิจการที เกียวข้องกันรายนี และได้ประเมินสถานะปั จจุบนั ของกิ จการที
เกียวข้องกัน ณ วันที 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั ได้ตงค่
ั าเผือหนีสงสัยจะสูญแล้วจํานวน 72.1 ล้านบาท
หนวย : พันบาท

งบการเงินรวม

รายไดคางรับ
บริษทั ย่ อย
บริ ษทั เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ ง จํากัด

2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557

2558

2557

-

-

415

493

บริ ษทั เหล็กแผ่นรี ดเย็นไทย จํากัด (มหาชน)

2,095

1,759

182

264

บุคคลหรือกิจการอืนทีเกียวข้ องกัน
บริ ษทั สหวิริยา เพลทมิล จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั เหล็กแผ่นเคลือบไทย จํากัด
บริ ษทั บางสะพานบาร์มิล จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั บี.เอส. เมทัล จํากัด
Vanomet AG
อืนๆ
รวม

3,534
4,992
607
268
11,496

130,300
5,587
2,042
264
63,314
184
203,450

3,534
4,992
607
9,730

130,300
5,587
2,042
264
138,950

การร่ วมค้ า
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รายงานประจําป 2558
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

หนวย : พันบาท

งบการเงินรวม

ลูกหนี้ระยะยาว - บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษทั ย่ อย
บริ ษทั สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จํากัด
รวม
หั ก ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ
สุ ทธิ

2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557

-

2558

-

2557

-

630,756
630,756
630,756
หนวย : พันบาท

งบการเงินรวม

เจาหนี้การคา - บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษทั ย่ อย
บริ ษทั เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ ง จํากัด
บริ ษทั ท่าเรื อประจวบ จํากัด
บริ ษทั สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จํากัด
บุคคลหรือกิจการอืนทีเกียวข้ องกัน
Vanomet AG
บริ ษทั ไลน์ทรานสปอร์ต จํากัด
บริ ษทั บี.เอส. เมทัล จํากัด
บริ ษทั เรื อลําเลียงบางปะกง
อืนๆ
รวม

2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557

2558

2557

-

-

38,738
-

13,194
83,640
1,184,318

24,436
60,739
264
2,910
92
88,441

744,795
48,849
503
11,114
5,720
810,981

24,436
60,739
264
2,910
40
127,127

744,795
48,841
503
11,114
2,086,405
หนวย : พันบาท

งบการเงินรวม

เจาหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษทั ย่ อย
บริ ษทั ท่าเรื อประจวบ จํากัด
บริ ษทั เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ ง จํากัด

2558

-

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557

2558

-

14,961
267

2557

6,160
188

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

รายงานประจําป 2558
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)
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หนวย : พันบาท

งบการเงินรวม

เจาหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน

2558

การร่ วมค้ า
Redcar Bulk Terminal Limited

2557

-

2558

2557

72

198,335
65

72

65

11,560
2,757
241
781
5,698
727
21,836

34,441
14,980
8,801
1,315
1,508
613,380
16,757
889,582

11,560
2,757
241
410
5,698
719
36,685

1,478
14,980
8,801
1,315
1,244
670
34,901

บริ ษทั เหล็กแผ่นรี ดเย็นไทย จํากัด (มหาชน)
บุคคลหรือกิจการอืนทีเกียวข้ องกัน
Vanomet AG
บริ ษทั ไลน์ทรานสปอร์ต จํากัด
บริ ษทั เรื อลําเลียงบางปะกง จํากัด
บริ ษทั ท่าเรื อบางปะกง จํากัด
บริ ษทั ทรัพย์สินอาคารประภาวิทย์ จํากัด
Sahaviriya Shipping UK
บริ ษทั ไทยสตีลเซลส์ จํากัด
อืนๆ
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนวย : พันบาท

งบการเงินรวม

เงินกูยืมระยะสั้น - บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษทั ย่ อย
บริ ษทั ท่าเรื อประจวบ จํากัด
บุคคลหรือกิจการอืนทีเกียวข้ องกัน
Vanomet AG
บริ ษทั เรื อลําเลียงบางปะกง จํากัด
กรรมการบริ ษทั
รวม

2558

637,000
637,000

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557

2558

382,834
13,460
396,294

2557

8,000

28,000

637,000
645,000

13,460
41,460
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บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

รายการเคลือนไหวระหว่างงวดสําหรับเงินกูย้ ืมระยะสันจากบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกันมีดงั นี
หนวย : พันบาท

งบการเงินรวม
2558

บริษทั ย่ อย
ณ วันที 1 มกราคม
เพิมขึน
ลดลง
ณ วันที 31 ธันวาคม
บุคคลหรือกิจการอืนทีเกียวข้ องกัน
ณ วันที 1 มกราคม
เพิมขึน
ลดลง
ณ วันที 31 ธันวาคม

-

396,294
917,000
(676,294)
637,000

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557

2558

2557

-

28,000
(20,000)
8,000

103,000
(75,000)
28,000

547,368
(151,074)
396,294

13,460
917,000
(293,460)
637,000

136,460
(123,000)
13,460

เงินกูย้ ืมระยะสันจากบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกันคงค้าง ณ วันที 31 ธันวาคม 2558 มีอตั ราดอกเบียเป็ นอัตราที
ตกลงกันซึ งใกล้เคียงกับอัตราดอกเบียตามท้องตลาดและไม่มีหลักประกัน
ในเดื อนกรกฎาคม 2558 คณะกรรมการของบริ ษทั ได้อนุ มตั ิ ให้กูย้ ืมเงิ นระยะสันที ไม่มีดอกเบี ยจากกรรมการใน
วงเงิน 1,700 ล้านบาท ในการปรับปรุ งสภาพคล่องของกลุ่มบริ ษทั ณ วันที 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั ได้กยู้ ืมเงินไป
แล้วจํานวน 637 ล้านบาท
สัญญาทีมีสาระสําคัญกับบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้ องกัน
สั ญญากิจการค้ าร่ วม
ณ วันที 20 มกราคม 2558 บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ งได้ทาํ สัญญากิ จการค้าร่ วมกับบริ ษทั ในประเทศแห่ งหนึ ง เพื อการ
ร่ วมค้าสําหรับรับงานจากการรถไฟแห่งประเทศไทย

รายงานประจําป 2558
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

5

197

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
หนวย : พันบาท

งบการเงินรวม
2558

เงินสดในมือ
เงินฝากธนาคาร
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557

698
155,811
156,509

2558

2,659
348,742
351,401

600
43,937
44,537

2557

600
10,078
10,678

ยอดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที 31 ธันวาคม จัดตามประเภทสกุลเงินตราได้ดงั นี
หนวย : พันบาท

งบการเงินรวม
2558

สกุลเงินบาท
สกุลเงินเหรี ยญสหรัฐ
สกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิง
สกุลเงินยูโร
รวม
6

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557

156,509
156,509

2558

186,437
161,464
3,102
398
351,401

44,537
44,537

2557

10,678
10,678

ลูกหนีการค้ า
หนวย : พันบาท

งบการเงินรวม
หมายเหตุ

กิจการทีเกียวข้องกัน
กิจการอืนๆ
รวม
หั ก ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ
สุ ทธิ
หนีสูญและหนีสงสัยจะสูญ
สําหรับปี

4

งบการเงินเฉพาะกิจการ

4,564,428
335,492
4,899,920
(309,099)
4,590,821

(
4,570,479
1,025,939
5,596,418
(284,516)
5,311,902

24,583

707

2558

2557

)

2558

2557

4,547,745
304,946
4,852,691
(307,657)
4,545,034

4,529,000
325,370
4,854,370
(283,809)
4,570,561

23,848

-
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บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

การวิเคราะห์อายุของลูกหนี การค้ามีดงั นี
หนวย : พันบาท

งบการเงินรวม
2558

บุคคลหรือกิจการทีเกียวข้ องกัน
ยังไม่ครบกําหนดชําระ
เกินวันครบกําหนดชําระ
น้อยกว่า 3 เดือน
3-6 เดือน
6-12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
หั ก ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ
บุคคลหรือกิจการอืนๆ
ยังไม่ครบกําหนดชําระ
เกินวันครบกําหนดชําระ
น้อยกว่า 3 เดือน
3-6 เดือน
6-12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
หั ก ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ
สุ ทธิ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557

2558

2557

885,738

3,192,194

909,035

3,242,711

2,051,620
1,317,029
202,315
107,726
4,564,428
(23,848)
4,540,580

1,343,645
34,640
4,570,479
4,570,479

2,031,843
1,296,826
202,315
107,726
4,547,745
(23,848)
4,523,897

1,286,289
4,529,000
4,529,000

42,233

702,802

20,180

39,379

6,468
2,087
284,704
335,492
(285,251)
50,241
4,590,821

35,029
1,093
2,211
284,804
1,025,939
(284,516)
741,423
5,311,902

957
283,809
304,946
(283,809)
21,137
4,545,034

2,182
283,809
325,370
(283,809)
41,561
4,570,561

ต่อมาในเดือนมกราคม 2559 บริ ษทั ได้รับชําระเงินจํานวน 372 ล้านบาท จากกิจการทีเกียวข้องกันสองแห่งทีมียอด
ค้างเกินกําหนดชําระเป็ นเวลา 4 ถึง 12 เดือน
โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชือแก่ลกู ค้าของกลุ่มบริ ษทั มีระยะเวลาตังแต่ 5 ถึง 90 วัน

รายงานประจําป 2558
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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ยอดลูกหนีการค้า ณ วันที 31 ธันวาคม จัดตามประเภทสกุลเงินตราได้ดงั นี
หนวย : พันบาท

งบการเงินรวม
2558

สกุลเงินบาท
สกุลเงินเหรี ยญสหรัฐ
สกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิง
สกุลเงินยูโร
สกุลเงินเหรี ยญออสเตรเลีย
รวม
7

2557

4,896,788
1,496
547
627
462
4,899,920

4,887,950
439,614
180,666
83,857
4,331
5,596,418

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558

2557

4,852,691
4,852,691

4,825,567
28,803
4,854,370

สิ นค้ าคงเหลือ
หนวย : พันบาท

งบการเงินรวม
หมายเหตุ

สิ นค้าสําเร็ จรู ป
สิ นค้าระหว่างผลิต
วัตถุดิบ
วัสดุโรงงานและอะไหล่
สิ นค้าภายใต้สญ
ั ญาซื อขายและการส่ ง
มอบกรรมสิ ทธิ สินค้าและการบริ หาร 16
สิ นค้าระหว่างทาง

2558

2557

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558

2557

1,428,948
4,496
188,478
1,318,939

3,095,912
65,355
4,330,061
2,446,264

1,428,948
189,028
1,313,636

3,103,128
1,764,714
1,351,139

หั ก ค่าเผือมูลค่าสิ นค้าลดลง
สุ ทธิ

1,014,476
353,272
4,308,609
(825,266)
3,483,343

2,053,902
2,574,009
14,565,503
(936,811)
13,628,692

1,014,476
353,272
4,299,360
(825,170)
3,474,190

2,053,902
2,574,009
10,846,892
(709,474)
10,137,418

มูลค่าตามบัญชีของสิ นค้าคงเหลือ
ทีดํารงตามคําสังหรื อจํานองเพือ
คําประกันหนีสิ น

1,995,942

8,798,274

1,992,092

6,402,029
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บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

หนวย : พันบาท

งบการเงินรวม
หมายเหตุ

ต้นทุนของสิ นค้าคงเหลือทีบันทึกเป็ น
ค่าใช้จ่ายและได้รวมในบัญชีตน้ ทุนขาย
- ต้นทุนขาย
- การปรับลดมูลค่าเป็ นมูลค่าสุ ทธิ ทีคาด
ว่าจะได้รับ
- กลับรายการปรับลดมูลค่า
- ขาดทุนจากการดําเนิ นทียกเลิก
2(จ)
- การไม่รับรู ้รายการค่าเผือมูลค่าสิ นค้าที
ลดลงจากการชําระบัญชีของบริ ษทั ย่อย
สุ ทธิ
8

2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557

2558

2557

18,849,957

29,689,800

18,690,958

29,788,871

(239,139)
354,835

454,151
-

(239,139)
354,835

454,151
-

(227,241)
18,738,412

30,143,951

18,806,654

30,243,022

การดําเนินงานทียกเลิก
หนวย : พันบาท

งบการเงินรวม

หมายเหตุ

ผลการดําเนินงานของการดําเนินงานทียกเลิก
รายได้
ค่าใช้จ่าย
ผลการดําเนินงานจากกิจกรรมการดําเนินงาน
ภาษีเงินได้
ผลการดําเนินงานจากกิจกรรมการดําเนินงาน
(สุ ทธิจากภาษีเงินได้ )
ผลขาดทุนจากการไม่รับรู ้รายการจากการชําระบัญชีของ
บริ ษทั สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จํากัด
ขาดทุนสํ าหรับปี

2(จ)

สําหรับระยะเวลา
ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม
2558 ถึงวันที่
2 ตุลาคม 2558

สําหรับป
สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม
2557

17,504,383
(26,372,051)
(8,867,668)
-

46,808,987
(51,204,826)
(4,395,839)
-

(8,867,668)

(4,395,839)

(29,168,949)
(38,036,617)

(4,395,839)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

รายงานประจําป 2558
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)

201

งบการเงินรวม
สําหรับระยะเวลา
ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม
2558 ถึงวันที่
2 ตุลาคม 2558

ขาดทุนต่ อหุ้น (บาท)
ขาดทุนต่อหุน้ ขันพืนฐาน
ขาดทุนต่อหุน้ ปรับลด

สําหรับป
สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม
2557

(1.18)
(1.18)

(0.14)
(0.14)

ขาดทุนจากการดําเนินงานทียกเลิกจํานวน 38,037 ล้านบาท (2557: ขาดทุน 4,396 ล้ านบาท) จัดสรรให้ผถู ้ ือหุ น้ ของ
บริ ษทั ทังจํานวน ขาดทุนจากการดําเนินงานอย่างต่อเนื องทังหมดจํานวนเงิน 2,860 ล้านบาท (2557: 471 ล้ านบาท)
ได้จดั สรรให้ผถู ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั จํานวนเงิน 40,840 ล้านบาท (2557: 4,903 ล้ านบาท)
หนวย : พันบาท

งบการเงินรวม
สําหรับระยะเวลา
ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม
2558 ถึงวันที่
2 ตุลาคม 2558

กระแสเงินสดได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) การดําเนินงานทียกเลิก
เงินสดสุ ทธิ ได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน
เงินสดสุ ทธิ ใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุ ทธิ ใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในการดําเนินงานทียกเลิก

1,403,263
(1,311,962)
(256,266)
(164,965)

สําหรับป
สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม
2557

824,575
165,744
(853,182)
137,137

202

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

รายงานประจําป 2558
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)

หนวย : พันบาท

งบการเงินรวม
2558

ผลกระทบจากการจําหน่ ายต่ อฐานะการเงินของกลุ่มบริษทั
ลูกหนีการค้า
ลูกหนีอืนจากกิจการทีเกียวข้องกัน
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอืน
เงินลงทุนในการร่ วมค้า
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร เงินกูย้ ืมระยะสันจากสถาบัน
การเงินและจากกิจการทีเกียวข้องกัน
เจ้าหนีการค้า
เจ้าหนีอืนจากกิจการทีเกียวข้องกัน
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงินทีถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึงปี
หนีสิ นหมุนเวียนอืน
ประมาณการหนีสิ นเกียวกับสิ งแวดล้อมและอืนๆ
สิ นทรัพย์ และหนีสิ นสุ ทธิ
สิ งตอบแทนในการจําหน่ายทีได้รับในรู ปเงินสด
เงินสดหรื อรายการเทียบเท่าเงินสดทีจ่ายไป
กระแสเงินสดรับสุ ทธิ

227,239
1,181,187
2,090,000
1,699,616
804,639
35,143,915
79,291
(11,042,869)
(4,961,295)
(7,911,009)
(17,714,117)
(6,662,328)
(662,630)
(7,728,361)
-

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

9

รายงานประจําป 2558
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)

203

เงินลงทุนในบริษทั ย่ อย
หนวย : พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ

ณ วันที 1 มกราคม
หั ก โอนไปยังสิ นทรัพย์ทีถือไว้เพือจําหน่ายจากการชําระบัญชี ของ
บริ ษทั ย่อย
ณ วันที 31 ธันวาคม

2(จ)

2558

2557

27,760,792

27,760,792

(27,481,792)
279,000

27,760,792

รายงานประจําป 2558
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)

บริ การท่าเรื อนําลึกและ
บริ การขนถ่ายสิ นค้า
สําหรับเรื อเดินทะเล
บริ การซ่อมบํารุ ง

-

100.00

99.99 99.99

51.00 51.00

-

75,000

400,000

2558

75,000
GBP 557
ล้าน

400,000

2557

ทุนชําระแล้ว

279,000

75,000

204,000

2558

75,000

204,000

2557

27,481,792
27,760,792

ราคาทุน

-

-

-

-

-

-

2558
2557
(พันบาท)

การด้อยค่า

โปรดดูหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2 การดําเนินงานในปัจจุบนั เกียวกับการชําระบัญชีของบริ ษทั สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จํากัด

บริ ษทั ย่อยทังหมดดําเนินธุรกิจในประเทศไทย ยกเว้นบริ ษทั สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จํากัด ซึ งดําเนินธุรกิจในประเทศอังกฤษ

บริ ษทั เวสท์โคสท์
เอ็นจิเนียริ ง จํากัด
บริ ษทั สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ถลุงเหล็กและผลิตเหล็กกล้า
ยูเค จํากัด
ประเภทเหล็กแท่งแบน
รวม

บริษทั ย่อย
บริ ษทั ท่าเรื อประจวบ จํากัด

ลักษณะธุรกิจ

2558 2557
(ร้ อยละ)

สัดส่ วนความ
เป็ นเจ้าของ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย ณ วันที 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 และเงินปั นผลรับจากเงินลงทุนสําหรับแต่ละปี มีดงั นี

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

279,000

75,000

204,000

2558

27,481,792
27,760,792

75,000

204,000

2557

ราคาทุน-สุ ทธิ

37,500
83,400

30,600

45,900

2557

-

30,600

2558

เงินปั นผลรับ

204

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

รายงานประจําป 2558
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)

205

ในปี _2558_ผูบ้ ริ หารทดสอบการด้อยค่ าของเงิ นลงทุ นในบริ ษ ทั ย่อยและการร่ วมค้า_โดยใช้วิธีมูลค่ าจากการใช้ของ
สิ นทรัพย์ ในการพิจารณามูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนจากมูลค่าจากการใช้ของสิ นทรัพย์ในปี 2558
สมมติฐานสําคัญทีใช้ในการวัดมูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนในปี 2558
โดยสมมติฐานหลักมีดงั นี
ระยะเวลา
5 ปี บวกมูลค่าของทรัพย์สินเมือสิ นสุ ดปี สุ ดท้าย
อัตราคิดลด
ร้อยละ 9.52 ต่อปี
10

ส่ วนของผู้ถือหุ้นทีไม่ มีอาํ นาจควบคุม
ตารางต่ อ ไปนี สรุ ป ข้อ มูลเกี ยวกับ บริ ษ ทั ย่อ ยแต่ ล ะรายของกลุ่ มบริ ษ ทั ที มี ส่ ว นได้เ สี ย ที ไม่ มีอ าํ นาจควบคุ มที มี
สาระสําคัญก่อนการตัดรายการระหว่างกัน
31 ธันวาคม 2558

บริษทั ท่ าเรือ
ประจวบ
จํากัด

บริษทั ย่ อยอืนที ตัดรายการ
ไม่ มีสาระสํ าคัญ ระหว่ างกัน
(พันบาท)

รวม

ร้อยละของส่ วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุม
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนีสิ นหมุนเวียน
หนีสิ นไม่หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ สุทธิ
มูลค่าตามบัญชีของส่ วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุม

49
156,126
1,657,630
(215,513)
(98,441)
1,499,802
734,903

160

(28,356)

706,707

รายได้
กําไร
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
กําไรทีแบ่งให้กบั ส่ วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุม
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืนทีแบ่งให้กบั ส่ วนได้เสี ยทีไม่มี
อํานาจควบคุม

