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และความเชื่อมั่น

พันธกิจ
สรางสรรคนวัตกรรมผลิตภัณฑเหล็ก
และบริการที่มีมูลคาเพิ่มกับลูกคา
สรางคุณคารวมและความเชื่อมั่นกับ
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การทํางานเปนทีม

service-mind
สํานึกในการใหบริการ

iFacts
We do
what we say
ทําในสิ่งที่เราพูด

Never give up
สู ไมถอย

Anything is
possible
ทุกอยางเปนไปได

Be the leader
of change
เปนผูนํา
การเปลี่ยนแปลง

One for all,
all for one
เพื่อสวนรวม
รวมเปนหนึ่งเดียว

Deliver more than
expected
ใหมากกวา
ที่ถูกคาดหวัง
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ผลประกอบการสําคัญ
2559

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

2558

2557

(ปรับปรุงใหม)

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

19,824
20,305
15,195
4,629
(2,869)
24,228
67,667
(43,439)
(44,089)
(14.47)
N.A.
(12.06)
N.A.
(0.09)
(1.37)

20,173
20,495
19,389
784
(40,959)
23,351
63,991
(40,640)
(41,271)
(203.04)
N.A.
(86.22)
N.A.
(1.27)
(1.28)

33,092
33,344
30,835
2,256
(4,903)
71,656
70,695
960
244
(14.82)
(97.69)
(6.27)
9.61
(0.15)
0.01

2559

2558

2557

0.05
0.05
0.03
0.04
32,166
1.00
19
1
1,608
49
27.26
72.74
N.A.
-

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

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

ขอมูลรายป 2557 มีการจัดประเภทใหมเพื่อใชในการเปรียบเทียบ

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

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

ขอมูล ณ วันที่ 26 เมษายน 2559 ซึ่งเปนวันซื้อขายวันสุดทายของหลักทรัพย SSI ในป 2559
ขอมูล ณ วันทําการสุดทายของเดือนธันวาคม หรือวันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนลาสุด

บริ ษั ท สหวิ ริ ย าสตี ล อิ น ดั ส ตรี จํ า กั ด (มหาชน)

รายไดจากการขายและใหบริการ

ขาดทุนสุทธิ

หนวย : ลานบาท

หนวย : ลานบาท

33,092
2559

2558

2557

(2,869)
(4,903)
19,824

20,173

2559

2558

2557

(40,959)

มูลคา
หลักทรัพย
ตามราคาตลาด

การบริโภคเหล็กรีดรอน
ของประเทศไทยเปรียบเทียบกับ
ปริมาณการจําหนายของบริษัท

ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย
เฉลี่ยรายวันเปรียบเทียบกับ
มูลคาซื้อขายเฉลี่ยรายวัน

การบริโภคเหล็กแผนรีดรอนของประเทศไทย
(ลานตัน)
ปริมาณการจําหนายของบริษัท (ลานตัน)

ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยรายวัน (ลานหุน)
มูลคาซื้อขายเฉลี่ยรายวัน (ลานบาท)

1.23

1

2559

1,608
2559

ลานบาท

2559

7.38

19

1.13

9

2558

1,287
2558

ลานบาท

2558

6.49

81

1.47

2557

20

9,329
2557

ลานบาท
6.96

2557
57
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สารจากประธานกรรมการบริษัท

เรียนทานผูถือหุน
ตามที่บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ ไดยื่นคํารองขอฟนฟูกิจการตอศาลลมละลายกลางเมื่อวันที่
1 ตุลาคม 2558 เนื่องจากกลุมบริษัทประสบปญหาขาดทุนอยางหนัก อันเนื่องจากธุรกิจโรงถลุงเหล็ก ซึ่งดําเนินงานโดยบริษัท สหวิริยา
สตีลอินดัสตรี ยูเค จํากัด (“SSI UK”) บริษัทยอยในสหราชอาณาจักรของบริษัท รวมทั้ง SSI UK ยื่นคํารองขอยกเลิกกิจการและชําระบัญชี
(Liquidation) ตอศาล ทําใหกลุมธนาคารเจาหนี้รายใหญของ SSI UK เรียกให SSI UK ชําระหนี้ที่คงคางอยูตามเงื่อนไขการกูยืมเงิน
และขอใหบริษัทรวมรับผิดชอบในการชําระหนี้ดังกลาวในฐานะผูคํ้าประกัน สําหรับหนี้คงคางจากวงเงินกูจํานวน 790 ลานดอลลารสหรัฐ
หรือประมาณ 2.8 หมื่นลานบาท และนอกจากนี้กลุมธนาคารเจาหนี้รายใหญของบริษัทไดเรียกใหบริษัทชําระหนี้คงคางอยูตามเงื่อนไข
การกูยืมเงิน สําหรับหนี้วงเงินกูประมาณ 2.39 หมื่นลานบาทนั้น
หลังจากที่ศาลมีคําสั่งใหบริษัทฟนฟูกิจการและแตงตั้งบริษัทเปนผูทําแผนแลว บริษัทไดจัดทําแผนและไดดําเนินการยื่นแผนฟนฟู
กิจการตอเจาพนักงานพิทักษทรัพยภายในระยะเวลาที่กําหนด โดยที่ประชุมเจาหนี้ ไดลงมติยอมรับแผนและแผนที่แกไขของบริษัท และ
ศาลไดมคี าํ สัง่ เห็นชอบดวยแผนฟน ฟูกจิ การโดยทีแ่ ผนฟน ฟูกจิ การไดกาํ หนดใหบริษทั เปนผูบ ริหารแผน ซึง่ กระบวนการจัดทําแผนฟน ฟูนี้
สําเร็จตามกรอบเวลาที่ไดวางแผนไว
โดยสรุป ในป 2559 ที่ผานมามีพัฒนาการและเหตุการณสําคัญที่เกี่ยวของกระบวนการฟนฟูกิจการของบริษัทดังนี้
10 มีนาคม 2559
27 เมษายน 2559
15 กันยายน 2559

15 ธันวาคม 2559

ศาลลมละลายกลางมีคําสั่งใหบริษัทฟนฟูกิจการและตั้งบริษัทเปนผูทําแผนฟนฟูกิจการ (“ผูทําแผน”)
ตลาดหลักทรัพยขึ้นเครื่องหมาย SP (Suspension) หามซื้อหรือขายหลักทรัพยของ SSI ตั้งแตวันที่ 27 เมษายน
2559 เปนตนไปจนกวาบริษทั จะสามารถดําเนินการปรับปรุงแกไขฐานะการเงินและการดําเนินงานใหเปนไปตาม
ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย
เจาพนักงานพิทักษทรัพยจัดประชุมเจาหนี้เพื่อพิจารณาแผนฟนฟูกิจการของบริษัท ซึ่งที่ประชุมเจาหนี้ ไดลงมติ
ยอมรับแผนและแผนที่แกไขคิดเปนรอยละ 91.90 ของเจาหนี้ที่มีสิทธิออกเสียง พรอมทั้งมีมติตั้งคณะกรรมการ
เจาหนี้ จํานวน 3 ราย ไดแก ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน), ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) และธนาคาร
ทิสโก จํากัด (มหาชน)
ศาลลมละลายกลางไดมีคําสั่งเห็นชอบดวยแผนฟนฟูกิจการและโดยที่แผนฟนฟูกิจการไดกําหนดใหบริษัท
สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) เปนผูบริหารแผน (“ผูบริหารแผน”)

แมวาบริษัทอยูในชวงระหวางรอคําสั่งเห็นชอบดวยแผนฯ จากศาล และขอจํากัดดานเงินทุน คณะกรรมการบริษัทซึ่งทําหนาที่เปน
คณะกรรมการของผูทําแผนฟนฟูกิจการของบริษัทไดกํากับดูแลใหมีการดําเนินการใหมีกําไรสุทธิจากการดําเนินงานตามปกติของธุรกิจ
หลัก แสดงใหเห็นถึงผลประกอบการที่ดีขึ้นในงบการเงินรวมป 2559 โดยบริษัทสามารถรักษาระดับรายไดจากการขายและใหบริการรวม
19,824 ลานบาท ใกลเคียงกับปกอนหนาซึ่งอยูที่ 20,173 ลานบาท อยางไรก็ตาม เนื่องจากคาการรีด (HRC Spread) ที่เพิ่มขึ้น รวมทั้ง
การควบคุมคาใชจายและลดตนทุนไดโดยที่เรายังสามารถรักษาศักยภาพหรือความสามารถหลายอยางไว ทําใหป 2559 เรามีกําไรขั้นตน
4,629 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 491 จากปกอนหนาซึ่งอยูที่ 784 ลานบาท มี EBITDA 2,143 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 1,442 เมื่อเทียบกับ
EBITDA 139 ลานบาทในปกอนหนา (ไมรวมผลขาดทุนจากยกเลิกธุรกิจโรงถลุงเหล็ก)

บริ ษั ท สหวิ ริ ย าสตี ล อิ น ดั ส ตรี จํ า กั ด (มหาชน)

การทีบ่ ริษทั มีรายได้จากการด�ำเนินธุรกิจการค้าและมีเงินทุนหมุนเวียนทีเ่ พียงพอส�ำหรับการผลิตและจ�ำหน่ายสินค้า เนือ่ งจากได้รบั
การสนับสนุนจากลุม่ ผูม้ สี ว่ นได้เสียต่างๆ เป็นอย่างดี ทัง้ ลูกค้า คูค่ า้ ทีย่ งั มีความมัน่ ใจต่อความสามารถในการด�ำเนินงานของบริษทั รวมถึง
ความทุม่ เท ความร่วมมือของพนักงาน การสร้างสรรค์นวัตกรรม การลดต้นทุน การปรับปรุงกระบวนการท�ำงาน การคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
รวมถึงการสร้างตลาดใหม่ๆ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะส่งผลต่อสภาพคล่อง ผลการด�ำเนินงาน และฐานะทางการเงินของบริษัท ท�ำให้แผนส�ำเร็จ
ได้เร็วกว่าที่ก�ำหนด
บริษทั ยังคงมุง่ เน้นการพัฒนาสังคมและชุมชนตามแนวทางการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน เพือ่ สร้างความแข็งแกร่งให้กบั กลุม่ ผูม้ สี ว่ นได้เสีย
บนหลักพื้นฐานสามประการคือ ความคิดสร้างสรรค์ การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย และประสิทธิภาพของการด�ำเนินการ โดยในปี
2559 บริษัทได้ด�ำเนินโครงการเพื่อสังคมและชุมชน 42 โครงการ แบ่งออกเป็นสองส่วน ส่วนแรก คือ การพัฒนาทุนทางสังคมซึ่งมุ่งเน้น
การสร้างความแข็งแกร่งให้กบั ผูด้ อ้ ยโอกาสในสังคม และส่วนทีส่ อง คือ การพัฒนาชุมชน ใน 4 ด้านหลัก คือ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมอาชีพและพัฒนารายได้ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี รวมทั้งการสนับสนุนเพิ่มเติม
ในกิจกรรมด้านศาสนาและวัฒนธรรมพืน้ ถิน่ (ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิม่ เติมได้ในรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ประจ�ำปี 2559)
คณะกรรมการฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการก�ำกับดูแลการบริหารจัดการของบริษัทอย่างเต็มที่ภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี ผลจาก
การด�ำเนินการดังกล่าวท�ำให้บริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Certified
Companies of Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption) จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตในปี 2559 และรางวัลต่างๆ ที่บริษัทได้รับ ประกอบด้วยรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น
ด้ า นความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และสภาพแวดล้ อ มในการท� ำ งานระดั บ ประเทศ ประจํ า ปี 2559 (รางวั ล ต่ อ เนื่ อ ง 5 ปี )
รางวัลเกียรติยศสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานประเภท 10 ปีติดต่อกัน (พ.ศ. 2549 - 2559)
รางวัลสถานประกอบการที่มีการจัดการและรักษาสภาพแวดล้อมตามมาตรการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมดีเด่น
ประจ�ำปี 2559 (EIA Monitoring Awards 2016) และรางวัลองค์กรสนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น ประจ�ำปี 2559
ทั้งนี้ หลังจากศาลล้มละลายกลางได้มีค�ำสั่งเห็นชอบด้วยแผนฟื้นฟูกิจการและโดยที่แผนฟื้นฟูกิจการได้ก�ำหนดให้บริษัท สหวิริยา
สตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน) เป็นผู้บริหารแผน (“ผู้บริหารแผน”) บริษัทจะได้ด�ำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทอย่างเคร่งครัด
ทั้งการจัดกลุ่มเจ้าหนี้ การปรับโครงสร้างทุน การช�ำระหนี้ตามกลุ่มของเจ้าหนี้ เพื่อให้เกิดผลส�ำเร็จตามแผน คือ บริษัทได้ช�ำระหนี้เงินต้น
คงค้างให้แก่เจ้าหนี้ทุกรายตามแผนฟื้นฟูกิจการในจ�ำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของภาระหนี้เงินต้นคงค้างที่บริษัทต้องจ่ายและช�ำระ
ตามแผน และบริษัทได้รับเงินลงทุนใหม่จากผู้ร่วมลงทุนมาช�ำระหนี้หรือมีการแปลงหนี้เป็นทุนตามแผนฟื้นฟูกิจการ เป็นผลให้ส่วนของ
ผู้ถือหุ้นในงบการเงินเป็นบวก
บริษทั ขอเรียนให้ทา่ นผูถ้ อื หุน้ ทราบว่า โดยผลของกฎหมายฟืน้ ฟูกจิ การหลังจากศาลมีคำ� สัง่ เห็นชอบด้วยแผน บรรดาสิทธิตามกฎหมาย
ของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ยังคงถูกระงับเป็นการชัว่ คราวจนกว่าบริษทั ออกจากแผนฟืน้ ฟูกจิ การ ทัง้ นีจ้ ะมีคณะกรรมการเจ้าหนีค้ อยก�ำกับดูแลให้
บริษัทด�ำเนินการตามแผน ซึ่งบริษัทในฐานะผู้บริหารแผนจะด�ำเนินการให้ดีที่สุดเพื่อให้บรรลุผลส�ำเร็จและออกจากแผนฟื้นฟูกิจการได้
โดยเร็ว ท่านผู้ถือหุ้นสามารถติดตามรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการ ผลการด�ำเนินงานของบริษัท รายงานประจ�ำปีและ
รายงานกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมฉบับอิเล็กทรอนิกส์ และข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของบริษัท ได้เช่นเดิมผ่านการแจ้งสารสนเทศ
ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือเว็บไซต์ของบริษัท ที่ http://ssi-steel.com รวมถึงหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท ทางเบอร์โทรศัพท์
0-2238-3063-82 หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ ir@ssi-steel.com
ในนามของประธานกรรมการบริษัท ผมขอขอบคุณผู้ถือหุ้น นักลงทุน ลูกค้า คู่ค้า พันธมิตรธุรกิจ สถาบันการเงิน องค์กรก�ำกับดูแล
คณะผูบ้ ริหารและพนักงานทีส่ นับสนุนการด�ำเนินงานของบริษทั ด้วยดีตลอดมา ขอขอบคุณผูท้ มี่ สี ว่ นเกีย่ วข้องในกระบวนการฟืน้ ฟูกจิ การ
และผลักดันให้การจัดท�ำแผนฟื้นฟูกิจการส�ำเร็จได้อย่างเหมาะสมเป็นธรรมกับทุกฝ่ายซึ่งเป็นแผนที่ท�ำให้บริษัท สามารถด�ำเนินธุรกิจได้
โดยปกติและมีเงินทุนหมุนเวียนที่เพียงพอ โดยบริษัทในฐานะผู้บริหารแผนจะมุ่งมั่นในการด�ำเนินการตามแผนให้ได้ถึงผลส�ำเร็จของแผน
ตามที่ก�ำหนดได้โดยเร็วที่สุด

นายวิทย์ วิริยประไพกิจ
ประธานกรรมการบริษัท
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นโยบายและภาพรวม
การประกอบธุรกิจ

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”)
เปนผูผลิตเหล็กแผนรีดรอนชนิดมวนรายแรกของประเทศไทย
และผูผลิตเหล็กแผนครบวงจรรายใหญที่สุดในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต มีโรงงานเอสเอสไอบางสะพานซึ่งเปนโรงงาน
ผลิตเหล็กกลางนํ้า ดวยกําลังการผลิตเหล็กแผนรีดรอนชนิดมวน
สูงสุด 4 ลานตันตอป และกําลังการผลิตเหล็กแผนรีดรอนชนิด
มวนประเภทปรับผิวและเคลือบนํ้ามันสูงสุด 1 ลานตันตอป
มี ยุ ท ธศาสตร ห ลั ก คื อ “สร า งสรรค น วั ต กรรมผลิ ต ภั ณ ฑ
เหล็กแผนที่มีมูลคาเพิ่มพิเศษ” (Innovate Premium Value
Products) เพือ่ รองรับความตองการใชเหล็กทีเ่ พิม่ ขึน้ ของภูมภิ าค
ในอุตสาหกรรมตางๆ เชน ยานยนต พลังงาน เครื่องใชไฟฟา
บรรจุภัณฑ ขนสง และการกอสราง
บริษัทมีการรวมลงทุนในโครงการเหล็กปลายนํ้าตอเนื่อง
ทีส่ าํ คัญ ประกอบดวยบริษทั เหล็กแผนรีดเย็นไทย จํากัด (มหาชน)
(“TCRSS”) ซึ่งเปนผูผลิตเหล็กแผนรีดเย็นรายแรกและรายใหญ
ที่สุดของประเทศไทย ดวยกําลังการผลิตสูงสุด 1.2 ลานตันตอป
บริษัท เหล็กแผนเคลือบไทย จํากัด (“TCS”) ผูผลิตเหล็กแผน
เคลือบสังกะสีดวยกรรมวิธีทางไฟฟารายแรกและรายใหญที่สุด
ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต มีกาํ ลังการผลิตสูงสุด 240,000 ตันตอป
โรงงานทั้ ง หมดในประเทศไทยของกลุ  ม บริ ษั ท ตั้ ง อยู  บ น
ชายฝงดานตะวันตกของอาวไทย ณ อําเภอบางสะพาน จังหวัด

ประจวบคี รี ขั น ธ ซึ่ ง อยู  ห  า งจากกรุ ง เทพมหานครเพี ย ง 400
กิโลเมตร และเปนทําเลยุทธศาสตรที่ดีที่สุดในประเทศสําหรับ
การดําเนินธุรกิจเหล็กแบบครบวงจร บริษัทมีการรวมลงทุนใน
บริษัท ทาเรือประจวบ จํากัด (“PPC”) ใหบริการทาเรือพาณิชย
เอกชนทีม่ คี วามลึกทีส่ ดุ ในประเทศไทย รองรับการขนถายวัตถุดบิ
และผลิตภัณฑเหล็กไดในปริมาณมาก นอกจากนี้ บริษทั ยังขยาย
ขีดความสามารถในงานวิศวกรรมบริการโดยลงทุนรอยละ 100
ในบริษัท เวสทโคสท เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (“WCE”) ใหบริการงาน
ดานวิศวกรรม การจัดการงานซอมบํารุงโรงงานอุตสาหกรรม
งานออกแบบและผลิตเครื่องจักรและชิ้นสวนจักรกล งานขึ้นรูป
และประกอบโครงสร า งโลหะ รวมถึ ง การให บ ริ ก ารด า น
การออกแบบวิศวกรรม การจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ และ
การกอสรางโรงงานอุตสาหกรรมแบบครบวงจร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุมบริษัทมีพนักงานทั้งสิ้น
2,381 คน ทั้งนี้ กลุมบริษัทยังคงยึดมั่นในนโยบายการรับคน
ในทองถิ่นเขาทํางาน โดย ณ สิ้นป 2559 มีจํานวนพนักงานที่เปน
คนในทองถิ่น คิดเปนรอยละ 77.73 ของจํานวนพนักงานทั้งหมด
2,088 คน ที่ทํางานที่โรงงานของกลุมบริษัทในบางสะพาน

บริ ษั ท สหวิ ริ ย าสตี ล อิ น ดั ส ตรี จํ า กั ด (มหาชน)

การดําเนินงานของกลุมบริษัทสามารถแบงตามประเภท
ธุรกิจไดดังนี้

ธุรกิจเหล็ก
ธุรกิจเหล็กแผนรีดรอน ดําเนินการโดยบริษทั สําหรับใชใน
อุตสาหกรรมยานยนตและชิน้ สวน เครือ่ งใชไฟฟา ถังแกส ทอเหล็ก
และกอสราง และใชเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมตอเนื่อง
ธุรกิจเหล็กปลายนํ้า ประกอบดวย ธุรกิจเหล็กแผนรีดเย็น
ดําเนินการโดย TCRSS ใชเหล็กแผนรีดรอนคุณภาพสูงของบริษทั
เปนวัตถุดิบในการผลิต ธุรกิจเหล็กแผนเคลือบ ดําเนินการโดย
TCS และใชเหล็กแผนรีดเย็นเปนวัตถุดิบในการผลิต

ธุรกิจทาเรือ

ธุรกิจวิศวกรรม

บริษทั ไดรว มลงทุนใน PPC ซึง่ มีทา เทียบเรือใหบริการจํานวน
4 ทา สามารถรองรับเรือขนถายสินคาที่มีระวางขับนํ้าสูงสุดถึง
100,000 DWT พรอมกัน 2 ลํา โดยในป 2555 ไดเริม่ เปดใหบริการ
ขนถายเหล็กแทงแบนดวยเครนหนาทาขนาดนํ้าหนักยกสูงสุด
100 ตัน จํานวน 2 ตัว เพือ่ ลดตนทุนการขนสงและรองรับการขนถาย
ผลิตภัณฑเหล็กอยางมีประสิทธิภาพ

ดําเนินการโดย WCE ซึ่งในชวงเริ่มตนใหบริการแกกิจการ
ภายในกลุมบริษัทเปนหลัก ปจจุบันไดขยายการใหบริการไปสู
ลู ก ค า ในประเทศและต า งประเทศ ทั้ ง ในกลุ  ม อุ ต สาหกรรม
เหล็ก กลุมอุตสาหกรรมกระดาษ กลุมอุตสาหกรรมซีเมนต กลุม
อุตสาหกรรมพลังงาน กลุมอุตสาหกรรมปโตรเคมี
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การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการ
ที่สําคัญในป 2559
22 มกราคม 2559
บริษัทไดรับการรับรองเปนสมาชิกแนวรวมปฏิบัติของภาค
เอกชนไทยในการตอตานการทุจริต (Certified Companies
of Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition
Against Corruption) จากคณะกรรมการแนวร ว มปฏิ บั ติ
ของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต

26 กุมภาพันธ 2559
9 มิถุนายน 2559
กระทรวงพาณิชยไดมปี ระกาศเรือ่ ง ผลการพิจารณาทบทวน
ความจําเปนเพื่อขยายเวลาการบังคับใชมาตรการปกปองจาก
การนําเขาสินคาเหล็กแผนรีดรอนเจืออื่นๆ ชนิดเปนมวนและ
ไมเปนมวนทีเ่ พิม่ ขึน้ โดยใหขยายระยะเวลาการบังคับใชมาตรการ
ตอไปอีก 3 ป ตั้งแตวันที่ 27 กุมภาพันธ 2559 จนถึงวันที่
27 กุมภาพันธ 2562

10 มีนาคม 2559
ศาลลมละลายกลางไดมีคําสั่งใหบริษัทฟนฟูกิจการและ
ตั้ ง บริ ษั ท เป น ผู  ทํ า แผนฟ  น ฟู กิ จ การ (“ผู  ทํ า แผน”) โดยได มี
การประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559
ทั้งนี้ ผูทําแผนมีหนาที่ตองจัดทําแผนฟนฟูกิจการใหแลวเสร็จ
และสงใหแกเจาพนักงานพิทกั ษทรัพยภายในระยะเวลาสามเดือน
นับแตวันโฆษณาคําสั่งตั้งผูทําแผน

27 เมษายน 2559
ตลาดหลักทรัพยขึ้นเครื่องหมาย SP (Suspension) หามซื้อ
หรือขายหลักทรัพยของ SSI ตัง้ แตวนั ที่ 27 เมษายน 2559 เปนตนไป
จนกวาบริษัทจะสามารถดําเนินการปรับปรุงแกไขฐานะการเงิน
และการดําเนินงานใหเปนไปตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย

บริ ษั ท รั บ ใบรั บ รอง Green Meetings และ Green
Meetings Plus ซึ่งจัดขึ้นโดยองคกรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอยาง
ยัง่ ยืน (TBCSD) และสถาบันสิง่ แวดลอมไทย เพือ่ สงเสริมใหเกิด
การใชทรัพยากรอยางคุมคา ลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และ
ลดคาใชจา ยของบริษทั โดยบริษทั ไดผา นการประเมินตามเกณฑ
การจัดประชุมสีเขียว ไดออกประกาศใหพนักงานรับทราบ และ
ปฏิบัติตามแนวทางการเขารวมโครงการฯ พรอมขยายผลสู
บริษัท เหล็กแผนรีดเย็นไทย จํากัด (มหาชน) (TCRSS) บริษัท
ในกลุม เอสเอสไอ ซึง่ ไดรบั ใบรับรอง Green Meetings ดวยเชนกัน
ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด เซ็นทรัล พลาซา ลาดพราว กรุงเทพฯ

30 มิถุนายน 2559
บริษัทรับรางวัลสถานประกอบกิจการตนแบบดีเดนดาน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอม ในการทํางาน
ระดับประเทศ ประจําป 2559 (รางวัลตอเนื่อง 5 ป) นอกจาก
นี้บริษัทในกลุมเอสเอสไอ ไดแก บริษัท เหล็กแผนรีดเย็นไทย
จํากัด (มหาชน) และบริษัท ทาเรือประจวบ จํากัด ยังไดรับรางวัล
ดังกลาวตอเนื่อง 10 ป และ 6 ป ตามลําดับอีกดวย ณ ศูนย
นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

4 กรกฎาคม 2559
กระทรวงพาณิชยไดมีประกาศใหเรียกเก็บอากรตอบโต
การทุม ตลาดสินคาเหล็กแผนรีดรอนชนิดเปนมวนและไมเปนมวน
ที่ มี แ หล ง กํ า เนิ ด จากสาธารณรั ฐ ประชาชนจี น และประเทศ
มาเลเซียตอไป โดยใหเรียกเก็บอากรอีกไมเกิน 1 ป ตั้งแตวันที่
12 สิงหาคม 2559 เปนตนไป