244,011
(127,063)
(13,090)
(140,153)
(62,197)

(175)

5,477

(56,895)

(6,414)

(17)

(950)

(7,381)

206

รายงานประจําป 2558
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

31 ธันวาคม 2558

บริษทั ท่ าเรือ
ประจวบ
จํากัด
กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (เงินปั นผลทีจ่าย
ให้กบั ส่ วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุม: 29.4 ล้านบาท)
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดลดลงสุ ทธิ

บริษทั ย่ อยอืนที ตัดรายการ
ไม่ มีสาระสํ าคัญ ระหว่ างกัน
(พันบาท)

รวม

197,802
(139,955)
(124,643)
(66,796)
31 ธันวาคม 2557

บริษทั ท่ าเรือ
ประจวบ
จํากัด
ร้อยละของส่ วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุม
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนีสิ นหมุนเวียน
หนีสิ นไม่หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ สุทธิ
มูลค่าตามบัญชีของส่ วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุม
รายได้
กําไร
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
กําไรทีแบ่งให้กบั ส่ วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุม
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืนทีแบ่งให้กบั ส่ วนได้เสี ยทีไม่มี
อํานาจควบคุม

บริษทั ย่ อยอืนที ตัดรายการ
ไม่ มีสาระสํ าคัญ ระหว่ างกัน
(พันบาท)

รวม

49
292,716
1,775,422
(211,463)
(155,565)
1,701,110
833,540

409

(33,967)

799,982

286,334
68,643
(17,020)
51,623
33,772

(1,199)

3,622

36,195

(8,340)

14

(354)

(8,680)

รายงานประจําป 2558
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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31 ธันวาคม 2557

บริษทั ท่ าเรือ
ประจวบ
จํากัด
กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
(เงินปันผลทีจ่ายให้กบั ส่ วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจ
ควบคุม : 44.1 ล้านบาท)
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิมขึนสุ ทธิ
11

บริษทั ย่ อยอืนที ตัดรายการ
ไม่ มีสาระสํ าคัญ ระหว่ างกัน
(พันบาท)

รวม

176,389
(39,300)

(2,483)
134,606

เงินลงทุนในการร่ วมค้ า
หนวย : พันบาท

งบการเงินรวม
หมายเหตุ

ณ วันที 1 มกราคม
คณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ส่ วนแบ่งกําไรสุ ทธิ จากเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสี ยการร่ วมค้า
เงินปั นผลรับ
หั ก ประมาณการผลขาดทุนจากการ
2(จ)
ชําระบัญชี
ณ วันที 31 ธันวาคม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558

2557

2558

2557

3,418,594
-

3,839,291
1,248

3,159,668
-

16,429
(169,164)

301,942
(723,887)

(644,089)
2,621,770

3,418,594

3,159,668

3,159,668
3,159,668

-

50.00

-

35.19 35.19 4,816,350

2558

2558

GBP 26.5
ล้าน
3,817,962

767,624
4,585,586

3,817,962

2557

ราคาทุน

4,816,350 3,817,962

2557

ทุนชําระแล้ว

2,621,770

2,621,770

2558

719,329
3,418,594

2,699,265

-

-

-

-

2557

การด้อยค่า

2557
2558
(พันบาท)

ส่วนได้เสี ย

งบการเงินรวม

รายงานประจําป 2558
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)

2,621,770

2,621,770

2558

719,329
3,418,594

2,699,265

2557

ส่ วนได้เสี ย-สุทธิ
จากการด้อยค่า

208

169,164
169,164

-

624,308
624,308

-

เงินปั นผลรับ
สําหรับระยะเวลา 2557
ตั้งแต 1 มกราคม
2558 ถึง
2 ตุลาคม 2558

วันที 31 ธันวาคม 2558 กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ได้จาํ นําหุ น้ สามัญ จํานวน 150,176,007 หุน้ ในการร่ วมค้า บริ ษทั เหล็กแผ่นรี ดเย็นไทย จํากัด (มหาชน) ไว้กบั บริ ษทั มารู เบนี -อิโตชู สตีล
อินคอร์เปอเรชัน สําหรับวงเงินสิ นเชือการค้าทีบริ ษทั มารู เบนี -อิโตชู สตีล อินคอร์เปอเรชันให้แก่ บริ ษทั สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จํากัด

บริ ษทั เหล็กแผ่นรี ดเย็นไทย จํากัด (มหาชน) และ Redcar Bulk Terminal Limited ดําเนินธุรกิจในประเทศไทยและประเทศอังกฤษ ตามลําดับ

การร่ วมค้า
ถือหุ้นทางตรง
บริ ษทั เหล็กแผ่นรี ดเย็น ผลิตและจําหน่าย
ไทย จํากัด (มหาชน) เหล็กแผ่นรี ดเย็น
ชนิดม้วน
ถือหุ้นทางอ้ อม
Redcar Bulk Terminal บริ การท่าเรื อนําลึก
Limited
และบริ การขน
ถ่ายสิ นค้าสําหรับ
เรื อเดินทะเล
รวม

2558 2557
(รอยละ)

สัดส่วนความ
เป็ นเจ้าของ

เงินลงทุนในการร่ วมค้า ณ วันที 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 และเงินปั นผลรับจากเงินลงทุนสําหรับแต่ละปี มีดงั นี

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

รายงานประจําป 2558
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)

การร่ วมค้า
บริ ษทั เหล็กแผ่นรี ดเย็นไทย ผลิตและจําหน่ายเหล็ก
จํากัด (มหาชน)
แผ่นรี ดเย็นชนิดม้วน
รวม

ประเภทธุรกิจ

35.19

ทุนชําระแล้ว
2558
2557
2558
2557

35.19 4,816,350 4,816,350

(ร้ อยละ)

สัดส่ วนความ
เป็ นเจ้าของ
2558 2557
2557
2558

3,817,962
3,817,962

2558
2558

2557
2557

3,817,962
3,817,962

ราคาทุน

658,294
658,294

658,294
658,294

(พันบาท)

การด้อยค่า
2558
2557
2558
2557

งบการเงินเฉพาะกิจการ

3,159,668
3,159,668

3,159,668
3,159,668

ราคาทุน-สุ ทธิ
จากการด้อยค่า
2558
2557
2558
2557

209

-

-

เงินปั นผลรับ
2558
2557
2558
2557

บริ ษทั ได้ต ังประมาณการหนี สิ นจากการนํา หุ ้นสามัญในการร่ วมค้า บริ ษทั เหล็กแผ่นรี ดเย็น ไทย จํา กัด (มหาชน) ไปคําประกันกับ บริ ษ ทั มารู เ บนี -อิ โตชู สตี ล อิ นคอร์ เปอเรชัน
เป็ นจํานวนเงิน 499 ล้านบาท

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

210

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

รายงานประจําป 2558
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)

การร่ วมค้ า
ตารางต่อไปนี สรุ ปข้อมูลทางการเงิ นของการร่ วมค้าทีรวมอยู่ในงบการเงินของการร่ วมค้า ปรับปรุ งด้วยการปรับมูลค่า
ยุติธรรม ณ วันที ซื อ และความแตกต่างของนโยบายการบัญชี การกระทบยอดรายการระหว่างข้อมูลทางการเงิ นโดย
สรุ ปดังกล่าวกับมูลค่าตามบัญชีของส่ วนได้เสี ยของกลุ่มกิจการในกิจการเหล่านี
หนวย : พันบาท

การรวมคา
2558

2557

รายได้
กําไรจากการดําเนินงานอย่างต่อเนือง
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่ วนทีเป็ นของส่ วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุม
ส่ วนทีเป็ นของผูถ้ ือหุ น้ ของผูถ้ ูกลงทุน

10,797,725
124,344
124,344
80,587
43,757

12,329,182
2,155
3,547
5,702
3,695
2,007

สิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนีสิ นหมุนเวียน
หนีสิ นไม่หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ สุทธิ
ส่ วนทีเป็ นของส่ วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุม
ส่ วนทีเป็ นของผูถ้ ือหุ น้ ของผูถ้ ูกลงทุน

2,583,778
4,152,747
(1,926,267)
(64,659)
4,745,599
3,075,623
1,669,976

3,132,505
4,431,830
(2,884,640)
(58,440)
4,621,255
2,995,035
1,626,220

2,699,265
-

2,795,675
1,248

2,699,265

2,796,923

(88,264)
2,611,001

(97,658)
2,699,265

ส่ วนได้เสี ยของกลุ่มบริ ษทั ในสิ นทรัพย์สุทธิ ของผูถ้ กู ลงทุน
ณ วันที 1 มกราคม
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมส่ วนทีเป็ นของกลุ่มบริ ษทั
ส่ วนได้เสี ยของกลุ่มบริ ษทั ในสิ นทรัพย์สุทธิ ของผูถ้ กู ลงทุน
ณ วันสิ นปี
การตัดกําไรระหว่างกันทียังไม่ได้รับรู ้จากการขายแบบ
downstream
มูลค่ าตามบัญชีของส่ วนได้ เสี ยในผู้ถูกลงทุน ณ วันที 31 ธันวาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

รายงานประจําป 2558
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)

211

หนีสิ นทีอาจเกิดขึนและภาระผูกพันทีเกียวกับการร่ วมค้ า

หนีสิ นที อาจเกิดขึนซึ งเกิดขึนโดยตรงกับกลุ่มบริ ษัท
ส่ วนแบ่งของกลุ่มบริ ษทั ในหนีสิ นทีอาจเกิดขึนของ
การร่ วมค้า
ภาระผูกพันเกี ยวกับการลงทุนของกลุ่มบริ ษัทตามส่ วนได้
เสี ยที มีในการร่ วมค้ า
ส่ วนแบ่งในภาระผูกพันของกลุ่มบริ ษทั ในการร่ วมค้า
- จากรายจ่ายฝ่ ายทุน

- จากสัญญาเช่าดําเนินงานทียกเลิกไม่ได้
- จากสัญญาซื อวัตถุดิบ

- จากสัญญาอืนๆ

2558

2557

20 ล้านบาท

37 ล้านบาท
และ 11 ล้านเยนญีปุ่ น

40 ล้านบาท
21 ล้านบาท
0.18 ล้านเหรี ยญสหรัฐ
0.18 ล้านเหรี ยญสหรัฐ
73 ล้านเยนญีปุ่ น
198 ล้านเยนญีปุ่ น
และ 0.18 ล้านปอนด์
และ 0.18 ล้านปอนด์
5 ล้านบาท
5 ล้านบาท
11 ล้านบาท
14 ล้านบาท
0.6 ล้านเยนญีปุ่ น
และ 1 ล้านเหรี ยญสหรัฐ
และ 2.18 ล้านเหรี ยญสหรัฐ
16 ล้านบาท
16 ล้านบาท
และ 11 ล้านเยนญีปุ่ น
และ 11 ล้านเยนญีปุ่ น

ในปี 2558 ผูบ้ ริ หารทดสอบการด้อยค่าของเงินลงทุนในการร่ วมค้าทีมีขอ้ บ่งชีเรื องการด้อยค่า โดยใช้วิธีมูลค่าจากการใช้
โดยมีสมมติฐานสําคัญทีใช้ในการวัดมูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนในปี 2558 ดังนี
ระยะเวลา
อัตราคิดลด

5 ปี บวกมูลค่าของทรัพย์สินเมือสิ นสุ ดปี สุ ดท้าย
ร้อยละ 9.52 ต่อปี

ผูบ้ ริ หารใช้วิธีมูลค่ายุติธรรมสุ ทธิ จากต้นทุนในการจําหน่ายในปี 2557

บริ ษทั เหล็กแผ่นเคลือบไทย
จํากัด
รวม

3.70

3.70

2558

(ร้ อยละ)

3.70

2557

สัดส่ วนความเป็ นเจ้าของ

3.70

สัดส่ วนความเป็ นเจ้าของ
2558
2557
2558
2557
(ร้ อยละ)

2,206,900

2,206,900

2558

2,206,900

2557

ทุนชําระแล้ว

2,206,900

ทุนชําระแล้ว
2558
2557
2558
2557

294,000
294,000

2558

ราคาทุน

294,000
294,000

2558
2558

ราคาทุน

294,000
294,000

2557

294,000
294,000

2558

2557

294,000
294,000

(พันบาท)

การด้อยค่า

294,000
294,000

2557
2557
(พันบาท)

294,000
294,000

2558
2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ

294,000
294,000

2557
2557

งบการเงินรวม

การด้อยค่า

รายงานประจําป 2558
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)

เงินลงทุนระยะยาวอืน ณ วันที 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 และเงินปั นผลรับจากเงินลงทุนสําหรับแต่ละปี มีดงั นี

เงินลงทุนระยะยาวอืน

บริ ษทั เหล็กแผ่นเคลือบไทย
จํากัด
รวม

12

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

-

-

-

2557

ราคาทุน-สุ ทธิ
2558

-

ราคาทุน-สุ ทธิ
2558
2557
2558
2557

-

-

-

2557

เงินปันผลรับ
2558

-

เงินปันผลรับ
2558
2557
2558
2557
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13

ราคาทุน / ราคาประเมินใหม่
ณ วันที 1 มกราคม 2557
เพิมขึน
โอน
จําหน่าย
โอนไปยังสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ผลต่างจากการเปลียนแปลง
อัตราแลกเปลียนเงินตรต่างประเทศ
ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 และ
1 มกราคม 2558
เพิมขึน
โอน
จําหน่าย
การด้อยค่าของส่ วนเกินทุนจากการ
ตีราคาสิ นทรัพย์ในงวดก่อน
ผลต่างจากการเปลียนแปลง
อัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ
รวม

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

หมายเหตุ

2,993,543
292
32,792
2,519
3,029,146
687
(11,370)
57,446
3,075,909

6,103
2,983,142
139,169
3,122,311

อาคารโรงงานและ
สํานักงาน

2,976,364
675
-

ทีดินและส่ วน
ปรับปรุ งทีดิน

3,736,977
68,572,927

(664,352)

65,435,673
34,069
134,317
(103,757)

168,639

64,732,674
59,409
701,033
(226,082)
-

เครื องจักร เครื องมือ
และอุปกรณ์โรงงาน

200,930

-

206,608
2,894
92
(8,664)

-

210,094
7,456
2,042
(12,984)
-

เครื องตกแต่ง ติดตังและ
เครื องใช้สาํ นักงาน
(พันบาท)

งบการเงินรวม

รายงานประจําป 2558
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)

104,646

-

104,792
1,250
(1,396)

-

96,616
12,065
(3,889)
-

ยานพาหนะ

33,578
508,391

-

274,175
337,162
(134,409)
(2,115)

68

362,598
654,959
(735,867)
(7,583)

สิ นทรัพย์ระหว่าง
ก่อสร้างและติดตัง

3,967,170
75,585,114

(675,722)

72,033,536
376,062
(115,932)

177,329

71,371,889
734,856
(242,955)
(7,583)

รวม

213

การไม่รับรู้รายการทีดิน อาคาร และ
อุปกรณ์จากการชําระบัญชีของ
บริ ษทั ย่อย
ณ วันที 31 ธันวาคม 2558

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

2(จ)

หมายเหตุ

(1,485,801)
1,636,510

ทีดินและส่ วน
ปรับปรุ งทีดิน

(613,303)
2,462,606

อาคารโรงงานและ
สํานักงาน

(39,927,012)
28,645,915

เครื องจักร เครื องมือ
และอุปกรณ์โรงงาน

200,930

เครื องตกแต่ง ติดตังและ
เครื องใช้สาํ นักงาน
(พันบาท)

งบการเงินรวม

รายงานประจําป 2558
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)

104,646

ยานพาหนะ

(405,560)
102,831

สิ นทรัพย์ระหว่าง
ก่อสร้างและติดตัง

(42,431,676)
33,153,438

รวม

214

ค่ าเสื อมราคาและขาดทุนจากการด้ อยค่ า
ณ วันที 1 มกราคม 2557
ค่าเสื อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื อมราคาของส่ วนทีตีราคาเพิม
จําหน่าย
ผลต่างจากการเปลียนแปลงอัตรา
แลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ
ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 และ
1 มกราคม 2558
ค่าเสื อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื อมราคาของส่ วนทีตีราคาเพิม
จําหน่าย
การด้อยค่าของส่ วนเกินทุนจากการ
ตีราคาสิ นทรัพย์ในงวดก่อน
การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ผลต่างจากการเปลียนแปลงอัตรา
แลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ
รวม

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

655,019

-

654,116
2,557
(1,654)
-

-

651,880
4,918
(2,682)
-

ทีดินและส่ วน
ปรับปรุ งทีดิน

6,716
2,048,514

(111)
13,422

643,333
20,623,452

(583,481)
-

18,669,397
1,805,674
172,108
(83,579)

41,378

432
1,951,090
66,757
10,640
-

16,207,463
2,276,722
227,819
(83,985)

เครื องจักร เครื องมือ
และอุปกรณ์โรงงาน

1,853,292
84,352
13,014
-

อาคารโรงงานและ
สํานักงาน

175,436

-

169,215
14,842
(8,621)

-

165,279
16,858
(12,922)

เครื องตกแต่ง ติดตังและ
เครื องใช้สาํ นักงาน
(พันบาท)

งบการเงินรวม

รายงานประจําป 2558
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)

85,512

-

76,659
9,973
(1,120)

-

69,432
11,023
(3,796)

ยานพาหนะ

-

-

-

-

-

สิ นทรัพย์ระหว่าง
ก่อสร้างและติดตัง

650,049
23,587,933

(583,592)
13,422

21,520,477
1,899,803
181,094
(93,320)

41,810

18,947,346
2,393,873
238,151
(100,703)

รวม

215

การไม่รับรู้รายการทีดิน อาคาร และ
อุปกรณ์จากการชําระบัญชีของบริ ษทั
ย่อย
ณ วันที 31 ธันวาคม 2558

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

2(จ)

หมายเหตุ

655,019

ทีดินและส่ วน
ปรับปรุ งทีดิน

(75,155)
1,973,359

อาคารโรงงานและ
สํานักงาน

(7,212,653)
13,410,799

เครื องจักร เครื องมือ
และอุปกรณ์โรงงาน

175,436

เครื องตกแต่ง ติดตังและ
เครื องใช้สาํ นักงาน
(พันบาท)

งบการเงินรวม

รายงานประจําป 2558
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)

85,512

ยานพาหนะ

-

สิ นทรัพย์ระหว่าง
ก่อสร้างและติดตัง

(7,287,808)
16,300,125

รวม

216

981,491
981,491

2,329,026
2,329,026

2,324,484
2,324,484

ทีดินและส่ วน
ปรับปรุ งทีดิน

489,247
489,247

1,073,432
4,624
1,078,056

1,140,251
1,140,251

อาคารโรงงานและ
สํานักงาน

14,976,363
258,753
15,235,116

46,469,605
296,671
46,766,276

48,205,254
319,957
48,525,211

เครื องจักร เครื องมือ
และอุปกรณ์โรงงาน

25,494
25,494

37,393
37,393

44,815
44,815

เครื องตกแต่ง ติดตังและ
เครื องใช้สาํ นักงาน
(พันบาท)

งบการเงินรวม

รายงานประจําป 2558
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)

6,497
12,637
19,134

11,003
17,130
28,133

11,142
16,042
27,184

ยานพาหนะ

102,831
102,831

274,175
274,175

362,598
362,598

สิ นทรัพย์ระหว่าง
ก่อสร้างและติดตัง

16,581,923
271,390
16,853,313

50,194,634
318,425
50,513,059

52,088,544
335,999
52,424,543

รวม

217

ราคาทรั พ ย์สิ นของกลุ่มบริ ษทั ก่ อ นหักค่ าเสื อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซึ งได้คิ ดค่ าเสื อมราคาเต็มจํานวนแล้ว แต่ ย งั คงใช้งานจนถึ ง ณ วันที 31 ธันวาคม 2558_มี จาํ นวน
2,215 ล้านบาท (2557: 2,103 ล้ านบาท)

ณ วันที 31 ธันวาคม 2558
ภายใต้กรรมสิ ทธิของกลุ่มบริ ษทั
ภายใต้สัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าซือ

ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 และ 1 มกราคม 2558
ภายใต้กรรมสิ ทธิของกลุ่มบริ ษทั
ภายใต้สัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าซือ

มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที 1 มกราคม 2557
ภายใต้กรรมสิ ทธิของกลุ่มบริ ษทั
ภายใต้สัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าซือ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ราคาทุน / ราคาประเมินใหม่
ณ วันที 1 มกราคม 2557
เพิมขึน
โอน
จําหน่าย
ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 และ
1 มกราคม 2558
เพิมขึน
โอน
จําหน่าย
การด้อยค่าของส่ วนเกินทุนจากการ
ตีราคาสิ นทรัพย์ในงวดก่อน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2558

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

2,243,852
25
32,530
2,276,407
687
(11,370)
2,265,724

1,007,581
1,007,581

อาคารโรงงานและ
สํานักงาน

1,007,581
-

ทีดินและส่ วน
ปรับปรุ งทีดิน

(664,352)
25,529,464

26,172,940
15,577
8,758
(3,459)

26,101,678
41,529
32,378
(2,645)

เครื องจักร
เครื องมือ และ
อุปกรณ์โรงงาน

160,420

165,963
2,255
(7,798)

174,170
4,501
276
(12,984)

เครื องตกแต่ง
ติดตังและเครื องใช้
สํานักงาน
(พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

รายงานประจําป 2558
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)

74,185

72,935
1,250
-

70,377
4,602
(2,044)

ยานพาหนะ

88,258

83,143
13,873
(8,758)
-

101,827
46,500
(65,184)
-

สิ นทรัพย์ระหว่าง
ก่อสร้างและติดตัง

(675,722)
29,125,632

29,778,969
33,642
(11,257)

29,699,485
97,157
(17,673)

รวม

218

ค่ าเสือมราคาและขาดทุนจากการด้ อยค่ า
ณ วันที 1 มกราคม 2557
ค่าเสื อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื อมราคาของส่ วนทีตีราคาเพิม
จําหน่าย
ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 และ
1 มกราคม 2558
ค่าเสื อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื อมราคาของส่ วนทีตีราคาเพิม
จําหน่าย
การด้อยค่าของส่ วนเกินทุนจากการ
ตีราคาสิ นทรัพย์ในงวดก่อน
การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ณ วันที 31 ธันวาคม 2558

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

1,722,423
57,884
11,237
1,791,544
44,286
8,863
(111)
13,422
1,858,004

339,516
504
46
340,066

อาคารโรงงานและ
สํานักงาน

338,912
571
33
-

ทีดินและส่ วน
ปรับปรุ งทีดิน

(583,481)
11,644,608

11,802,118
274,356
153,148
(1,533)

11,237,577
360,246
206,847
(2,552)

เครื องจักร
เครื องมือ และ
อุปกรณ์โรงงาน

55,754
6,679
62,433

141,966

49,852
7,852
(1,950)

ยานพาหนะ

138,451
11,281
(7,766)

138,743
12,630
(12,922)

เครื องตกแต่ง
ติดตังและเครื องใช้
สํานักงาน
(พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

รายงานประจําป 2558
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)

-

-

-

สิ นทรัพย์ระหว่าง
ก่อสร้างและติดตัง

(583,592)
13,422
14,047,077

14,127,383
337,106
162,057
(9,299)

13,487,507
439,183
218,117
(17,424)

รวม

219

407,720
407,720

667,515

484,863
484,863

521,429
521,429

อาคารโรงงานและ
สํานักงาน

667,515
-

668,065
668,065

668,669
668,669

ทีดินและส่ วน
ปรับปรุ งทีดิน

13,884,856

13,884,856
-

14,370,822
14,370,822

14,864,101
14,864,101

เครื องจักร
เครื องมือ และ
อุปกรณ์โรงงาน

18,454

18,454
-

27,512
27,512

35,427
35,427

เครื องตกแต่ง
ติดตังและเครื องใช้
สํานักงาน
(พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

รายงานประจําป 2558
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)

11,752

2,435
9,317

4,755
12,426
17,181

4,483
16,042
20,525

ยานพาหนะ

88,258

88,258
-

83,143
83,143

101,827
101,827

สิ นทรัพย์ระหว่าง
ก่อสร้างและติดตัง

15,078,555

15,069,238
9,317

15,639,160
12,426
15,651,586

16,195,936
16,042
16,211,978

รวม

220

ราคาทรั พย์สินของบริ ษทั ก่ อนหักค่ าเสื อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซึ งได้คิดค่ าเสื อมราคาเต็มจํานวนแล้ว แต่ ยงั คงใช้งานจนถึ ง ณ วันที 31 ธันวาคม _2558_มี จาํ นวน
1,893 ล้านบาท (2557: 1,836 ล้ านบาท)

ณ วันที 31 ธันวาคม 2558
ภายใต้กรรมสิ ทธิของบริ ษทั
ภายใต้สัญญาเช่าซือ

ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 และ 1 มกราคม 2558
ภายใต้กรรมสิ ทธิของบริ ษทั
ภายใต้สัญญาเช่าซือ

มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที 1 มกราคม 2557
ภายใต้กรรมสิ ทธิของบริ ษทั
ภายใต้สัญญาเช่าซือ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

รายงานประจําป 2558
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)

221

ในเดือนตุลาคมปี 2549 สภาวิชาชีพบัญชีได้เคยออกประกาศฉบับที 25/2549 อนุญาตให้กิจการทีใช้วิธีตีราคาใหม่ใน
การคํานวณค่าเสื อมราคาทีบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนโดยให้ใช้ราคาทุนเดิมของสิ นทรัพย์แทนจํานวนที
ตีราคาใหม่ มาตรฐานการบัญชีฉบับที 16 (ปรับปรุ ง 2552) เรื อง ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ กําหนดให้รับรู ้ค่าเสื อมราคา
ทีเกิดขึนในกําไรหรื อขาดทุน ในระหว่างปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2554 สภาวิชาชี พบัญชี ได้ออกประกาศให้กิจการ
สามารถใช้วิธีทีเคยถื อปฏิ บตั ิ ก่อนหน้านี ต่ อไปได้อีกไม่เกิ น 5 ปี กลุ่มบริ ษทั ได้ตดั สิ นใจที จะปฏิ บตั ิ ตามประกาศ
ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ค่าเสื อมราคาจะคํานวณจากมูลค่าทีตี ราคาใหม่ กําไรสุ ทธิ และกําไรต่อหุ น้ ของผูถ้ ือหุ ้นของ
บริ ษทั มีการเปลียนแปลงดังต่อไปนี
_

งบการเงินรวม

กําไรสําหรับปี ลดลง (พันบาท)
กําไรต่อหุน้ ขันพืนฐานลดลง (บาท ต่อหุน้ )
กําไรต่อหุน้ ปรับลดลดลง (บาท ต่อหุน้ )

2558

2557

179,170
0.006
0.006

237,112
0.007
0.007

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558

2557

159,637
0.005
0.005

214,990
0.007
0.007

ที ประชุ มกรรมการบริ ษ ทั เมื อวันที 1_ตุ ลาคม 2558 คณะกรรมการได้อนุ มตั ิ ให้บริ ษทั เปลี ยนนโยบายการบัญชี
สําหรับการตีราคาทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ จากวิธีการตีราคาใหม่เป็ นวิธีราคาทุน เริ มตังแต่วนั ที 1 มกราคม 2559
ผลการเปลียนแปลงนโยบายการบัญชีจะถูกนํามาถือปฎิบตั ิยอ้ นหลังกับงบการเงินงวดก่อน
ผลกระทบต่องบการเงินทีคาดว่าจะเกิดดังนี
หนวย : พันบาท

งบแสดงฐานะการเงิน
ทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ลดลง
หนีสิ นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีลดลง
ส่ วนเกินทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์ลดลง
ส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ลดลง

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม 2558

31 ธันวาคม 2558

5,224,319
1,044,864
4,179,455
4,179,455

5,014,290
1,002,858
4,011,432
4,011,432

ณ วันที 31 ธันวาคม 2558 กลุ่มบริ ษทั ได้ตงค่
ั าเผือผลขาดทุนจากการตี ราคาสิ นทรัพย์เป็ น จํานวนเงิน 92.13_ล้านบาท
และกลับรายการค่าเผือผลขาดทุนจากการด้อยค่าเป็ นจํานวน 13.42 ล้านบาท

222

รายงานประจําป 2558
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ณ วันที 31 ธันวาคม 2558 กลุ่มบริ ษทั ได้จดจํานอง/จํานําสิ นทรัพย์จาํ นวนประมาณ 14,997 ล้านบาท (2557: 50,532
ล้ านบาท)_บริ ษทั 14,659 ล้านบาท_(2557:15,155 ล้ านบาท) เป็ นหลักประกันเงินเบิกเกินบัญชี ธนาคารเงินกูย้ ืมระยะ
สันและเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน หนังสื อคําประกันเพือคําประกันไฟฟ้ า จัดตังทําเนี ยบท่าเรื อและโรงพัก
สิ นค้า ตามทีอธิ บายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 15
การวัดมูลค่ ายุตธิ รรม
ลําดับชันมูลค่ ายุติธรรม
มูลค่ า ยุติ ธ รรมของที ดิ น อาคารและอุป กรณ์ ถูกประเมิ นโดยผูป้ ระเมิ น ราคาทรั พ ย์สิ นอิ ส ระจากภายนอก ซึ งมี
คุณสมบัติในวิชาชี พทีเหมาะสมและมีประสบการณ์ในการประเมินราคาทรัพย์สินประเภทดังกล่าว ผูป้ ระเมินราคา
ทรัพย์สินอิสระได้ประเมินมูลค่ายุติธรรมของทีดิน อาคารและอุปกรณ์ของกลุ่มบริ ษทั เป็ นประจําทุกปี
การวัดมูลค่ายุติธรรมของที ดิ น อาคารและอุปกรณ์ ของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั _จํานวนเงิ น_16,853_ล้านบาท_และ
15,079_ล้านบาท ตามลําดับ ถูกจัดลําดับชันการวัดมูลค่ ายุติธรรม อยู่ในระดับที 3 จากเกณฑ์ขอ้ มูลที นํามาใช้ใน
เทคนิคการประเมินมูลค่ายุติธรรม
เทคนิคการประเมินมูลค่ าและข้ อมูลที ไม่ สามารถสั งเกตได้ ทีมีนัยสําคัญ
ในปี 2555 กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ได้วา่ จ้างผูป้ ระเมินราคาทรัพย์สินอิสระจากภายนอกเพือประเมินมูลค่ายุติธรรม
ของทีดิ น อาคารและอุปกรณ์ บริ ษทั ได้ว่าจ้างผูป้ ระเมินราคาอิสระเพือประเมินมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินในทุก
รอบระยะเวลา 5 ปี หรื อเมือมีขอ้ บ่งชีการด้อยค่าของทรัพย์สิน บริ ษทั ไม่ได้บนั ทึกรายการกําไรหรื อขาดทุนจากการ
ด้อยค่าของสิ นทรัพย์ทีถือครอง ณ วันทีในรายงานในงบกําไรขาดทุน
เทคนิคการประเมินมูลค่าและข้อมูลทีไม่สามารถสังเกตได้ทีมีนยั สําคัญทีใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของทีดิน อาคาร
และอุปกรณ์ แสดงในตารางดังต่อไปนี
เทคนิคการประเมินมูลค่ า

ข้ อมูลทีไม่ สามารถสั งเกตได้ ทีมีนัยสํ าคัญ

ทีดิน
-

การเปรี ยบเทียบราคาขาย

ส่ วนปรับปรุ งทีดิน
อาคาร และส่ วนปรับปรุ งอาคาร
เครื องจักรและอุปกรณ์
- มูลค่าต้นทุนทดแทนสุ ทธิ

x

ราคาขายล่าสุ ด

x

สิ นทรัพย์เปรี ยบเทียบ
ต้นทุนการผลิตใหม่ หรื อ การเปลียนแทนสิ นทรัพย์

x

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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ในปี 2558 ฝ่ ายบริ หารได้ทดสอบการด้อยค่าของที ดิน อาคาร และอุปกรณ์ของบริ ษทั โดยใช้มูลค่ายุติธรรมของ
สิ นทรัพย์หักต้นทุนในการขายในการพิจารณามูลค่าที คาดว่าจะได้รับคื น บริ ษทั ได้ว่าจ้างผูป้ ระเมินราคาทรัพย์สิน
อิสระ เพือพิจารณามูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายดังกล่าว ผูป้ ระเมินราคาได้ใช้เทคนิ คการประเมินมูลค่าและ
สมมติฐานสําคัญตามทีกล่าวข้างต้น เพือใช้วดั มูลค่ายุติธรรม
14

ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์และหนีสิ นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที 31 ธันวาคม มีดงั นี
หนวย : พันบาท

งบการเงินรวม
สินทรัพย
2558

รวม
การหักกลบรายการของภาษี
สิ นทรัพย์ (หนีสิ น) ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี

หนี้สิน
2557

51,913
(6,791)
45,122

2558

2,045,142
(2,012,865)
32,277

2557

(1,168,229)
6,791
(1,161,438)

(3,229,042)
2,012,865
(1,216,177)
หนวย : พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย
2558

หนีสิ นภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี

หนี้สิน
2557

-

2558

-

(1,091,093)

2557

(1,142,080)
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รายการเคลือนไหวของสิ นทรัพย์และหนีสิ นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทีเกิดขึนในระหว่างปี มีดงั นี
งบการเงินรวม

บันทึกเป็ น (รายจ่าย) / รายได้ใน
ณ วันที
1 มกราคม
2558

กําไรหรื อ
ขาดทุน

หมายเหตุ

สินทรั พย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ลูกหนีการค้า
981
สิ นค้าคงเหลือ
19
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
7,473
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
9,667
ยอดขาดทุนสะสมทางภาษียกไป
22,460
ค่าเผือส่ วนทุนภายใต้กฎหมาย
ของประเทศอังกฤษ
2,004,542
รวม
2,045,142
การไม่รับรู ้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอ
การตัดบัญชีจากการชําระบัญชี
2(จ)
ของบริ ษทั ย่อย
สุ ทธิ
หนีสินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอืน
(554)
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
(3,210,960)
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
(14,874)
หนีสิ นตามสัญญาเช่าการเงิน
(2,654)
รวม
(3,229,042)
การไม่รับรู ้หนีสิ นภาษีเงินได้รอ
การตัดบัญชีจากการชําระบัญชี
2(จ)
ของบริ ษทั ย่อย
สุ ทธิ

38

กําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอืน
(พันบาท)

ผลต่างจาก
อัตรา
แลกเปลียน

5,509
468
5,298

-

-

(475,767)
(464,454)

-

169,835
169,835

ณ วันที
31 ธันวาคม
2558

1,019
19
12,982
10,135
27,758
1,698,610
1,750,523

(1,698,610)
51,913

357
474,010
2,548
686
477,601

54,437
54,437

(169,835)
(169,835)

(197)
(2,852,348)
(12,326)
(1,968)
(2,866,839)

1,698,610
(1,168,229)
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งบการเงินรวม

บันทึกเป็ น (รายจ่าย) / รายได้ใน
ณ วันที
1 มกราคม
2557
สินทรั พย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ลูกหนีการค้า
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอืน
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ยอดขาดทุนสะสมทางภาษียกไป
ค่าเผือส่ วนทุนภายใต้กฎหมาย
ของประเทศอังกฤษ
รวม
หนีสินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอืน
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนีสิ นตามสัญญาเช่าการเงิน
รวม

-

กําไรหรื อ
ขาดทุน

กําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอืน
(พันบาท)

ผลต่างจาก
อัตรา
แลกเปลียน

ณ วันที
31ธันวาคม
2557

981
19
7,473
9,667
22,460

444
201
730
9,095
-

981
(425)
(201)
6,743
1,086
22,460

(514)
-

-

1,652,493
1,662,963

366,135
396,779

(514)

(14,086)
(14,086)

2,004,542
2,045,142

(149)
(2,907,500)
(14,874)
(1,904)
(2,924,427)

(405)
(365,726)
(750)
(366,881)

48,180
48,180

14,086
14,086

(554)
(3,210,960)
(14,874)
(2,654)
(3,229,042)
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

บันทึกเป็ น (รายจ่าย) / รายได้ใน
ณ วันที
1 มกราคม
2558
หนีสินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
รวม

กําไรหรื อ กําไรขาดทุน
ขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอืน
(พันบาท)

(1,127,206)
(14,874)
(1,142,080)

(2,399)
2,548
149

50,838
50,838

ณ วันที
31 ธันวาคม
2558

(1,078,767)
(12,326)
(1,091,093)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บันทึกเป็ น (รายจ่าย) / รายได้ใน
ณ วันที
1 มกราคม
2557
หนีสินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
รวม

กําไรหรื อ กําไรขาดทุน
ขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอืน
(พันบาท)

(1,170,829)
(14,874)
(1,185,703)

-

43,623
43,623

ณ วันที
31 ธันวาคม
2557

(1,127,206)
(14,874)
(1,142,080)

สิ นทรั พ ย์ (หนี สิ น) ภาษี เ งิ นได้รอการตัด บัญ ชี ที เกิ ดจากผลแตกต่ า งชัวคราวที มิ ได้รับรู ้ ใ นงบการเงิ น ณ วันที
31 ธันวาคม มีรายละเอียดดังนี
หนวย : พันบาท

งบการเงินรวม

สินทรั พย์ ภาษีเงินได้
- ผลแตกต่างชัวคราว
- ยอดขาดทุนยกไป
หนีสินภาษีเงินได้
- ผลแตกต่างชัวคราว
สุ ทธิ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558

2557

2558

2557

13,211,689
1,648,496

816,306
5,615,336

13,295,413
1,648,496

484,665
1,080,258

14,860,185

(4,544)
6,427,098

14,943,909

(4,544)
1,560,379
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ขาดทุ นทางภาษี ของบริ ษทั ในประเทศไทยจะสิ นอายุในปี 2559-2560 ในขณะที ขาดทุนทางภาษี ของบริ ษทั ที ประเทศ
อังกฤษไม่มีการสิ นอายุ ผลแตกต่างชัวคราวทีใช้หกั ภาษีทียังไม่สินอายุตามกฎหมายเกียวกับภาษีเงินได้ปัจจุบนั นัน กลุ่ม
บริ ษทั ยังมิได้รับรู ้รายการดังกล่าวเป็ นสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเนืองจากยังไม่มีความเป็ นได้ค่อนข้างแน่ว่า
กลุ่มบริ ษทั จะมีกาํ ไรทางภาษีเพียงพอทีจะใช้ประโยชน์ทางภาษีดงั กล่าว
15

หนีสิ นทีมีภาระดอกเบีย
หนวย : พันบาท

งบการเงินรวม
หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558

2557

2558

2557

128,562
12,030,538
12,159,100

305,069
21,936,988
22,242,057

11,888,671
11,888,671

11,906,775
11,906,775

637,000

396,294

645,000

41,460

7,033,461

7,639,329

7,033,461

5,736,332

6,629,285
-

22,034,034
236

6,629,285
-

7,916,544
236

68,763

54,692

-

-

3,630
26,531,239

6,602
52,373,244

2,912
26,199,329

4,732
25,606,079

ส่ วนทีหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสัน
จากสถาบันการเงิน
- ส่ วนทีไม่มีหลักประกัน
- ส่ วนทีมีหลักประกัน
รวม
เงินกูย้ ืมระยะสันจากบุคคลหรื อกิจการที
เกียวข้องกัน- ส่ วนทีไม่มีหลักประกัน 4
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงินทีถึง
กําหนดชําระภายในหนึงปี
- ส่ วนทีมีหลักประกัน
เงินกูย้ ืมระยะยาวทีจัดประเภทเป็ น
หนีสิ นหมุนเวียน - ส่ วนทีมีหลักประกัน
หุน้ กูแ้ ปลงสภาพด้อยสิ ทธิ
หนีสิ นตามสัญญาเช่าการเงินทีถึงกําหนด
ชําระภายในหนึงปี
หนีสิ นตามสัญญาเช่าซื อทีถึงกําหนด
ชําระภายในหนึงปี
รวมหนีสินทีมีดอกเบียระยะสัน
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หนวย : พันบาท

งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2558

2557

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558

2557

ส่ วนทีไม่ หมุนเวียน

หนีสิ นตามสัญญาเช่าการเงิน
หนีสิ นตามสัญญาเช่าซื อ
รวมหนีสินทีมีดอกเบียไม่ หมุนเวียน
รวม

ประมาณการหนีสิ นผลขาดทุนจากการ
เป็ นผูค้ าประกั
ํ
นของบริ ษทั ในงบ
เฉพาะกิจการ
- เงินกูย้ ืมบริ ษทั สหวิริยาสตีลอินดัสตรี
2(จ)
ยูเค จํากัด
2(จ)
- หนังสื อคําประกันจากธนาคาร
รวมหนีสินทีมีดอกเบีย

72,005
1,003
73,008
26,604,247

98,227
3,338
101,565
52,474,809

843
843
26,200,172

2,460
2,460
25,608,539

29,976,133
57,983
56,638,363

52,474,809

29,976,133
57,983
56,234,288

25,608,539

หนี สิ นที มีภาระดอกเบี ยซึ งไม่รวมหนี สิ นตามสัญญาเช่ าการเงิ นและหนี สิ นตามสัญญาเช่ าซื อ แสดงตามระยะเวลา
ครบกําหนดการจ่ายชําระ ณ วันที 31 ธันวาคม ได้ดงั นี
หนวย : พันบาท

งบการเงินรวม
หมายเหตุ

ครบกําหนดภายในหนึงปี
รวม

2558

2557

26,458,846
26,458,846

52,311,950
52,311,950

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558

26,196,417
26,196,417

2557

25,601,347
25,601,347

หนีสิ นทีมีภาระดอกเบียส่ วนทีมีหลักประกัน ณ วันที 31 ธันวาคม มีรายละเอียดของหลักประกันซึ งเป็ นสิ นทรัพย์ ดังนี
หนวย : พันบาท

งบการเงินรวม
หมายเหตุ

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและกิจการ
ทีควบคุมร่ วมกัน
สิ นค้าคงเหลือ
รวม

2558

2557

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558

2557

14,996,853

50,531,530

14,658,972

15,155,123

1,995,942
16,992,795

28,201,121
8,798,274
87,530,925

1,992,092
16,651,064

27,481,792
6,402,029
49,038,944

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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ณ วันที 31 ธันวาคม 2558 สัญญาเงินกูย้ ืมระยะยาวทีสําคัญของกลุ่มบริ ษทั มีรายละเอียดดังนี
วงเงินกู้สําหรับบริษทั จํานวน 23,900 ล้ านบาท,สั ญญาลงวันที 24 กุมภาพันธ์ 2554 และทีมีการแก้ ไขเพิมเติม
เงินกู้ยมื ทีได้ รับ

ข้ อตกลงหลัก / เงือนไขอืน

ผูใ้ ห้กยู้ ืม ธนาคารพาณิ ชย์ 3 แห่ง

ข้อตกลงหลัก

เงินกู้ ก วงเงิน 6,200 ล้านบาท
y เงิ นกูย้ ืมสกุลบาท ส่ วนหนึ งใช้ในการซื อโรงงาน
ถลุงเหล็กและต้นทุ นในการจัด การบริ ษ ทั และ
วัตถุประสงค์เพือเป็ นเงินทุนหมุนเวียนทัวไป
y อัตราดอกเบียอิงกับ MLR และเงินกูม้ ีอายุ 7 ปี แต่
ได้รับการขยายระยะเวลาไปอีก 3 ปี
y จ่ายคื นเงิ นต้นครังแรก 27 เดื อน นับจากเดื อน
หลัง จากเบิ ก เงิ นกู้ค รั งแรก (วันที 23 มี นาคม
2554)

1) ต้องดํารงอัตราส่ วนหนี สิ นต่อทุน (รวม) ไม่เกิ น 2:1 สําหรับ
ปี 2554 และ 2555 (1.5:1 สําหรับปี ต่อไป)
2) ต้ อ งดํ า รงอั ต ราส่ วนความสามารถในการชํ า ระหนี
อย่างน้อย 1.2:1 โดยคํานวณทุกไตรมาส ตังแต่ 31 ธันวาคม
2554 เป็ นต้นไป
3) การจําหน่ายสิ นทรัพย์ ควบรวมและซื อกิจการอืน และการ
จ่ายเงินปันผล

เงินกู้ ข วงเงิน 5,700 ล้านบาท
y เงิ นกูย้ ืมสกุลบาท เพือการชําระคื นเงิ นกูย้ ืมเดิ ม
ของธนาคารพาณิ ชย์หลายแห่ง
y อัตราดอกเบียอิงกับ MLR และเงินกูม้ ีอายุ 7 ปี แต่
ได้รับการขยายระยะเวลาไปอีก 2 ปี
y จ่ายคื นเงิ นต้นครังแรก 3 เดื อน นับจากเดื อน
หลังจากเบิ กเงิ นกูค้ รั งแรก (วันที 16 มี นาคม
2554)
เงินกู้ ค วงเงิน 12,000 ล้านบาท
y เงินกูย้ ืมเพือการชําระคืนเงินกูย้ ืมเดิมของธนาคาร
พาณิ ชย์ ห ลายแห่ ง วัต ถุ ป ระสงค์ เ พื อใช้ ก าร
ดํา เนิ นงานทัวไปของบริ ษ ทั (เงิ นกู้ยืมระยะสัน
สูงสุ ด 2,000 ล้านบาท)
y อัตราดอกเบียคํานวณจากอัตราขันตําของ MLR
หรื ออัตราในตลาดเงินบวกส่ วนเพิม

เงือนไขอืน
1) ค่าธรรมเนียมผูกพันเงินกูท้ ีกําหนดตามสัญญา
2) การรั กษาโครงสร้ า งส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้น และคงสภาพเป็ น
บริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เป็ นต้น
3) หนังสื อคําประกันเงิ นกูโ้ ดย บริ ษทั สหวิริยาสตี ลอินดัสตรี
ยูเค จํากัด ตามสัญญาเงินกู้ ฉบับแก้ไขเพิมเติมในไตรมาสที
สามปี 2556 การคําประกันได้ขยายให้รวมถึ งภาระหนี ที
เกิดขึนทังหมดของบริ ษทั
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เงินกู้ยมื ทีมีดอกเบียอืนๆ ของกลุ่มบริษทั
นอกเหนือจากเงินกูย้ ืมข้างต้น กลุ่มบริ ษทั มีหนีสิ นทีมีภาระดอกเบียส่ วนทีมีหลักประกันดังนี
เงินเบิ กเกินบัญชี ธนาคารและเงินกูย้ ืมระยะสันของบริ ษทั คําประกันโดยการจํานําวัตถุดิบและสิ นค้าสําเร็ จรู ปทีเป็ น
กรรมสิ ทธิ ของบริ ษทั และสําหรับธนาคารที ให้กยู้ ืมทังประเภทระยะสันและระยะยาวจะมีหลักประกันเพิมด้วยการ
จดจํานองทีดินพร้อมสิ งปลูกสร้าง เครื องจักร และการโอนสิ ทธิ ประโยชน์จากการเอาประกันภัยสิ นทรัพย์ของบริ ษทั
ภายใต้สญ
ั ญาเงินกูย้ ืม บริ ษทั ต้องปฏิบตั ิตามเงือนไขการดํารงอัตราส่ วนทางการเงิน
เงินกูย้ ืมระยะสันของบริ ษทั ท่าเรื อประจวบ จํากัด ซึ งเป็ นบริ ษทั ย่อยคําประกันโดยการจดจํานองทีดินพร้อม สิ งปลูก
สร้างทีมีอยู่แล้วและ/หรื อทีจะเกิดขึนในอนาคตของบริ ษทั ย่อย เงินเบิกเกินบัญชี ธนาคารและเงินกูย้ ืมระยะสันของ
บริ ษทั เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนี ยริ ง จํากัด ซึ งเป็ นบริ ษทั ย่อยคําประกันโดยการจํานองทีดินพร้อมสิ งปลูกสร้างและ การ
โอนสิ ทธิ ประโยชน์จากการเอาประกันภัยสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ย่อยดังกล่าว
เงิ นกูย้ ืมระยะยาวของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยคําประกันโดยการจดจํานอง/จํานํา ทีดิ นพร้อมสิ งปลูกสร้าง เครื องจักร
และการโอนสิ ทธิ ประโยชน์จากการเอาประกันภัยทรัพย์สินทีใช้เป็ นหลักประกันให้แก่ผใู ้ ห้กู้ และสําหรับธนาคารที
ให้กู้ยื มทังประเภทระยะสันและระยะยาวยังมี หลักประกันเพิ มในการจํา นํา วัต ถุ ดิ บและสิ นค้า สํา เร็ จรู ป ที เป็ น
กรรมสิ ทธิ ของบริ ษทั ด้วย ภายใต้สัญญาเงิ นกูย้ ืมนี บริ ษทั ต้องปฏิ บตั ิ ตามเงื อนไขบางประการตามที ระบุในสัญญา
เงิ นกู้ เช่ น การดํารงอัตราส่ วนทางการเงิ น การดํารงสัดส่ วนการถือหุ ้นของบริ ษทั ในบริ ษทั ท่าเรื อประจวบ จํากัด
และบริ ษทั เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนี ยริ ง จํากัดตามอัตราทีระบุในสัญญา การจํากัดจํานวนเงินปั นผลทีจะจ่ายให้แก่ผถู ้ ือ
หุ น้ ในแต่ละปี การห้ามบริ ษทั นําหุ น้ สามัญของบริ ษทั ย่อยทีถืออยู่เป็ นเงิ นลงทุนไปจํานําหรื อก่อให้เกิ ดภาระผูกพัน
ใดๆ เป็ นต้น ต่อมาในระหว่างไตรมาสทีสามปี 2556 เงินกูย้ ืมระยะยาวของบริ ษทั ท่าเรื อประจวบ จํากัด ได้จ่ายชําระ
ครบจํานวนแล้ว บริ ษทั จึงไม่ตอ้ งดํารงการปฏิบตั ิตามเงือนไขทีระบุในสัญญาต่อไป
ณ วันที 31 ธันวาคม 2558 กลุ่มบริ ษทั มีวงเงิ นสิ นเชื อซึ งยังมิได้เบิกใช้เป็ นจํานวนเงิ นรวม 35 ล้านบาท และบริ ษทั ถูก
ระงับวงเงินสิ นเชือทังหมด (2557: สําหรั บกลุ่มบริ ษัทมี 813 ล้ านบาท และ สําหรั บบริ ษัทมี 8 ล้ านบาท)
ณ วันที 21 กันยายน 2558 ผูใ้ ห้กยู้ ืมรายใหญ่ได้เรี ยกร้องการชําระเงินโดยทันทีจากยอดเงิ นกูย้ ืมคงเหลือจํานวน 815
ล้านเหรี ยญสหรัฐ (เทียบเท่ากับ 30,034 ล้านบาท) กับบริ ษทั สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จํากัด และในเวลาต่อมาผูใ้ ห้
กูย้ ืมรายใหญ่ยงั ขอให้บริ ษทั รับผิดชอบต่อมูลหนีในฐานะผูค้ าประกั
ํ
นเงินกูย้ ืม
ในเดือนกันยายน 2558 บริ ษทั ไม่สามารถดํารงอัตราส่ วนทางการเงิน บริ ษทั ไม่ได้จ่ายชําระคืนเงินต้นและดอกเบียที
ถึงกําหนดจ่ายชําระกับธนาคารของงวดเดือนกันยายน 2558 เป็ นจํานวนเงินรวม 3,068 ล้านบาท และ 825 ล้านบาท
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ตามลําดับ ณ วันทีในงบการเงิ นทําให้เงิ นกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิ น จํานวน 6,629 ล้านบาท ได้รับการจัด
ประเภทเป็ นเงิ นกูย้ ืมระยะยาวที จัดประเภทเป็ นหนี สิ นหมุนเวียนในงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
ตามลําดับ เมือวันที 1 ตุลาคม 2558 ผูใ้ ห้กรู้ ายใหญ่ได้เรี ยกร้องการชําระเงินกูย้ ืมทีมียอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม
2558 ของบริ ษทั เป็ นจํานวนเงิน 9,840 ล้านบาท ในทันที
รายการเคลือนไหวของเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงินสําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีดงั นี
หนวย : พันบาท

งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2558

ณ วันที 1 มกราคม
จ่ายชําระคืน
ตัดจําหน่ายค่าธรรมเนียมการกูย้ ืมเงิน
ผลต่างจากการเปลียนแปลงอัตรา
แลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ
โอนไปยังหนีสิ นทีถือไว้เพือจําหน่ายจาก
2(จ)
การชําระบัญชีของบริ ษทั ย่อย
ณ วันที 31 ธันวาคม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557

2558

29,673,363
(8,870)
50,878

29,803,314
(235,523)
32,785

1,661,491

72,787

(17,714,116)
13,662,746

29,673,363

2557

13,652,876
(2,870)
12,740

13,869,659
(229,523)
12,740

-

-

13,662,746

13,652,876

หนีสินตามสัญญาเช่ าการเงินและสัญญาเช่ าซือ
กลุ่มบริ ษทั มี เครื องจักร อุปกรณ์ และยานพาหนะ ซึ งได้มาภายใต้สัญญาเช่ าการเงิ นและสัญญาเช่ าซื อ ณ วันที
31 ธันวาคม มีรายละเอียดดังนี
หนวย : พันบาท

งบการเงินรวม
2558
มูลค่าอนาคต
ของจํานวน
เงินขันตําที
ต้องจ่าย
ครบกําหนดชําระภายในหนึ งปี
ครบกําหนดชําระหลังจากหนึ งปี
แต่ไม่เกินห้าปี
รวม

ดอกเบีย

2557
มูลค่า
ปัจจุบนั ของ
จํานวนเงินขัน
ตําทีต้องจ่าย

มูลค่าอนาคต
ของจํานวน
เงินขันตําที
ต้องจ่าย

ดอกเบีย

มูลค่า
ปัจจุบนั ของ
จํานวนเงินขัน
ตําทีต้องจ่าย

79,508

7,115

72,393

70,905

9,611

61,294

79,498
159,006

6,490
13,605

73,008
145,401

108,997
179,902

7,432
17,043

101,565
162,859
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หนวย : พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
มูลค่าอนาคต
ของจํานวน
เงินขันตําที
ต้องจ่าย
ครบกําหนดชําระภายในหนึ งปี
ครบกําหนดชําระหลังจากหนึ งปี
แต่ไม่เกินห้าปี
รวม

ดอกเบีย

2557
มูลค่า
ปัจจุบนั ของ
จํานวนเงินขัน
ตําทีต้องจ่าย

มูลค่าอนาคต
ของจํานวน
เงินขันตําที
ต้องจ่าย

ดอกเบีย

มูลค่า
ปัจจุบนั ของ
จํานวนเงินขัน
ตําทีต้องจ่าย

3,168

256

2,912

5,118

386

4,732

921
4,089

78
334

843
3,755

2,695
7,813

235
621

2,460
7,192

กลุ่มบริ ษทั ได้ทาํ สัญญาขายและเช่ากลับคืนสําหรับเครื องจักรและอุปกรณ์กบั บริ ษทั แห่ งหนึ งในปี 2558 โดยสัญญา
เช่ ามีระยะเวลา 5 ปี ทังนี บริ ษทั ได้วางเงิ นมัดจําแก่ผใู ้ ห้เช่าเป็ นจํานวนเงิ น 11.8 ล้านบาท เครื องจักรและอุปกรณ์
ดังกล่าวมีมลู ค่าตามบัญชีสุทธิ ณ วันที 31 ธันวาคม 2558 จํานวนเงิน 18.0 ล้านบาท
เงินฝากประจําของบริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ งจํานวน 12.8 ล้านบาท ได้นาํ ไปคําประกันวงเงินสิ นเชื อทีได้รับจากสถาบัน
การเงิน (2557 : 21.3 ล้ านบาท)
ยอดหนีสิ นทีมีภาระดอกเบีย ณ วันที 31 ธันวาคม จัดตามประเภทสกุลเงินตรา ได้ดงั นี
หนวย : พันบาท

งบการเงินรวม

สกุลเงินบาท
สกุลเงินเหรี ยญสหรัฐ
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558

2557

2558

2557

26,604,427
26,604,427

26,029,463
26,445,346
52,474,809

26,200,172
26,200,172

25,608,539
25,608,539

รายงานประจําป 2558
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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เจ้ าหนีการค้ า
หนวย : พันบาท

งบการเงินรวม
หมายเหตุ

กิจการทีเกียวข้องกัน
กิจการอืนๆ
รวม

4

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558

2557

2558

2557

88,441
2,715,812
2,804,253

810,981
9,991,777
10,802,758

127,127
2,668,273
2,795,400

2,086,405
6,148,671
8,235,076

ยอดเจ้าหนี การค้า ณ วันที 31 ธันวาคม จัดตามประเภทสกุลเงินตราได้ดงั นี
หนวย : พันบาท

งบการเงินรวม
2558

สกุลเงินบาท
สกุลเงินเหรี ยญสหรัฐ
สกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิง
สกุลเงินยูโร
สกุลเงินเยน
รวม

212,088
2,587,002
4,844
319
2,804,253

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557

2558

2557

412,100
7,093,072
3,197,668
99,627
291
10,802,758

213,878
2,576,387
4,844
291
2,795,400

519,054
7,689,702
26,054
266
8,235,076

สินค้ าคงเหลือภายใต้ สัญญาซือขายและการส่ งมอบกรรมสิทธิสินค้ าและการบริ หาร
(Collateral Management Agreement)
บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาซื อสิ นค้าคงเหลือภายใต้สัญญาซื อขายและการส่ งมอบกรรมสิ ทธิ สิ นค้าและการบริ หารกับบริ ษทั
สองแห่ งในประเทศสิ งคโปร์ และญีปุ่ นภายใต้เงือนไขของสัญญาบริ ษทั จะต้องชําระเงิ นมัดจําบางส่ วน และจะชําระ
เงิ นเต็มจํานวนเมื อมี การเบิ กสิ นค้าจากบริ ษ ทั ตัวแทนบริ ษทั ยังคงเหลื อความเสี ยงและผลตอบแทนทังหมดหรื อ
บางส่ วนทีมีสาระสําคัญเกียวกับสิ นค้าทีอยูภ่ ายใต้สญ
ั ญาดังกล่าว สิ นค้าคงเหลือจะถูกเก็บรักษา บริ หารจัดการ ภายใต้
การดูแลของบริ ษทั ตัวแทนทีได้รับมอบหมายหน้าทีจากบริ ษทั ผูข้ าย บริ ษทั บันทึ กรายการซื อในบัญชี สินค้าคงเหลือ
ภายใต้สญ
ั ญาซื อขายและการส่ งมอบกรรมสิ ทธิ สิ นค้าและการบริ หาร และเจ้าหนี การค้าภายใต้สัญญาซื อขายและการ
ส่ งมอบกรรมสิ ทธิ สิ นค้าและการบริ หารแสดงไว้ในงบแสดงฐานะการเงิน บริ ษทั ผูข้ ายได้ขายสิ นค้าโดยรวมมูลค่าของ
ดอกเบีย ค่าใช้จ่ายบริ หารจัดการและต้นทุนสิ นค้าทีแปรผันไปตามการเคลือนไหวของราคาตลาด ณ วันที 31 ธันวาคม
2558 สิ นค้าคงเหลื อภายใต้สัญญาดังกล่าว ได้รวมต้นทุ นทางการเงิ นจํานวน 3.8 ล้านบาท (31 ธั นวาคม 2557:
22.8 ล้ านบาท)
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รายงานประจําป 2558
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

หนีสิ นหมุนเวียนอืน
หนวย : พันบาท

งบการเงินรวม

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เจ้าหนีอืน
เงินรับล่วงหน้าจากการขายสิ นค้า
ดอกเบียจ่ายค้างจ่าย
อืนๆ
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558

2557

2558

2557

306,456
935,083
166,943
1,909,301
248,267
3,566,050

2,120,770
847,283
312,623
77,892
1,676,424
5,034,992

295,541
924,555
164,050
1,909,120
210,393
3,503,659

65,185
837,440
86,480
77,729
26,824
1,093,658

ยอดหนีสิ นหมุนเวียนอืน ณ วันที 31 ธันวาคม จัดตามประเภทสกุลเงินตราได้ดงั นี
หนวย : พันบาท