บริ ษั ท สหวิ ริ ย าสตี ล อิ น ดั ส ตรี จํ า กั ด (มหาชน)

23 ธันวาคม 2559
บริษัทไดยื่นคํารองตอศาลขอแกไขหนังสือบริคณฑสนธิ
ของบริษัท สําหรับการลดทุนที่ยังไมไดจัดสรรตามที่ไดกําหนด
ไวในแผนฟนฟูกิจการ และศาลมีคําสั่งใหนัดพรอมเพื่อสอบทาน
กอนมีคําสั่ง ในวันที่ 22 กุมภาพันธ 2560

22 กุมภาพันธ 2560
17 สิงหาคม 2559
บริษัทไดรับรางวัลเกียรติยศสถานประกอบกิจการดีเดน
ดานแรงงานสัมพันธ และสวัสดิการแรงงาน 10 ปติดตอกัน
(2550 - 2559) จัดโดยกระทรวงแรงงาน ณ ศูนยแสดงสินคา
และการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี

15 กันยายน 2559
เจาพนักงานพิทักษทรัพยไดจัดประชุมเจาหนี้เพื่อพิจารณา
แผน และที่ประชุมเจาหนี้ไดมีมติพิเศษยอมรับแผนฟนฟูกิจการ
และมีมติตั้งเจาหนี้จํานวน 3 ราย ประกอบดวย ธนาคารไทย
พาณิชย ธนาคารกรุงไทย และธนาคารทิสโกเปนกรรมการเจาหนี้

15 พฤศจิกายน 2559
กระทรวงพาณิชยไดมปี ระกาศเรือ่ งการตอบโตการทุม ตลาด
สินคาเหล็กแผนรีดรอนชนิดเปนมวนและไมเปนมวนที่มีแหลง
กําเนิดจากสหพันธสาธารณรัฐบราซิล สาธารณรัฐอิสลามอิหราน
และสาธารณรัฐตุรกี โดยมีการบังคับใชมาตรการชัว่ คราวเปนเวลา
4 เดือน ตั้งแตวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559

15 ธันวาคม 2559
ศาลลมละลายกลางไดมคี าํ สัง่ เห็นชอบดวยแผนฟน ฟูกจิ การ
และโดยที่แผนฟนฟูกิจการไดกําหนดใหบริษัท สหวิริยาสตีล
อินดัสตรี จํากัด (มหาชน) เปนผูบริหารแผน (“ผูบริหารแผน”)

ศาลไดมีคําสั่งอนุญาตใหบริษัทดําเนินการตามที่บริษัทยื่น
คํารองรองขอแกไขหนังสือบริคณฑสนธิในการดําเนินการลดทุน
จดทะเบียนที่ยังไมไดจัดสรรตามแผนฟนฟูกิจการ

28 กุมภาพันธ 2560
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด
(มหาชน) ในฐานะผูบริหารแผนฟนฟูกิจการฯ ครั้งที่ 3/2560
ได มี ม ติ อ นุ มั ติ ห ลั ก เกณฑ ก ารลดทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษั ท ฯ
โดยวิธีลดจํานวนหุนตามแผนฟนฟูกิจการ และอนุมัติใหวันที่
16 มีนาคม 2560 เปนวันกําหนดรายชือ่ ผูถ อื หุน สําหรับการลดทุน
โดยการลดจํานวนหุน และใหรวบรวมรายชือ่ ตามมาตรา 225 ของ
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535
(รวมทัง้ ทีม่ กี ารแกไขเพิม่ เติม) โดยวิธปี ด สมุดทะเบียนพักการโอน
หุนในวันที่ 17 มีนาคม 2560

1 มีนาคม 2560
บริษัทไดดําเนินการจดทะเบียนลดทุนที่ยังไมไดจัดสรร
ของบริ ษั ท โดยวิ ธี ก ารตั ด หุ  น ที่ ยั ง ไม ไ ด เ รี ย กชํ า ระจํ า นวน
18,097,401,000 หุน ตอนายทะเบียนบริษัทมหาชน จํากัด กรม
พัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย เปนที่เรียบรอย บริษัทจึง
มีทนุ จดทะเบียนและทุนชําระแลวจํานวน 32,166,262,124 บาท
แบงออกเปนหุน สามัญจํานวน 32,166,262,124 หุน มูลคาทีต่ ราไว
หุนละ 1 บาท ซึ่งหลังจากนี้ บริษัทจะไดดําเนินการลดทุนโดย
การลดจํานวนหุน ตามที่ไดกําหนดไวในแผนฟนฟูกิจการตอไป
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โครงสรางกลุมเอสเอสไอ

35.19%
ธุรกิจ
เหล็กแผนรีดรอน

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)
เหล็กแผนรีดรอนชนิดมวน
เหล็กแผนรีดรอนชนิดมวน
ประเภทปรับผิวและเคลือบนํ้ามัน

ธุรกิจหลัก

ธุรกิจ
เหล็กแผนรีดเย็น

บริษัท เหล็กแผนรีดเย็นไทย จํากัด (มหาชน)
เหล็กแผนรีดเย็น

เสริมสรางรายได
และสนับสนุน
ความมั่นคงอยางยั่งยืน

บ

บริ ษั ท สหวิ ริ ย าสตี ล อิ น ดั ส ตรี จํ า กั ด (มหาชน)

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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ความสัมพันธกับกลุมธุรกิจ
ของผูถือหุนใหญ

บริษัทและบริษัทยอยเปนสวนหนึ่งของกลุมธุรกิจของเครือ
สหวิรยิ าซึง่ เปนผูถ อื หุน ใหญของบริษทั ทัง้ นี้ เครือสหวิรยิ าดําเนิน
ธุรกิจประเภทผลิตและจําหนายเหล็กชนิดตางๆ โดยมีรายละเอียด
รายการระหวางกันปรากฏอยูในเรื่องรายการระหวางกัน
บริษทั มีความสัมพันธกบั กลุม ธุรกิจของผูถ อื หุน ใหญในดาน
การคาระหวางกันเปนหลัก กลาวคือ การขายสินคาของบริษทั โดย
สวนใหญเปนการขายสง โดยขายใหกับลูกคาทั้งภายในประเทศ
และตางประเทศ สําหรับการขายสินคาใหลูกคาภายในประเทศ
ประกอบดวยผูใชสินคาโดยตรง และผูจัดจําหนายสินคาและ
ศูนยบริการสินคา (Trader & Coil Center) ซึ่งมีทั้งที่เปนบริษัท
ที่ เ กี่ ย วข อ งกั น และบริ ษั ท อื่ น ที่ ไ ม เ กี่ ย วข อ งกั น ทั้ ง นี้ บริ ษั ท
ไมมีนโยบายขายสินคาใหลูกคารายยอย หรือเขาไปถือหุนใน
ผูจ ดั จําหนายสินคาและศูนยบริการสินคา เนือ่ งจากการประกอบ
ธุรกิจดังกลาวมีความเสี่ยงคอนขางสูงเพราะตองขายสินคาเปน
เงินเชื่อใหกับลูกคา โดยบริษัทมีสัดสวนการขายใหกับบริษัท
ที่เกี่ยวของกัน ซึ่งมีการดําเนินธุรกิจมากอนการประกอบการของ
บริ ษั ท ในสั ด ส ว นน อ ยกว า กั บ บริ ษั ท อื่ น ที่ ไ ม เ กี่ ย วข อ งกั น ของ
กลุมธุรกิจของเครือสหวิริยา ซึ่งไดจัดตั้งบริษัทที่เกี่ยวของกันนี้
เพือ่ ทําการจัดจําหนายเหล็กแผนรีดรอนและสินคาเหล็กชนิดอืน่ ๆ
ซึ่งเปนการดําเนินธุรกิจในทางการคาตามปกติทั่วไป โดยจะมี
การแยกระหวางการประกอบการผูผ ลิตและผูจ ดั จําหนายออกจากกัน

บริษัทมีกลไกการรักษาสิทธิของผูถือหุนใหไดรับความเปน
ธรรม โดยบริษทั ในฐานะผูผ ลิตเหล็กแผนรีดรอน ไดจาํ หนายสินคา
ของบริษทั ใหกบั ลูกคาทัง้ ทีเ่ ปนบริษทั ทีเ่ กีย่ วของกันและบริษทั อืน่
ทีไ่ มเกีย่ วของกันในมาตรฐานราคาทีไ่ มแตกตางกัน โดยขึน้ อยูก บั
ปริมาณการสัง่ ซือ้ และความสมํา่ เสมอในการสัง่ ซือ้ และเนือ่ งจาก
ถือเปนรายการระหวางกัน บริษัทจึงมีขอกําหนดการเปดเผย
ขอมูลเกี่ยวกับงบการเงินใหระบุรายการกับกิจการหรือบุคคล
ทีเ่ กีย่ วของกัน โดยถาเปนการซือ้ ขายระหวางกันก็ใหระบุนโยบาย
อั น เกี่ ย วกั บ ราคาโอนไว ด  ว ย ตามรายละเอี ย ดที่ แ สดงไว ใ น
หมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัท

บริ ษั ท สหวิ ริ ย าสตี ล อิ น ดั ส ตรี จํ า กั ด (มหาชน)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ
เหล็กแผนรีดรอนชนิดมวน (Hot Rolled Steel Sheet in Coil)
ซึ่งใชเปนวัตถุดิบในการผลิตของอุตสาหกรรมตอเนื่องตางๆ เปน
จํานวนมาก เชน โครงสรางงานกอสรางขนาดใหญ การผลิต
ทอเหล็ก การผลิตถังแกส การผลิตชิน้ สวนประกอบรถยนต การผลิต
เครือ่ งใชไฟฟา การผลิตเฟอรนเิ จอรเหล็ก การผลิตตูค อนเทนเนอร
การผลิตเหล็กแผนรีดเย็น หมอตมไอนํ้าแรงดันสูง อุตสาหกรรม
ตอเรือ และศูนยบริการเหล็ก (Service Center) เปนตน
เหล็กแผนรีดรอนชนิดมวนของบริษัท ประกอบดวย
• เหล็ ก แผ น รี ด ร อ นชนิ ด ม ว น ที่ มี ข นาดความกว า ง
ระหวาง 750 - 1,550 มิลลิเมตร และความหนาระหวาง 1.00 20.00 มิลลิเมตร ตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)
สําหรับการใชในประเทศ และตามมาตรฐานคุณภาพสากล เชน
Japanese Standard, American Standard, DIN Standard,
British Standard และอื่นๆ โดยบริษัทไดดําเนินโครงการขยาย
กําลังการผลิตเหล็กแผนรีดรอนชนิดมวนเปน 4 ลานตันตอป
เสร็จสมบูรณในเดือนกุมภาพันธ 2548 เปนการเพิ่มขีดความ
สามารถของบริษทั ใหสามารถผลิตเหล็กไดบางสุด 0.90 มิลลิเมตร
ไปจนถึงหนาสุด 20.00 มิลลิเมตร และปรับปรุงคุณภาพสินคา

ใหดียิ่งขึ้น ขณะเดียวกันตนทุนการผลิตลดลง ทั้งนี้ ในป 2551
บริษทั เปนหนึง่ ในผูผ ลิตเหล็กแผนรีดรอนชนิดมวนไมกรี่ ายของโลก
ทีส่ ามารถผลิตเหล็กแผนรีดรอนทีม่ ขี นาดความบางสุดไดถงึ 0.90
มิลลิเมตร ในเชิงพาณิชย และ ณ ปจจุบนั บริษทั ประสบผลสําเร็จ
ในการผลิตเหล็กแผนรีดรอนที่มีขนาดบางสุด 0.80 มิลลิเมตร
• เหล็กแผนรีดรอนชนิดมวนประเภทปรับผิวและเคลือบ
นํ้ามัน หรือ “CleanStrip” ที่มีขนาดความกวางระหวาง 750 1,550 มิลลิเมตร และความหนาระหวาง 1.2 - 6.5 มิลลิเมตร
ซึง่ เปนผลิตภัณฑเหล็กแผนมาตรฐานสูง สําหรับใชในอุตสาหกรรม
ผลิตรถยนตและชิน้ สวน และอุตสาหกรรมเครือ่ งใชไฟฟา โครงการ
นี้เริ่มเปดดําเนินการเชิงพาณิชยตั้งแตเดือนพฤษภาคม 2547
นอกจากนี้ บริษัทยังมุงเนนในการพัฒนาผลิตภัณฑของ
บริษทั อยางสมํา่ เสมอ เพือ่ ยกระดับคุณภาพของสินคาใหสามารถ
ตอบสนองความต อ งการของลู ก ค า พร อ มก า วสู  ค วามเป น
ผูนําในตลาดเหล็กแผนรีดรอนคุณภาพสูง โดยบริษัทมุงเนน
การสรางสรรคนวัตกรรมผลิตภัณฑทมี่ มี ลู คาเพิม่ พิเศษ (Innovate
Premium Value Products) ออกสูต ลาด โดยคุณลักษณะเฉพาะ
ของผลิตภัณฑดังกลาว 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
การรั ก ษาส ว นแบ ง ตลาด การตอบสนองความต อ งการของ
ลูกคา ตลอดจนการสงมอบสินคาใหตรงตามกําหนด และบริการ
หลังการขายที่มีประสิทธิภาพ

กลยุทธทางการตลาด
บริษัทมุงเนนการขยายตลาดภายในประเทศใหครอบคลุม
กลุมลูกคาทุกตลาด เพื่อทดแทนการนําเขาและครองสวนแบง
ตลาดสูงสุดและรักษาฐานลูกคาโดยใชกลยุทธดานราคาและ
บริการ รวมถึงการขยายตลาดไปยังกลุมลูกคาเปาหมายใหม ซึ่ง
ใชเหล็กแผนรีดรอนคุณภาพสูง ตลอดจนการสงออกเมื่อสภาวะ
ตลาดเอือ้ อํานวย และบริษทั มีกาํ ลังการผลิตเพียงพอตอการผลิต
เพื่อสงออก

กลุมลูกคาเปาหมาย
ไดแก ผูใชเหล็กแผนรีดรอนในอุตสาหกรรมตอเนื่องตางๆ
เชน การผลิตเหล็กแผนรีดเย็น การผลิตรถยนตและชิน้ สวนรถยนต
การผลิตเครื่องใชไฟฟา การผลิตเฟอรนิเจอรที่มีเหล็กเปนสวน
ประกอบ การผลิตถังแกส การผลิตตูคอนเทนเนอร การผลิต
ทอเหล็ก และอุตสาหกรรมการกอสราง เปนตน รวมถึงศูนยบริการ
เหล็ก (Coil Center) และตัวแทนการคา (Trading Firms)

ลักษณะของลูกคา นโยบายการตั้งราคา
และชองทางการจัดจําหนาย
ลูกคาของบริษัทแบงไดเปน 5 กลุมหลัก ดังนี้
1. ตลาดภายในประเทศกลุม A1 ไดแก ลูกคากลุมโรงงาน
ผลิตเหล็กแผนรีดเย็น กลุม โรงงานผลิตถังแกส ซึง่ บริษทั จําหนาย
โดยตรงใหกบั ลูกคา โดยในประเทศไทยมีผผู ลิตเหล็กแผนรีดเย็น
อยู 4 ราย ซึ่งเหล็กแผนรีดเย็นจะนําไปใชเปนวัตถุดิบตอเนื่อง
ใหกับอุตสาหกรรมเหล็กเคลือบ เปนกลุมที่เนนที่คุณภาพผิว
และการสงมอบเปนสําคัญ และตองการความมีเสถียรภาพ
ดานราคา ทําใหการซื้อขายมีการตกลงกันเปนรายไตรมาสหรือ
รายเดือน โดยมีการซื้อขายเปนสกุลเงินเหรียญสหรัฐ และ/หรือ
เงินบาท โดยขึ้นอยูกับการตกลงในการซื้อขาย
2. ตลาดภายในประเทศกลุม A2 ไดแก ลูกคากลุมผูใช
เหล็กแผนรีดรอนชนิดมวนประเภทปรับผิวและเคลือบนํา้ มัน และ
เหล็กชั้นคุณภาพพิเศษตางๆ โดยกลุมลูกคาปลายทาง ไดแก
ผูผลิตยานยนตและชิ้นสวน ผูผลิตเครื่องใชไฟฟา รวมถึงกลุม
ผูผลิตเฟอรนิเจอร และผูผลิตคอนเทนเนอร โดยมีการแปรรูป
ที่ ศู น ย บ ริ ก ารเหล็ ก (Coil Center) และมี ก ารซื้ อ ขายผ า น
ตัวแทนการคา (Trading Firm) โดยกลุมลูกคาเหลานี้เปนกลุม
ที่มุงเนนคุณภาพผลิตภัณฑทั้งในดานคุณสมบัติทางกลและ
คุ ณ ภาพผิ ว รวมถึ ง การส ง มอบที่ ต รงเวลา ลู ก ค า กลุ  ม นี้ มี
ความตองการความมีเสถียรภาพดานราคาเชนกัน ทําใหการซือ้ ขาย
ส ว นใหญ มี ก ารตกลงกั น เป น รายไตรมาส โดยมี ก ารซื้ อ ขาย
เปนสกุลเงินบาท
3. ตลาดภายในประเทศกลุม A3 ไดแก ลูกคากลุมผูใช
เหล็กแผนรีดรอนชนิดมวนทีม่ มี ลู คาเพิม่ ดวยนวัตกรรม เชน ลูกคา
กลุมโรงงานผลิตชั้นวางสินคาและนั่งราน ลูกคาในกลุมนี้เนน
คุณสมบัตเิ ชิงกลและการสงมอบทีร่ วดเร็ว เนือ่ งจากตองนําเหล็ก
แผนรีดรอนชนิดมวนไปผานกระบวนการแปรรูปใหแลวเสร็จตาม
ความตองการของลูกคาปลายทาง ซึง่ บริษทั กําหนดราคาขายเปน
รายเดือนและเปนเงินสกุลบาท โดยจําหนายผานตัวแทนการคา
(Trading Firm)
4. ตลาดภายในประเทศกลุม B ไดแก ผูผ ลิตทอเหล็ก และ
ลูกคากลุม การใชงานทัว่ ไป ลูกคาในกลุม นีม้ คี วามออนไหวในดาน
ราคาสูง ดังนั้น บริษัทจึงมีการแขงขันกับสินคานําเขาอยางมาก
การซื้อขายมีลักษณะเปนครั้งคราว (Spot) โดยบริษัทจําหนาย
โดยตรง ตลอดจนจําหนายผานตัวแทนการคา (Trading Firm)
และจําหนายผานศูนยบริการเหล็ก (Coil Center)

บริ ษั ท สหวิ ริ ย าสตี ล อิ น ดั ส ตรี จํ า กั ด (มหาชน)

5. ตลาดสงออก ไดแก ลูกคากลุมโรงงานผลิตเหล็กแผนรีดเย็น และลูกคาในกลุมการใชงานทั่วไปโดยเนนที่ตลาดเหล็กบาง
ที่มีขนาดความหนาไมเกิน 2 มิลลิเมตร และการซื้อขายมีลักษณะเปนครั้งคราว (Spot) และขึ้นอยูกับสภาวะตลาดโลก บริษัทเสนอราคา
ขายสําหรับคําสัง่ ซือ้ แตละครัง้ (Spot Transaction) เปนเงินสกุลเหรียญสหรัฐและยูโร โดยปกติบริษทั จะกําหนดราคาสงออกไมตาํ่ กวาราคา
ขายภายในประเทศ และจะเปนการจําหนายผานตัวแทนการคา (Trading Firm) ในตางประเทศเปนสวนใหญ
ตารางแสดงสัดสวนการจําหนายผลิตภัณฑเหล็กแผนรีดรอนแบงตามตลาด (รอยละ)
ป

A1

A2

A3

B

Export

รวม

2557
2558
2559

7.6
9.4
8.3

12.4
33.3
19.2

1.9
32.1

79.6
55.4
40.3

0.4
-

100
100
100

บริษัทมีนโยบายที่จะเพิ่มสัดสวนการขายผลิตภัณฑที่มีมูลคาเพิ่มพิเศษอยางตอเนื่อง โดยในป 2559 บริษัทมีปริมาณการสงมอบ
ผลิตภัณฑกลุมนี้จํานวน 469,160 ตัน เพิ่มขึ้นรอยละ 15 เมื่อเทียบกับป 2558 ซึ่งเปนผลมาจากปริมาณการจําหนายสินคาที่เพิ่มขึ้น
เนื่องจาก ภาวะเศรษฐกิจเริ่มปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้น มีความตองการการใชเหล็กสูงขึ้น ประกอบกับสถานทางการเงินและวัตถุดิบคงคลัง
ของบริษัทมีทิศทางที่ดีขึ้น สามารถรับคําสั่งซื้อไดมากขึ้น สงผลใหเกิดภาพลักษณที่ดีขึ้น ลูกคาเกิดความไววางใจในการสั่งสินคา อยางไร
ก็ตาม การนําเขาสินคาเหล็กยังอยูในระดับที่สูงขึ้น โดยอัตราสวนของผลิตภัณฑท่มี ีมูลคาเพิ่มพิเศษตอปริมาณการขายรวมอยูที่ประมาณ
รอยละ 41
สัดสวนปริมาณการขายผลิตภัณฑที่มีมูลคาเพิ่มพิเศษตอยอดขายรวม (รอยละ)
ประเภทผลิตภัณฑ

ผลิตภัณฑที่มีมูลคาเพิ่มพิเศษ (Premium Value Products)
ผลิตภัณฑชั้นคุณภาพทั่วไป (Commercial Products)

ป 2557

ป 2558

ป 2559

34
66

38
62

41
59

อุตสาหกรรมเหล็กแผนรีดรอนในประเทศไทย
อุตสาหกรรมเหล็กแผนรีดรอนตองพึ่งพาการนําเขาจากตางประเทศมาโดยตลอด จนกระทั่งบริษัทไดเปดดําเนินการผลิตเหล็กแผน
รีดรอนชนิดมวนขึ้นในป 2537 เปนแหงแรกในประเทศไทย ในปจจุบันมีผูผลิตเหล็กแผนรีดรอนทั้งหมด 5 ราย ดังตอไปนี้
ผูประกอบการผลิตเหล็กแผนรีดรอนในประเทศไทย
ผูประกอบการ

กําลังการผลิตสูงสุด (ตัน/ป)

เริ่มผลิต

ผลิตภัณฑ

1) บมจ. สหวิริยาสตีลอินดัสตรี
2) บมจ. จี สตีล
3) บมจ. จี เจ สตีล
4) บมจ. สหวิริยาเพลทมิล
5) บมจ. แอล พี เอ็น เพลทมิล

4,000,000
1,800,000
1,500,000
1,000,000
500,000

กุมภาพันธ 2537
ปลายป 2542
ไตรมาส 4/2540
2539
2539

เหล็กแผนรีดรอนชนิดมวน
เหล็กแผนรีดรอนชนิดมวน
เหล็กแผนรีดรอนชนิดมวน
เหล็กแผนรีดรอนชนิดแผนหนา
เหล็กแผนรีดรอนชนิดแผนหนา

015

016
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จากการอางอิงถึงขอมูลความตองการเหล็กแผนรีดรอน
โดยตรงของประเทศไทย (Apparent Thailand HR Sheet
Consumption) ของสถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทย
ในป 2559 บริษัทมีสวนแบงตลาดเหล็กแผนรีดรอนโดยตรง
ประมาณรอยละ 15 ซึ่งลดลงจากรอยละ 16 ในปที่ผานมา โดย
สินคานําเขามีสวนแบงตลาดรอยละ 63 เพิ่มขึ้นจากรอยละ 62
ในปทผี่ า นมา ในขณะทีผ่ ผู ลิตภายในประเทศอีก 4 ราย มีสว นแบง
ตลาดรวมกันประมาณรอยละ 22 ไมเปลีย่ นแปลงจากปทผี่ า นมา
ทั้งนี้ หากนับเฉพาะตลาดเหล็กแผนรีดรอนชนิดมวน บริษัทมี
สวนแบงตลาดรอยละ 17 ไมเปลี่ยนแปลงจากปที่ผานมา สินคา
นําเขามีสว นแบงตลาดรอยละ 63 เพิม่ ขึน้ จากรอยละ 62 ในขณะที่
ผูผ ลิตภายในประเทศอีก 2 ราย มีสว นแบงตลาดรวมกันประมาณ
รอยละ 21 ไมเปลี่ยนแปลงจากปที่ผานมา

การจัดหาผลิตภัณฑ
การผลิต
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 และ
จัดใหมีการผลิตวันละ 3 กะ กะละ 8 ชั่วโมง โดยมีการหยุดซอม
บํารุงประจําป ปละ 1 ครั้ง ครั้งละประมาณ 10 วัน

วัตถุดิบ
เนื่องจากกรรมวิธีการผลิตของบริษัทเปนการนําเหล็กแทง
แบน (Slab) มาผานกระบวนการรีดแตเพียงอยางเดียว ดังนั้น
วัตถุดบิ ทีใ่ ชในการผลิตจึงมีเพียง Slab เทานัน้ ซึง่ ยังไมมกี ารผลิต
ในประเทศไทย จึงตองนําเขาจากตางประเทศทั้งหมด
Slab มีลักษณะเปนเหล็กแทงยาวทรงแบน มีพื้นที่หนาตัด
ทึบ ไดจากกระบวนการถลุงและหลอมเหล็กและเหล็กกลา (Iron
& Steel Making) เมื่อนําเขาเครื่องหลอแลวจึงจะไดเหล็กแทง
แบน 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
โดยชั้นคุณภาพของเหล็กแทงแบนที่บริษัทจะนํามารีดนั้นจะ
ขึน้ อยูก บั ชนิดของเหล็กแผนรีดรอนทีต่ อ งการผลิต ซึง่ เปนไปตาม
ความตองการของลูกคา

แหลงที่มาและจํานวนผูจําหนายวัตถุดิบ
บริษทั นําเขาวัตถุดบิ เหล็กแทงแบน (Slab) จากตางประเทศ
ทัง้ หมด ซึง่ ในปจจุบนั มีผผู ลิตเหล็กแทงแบนกระจายอยูต ามแหลง
ตางๆ ทั่วโลก เชน จีน กลุมประเทศรัสเซียเกา เกาหลีใต ญี่ปุน
อเมริกาใต ประเทศในยุโรป และออสเตรเลีย เปนตน โดยในป
2559 บริษัทจัดซื้อวัตถุดิบจากผูผลิตจํานวน 6 ราย ใน 6 ประเทศ
คือ ญี่ปุน อินโดนีเซีย บราซิล ไตหวัน เยอรมนี และเกาหลีใต
โดยวิธีการซื้อเปนรายไตรมาส และ Spot Market ผานตัวแทน
จําหนาย อยางไรก็ตาม บริษัทไมมีขอผูกพันใดๆ ในการสั่งซื้อ
จากบริษัทใดบริษัทหนึ่ง ทั้งนี้ บริษัทจะแจงใหผูจําหนายวัตถุดิบ
ทราบลวงหนาถึงปริมาณความตองการใชวัตถุดิบเปนรายปหรือ
รายไตรมาส โดยการตกลงซื้อขายจะขึ้นอยูกับราคาในแตละชวง
ซึง่ การแจงปริมาณความตองการใชลว งหนาทําใหบริษทั สามารถ
ลดความเสี่ยงในดานการขาดแคลนวัตถุดบิ ได

บริ ษั ท สหวิ ริ ย าสตี ล อิ น ดั ส ตรี จํ า กั ด (มหาชน)

โครงสรางรายได
สายผลิตภัณฑ /
กลุมธุรกิจ

ดําเนินการโดย

ธุรกิจเหล็กแผนรีดรอน
ธุรกิจวิศวกรรม
ธุรกิจทาเรือ
รายไดอื่นๆ

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

2559
25582)
รอยละ
2557
การถือหุน
(ปรับปรุงใหม)
ของบริษัท รายได รอยละ รายได รอยละ รายได รอยละ
(ลานบาท)
(ลานบาท)
(ลานบาท)

99.99
51.00

19,4541) 94.48 19,6121) 94.15 32,3821) 3) 97.11
346
1.68
601
2.89 567
1.70
282
1.37
244
1.17 144
0.43
0.74
1.74 246
363
2.43
501
0.01
3
0.04
7
0.01
3
0.01
2
0.02
4
0.03
6
20,592 100.00 20,831 100.00 33,344 100.00

รวมรายไดจากการขายให บมจ. เหล็กแผนรีดเย็นไทย จํานวน 723 ลานบาท 70 ลานบาท และ 1,485 ลานบาท ในป 2559 ป 2558 และป 2557 ตามลําดับ
รายไดในป 2558 เปนขอมูลปรับปรุงใหม
3)
ขอมูลป 2557 รวมขอมูลของบริษัท สหวิริยาอินดัสตรี ยูเค จํากัด
1)
2)
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ภาวะอุตสาหกรรมและการตลาด
อุตสาหกรรมเหล็กโลกป 2559
สมาคมเหล็กโลก หรือ World Steel Association (WSA)
รายงานตัวเลขประมาณการผลิตเหล็กดิบของโลก (Crude Steel
Production) ในป 2559 อยูที่ 1,602 ลานตัน เพิ่มขึ้นรอยละ 0.73
จากป 2558 ซึ่งประเทศจีนยังคงเปนประเทศผูผลิตรายใหญ
คิดเปนประมาณรอยละ 50 ของปริมาณการผลิตเหล็กดิบทัง้ หมด
โดยประเทศจีนมีปริมาณการผลิตเหล็กดิบทั้งสิ้น 808 ลานตัน
เพิ่มขึ้นรอยละ 1.2 จากป 2558 แมวารัฐบาลจีนมีนโยบาย
แกปญ
 หาเหล็กลนตลาดดวยการลดกําลังการผลิตลง แตสามารถ
ทําไดในระยะสั้นเพียงรอยละ 47 ของกําลังการผลิตทั้งหมด
ในไตรมาสที่ 1 และ 2 เทานัน้ ผลผลิตเหล็กดิบของจีนกลับดีดตัวขึน้
ในไตรมาสที่ 3 และ 4 อันเนือ่ งมาจากราคาเหล็กในตลาดโลกฟน ตัว
ทั้งนี้ ปริมาณการบริโภคสินคาเหล็กของโลกในป 2559
(Global Apparent Steel Use) เพิ่มขึ้นเล็กนอยเพียงรอยละ 0.2
จากป 2558 ปจจัยหลักยังคงมาจากการชะลอตัวของการลงทุน
ทั่วโลก จึงทําใหความตองการใชเหล็กปนี้ฟนตัวไดไมมากนัก
อยางไรก็ตาม การขยายตัวของเศรษฐกิจในกลุม ประเทศเกิดใหม
และประเทศในกลุมอาเซียน โดยเฉพาะประเทศเวียดนาม เปน
ปจจัยที่ทําใหความตองการใชเหล็กในป 2559 กลับมาเปนบวก
ด า นราคาเหล็ ก ในป 2559 นั้ น ราคาเหล็ ก ทุ ก ประเภท
สวนใหญปรับราคาเพิ่มขึ้น ซึ่งในไตรมาสที่ 4 สามารถไตระดับ
ราคาสูงสุดในรอบป ซึง่ เมือ่ เทียบกับราคาชวงปลายป 2558 พบวา
ราคาปรับตัวเพิม่ ขึน้ มากกวา 1 เทาตัว โดยราคาเหล็กแผนรีดรอน
ชนิดมวน FOB China ปรับราคาเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องจากระดับ
270 - 360 เหรียญสหรัฐตอตัน ในไตรมาส 1/2559 มาอยูที่ระดับ
325 - 475, 340 - 473 และ 340 - 560 เหรียญสหรัฐตอตัน
ในไตรมาส 2/2559 ไตรมาส 3/2559 และไตรมาส 4/2559
ตามลํ า ดั บ เช น เดี ย วกั บ ราคาวั ต ถุ ดิ บ เหล็ ก แท ง แบน CFR
East Asia Import ปรับราคาเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องจากระดับ
230 - 325 เหรียญสหรัฐตอตัน ในไตรมาส 1/2559 มาอยูที่ระดับ
320 - 430, 330 - 399 และ 368 - 500 เหรียญสหรัฐตอตัน
ในไตรมาส 2/2559 ไตรมาส 3/2559 และไตรมาส 4/2559 ตามลําดับ
ปจจัยหลักมาจากวัตถุดิบในกระบวนการผลิตเหล็ก ทั้งถานหิน
และสินแรเหล็กมีการปรับราคาเพิม่ ขึน้ โดยราคาสินแรเหล็ก CFR
China จากระดับ 40 - 64 เหรียญสหรัฐตอตัน ในไตรมาส 1/2559
มาอยูที่ระดับ 48 - 70, 55.2 - 61.8 และ 55.86 - 83.58 เหรียญ
สหรัฐตอตัน ในไตรมาส 2/2559 ไตรมาส 3/2559 และไตรมาส
4/2559 ตามลําดับ

อุตสาหกรรมเหล็กในประเทศป 2559
อุตสาหกรรมเหล็กภายในประเทศในป 2559 มี Apparent
Steel Supply อยูท ี่ 19.3 ลานตัน เพิม่ ขึน้ รอยละ 15.3 เมือ่ เทียบกับ
ป 2558 (ขอมูลจากสถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทย
หรือ ISIT) และเมื่อพิจารณาในรายผลิตภัณฑ พบวา ผลิตภัณฑ
ที่มีการบริโภคเพิ่มขึ้นมากที่สุด คือ เหล็กทรงยาวปรับตัวเพิ่มขึ้น
ถึงรอยละ 24 และการบริโภคเหล็กทรงแบนเพิ่มขึ้นรอยละ 10.3
ในป 2559 ปริมาณการผลิตเหล็กในประเทศประมาณ 7.9
ลานตัน เพิ่มขึ้นรอยละ 24 เมื่อเทียบกับปกอน ซึ่งสอดคลอง
กับปริมาณการใชเหล็กในประเทศ (Thailand Apparent Steel
Supply) ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น สาเหตุ ห ลั ก อั น เนื่ อ งมาจากกิ จ กรรมการ
กอสราง โดยเฉพาะการใชเหล็กในโครงการภาครัฐ นอกจากนี้
ยังมีความตองการใชเหล็กเกรดพิเศษในกลุมยานยนตมากขึ้น
ซึง่ เปนผลมาจากมีการขยายโรงงานการผลิต บวกกับตลาดสงออก
มีทิศทางขยายตัว (ศูนยวิจัยกสิกรไทย)

บริ ษั ท สหวิ ริ ย าสตี ล อิ น ดั ส ตรี จํ า กั ด (มหาชน)

ทั้งนี้ ประเทศไทยมีมาตรการเยียวยาทางการคา (Trade Remedy Measure) ซึ่งมีผลบังคับใชในปจจุบัน ดังนี้
สินคา

ประเทศตนกําเนิด

เหล็กแผนรีดรอน

จีน
มาเลเซีย

เหล็กแผนรีดรอน
(เจือโบรอน)

จีน

เหล็กแผนรีดรอน

เหล็กแผนรีดรอน

เหล็กแผนรีดรอน
(ลางผิวและ
เคลือบนํ้ามัน)
เหล็กแผนรีดรอน
(เจืออัลลอย)

เหล็กแผนรีดรอน
(ไมเจือ;
ความหนา 0.9 50 มม. และ
ความกวาง
600 - 3,048 มม.)
เหล็กแผนรีดเย็น

1)

มาตรการ

อัตราอากร

ระยะเวลาที่มีผลบังคับ

มาตรการตอบโต 23.57% - 42.51% ตออายุ 12 ส.ค. 2559 - 22 มิ.ย. 2560
(ประกาศเปดไตสวน
ระหวาง
การทุมตลาด
23 มิ.ย. 2559 และ
การไตสวน
(Anti-dumping)
การไตสวนไดไมเกิน 1 ป)
ไมเกิน 1 ป
มาตรการตอบโต 14.28% - 19.47% มาตรการ 26 ธ.ค. 2555 - 25 ธ.ค. 2560
ชั้นที่สุด
การทุมตลาด
(Anti-dumping)
มาตรการ 23 พ.ค. 2558 - 22 พ.ค. 2563
มาตรการตอบโต 0% - 128.11%
ชั้นที่สุด
การทุมตลาด
(Anti-dumping)

ญี่ปุน แอฟริกาใต
รัสเซีย คาซัคสถาน
อินเดีย เกาหลีใต
ไตหวัน เวเนซุเอลา
อารเจนตินา
ยูเครน แอลจีเรีย
อินโดนีเซีย โรมาเนีย
สโลวาเกีย
บราซิล อิหราน
มาตรการตอบโต 7.09% - 38.52%
และตุรกี
การทุมตลาด
(Anti-dumping)
22.11%
เกาหลีใต
มาตรการตอบโต
การทุมตลาด
(Anti-dumping)
มาตรการปกปอง
41.67%
ทุกประเทศ
40.42%
(ยกเวนประเทศ จากการนําเขาสินคา
ที่เพิ่มขึ้น
กําลังพัฒนาซึ่งจัด
39.21%
(Safeguard)
โดยสหประชาชาติ
ยกเวนประเทศตุรกี)
ทุกประเทศ
21.92%
มาตรการปกปอง
(ยกเวนประเทศ จากการนําเขาสินคา
21.52%
กําลังพัฒนาซึ่งจัด
ที่เพิ่มขึ้น
21.13%
โดยสหประชาชาติ
(Safeguard)
ยกเวนประเทศบราซิล)
จีน เวียดนาม
ไตหวัน

สถานะ 1)

มาตรการตอบโต
การทุมตลาด
(Anti-dumping)

4.22% - 20.11%

มาตรการ
ชั่วคราว

16 พ.ย. 2559 - 15 มี.ค. 2560

เปดไตสวน

4 ก.พ. 2559

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

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
(ประกาศเปดไตสวน
เพื่อตออายุมาตรการ
3 ต.ค. 2559)
6 ก.พ. 2557 - 5 ก.พ. 2562

มาตรการ
ชั้นที่สุด

ตามกฎระเบียบในประเทศไทย มาตรการตอบโตการทุมตลาดและมาตรการปกปองจากการนําเขาสินคาที่เพิ่มขึ้น จะมีลักษณะของมาตรการเปน 2 ระดับ คือ มาตรการ
ชั่วคราวและมาตรการชั้นที่สุด โดยหากคณะกรรมการพิจารณาในเบื้องตนแลวเห็นวาหากมีหลักฐานที่เชื่อไดวามีการทุมตลาด หรือปริมาณการนําเขาสินคาในระดับที่จะสราง
ความเสียหายรายแรงใหกบั อุตสาหกรรมภายใน อาจจะพิจารณาประกาศใชมาตรการชัว่ คราวกอน และเมือ่ กระบวนการพิจารณาถึงทีส่ ดุ และพบวามีความเสียหายหรือเสียหาย
รายแรงเกิดขึ้นจริง จึงมีการประกาศใชมาตรการตอบโตการทุมตลาด หรือมาตรการปกปองจากการนําเขาสินคาที่เพิ่มขึ้นในชั้นที่สุด
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
ป 2559

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2557 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2557 มีมติแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมเปน
คณะกรรมการตรวจสอบอีกวาระหนึ่ง โดยมีวาระการดํารงตําแหนง ตั้งแตวันที่ 30 มิถุนายน 2557 ถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2560
ในป 2559 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทไดจัดใหมีการประชุม รวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ

1. นายสมชาย สกุลสุรรัตน
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายเพิ่มพูน ไกรฤกษ
กรรมการตรวจสอบ
3. นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย กรรมการตรวจสอบ

จํานวนครั้งที่เขารวม/จํานวนครั้งทั้งหมด

5/5
3/5
5/5

และไดปฏิบัติภารกิจตางๆ ดังนี้
1. สอบทานใหบริษัทมีรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ
• สอบทานงบการเงินระหวางกาลและงบการเงินรวมระหวางกาลของบริษัท บริษัทยอย และการรวมคา ซึ่งมิไดผานการสอบทาน
โดยผูสอบบัญชีของบริษัท และไดรับทราบประเด็นพิจารณาจากที่ผูบริหารสายการเงินและบัญชีนําเสนอ พรอมนําประเด็นที่สําคัญ
เสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
• สอบทานงบการเงินประจําป 2559 ของบริษัท และงบการเงินรวมประจําป 2559 ของบริษัท บริษัทยอย และการรวมคา
โดยประชุมรวมกับผูส อบบัญชีและฝายจัดการบริษทั และประชุมเปนการเฉพาะกับผูส อบบัญชี เพือ่ สอบถามและรับฟงคําชีแ้ จง และ/หรือ
ขอคิดเห็นในประเด็นตางๆ ที่เกี่ยวของกับรายงานทางการเงิน รวมทั้งการรายงานของผูสอบบัญชี กอนนําเสนอคณะกรรมการบริษัท
เพือ่ พิจารณาอนุมตั ใิ หเปดเผยไปยังตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
เพื่อเผยแพรตอสาธารณชนตอไป

บริ ษั ท สหวิ ริ ย าสตี ล อิ น ดั ส ตรี จํ า กั ด (มหาชน)

• ผูสอบบัญชีไดรายงานการตรวจสอบงบการเงินประจําปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 วาผูสอบบัญชีไมแสดงความเห็นตอ
งบการเงินดังกลาว เพราะไมสามารถหาหลักฐานการสอบบัญชีทเี่ หมาะสมอยางเพียงพอเพือ่ เปนเกณฑในการแสดงความเห็นได เนือ่ งจาก
1) เรื่องความไมแนนอนที่มีสาระสําคัญที่ไมเกี่ยวของกับการดําเนินงานตอเนื่องและความสําเร็จของแผนฟนฟูกิจการสืบเนื่องจากการที่
บริษัทเริ่มเขาแผนฟนฟูกิจการเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 และตองปฏิบัติตามแผนฟนฟูกิจการ ซึ่งมีความไมแนนอนของการดําเนินงาน
ตอเนื่องอยางมีสาระสําคัญ ที่กอใหเกิดขอสงสัยอยางมีนัยสําคัญเกี่ยวกับความสามารถในการปฏิบัติตามขอผูกมัดในแผนฟนฟูกิจการ
ใหสําเร็จ 2) เรื่องความไมแนนอนที่เกี่ยวของกับยอดคงเหลือของบัญชีเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน เจาหนี้การคา เจาหนี้อื่น
จากกิจการทีเ่ กีย่ วของกัน หนีส้ นิ หมุนเวียนอืน่ และหนีส้ นิ ไมหมุนเวียนอืน่ ทีข่ นึ้ อยูก บั คําสัง่ ถึงทีส่ ดุ ของเจาพนักงานพิทกั ษทรัพยหรือผลจาก
การอุทธรณของเจาหนี้ สืบเนื่องจากบริษัทยังมีการโตแยงในมูลหนี้กับเจาหนี้บางราย ซึ่งอยูระหวางการพิจารณาและยังไมมีคําสั่ง
ถึงทีส่ ดุ ใหไดรบั ชําระหนีโ้ ดยเจาพนักงานพิทกั ษทรัพย และมีเจาหนีอ้ กี บางรายทีเ่ จาพนักงานพิทกั ษทรัพยไดมคี าํ สัง่ ถึงทีส่ ดุ แลวแตเจาหนี้
ยืน่ อุทธรณโดยคดียงั อยูใ นระหวางการพิจารณาของศาล และ 3) การถูกจํากัดขอบเขตการตรวจสอบ วาดวยเรือ่ งการชําระบัญชีของบริษทั
สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จํากัด ซึ่งมีผลกระทบตอการเปรียบเทียบตัวเลขผลการดําเนินงานรวมของปปจจุบันกับตัวเลขเปรียบเทียบ
ความเห็น : คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวา รายงานทางการเงินของบริษัท ประจําป 2559 มีความถูกตองตามที่ควรในสาระ
สําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป เปนที่เชื่อถือได การรายงานของผูสอบบัญชีเปนไปตามมาตรฐานการสอบบัญชี
2. สอบทานใหบริษทั มีระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในทีเ่ หมาะสม รวมทัง้ พิจารณาความเปนอิสระ
ของสํานักตรวจสอบภายในกลุม ตลอดจนใหความเห็นชอบในการพิจารณาแตงตั้ง โยกยาย เลิกจางผูบริหารสูงสุด
ของสํานักตรวจสอบภายใน
• ใหความเห็นชอบแผนกลยุทธและแผนอัตรากําลังคนของสํานักตรวจสอบภายในกลุม สําหรับป 2560 - 2562 และแผน
การตรวจสอบประจําปของสํานักตรวจสอบภายในกลุม รวมทั้งรับทราบรายงานผลการตรวจสอบของสํานักตรวจสอบภายในกลุม
• ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท สําหรับป 2559 ตามแบบประเมินของสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ประกอบกับผลการประเมินตนเองของบริษทั ตามแบบประเมินของบริษทั ผูส อบบัญชี รวมทัง้ รับทราบ
ผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทยอย สําหรับป 2559 ตามแบบประเมินของสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ความเห็น : คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวา บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม
และเห็นวาหัวหนาสํานักตรวจสอบภายในมีความรูความสามารถเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติงานในหนาที่
3. สอบทานใหบริษทั ปฏิบตั ติ ามกฎหมายวาดวยหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยและกฎหมายทีเ่ กีย่ วของกับธุรกิจของบริษทั
รวมทั้งกฎ/ ระเบียบ/ ประกาศ/ คําสั่ง ที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายดังกลาว
• รายงานจากสํานักกฎหมายกลุม เกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและกฎหมายทีเ่ กีย่ วของ
กับธุรกิจของบริษัท สําหรับไตรมาสที่ 1 ป 2559 รวมทั้งติดตามความคืบหนาของคดีความที่เกี่ยวของกับบริษัททุกไตรมาส
• รายงานจากผูส อบบัญชีวา ไมมปี ระเด็นและขอสังเกตทีต่ อ งแจงใหคณะกรรมการตรวจสอบทราบตามบทบัญญัตใิ นมาตรา 89/25
แหงพระราชบัญญัติวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ความเห็น : คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวา บริษัทไดจัดใหมีการติดตามดูแลการถือปฏิบัติตามกฎหมายที่เหมาะสมและไดรับ
รายงานจากฝายจัดการบริษัทเกี่ยวกับการถือปฏิบัติตามกฎหมายและความคืบหนาของคดีความที่เกี่ยวของกับบริษัททุกไตรมาส
4. สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท โดยมุงเนนในความเสี่ยงที่สําคัญของบริษัท
• ติดตามรายงานการบริหารความเสี่ยงที่สําคัญของบริษัทและบริษัทยอยจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเปนรายไตรมาส
และผลการประเมินความเสี่ยงของบริษัทที่อาจเกิดการทุจริตคอรรัปชั่น เปนรายป
• รายงานระบบและหลักเกณฑในการบริหารความเสี่ยงของบริษัท เปนรายป
ความเห็น : คณะกรรมการตรวจสอบเห็นดวยกับขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโดยมีขอสังเกตเพิ่มเติม
เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงในบางประเด็น และเห็นวาระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสมแลว
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5. พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้ง และเสนอคาตอบแทนผูสอบบัญชีของบริษัท
• อยูระหวางการพิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชีของบริษัทประจําป 2560 รวมทั้งคาสอบบัญชีสําหรับป 2560
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
• ทบทวนประกาศบริษัท เรื่อง ขอกําหนดเกี่ยวกับคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท (ฉบับที่ 4)
• ติดตามความคืบหนาในการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการตรวจสอบ
• ประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจําป 2559 เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท
• สอบทานข อ มู ล ที่ เ ป ด เผยไปยั ง ตลาดหลั ก ทรั พ ย แ ห ง ประเทศไทย และสํ า นั ก งานคณะกรรมการกํ า กั บ หลั ก ทรั พ ย แ ละ
ตลาดหลักทรัพย ในรายงานประจําป 2559 (แบบ 56-2) และในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ของบริษัท (แบบ 56-1)
• รายงานสรุปผลการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ สําหรับป 2559 ตอคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบตั หิ นาทีต่ ามขอบเขตอํานาจหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบทีม่ ตี อ คณะกรรมการบริษทั ตามทีก่ าํ หนดดวย
ความเปนอิสระ การแสดงความเห็นไดยึดหลักความโปรงใส สามารถอธิบายและตรวจสอบไดโดยคํานึงถึงหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี

นายสมชาย สกุลสุรรัตน
ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่ 27 กุมภาพันธ 2560

บริ ษั ท สหวิ ริ ย าสตี ล อิ น ดั ส ตรี จํ า กั ด (มหาชน)

รายงานคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง ป 2559
1. “คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง” ได รั บ การแต ง ตั้ ง จากคณะกรรมการบริ ษั ท ตามมติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท
เมือ่ วันที่ 3 ธันวาคม 2550 เพือ่ ทําหนาทีช่ ว ยคณะกรรมการบริษทั ในการกํากับดูแลงานดานการบริหารความเสีย่ ง โดยคณะกรรมการบริหาร
ความเสีย่ งจะประกอบดวยกรรมการบริษทั อยางนอย 3 คน และมีผชู ว ยกรรมการผูจ ดั การใหญสายการเงินและบัญชี ทําหนาทีเ่ ปนเลขานุการ
ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ดํารงตําแหนงระหวางป 2559 มีวาระการดํารงตําแหนง 3 ป ตั้งแตวันที่ 4 ธันวาคม 2556
จนถึงวันที่ 3 ธันวาคม 2559 มีรายชื่อดังตอไปนี้
1. นายทองฉัตร หงศลดารมภ
เปนกรรมการ
2. นายสมชาย พิพิธวิจิตรกร
เปนกรรมการ
3. นายเพิ่มพูน ไกรฤกษ
เปนกรรมการ
เมื่ อ วั น ที่ 17 พฤศจิ ก ายน 2559 ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท มี ม ติ แ ต ง ตั้ ง คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งชุ ด ใหม
แทนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงชุดเดิมที่หมดวาระ โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 3 ป ตั้งแตวันที่ 4 ธันวาคม 2559 จนถึง
วันที่ 3 ธันวาคม 2562 มีรายชื่อดังตอไปนี้
1. นายทองฉัตร หงศลดารมภ
เปนกรรมการ
2. นายสมชาย พิพิธวิจิตรกร
เปนกรรมการ
3. นายเพิ่มพูน ไกรฤกษ
เปนกรรมการ
2. 2.1 “คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง” ทํ า หน า ที่ กํ า กั บ ดู แ ลงานด า นการบริ ห ารความเสี่ ย งของบริ ษั ท โดยพิ จ ารณา
สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยงเพื่อติดตามความเสี่ยงที่สําคัญและใหขอเสนอเพิ่มเติมสําหรับการจัดการความเสี่ยงรวมถึง
นําเสนอนโยบายการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งปญหาและอุปสรรคในการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงใหแกคณะกรรมการบริษทั ทราบ
เพือ่ ชวยแบงเบาภาระของคณะกรรมการในการกํากับดูแลการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองคกร ในป 2559 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ไดทําการพิจารณาทบทวนและใหคําปรึกษาแนะนําฝายจัดการในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่จัดขึ้นเปนรายไตรมาส
และประเมินปจจัยเสี่ยง แผนการบริหารความเสี่ยง และความเหมาะสมของขนาดความเสี่ยง เพื่อใหแนใจวาบริษัทมีการดําเนินการ
บริหารความเสี่ยงตามขบวนการบริหารความเสี่ยงอยางเปนระบบ และเตรียมพรอมกับสถานการณความไมแนนอนที่อาจเกิดขึ้นและ
มีผลกระทบตอบริษัทในอนาคต
2.2 ในป 2559 คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งไดรบั ทราบและพิจารณาความเสีย่ งดานการเงินของบริษทั เวสทโคสท เอ็นจิเนียริง่
จํากัด และความเสี่ยงที่สําคัญของบริษัท ทาเรือประจวบ จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัทและอาจมีผลกระทบตอผลการดําเนินงาน
ของบริษัทได
2.3 นอกจากความเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจโดยปกติของบริษัทแลว ในป 2559 ซึ่งบริษัทไดเริ่มเขาสูกระบวนการฟนฟูกิจการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงยังไดรับทราบและพิจารณาความเสี่ยงของบริษัท ในการดําเนินการเพื่อเขาสูกระบวนการฟนฟู
(Rehabilitation) โดยรับทราบกระบวนการฟนฟูกิจการและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในแตละขั้นตอน ผลกระทบตอหลักทรัพยจดทะเบียน
ของบริษัท ในตลาดหลักทรัพย และการดํารงอยูในระหวางการพักชําระหนี้ (Automatic Stay) ของบริษัทรวมถึงมาตรการดําเนินการ
ของบริษัท เพื่อใหสามารถบรรลุเปาหมายการฟนฟูกิจการตามที่ตั้งไวได