งบการเงินรวม

สกุลเงินบาท
สกุลเงินเหรี ยญสหรัฐ
สกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิง
สกุลเงินยูโร
รวม
18

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558

2557

2558

2557

2,665,563
889,096
3,785
7,606
3,566,050

4,236,823
789,348
8,821
5,034,992

2,603,172
889,096
3,785
7,606
3,503,659

295,489
789,348
8,821
1,093,658

ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน
หนวย : พันบาท

งบการเงินรวม

งบแสดงฐานะการเงิน
ภาระผูกพันในงบแสดงฐานะการเงินสํ าหรับ
เงินชดเชยตามกฎหมาย
ผลประโยชน์ระยะยาวอืน
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558

2557

2558

2557

196,943
14,333
211,276

177,260
18,049
195,309

151,800
8,595
160,395

134,712
12,072
146,784

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

รายงานประจําป 2558
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)
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หนวย : พันบาท

งบการเงินรวม

สําหรั บปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รับรู้ ในกําไรหรือขาดทุน
เงินชดเชยตามกฎหมาย
ผลประโยชน์ระยะยาวอืน
รวม
รับรู้ ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน
ขาดทุนจากการประมาณตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัยทีรับรู ้ในระหว่างปี

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558

2557

2558

2557

23,460
2,671
26,131

21,712
2,741
24,453

17,088
1,726
18,814

15,904
1,771
17,675

-

13,388

-

15,960

เงินชดเชยตามกฎหมาย
กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั จัดการโครงการบําเหน็จบํานาญพนักงานตามข้อกําหนดของพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน
พ.ศ. 2541 ในการให้ผลประโยชน์เมือเกษียณแก่พนักงานตามสิ ทธิ และอายุงาน
การเปลียนแปลงในมูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์สาํ หรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2558
และ 2557 แสดงดังตารางได้ดงั นี
หนวย : พันบาท

งบการเงินรวม

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์
ณ วันที 1 มกราคม
ผลประโยชน์จ่ายโดยโครงการ
ต้นทุนบริ การปัจจุบนั และดอกเบีย
ขาดทุนจากการประมาณตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ประกันภัยทีรับรู ้ในระหว่างปี
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์
ณ วันที 31 ธันวาคม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558

2557

2558

2557

195,308
(10,163)
26,131

161,648
(4,180)
24,453

146,784
(5,203)
18,814

115,725
(2,576)
17,675

-

13,388

-

15,960

211,276

195,309

160,395

146,784
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รายงานประจําป 2558
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ค่าใช้จ่ายทีรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนสําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม มีดงั นี
หนวย : พันบาท

งบการเงินรวม

ต้นทุนบริ การปัจจุบนั
ดอกเบียจากภาระผูกพัน
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558

2557

2558

18,240
7,891
26,131

17,182
7,271
24,453

12,918
5,896
18,814

2557

12,220
5,455
17,675

ค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้นรับรู ้ในรายการต่อไปนีในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม มีดงั นี
หนวย : พันบาท

งบการเงินรวม

ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558

2557

2558

15,187
805
10,139
26,131

13,973
740
9,740
24,453

9,214
547
9,053
18,814

2557

8,426
504
8,745
17,675

กําไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยทีรับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน เกิดขึนจาก
หนวย : พันบาท

งบการเงินรวม

สมมติฐานประชากร
สมมติฐานทางการเงิน
การปรับปรุ งจากประสบการณ์
ผลต่าง
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558

2557

2558

-

(8,137)
(13,614)
35,999
(860)
13,388

-

2557

(7,593)
(9,134)
31,907
780
15,960

ณ วันที 31 ธันวาคม 2558 ระยะเวลาถัวเฉลียถ่วงนําหนักของภาระผูกพันผลประโยชน์ทีกําหนดไว้เป็ น 17 ปี
(2557 : 17 ปี )

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

รายงานประจําป 2558
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)
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ข้ อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย
ข้อสมมติ หลักในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย ณ วันทีรายงาน (แสดงโดยวิธีถวั เฉลียถ่วงนําหนัก)
ได้แก่
หนวย : รอยละ

งบการเงินรวม
2558

อัตราคิดลด
การเพิมขึนของเงินเดือนในอนาคต

4.3
5.5 – 8.0

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557

4.3
5.5 – 8.0

2558

4.3
5.5 – 8.0

2557

4.3
5.5 – 8.0

ข้อสมมติฐานเกียวกับอัตรามรณะในอนาคตถือตามข้อมูลทางสถิติทีเผยแพร่ ทวไปและตารางมรณะ
ั
การวิเคราะห์ ความอ่ อนไหว
การเปลียนแปลงในแต่ละข้อสมมติฐานทีเกียวข้องในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยทีอาจเป็ นไป
ได้อย่างสมเหตุสมผล ณ วันทีรายงาน โดยถือว่าข้อสมมติฐานอืนๆ คงที จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพันผลประโยชน์
ทีกําหนดไว้เป็ นจํานวนเงินดังต่อไปนี
หนวย : พันบาท

งบการเงินรวม

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์
ณ วันที 31 ธันวาคม 2558
อัตราคิดลด (เปลียนแปลงร้อยละ 1)
การเพิมขึนของเงินเดือนในอนาคต
(เปลียนแปลงร้อยละ 1)
ราคาทองคํา
(เปลียนแปลงร้อยละ 20)
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน
(เปลียนแปลงร้อยละ 20)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

เพิมขึน
371,596

ลดลง
(439,072)

เพิมขึน
278,868

ลดลง
(326,510)

434,030

(357,772)

323,956

(269,312)

408,376

(397,772)

304,949

(297,351)

382,626

(425,589)

286,527

(317,201)

แม้วา่ การวิเคราะห์นีไม่ได้คาํ นึงการกระจายตัวแบบเต็มรู ปแบบของกระแสเงินสดทีคาดหวังภายใต้โครงการดังกล่าว
แต่ได้แสดงประมาณการความอ่อนไหวของข้อสมมติฐานต่างๆ
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รายงานประจําป 2558
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

หุ้นกู้แปลงสภาพด้ อยสิ ทธิและสิ ทธิแปลงสภาพ
รายการเคลือนไหวของหุน้ กูแ้ ปลงสภาพด้อยสิ ทธิ และสิ ทธิ แปลงสภาพสําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม มีดงั นี
งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที
1 มกราคม
2558
ส่ วนของหุน้ กู้
หุ้นกู้แปลงสภาพด้อยสิ ทธิ
- ผูถ้ ือหุน้ รายย่อย (เลขที 1/2555)
หัก ส่ วนของสิ ทธิแปลงสภาพ
หัก ค่าใช้จ่ายในการออกหุน้ กูร้ อตัดบัญชี
สุ ทธิ
ส่ วนของสิ ทธิแปลงสภาพ

279
279
(25)
(18)
236
25

ตัดจําหน่าย
สําหรับปี

4
4
-

ใช้สิทธิ
แปลงสภาพ
(พันบาท)

ซือคืน
และยกเลิก

(4)
(4)

(275)
(275)
25
14
(236)
(25)

(4)
-

ณ วันที
31 ธันวาคม
2558

-

งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที
1 มกราคม
2557
ส่ วนของหุน้ กู้
หุ้นกู้แปลงสภาพด้อยสิ ทธิ
- ผูถ้ ือหุน้ รายย่อย (เลขที 1/2555)
หัก ส่ วนของสิ ทธิแปลงสภาพ
หัก ค่าใช้จ่ายในการออกหุน้ กูร้ อตัดบัญชี
สุ ทธิ
ส่ วนของสิ ทธิแปลงสภาพ

ตัดจําหน่าย
สําหรับปี

279
279
(25)
(105)
149

-

25

-

87
87

ใช้สิทธิ
แปลงสภาพ
(พันบาท)

ซือคืน
และยกเลิก

ณ วันที
31 ธันวาคม
2557

-

-

279
279
(25)
(18)
236

-

-
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รายงานประจําป 2558
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)

ที ประชุ มวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นในวันที 22 กันยายน 2554 ผูถ้ ือหุ ้นมีมติ ให้บริ ษทั ออกหุ ้นกูแ้ ปลงสภาพ จํานวนไม่เกิ น
2,250 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี
การเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่ อผู้ถือหุ้นเดิมของบริ ษัท
เสนอขายหุ น้ กูแ้ ปลงสภาพจํานวนเงินไม่เกิน 1,650 ล้านบาท ในอัตราจัดสรร 1,000 หุ น้ เดิมต่อ 1 หุ น้ กูแ้ ปลงสภาพ
เศษของหุน้ กูแ้ ปลงสภาพปัดขึนเป็ น 1 หน่วย

-

หุน้ กูแ้ ปลงสภาพมี
-

มูลค่าทีตราไว้และราคาเสนอขายหน่ วยละ 1,000 บาท มีอายุ 3 ปี อัตราดอกเบียร้อยละ 3 ต่อปี (กําหนดชําระ
ดอกเบียทุกๆ 6 เดือน) ใช้สิทธิ แปลงสภาพได้ทุกไตรมาสโดยมีระยะเวลาการใช้สิทธิ จากวันที 30 ธันวาคม 2554
ถึง 3 ปี นับจากวันทีออกหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ (โดยทีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ในวันที 26 เมษายน 2555 ได้มีมติ
ให้เลือนการใช้สิทธิ ครังแรกจากวันที 30 ธันวาคม 2554 เป็ น 30 มิถุนายน 2555)

-

ราคาแปลงสภาพไม่ตากว่
ํ าราคาตลาดถัวเฉลียถ่วงนําหนักของหุ ้นสามัญของบริ ษทั ณ ช่ วงเสนอขายบวกด้วย
ส่ วนเพิมร้อยละ 10 โดยอาจปรับเพิมขึนลดลงตามอัตราและวิธีทีกําหนดในข้อกําหนดสิ ทธิ

-

การไถ่ถอนหุน้ กูแ้ ปลงสภาพด้วยหุน้ สามัญแทนการชําระด้วยเงินสด ผูถ้ ือหุ น้ กูแ้ ปลงสภาพจะต้องแปลงสภาพที
ราคาแปลงสภาพ ณ วันครบกําหนดอายุหุ้นกูแ้ ปลงสภาพ หาก ณ วันครบกําหนดราคาตลาดของหุ น้ สามัญของ
บริ ษทั มีราคาเกินกว่าร้อยละ 110 ของราคาแปลงสภาพ

-

ราคาแปลงสภาพอยูท่ ี 1 บาทต่อหุน้

ถ้าผูถ้ ือหุน้ เดิมไม่ใช้สิทธิ จองซื อหุน้ กูแ้ ปลงสภาพจะเสนอขายต่อผูล้ งทุนอืนโดย
-

อายุหุ้นกู้ (ไม่เกิ น 5 ปี ) อัตราดอกเบี ย (ไม่เกิ นร้อยละ 5 ต่อปี ) ทังนี มูลค่าที ตราไว้ ราคาเสนอขายและราคา
แปลงสภาพ และระยะเวลาการใช้สิทธิ จะพิจารณาโดยคณะกรรมการบริ ษทั

เมือวันที 31 พฤษภาคม 2558 ผูถ้ ือหุ น้ กูแ้ ปลงสภาพเลขที 1/2558 จํานวนหนึ งราย ได้แจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ
แปลงสภาพเป็ นจํานวนรวม 4,000 หน่วย เป็ นจํานวนเงินทังสิ น 4,000 บาท โดยต่อมาได้รับการแปลงสภาพเป็ นหุ น้
สามัญของบริ ษทั แล้วในเดื อนมิ ถุนายน 2558 และบริ ษ ทั ได้จดทะเบี ย นการเพิ มของทุ นชํา ระแล้วดังกล่า วกับ
กระทรวงพาณิ ชย์เมือวันที 19 มิถุนายน 2558
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ทุนเรือนหุ้น
2558
2558

2557
2557

มูลค่าหุน้
ต่อหุน้
(บาท)

จํานวนหุน้

จํานวนเงิน
จํานวนหุน้
(พันหุ้ น / พันบาท)

จํานวนเงิน

ทุนจดทะเบียน
ณ วันที 1 มกราคม
- หุ น
้ สามัญ
- ลดหุ น
้
- ออกหุ น
้ ใหม่
ณ วันที 31 ธันวาคม
- หุ้นสามัญ

1
1
1

39,867,779
(5,604,116)
16,000,000

39,867,779
(5,604,116)
16,000,000

39,867,779
-

39,867,779
-

1

50,263,663

50,263,663

39,867,779

39,867,779

ทุนทีออกและชําระแล้ ว
ณ วันที 1 มกราคม
- หุ น
้ สามัญ
ออกหุ น้ ใหม่
ณ วันที 31 ธันวาคม
- หุ้นสามัญ

1
1

32,166,258
4

32,166,258
4

32,166,258
-

32,166,258
-

1

32,166,262

32,166,262

32,166,258

32,166,258

32,166,258
4

5,678,076
-

32,166,258
-

5,678,076
-

32,166,262

5,678,076

32,166,258

5,678,076

ส่ วนตํากว่ ามูลค่ าหุ้นสามัญ
ณ วันที 1 มกราคม
- หุ น
้ สามัญ
ออกหุ น้ ใหม่
ณ วันที 31 ธันวาคม
- หุ้นสามัญ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

รายงานประจําป 2558
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)

การออกหุ้นสามัญ
ทีประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ เมือวันที 20 เมษายน 2558 ผูถ้ ือหุน้ มีมติต่างๆ ดังนี
ในเดื อนมีนาคม 2558 บริ ษทั ได้จดทะเบียนลดทุน และทุนชําระแล้วกับกระทรวงพาณิ ชย์ บริ ษทั ลดทุนจดทะเบียน
โดยการยกเลิกหุน้ ทียังไม่ได้ออกจําหน่ายจํานวน 5,604,115,435 หุ น้ มูลค่าทีตราไว้หุน้ ละ 1 บาท การลดทุนทําให้ทุน
จดทะเบียนของบริ ษทั ลดลงจาก 39,867.78 ล้านบาท เป็ น 34,263.66 ล้านบาท
ในเดื อนมิถุนายน 2558 บริ ษทั ได้จดทะเบี ยนเพิมทุนจดทะเบี ยนกับกระทรวงพาณิ ชย์ บริ ษทั เพิมทุนจดทะเบี ยน
จํานวน 16,000 ล้านบาท จาก 34,263.66 ล้านบาท เป็ น 50,263.66 ล้านบาท โดยการออกหุ น้ สามัญเพิม 16,000,000,000
หุน้ มูลค่าทีตราไว้หุน้ ละ 1 บาท เพือเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจํากัด
21

สํ ารอง
สํารองตามกฎหมาย
ตามบทบัญญัติแห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริ ษทั จะต้องจัดสรรทุนสํารอง
(“สํารองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิ ประจําปี หลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่า
สํารองดังกล่าวมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสํารองนีจะนําไปจ่ายเป็ นเงินปันผลไม่ได้
องค์ ประกอบอืนของส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ผลต่ างจากการแปลงค่ างบการเงิน
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินแสดงในส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ประกอบด้วยผลต่างการแปลงค่าทังหมดจากงบการเงิน
ของหน่วยงานในต่างประเทศ
ผลต่ างจากการเปลียนแปลงในการตีราคาสิ นทรั พย์ ใหม่
ผลต่ างจากการเปลี ยนแปลงในการตี ราคาสิ นทรั พย์ใหม่แสดงในส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นประกอบด้วยผลรวมของการ
เปลียนแปลงสุ ทธิ ของการตี ราคาที ดิน อาคารและอุปกรณ์ทีแสดงในงบการเงิ นด้วยการตีราคาใหม่จนกระทังมีการ
ขายหรื อจําหน่าย
การเคลือนไหวในทุนสํารอง
การเคลือนไหวในทุนสํารองนําเสนอในงบแสดงการเปลียนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุน้
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รายงานประจําป 2558
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)

ส่ วนงานดําเนินงาน
ก่อนวันที 2 ตุลาคม 2558 กลุ่มบริ ษทั มี 4 ส่ วนงานทีรายงาน ดังรายละเอียดข้างล่าง ซึ งเป็ นหน่วยงานธุ รกิจทีสําคัญ
ของกลุ่ มบริ ษ ทั หน่ ว ยงานธุ ร กิ จที สํา คัญ นี ผลิ ตสิ นค้า และให้บริ การที แตกต่ า งกัน และมี การบริ หารจัดการแยก
ต่างหาก เนืองจากใช้เทคโนโลยีและกลยุทธ์ทางการตลาดทีแตกต่างกัน ผูม้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดําเนิ นงาน
สอบทานรายงานการจัดการภายในของแต่ละหน่วยงานธุรกิจทีสําคัญอย่างน้อยทุกไตรมาส การดําเนิ นงานของแต่ละ
ส่ วนงานทีรายงานของกลุ่มบริ ษทั โดยสรุ ปมีดงั นี
ส่ วนงานธุรกิจ
กลุ่มบริ ษทั เสนอส่ วนงานธุรกิจทีสําคัญ ดังนี
ส่ วนงาน 1
การผลิตเหล็กแผ่นรี ดร้อน
ส่ วนงาน 2
การบริ การซ่อมบํารุ ง
ส่ วนงาน 3
การบริ การท่าเรื อนําลึก
ส่ วนงาน 4
โรงงานผลิต Coke และโรงงานถลุงเหล็ก
ตามทีได้กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2 จากการชําระบัญชีของบริ ษทั สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จํากัด
ทํา ให้โรงงานผลิ ต _Coke_และโรงงานถลุงเหล็ก หยุด การดํา เนิ นงานตังแต่ ว นั ที _2_ตุ ลาคม_2558 ข้อมูลผลการ
ดําเนินงานของโรงงานผลิต Coke และโรงงานถลุงเหล็ก ได้นาํ มาเสนอเป็ นการดําเนินงานยกเลิก ดังนี
หนวย : พันบาท

โรงงานผลิต Coke และโรงงานถลุงเหล็ก
สําหรับระยะเวลา
ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2558
ถึงวันที่ 2 ตุลาคม 2558

รายได้จากลูกค้าภายนอก
รายได้ระหว่างส่ วนงาน
กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้จากส่ วนงาน
สิ นทรัพย์ตามส่ วนงานทีรายงาน ณ วันที 31 ธันวาคม 2558
หนีสิ นตามส่ วนงานทีรายงาน ณ วันที 31 ธันวาคม 2558

11,714,193
5,790,190
38,036,617
-

สําหรับปสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2557

32,200,494
14,608,493
(4,395,839)
42,025,093
4,486,305

ข้อมูลผลการดําเนินงานของแต่ละส่ วนงานทีรายงานได้รวมอยู่ดงั ข้างล่างนี ผลการดําเนิ นงานวัดโดยใช้กาํ ไรก่อนภาษีเงิน
ได้ของส่ วนงาน ซึ งนําเสนอในรายงานการจัดการภายในและสอบทานโดยผูม้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดําเนิ นงาน
ของกลุ่มบริ ษทั ผูบ้ ริ หารเชื อว่าการใช้กาํ ไรก่อนภาษีเงินได้ในการวัดผลการดําเนิ นงานนันเป็ นข้อมูลทีเหมาะสมในการ
ประเมินผลการดําเนินงานของส่ วนงานและสอดคล้องกับกิจการอืนทีดําเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน

สิ นทรัพย์ตามส่วนงานทีรายงาน
ณ วันที 31 ธันวาคม
หนี สิ นตามส่ วนงานทีรายงาน
ณ วันที 31 ธันวาคม
66,304,357
36,344,910

64,321,980

(443,928)

-

32,381,575

2557
(ปรับปรุงใหม)

26,880,704

(2,872,631)

-

รายได้ระหว่างส่ วนงาน

กําไร (ขาดทุน) ตามส่ วนงาน
ก่อนหักภาษีทีรายงาน

19,611,578

2558

การผลิตเหล็กแผ่นรีดร้ อน

รายได้จากลูกค้าภายนอก

ข้ อมูลเกียวกับส่ วนงานทีรายงาน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

338,782

354,778

(34,216)

185,013

416,453

2558

436,242

477,137

(143,621)