ดร.ทองฉัตร หงศลดารมภ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
วันที่ 10 กุมภาพันธ 2560

023

024

ร ายงานประจํ า ป 2559

ปจจัยความเสี่ยง

ในระหวางป 2559 บริษัทไดเขาสูกระบวนการฟนฟูกิจการ
โดยศาลลมละลายกลาง (“ศาล”) ไดมีคําสั่งเมื่อวันที่ 10 มีนาคม
2559 ใหบริษทั ฟน ฟูกจิ การและตัง้ บริษทั เปนผูท าํ แผน จนกระทัง่
“ศาล” มี ม ติ เ ห็ น ชอบแผนฟ  น ฟู กิ จ การของบริ ษั ท เมื่ อ วั น ที่
15 ธันวาคม 2559 โดยในแผนฟนฟูกิจการไดระบุใหบริษัทเปน
ผูบ ริหารแผน ทัง้ นี้ บริษทั ในฐานะผูท าํ แผน และตอมาเปนผูบ ริหาร
แผน ยังสามารถดําเนินธุรกิจหลักไดโดยปกติภายใตกระบวนการ
ฟนฟูกิจการ อยางไรก็ตาม บริษัทยังคงตระหนักถึงความเสี่ยง
และปจจัยเสี่ยงที่อาจสงผลกระทบตอบริษัท ซึ่งคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงไดทําหนาที่ชวยคณะกรรมการบริษัทในฐานะ
ผูทําแผนและผูบริหารแผนฟนฟูกิจการ ในการกํากับดูแลงาน
ดานการบริหารความเสี่ยงมีการติดตามและประเมินความเสี่ยง
ทีส่ าํ คัญ และคณะกรรมการตรวจสอบซึง่ สอบทานความเพียงพอ
ของระบบและหลักเกณฑในการบริหารความเสี่ยง โดยตลอด
ป 2559 ที่ผานมา บริษัทไดดําเนินการการทบทวนและประเมิน
ปจจัยเสี่ยงพรอมกับกําหนดมาตรการควบคุมเพื่อลดความเสี่ยง
เปนรายไตรมาส โดยความเสีย่ งหลักและการบริหารจัดการความเสีย่ ง
ที่สําคัญในป 2559 สามารถสรุปไดดังตอไปนี้

ความเสี่ยงตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท
1. ความเสี่ยงดานการตลาด
• ความเสีย่ งจากความผันผวนของราคา ปริมาณและ
สวนตางราคาขายและราคาวัตถุดิบของบริษัท
ความผันผวนของราคา ปริมาณและสวนตางราคาขาย
และราคาวัตถุดิบของบริษัท เปนความเสี่ยงที่อาจสงผลกระทบ
ตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทและอาจทําใหบริษัทไมสามารถ
บรรลุเปาหมายทางธุรกิจที่วางแผนไวได ซึ่งการเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจ สังคม การแขงขัน รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ
ทีเ่ กิดขึน้ ทัง้ ภายในประเทศและตางประเทศ มีผลกระทบตอราคา
และความตองการบริโภควัตถุดิบเหล็กแทงแบนและสินคาเหล็ก
แผนรีดรอนไดทงั้ ทางตรงและทางออม โดยบริษทั สรุปปจจัยเสีย่ ง
ที่สําคัญที่มีผลตอราคา ปริมาณและสวนตางระหวางราคาขาย
และราคาวัตถุดิบของบริษัท ไดดังตอไปนี้

บริ ษั ท สหวิ ริ ย าสตี ล อิ น ดั ส ตรี จํ า กั ด (มหาชน)

1) ดานอุปสงค : ปจจัยทางเศรษฐกิจในภาพรวมทั้ง
ภายในประเทศและตางประเทศ รวมถึงสถานการณ
ตลาดสินคาอุปโภค บริโภค นโยบายการลงทุน
ของภาคเอกชนและภาครัฐที่มีการเปลี่ยนแปลง
สงผลตอความตองการบริโภคสินคาเหล็กแผน
รีดรอน ทําใหไมสามารถสงมอบสินคาไดในปริมาณ
และราคาซึ่งไดวางแผนกําหนดไว
2) ด า นอุ ป ทาน : ปริ ม าณการส ง มอบในประเทศ
ทัง้ จากสินคานําเขาและปริมาณการสงมอบของคูแ ขง
ภายในประเทศซึ่งอาจสงผลตอปริมาณการขาย
ของบริษัท รวมถึงนโยบายทางการคาของภาครัฐ
ที่สงผลถึงปริมาณนําเขาสินคาเหล็กแผนรีดรอน
ทุมตลาดจากตางประเทศ
3) ปจจัยอืน่ ๆ ทีส่ ง ผลกระทบตอราคาสินคาและ Metal
Spread เช น ปริ ม าณและราคาของวั ต ถุ ดิ บ
เหล็กแทงแบน อัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ย
คาขนสง เปนตน
จากปจจัยเสี่ยงความผันผวนดานราคาและปริมาณ
และส ว นต า งราคาขายและราคาวั ต ถุ ดิ บ ของบริ ษั ท ดั ง กล า ว
ขางตน บริษัทไดมีมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงที่สําคัญดังนี้
1) บริ ห ารการจั ด ซื้ อ วั ต ถุ ดิ บ ด ว ยความระมั ด ระวั ง
ในราคาที่จะทําใหบริษัทมีสวนตางระหวางราคา
ขายและราคาวัตถุดบิ ตามทีต่ อ งการและในจํานวน
ที่คาดวาจะขายได ซึ่งการดําเนินธุรกิจตามปกติ
ของบริ ษั ท นั้ น จํ า เป น ต อ งมี สิ น ค า คงคลั ง ซึ่ ง
ประกอบดวยวัตถุดบิ และสินคาสําเร็จรูปในปริมาณ
ทีเ่ หมาะสมเพือ่ ใหการขายและการผลิตของบริษทั
สามารถดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ และลด
ความเสี่ ย งจากความผั น ผวนของราคา รวมทั้ ง
ลดคาใชจายในการจัดเก็บโดยเฉพาะคาใชจาย
ดอกเบีย้ โดยในป 2559 บริษทั ไดมกี ารบริหารราคา
วัตถุดิบคงคลังใหราคาเฉลี่ยที่ตํ่าและในสัดสวน
ที่สามารถนํามาผลิตสินคาไดหลากหลายขึ้น
2) มุงเนนการผลิตสินคาที่จัดเปนชั้นคุณภาพพิเศษ
ซึ่งมีมูลคาเพิ่ม และมีความผันผวนของราคาที่
นอยกวา โดยบริษทั ไดเนนการขายสินคาทีต่ อบสนอง
ความตองการของลูกคาแตละรายมากขึ้น เพื่อลด
ปจจัยเสี่ยงในเรื่องของราคาและการแขงขัน

3) ติดตามสถานการณตลาดทั้งภายในประเทศและ
ตางประเทศเพื่อนํามาใชวิเคราะหและพิจารณา
การขายสิ น ค า ให ส อดคล อ งกั บ การสั่ ง ซื้ อ และ
การนําเขาวัตถุดิบเหล็กแทงแบนจากตางประเทศ
ตลอดจนแสวงหาแหลงนําเขาวัตถุดิบใหมากขึ้น
เพื่อใหไดมาซึ่งวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูง ราคาตํ่า
ปริมาณที่เพียงพอตอความตองการ และสามารถ
สงมอบไดในระยะเวลาอันสั้น
4) ดํ า เนิ น การวางแผนการผลิ ต ให ส อดคล อ งกั บ
การขาย และเรงรัดระยะเวลาในการสงมอบใหเร็วขึน้
5) ติดตามสถานการณการทุม ตลาดของสินคานําเขา
จากตางประเทศ การนําเขาอยางไมเปนธรรม
รวมทัง้ มีการดําเนินการอยางเหมาะสมและรวดเร็ว
6) มุ  ง เน น การพั ฒ นานวั ต กรรมผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ มี
มู ล ค า เพิ่ ม สํ า หรั บ การใช ง านแบบเฉพาะของ
ลูกคาผูใ ชงานกลุม ตางๆ เชน กลุม ผูใ ชงานกอสราง
กลุมผูใชงานโครงสรางรถบรรทุก เปนตน

2. ความเสี่ยงดานการเงิน
• ความเสี่ยงดานสภาพคลอง
ในป 2559 บริษัทมีปจจัยเสี่ยงดานสภาพคลองมาจาก
ปริมาณและราคาขายสินคาที่มีความผันผวน และลูกหนี้การคา
ทีไ่ มสามารถชําระหนีไ้ ดตามกําหนด อยางไรก็ตาม ปจจัยดังกลาว
ไมไดสงผลกระทบตอสภาพคลองอยางมีนัยสําคัญในป 2559
นอกจากนี้ ในระหวางที่บริษัทไดเขาสูกระบวนการฟนฟูกิจการ
และอยูในสภาวะการพักชําระหนี้ (Automatic Stay) หามบริษัท
จําหนาย จาย โอน ชําระหนี้ กอหนี้ หรือกระทําการใดๆ ที่กอให
เกิ ด ภาระในทรั พ ย สิ น นอกจากเป น การกระทํ า ที่ จํ า เป น เพื่ อ
การดําเนินการคาตามปกติ ตามมาตรา 90/12(9) ทําใหบริษัท
สามารถควบคุมสภาพคลองของบริษัทใหเปนไปตามที่ตั้งไวได
ทั้งนี้ หลังจากที่ “ศาล” มีมติเห็นชอบดวยแผนฟนฟู
กิจการ ในวันที่ 15 ธันวาคม 2559 แลว การชําระหนีข้ องบริษทั จะ
เปนไปตามทีก่ าํ หนดไวในแผนฟน ฟูกจิ การ โดยบริษทั ยังคงบริหาร
จัดการและใหความสําคัญกับการขายสินคาและสรางนวัตกรรม
เพื่อสรางรายไดและมูลคาเพิ่มใหกับสินคา ลดคาใชจายในดาน
ตนทุนการผลิตและคาใชจายดานอื่นๆ อยางเขมงวด ดําเนินการ
ปรับโครงสรางหนี้และการชําระหนี้ตามแผนฟนฟูกิจการเพื่อให
เกิดผลสําเร็จตามที่ระบุไวในแผนฟนฟูกิจการ

025

026

ร ายงานประจํ า ป 2559

• ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราตางประเทศ
เนื่ อ งจากการซื้ อ เหล็ ก แท ง แบนซึ่ ง เป น วั ต ถุ ดิ บ หลั ก
ในการผลิตของบริษัทเปนการนําเขาจากตางประเทศทั้งจํานวน
ทําใหบริษัทมีภาระรายจายคงคางที่เปนเงินตราตางประเทศ
(Foreign Currency Exposure) ในขณะที่รายรับของบริษัท
สวนใหญเปนการขายในประเทศ บริษัทจึงมีความเสี่ยงจาก
การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเกิดขึ้น อันเปนผลมาจาก
การที่อัตราแลกเปลี่ยนมีความผันผวน จนอาจสงผลกระทบ
ต อ ผลการดํ า เนิ น งานของบริ ษั ท ทั้ ง นี้ ฝา ยบริ ห ารเงิ น ได มี
การบริหารความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
ภายใตนโยบายที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยจะ
ใชวิธีการ matching คือการนํารายไดสกุลเดียวกันจากคูคา
รายหนึ่งมา match กับรายจายที่ตองชําระใหแกคูคาอีกรายหนึ่ง
สวนตางจะทําสัญญาซือ้ ขายอัตราแลกเปลีย่ นลวงหนา (Forward
Contract)
ในป 2559 จากการทีบ่ ริษทั ไดยนื่ คํารองขอฟน ฟูกจิ การ
และอยูในระหวางการพักชําระหนี้ (Automatic Stay) สงผลให
บริษัทถูกระงับวงเงินในการทําสัญญาซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยน
ล ว งหน า (Forward Contract) ที่ ใ ช เ พื่ อ ลดความเสี่ ย งจาก
ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ อยางไร
ก็ตาม บริษัทไดเปดบัญชีเงินฝากเงินตราตางประเทศ (Foreign
Currency Deposit - FCD) เพื่ อ ช ว ยลดความเสี่ ย งจาก
ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนในระหวางที่ถูกระงับวงเงิน
ในการทําสัญญาซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนลวงหนา (Forward
Contract) ซึ่งเมื่อ “ศาล” มีมติเห็นชอบดวยแผนฟนฟูกิจการ
และบริษัทไดรับวงเงินในการทําสัญญาซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยน
ลวงหนาเชนเดิมแลว ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศก็จะลดลงไดเชนเดิม

• ความเสี่ยงจากการใหสินเชื่อทางการคา
ความเสีย่ งจากการใหสนิ เชือ่ ทางการคา เปนความเสีย่ ง
ที่เกิดจากการที่ลูกคาของบริษัทไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไข
และข อ ตกลงในสั ญ ญาซื้ อ ขายที่ ไ ด ต กลงร ว มกั น ไว ทํ า ให
ไมสามารถชําระหนี้ไดเมื่อครบกําหนด สงผลตอสภาพคลอง
ทางการเงินของบริษัท
ทั้งนี้ บริษัทไดมุงเนนและใหความสําคัญกับคุณภาพ
ของสินเชื่อ การควบคุมประสิทธิภาพในการติดตามหนี้ ระบบ
การควบคุมภายในที่ดี และรวมถึงนโยบายการปลอยสินเชื่อ
ทีเ่ ขมงวด การทบทวนการใหสนิ เชือ่ ตลอดจนอํานาจในการอนุมตั ิ
สินเชื่อ เพื่อใหเกิดมาตรฐานในการใหสินเชื่ออยางตอเนื่อง และ
เพื่ อ จํ า กั ด ความเสี่ ย งจากสิ น เชื่ อ ที่ ไ ม ก  อ ให เ กิ ด รายได ใ ห อ ยู 
ในเกณฑที่ไมมากจนกระทบกับผลการดําเนินงานโดยรวมของ
บริ ษั ท ซึ่ ง บริ ษั ท ได มี ก ารดํ า เนิ น การติ ด ตามยอดหนี้ ค งค า ง
เกิ น กํ า หนดอย า งใกล ชิ ด โดยร ว มกํ า หนดแผนการชํ า ระเงิ น
และกําหนดนโยบายสินเชื่อในการใหชําระหนี้คงคางเกินกําหนด
กอนที่จะสงมอบสินคาใหมใหกับลูกคา

3. 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
ความเสี่ยงจากกระบวนการผลิตที่ไมเหมาะสมทําใหผลิตสินคา
ผิดไปจากความตองการของลูกคาหรือไมสามารถผลิตสินคา
บางเกรดได รวมถึงความเสีย่ งจากความสูญเสียของกระบวนการผลิต
(Yield Loss) จํานวนมาก และความเสีย่ งจากเครือ่ งจักรไมพรอม
ใชงานเนือ่ งจากอะไหลลา สมัย (Obsolete Part) ซึง่ อาจสงผลกระทบ
ตอการผลิตสินคาเหล็กแผนรีดรอน หรืออาจทําใหตองหยุด
การผลิต และมีผลตอเนือ่ งตอการสงมอบสินคาใหกบั ลูกคาอีกดวย

บริ ษั ท สหวิ ริ ย าสตี ล อิ น ดั ส ตรี จํ า กั ด (มหาชน)

เพื่อปองกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นตอกระบวนการผลิต
บริษทั มีขนั้ ตอนในการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพือ่ แกไขปญหา
และบริหารความเสีย่ ง จัดทําและทบทวนแผนบริหารวัสดุคงคลัง
เพื่ อ เตรี ย มอะไหล สํ า รองให มี ค วามพร อ มใช ง านตลอดเวลา
รวมถึงมีการนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชในกระบวนการผลิต และ
เพือ่ ใหประสิทธิภาพของการควบคุมคุณภาพมีความแมนยําสูงขึน้
จึงทําการติดตั้งระบบการตรวจสอบผิว (Surface Inspection
System) เพื่อชวยในการตัดสินใจแบบ Real Time ซึ่งจะทําให
สามารถรั บ รู  แ ละปรั บ ปรุ ง กระบวนการผลิ ต ได อ ย า งทั น ที
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
เพือ่ ลดการผิดพลาดจากการตัดสินใจของผูป ฏิบตั งิ าน ทําใหระดับ
คุณภาพสินคาที่สงมอบใหลูกคาจะมีความสมํ่าเสมอ นอกจากนี้
บริษทั ยังสงเสริมใหมคี ณะทํางานในการพัฒนากระบวนการผลิต
เพื่อแกไขปญหาแตละดานใหลดลงอีกดวย โดยคณะทํางานจะ
ทําหนาที่ในการวิเคราะห วางแผนการปรับปรุงและปรับปรุง
อยางตอเนื่องในโครงการที่ดําเนินการแลว และคิดคนโครงการ
ใหม เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพและลดต น ทุ น การผลิ ต รวมทั้ ง
มีการปรับปรุงดานคุณภาพ โดยมีโครงการตางๆ ที่สําคัญ เชน
1. โครงการ Zero Scrap 2. โครงการลดอุณหภูมิเผาไหมใน
เตาเผา 3. โครงการลดความสิ้นเปลืองการใชงานลูกรีดของแทน
รีดละเอียด 4. โครงการซอมบํารุง Edge Induction Heater โดย
บุคลากรภายในบริษัท 5. โครงการระบบควบคุมเครื่องมวนเก็บ
แบบอัตโนมัติเพื่อลดของเสียจากการกดทับชิ้นงานที่ผิดปกติ
6. โครงการปรับปรุงและถายโอนโปรแกรมพรอมทั้งขอมูลของ
ระบบควบคุมการผลิตดวยตนเอง 7. โครงการเพิ่มอัตราการผลิต
เหล็กแผนรีดรอนกัดกรดและเคลือบนํ้ามัน 8. โครงการการบํารุง
รักษาดวยตนเองทีท่ กุ คนมีสว นรวม (TPM) และ 9. โครงการ Zero
Accident
• ความเสี่ ย งจากภั ย ธรรมชาติ อั ค คี ภั ย และเหตุ
ฉุกเฉินอื่นๆ
บริ ษั ท ตระหนั ก ถึ ง ผลกระทบที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น หากเกิ ด
เหตุการณวาตภัย อุทกภัย และอัคคีภยั ซึง่ จะกอใหเกิดการสูญเสีย
โอกาสในการผลิต และการสงมอบ จึงไดมีการบริหารจัดการ
ตั้งคณะทํางาน และเตรียมความพรอมทั้งดานบุคลากรและ
อุปกรณ เพื่อตอบสนองตอเหตุฉุกเฉิน รวมถึงการทําประกันภัย
ที่ครอบคลุมความเสียหายในดานทรัพยสิน ความเสียหายของ
สินคาและผลิตภัณฑที่อาจเกิดจากเหตุการณตางๆ ดังกลาว
ตลอดจนการหยุดชะงักทางธุรกิจที่อาจเกิดขึ้นจากอัคคีภัยหรือ
ภัยธรรมชาติ

ซึ่งในป 2559 บริษัทไดมีการซอมแผนฉุกเฉินไปแลว
ทั้งหมด 18 ครั้ง เพื่อเปนการทบทวนและเตรียมความพรอมให
กับพนักงานหากเกิดเหตุฉุกเฉินในอนาคต
• ความเสี่ยงจากการผลิตที่อาจกอใหเกิดผลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอม สังคมและชุมชน
บริ ษั ท ได ป ระเมิ น ป จ จั ย เสี่ ย งจากการผลิ ต ที่ อ าจมี
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม สังคม และชุมชนในพื้นที่ในทุกๆ ดาน
ทัง้ ในดานสิง่ แวดลอม ดานการใชทรัพยากร ดานสังคมความเปนอยู
ดานความปลอดภัย รวมถึงดานเศรษฐกิจของชุมชนในพื้นที่
เพื่ อ ลดผลกระทบที่ อ าจเกิ ด จากการผลิ ต ของ
บริษัทตอชุมชนภายนอก บริษัทไดดําเนินการตามมาตรฐาน
ระบบการจัดการสิ่งแวดลอม ISO14001:2004 และติดตาม
การเปลี่ยนแปลงกฎหมายสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง นอกจากนี้
บริษทั ไดเลือกใชเชือ้ เพลิงนํา้ มันเตาทีม่ กี าํ มะถันตํา่ ไมเกินรอยละ 2
มีการควบคุมและตรวจสอบระบบการเผาไหมใหมีการเผาไหม
ทีส่ มบูรณ ควบคุมตรวจสอบอุปกรณระบบบําบัดอากาศและระบบ
บําบัดนํา้ ใหพรอมใชงานเสมอ มีการนํานํา้ ทีบ่ าํ บัดแลวหมุนเวียน
กลั บ มาใช ใ หม ทั้ ง หมดโดยไม มี ก ารระบายออกสู ภ ายนอก
ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศและนํา้ ไมเกินมาตรฐานทีร่ าชการ
กําหนด ดําเนินการตรวจประเมินบริษัทรับกําจัดกากของเสีย
และใชบริการบริษทั รับกําจัดกากทีไ่ ดรบั อนุญาตจากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม และติดตามตรวจสอบการขนสงจนเสร็จสิน้ กระบวนการ
กํ า จั ด ของเสี ย นอกจากนี้ ยั ง ได มี ก ารฝ ก ซ อ มแผนตอบสนอง
เหตุฉุกเฉินจากการผลิตเพื่อลดผลกระทบจากเหตุการณฉุกเฉิน
ทีอ่ าจเกิดขึน้ ในสวนของผลกระทบตอชุมชนทีอ่ าจเกิดขึน้ เนือ่ งจาก
การขนสงสินคาบริษัทมีการควบคุมรถขนสงสินคาของบริษัท
ในเครือสหวิรยิ า และติดตามผลการดําเนินงานผานคณะขับเคลือ่ น
สภาผูน าํ ชุมชน มีกจิ กรรมตางๆ เพือ่ ปองกันอุบตั เิ หตุจากการขนสง
เชน การอบรมพนักงานขับรถ การติดตัง้ กลองวงจรปดเพือ่ ตรวจสอบ
พฤติกรรมการขับรถผานพื้นที่ชุมชน รวมถึงติดตั้งระบบ GPS
กับรถขนสงทุกคันและมีการควบคุมผานศูนยควบคุมตลอด 24 ชัว่ โมง
และการตั้งจุดตรวจวัดความพรอมของพนักงานขับรถระหวาง
เสนทางขึ้นกรุงเทพฯ รวมถึงมีสถานที่ใหพักผอนใหกับพนักงาน
ขับรถ เปนตน
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4. ความเสี่ ย งจากการที่ ไ ม ส ามารถดํ า เนิ น
กระบวนการฟน ฟูกจิ การใหสาํ เร็จหรือกระบวนการ
ฟน ฟูกจิ การเกิดความลาชาจนเกิดความเสียหาย
ตอการดําเนินกิจการ
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
ฟนฟูกิจการภายใตพระราชบัญญัติลมละลายตามคําสั่ง “ศาล”
ใหบริษทั ฟน ฟูกจิ การ การเขาสูก ระบวนการฟน ฟูกจิ การในขัน้ ตอน
ใดๆ อาจถูกคัดคานจากเจาหนี้ หรือมีเหตุใหไมไดรบั ความเห็นชอบ
จากศาลจนสงผลใหฟนฟูกิจการลาชาหรือไมสําเร็จ ซึ่งอาจมีผล
ใหบริษัทอาจถูกเจาหนี้ฟองลมละลายได เพราะหาก “ศาล”
มีคาํ สัง่ ยกเลิกฟน ฟูกจิ การแลว บริษทั ก็จะไมไดรบั ความคุม ครอง
ตามมาตรา 90/12 ในเรื่อง สภาวะการพักชําระหนี้ (Automatic
Stay) อีกตอไป โดยในป 2559 บริษัทไดดําเนินการตามขั้นตอน
การฟน ฟูกจิ การ จนกระทัง่ “ศาล” เห็นชอบแผนฟน ฟูกจิ การ ดังนี้
• วันที่ 10 มีนาคม 2559 “ศาล” มีคาํ สัง่ ใหบริษทั ฟน ฟูกจิ การ
และตั้งบริษัทเปนผูทําแผนฟนฟูกิจการ (“ผูทําแผน”)
• วันที่ 14 กรกฎาคม 2559 บริษทั ยืน่ แผนฟน ฟูกจิ การของ
บริษัทตอเจาพนักงานพิทักษทรัพย
• วันที่ 15 กันยายน 2559 เจาพนักงานพิทกั ษทรัพยจดั การ
ประชุมเจาหนีเ้ พือ่ พิจารณาแผน โดยทีป่ ระชุมมีมติพเิ ศษ
ยอมรับแผนและแผนที่มีการแกไข และตั้งเจาหนี้รวม
3 ราย ประกอบดวยธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน),
ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) และธนาคารกรุงไทย จํากัด
(มหาชน) เปนกรรมการเจาหนี้
• วันที่ 15 ธันวาคม 2559 “ศาล” มีมติเห็นชอบแผนฟนฟู
กิจการและแผนทีแ่ กไขโดยทีแ่ ผนฟน ฟูกจิ การไดกาํ หนดให
บริษัทเปนผูบริหารแผน (“ผูบริหารแผน”)

ในป 2559 บริษัทไดจัดตั้งคณะทํางานการฟนฟูกิจการและ
การปรับโครงสรางหนี้ของบริษัทขึ้น โดยทํางานรวมกับบริษัท
วีระวงค ชินวัฒน และเพียงพะนอ จํากัด, Baker Tilly Corporate
Advisory Services (Thailand) Limited และ National Advisory
Company Limited ซึ่งเปนบริษัทที่ปรึกษากฎหมาย ผูสอบทาน
กระแสเงินสดและที่ปรึกษาทางการเงิน ตามลําดับ ในการที่จะ
ชวยใหบริษัทสามารถเขาสูกระบวนการฟนฟูกิจการ จัดทําแผน
ใหที่ประชุมเจาหนี้เห็นชอบและนําเสนอตอศาลเพื่อพิจารณา
เห็นชอบ และสามารถดําเนินการตามแผนฟนฟูกิจการจนเปน
ผลสําเร็จ

5. ความเสี่ยงที่มีผลกระทบตอสิทธิหรือการลงทุน
ของผูถือหลักทรัพย
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
ฟนฟูกิจการภายใตพระราชบัญญัติลมละลายตามคําสั่ง “ศาล”
ใหบริษัทฟนฟูกิจการ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559 สงผลใหบรรดา
สิทธิตามกฎหมายของผูถือหุนระงับลงเวนแตสิทธิที่จะไดรับ
เงินปนผล โดยตลาดหลักทรัพยขึ้นเครื่องหมาย SP, NP และ
NC ตอหลักทรัพยของบริษัทในตลาดหลักทรัพย และหยุดทํา
การซือ้ ขายตัง้ แตวนั ที่ 27 เมษายน 2559 เพือ่ ปรับปรุงฐานะการเงิน
ของบริษทั สืบเนือ่ งจากงบการเงินสําหรับปสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2558 ทีผ่ า นการตรวจสอบจากผูส อบบัญชี แสดงสวนของผูถ อื หุน
มี ค า น อ ยกว า ศู น ย ทํ า ให บ ริ ษั ท เข า ข า ยอาจถู ก เพิ ก ถอนจาก
การเปนหลักทรัพยจดทะเบียน ซึ่งหากบริษัทไมสามารถแกไขให
พนเหตุเขาขายอาจถูกเพิกถอนภายในระยะเวลาทีก่ าํ หนด บริษทั
อาจจะถูกตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยพิจารณาเพิกถอน
จากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียนโดยราคาปดตลาด ณ วันที่
26 เมษายน 2559 ซึ่งเปนวันสุดทายของการซื้อขายหลักทรัพย
ของบริษัทในตลาดหลักทรัพยฯ มีราคาปดอยูที่ 0.05 บาทตอหุน
บริษัทไดจัดทําแผนฟนฟูกิจการเสนอตอ “ศาล” และเมื่อ
วันที่ 15 ธันวาคม 2559 “ศาล” มีมติเห็นชอบแผนฟน ฟูของบริษทั
โดยที่แผนฟนฟูกิจการไดกําหนดใหบริษัทเปน “ผูบริหารแผน”
ทั้งนี้ บริษัทในฐานะ “ผูบริหารแผน” จะดําเนินการตามแผนฟนฟู
กิจการและรายงานใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยทราบถึง
ความคืบหนาของการปฏิบัติตามแผนตอไป

บริ ษั ท สหวิ ริ ย าสตี ล อิ น ดั ส ตรี จํ า กั ด (มหาชน)

ขอมูลทั่วไปและขอมูลสําคัญอื่น
ชื่อบริษัท
ชื่อยอ
เลขทะเบียนบริษัท
เว็บไซต
ประเภทธุรกิจ

: บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)
SAHAVIRIYA STEEL INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED
: เอสเอสไอ
SSI
: 0107537000688
: www.ssi-steel.com
: ผลิตและจําหนายเหล็กแผนรีดรอนชนิดมวน ดวยกําลังการผลิตสูงสุด 4 ลานตันตอป และเหล็กแผนรีดรอน
ชนิดมวนประเภทลางผิวและเคลือบนํา้ มัน ดวยกําลังการผลิตสูงสุด 1 ลานตันตอป โดยมุง เนนการนวัตกรรม
ผลิตภัณฑเหล็กแผนชัน้ คุณภาพพิเศษเพือ่ รองรับความตองการใชเหล็กทีเ่ พิม่ ขึน้ ของภูมภิ าค สําหรับอุตสาหกรรม
ยานยนต พลังงาน การขนสง และการกอสราง สําหรับการลงทุนในอุตสาหกรรมเหล็กปลายนํา้ บริษทั ไดรว ม
ลงทุนในบริษทั เหล็กแผนรีดเย็นไทย จํากัด (มหาชน) (TCRSS) ซึง่ ประกอบธุรกิจเหล็กแผนรีดเย็น และบริษทั
เหล็กแผนเคลือบไทย จํากัด (TCS) ซึง่ ประกอบธุรกิจเหล็กแผนเคลือบ อีกทัง้ ยังมีการลงทุนในธุรกิจทีเ่ กีย่ วเนือ่ ง
ไดแก ธุรกิจวิศวกรรม ภายใตการดําเนินงานของบริษทั เวสทโคสท เอ็นจิเนียริง่ จํากัด (WCE) และธุรกิจทาเรือ
ภายใตการดําเนินงานของบริษัท ทาเรือประจวบ จํากัด (PPC)

ที่ตั้งสํานักงาน
สํานักงานใหญ
สํานักงานโรงงาน

: เลขที่ 28/1 อาคารประภาวิทย ชั้น 2 - 3 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท 0-2238-3063-82
โทรสาร 0-2236-8890, 0-2236-8892
: 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

จํานวนและชนิดของหุนของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)
ทุนจดทะเบียน
แบงออกเปนหุนสามัญ
มูลคาที่ตราไวหุนละ
ทุนชําระแลว
แบงออกเปนหุนสามัญ
มูลคาที่ตราไวหุนละ

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

50,263,663,124
50,263,663,124
1
32,166,262,124
32,166,262,124
1

บาท
หุน
บาท
บาท
หุน
บาท

029

030

ร ายงานประจํ า ป 2559

ชื่อ สถานที่ตั้งสํานักงานใหญ ประเภทธุรกิจ จํานวนและชนิดของหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของนิติบุคคล
ที่บริษัทถือหุนตั้งแตรอยละ 10 ขึ้นไปของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
มูลคาที่ตราไว จํานวนหุนสามัญ อัตราสวน
ทีจ่ ําหนายไดแลว จํานวนหุนที่ถือ
หุนละ
(%)
(หุน)
(บาท)

ชื่อและสถานที่ตั้งสํานักงานใหญของนิติบุคคล

ประเภทธุรกิจ

ทุนจดทะเบียน
(บาท)

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

ธุรกิจ
วิศวกรรม

75,000,000

10

7,500,000

99.99

ธุรกิจทาเรือ 400,000,000

10

40,000,000

51

ธุรกิจ 4,816,350,000
เหล็กแผน
รีดเย็น

4.50

1,070,300,000

35.19

บริ ษั ท สหวิ ริ ย าสตี ล อิ น ดั ส ตรี จํ า กั ด (มหาชน)

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

: นางสาวอรวรรณ ชุณหกิจไพศาล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6105
นายเจริญ ผูสัมฤทธิ์เลิศ
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068
นายศักดา เกาทัณฑทอง
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4628
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
รายชื่อผูถือหุนรายใหญ
รายชื่อและสัดสวนการถือหุน 10 อันดับแรก ตามมาตรา 258 การออกเสียงในทางเดียวกัน ณ วันปดสมุดทะเบียนผูถือหุนครั้งลาสุด
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2558 เพื่อสิทธิในการเขาประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 26 มีรายละเอียดดังนี้
ชื่อผูถือหุน
1. กลุมสหวิริยา
2. VANOMET HOLDING AG
3. MARUBENI-ITOCHU STEEL INC.
4. JFE STEEL CORPORATION
5. นายโกมล จึงรุงเรืองกิจ
6. นายประทีป ตั้งมติธรรม
7. THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED A/C 5100
8. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด
9. นายจิตต ศรีวรรณวิทย
10. นายวิจิตร รัตนศิริวิไล
ผูถือหุนสัญชาติไทย
ผูถือหุนสัญชาติตางดาว
หมายเหตุ :
กลุมสหวิริยา ประกอบดวย

ณ วันที่ 30 มีนาคม 2558
จํานวนหุนที่ถือ
รอยละของจํานวนหุนทั้งหมด
9,539,171,399
29.66
6,341,157,453
19.71
1,133,908,088
3.53
1,133,908,088
3.53
864,125,900
2.69
768,788,680
2.39
761,624,600
2.37
291,144,908
0.91
270,617,400
0.84
250,514,140
0.78
22,382,994,926 หุน
9,783,263,198 หุน
สัดสวนการถือหุน
รอยละ 18.62

1.

บริษัท เครือสหวิริยา จํากัด ประกอบธุรกิจรวมลงทุน
ผูถือหุนรายใหญประกอบดวย
(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
ผูถือหุนรายใหญประกอบดวย
(1) บริษัท เครือสหวิริยา จํากัด
ถือหุนอยูรอยละ 97.89
(2) บริษัท เคพี แคปปตอล จํากัด ถือหุนอยูรอยละ 1.93
(3) อื่นๆ
ถือหุนอยูรอยละ 0.18

รอยละ 9.23

3.
4.
5.
6.
7.
8.

นางศิริกุล วิริยประไพกิจ เบนดิ
นางสาวกนกวลี วิริยประไพกิจ
นางกฤษณา วิริยประไพกิจ
นางธีรรัตน คุณัตถานนท
นางประภา วิริยประไพกิจ
นายวิทย วิริยประไพกิจ
รวมสัดสวนการถือหุนใน SSI

รอยละ
รอยละ
รอยละ
รอยละ
100
100
รอยละ

1.12
0.44
0.16
0.08
หุน
หุน
29.66

ขอจํากัดการถือหุนของชาวตางชาติ
บริษัทมีขอจํากัดการถือหุนของบุคคลตางดาว (Foreign Limit) ไวรอยละ 49 ของทุนชําระแลว โดย ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559
มีบุคคลตางดาวถือหุนของบริษัทรอยละ 27.26

บริ ษั ท สหวิ ริ ย าสตี ล อิ น ดั ส ตรี จํ า กั ด (มหาชน)

นโยบายการจายเงินปนผล

บริษัทมีนโยบายที่จะจายเงินปนผลจากงบการเงินเฉพาะ
กิจการในอัตราไมตํ่ากวารอยละ 25 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษี
เงินได สํารองตามกฎหมาย และสํารองอื่นๆ ในแตละป อยางไร
ก็ตาม การจายเงินปนผลจากงบการเงินเฉพาะกิจการดังกลาว
จะขึ้ น อยู  กั บ ภาวะเศรษฐกิ จ กํ า ไรจากการดํ า เนิ น งาน แผน
การลงทุ น เงื่ อ นไขสั ญ ญาต า งๆ และความเหมาะสมอื่ น ๆ
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
ใหคณะกรรมการบริษัทมีอํานาจอนุมัติใหจายเงินปนผลจาก
งบการเงินเฉพาะกิจการไดแลวใหรายงานใหที่ประชุมผูถือหุน
ทราบในการประชุมคราวตอไป

สําหรับนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทยอยใหแก
บริษัท บริษัทไมไดกําหนดอัตราสวนในการจายไวแตอยางใด
ขึน้ อยูก บั ผลประกอบการของแตละบริษทั ยอย และคณะกรรมการ
ของบริษัทยอยนั้นๆ จะพิจารณาจายเงินปนผลเปนกรณีไป
ในป 2559 คณะกรรมการบริษัทในฐานะผูทําแผนฟนฟู
กิ จ การของลู ก หนี้ ต ามคํ า สั่ ง ศาลล ม ละลายกลาง เมื่ อ วั น ที่
10 มีนาคม 2559 คดีหมายเลขแดงที่ ฟ.8/2559 ในคราวประชุม
ครั้ ง ที่ 2/2559 เมื่ อ วั น ที่ 19 เมษายน 2559 ได มี ม ติ อ นุ มั ติ
งดจายเงินปนผลจากผลการดําเนินงานประจําป 2558 สิน้ สุดวันที่
31 ธันวาคม 2558 เนื่องจากบริษัทมีขาดทุนสะสมอยู ณ วันที่
31 ธันวาคม 2558 จึงไมสามารถจายเงินปนผลใหแกผูถือหุน
ไดตามกฎหมาย
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รายละเอียดเกี่ยวกับ
คณะกรรมการบริษัท

1. นายวิทย วิริยประไพกิจ
ประธานกรรมการบริษัท
อายุ 81 ป
ไดรับแตงตั้งเมื่อวันที่ :
21 มกราคม 2537
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบ ริหาร :
บิดานายวิน วิริยประไพกิจ
สัดสวนการถือหุนในบริษัท (%) :
0.00000031% (100 หุน)
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม :
ปริญญากิตติมศักดิ์สาขาบริหาร
ธุรกิจสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
และ/หรือตําแหนงที่สําคัญ :
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 บริษทั 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)

บริ ษั ท สหวิ ริ ย าสตี ล อิ น ดั ส ตรี จํ า กั ด (มหาชน)

การดํารงตําแหนงใดๆ ในกิจการหรือองคกรอืน่ ในปทผี่ า นมา :
กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน :
-ไมมีกิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน :
• กรรมการ บริษัท เครือสหวิริยา จํากัด
• กรรมการ บริษัท สหวิริยา อินเตอร สตีล โฮลดิ้งส จํากัด
• กรรมการ บริษัท สหวิริยา สตีล คอรปอเรชั่น จํากัด
กิจการอืน่ ทีแ่ ขงขัน/เกีย่ วเนือ่ งกับธุรกิจของบริษทั ทีอ่ าจทําให
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. เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท
ในฐานะผูทําแผนฟนฟูกิจการฯ
3. เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท
ในฐานะผูบริหารแผนฟนฟูกิจการฯ

4/4 ครั้ง
12/12 ครั้ง
1/1 ครั้ง

ประวัติการกระทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ปยอนหลัง :
1. การถูกพิพากษาวามีการกระทําความผิดทางอาญา
-ไมมี2. การถูกพิพากษาใหพิทักษทรัพยเด็ดขาด
-มี3. การถูกพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลาย
-ไมมีประวัตกิ ารถูกลงโทษในชวง 5 ปทผี่ า นมา เนือ่ งจากการกระทํา
ความผิดตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายลวงหนา
พ.ศ. 2546 ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังตอไปนี้ :
1. การกระทําการโดยไมสจุ ริต หรือประมาทเลินเลออยางรายแรง
-ไมมี2. การเปดเผย หรือเผยแพรขอ มูล หรือขอความอันเปนเท็จทีอ่ าจ
ทําใหสําคัญผิด หรือปกปดขอความจริงที่ควรบอกใหแจง
ในสาระสําคัญ ซึง่ อาจมีผลกระทบตอการตัดสินใจของผูถ อื หุน
ผูลงทุน หรือผูที่เกี่ยวของ
-ไมมี-

3. การกระทําอันไมเปนธรรมหรือการเอาเปรียบผูล งทุนในการซือ้ ขาย
หลักทรัพยหรือสัญญาซือ้ ขายลวงหนา หรือมีหรือเคยมีสว นรวม
หรือสนับสนุนการกระทําดังกลาว
-ไมมี-

2. นายสมชาย สกุลสุรรัตน
รองประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ
และประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุ 68 ป
ไดรับแตงตั้งเมื่อวันที่ :
26 กุมภาพันธ 2553
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบ ริหาร :
-ไมมีสัดสวนการถือหุนในบริษัท (%) :
-ไมมีคุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม :
• ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร
แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรีทางเศรษฐศาสตร (ภาคภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
• ปริญญาบัตรวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร (ปรอ. 14)
• ประกาศนียบัตรการเงินและการธนาคาร สถาบันนายธนาคาร
แหงประเทศอังกฤษ
• ประกาศนียบัตรชั้นสูงหลักสูตรการเมืองการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย สําหรับนักบริหารระดับสูง รุนที่ 11
สถาบันพระปกเกลา
• หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(DCP 80/2006) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
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ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
และ/หรือตําแหนงที่สําคัญ :
อดีต :
• กรรมการ บริษัท เลนโซ คอรปอรเรชั่น จํากัด (มหาชน)
• กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจเมนท จํากัด (มหาชน)
• ประธานกรรมการ
บริษทั ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ จํากัด (ตลาดไท)
• ที่ปรึกษารัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลัง
(นายประดิษฐ ภัทรประสิทธิ์)
• สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ
• กรรมการผูจัดการใหญ ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
• กรรมการผูจัดการใหญ ธนาคารศรีนคร จํากัด (มหาชน)
• กรรมการผูจ ดั การใหญ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
การดํารงตําแหนงใดๆ ในกิจการหรือองคกรอืน่ ในปทผ่ี า นมา :
กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน :
• ประธานกรรมการ และประธานกรรมการสรรหา
และกําหนดคาตอบแทน
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมนํ้ามันปาลม จํากัด (มหาชน)
• ประธานกรรมการ บริษัท ส. ขอนแกนฟูดส จํากัด (มหาชน)
กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน :
• ประธานกรรมการ บริษัท ทาเรือประจวบ จํากัด
• กรรมการ บริษัท เวสทโคสท เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
• ประธานกรรมการ บริษทั เอส ซี เจ แอนด แอสโซซิเอทส จํากัด
กิจการอืน่ ทีแ่ ขงขัน/เกีย่ วเนือ่ งกับธุรกิจของบริษทั ทีอ่ าจทําให
เกิดความขัดแยงทางผลประโยชน :
-ไมมีการเขารวมประชุม :
1. เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท
2. เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท
ในฐานะผูทําแผนฟนฟูกิจการฯ
3. เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท
ในฐานะผูบริหารแผนฟนฟูกิจการฯ
4. เขารวมประชุมกรรมการอิสระ
5. เขารวมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

4/4 ครั้ง
12/12 ครั้ง
1/1 ครั้ง
4/4 ครั้ง
5/5 ครั้ง

ประวัติการกระทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ปยอนหลัง :
1. การถูกพิพากษาวามีการกระทําความผิดทางอาญา
-ไมมี2. การถูกพิพากษาใหพิทักษทรัพยเด็ดขาด
-ไมมี3. การถูกพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลาย
-ไมมีประวัตกิ ารถูกลงโทษในชวง 5 ปทผี่ า นมา เนือ่ งจากการกระทํา
ความผิดตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายลวงหนา
พ.ศ. 2546 ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังตอไปนี้ :
1. การกระทําการโดยไมสจุ ริต หรือประมาทเลินเลออยางรายแรง
-ไมมี2. การเปดเผย หรือเผยแพรขอ มูล หรือขอความอันเปนเท็จทีอ่ าจ
ทําใหสําคัญผิด หรือปกปดขอความจริงที่ควรบอกใหแจง
ในสาระสําคัญ ซึง่ อาจมีผลกระทบตอการตัดสินใจของผูถ อื หุน
ผูลงทุน หรือผูที่เกี่ยวของ
-ไมมี3. การกระทําอันไมเปนธรรมหรือการเอาเปรียบผูล งทุนในการซือ้ ขาย
หลักทรัพยหรือสัญญาซือ้ ขายลวงหนา หรือมีหรือเคยมีสว นรวม
หรือสนับสนุนการกระทําดังกลาว
-ไมมีขอมูลการดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ :
1. ไมมคี วามสัมพันธทางครอบครัวกับผูบ ริหารหรือผูถ อื หุน รายใหญ
ของบริษัทหรือบริษัทยอย
2. ไมมคี วามสัมพันธกบั บริษทั /บริษทั ยอย/บริษทั รวม หรือนิตบิ คุ คล
ที่อาจมีความขัดแยงในปจจุบันหรือในชวง 2 ป ที่ผานมา
• ไมเปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน
ลูกจาง หรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา
• ไมเปนผูใ หบริการทางวิชาชีพ เชน ผูส อบบัญชีหรือทีป่ รึกษา
กฎหมาย
• ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจที่มีนัยสําคัญอันอาจมีผลทําให
ไมสามารถทําหนาที่ไดอยางเปนอิสระ

บริ ษั ท สหวิ ริ ย าสตี ล อิ น ดั ส ตรี จํ า กั ด (มหาชน)

3. นายทองฉัตร หงศลดารมภ
กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ
และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ 78 ป
ไดรับแตงตั้งเมื่อวันที่ :
1 มีนาคม 2537
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบ ริหาร :
-ไมมีสัดสวนการถือหุน ในบริษทั (%) :
-ไมมีคุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม :
• ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมโยธา (โครงสราง)
มหาวิทยาลัยนอรธเวสเทอรน, ชิคาโก, สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมโยธา (โครงสราง)
สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเซีย
• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• ปริญญาบัตรวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร (วปอ. 32)
• หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program
(DAP 36/2005) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
• หลักสูตรประกาศนียบัตร Finance for Non-Finance Director
(FND 24/2005) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
และ/หรือตําแหนงที่สําคัญ :
2548 - 2555 • กรรมการ สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเซีย
2547 - 2553 • กรรมการอิสระ
บริษัท บางกอกโพลีเอททีลีน จํากัด (มหาชน)
2549 - 2551 • กรรมการ บริษัท ปตท.สํารวจและผลิต
ปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
2546 - 2551 • กรรมการ บริษทั ปตท.เคมิคอล จํากัด (มหาชน)
2540 - 2551 • ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพยจัดการ
กองทุน ทหารไทย จํากัด
2544 - 2546 • ผูจ ดั การใหญ บริษทั อุตสาหกรรมปโตรเคมีกลั
ไทย จํากัด (มหาชน)
2539 - 2544 • กรรมการผูจัดการใหญ บริษัท ไทยเทเลโฟน
แอนดเทเลคอมมิวนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)

2530 - 2534 • กรรมการผูจัดการใหญ บริษัท ปตท.สํารวจ
และผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
2522 - 2530 • ผูวาการการ ปโตรเลียมแหงประเทศไทย
2519 - 2522 • ผูวาการการ ทางพิเศษแหงประเทศไทย
การดํารงตําแหนงใดๆ ในกิจการหรือองคกรอืน่ ในปทผี่ า นมา :
กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน :
• ประธานกรรมการ บริษทั สามารถ คอรปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน :
• กรรมการ บริษัท เวสทโคสท เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
• ประธานกรรมการ บริษัท ลินเด (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
• ประธานกรรมการ บริษัท ซี.ที.แลนด จํากัด
• ประธานกรรมการ บริษัท ชัชวาลย-รอยัล แฮสโคนิ่ง จํากัด
• กรรมการ บริษัท ไทยไลทบลอคแอนดแพเนล จํากัด
• นายกสภามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
กิจการอืน่ ทีแ่ ขงขัน/เกีย่ วเนือ่ งกับธุรกิจของบริษทั ทีอ่ าจทําให
เกิดความขัดแยงทางผลประโยชน :
-ไมมีการเขารวมประชุม :
1. เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท
3/4 ครั้ง
2. เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท
ในฐานะผูทําแผนฟนฟูกิจการฯ
7/12 ครั้ง
3. เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท
ในฐานะผูบริหารแผนฟนฟูกิจการฯ
1/1 ครั้ง
4. เขารวมประชุมกรรมการอิสระ
3/4 ครั้ง
5. เขารวมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4 ครัง้
ประวัติการกระทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ปยอนหลัง :
1. การถูกพิพากษาวามีการกระทําความผิดทางอาญา
-ไมมี2. การถูกพิพากษาใหพิทักษทรัพยเด็ดขาด
-ไมมี3. การถูกพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลาย
-ไมมี-

037

038

ร ายงานประจํ า ป 2559

ประวัตกิ ารถูกลงโทษในชวง 5 ปทผี่ า นมา เนือ่ งจากการกระทํา
ความผิดตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายลวงหนา
พ.ศ. 2546 ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังตอไปนี้ :
1. การกระทําการโดยไมสจุ ริต หรือประมาทเลินเลออยางรายแรง
-ไมมี2. การเปดเผย หรือเผยแพรขอ มูล หรือขอความอันเปนเท็จทีอ่ าจ
ทําใหสําคัญผิด หรือปกปดขอความจริงที่ควรบอกใหแจง
ในสาระสําคัญ ซึง่ อาจมีผลกระทบตอการตัดสินใจของผูถ อื หุน
ผูลงทุน หรือผูที่เกี่ยวของ
-ไมม-ี
3. การกระทําอันไมเปนธรรมหรือการเอาเปรียบผูล งทุนในการซือ้ ขาย
หลักทรัพยหรือสัญญาซือ้ ขายลวงหนา หรือมีหรือเคยมีสว นรวม
หรือสนับสนุนการกระทําดังกลาว
-ไมมี-

คุณวุฒทิ างการศึกษา/ประวัตอิ บรม :
• 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.)
• หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program
(DCP 131/2010) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ บริษทั ไทย
(IOD)
• หลักสูตรผูบริหารระดับสูงรุนที่ 7 สถาบันวิทยาการตลาดทุน

ขอมูลการดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ :
1. ไมมคี วามสัมพันธทางครอบครัวกับผูบ ริหารหรือผูถ อื หุน รายใหญ
ของบริษัทหรือบริษัทยอย
2. ไมมคี วามสัมพันธกบั บริษทั /บริษทั ยอย/บริษทั รวม หรือนิตบิ คุ คล
ที่อาจมีความขัดแยงในปจจุบันหรือในชวง 2 ป ที่ผานมา
• ไมเปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน
ลูกจาง หรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา
• ไมเปนผูใ หบริการทางวิชาชีพ เชน ผูส อบบัญชีหรือทีป่ รึกษา
กฎหมาย
• ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจที่มีนัยสําคัญอันอาจมีผลทําให
ไมสามารถทําหนาที่ไดอยางเปนอิสระ

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
และ/หรือตําแหนงที่สําคัญ :
2555 - 2556 • กรรมการ กสท. - ประธานคณะกรรมการกํากับ
ดูแลกิจการทีด่ แี ละสงเสริมกิจกรรมเพือ่ สังคม
บริษัท กสท.โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)
• กรรมการ กวท. - ประธานคณะอนุกรรมการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหง
ประเทศไทย
2554 - 2556 • กรรมการและประธานกรรมการบริ ห าร/
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บรรษัทประกันสินเชือ่ อุตสาหกรรมขนาดยอม
2553 - 2554 • กรรมการและประธานกรรมการบริ ห าร
ความเสี่ยง ธนาคารอาคารสงเคราะห
2552 - 2553 • กรรมการ
ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน)
2550 - 2552 • กรรมการในคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย
• กรรมการในคณะกรรมการกํากับและสงเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย
สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย
• กรรมการในคณะกรรมการกํากับการซื้อขาย
สินคาเกษตรลวงหนา
สํ า นั ก งานคณะกรรมการกํ า กั บ การซื้ อ ขาย
สินคาเกษตรลวงหนา
• ปลัดกระทรวงพาณิชย

4. นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ
กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ
และประธานกรรมการสรรหา
และกําหนดคาตอบแทน
อายุ 68 ป
ไดรับแตงตั้งเมื่อวันที่ :
30 เมษายน 2553
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบ ริหาร :
-ไมมีสัดสวนการถือหุน ในบริษทั (%) :
-ไมมี-

บริ ษั ท สหวิ ริ ย าสตี ล อิ น ดั ส ตรี จํ า กั ด (มหาชน)

2546 - 2552 • ประธานคณะอนุกรรมการดานบริหารในคณะ
กรรมการกํากับการซือ้ ขายสินคาเกษตรลวงหนา
สํ า นั ก งานคณะกรรมการกํ า กั บ การซื้ อ ขาย
สินคาเกษตรลวงหนา
2548 - 2551 • กรรมการ ธนาคารออมสิน
2544 - 2550 • อธิบดีกรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย
การดํารงตําแหนงใดๆ ในกิจการหรือองคกรอืน่ ในปทผี่ า นมา :
กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน :
• กรรมการอิสระ บริษัท ไทยเพรซิเดนทฟูดส จํากัด (มหาชน)
• กรรมการและประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท อาหารสยาม จํากัด (มหาชน)
กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน :
• รองประธานกรรมการ บริษัท พรรณธิอร จํากัด
• ประธานคณะกรรมการบริหาร
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแหงชาติ
(องคการมหาชน)
• กรรมการผูท รงคุณวุฒิ ก.พ.ร. (ดานบริหารธุรกิจ) และประธาน
อ.ก.พ.ร. ลดขั้นตอนในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
สํานักงาน ก.พ.ร.
กิจการอืน่ ทีแ่ ขงขัน/เกีย่ วเนือ่ งกับธุรกิจของบริษทั ทีอ่ าจทําให
เกิดความขัดแยงทางผลประโยชน :
-ไมมีการเขารวมประชุม :
1. เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท
2. เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัทในฐานะ
ผูทําแผนฟนฟูกิจการฯ
3. เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัทในฐานะ
ผูบริหารแผนฟนฟูกิจการฯ
4. เขารวมประชุมกรรมการอิสระ
5. เขารวมประชุมคณะกรรมการสรรหา
และกําหนดคาตอบแทน

1/4 ครั้ง
3/12 ครั้ง
0/1 ครั้ง
2/4 ครั้ง
3/3 ครั้ง

ประวัติการกระทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ปยอนหลัง :
1. การถูกพิพากษาวามีการกระทําความผิดทางอาญา
-ไมมี2. การถูกพิพากษาใหพิทักษทรัพยเด็ดขาด
-ไมมี3. การถูกพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลาย
-ไมมีประวัตกิ ารถูกลงโทษในชวง 5 ปทผี่ า นมา เนือ่ งจากการกระทํา
ความผิดตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายลวงหนา
พ.ศ. 2546 ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังตอไปนี้ :
1. การกระทําการโดยไมสจุ ริต หรือประมาทเลินเลออยางรายแรง
-ไมมี2. การเปดเผย หรือเผยแพรขอ มูล หรือขอความอันเปนเท็จทีอ่ าจ
ทําใหสําคัญผิด หรือปกปดขอความจริงที่ควรบอกใหแจง
ในสาระสําคัญ ซึง่ อาจมีผลกระทบตอการตัดสินใจของผูถ อื หุน
ผูลงทุน หรือผูที่เกี่ยวของ
-ไมมี3. การกระทําอันไมเปนธรรมหรือการเอาเปรียบผูล งทุนในการซือ้ ขาย
หลักทรัพยหรือสัญญาซือ้ ขายลวงหนา หรือมีหรือเคยมีสว นรวม
หรือสนับสนุนการกระทําดังกลาว
-ไมมีขอมูลการดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ :
1. ไมมคี วามสัมพันธทางครอบครัวกับผูบ ริหารหรือผูถ อื หุน รายใหญ
ของบริษัทหรือบริษัทยอย
2. ไมมคี วามสัมพันธกบั บริษทั /บริษทั ยอย/บริษทั รวม หรือนิตบิ คุ คล
ที่อาจมีความขัดแยงในปจจุบันหรือในชวง 2 ป ที่ผานมา
• ไมเปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน
ลูกจาง หรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา
• ไมเปนผูใ หบริการทางวิชาชีพ เชน ผูส อบบัญชีหรือทีป่ รึกษา
กฎหมาย
• ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจที่มีนัยสําคัญอันอาจมีผลทําให
ไมสามารถทําหนาที่ไดอยางเปนอิสระ
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5. นายเพิ่มพูน ไกรฤกษ
กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ 65 ป
ไดรับแตงตั้งเมื่อวันที่ :
8 ธันวาคม 2542
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบ ริหาร :
-ไมมีสัดสวนการถือหุน ในบริษทั (%) :
-ไมมีคุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม :
• ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ Boston University, U.S.A.
• ปริญญาบัตรวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร (ปรอ. 13)
• หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program
(DAP 3/2003)
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Understanding the Fundamental of Financial
Statements (UFS 12/2007)
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตรประกาศนียบัตร Role of Chairman Program
(RCP 37/2015)
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
และ/หรือตําแหนงที่สําคัญ :
2542 - 2554 • ผูชวยผูจัดการใหญ สายสินเชื่อและสนับสนุน
ธุรกิจลูกคาบุคคล
ธนาคารไทยพาณิชยจํากัด (มหาชน)
2550 - 2552 • ประธานกรรมการ
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย
จํากัด
การดํารงตําแหนงใดๆ ในกิจการหรือองคกรอืน่ ในปทผี่ า นมา :
กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน :
-ไมมีกิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน :
• กรรมการ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จํากัด

• กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ชับบสามัคคีประกันภัย จํากัด (มหาชน)
• กรรมการอิสระและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
ธนาคารกัมพูชาพาณิชย จํากัด
กิจการอืน่ ทีแ่ ขงขัน/เกีย่ วเนือ่ งกับธุรกิจของบริษทั ทีอ่ าจทําให
เกิดความขัดแยงทางผลประโยชน :
-ไมมีการเขารวมประชุม :
1. เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท
4/4 ครั้ง
2. เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท
ในฐานะผูทําแผนฟนฟูกิจการฯ
8/12 ครั้ง
3. เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท
ในฐานะผูบริหารแผนฟนฟูกิจการฯ
1/1 ครั้ง
4. เขารวมประชุมกรรมการอิสระ
4/4 ครั้ง
5. เขารวมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
3/5 ครั้ง
6. เขารวมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4 ครั้ง
ประวัติการกระทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ปยอนหลัง :
1. การถูกพิพากษาวามีการกระทําความผิดทางอาญา
-ไมมี2. การถูกพิพากษาใหพิทักษทรัพยเด็ดขาด
-ไมมี3. การถูกพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลาย
-ไมมีประวัตกิ ารถูกลงโทษในชวง 5 ปทผี่ า นมา เนือ่ งจากการกระทํา
ความผิดตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายลวงหนา
พ.ศ. 2546 ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังตอไปนี้ :
1. การกระทําการโดยไมสจุ ริต หรือประมาทเลินเลออยางรายแรง
-ไมมี2. การเปดเผย หรือเผยแพรขอ มูล หรือขอความอันเปนเท็จทีอ่ าจ
ทําใหสําคัญผิด หรือปกปดขอความจริงที่ควรบอกใหแจง
ในสาระสําคัญ ซึง่ อาจมีผลกระทบตอการตัดสินใจของผูถ อื หุน
ผูลงทุน หรือผูที่เกี่ยวของ
-ไมมี3. การกระทําอันไมเปนธรรมหรือการเอาเปรียบผูล งทุนในการซือ้ ขาย
หลักทรัพยหรือสัญญาซือ้ ขายลวงหนา หรือมีหรือเคยมีสว นรวม
หรือสนับสนุนการกระทําดังกลาว
-ไมมี-

บริ ษั ท สหวิ ริ ย าสตี ล อิ น ดั ส ตรี จํ า กั ด (มหาชน)

ขอมูลการดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ :
1. ไมมคี วามสัมพันธทางครอบครัวกับผูบ ริหารหรือผูถ อื หุน รายใหญ
ของบริษัทหรือบริษัทยอย
2. ไมมคี วามสัมพันธกบั บริษทั /บริษทั ยอย/บริษทั รวม หรือนิตบิ คุ คล
ที่อาจมีความขัดแยงในปจจุบันหรือในชวง 2 ป ที่ผานมา
• ไมเปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน
ลูกจาง หรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา
• ไมเปนผูใ หบริการทางวิชาชีพ เชน ผูส อบบัญชีหรือทีป่ รึกษา
กฎหมาย
• ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจที่มีนัยสําคัญอันอาจมีผลทําให
ไมสามารถทําหนาที่ไดอยางเปนอิสระ

กิจการอืน่ ทีแ่ ขงขัน/เกีย่ วเนือ่ งกับธุรกิจของบริษทั ทีอ่ าจทําให
เกิดความขัดแยงทางผลประโยชน :
-ไมมีการเขารวมประชุม :
1. เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท
4/4
2. เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท
ในฐานะผูทําแผนฟนฟูกิจการฯ
12/12
3. เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท
ในฐานะผูบริหารแผนฟนฟูกิจการฯ
1/1
4. เขารวมประชุมกรรมการอิสระ
2/4
5. เขารวมประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี 3/3

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

6. นายพิชัย เอื้อศิริทรัพย
กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ
และกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
อายุ 58 ป
ไดรับแตงตั้งเมื่อวันที่ :
1 มีนาคม 2556
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบ ริหาร :
-ไมมีสัดสวนการถือหุนในบริษัท (%) :
0.1978% (63,640,600 หุน)
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม :
• พาณิชยการ (Commerce) โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวทิ ยาลัย
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
และ/หรือตําแหนงที่สําคัญ :
-ไมมีการดํารงตําแหนงใดๆ ในกิจการหรือองคกรอืน่ ในปทผี่ า นมา :
กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน :
-ไมมีกิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน :
• เจาของกิจการและผูจัดการ บริษัท กิมเฮงเซงเหล็กกลา จํากัด
• กรรมการ บริษัท เอสวี นิททัน จํากัด
• กรรมการ บริษัท อัมรินทรสตีล จํากัด

ประวัติการกระทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ปยอนหลัง :
1. การถูกพิพากษาวามีการกระทําความผิดทางอาญา
-ไมมี2. การถูกพิพากษาใหพิทักษทรัพยเด็ดขาด
-ไมมี3. การถูกพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลาย
-ไมมีประวัตกิ ารถูกลงโทษในชวง 5 ปทผี่ า นมา เนือ่ งจากการกระทํา
ความผิดตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายลวงหนา
พ.ศ. 2546 ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังตอไปนี้ :
1. การกระทําการโดยไมสจุ ริต หรือประมาทเลินเลออยางรายแรง
-ไมมี2. การเปดเผย หรือเผยแพรขอ มูล หรือขอความอันเปนเท็จทีอ่ าจ
ทําใหสําคัญผิด หรือปกปดขอความจริงที่ควรบอกใหแจง
ในสาระสําคัญ ซึง่ อาจมีผลกระทบตอการตัดสินใจของผูถ อื หุน
ผูลงทุน หรือผูที่เกี่ยวของ
-ไมมี3. การกระทําอันไมเปนธรรมหรือการเอาเปรียบผูล งทุนในการซือ้ ขาย
หลักทรัพยหรือสัญญาซือ้ ขายลวงหนา หรือมีหรือเคยมีสว นรวม
หรือสนับสนุนการกระทําดังกลาว
-ไมมี-
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ขอมูลการดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ :
1. ไมมคี วามสัมพันธทางครอบครัวกับผูบ ริหารหรือผูถ อื หุน รายใหญ
ของบริษัทหรือบริษัทยอย
2. ไมมคี วามสัมพันธกบั บริษทั /บริษทั ยอย/บริษทั รวม หรือนิตบิ คุ คล
ที่อาจมีความขัดแยงในปจจุบันหรือในชวง 2 ป ที่ผานมา
• ไมเปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน
ลูกจาง หรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา
• ไมเปนผูใ หบริการทางวิชาชีพ เชน ผูส อบบัญชีหรือทีป่ รึกษา
กฎหมาย
• ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจที่มีนัยสําคัญอันอาจมีผลทําให
ไมสามารถทําหนาที่ไดอยางเปนอิสระ

7. นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย
กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
อายุ 53 ป
ไดรับแตงตั้งเมื่อวันที่ :
27 กุมภาพันธ 2555
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบ ริหาร :
-ไมมีสัดสวนการถือหุนในบริษัท (%) :
-ไมมีคุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม :
• ปริญญาโทบริหารธุรกิจดานการเงินและการจัดการ
มหาวิทยาลัยอินเดียนา, บูมมิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร (เกียรตินิยมอันดับ 2)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program
(DCP 60/2005)
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program
(DAP 23/2004)
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตรผูบริหารระดับสูง รุนที่ 5 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
• หลักสูตรการกํากับดูแลกิจการสําหรับกรรมการและผูบริหาร
ระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองคการมหาชน รุนที่ 3
สถาบันพัฒนากรรมการและผูบริหารระดับสูงภาครัฐ (PDI)

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
และ/หรือตําแหนงที่สําคัญ :
2557 - 2559 • ประธานกรรมการ บรรษัทประกันสินเชื่อ
อุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.)
• กรรมการ บริษัท กรุงเทพธนาคม จํากัด
2554
• กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการบริหารความเสี่ยง
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
• ประธานกรรมการ
บริษัท กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง จํากัด
2553 - 2554 • กรรมการ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย
2552 - 2554 • กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน)
• ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
และกรรมการบริหาร
บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน)
• กรรมการ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
2551
• กรรมการ บริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จํากัด
2550 - 2554 • กรรมการบริหารและอุปนายก
สมาคมบริษัทหลักทรัพยไทย
2550 - 2551 • อนุกรรมการพิจารณาแนวทางดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
2548 - 2552 • กรรมการผูอํานวยการและกรรมการบริหาร
บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน)
การดํารงตําแหนงใดๆ ในกิจการหรือองคกรอืน่ ในปทผี่ า นมา :
กิจการ ที่เปนบริษัทจดทะเบียน :
• กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท พริ้นซิเพิล แคปตอล จํากัด (มหาชน)
กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน :
• เลขาธิการ สมาคมบริษัทหลักทรัพยไทย
• ที่ปรึกษา สภาธุรกิจตลาดทุนไทย
กิจการอืน่ ทีแ่ ขงขัน/เกีย่ วเนือ่ งกับธุรกิจของบริษทั ทีอ่ าจทําให
เกิดความขัดแยงทางผลประโยชน :
-ไมมีการเขารวมประชุม :
1. เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท
2. เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท
ในฐานะผูทําแผนฟนฟูกิจการฯ
3. เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท
ในฐานะผูบริหารแผนฟนฟูกิจการฯ

3/4 ครั้ง
8/12 ครั้ง
1/1 ครั้ง

บริ ษั ท สหวิ ริ ย าสตี ล อิ น ดั ส ตรี จํ า กั ด (มหาชน)

4. เขารวมประชุมกรรมการอิสระ
3/4 ครั้ง
5. เขารวมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
5/5 ครั้ง
6. เขารวมประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี 3/3 ครั้ง
ประวัติการกระทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ปยอนหลัง :
1. การถูกพิพากษาวามีการกระทําความผิดทางอาญา
-ไมมี2. การถูกพิพากษาใหพิทักษทรัพยเด็ดขาด
-ไมมี3. การถูกพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลาย
-ไมมีประวัตกิ ารถูกลงโทษในชวง 5 ปทผี่ า นมา เนือ่ งจากการกระทํา
ความผิดตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายลวงหนา
พ.ศ. 2546 ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังตอไปนี้ :
1. การกระทําการโดยไมสจุ ริต หรือประมาทเลินเลออยางรายแรง
-ไมมี2. การเปดเผย หรือเผยแพรขอ มูล หรือขอความอันเปนเท็จทีอ่ าจ
ทําใหสําคัญผิด หรือปกปดขอความจริงที่ควรบอกใหแจง
ในสาระสําคัญ ซึง่ อาจมีผลกระทบตอการตัดสินใจของผูถ อื หุน
ผูลงทุน หรือผูที่เกี่ยวของ
-ไมมี3. การกระทําอันไมเปนธรรมหรือการเอาเปรียบผูล งทุนในการซือ้ ขาย
หลักทรัพยหรือสัญญาซือ้ ขายลวงหนา หรือมีหรือเคยมีสว นรวม
หรือสนับสนุนการกระทําดังกลาว
-ไมมีขอมูลการดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ :
1. ไมมคี วามสัมพันธทางครอบครัวกับผูบ ริหารหรือผูถ อื หุน รายใหญ
ของบริษัทหรือบริษัทยอย
2. ไมมคี วามสัมพันธกบั บริษทั /บริษทั ยอย/บริษทั รวม หรือนิตบิ คุ คล
ที่อาจมีความขัดแยงในปจจุบันหรือในชวง 2 ป ที่ผานมา
• ไมเปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน
ลูกจาง หรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา
• ไมเปนผูใ หบริการทางวิชาชีพ เชน ผูส อบบัญชีหรือทีป่ รึกษา
กฎหมาย
• ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจที่มีนัยสําคัญอันอาจมีผลทําให
ไมสามารถทําหนาที่ไดอยางเปนอิสระ

8. นายสมชาย พิพิธวิจิตรกร
กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง
และกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
อายุ 77 ป
ไดรับแตงตั้งเมื่อวันที่ :
29 เมษายน 2546
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบ ริหาร :
-ไมมีสัดสวนการถือหุนในบริษัท (%) :
-ไมมีคุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม :
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
Michigan State University, U.S.A.
• ปริญญาตรี สาขาการบัญชี (เกียรตินิยมอันดับ 2)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• การสัมมนาผลสํารวจคาตอบแทนกรรมการบริษัทไทย 2547
เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 2548
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
และ/หรือตําแหนงที่สําคัญ :
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)
2529 - 2541 • กรรมการ
บริษัท ปูนซิเมนตนครหลวง จํากัด (มหาชน)
2527 - 2542 • กรรมการ
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
2526 - 2542 • กรรมการ
บริษัท ประกันชีวิตศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
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การดํารงตําแหนงใดๆ ในกิจการหรือองคกรอืน่ ในปทผี่ า นมา :
กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน :
• กรรมการ บริษัท เอ็มเค เรสโตรองตกรุป จํากัด (มหาชน)
กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน :
-ไมมีกิจการอืน่ ทีแ่ ขงขัน/เกีย่ วเนือ่ งกับธุรกิจของบริษทั ทีอ่ าจทําให
เกิดความขัดแยงทางผลประโยชน :
• กรรมการ บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จํากัด (มหาชน)
การเขารวมประชุม :
1. เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท
3/4 ครั้ง
2. เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท
ในฐานะผูทําแผนฟนฟูกิจการฯ
4/12 ครั้ง
3. เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท
ในฐานะผูบริหารแผนฟนฟูกิจการฯ
1/1 ครั้ง
4. เขารวมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4 ครั้ง
5. เขารวมประชุมคณะกรรมการสรรหา
และกําหนดคาตอบแทน
2/3 ครั้ง
ประวัติการกระทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ปยอนหลัง :
1. การถูกพิพากษาวามีการกระทําความผิดทางอาญา
-ไมมี2. การถูกพิพากษาใหพิทักษทรัพยเด็ดขาด
-ไมมี3. การถูกพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลาย
-ไมมีประวัตกิ ารถูกลงโทษในชวง 5 ปทผี่ า นมา เนือ่ งจากการกระทํา
ความผิดตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายลวงหนา
พ.ศ. 2546 ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังตอไปนี้ :
1. การกระทําการโดยไมสจุ ริต หรือประมาทเลินเลออยางรายแรง
-ไมมี2. การเปดเผย หรือเผยแพรขอ มูล หรือขอความอันเปนเท็จทีอ่ าจ
ทําใหสําคัญผิด หรือปกปดขอความจริงที่ควรบอกใหแจง
ในสาระสําคัญ ซึง่ อาจมีผลกระทบตอการตัดสินใจของผูถ อื หุน
ผูลงทุน หรือผูที่เกี่ยวของ
-ไมมี3. การกระทําอันไมเปนธรรมหรือการเอาเปรียบผูล งทุนในการซือ้ ขาย
หลักทรัพยหรือสัญญาซือ้ ขายลวงหนา หรือมีหรือเคยมีสว นรวม
หรือสนับสนุนการกระทําดังกลาว
-ไมมี-

9. นายกมล จันทิมา
กรรมการบริษัท
และประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
อายุ 78 ป
ไดรับแตงตั้งเมื่อวันที่ :
28 เมษายน 2541
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบ ริหาร :
-ไมมีสัดสวนการถือหุนในบริษัท (%) :
0.0040% (1,284,000 หุน)
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม :
• ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
• ปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
• ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
• ปริญญาบัตรวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร (วปอ. 33)
• 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)
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
และ/หรือตําแหนงที่สําคัญ :
2551 - 2556 • ประธานคณะกรรมการจรรยาบรรณ
สภาวิชาชีพบัญชี
2546 - 2556 • กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท อุตสาหกรรม อีเล็คโทรนิคส จํากัด
(มหาชน)
2550 - 2555 • ประธานกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
กระทรวงศึกษาธิการ
2543 - 2545 • ประธานกรรมการ
องคการเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน
(ปรส.)

บริ ษั ท สหวิ ริ ย าสตี ล อิ น ดั ส ตรี จํ า กั ด (มหาชน)

2541 - 2543 • ประธานกรรมการตรวจสอบ
การไฟฟาสวนภูมิภาค
2541
• อธิบดีกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
2539 - 2541 • ประธานกรรมการ
สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล
2538 - 2542 • กรรมการและประธานกรรมการบริหาร
ธนาคารอาคารสงเคราะห
2536 - 2541 • รองปลัดกระทรวงการคลัง
การดํารงตําแหนงใดๆ ในกิจการหรือองคกรอืน่ ในปทผี่ า นมา :
กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน :
• ประธานกรรมการ บริษัท ไอทีซิตี้ จํากัด (มหาชน)
กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน :
• ประธานกรรมการ บริษัท เวสทโคสท เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
• กรรมการ บริษัท ทาเรือประจวบ จํากัด
• ประธานกรรมการ บริษัท ทริสเรทติ้ง จํากัด
กิจการอื่นที่แขงขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษทั ทีอ่ าจทําให
เกิดความขัดแยงทางผลประโยชน :
-ไมมีการเขารวมประชุม :
1. เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท
4/4
2. เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท
ในฐานะผูทําแผนฟนฟูกิจการฯ
12/12
3. เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท
ในฐานะผูบริหารแผนฟนฟูกิจการฯ
1/1
4. เขารวมประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี 3/3
ประวัติการกระทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ปยอนหลัง :
1. การถูกพิพากษาวามีการกระทําความผิดทางอาญา
-ไมมี2. การถูกพิพากษาใหพิทักษทรัพยเด็ดขาด
-ไมมี3. การถูกพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลาย
-ไมมี-

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

ประวัตกิ ารถูกลงโทษในชวง 5 ปทผี่ า นมา เนือ่ งจากการกระทํา
ความผิดตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายลวงหนา
พ.ศ. 2546 ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังตอไปนี้ :
1. การกระทําการโดยไมสจุ ริต หรือประมาทเลินเลออยางรายแรง
-ไมมี2. การเปดเผย หรือเผยแพรขอ มูล หรือขอความอันเปนเท็จทีอ่ าจ
ทําใหสําคัญผิด หรือปกปดขอความจริงที่ควรบอกใหแจง
ในสาระสําคัญ ซึง่ อาจมีผลกระทบตอการตัดสินใจของผูถ อื หุน
ผูลงทุน หรือผูที่เกี่ยวของ
-ไมมี3. การกระทําอันไมเปนธรรมหรือการเอาเปรียบผูล งทุนในการซือ้ ขาย
หลักทรัพยหรือสัญญาซือ้ ขายลวงหนา หรือมีหรือเคยมีสว นรวม
หรือสนับสนุนการกระทําดังกลาว
-ไมมี-

10. นายวิน วิริยประไพกิจ
กรรมการบริษัท
ประธานเจาหนาที่บริหารกลุม
เจาหนาที่บริหารกลุม
และกรรมการผูจัดการใหญ
อายุ 46 ป
ไดรับแตงตั้งเมื่อวันที่ :
30 มิถุนายน 2542
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบ ริหาร :
บุตรนายวิทย วิริยประไพกิจ
สัดสวนการถือหุนในบริษัท (%) :
-ไมมีคุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม :
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ
ศศินทรแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเคโอ
โตเกียว ประเทศญี่ปุน
• หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program
(DCP 100/2008)
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