235,682

567,250

2557
(ปรับปรุงใหม)

การบริการซ่ อมบํารุง

313,954

1,813,756

(123,764)

99,037

144,974

2558

366,954

2,068,139

72,536

139,597

143,572

2557
(ปรับปรุงใหม)

การบริการท่ าเรือนําลึก

รายงานประจําป 2558
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)

(70,946)

(384,471)

162,307

(284,050)

-

2558

34,685,245

8,402,232

18,574

(375,279)

-

2557
(ปรับปรุงใหม)

ตัดรายการบัญชีระหว่างกัน

64,903,770

28,664,767

(2,868,304)

-

20,173,005

2558

รวม

71,833,351

77,251,865

(496,439)

-

33,092,397

2557
(ปรับปรุงใหม)

หนวย : พันบาท
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน

รายงานประจําป 2558
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)

การกระทบยอดกําไรหรื อขาดทุน และสินทรั พย์ ของส่ วนงานทีรายงาน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2558

หนวย : พันบาท
2557

กําไรหรือขาดทุน
รวมขาดทุนจากส่ วนงานทีรายงาน
ตัดรายการกําไรระหว่างส่ วนงาน
ตัดรายการส่ วนงานทียกเลิก
ขาดทุนรวมก่ อนภาษีเงินได้

(41,067,228)
162,307
38,036,617
(2,868,304)

(515,013)
18,574
(496,439)

สิ นทรัพย์
รวมสิ นทรัพย์ของส่ วนงานทีรายงาน
ตัดรายการสิ นทรัพย์ระหว่างส่ วนงาน
สิ นทรัพย์ รวม

29,049,238
(384,471)
28,664,767

68,849,633
8,402,232
77,251,865

ส่ วนงานภูมิศาสตร์
ส่ วนงานที 1
มีการจัดการ การผลิต และสํานักงานในประเทศไทย
ส่ วนงานที 2 และ 3 มีการดําเนิ นธุ รกิ จเฉพาะในประเทศไทยเท่านัน ไม่มีรายได้จากต่างประเทศหรื อสิ นทรัพย์ใน
ต่างประเทศทีมีสาระสําคัญ
ในการนําเสนอการจําแนกส่ วนงานภูมิศาสตร์ รายได้ตามส่ วนงานแยกตามทีตังทางภูมิศาสตร์ ของลูกค้า สิ นทรัพย์
ตามส่ วนงานแยกตามสถานทีตังทางภูมิศาสตร์ของสิ นทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

รายงานประจําป 2558
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)

245

ข้ อมูลเกียวกับส่ วนงานภูมิศาสตร์
หนวย : พันบาท

รายได
2558

ไทย
ญีปุ่ น
สหราชอาณาจักร
ยุโรป
อืนๆ
รวม

2557
(ปรับปรุงใหม)

20,100,903
31,854
20,500
3,097
16,651
20,173,005

32,835,336
71,420
147,726
26,547
11,368
33,092,397

ลูกค้ ารายใหญ่
รายได้จากลูกค้า 2 รายจากส่ วนงานที 1 ของกลุ่มบริ ษทั เป็ นเงินประมาณ 7,623 ล้านบาท (2557: 20,299 ล้ านบาท)
23

ค่ าใช้ จ่ายในการขาย
หนวย : พันบาท

งบการเงินรวม

ค่าขนส่ ง
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน
อืนๆ
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558

2557

2558

2557

308,046
30,351
6,417
344,814

269,652
32,030
9,146
310,828

308,046
22,817
4,934
335,797

269,652
23,740
5,117
298,509
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รายงานประจําป 2558
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ค่ าใช้ จ่ายในการบริหาร
หนวย : พันบาท

งบการเงินรวม

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
หนีสูญและหนีสงสัยจะสูญ
ค่าเสื อมราคาและตัดจําหน่าย
ค่าเช่าและค่าสาธารณูปโภค
ค่าตัดจําหน่ายทรัพย์สิน
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
ค่าภาษีและธรรมเนียมอืน
ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์
ค่าเบียประกัน
ค่าแรงและค่าจ้าง
ค่าฝึ กอบอรม
วัสดุสินเปลือง
ขาดทุนจากการขายวัตถุดิบ
ค่าเบียปรับ
ต้นทุนทีเกิดขึนในช่วงทีปริ มาณการ
ให้บริ การตํากว่าปกติ
อืนๆ
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558

2557
(ปรับปรุงใหม)

2558

2557

278,565
24,925
35,960
72,485
34,586
1,958
38,474
16,070
6,095
12,307
5,470
1,270
4,332
59,238
457,912

280,805
71,278
42,110
37,760
32,736
155
14,630
11,647
8,524
7,812
6,357
2,119
1,299
41,973
-

242,530
22,891
34,938
33,599
27,141
1,958
34,901
11,391
5,402
11,409
787
3,904
59,740
457,912

260,564
67,563
37,203
33,472
25,681
155
12,247
9,335
8,524
7,474
1,740
1,299
-

108,952
10,388
1,168,987

166,867
726,072

65,616
47,067
1,061,186

103,446
568,703

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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รายงานประจําป 2558
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)

247

ค่ าใช้ จ่ายผลประโยชน์ ของพนักงาน
หนวย : พันบาท

งบการเงินรวม

ผู้บริ หาร
เงินเดือนและค่าแรง
เงินสมทบกองทุนสํารองเลียงชี พ
เงินชดเชยตามกฎหมาย
ผลประโยชน์ระยะยาว

พนักงานอืน
เงินเดือนและค่าแรง
เงินสมทบกองทุนสํารองเลียงชี พ
เงินชดเชยตามกฎหมาย
ผลประโยชน์ระยะยาว
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558

2557
(ปรับปรุงใหม)

2558

2557

68,832
3,932
1,931
16
74,711

70,142
3,569
1,814
15
75,540

50,357
2,824
1,809
13
55,003

58,610
2,850
1,700
12
63,172

662,824
35,952
21,529
2,655
722,960
797,671

752,547
35,852
19,898
2,726
811,023
886,563

474,646
25,945
15,279
1,713
517,583
572,586

538,368
25,847
14,204
1,759
580,178
643,350

โครงการสมทบเงินที กําหนดไว้
กลุ่มบริ ษทั ได้จดั ตังกองทุนสํารองเลียงชี พสําหรับพนักงานของกลุ่มบริ ษทั บนพืนฐานความสมัครใจของพนักงาน
ในการเป็ นสมาชิ กของกองทุน โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมในอัตราร้อยละ 5 ถึง อัตราร้อยละ 10 ของเงิ นเดื อนทุก
เดือน และกลุ่มบริ ษทั จ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 5 ถึง อัตราร้อยละ 10 ของเงินเดือนของพนักงานทุกเดือน กองทุน
สํารองเลียงชี พนี ได้จดทะเบียนเป็ นกองทุนสํารองเลียงชี พตามข้อกําหนดของกระทรวงการคลังและจัดการกองทุน
โดยผูจ้ ดั การกองทุนทีได้รับอนุญาต

248
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รายงานประจําป 2558
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ
หนวย : พันบาท

งบการเงินรวม

การเปลียนแปลงในสิ นค้าสําเร็ จรู ปและงานระหว่างทํา
วัตถุดิบและวัสดุสินเปลืองใช้ไป
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน
ค่าแรงและค่าจ้างเหมาภายนอก
ค่านํามันเชือเพลิงและพลังงานไฟฟ้ า
ค่าเสื อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ค่าซ่อมบํารุ ง
ค่าขนส่ ง
ขาดทุนจากมูลค่าสิ นค้าคงเหลือลดลง (กลับรายการ)
ค่าธรรมเนียมบริ การ
ค่าใช้จ่ายขันตําทีต้องจ่ายตามสัญญาเช่าดําเนินงาน
หนีสูญและหนีสงสัยจะสูญ
ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์
ประมาณการขาดทุนจากการชําระบัญชีของบริ ษทั ย่อย
ขาดทุนจากการขายวัตถุดิบ
ค่าเบียปรับ
อืนๆ
รวมต้ นทุนขาย ต้ นทุนการให้ บริการ ค่ าใช้ จ่ายในการขาย
และค่ าใช้ จ่ายในการบริหาร

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558

2557
(ปรับปรุงใหม)

2558

2557

1,639,638
15,141,971
722,960
235,566
395,289
467,735
159,790
311,323
(239,139)
38,474
34,535
43,960
8,709
59,970
431,031
1,454,445

610,038
27,455,264
811,023
199,717
508,409
597,867
256,167
271,475
454,151
14,630
33,190
42,110
16,304
41,973
560,490

1,689,494
15,077,614
517,583
575,638
348,103
153,244
308,046
(239,139)
34,901
34,535
34,938
8,017
64,328,526
59,740
431,031
1,406,756

755,387
27,081,389
580,178
736,870
466,395
246,887
269,652
454,151
12,247
33,190
37,203
16,264
469,965

20,906,257

31,872,808

84,769,027

31,159,778

รายงานประจําป 2558
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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249

ต้ นทุนทางการเงิน
หนวย : พันบาท

งบการเงินรวม
2558

ดอกเบียจ่าย
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
ขาดทุนจากสัญญาแลกเปลียนอัตราดอกเบีย
รวม
28

2,376,516
9,234
2,599
2,388,349

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557
(ปรับปรุงใหม)

2558

2557

1,691,175
7,555
12,587
1,711,317

2,345,440
8,909
2,599
2,356,948

1,669,894
7,203
12,587
1,689,684

ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ ทีรั บรู้ในกําไรหรื อขาดทุน
หนวย : พันบาท

งบการเงินรวม
หมายเหตุ

ภาษีเงินได้ ของปี ปัจจุบัน
สําหรับปี ปัจจุบนั
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
การเปลียนแปลงของผลต่างชัวคราว
รวม

14

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558

2557

5,854

4,452

(13,709)
(7,855)

(29,898)
(25,446)

2558

2557

-

-

(149)
(149)

-
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รายงานประจําป 2558
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ภาษีเงินได้ ทีรั บรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน
หนวย : พันบาท

งบการเงินรวม
2558

ก่อนภาษี
เงินได้
ผลต่างจากการแปลงค่าหน่วยงานใน
(555,555)
ต่างประเทศ
การด้อยค่าของทีดินอาคาร และอุปกรณ์
จากการตีราคาสิ นทรัพย์ในงวดก่อน
(92,130)
ค่าเสื อมราคาของส่ วนเกินทุนจาก
การตีราคา
(179,170)
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ประกันภัยสําหรับ
โครงการผลประโยชน์พนักงาน
รวม
(826,855)

รายได้
(ค่าใช้จ่าย)
ภาษีเงินได้

2557

รายได้
(ค่าใช้จ่าย) สุ ทธิ จากภาษี
เงินได้
ภาษีเงินได้

สุ ทธิ จาก
ภาษีเงินได้

ก่อนภาษี
เงินได้

-

(555,555)

(37,582)

-

(37,582)

18,426

(73,704)

-

-

-

36,011

(143,159)

(237,112)

48,402

(188,710)

54,437

(772,418)

(13,388)
(288,082)

(514)
47,888

(13,902)
(240,194)
หนวย : พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558

ก่อนภาษี
เงินได้
การด้อยค่าของทีดินอาคาร และอุปกรณ์
(92,130)
จากการตีราคาสิ นทรัพย์ในงวดก่อน
ค่าเสื อมราคาของส่ วนเกินทุนจาก
การตีราคา
(159,637)
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ประกันภัยสําหรับ
โครงการผลประโยชน์พนักงาน
รวม
(251,767)

2557

รายได้
(ค่าใช้จ่าย)
ภาษีเงินได้

สุ ทธิ จาก
ภาษีเงินได้

18,426

(73,704)

-

-

32,412

(127,225)

(214,990)

43,623

(171,367)

50,838

(200,929)

(15,960)
(230,950)

43,623

(15,960)
(187,327)

ก่อนภาษี
เงินได้

รายได้
(ค่าใช้จ่าย) สุ ทธิ จากภาษี
เงินได้
ภาษีเงินได้
-

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

รายงานประจําป 2558
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)
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การกระทบยอดเพือหาอัตราภาษีทีแท้ จริ ง
งบการเงินรวม
2558

ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้รวม
จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้
ผลกระทบจากความแตกต่างของอัตราภาษีสาํ หรับกิจการ
ในต่างประเทศ
รายได้ทีไม่ตอ้ งเสี ยภาษี
ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี
การใช้ขาดทุนทางภาษีทีเดิมไม่ได้บนั ทึก
ผลขาดทุนในปี ปัจจุบนั ทีไม่รับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์และหนีสิ นภาษีเงินได้ทีไม่ได้บนั ทึกระหว่างปี
อืนๆ
รวม

2557

อัตราภาษี
(ร้ อยละ)

อัตราภาษี
(ร้ อยละ)

(พันบาท)

(พันบาท)

20

(2,868,304)
(573,661)

20

(4,892,278)
(978,456)

1
(3)
-

(25,176)
73,555
-

1
3
(1)
2

(29,558)
(169,738)
40,942
(79,014)

(21)
3
-

603,356
(85,929)
-

(21)
(3)
1

1,046,720
160,724
(17,066)
(25,446)

(7,855)
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558

อัตราภาษี
(ร้ อยละ)
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้รวม
จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้
รายได้ทีไม่ตอ้ งเสี ยภาษี
ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี
การใช้ขาดทุนทางภาษีทีเดิมไม่ได้บนั ทึก
สิ นทรัพย์และหนีสิ นภาษีเงินทีไม่ได้บนั ทึกระหว่างปี
รวม

20
(1)
(19)
-

(พันบาท)
(67,123,662)
(13,424,732)
(6,173)
47,226
568,238
12,815,292
(149)

2557

อัตราภาษี
(ร้ อยละ)

(พันบาท)

20
5
(12)
23
(36)

(346,270)
(69,254)
(16,900)
40,009
(79,014)
125,159

-

-

การลดอัตราภาษีเงินได้ นิติบคุ คล
พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร ฉบับที 577 พ.ศ. 2557
ลงวันที 10 พฤศจิกายน 2557 ให้ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 20 ของกําไรสุ ทธิ สาํ หรับรอบระยะเวลาบัญชี
ปี 2558 ทีเริ มในหรื อหลังวันที 1 มกราคม 2558
เมื อวันที 22 มกราคม 2559 ในการประชุ มสภานิ ติ บญ
ั ญัติแ ห่ งชาติ ไ ด้มีมติ อนุ มตั ิ ใ ห้ปรั บลดอัตราภาษี เ งิ น ได้
นิติบุคคลจากอัตราร้อยละ 30 เป็ นอัตราร้อยละ 20 ของกําไรสุ ทธิ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ทีเริ มในหรื อหลังวันที
1 มกราคม 2559 เป็ นต้นไป
กลุ่มบริ ษทั ใช้อตั ราภาษีเงิ นได้ทีลดลงเหลือร้อยละ 20 ในการวัดมูลค่าสิ นทรัพย์และหนี สิ นภาษีเงิ นได้รอการตัด
บัญชี ณ วันที 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ตามคําชีแจงของสภาวิชาชีพบัญชีทีออกในปี 2555
29

สิ ทธิประโยชน์ จากการส่ งเสริมการลงทุน
คณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุ นอนุ มตั ิ ให้กลุ่มบริ ษทั ได้รับสิ ทธิ ประโยชน์หลายประการในฐานะผูไ้ ด้รับการ
ส่ งเสริ มการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริ มการลงทุน พ.ศ. 2520 เกียวกับ (1) ผลิตเหล็กแผ่นรี ดร้อนและเหล็ก
แผ่นรี ดร้อนเคลือบนํามัน (2) บริ การขนถ่ายสิ นค้าสําหรับเรื อเดินทะเล (3) บริ การเรื อกําลังสู ง (4) ผลิตเครื องจักร
และอุ ป กรณ์ สํา หรั บ งานอุ ต สาหกรรม ชิ นส่ ว นเครื องจักรกล การซ่ อ มแซมและปรั บปรุ ง อุ ป กรณ์ เ ครื องจัก ร
อุตสาหกรรม และโครงสร้างโลหะสําหรับงานอุตสาหกรรม

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

รายงานประจําป 2558
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)

ซึ งพอสรุ ปสาระสําคัญได้ดงั นี
(ก) ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับเครื องจักรทีได้รับอนุมตั ิโดยคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุน
(ข) ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับวัตถุดิบและวัสดุทีจําเป็ นทีนําเข้ามา
(ค) ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุ ทธิ ทีได้จากการประกอบกิจการการจําหน่ายเหล็กแผ่นรี ดร้อน
และเหล็กแผ่นรี ดร้อนเคลือบนํามันรวมกันไม่เกิ น 1.6 ล้านตัน ต่อปี เป็ นระยะเวลา 8 ปี นับตังแต่วนั ที เริ มมี
รายได้จากการประกอบกิจการนัน (วันที 13 พฤษภาคม 2547)
(ง) ได้รับยกเว้นภาษีเงิ นได้นิติบุคคลสําหรั บกําไรสุ ทธิ ทีได้จากการประกอบกิ จการที ได้รับการส่ งเสริ มรวมกัน
ไม่เกิ นร้ อยละ 100 ของเงิ นลงทุน ไม่รวมค่าที ดิ นและทุนหมุนเวียนเป็ นระยะเวลา 8 ปี นับตังแต่ วนั ที เริ ม
มีรายได้จากการประกอบกิจการนัน (14 พฤศจิกายน 2549) ภาษีเงินได้นิติบุคคลทีได้รับยกเว้นดังกล่าวมีจาํ นวน
ไม่เกิน 1,146 ล้านบาท ทังนี จะปรับเปลียนตามจํานวนเงินลงทุนโดยไม่รวมค่าทีดินและทุนหมุนเวียนทีแท้จริ ง
ในวันเปิ ดดําเนิ นการตามโครงการที ได้รับการส่ งเสริ มและได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสําหรั บเครื องจักรตามที
คณะกรรมการอนุมตั ิ
(จ) ได้รับยกเว้นภาษีเงิ นได้นิติบุคคลสําหรั บกําไรสุ ทธิ ทีได้จากการประกอบกิ จการที ได้รับการส่ งเสริ มรวมกัน
ไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุน ไม่รวมค่าทีดินและทุนหมุนเวียนเป็ นระยะเวลา 8 ปี นับตังแต่วนั ทีมีรายได้
จากการประกอบกิจการนัน (วันที 4 กรกฎาคม 2555) ภาษีเงินได้นิติบุคคลทีได้รับการยกเว้นดังกล่าวมีจาํ นวน
ไม่เกิน 300 ล้านบาท ทังนี จะปรับเปลียนตามจํานวนเงิ นลงทุนโดยไม่รวมค่าทีดินและทุนหมุนเวียนทีแท้จริ ง
ในการเปิ ดดําเนินงานตามโครงการทีได้รับการส่ งเสริ ม
(ฉ) ได้รับยกเว้นภาษีเงิ นได้นิติบุคคลสํา หรั บกําไรสุ ทธิ ทีได้จากการประกอบกิ จการที ได้รับการส่ งเสริ มรวมกัน
ไม่เกิ นร้ อยละ 100 ของเงิ นลงทุน ไม่รวมค่าที ดิ นและทุนหมุนเวียนเป็ นระยะเวลา 8 ปี นับตังแต่ วนั ที เริ ม
มี ร ายได้จากการประกอบกิ จการนัน ภาษี เ งิ นได้นิติ บุค คลที ได้รั บ การยกเว้นดังกล่ า วมี จาํ นวนไม่เ กิ น 167
ล้านบาท ทังนี จะปรั บเปลี ยนตามจํานวนเงิ นลงทุนโดยไม่รวมค่าที ดิ นและทุนหมุนเวียนที แท้จริ งในวันเปิ ด
ดําเนินการตามโครงการทีได้รับการส่ งเสริ ม
เนืองจากเป็ นกิจการทีได้รับการส่ งเสริ มการลงทุน กลุ่มบริ ษทั จะต้องปฏิบตั ิตามเงือนไขและข้อกําหนดตามทีระบุไว้
ในบัตรส่ งเสริ มการลงทุน
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รายได้ทีได้รับการส่ งเสริ มการลงทุนและทีไม่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุนสําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม สรุ ปได้
ดังนี
หนวย : พันบาท