045

046
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• หลักสูตรประกาศนียบัตร Role of Chairman Program
(RCP 20/2008)
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตรผูบริหารระดับสูง รุนที่ 5 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
และ/หรือตําแหนงที่สําคัญ :
2553 - 2558 • กรรมการและกรรมการผูจัดการ
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จํากัด
2551 - 2557 • กรรมการและกรรมการจัดการ
บริษัท เหล็กแผนรีดเย็นไทย จํากัด (มหาชน)
2555 - 2556 • ประธานกรรมการ
และประธานคณะกรรมการจัดการ
บริษัท เหล็กแผนรีดเย็นไทย จํากัด (มหาชน)
2539 - 2555 • กรรมการ
บริษัท เหล็กแผนเคลือบไทย จํากัด
2542 - 2546 • กรรมการ
บริษัท เหล็กแผนรีดเย็นไทย จํากัด (มหาชน)
การดํารงตําแหนงใดๆ ในกิจการหรือองคกรอืน่ ในปทผี่ า นมา :
กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน :
• กรรมการ บริษัท บางสะพานบารมิล จํากัด (มหาชน)
กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน :
• กรรมการและประธานกรรมการบริหาร
บริษัท เวสทโคสท เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
• กรรมการและประธานกรรมการบริหาร
บริษัท ทาเรือประจวบ จํากัด
• กรรมการ บริษัท เครือสหวิริยา จํากัด
• กรรมการ บริษัท สหวิริยา อินเตอร สตีล โฮลดิ้งส จํากัด
• กรรมการ บริษัท สหวิริยา สตีล คอรปอเรชั่น จํากัด
กิจการอืน่ ทีแ่ ขงขัน/เกีย่ วเนือ่ งกับธุรกิจของบริษทั ทีอ่ าจทําให
เกิดความขัดแยงทางผลประโยชน :
• กรรมการ บริษัท บริหารจัดการสหวิริยา จํากัด
• ประธานกรรมการ บริษัท ไทยสตีลเซลส จํากัด
• กรรมการ บริษัท ทรัพยสิน อาคารประภาวิทย จํากัด
การเขารวมประชุม :
1. เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท
2. เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท
ในฐานะผูทําแผนฟนฟูกิจการฯ
3. เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท
ในฐานะผูบริหารแผนฟนฟูกิจการฯ

4/4 ครั้ง
12/12 ครั้ง
1/1 ครั้ง

ประวัติการกระทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ปยอนหลัง :
1. การถูกพิพากษาวามีการกระทําความผิดทางอาญา
-ไมมี2. การถูกพิพากษาใหพิทักษทรัพยเด็ดขาด
-ไมมี3. การถูกพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลาย
-ไมมีประวัตกิ ารถูกลงโทษในชวง 5 ปทผี่ า นมา เนือ่ งจากการกระทํา
ความผิดตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายลวงหนา
พ.ศ. 2546 ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังตอไปนี้ :
1. การกระทําการโดยไมสจุ ริต หรือประมาทเลินเลออยางรายแรง
-ไมมี2. การเปดเผย หรือเผยแพรขอ มูล หรือขอความอันเปนเท็จทีอ่ าจ
ทําใหสําคัญผิด หรือปกปดขอความจริงที่ควรบอกใหแจง
ในสาระสําคัญ ซึง่ อาจมีผลกระทบตอการตัดสินใจของผูถ อื หุน
ผูลงทุน หรือผูท่เี กี่ยวของ
-ไมมี3. การกระทําอันไมเปนธรรมหรือการเอาเปรียบผูล งทุนในการซือ้ ขาย
หลักทรัพยหรือสัญญาซือ้ ขายลวงหนา หรือมีหรือเคยมีสว นรวม
หรือสนับสนุนการกระทําดังกลาว
-ไมมี-

11. นายนาวา จันทนสุรคน
กรรมการบริษัท กรรมการสรรหา
และกําหนดคาตอบแทน
เจาหนาทีบ่ ริหารกลุม สํานักรัฐกิจสัมพันธกลุม
และผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ สายธุรกิจ
อายุ 51 ป
ไดรับแตงตั้งเมื่อวันที่ :
18 มิถุนายน 2558
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบ ริหาร :
-ไมมีสัดสวนการถือหุนในบริษัท (%) :
-ไมมี-

บริ ษั ท สหวิ ริ ย าสตี ล อิ น ดั ส ตรี จํ า กั ด (มหาชน)

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม :
• ปริญญาโท สาขานโยบายสาธารณะและการบริหารโครงการ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
• ปริญญาตรี สาขาการเมืองและการปกครอง
(เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
• หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program
(DCP 104/2008)
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตรผูบริหารระดับสูง รุนที่ 19
สถาบันวิทยาการตลาดทุน
• หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุนที่ 57
วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
และ/หรือตําแหนงที่สําคัญ :
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
การดํารงตําแหนงใดๆ ในกิจการหรือองคกรอืน่ ในปทผี่ า นมา :
กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน :
-ไมมี กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน :
• กรรมการและกรรมการจัดการ
บริษัท เหล็กแผนรีดเย็นไทย จํากัด (มหาชน)
• กรรมการและกรรมการบริหาร
บริษัท เหล็กแผนเคลือบไทย จํากัด
กิจการอืน่ ทีแ่ ขงขัน/เกีย่ วเนือ่ งกับธุรกิจของบริษทั ทีอ่ าจทําให
เกิดความขัดแยงทางผลประโยชน :
-ไมมี-

การเขารวมประชุม :
1. เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท
2. เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท
ในฐานะผูทําแผนฟนฟูกิจการฯ
3. เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท
ในฐานะผูบริหารแผนฟนฟูกิจการฯ
4. เขารวมประชุมคณะกรรมการสรรหา
และกําหนดคาตอบแทน

4/4 ครั้ง
9/12 ครั้ง
1/1 ครั้ง
2/3 ครั้ง

ประวัติการกระทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ปยอนหลัง :
1. การถูกพิพากษาวามีการกระทําความผิดทางอาญา
-ไมมี2. การถูกพิพากษาใหพิทักษทรัพยเด็ดขาด
-ไมมี3. การถูกพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลาย
-ไมมีประวัตกิ ารถูกลงโทษในชวง 5 ปทผี่ า นมา เนือ่ งจากการกระทํา
ความผิดตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายลวงหนา
พ.ศ. 2546 ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังตอไปนี้ :
1. การกระทําการโดยไมสจุ ริต หรือประมาทเลินเลออยางรายแรง
-ไมมี2. การเปดเผย หรือเผยแพรขอ มูล หรือขอความอันเปนเท็จทีอ่ าจ
ทําใหสําคัญผิด หรือปกปดขอความจริงที่ควรบอกใหแจง
ในสาระสําคัญ ซึง่ อาจมีผลกระทบตอการตัดสินใจของผูถ อื หุน
ผูลงทุน หรือผูที่เกี่ยวของ
-ไมมี3. การกระทําอันไมเปนธรรมหรือการเอาเปรียบผูล งทุนในการซือ้ ขาย
หลักทรัพยหรือสัญญาซือ้ ขายลวงหนา หรือมีหรือเคยมีสว นรวม
หรือสนับสนุนการกระทําดังกลาว
-ไมมี-
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รายละเอียดเกี่ยวกับ
คณะผูบริหาร

1. นายวิน วิริยประไพกิจ
ประธานเจาหนาที่บริหารกลุม
ไดรับแตงตั้งเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2554

เจาหนาที่บริหารกลุม
ไดรับแตงตั้งเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558

และกรรมการผูจัดการใหญ
ไดรับแตงตั้งเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2547

อายุ 46 ป
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบ ริหาร :
บุตรนายวิทย วิริยประไพกิจ
สัดสวนการถือหุนในบริษัท (%) :
-ไมมี-

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม :
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทรแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเคโอ
โตเกียว ประเทศญี่ปุน
• หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program
(DCP 100/2008)
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตรประกาศนียบัตร Role of Chairman Program
(RCP 20/2008)
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตรผูบริหารระดับสูง รุนที่ 5 สถาบันวิทยาการตลาดทุน

บริ ษั ท สหวิ ริ ย าสตี ล อิ น ดั ส ตรี จํ า กั ด (มหาชน)

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
และ/หรือตําแหนงที่สําคัญ :
2553 - 2558 • กรรมการและกรรมการผูจัดการ
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จํากัด
2551 - 2557 • กรรมการและกรรมการจัดการ
บริษัท เหล็กแผนรีดเย็นไทย จํากัด (มหาชน)
2555 - 2556 • ประธานกรรมการ
และประธานคณะกรรมการจัดการ
บริษัท เหล็กแผนรีดเย็นไทย จํากัด (มหาชน)
2539 - 2555 • กรรมการ
บริษัท เหล็กแผนเคลือบไทย จํากัด
2542 - 2546 • กรรมการ
บริษัท เหล็กแผนรีดเย็นไทย จํากัด (มหาชน)
การดํารงตําแหนงใดๆ ในกิจการหรือองคกรอืน่ ในปทผี่ า นมา :
กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน :
• กรรมการ บริษัท บางสะพานบารมิล จํากัด (มหาชน)
กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน :
• กรรมการและประธานกรรมการบริหาร
บริษัท เวสทโคสท เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
• กรรมการและประธานกรรมการบริหาร
บริษัท ทาเรือประจวบ จํากัด
• กรรมการ บริษัท เครือสหวิริยา จํากัด
• กรรมการ บริษัท สหวิริยา อินเตอร สตีล โฮลดิ้งส จํากัด
• กรรมการ บริษัท สหวิริยา สตีล คอรปอเรชั่น จํากัด
กิจการอืน่ ทีแ่ ขงขัน/เกีย่ วเนือ่ งกับธุรกิจของบริษทั ทีอ่ าจทําให
เกิดความขัดแยงทางผลประโยชน :
• กรรมการ บริษัท บริหารจัดการสหวิริยา จํากัด
• ประธานกรรมการ บริษัท ไทยสตีลเซลส จํากัด
• กรรมการ บริษัท ทรัพยสิน อาคารประภาวิทย จํากัด
ประวัติการกระทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ปยอนหลัง :
1. การถูกพิพากษาวามีการกระทําความผิดทางอาญา
-ไมมี2. การถูกพิพากษาใหพิทักษทรัพยเด็ดขาด
-ไมมี3. การถูกพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลาย
-ไมมี-

ประวัตกิ ารถูกลงโทษในชวง 5 ปทผี่ า นมา เนือ่ งจากการกระทํา
ความผิดตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายลวงหนา
พ.ศ. 2546 ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังตอไปนี้ :
1. การกระทําการโดยไมสจุ ริต หรือประมาทเลินเลออยางรายแรง
-ไมมี2. การเปดเผย หรือเผยแพรขอ มูล หรือขอความอันเปนเท็จทีอ่ าจ
ทําใหสําคัญผิด หรือปกปดขอความจริงที่ควรบอกใหแจง
ในสาระสําคัญ ซึง่ อาจมีผลกระทบตอการตัดสินใจของผูถ อื หุน
ผูลงทุน หรือผูที่เกี่ยวของ
-ไมมี3. การกระทําอันไมเปนธรรมหรือการเอาเปรียบผูล งทุนในการซือ้ ขาย
หลักทรัพยหรือสัญญาซือ้ ขายลวงหนา หรือมีหรือเคยมีสว นรวม
หรือสนับสนุนการกระทําดังกลาว
-ไมมี-

2. นายนาวา จันทนสุรคน
เจาหนาที่บริหารกลุม สํานักรัฐกิจสัมพันธกลุม
ไดรับแตงตั้งเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558

ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ สายธุรกิจ
ไดรับแตงตั้งเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2558

อายุ 51 ป
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบ ริหาร :
-ไมมีสัดสวนการถือหุนในบริษัท (%) :
-ไมมีคุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม :
• ปริญญาโท สาขานโยบายสาธารณะและการบริหารโครงการ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
• ปริญญาตรี สาขาการเมืองและการปกครอง
(เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
• หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program
(DCP 104/2008)
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตรผูบริหารระดับสูง รุนที่ 19 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
• หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุนที่ 57
วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร
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ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
และ/หรือตําแหนงที่สําคัญ :
2557 - 2558 • ประธานกรรมการ
บริษัท เหล็กแผนรีดเย็นไทย จํากัด (มหาชน)
2555 - 2558 • ประธานคณะกรรมการจัดการ
บริษัท เหล็กแผนรีดเย็นไทย จํากัด (มหาชน)
2555 - 2557 • กรรมการผูจัดการใหญ
บริษัท เหล็กแผนรีดเย็นไทย จํากัด (มหาชน)
2546 - 2550 • ผูอํานวยการสวนบริหารงานกลาง
เครือพิกลุ ทองลํ่าซํา
2534 - 2546 • รองผูอํานวยการ ฝายทรัพยากรบุคคล
บริษัท โตโยตา มอเตอร (ประเทศไทย) จํากัด
การดํารงตําแหนงใดๆ ในกิจการหรือองคกรอืน่ ในปทผี่ า นมา :
กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน :
-ไมมีกิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน :
• กรรมการและกรรมการจัดการ
บริษัท เหล็กแผนรีดเย็นไทย จํากัด (มหาชน)
• กรรมการและกรรมการบริหาร
บริษัท เหล็กแผนเคลือบไทย จํากัด
กิจการอืน่ ทีแ่ ขงขัน/เกีย่ วเนือ่ งกับธุรกิจของบริษทั ทีอ่ าจทําให
เกิดความขัดแยงทางผลประโยชน :
-ไมมีประวัติการกระทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ปยอนหลัง :
1. การถูกพิพากษาวามีการกระทําความผิดทางอาญา
-ไมมี2. การถูกพิพากษาใหพิทักษทรัพยเด็ดขาด
-ไมมี3. การถูกพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลาย
-ไมมี-

ประวัตกิ ารถูกลงโทษในชวง 5 ปทผี่ า นมา เนือ่ งจากการกระทํา
ความผิดตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายลวงหนา
พ.ศ. 2546 ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังตอไปนี้ :
1. การกระทําการโดยไมสจุ ริต หรือประมาทเลินเลออยางรายแรง
-ไมมี2. การเปดเผย หรือเผยแพรขอ มูล หรือขอความอันเปนเท็จทีอ่ าจ
ทําใหสําคัญผิด หรือปกปดขอความจริงที่ควรบอกใหแจง
ในสาระสําคัญ ซึง่ อาจมีผลกระทบตอการตัดสินใจของผูถ อื หุน
ผูลงทุน หรือผูที่เกี่ยวของ
-ไมมี3. การกระทําอันไมเปนธรรมหรือการเอาเปรียบผูล งทุนในการซือ้ ขาย
หลักทรัพยหรือสัญญาซือ้ ขายลวงหนา หรือมีหรือเคยมีสว นรวม
หรือสนับสนุนการกระทําดังกลาว
-ไมมี-

3. นายกิตติศักดิ์ มาพะเนาว
เจาหนาที่บริหารกลุม
ไดรับแตงตั้งเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558

ประธานเจาหนาทีเ่ ทคโนโลยี สํานักเทคโนโลยีกลุม
ไดรับแตงตั้งเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2555

อายุ 50 ป
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบ ริหาร :
-ไมมีสัดสวนการถือหุนในบริษัท (%) :
0.0059% (1,892,000 หุน)
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม :
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยขอนแกน
• หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program
(DCP 104/2009)
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

บริ ษั ท สหวิ ริ ย าสตี ล อิ น ดั ส ตรี จํ า กั ด (มหาชน)

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
และ/หรือตําแหนงที่สําคัญ :
2556 - 2558 • กรรมการ
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จํากัด
2553 - 2555 • กรรมการและกรรมการจัดการ
บริษัท เหล็กแผนรีดเย็นไทย จํากัด (มหาชน)
2534 - 2535 • Industrial Engineer บริษทั ฮานาคอยส จํากัด

ประวัติการกระทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ปยอนหลัง :
1. การถูกพิพากษาวามีการกระทําความผิดทางอาญา
-ไมมี2. การถูกพิพากษาใหพิทักษทรัพยเด็ดขาด
-ไมมี3. การถูกพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลาย
-ไมมี-

การดํารงตําแหนงใดๆ ในกิจการหรือองคกรอืน่ ในปทผี่ า นมา :
กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน :
-ไมมีกิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน :
• กรรมการผูจัดการ บริษัท เวสทโคสท เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
• กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท ทาเรือประจวบ จํากัด
• กรรมการและกรรมการบริหาร
บริษัท เวสทโคสท เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
กิจการอืน่ ทีแ่ ขงขัน/เกีย่ วเนือ่ งกับธุรกิจของบริษทั ทีอ่ าจทําให
เกิดความขัดแยงทางผลประโยชน :
-ไมมี-

ประวัตกิ ารถูกลงโทษในชวง 5 ปทผี่ า นมา เนือ่ งจากการกระทํา
ความผิดตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายลวงหนา
พ.ศ. 2546 ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังตอไปนี้ :
1. การกระทําการโดยไมสจุ ริต หรือประมาทเลินเลออยางรายแรง
-ไมมี2. การเปดเผย หรือเผยแพรขอ มูล หรือขอความอันเปนเท็จทีอ่ าจ
ทําใหสําคัญผิด หรือปกปดขอความจริงที่ควรบอกใหแจง
ในสาระสําคัญ ซึง่ อาจมีผลกระทบตอการตัดสินใจของผูถ อื หุน
ผูลงทุน หรือผูที่เกี่ยวของ
-ไมมี3. การกระทําอันไมเปนธรรมหรือการเอาเปรียบผูล งทุนในการซือ้ ขาย
หลักทรัพยหรือสัญญาซือ้ ขายลวงหนา หรือมีหรือเคยมีสว นรวม
หรือสนับสนุนการกระทําดังกลาว
-ไมมี-
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4. นายณรงคฤทธิ์ โชตินุชิตตระกูล
เจาหนาที่บริหารกลุม
ไดรับแตงตั้งเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558

ประธานเจาหนาที่การเงินกลุม
ไดรับแตงตั้งเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2558

ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ
• สายการเงินและบัญชี
และเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ 47 ป
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบ ริหาร :
-ไมมีสัดสวนการถือหุนในบริษัท (%) :
-ไมมีคุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม :
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย
• ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
• ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
และ/หรือตําแหนงที่สําคัญ :
2555 - 2558 • กรรมการผูจัดการ
บริษัท เวสทโคสท เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
2552 - 2554 • ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ
สายการเงินและบัญชี
บริษัท เหล็กแผนรีดเย็นไทย จํากัด (มหาชน)
การดํารงตําแหนงใดๆ ในกิจการหรือองคกรอืน่ ในปทผี่ า นมา :
กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน :
-ไมม-ี
กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน :
• กรรมการและกรรมการบริหาร
บริษัท เหล็กแผนเคลือบไทย จํากัด
• กรรมการและกรรมการบริหาร
บริษัท เวสทโคสท เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
กิจการอืน่ ทีแ่ ขงขัน/เกีย่ วเนือ่ งกับธุรกิจของบริษทั ทีอ่ าจทําให
เกิดความขัดแยงทางผลประโยชน :
-ไมมี-

ประวัติการกระทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ปยอนหลัง :
1. การถูกพิพากษาวามีการกระทําความผิดทางอาญา
-ไมมี2. การถูกพิพากษาใหพิทักษทรัพยเด็ดขาด
-ไมมี3. การถูกพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลาย
-ไมมีประวัตกิ ารถูกลงโทษในชวง 5 ปทผี่ า นมา เนือ่ งจากการกระทํา
ความผิดตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายลวงหนา
พ.ศ. 2546 ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังตอไปนี้ :
1. การกระทําการโดยไมสจุ ริต หรือประมาทเลินเลออยางรายแรง
-ไมมี2. การเปดเผย หรือเผยแพรขอ มูล หรือขอความอันเปนเท็จทีอ่ าจ
ทําใหสําคัญผิด หรือปกปดขอความจริงที่ควรบอกใหแจง
ในสาระสําคัญ ซึง่ อาจมีผลกระทบตอการตัดสินใจของผูถ อื หุน
ผูลงทุน หรือผูที่เกี่ยวของ
-ไมมี3. การกระทําอันไมเปนธรรมหรือการเอาเปรียบผูล งทุนในการซือ้ ขาย
หลักทรัพยหรือสัญญาซือ้ ขายลวงหนา หรือมีหรือเคยมีสว นรวม
หรือสนับสนุนการกระทําดังกลาว
-ไมมี-

5. นายสมศักดิ์ ศิวะไพบูลย
เจาหนาที่บริหารกลุม
ไดรับแตงตั้งเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558

อายุ 54 ป
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบ ริหาร :
-ไมมีสัดสวนการถือหุนในบริษัท (%) :
0.0031% (1,000,000 หุน)

บริ ษั ท สหวิ ริ ย าสตี ล อิ น ดั ส ตรี จํ า กั ด (มหาชน)

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม :
• ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส
และซัพพลายเชน) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
• ปริญญาโท วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
• ปริญญาตรี สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
• 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

การดํารงตําแหนงใดๆ ในกิจการหรือองคกรอืน่ ในปทผี่ า นมา :
กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน :
-ไมมีกิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน :
• ประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการจัดการ
บริษัท เหล็กแผนรีดเย็นไทย จํากัด (มหาชน)
• กรรมการและกรรมการบริหาร
บริษัท เหล็กแผนเคลือบไทย จํากัด
• กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท ทาเรือประจวบ จํากัด
• กรรมการและกรรมการบริหาร
บริษัท เวสทโคสท เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
• ประธานกรรมการ บริษัท พรปยะฌาน ทรานสปอรต จํากัด
กิจการอืน่ ทีแ่ ขงขัน/เกีย่ วเนือ่ งกับธุรกิจของบริษทั ทีอ่ าจทําให
เกิดความขัดแยงทางผลประโยชน :
-ไมมี-

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
และ/หรือตําแหนงที่สําคัญ :
2556 - 2558 • กรรมการ
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จํากัด
2553 - 2555 • กรรมการผูจัดการใหญ
บริษัท เหล็กแผนรีดเย็นไทย จํากัด (มหาชน)
• กรรมการ บริษัท เหล็กแผนเคลือบไทย จํากัด
2549 - 2555 • รองประธานกรรมการ บริษทั ชูไก จํากัด (มหาชน)
2547 - 2555 • กรรมการและกรรมการบริหาร
บริษัท เหล็กแผนรีดเย็นไทย จํากัด (มหาชน)
2544 - 2555 • กรรมการ บริษัท ทาเรือประจวบ จํากัด
2548 - 2553 • กรรมการผูจัดการ
บริษัท ไลนทรานสปอรต จํากัด
2544 - 2553 • กรรมการผูจ ดั การ บริษทั ทาเรือประจวบ จํากัด
2543 - 2548 • กรรมการผูจัดการ
บริษัท บางสะพานทรานสปอรต จํากัด
2540 - 2543 • General Manager - Sales & Marketing
บริษัท ไทยสตีลเซลส จํากัด

ประวัติการกระทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ปยอนหลัง :
1. การถูกพิพากษาวามีการกระทําความผิดทางอาญา
-ไมมี2. การถูกพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลายหรือถูกพิทักษทรัพย
-ไมมี3. การถูกพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลาย
-ไมมีประวัตกิ ารถูกลงโทษในชวง 5 ปทผี่ า นมา เนือ่ งจากการกระทํา
ความผิดตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายลวงหนา
พ.ศ. 2546 ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังตอไปนี้ :
1. การกระทําการโดยไมสจุ ริต หรือประมาทเลินเลออยางรายแรง
-ไมมี2. การเปดเผย หรือเผยแพรขอ มูล หรือขอความอันเปนเท็จทีอ่ าจ
ทําใหสําคัญผิด หรือปกปดขอความจริงที่ควรบอกใหแจง
ในสาระสําคัญ ซึง่ อาจมีผลกระทบตอการตัดสินใจของผูถ อื หุน
ผูลงทุน หรือผูที่เกี่ยวของ
-ไมมี3. การกระทําอันไมเปนธรรมหรือการเอาเปรียบผูล งทุนในการซือ้ ขาย
หลักทรัพยหรือสัญญาซือ้ ขายลวงหนา หรือมีหรือเคยมีสว นรวม
หรือสนับสนุนการกระทําดังกลาว
-ไมมี-
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6. นายถาวร คณานับ
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ ธุรกิจทาเรือ
ไดรับแตงตั้งเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558

อายุ 54 ป
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบ ริหาร :
-ไมมีสัดสวนการถือหุนในบริษัท (%) :
-ไมมีคุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม :
• ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

ประวัตกิ ารถูกลงโทษในชวง 5 ปทผี่ า นมา เนือ่ งจากการกระทํา
ความผิดตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายลวงหนา
พ.ศ. 2546 ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังตอไปนี้ :
1. การกระทําการโดยไมสจุ ริต หรือประมาทเลินเลออยางรายแรง
-ไมมี2. การเปดเผย หรือเผยแพรขอ มูล หรือขอความอันเปนเท็จทีอ่ าจ
ทําใหสําคัญผิด หรือปกปดขอความจริงที่ควรบอกใหแจง
ในสาระสําคัญ ซึง่ อาจมีผลกระทบตอการตัดสินใจของผูถ อื หุน
ผูลงทุน หรือผูที่เกี่ยวของ
-ไมมี3. การกระทําอันไมเปนธรรมหรือการเอาเปรียบผูล งทุนในการซือ้ ขาย
หลักทรัพยหรือสัญญาซือ้ ขายลวงหนา หรือมีหรือเคยมีสว นรวม
หรือสนับสนุนการกระทําดังกลาว
-ไมมี-

7. นายทินกร ผดุงวงศ
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
และ/หรือตําแหนงที่สําคัญ :
2539 - 2556 • ผูจัดการทั่วไป ประจําสํานักกรรมการ
ผูจัดการใหญ
บริษทั สหวิรยิ าสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)
การดํารงตําแหนงใดๆ ในกิจการหรือองคกรอืน่ ในปทผี่ า นมา :
กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน :
-ไมมีกิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน :
• กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผูจัดการ
บริษัท ทาเรือประจวบ จํากัด
กิจการอืน่ ทีแ่ ขงขัน/เกีย่ วเนือ่ งกับธุรกิจของบริษทั ทีอ่ าจทําให
เกิดความขัดแยงทางผลประโยชน :
-ไมมีประวัติการกระทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ปยอนหลัง :
1. การถูกพิพากษาวามีการกระทําความผิดทางอาญา
-ไมมี2. การถูกพิพากษาใหพิทักษทรัพยเด็ดขาด
-ไมมี3. การถูกพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลาย
-ไมมี-

ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ
• สายพัฒนาผลิตภัณฑ
กลุมบริษัทสํานักเทคโนโลยีกลุม
ไดรับแตงตั้งเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2558

อายุ 49 ป
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบ ริหาร :
-ไมมีสัดสวนการถือหุนในบริษัท (%) :
-ไมมีคุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม :
• ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตร (สาขาโลหการ)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