งบการเงินรวม
2558

กิจการทีได้รับ
การส่งเสริ ม
ขายและบริ การ
ต่างประเทศ
ขายและบริ การ
ในประเทศ
ตัดรายการ
ระหว่างกัน
รวมรายได้

-

กิจการทีไม่ได้รับ
การส่งเสริ ม

2557

รวม

72,102

72,102

18,432

20,366,520

20,384,952

(18,237)
195

(265,812)
20,172,810

(284,049)
20,173,005

กิจการทีได้รับ
การส่งเสริ ม
-

กิจการทีไม่ได้รับ
การส่งเสริ ม

รวม

256,624

256,624

169,517

33,041,535

33,211,052

(107,692)
61,825

(267,587)
33,030,572

(375,279)
33,092,397
หนวย : พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558

กิจการทีได้รับ
การส่งเสริ ม
ขายต่างประเทศ
ขายและบริ การ
ในประเทศ
รวมรายได้

กิจการทีไม่ได้รับ
การส่งเสริ ม

2557

รวม

กิจการทีได้รับ
การส่งเสริ ม

กิจการทีไม่ได้รับ
การส่งเสริ ม

รวม

-

31,854

31,854

-

217,374

217,374

-

19,579,724
19,611,578

19,579,724
19,611,578

-

32,164,201
32,381,575

32,164,201
32,381,575
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255

32,166,262

32,166,262
(0.09)

กําไร (ขาดทุน) ต่ อหุ้นขันพืนฐาน (บาท)

(1.18)

4

32,166,258

4

32,166,258

จํานวนหุน้ สามัญทีออก ณ วันที 1 มกราคม

(38,036,617)

การ
ดําเนินงานที
ยกเลิก

ผลกระทบจากการแปลงสภาพหุน้ กู้ วันที
31 พฤษภาคม 2558
จํานวนหุ้นสามัญโดยวิธีถัวเฉลีย
ถ่ วงนําหนัก (ขันพืนฐาน)

(2,860,449)

กําไร(ขาดทุน)สําหรับปี ทีเป็ นส่วนของผูถ้ ือ
หุน้ ของบริ ษทั

การดําเนินงาน
ต่อเนือง

2558

(1.27)

32,166,262

4

32,166,258

(40,897,066)

รวม

2557

(0.01)

32,166,258

-

32,166,258

(470,993)

(0.14)

32,166,258

-

32,166,258

(4,395,839)

การ
ดําเนินงานที
การดําเนินงาน
ต่อเนือง
ยกเลิก
(พันบาท/พันหุ้น)

งบการเงินรวม

(0.15)

32,166,258

-

32,166,258

(4,866,832)

รวม

(2.09)

32,166,262

4

32,166,258

(67,123,513)

2558

2558

(0.01)

32,166,258

-

32,166,258

(346,270)

2557

2557

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ขาดทุนต่อหุ ้นขันพืนฐาน/ปรับลดสําหรับแต่ละปี สิ นสุ ดวันที_31_ธันวาคม_2558 และ_2557 คํานวณจากขาดทุน สําหรับปี ที เป็ นส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นสามัญของบริ ษทั และจํานวนหุ ้นสามัญที
ออกจําหน่ายแล้วระหว่างปี แต่ละปี โดยวิธีถวั เฉลียถ่วงนําหนัก แสดงการคํานวณดังนี

กําไรต่ อหุ้นขันพืนฐาน

กําไร (ขาดทุน) ต่ อหุ้นขันพืนฐาน/ปรับลด

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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กําไรต่ อหุ้นปรั บลด
หุ ้นที เพิมขึ นจากการถือเสมือนว่ามีการแปลงสภาพไม่ถูกนํามารวมในการคํานวณจํานวนต่ อหุ ้นปรั บลดของ งบ
การเงินรวมและงบการเงินของบริ ษทั สําหรับปี 2558 และ 2557 ทีมีผลการดําเนิ นงานขาดทุน เนื องจากตัวเลขทีใช้
ในการบ่งชี (ขาดทุนจากการดําเนิ นงานต่อเนื องที เป็ นของผูถ้ ือหุ น้ สามัญของบริ ษทั ใหญ่หลังปรับด้วยดอกเบี ยจ่าย
ในการออกหุน้ กู)้ เป็ นลบ (เป็ นขาดทุนไม่ใช่กาํ ไร)
31

เครืองมือทางการเงิน
นโยบายการจัดการความเสียงทางด้ านการเงิน
กลุ่มบริ ษทั มีความเสี ยงจากการดําเนินธุรกิจตามปกติจากการเปลียนแปลงอัตราดอกเบียและอัตราแลกเปลียนเงินตรา
ต่างประเทศ และจากการไม่ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดตามสัญญาของคู่สัญญา กลุ่มบริ ษทั ไม่มีการถือหรื อออกเครื องมือ
ทางการทีเป็ นตราสารอนุพนั ธ์ เพือการเก็งกําไรหรื อการค้า
การจัดการความเสี ยงเป็ นส่ วนทีสําคัญของธุ รกิจของกลุ่มบริ ษทั กลุ่มบริ ษทั มีระบบในการควบคุมให้มีความสมดุล
ของระดับความเสี ยงให้เป็ นทียอมรับได้ โดยพิจารณาระหว่างต้นทุนทีเกิดจากความเสี ยงและต้นทุนของการจัดการ
ความเสี ยง ฝ่ ายบริ หารได้มีการควบคุมกระบวนการการจัดการความเสี ยงของกลุ่มบริ ษทั อย่างต่อเนื องเพือให้มนใจ
ั
ว่ามีความสมดุลระหว่างความเสี ยงและการควบคุมความเสี ยง
การบริ หารจัดการทุน
นโยบายของคณะกรรมการบริ ษทั คือการรักษาระดับเงินทุนให้มนคงเพื
ั
อรักษานักลงทุน เจ้าหนี และความเชื อมัน
ของตลาดและก่อให้เกิดการพัฒนาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการได้มีการกํากับดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน
ซึ งกลุ่มบริ ษทั พิ จารณาจากสัดส่ วนของผลตอบแทนจากกิ จกรรมดําเนิ นงานต่ อส่ วนของเจ้าของรวม ซึ งไม่รวม
ส่ วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุม อีกทังยังกํากับดูแลระดับการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ สามัญ
ความเสียงด้ านอัตราดอกเบีย
ความเสี ยงด้านอัตราดอกเบีย หมายถึงความเสี ยงทีเกิดจากการเปลียนแปลงทีจะเกิดในอนาคตของอัตราดอกเบียใน
ตลาด ซึ งส่ งผลกระทบต่อการดําเนิ นงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริ ษทั เนื องจากดอกเบียของหลักทรัพย์ทีเป็ น
ตราสารหนี และเงินกูย้ ืมส่ วนใหญ่มีอตั ราคงที กลุ่มบริ ษทั มีความเสี ยงด้านอัตราดอกเบียทีเกิ ดจากเงินกูย้ ืม (ดูหมาย
เหตุประกอบงบการเงินข้อ 15) กลุ่มบริ ษทั ได้ลดความเสี ยงดังกล่าวโดยทําให้แน่ใจว่าดอกเบียทีเกิดจากหลักทรัพย์ที
เป็ นตราสารหนี และเงิ นกูย้ ืมส่ วนใหญ่มีอตั ราคงที และใช้เครื องมือทางการเงินทีเป็ นตราสารอนุ พนั ธ์ซึงส่ วนใหญ่
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เป็ นสัญญาแลกเปลียนอัตราดอกเบีย เพือใช้ในการจัดการความเสี ยงทีเกิดจากความผันผวนของอัตราดอกเบียทีเกิด
จากหลักทรัพย์ทีเป็ นตราสารหนีและเงินกูย้ ืมเป็ นการเฉพาะ
อัตราดอกเบียทีแท้จริ งของหนี สิ นทางการเงินทีมีภาระดอกเบีย ณ วันที 31 ธันวาคม และระยะทีครบกําหนดชําระ
หรื อกําหนดอัตราใหม่มีดงั นี
งบการเงินรวม
อัตราดอกเบีย
ทีแท้จริ ง
(ร้ อยละต่ อปี )
ปี 2558
หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะสันจากสถาบันการเงิน
- ส่ วนทีมีหลักประกัน
- ส่ วนทีไม่มีหลักประกัน
เงินกูย้ มื ระยะสันจากบุคคลหรื อกิจการที
เกียวข้องกัน-ส่ วนทีไม่มีหลักประกัน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ส่ วนทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี
เงินกูย้ มื ระยะยาวทีจัดประเภทเป็ นหนีสิ น
หมุนเวียน
หนีสิ นตามสัญญาเช่าการเงินส่ วนทีถึงกําหนด
ชําระภายในหนึงปี
หนีสิ นตามสัญญาเช่าซือส่ วนทีถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึงปี
ไม่ หมุนเวียน
หนีสิ นตามสัญญาเช่าการเงิน
หนีสิ นตามสัญญาเช่าซือ
รวม

3.35 – 18.00

ภายใน 1 ปี

หลังจาก 1 ปี
แต่ภายใน 5 ปี หลังจาก 5 ปี
(พันบาท)

รวม

12,030,538
128,562

-

-

12,030,538
128,562

8.50

637,000

-

-

637,000

6.75 – 23.00

7,033,461

-

-

7,033,461

6.75 – 23.00

6,629,285

-

-

6,629,285

6.50 – 7.56

68,763

-

0.39 – 6.69

3,630

-

-

3,630

6.50 – 7.56
0.39 – 6.69

26,531,239

72,005
1,003
73,008

-

72,005
1,003
26,604,247

68,763

258

รายงานประจําป 2558
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

งบการเงินรวม
อัตราดอกเบีย
ทีแท้จริ ง
(ร้ อยละต่ อปี )

ปี 2557
หมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชี
เงินกูย้ มื ระยะสันจากสถาบันการเงิน
- ส่ วนทีมีหลักประกัน
- ส่ วนทีไม่มีหลักประกัน
เงินกูย้ มื ระยะสันจากบุคคลหรื อกิจการที
เกียวข้องกัน-ส่ วนทีไม่มีหลักประกัน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ส่ วนทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี
เงินกูย้ มื ระยะยาวทีจัดประเภทเป็ นหนีสิ น
หมุนเวียน
หุน้ กูแ้ ปลงสภาพด้อยสิ ทธิ
หนีสิ นตามสัญญาเช่าการเงินส่ วนทีถึงกําหนด
ชําระภายในหนึงปี
หนีสิ นตามสัญญาเช่าซือส่ วนทีถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึงปี
ไม่ หมุนเวียน
หนีสิ นตามสัญญาเช่าการเงิน
หนีสิ นตามสัญญาเช่าซือ
รวม

ภายใน 1 ปี

หลังจาก 1 ปี
แต่ภายใน 5 ปี หลังจาก 5 ปี
(พันบาท)

รวม

187,476

-

-

187,476

21,917,566
137,015

-

-

21,917,566
137,015

8.50

396,294

-

-

396,294

4.49 – 7.33

6,100,661

-

-

6,100,661

4.49 – 7.33
3.00

23,572,702
236

-

-

23,572,702
236

6.50 –15.00

54,692

-

-

54,692

0.39 – 7.50

6,602

-

-

6,602

6.50 – 15.00
0.39 – 7.50

52,373,244

-

139,627
3,338
52,516,209

3.35 – 7.85

139,627
3,338
142,965
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
อัตราดอกเบีย
ทีแท้จริ ง
(ร้ อยละต่ อปี )
ปี 2558
หมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชี
เงินกูย้ มื ระยะสันจากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสันจากบุคคลหรื อกิจการที
เกียวข้องกัน-ส่ วนทีไม่มีหลักประกัน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินส่ วน
ทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี
เงินกูย้ มื ระยะยาวทีจัดประเภทเป็ นหนีสิ น
หมุนเวียน
หนีสิ นตามสัญญาเช่าซือส่ วนทีถึงกําหนด
ชําระภายในหนึงปี
ไม่ หมุนเวียน
หนีสิ นตามสัญญาเช่าซือ
รวม

ภายใน 1 ปี

หลังจาก 1 ปี
แต่ภายใน 5 ปี หลังจาก 5 ปี
(พันบาท)

รวม

11,888,671

-

-

11,888,671

8.50

645,000

-

-

645,000

6.75 – 23.00

7,033,461

-

-

7,033,461

6.75 – 23.00

6,629,285

-

-

6,629,285

4.76 – 6.69

2,912

-

-

2,912

4.76 – 6.69

26,199,329

-

843
26,200,172

3.35 – 18.00

843
843
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
อัตราดอกเบีย
ทีแท้จริ ง
(ร้ อยละต่ อปี )
ปี 2557
หมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชี
เงินกูย้ มื ระยะสันจากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสันจากบุคคลหรื อกิจการที
เกียวข้องกัน-ส่ วนทีไม่มีหลักประกัน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินส่ วน
ทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี
เงินกูย้ มื ระยะยาวทีจัดประเภทเป็ นหนีสิ น
หมุนเวียน
หุน้ กูแ้ ปลงสภาพด้อยสิ ทธิ
หนีสิ นตามสัญญาเช่าซือส่ วนทีถึงกําหนด
ชําระภายในหนึงปี
ไม่ หมุนเวียน
หนีสิ นตามสัญญาเช่าซือ
รวม

ภายใน 1 ปี

หลังจาก 1 ปี
แต่ภายใน 5 ปี หลังจาก 5 ปี
(พันบาท)

รวม

3.35 – 4.17

17,179
11,889,596

-

-

17,179
11,889,596

7.63 – 8.50

41,460

-

-

41,460

6.75 – 7.33

5,736,332

-

-

5,736,332

6.75 – 7.33
3.00

7,916,544
236

-

-

7,916,544
236

4.76 – 6.69

4,732

-

-

4,732

4.76 – 6.69

25,606,079

2,460
2,460

-

2,460
25,608,539

ความเสียงจากเงินตราต่ างประเทศ
กลุ่มบริ ษทั มีความเสี ยงจากอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ ซึ งเกิ ดจากการซื อสิ นค้าและการขายสิ นค้าทีเป็ น
เงินตราต่างประเทศ กลุ่มบริ ษทั ได้ทาํ สัญญาซื อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึ งรายการดังกล่าวจะมีอายุไม่เกิน
หนึ งปี เพือป้ องกันความเสี ยงของหนี สิ นทางการเงิ นที เป็ นเงิ นตราต่างประเทศ สัญญาซื อขายเงิ นตราต่างประเทศ
ล่วงหน้า ณ วันทีรายงานเป็ นรายการทีเกียวข้องกับรายการซื อและขายสิ นค้าทีเป็ นเงินตราต่างประเทศในงวดถัดไป

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

รายงานประจําป 2558
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)

261

ณ วันที 31 ธันวาคม กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั มีความเสี ยงจากอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศอันเป็ นผลมาจาก
การมีสินทรัพย์และหนีสิ นทีเป็ นเงินตราต่างประเทศดังนี
หนวย : พันบาท

งบการเงินรวม
2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557

2558

2557

เงินเหรี ยญสหรั ฐ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนีการค้า
หนีสิ นทางการเงินทีมีภาระดอกเบีย
เจ้าหนีการค้า
ประมาณการหนีสิ นภายใต้สญ
ั ญาคําประกัน
และอืนๆ
หนีสิ นหมุนเวียนอืน
ยอดบัญชีในงบดุลทีมีความเสี ยง

1,496
(2,587,002)

161,464
439,614
(26,445,346)
(7,093,072)

(2,576,387)

28,803
(7,689,702)

(30,534,752)
(889,096)
(34,009,354)

(789,348)
(33,726,688)

(30,534,752)
(889,096)
(34,000,235)

(789,348)
(8,450,247)

สัญญาซื อขายเงินตราต่างประเทศ
ยอดความเสี ยงคงเหลือสุ ทธิ

(1,506)
(34,007,848)

6,559,896
(27,166,792)

(34,000,235)

6,559,896
(1,890,351)

เงินปอนด์ สเตอร์ ลิง
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนีการค้า
เจ้าหนีการค้า
หนีสิ นหมุนเวียนอืน
ยอดบัญชีในงบดุลทีมีความเสี ยง

547
(3,785)
(3,238)

3,102
180,666
(3,197,668)
(3,013,900)

(3,785)
(3,785)

-

สัญญาซื อขายเงินตราต่างประเทศ
ยอดความเสี ยงคงเหลือสุ ทธิ

(3,238)

3,197,668
183,768

(3,785)

-
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หนวย : พันบาท

งบการเงินรวม
2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557

2558

2557

เงินยูโร
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนีการค้า
เจ้าหนีการค้า
หนีสิ นหมุนเวียนอืน
ยอดบัญชีในงบดุลทีมีความเสี ยง

627
(4,844)
(7,606)
(11,823)

398
83,857
(99,627)
(8,821)
(24,193)

(4,844)
(7,606)
(12,450)

(26,054)
(8,821)
(34,875)

สัญญาซื อขายเงินตราต่างประเทศ
ยอดความเสี ยงคงเหลือสุ ทธิ

(11,823)

73,573
49,380

(12,450)

(34,875)

เงินเยน
เจ้าหนีการค้า
ยอดบัญชีในงบดุลทีมีความเสี ยง
ยอดความเสี ยงคงเหลือสุ ทธิ

(319)
(319)
(319)

(291)
(291)
(291)

(291)
(291)
(291)

(266)
(266)
(266)

เงินหรี ยญออสเตรเลีย
ลูกหนีการค้า
ยอดบัญชีในงบดุลทีมีความเสี ยง

462
462

4,331
4,331

-

-

สัญญาซื อขายเงินตราต่างประเทศ
ยอดความเสี ยงคงเหลือสุ ทธิ

(468)
(6)

4,331

-

-
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ความเสียงทางด้ านสินเชือ
ความเสี ยงทางด้านสิ นเชือ คือความเสี ยงทีลูกค้าหรื อคู่สัญญาไม่สามารถชําระหนี แก่กลุ่มบริ ษทั ตามเงือนไขทีตกลง
ไว้เมือครบกําหนด
ฝ่ ายบริ หารได้กาํ หนดนโยบายทางด้านสิ นเชือเพือควบคุมความเสี ยงทางด้านสิ นเชือดังกล่าวอย่างสมําเสมอ โดยการ
วิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกค้าทุกรายทีขอวงเงินสิ นเชื อในระดับหนึ งๆ ณ วันทีรายงานไม่พบว่ามีความเสี ยง
จากสิ นเชื อทีเป็ นสาระสําคัญ ความเสี ยงสู งสุ ดทางด้านสิ นเชื อแสดงไว้ในราคาตามบัญชี ของสิ นทรัพย์ทางการเงิ น
แต่ละรายการในงบดุล อย่างไรก็ตาม เนืองจากกลุ่มบริ ษทั มีฐานลูกค้าจํานวนมาก ฝ่ ายบริ หารไม่ได้คาดว่าจะเกิดผล
เสี ยหายทีมีสาระสําคัญจากการเก็บหนีไม่ได้
ความเสียงจากสภาพคล่ อง
กลุ่มบริ ษทั มีการควบคุมความเสี ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดับของเงิ นสดและรายการเที ยบเท่ า
เงิ นสดให้เพียงพอต่อการดําเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั และเพือทําให้ผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสด
ลดลง
การกําหนดมูลค่ ายุติธรรม
นโยบายการบัญชีและการเปิ ดเผยของกลุ่มบริ ษทั กําหนดให้มีการกําหนดมูลค่ายุติธรรมทังสิ นทรัพย์และหนี สิ นทัง
ทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงินทีผูซ้ ื อและผูข้ ายตกลงแลกเปลียนสิ นทรัพย์
หรื อชําระหนีสิ นกัน ในขณะทีทังสองฝ่ ายมีความรอบรู ้และเต็มใจในการแลกเปลียนกัน และสามารถต่อรองราคากัน
ได้อย่างเป็ นอิสระในลักษณะของผูท้ ีไม่มีความเกียวข้องกัน วัตถุประสงค์ของการวัดมูลค่าและหรื อการเปิ ดเผยมูลค่า
ยุติธรรมถูกกําหนดโดยวิธีต่อไปนี ข้อมูลเพิมเติ มเกี ยวกับสมมติ ฐานในการกําหนดมูลค่ายุติธรรมถูกเปิ ดเผยใน
หมายเหตุทีเกียวข้องกับสิ นทรัพย์และหนีสิ นนันๆ
มูลค่ายุติธรรมของลูกหนีการค้าและลูกหนีระยะสันอืนๆ เป็ นมูลค่าทีใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชี
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์ทีเป็ นตราสารทุนและตราสารหนีทีถือไว้เพือค้า ทีจะถือไว้จนครบกําหนด
และเผือขาย พิจารณาโดยอ้างอิงกับราคาเสนอซื อ ณ วันทีในรายงาน มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนทีจะถือไว้จนครบ
กําหนดถูกพิจารณาเพือความมุ่งหมายในการเปิ ดเผยในงบการเงินเท่านัน
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มูลค่ายุติธรรมของสัญญาแลกเปลียนอัตราดอกเบี ยถือตามราคาอ้างอิงของนายหน้า ราคาอ้างอิงเหล่านันสามารถ
ทดสอบหาความสมเหตุสมผลได้ ด้วยการคิดลดประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต ภายใต้ขอ้ กําหนดต่างๆ และ
วันสิ นสุ ดของแต่ละสัญญา และโดยการใช้อตั ราดอกเบียในท้องตลาดของเครื องมือทางการเงิ นที คล้ายคลึงกัน ณ
วันทีวัดมูลค่า
หากมีราคาตลาด มูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าถือตามราคาตลาดของวันทีทําสัญญา
ล่วงหน้า ในกรณี ทีไม่มีราคาตลาด ให้ประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยการคิดลดจากผลต่างระหว่างราคาล่วงหน้าตาม
สัญญา กับราคาล่วงหน้าของสัญญาปั จจุ บนั ณ วันที รายงานที ครบกําหนดในวันเดี ยวกัน โดยใช้อตั ราดอกเบี ย
ประเภททีใช้กบั ธุรกรรมการเงินทีปลอดความเสี ยง เช่น พันธบัตรรัฐบาล
มูลค่ า ยุ ติ ธ รรมของหนี สิ นทางการเงิ นที ไม่ ใ ช่ ต ราสารอนุ พ ันธุ์ ซึ งพิ จ ารณาเพื อจุ ด ประสงค์ในการเปิ ดเผยใน
งบการเงิ น คํานวณจากมูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงิ นสดในอนาคตของเงิ นต้นและดอกเบี ย ซึ งคิ ดลดโดยใช้อตั รา
ดอกเบี ยในท้องตลาด ณ วันที ในรายงาน ในกรณี ของหุ ้นกูแ้ ปลงสภาพ อัตราดอกเบี ยในท้องตลาดพิ จารณาจาก
หนี สิ นที มี ความคล้ายคลึ งกันซึ งไม่มีสิทธิ เลื อกแปลงสภาพ สําหรั บหนี ตามสัญญาเช่ าการเงิ น อัตราดอกเบี ยใน
ท้องตลาดพิจารณาจากสัญญาเช่าทีมีความคล้ายคลึงกัน
มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี สิ นทางการเงินพร้อมทังมูลค่าตามบัญชี ตามทีปรากฏในงบแสดงฐานะทางการเงิน
ณ วันที 31 ธันวาคม มีดงั นี
หนวย : พันบาท

งบการเงินรวม

มูลค่ายุติธรรม
ปี 2558
หมุนเวียน
สัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศ – หนีสิ น(WCE)
รวม
ปี 2557
หมุนเวียน
สัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศ – หนีสิ น
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

มูลค่า
ตามบัญชี

1,952
1,952

1,974
1,974

9,916,271
9,916,271

9,831,137
9,831,137

มูลค่ายุติธรรม

มูลค่า
ตามบัญชี

-

-

6,645,675
6,645,675

6,559,896
6,559,896

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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ภาระผูกพันกับบุคคลหรือกิจการทีไม่ เกียวข้ องกัน
หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558

2557

2558

2557

47
47

132
132

44
44

16
16

ภาระผูกพันรายจ่ ายฝ่ ายทุน
สั ญญาที ยังไม่ ได้ รับรู้
เครื องจักรและอุปกรณ์
รวม

ณ วันที 31 ธันวาคม 2558 กลุ่มบริ ษทั มีรายจ่ายฝ่ ายทุนจํานวน 42.7 ล้านบาท จํานวน 0.06 ล้านยูโร และจํานวน 0.03
ล้านปอนด์ ทีเกียวข้องกับการซื อและติดตังเครื องจักรและอุปกรณ์
ณ วันที 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั มีรายจ่ายฝ่ ายทุนจํานวน 39.9 ล้านบาท จํานวน 0.03 ล้านปอนด์ และจํานวน 0.06
ล้านยูโร ทีเกียวข้องกับการซื อและติดตังเครื องจักรและอุปกรณ์
หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม
2558

2557

2558

2557

16
5
21

23
4
27

14
3
17

4
4

560

4,212
67
151
1,336
5,766

559

2,184
3
106
1,253
3,546

ภาระผูกพันจากสัญญาเช่ าดําเนินงาน
ทียกเลิกไม่ ได้
ภายในระยะเวลาหนึงปี
ระยะเวลามากกว่าหนึ งปี ถึงห้าปี
รวม
ภาระผูกพันอืนๆ
สัญญาซื อวัตถุดิบ
เลตเตอร์ออฟเครดิต
หนังสื อคําประกันจากธนาคาร
สัญญาอืนๆ
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

-

176
645
1,381

-

106
635
1,300
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ณ วันที 31 ธันวาคม 2558 กลุ่มบริ ษทั มีหนังสื อคําประกันที ออกโดยธนาคารในนามบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ซึ ง
เกียวเนืองกับภาระผูกพันทางปฏิบตั ิบางประการตามปกติธุรกิจของกลุ่มบริ ษทั ซึ งประกอบด้วย หนังสื อคําประกัน
เพือคําประกัน
การจัดตังทําเนี ยบท่าเทียบเรื อและโรงพักสิ นค้าให้ไว้แก่กรมศุลกากรจํานวน 11 ล้านบาท (2557: จํานวน
11 ล้ านบาท)
x การปฏิบตั ิงานตามสัญญาจํานวน 54.8 ล้านบาท จํานวน 0.03 ล้านปอนด์ และจํานวน 0.03 ล้านเหรี ยญ
ออสเตรเลีย (2557: จํานวน 29.9 ล้ านบาท จํานวน 0.03 ล้ านปอนด์ และจํานวน 0.03 ล้ านเหรี ยญ
ออสเตรเลีย) และ
x การใช้ไฟฟ้ าจํานวน 106.7 ล้านบาท (2557: จํานวน 106.7 ล้ านบาท)
x

ณ วันที 31 ธันวาคม 2558 กลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันอืนจากการทําสัญญาซื ออะไหล่และวัสดุ อุปกรณ์และสัญญา
ซ่ อมบํารุ งเป็ นจํานวน 122.7 ล้านบาท จํานวน 2.8 ล้านเหรี ยญสหรัฐ จํานวน 1.8 ล้านยูโร จํานวน 6.5 ล้านปอนด์
และจํานวน 3.4 ล้านเยนญีปุ่ น (2557: จํานวน 1,027 ล้ านบาท จํานวน 2.9 ล้ านเหรี ยญสหรั ฐ จํานวน 2.8 ล้ านยูโร
จํานวน 0.2 ล้ านปอนด์ และจํานวน 3.3 ล้ านเยนญีปุ่ น)
ณ วันที 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั มีภาระผูกพันอืนจากการทําสัญญาซื ออะไหล่และวัสดุอุปกรณ์และสัญญาซ่ อม
บํารุ งเป็ นจํานวน 112.9 ล้านบาท จํานวน 2.8 ล้านเหรี ยญสหรัฐ (2557: จํานวน 112.9 ล้ านบาท จํานวน 2.8 ล้ าน
เหรี ยญสหรั ฐ จํานวน 1.8 ล้ านยูโร จํานวน 6.5 ล้ านปอนด์ และจํานวน 3.3 ล้ านเยนญีปุ่ น)
33

หนีสิ นทีอาจเกิดขึนและสิ นทรัพย์ ทีอาจเกิดขึน
หนีสินทีอาจเกิดขึน
ณ วันที 31 ธันวาคม กลุ่มบริ ษทั มีหนีสิ นทีอาจเกิดขึนจากการทีธนาคารได้ออกหนังสื อคําประกัน ในเรื องดังต่อไปนี
หนวย : พันบาท

งบการเงินรวม

การใช้ไฟฟ้ า
การประกันผลงาน
อืนๆ
รวม

2558

2557

106,652
56,494
13,160
176,306

106,652
26,945
17,497
151,094

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558

2557

104,452
1,110
105,562

104,452
1,110
105,562

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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ข้ อพิพาท
เมือวันที 9 กรกฎาคม 2553 สํานักงานที ดินจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ สาขาบางสะพานได้เรี ยกให้บริ ษทั และบริ ษทั
ย่อยทําการส่ งหนังสื อรับรองการทําประโยชน์ (น.ส. 3 ก.) (“หนังสื อรับรอง”) ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ ง
จํานวนหลายแปลง (มูลค่ารวม 123.1|ล้านบาทของบริ ษทั และ 187.6|ล้านบาทของบริ ษทั ย่อย)|เพื อทําการยกเลิ ก
ต่อมาสํานักงานทีดินจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ สาขาบางสะพานได้ออกประกาศการดําเนิ นการออกใบแทนหนังสื อ
รับรองการทําประโยชน์ (น.ส. 3 ก.) บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้ยืนฟ้ องเจ้าพนักงานทีดินจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ สาขา
บางสะพาน ต่อศาลปกครองกลาง เพือขอให้ศาลปกครองกลางมีคาํ พิพากษาเพิกถอนการออกประกาศ พร้อมกันนี
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยยังได้ยืนคําร้องขอให้ศาลปกครองกลางกําหนดมาตรการหรื อวิธีการคุม้ ครองเพือบรรเทาทุกข์
ชัวคราวแก่ ผฟู ้ ้ องคดี ดว้ ย โดยศาลได้รับคําฟ้ องไว้พิจารณาแล้ว ซึ งปั จจุบนั อยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาล
อย่างไรก็ตาม ในการจัดทํางบการเงิ น บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้บนั ทึ กค่าเผือการด้อยค่าของที ดิ นและสิ นทรัพย์ที
ตังอยูบ่ นทีดินดังกล่าวทังจํานวนในปี 2550 และ 2551 แล้วตามลําดับ
วันที 1 กันยายน 2553 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้ยืนฟ้ องอธิ บดี กรมที ดิ นและรองปลัดกระทรวงมหาดไทยต่อศาล
ปกครองกลาง โดยขอให้ศาลปกครองกลางมีคาํ พิพากษาเพิกถอนคําสังอธิ บดีกรมทีดินลงวันที 5 มกราคม 2553 ที
ได้มีคาํ สังเพิกถอนและแก้ไขรู ปแผนที และเนื อที ของหนังสื อรั บรอง และให้เพิกถอนคําวินิจฉัยอุทธรณ์ ของรอง
ปลัดกระทรวงมหาดไทย รวมทังได้ขอให้ศาลไต่สวนคําร้องขอทุเลาคําบังคับตามคําสังทางปกครองดังกล่าว ขณะนี
คดี อยู่ระหว่างศาลส่ งคําให้การของผูถ้ ูกฟ้ องให้แก่ บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย นอกจากนันศาลได้มีคาํ สังให้รวมการ
พิจารณาคดี นี เข้ากับคดี ซึงบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้ยืนฟ้ องเจ้าพนักงานที ดิ นจังหวัดประจวบคี รีขนั ธ์ สาขาบาง
สะพาน ดังกล่าวข้างต้นแล้ว
เมือวันที 20 ธันวาคม 2553 นายอําเภอบางสะพาน ในฐานะเจ้าหน้าที ผูค้ วบคุมและรักษาป่ าสงวนแห่ งชาติ ป่าคลอง
แม่รําพึง จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ได้มีคาํ สังเป็ นหนังสื อแจ้งแก่บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ให้ออกจากทีดิน และงดเว้นการ
กระทําใดๆในเขตทีดิน ซึ งอธิ บดีกรมทีดินได้มีคาํ สังให้เพิกถอนเอกสารสิ ทธิ ทีดินตามหนังสื อรับรอง และสํานักงาน
ทีดินจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ได้ออกใบแทนหนังสื อรับรองภายในวันที 30 มกราคม 2554
เมื อวันที 30 มี นาคม 2554 บริ ษทั และบริ ษ ทั ย่อ ยได้ยื นฟ้ องต่ อต่ อศาลปกครองกลาง โดยขอให้เพิ กถอนคํา สัง
นายอําเภอบางสะพาน ที มีคาํ สังเมือวันที 20 ธันวาคม 2553 ให้บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยออกจากป่ าสงวนแห่ งชาติ ป่า
คลองแม่รําพึง จังหวัดประจวบคี รีขนั ธ์และงดเว้นการกระทําใดๆในเขตป่ าสงวนแห่ งชาติ ขณะนี อยู่ระหว่างการ
พิจารณาของศาลปกครองกลาง
เมื อวันที 6 สิ งหาคม 2556 ศาลปกครองกลางมี ค าํ สังทุ เ ลาการบังคับ คดี ทีสังให้บริ ษ ทั และบริ ษ ทั ย่อยออกจาก
ป่ าสงวนแห่งชาติ ป่ าคลองแม่รําพึง จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ และงดเว้นการกระทําใด ๆ ในเขตป่ าสงวนแห่งชาติ
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อย่างไรก็ตาม ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยเชื อว่าไม่ว่าผลการพิจารณาจะเป็ นอย่างไร ก็จะไม่มีผลกระทบ
ต่อการดําเนินงานในอนาคตของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
สินทรั พย์ ทีอาจเกิดขึน
เมือวันที 6 มิถุนายน 2554 บริ ษทั ได้ยืนฟ้ องต่อกรมทีดินและกรมการปกครองโดยบริ ษทั ได้เรี ยกร้องค่าเสี ยหายกรณี
ถูกเพิ กถอนเอกสารสิ ทธิ ที ดิ นตามหนังสื อรั บรองการทําประโยชน์ (น.ส.3 ก) ขณะนี อยู่ในระหว่างรอคําสังศาล
ปกครองในการรับคําฟ้ อง
34

มาตรฐานการรายงานทางการเงินไทยทียังไม่ ได้ ใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที ออกและปรับปรุ งใหม่หลายฉบับได้มีการประกาศและยังไม่มีผลบังคับใช้และ
ไม่ ได้นํามาใช้ในการจัด ทํา งบการเงิ นนี มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที ออกและปรั บปรุ งใหม่เ หล่ า นี อาจ
เกียวข้องกับการดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั และถือปฏิบตั ิกบั งบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ทีเริ มในหรื อหลัง
วันที 1 มกราคม 2559 กลุ่มบริ ษทั ไม่มีแผนทีจะนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินเหล่านีมาใช้ก่อนวันถือปฏิบตั ิ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 1 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 2 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 7 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 8 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 10 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 12 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 16 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 17 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 18 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 19 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 21 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 23 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 24 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 26 (ปรับปรุ ง 2558)

เรือง
การนําเสนองบการเงิน
สิ นค้าคงเหลือ
งบกระแสเงินสด
นโยบายการบัญชี การเปลียนแปลงประมาณการทางบัญชี
และข้อผิดพลาด
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
ภาษีเงินได้
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
สัญญาเช่า
รายได้
ผลประโยชน์ของพนักงาน
ผลกระทบจากการเปลียนแปลงของอัตราแลกเปลียน
เงินตราต่างประเทศ
ต้นทุนการกูย้ ืม
การเปิ ดเผยข้อมูลเกียวกับบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกัน
การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมือออก
จากงาน
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 27 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 28 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 33 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 34 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 36 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 37 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 38 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 2
(ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 3
(ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 5
(ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 8
(ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 10
(ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 11
(ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 12
(ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 13
(ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 15
(ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 27
(ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 29
(ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 32
(ปรับปรุ ง 2558)
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เรือง
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
กําไรต่อหุน้
งบการเงินระหว่างกาล
การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ประมาณการหนีสิ น หนีสิ นทีอาจเกิดขึน และสิ นทรัพย์ที
อาจเกิดขึน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
การรวมธุรกิจ
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถือไว้เพือขายและการดําเนินงานที
ยกเลิก
ส่ วนงานดําเนิ นงาน
งบการเงินรวม
การร่ วมการงาน
การเปิ ดเผยข้อมูลเกียวกับส่ วนได้เสี ยในกิจการอืน
การวัดมูลค่ายุติธรรม
สัญญาเช่าดําเนินงาน-สิ งจูงใจทีให้แก่ผเู ้ ช่า
การประเมินเนือหาสัญญาเช่าทีทําขึนตามรู ปแบบกฎหมาย
การเปิ ดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริ การ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน-ต้นทุนเว็บไซต์
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที 1 (ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที 4 (ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที 5 (ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที 10 (ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที 14 (ปรับปรุ ง 2558)

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที 17 (ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที 18 (ปรับปรุ ง 2558)
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เรือง
การเปลียนแปลงในหนีสิ นทีเกิดขึนจากการรื อถอน การ
บูรณะ และหนีสิ นทีมีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน
การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่
สิ ทธิ ในส่ วนได้เสี ยจากกองทุนรื อถอน การบูรณะ และการ
ปรับปรุ งสภาพแวดล้อม
งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
ข้อจํากัดสิ นทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อกําหนด
เงินทุนขันตําและปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี สําหรับ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 19 (ปรับปรุ ง 2558) เรื อง
ผลประโยชน์ของพนักงาน
การจ่ายสิ นทรัพย์ทีไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
การโอนสิ นทรัพย์จากลูกค้า

ผูบ้ ริ หารคาดว่าจะนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินทีออกและปรับปรุ งใหม่ตามประกาศสภาวิชาชี พบัญชี มาใช้
และถือปฏิบตั ิ โดยผูบ้ ริ หารพิจารณาถึงผลกระทบทีอาจเกิดขึนจากการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีออก
และปรับปรุ งใหม่ดงั กล่าวต่องบการเงินรวมหรื องบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ งคาดว่าไม่มีผลกระทบทีมีสาระสําคัญต่อ
งบการเงินในงวดทีถือปฏิบตั ิ
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การจัดประเภทรายการใหม่
รายการบางรายการในงบการเงิน 2557ได้มีการจัดประเภทรายการใหม่เพือให้สอดคล้องกับการนําเสนอในงบการเงิน
ปี 2558 ดังนี
หนวย : พันบาท

งบการเงินรวม
2557

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที 31 ธันวาคม 2557
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
หนีสิ นสัญญาเช่าการเงิน
เจ้าหนีการค้า
เจ้าหนีอืนจากกิจการทีเกียวข้องกัน
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงินทีถึงกําหนด
ชําระภายในหนึงปี
เงินกูย้ ืมระยะยาวทีจัดประเภทเป็ นหนีสิ นหมุนเวียน
รวม

ก่อนจัด
ประเภทใหม่

จัดประเภทใหม่

หลังจัด
ประเภทใหม่

53,815
(139,627)
(10,851,790)
(840,550)

(41,400)
41,400
49,032
(49,032)

12,415
(98,227)
(10,802,758)
(889,582)

(6,100,661)
(23,572,702)

(1,538,668)
1,538,668
-

(7,639,329)
(22,034,034)

การจัดประเภทรายการใหม่นี เนืองจากผูบ้ ริ หารเห็นว่ามีความเหมาะสมกับธุรกิจของกลุ่มบริ ษทั มากกว่า

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)
สํานักงานใหญ :
28/1 อาคารประภาวิทย ชั้น 2 - 3
ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท : 0-2238-3063-82,
0-2630-0280-6
โทรสาร : 0-2236-8890,
0-2236-8892
www.ssi-steel.com

สํานักงานโรงงาน :
9 หมูที่ 7 ถนนบานกลางนา - ยายพลอย
ตําบลแมรําพึง อําเภอบางสะพาน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ 77140
โทรศัพท : 0-3269-1403-5,
0-3269-1412-5,
0-3269-1419-20
โทรสาร : 0-3269-1416,
0-3269-1421