บริ ษั ท สหวิ ริ ย าสตี ล อิ น ดั ส ตรี จํ า กั ด (มหาชน)

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
และ/หรือตําแหนงที่สําคัญ :
2556 - 2558 • ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ สายการผลิต
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)
2549 - 2555 • ผูจัดการทั่วไป สายการผลิต ดานปฏิบัติการ
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)

8. นายมนินทร อินทรพรหม
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ สายการผลิต
ไดรับแตงตั้งเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559

อายุ 46 ป
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบ ริหาร :
-ไมมี-

การดํารงตําแหนงใดๆ ในกิจการหรือองคกรอืน่ ในปทผี่ า นมา :
กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน :
-ไมมีกิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน :
-ไมมีกิจการอืน่ ทีแ่ ขงขัน/เกีย่ วเนือ่ งกับธุรกิจของบริษทั ทีอ่ าจทําให
เกิดความขัดแยงทางผลประโยชน :
-ไมมี-

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

ประวัติการกระทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ปยอนหลัง :
1. การถูกพิพากษาวามีการกระทําความผิดทางอาญา
-ไมมี2. การถูกพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลายหรือถูกพิทักษทรัพย
-ไมมี3. การถูกพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลาย
-ไมมี-

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
และ/หรือตําแหนงที่สําคัญ :
2557 - 2558 • ผูจัดการทั่วไป สายการผลิต ดานปฏิบัติการ
บริษทั สหวิรยิ าสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)
2555 - 2557 • ผูจัดการทั่วไป สํานักจัดซื้อกลุม
สํานักกรรมการผูจัดการใหญ
บริษทั สหวิรยิ าสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)

ประวัตกิ ารถูกลงโทษในชวง 5 ปทผี่ า นมา เนือ่ งจากการกระทํา
ความผิดตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายลวงหนา
พ.ศ. 2546 ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังตอไปนี้ :
1. การกระทําการโดยไมสจุ ริต หรือประมาทเลินเลออยางรายแรง
-ไมมี2. การเปดเผย หรือเผยแพรขอ มูล หรือขอความอันเปนเท็จทีอ่ าจ
ทําใหสําคัญผิด หรือปกปดขอความจริงที่ควรบอกใหแจง
ในสาระสําคัญ ซึง่ อาจมีผลกระทบตอการตัดสินใจของผูถ อื หุน
ผูลงทุน หรือผูที่เกี่ยวของ
-ไมมี3. การกระทําอันไมเปนธรรมหรือการเอาเปรียบผูล งทุนในการซือ้ ขาย
หลักทรัพยหรือสัญญาซือ้ ขายลวงหนา หรือมีหรือเคยมีสว นรวม
หรือสนับสนุนการกระทําดังกลาว
-ไมมี-

การดํารงตําแหนงใดๆ ในกิจการหรือองคกรอืน่ ในปทผี่ า นมา :
กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน :
-ไมมีกิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน :
-ไมมีกิจการอืน่ ทีแ่ ขงขัน/เกีย่ วเนือ่ งกับธุรกิจของบริษทั ทีอ่ าจทําให
เกิดความขัดแยงทางผลประโยชน :
-ไมมี-

สัดสวนการถือหุนในบริษัท (%) :
-ไมมี-

055

056

ร ายงานประจํ า ป 2559

ประวัติการกระทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ปยอนหลัง :
1. การถูกพิพากษาวามีการกระทําความผิดทางอาญา
-ไมมี2. การถูกพิพากษาใหพิทักษทรัพยเด็ดขาด
-ไมมี3. การถูกพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลาย
-ไมมีประวัตกิ ารถูกลงโทษในชวง 5 ปทผี่ า นมา เนือ่ งจากการกระทํา
ความผิดตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายลวงหนา
พ.ศ. 2546 ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังตอไปนี้ :
1. การกระทําการโดยไมสจุ ริต หรือประมาทเลินเลออยางรายแรง
-ไมมี2. การเปดเผย หรือเผยแพรขอ มูล หรือขอความอันเปนเท็จทีอ่ าจ
ทําใหสําคัญผิด หรือปกปดขอความจริงที่ควรบอกใหแจง
ในสาระสําคัญ ซึง่ อาจมีผลกระทบตอการตัดสินใจของผูถ อื หุน
ผูลงทุน หรือผูที่เกี่ยวของ
-ไมมี3. การกระทําอันไมเปนธรรมหรือการเอาเปรียบผูล งทุนในการซือ้ ขาย
หลักทรัพยหรือสัญญาซือ้ ขายลวงหนา หรือมีหรือเคยมีสว นรวม
หรือสนับสนุนการกระทําดังกลาว
-ไมมี-

9. นายปเตอร โรวสัน
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ
สํานักบัญชีการเงินกลุม
ไดรับแตงตั้งเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558

อายุ 53 ป
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบ ริหาร :
-ไมมีสัดสวนการถือหุนในบริษัท (%) :
-ไมมีคุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม :
• The Fellowship of Chartered Accountants, Chartered
Accountant (ICAEW), Institute of Chartered Accountants
of England and Wales Manchester Metropolitan University

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
และ/หรือตําแหนงที่สําคัญ :
2556 - 2558 • Finance Director,
Sahaviriya Steel Industries UK Limited
2552 - 2554 • Finance Director,
V2O Management Company Limited
2547 - 2551 • Chief Financial Officer,
Focus Energy Company Limited
การดํารงตําแหนงใดๆ ในกิจการหรือองคกรอืน่ ในปทผี่ า นมา :
กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน :
-ไมมีกิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน :
-ไมมีกิจการอืน่ ทีแ่ ขงขัน/เกีย่ วเนือ่ งกับธุรกิจของบริษทั ทีอ่ าจทําให
เกิดความขัดแยงทางผลประโยชน :
-ไมมีประวัติการกระทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ปยอนหลัง :
1. การถูกพิพากษาวามีการกระทําความผิดทางอาญา
-ไมมี2. การถูกพิพากษาใหพิทักษทรัพยเด็ดขาด
-ไมมี3. การถูกพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลาย
-ไมมีประวัตกิ ารถูกลงโทษในชวง 5 ปทผี่ า นมา เนือ่ งจากการกระทํา
ความผิดตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายลวงหนา
พ.ศ. 2546 ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังตอไปนี้ :
1. การกระทําการโดยไมสจุ ริต หรือประมาทเลินเลออยางรายแรง
-ไมมี2. การเปดเผย หรือเผยแพรขอ มูล หรือขอความอันเปนเท็จทีอ่ าจ
ทําใหสําคัญผิด หรือปกปดขอความจริงที่ควรบอกใหแจง
ในสาระสําคัญ ซึง่ อาจมีผลกระทบตอการตัดสินใจของผูถ อื หุน
ผูลงทุน หรือผูที่เกี่ยวของ
-ไมมี3. การกระทําอันไมเปนธรรมหรือการเอาเปรียบผูล งทุนในการซือ้ ขาย
หลักทรัพยหรือสัญญาซือ้ ขายลวงหนา หรือมีหรือเคยมีสว นรวม
หรือสนับสนุนการกระทําดังกลาว
-ไมมี-

บริ ษั ท สหวิ ริ ย าสตี ล อิ น ดั ส ตรี จํ า กั ด (มหาชน)

10. นายยงยุทธ มลิทอง
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ
ไดรับแตงตั้งเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2559

• สํานักทรัพยากรบุคคลกลุม,
• สายทรัพยากรบุคคลและธุรการ,
• สํานักจัดซื้อกลุม
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ
ไดรับแตงตั้งเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559

• สํานักประชาสัมพันธและชุมชนสัมพันธกลุม,
• สํานักกิจการภายนอกกลุม
และเลขานุการคณะกรรมการสรรหา
และกําหนดคาตอบแทน
อายุ 46 ป
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบ ริหาร :
- ไมมีสัดสวนการถือหุนในบริษัท (%) :
-ไมมีคุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม :
• ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
• ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
และ/หรือตําแหนงที่สําคัญ :
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)
การดํารงตําแหนงใดๆ ในกิจการหรือองคกรอืน่ ในปทผี่ า นมา :
กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน :
-ไมมีกิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน :
-ไมมีกิจการอืน่ ทีแ่ ขงขัน/เกีย่ วเนือ่ งกับธุรกิจของบริษทั ทีอ่ าจทําให
เกิดความขัดแยงทางผลประโยชน :
-ไมมีประวัติการกระทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ปยอนหลัง :
1. การถูกพิพากษาวามีการกระทําความผิดทางอาญา
-ไมมี2. การถูกพิพากษาใหพิทักษทรัพยเด็ดขาด
-ไมมี3. การถูกพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลาย
-ไมมีประวัตกิ ารถูกลงโทษในชวง 5 ปทผี่ า นมา เนือ่ งจากการกระทํา
ความผิดตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายลวงหนา
พ.ศ. 2546 ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังตอไปนี้ :
1. การกระทําการโดยไมสจุ ริต หรือประมาทเลินเลออยางรายแรง
-ไมมี2. การเปดเผย หรือเผยแพรขอ มูล หรือขอความอันเปนเท็จทีอ่ าจ
ทําใหสําคัญผิด หรือปกปดขอความจริงที่ควรบอกใหแจง
ในสาระสําคัญ ซึง่ อาจมีผลกระทบตอการตัดสินใจของผูถ อื หุน
ผูลงทุน หรือผูที่เกี่ยวของ
-ไมมี3. การกระทําอันไมเปนธรรมหรือการเอาเปรียบผูล งทุนในการซือ้ ขาย
หลักทรัพยหรือสัญญาซือ้ ขายลวงหนา หรือมีหรือเคยมีสว นรวม
หรือสนับสนุนการกระทําดังกลาว
-ไมมี-
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11. นายสุรศักดิ์ งามสิทธิพงศา
เลขานุการบริษัท
ไดรับแตงตั้งเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2537

อายุ 58 ป
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบ ริหาร :
- ไมมีสัดสวนการถือหุนในบริษัท (%) :
-ไมมีคุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม :
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
• ปริญญาโท สาขากฎหมายเศรษฐกิจ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• ปริญญาโท สาขากฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
• ปริญญาโท สาขาการจัดการภาครัฐและเอกชน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
• เนติบัณฑิตไทย สํานักอบรมศึกษากฎหมาย
แหงเนติบัณฑิตยสภา
• ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง
• หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program
(DCP 15/2002)
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตรผูที่ทําหนาที่สนับสนุนการทํางานของคณะกรรมการ
(CSP 5/2004)
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP 8)
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
และ/หรือตําแหนงที่สําคัญ :
2531 - 2536 • ผูชวยเลขานุการคณะกรรมการ
บริษัท สยามเรียลตี้แอนดเซอรวิส จํากัด
2528 - 2536 • นักวิจัยอาวุโส
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหนงใดๆ ในกิจการหรือองคกรอืน่ ในปทผี่ า นมา :
กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน :
-ไมมีกิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน :
-ไมมีกิจการอืน่ ทีแ่ ขงขัน/เกีย่ วเนือ่ งกับธุรกิจของบริษทั ทีอ่ าจทําให
เกิดความขัดแยงทางผลประโยชน :
-ไมมีประวัติการกระทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ปยอนหลัง :
1. การถูกพิพากษาวามีการกระทําความผิดทางอาญา
-ไมมี2. การถูกพิพากษาใหพิทักษทรัพยเด็ดขาด
-ไมมี3. การถูกพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลาย
-ไมมีประวัตกิ ารถูกลงโทษในชวง 5 ปทผี่ า นมา เนือ่ งจากการกระทํา
ความผิดตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายลวงหนา
พ.ศ. 2546 ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังตอไปนี้ :
1. การกระทําการโดยไมสจุ ริต หรือประมาทเลินเลออยางรายแรง
-ไมมี2. การเปดเผย หรือเผยแพรขอ มูล หรือขอความอันเปนเท็จทีอ่ าจ
ทําใหสําคัญผิด หรือปกปดขอความจริงที่ควรบอกใหแจง
ในสาระสําคัญ ซึง่ อาจมีผลกระทบตอการตัดสินใจของผูถ อื หุน
ผูลงทุน หรือผูที่เกี่ยวของ
-ไมมี3. การกระทําอันไมเปนธรรมหรือการเอาเปรียบผูล งทุนในการซือ้ ขาย
หลักทรัพยหรือสัญญาซือ้ ขายลวงหนา หรือมีหรือเคยมีสว นรวม
หรือสนับสนุนการกระทําดังกลาว
-ไมมี-

บริ ษั ท สหวิ ริ ย าสตี ล อิ น ดั ส ตรี จํ า กั ด (มหาชน)

12. นางสาวปทมวรรณ บุญทั่ง
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
และเลขานุการคณะกรรมการกํากับดูแล
กิจการที่ดี
อายุ 41 ป
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบ ริหาร :
- ไมมีสัดสวนการถือหุนในบริษัท (%) :
-ไมมีคุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม :
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ,
Southeastern University (London Campus)
• ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตรคอมพิวเตอร
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
และ/หรือตําแหนงที่สําคัญ :
2554 - 2558 • หัวหนาสายตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)
2548 - 2554 • ผูชวยหัวหนาสายตรวจสอบระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)

ประวัติการกระทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ปยอนหลัง :
1. การถูกพิพากษาวามีการกระทําความผิดทางอาญา
-ไมมี2. การถูกพิพากษาใหพิทักษทรัพยเด็ดขาด
-ไมมี3. การถูกพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลาย
-ไมมี-

การดํารงตําแหนงใดๆ ในกิจการหรือองคกรอืน่ ในปทผี่ า นมา :
กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน :
-ไมมีกิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน :
-ไมมีกิจการอืน่ ทีแ่ ขงขัน/เกีย่ วเนือ่ งกับธุรกิจของบริษทั ทีอ่ าจทําให
เกิดความขัดแยงทางผลประโยชน :
-ไมมี-

ประวัตกิ ารถูกลงโทษในชวง 5 ปทผี่ า นมา เนือ่ งจากการกระทํา
ความผิดตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายลวงหนา
พ.ศ. 2546 ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังตอไปนี้ :
1. การกระทําการโดยไมสจุ ริต หรือประมาทเลินเลออยางรายแรง
-ไมมี2. การเปดเผย หรือเผยแพรขอ มูล หรือขอความอันเปนเท็จทีอ่ าจ
ทําใหสําคัญผิด หรือปกปดขอความจริงที่ควรบอกใหแจง
ในสาระสําคัญ ซึง่ อาจมีผลกระทบตอการตัดสินใจของผูถ อื หุน
ผูลงทุน หรือผูที่เกี่ยวของ
-ไมมี3. การกระทําอันไมเปนธรรมหรือการเอาเปรียบผูล งทุนในการซือ้ ขาย
หลักทรัพยหรือสัญญาซือ้ ขายลวงหนา หรือมีหรือเคยมีสว นรวม
หรือสนับสนุนการกระทําดังกลาว
-ไมมี-
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การถือหุนในบริษัทของกรรมการ
และผูบริหาร
ลําดับ

รายชื่อคณะกรรมการ
และผูบริหารของบริษัท

31 ธันวาคม 2558
(มูลคาที่ตราไว
หุนละ 1 บาท)

31 ธันวาคม 2559
(มูลคาที่ตราไว
หุนละ 1 บาท)

จํานวนหุนที่เพิ่มขึ้น
หรือ (ลดลง) ระหวางป 2559
(มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท)

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

นายวิทย วิริยประไพกิจ
นายสมชาย สกุลสุรรัตน
นายทองฉัตร หงศลดารมภ
นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ
นายเพิ่มพูน ไกรฤกษ
นายพิชัย เอื้อศิริทรัพย
นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย
นายสมชาย พิพิธวิจิตรกร
นายกมล จันทิมา
นายวิน วิริยประไพกิจ
นายนาวา จันทนสุรคน
นายกิตติศักดิ์ มาพะเนาว
นายณรงคฤทธิ์ โชตินุชิตตระกูล
นายสมศักดิ์ ศิวะไพบูลย
นายถาวร คณานับ
นายทินกร ผดุงวงศ
นายมนินทร อินทรพรหม
นายปเตอร โรวสัน
นายยงยุทธ มลิทอง

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

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

500,000 หุน
-

บริ ษั ท สหวิ ริ ย าสตี ล อิ น ดั ส ตรี จํ า กั ด (มหาชน)

รายงานคณะกรรมการสรรหา
และกําหนดคาตอบแทน ป 2559
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนขอรายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
เพื่อพิจารณาและนําเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560 ในสวนที่เกี่ยวของตามที่เห็นสมควรตอไป
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2554 ไดมีมติอนุมัติให
ควบรวมคณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน เขาดวยกันเปนคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
(Nomination and Remuneration Committee) ซึ่งประกอบดวยกรรมการของบริษัทอยางนอย 3 ทาน โดยกรรมการอยางนอย 1 ทาน
ตองเปนกรรมการอิสระ และมีผูชวยกรรมการผูจัดการใหญสายทรัพยากรบุคคลและธุรการเปนเลขานุการ โดยมีวาระการดํารงตําแหนง
ตั้งแตวันที่ 1 กันยายน 2557 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2560
โดยมีหนาที่คัดเลือกบุคคลที่สมควรไดรับการเสนอชื่อเขารับการเลือกตั้งใหเปนกรรมการบริษัท หรือกรรมการผูจัดการใหญ แลว
นําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผูถือหุนแลวแตกรณีเพื่อพิจารณาตอไป และทําหนาที่ในการพิจารณาแนวทาง
การกําหนดคาตอบแทนใหแกคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดตางๆ ที่คณะกรรมการบริษัทแตงตั้งขึ้น และกรรมการผูจัดการใหญ
ตลอดจนโครงสรางคาตอบแทนผูบ ริหารระดับสูง โดยใหมกี ารกําหนดหลักเกณฑหรือวิธกี ารกําหนดคาตอบแทน และโครงสรางคาตอบแทน
ที่เปนธรรมและสมเหตุผล
กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนชุดปจจุบันมีรายนามตอไปนี้
(1) นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ เปน ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
(2) นายสมชาย พิพิธวิจิตรกร เปน กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
(3) นายนาวา จันทนสุรคน
เปน กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
(4) นายยงยุทธ มลิทอง
เปน เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
เพื่อปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนไดจัดใหมีการประชุมในป 2559 รวม 2 ครั้งดวยกัน ซึ่งไดพิจารณาเรื่องดังตอไปนี้
1.1 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนไดมีการประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559 เพื่อพิจารณาการปรับขึ้น
เงินเดือนประจําป 2559 ของกรรมการผูจัดการใหญ
โดยคณะกรรมการไดพจิ ารณาจากผลการปฏิบตั งิ านทีส่ าํ คัญในรอบปทผี่ า นมาของกรรมการผูจ ดั การใหญ ตามหลักเกณฑ
การจายคาตอบแทนที่จะตองเชื่อมโยงกับผลการดําเนินงานของบริษัทเปนสําคัญ ในการพิจารณาขึ้นเงินเดือนกรรมการผูจัดการใหญ
สําหรับป 2559 ตลอดจนพิจารณาปจจัยอืน่ ๆ ประกอบดวย ไดแก ขอมูลผลการดําเนินงานทางการเงินและการปรับขึน้ เงินเดือนของกรรมการ
ผูจัดการใหญในระยะเวลาที่ผานมา แตทั้งนี้ กรรมการผูจัดการใหญแสดงความประสงคที่จะไมขอรับการพิจารณาขึ้นเงินเดือนประจําป
เพือ่ เปนการชวยบรรเทาปญหาสภาพคลองของทางบริษทั ทีป่ ระชุมไดพจิ ารณาแลวเห็นวา กรรมการผูจ ดั การใหญมเี จตนาทีจ่ ะชวยบรรเทา
ปญหาสภาพคลองของทางบริษัท ดังนั้นจึงอนุมัติที่จะงดขึ้นเงินเดือนประจําป 2559 ตามที่กรรมการผูจัดการใหญรองขอ และใหนําเสนอ
ตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาตามแตจะเห็นสมควรตอไป
1.2 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนไดมีการประชุมเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 โดยพิจารณารับทราบเรื่อง
ดังตอไปนี้
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1.2.1 การพิจารณาการจายเงินพิเศษ (โบนัส) ของครึง่ ปแรก 2559 ของกรรมการผูจ ดั การใหญ คณะกรรมการฯ ไดพจิ ารณา
เห็นวา กรรมการผูจ ดั การใหญ ทุม เทความรู ความสามารถ ทําใหบริษทั สามารถดําเนินธุรกิจไดดกี วาเปาหมาย แมจะมีขอ จํากัดทางการเงิน
โดยทําใหบริษัทมีผลประกอบการในครึ่งปแรก 2559 นี้ บริษัทมีกําไรสุทธิกอนรายการพิเศษ (ดอกเบี้ยสวนตางการผิดนัดชําระหนี้
ดอกเบี้ยและกําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนของภาระหนี้คํ้าประกัน) 988 ลานบาท และเปนกําไรหลังการตั้งสํารองคาเผื่อ
การลดมูลคาสินคาคงเหลือ (Slab + Coil) ในเดือนมิถุนายนแลว ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนจึงมีมติใหจายเงิน
ชวยเหลือพิเศษใหกบั กรรมผูจ ดั การใหญ ในอัตรา 2.25 เทาของเงินเดือน เพือ่ เปนขวัญและกําลังใจในการทํางานใหกบั กรรมการผูจ ดั การใหญ
ในการทุมเทปฏิบัติงานอยางเต็มความรูความสามารถ จึงมีมติใหนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทในฐานะผูทําแผนฟนฟูกิจการ
เพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป
1.2.2 การเสนอพิจารณาสวัสดิการและผลประโยขนตอบแทนสําหรับเจาหนาทีบ่ ริหารกลุม โดยคณะกรรมการฯ ไดพจิ ารณา
เห็นวา กรรมการผูจัดการใหญเปนตําแหนงสูงสุดขององคกร มีภารกิจในการตองออกไปพบลูกคา คูคา พันธมิตรทางธุรกิจ และหนวยงาน
ราชการตางๆ ภายนอกบริษัทเพื่อติดตอธุรกิจของบริษัทอยางสมํ่าเสมอ อีกทั้งยังมีภารกิจในการดูแลลูกคา คูคา พันธมิตรทางธุรกิจ และ
หนวยงานราชการตางๆ ในเวลาเย็นและคํ่าหลายครั้งตอสัปดาห และในหลายที่ที่ไปติดตอมีความยากลําบากในการหาสถานที่จอดรถ
เชน หนวยงานราชการ อีกทัง้ เพือ่ ใหการจัดสวัสดิการของพนักงานระดับบริหารในแตละระดับสอดคลองกันดวย ดังนัน้ จึงมีมติใหนาํ เสนอ
คณะกรรมการบริษัทในฐานะผูทําแผนฟนฟูกิจการ เพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป
1.2.3 การเสนอหลักเกณฑการตออายุงานสําหรับผูบริหาร (ระดับผูจัดการทั่วไปขึ้นไป) โดยคณะกรรมการฯ ไดพิจารณา
เห็นวา ดวยเหตุผลและความจําเปนตามที่กรรมการผูจัดการใหญนําเสนอ และมีมติเห็นชอบใหนําเสนอคณะกรรมการบริษัทในฐานะ
ผูท าํ แผนฟน ฟูกจิ การ เพือ่ พิจารณาอนุมตั กิ ารตออายุงานสําหรับผูบ ริหาร ตามมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
โดยมีหลักเกณฑดังตอไปนี้
หลักเกณฑการตออายุงานพนักงานระดับบริหาร
ระดับตําแหนง

พนักงานระดับบริหาร
(ผูจัดการทั่วไปขึ้นไป)

อายุงานที่ตอ

หลักเกณฑ
การดํารงตําแหนงบริหาร เชน
ตําแหนงผูจัดการทั่วไป
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ

วิธีการคัดเลือก

5 ป

ไมเกิน 3 ป

คัดเลือกตามความเหมาะสม

ทั้งนี้ การยอมรับเงื่อนไขการตออายุงานของพนักงานระดับบริหาร เปนสิทธิและความสมัครใจของบุคคลนั้นๆ

2. คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนไดจัดใหมีการประชุมในป 2560 รวม 1 ครั้งดวยกัน เพื่อพิจารณาเรื่องตอไปนี้
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ 2560 ไดพิจารณาในประเด็น ดังนี้
2.1 กําหนดคาตอบแทนกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนไดพิจารณากําหนดคาตอบแทน
กรรมการบริษทั แลวเห็นวาคาตอบแทนอัตราปจจุบนั เปนอัตราทีเ่ หมาะสมสภาพเศรษฐกิจ จึงเห็นควรใหคงหลักเกณฑการจายคาตอบแทน
ตามขอ 1 ถึง 6 จนกวาทีป่ ระชุมผูถ อื หุน จะไดพจิ ารณาอนุมตั ใิ หเปลีย่ นแปลงเปนอยางอืน่ และเวนการจายบําเหน็จกรรมการสําหรับป 2559
โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้

บริ ษั ท สหวิ ริ ย าสตี ล อิ น ดั ส ตรี จํ า กั ด (มหาชน)

คาตอบแทนรวมที่เปนตัวเงิน
หลักเกณฑการจายคาตอบแทนที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน
1. คาตอบแทนในรูปเงินคาเบีย้ ประชุมทีไ่ ดจา ยใหแกกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดตางๆ ซึง่ คณะกรรมการบริษทั
แตงตั้งขึ้นตามอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนสรุปหลักเกณฑไดดังนี้
(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. ประธานกรรมการบริษัทและรองประธานกรรมการบริษัท ไดรับคาตอบแทนในฐานะที่มาปฏิบัติหนาที่ในลักษณะเต็ม
เวลา ในอัตรา 300,000 บาทตอเดือน และ 200,000 บาทตอเดือน ตามลําดับ โดยไมไดรับคาเบี้ยประชุมกรรมการบริษัทและเบี้ยประชุม
คณะกรรมการชุดตางๆ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทแตงตั้งขึ้นแตอยางใด
3. ประธานกรรมการตรวจสอบ จะไดรับคาตอบแทนในฐานะที่ตองใหคําแนะนําในรายละเอียดของการตรวจสอบ
นอกเหนือจากการตรวจสอบปกติในฐานะกรรมการตรวจสอบของบริษัทอีก ในอัตรา 10,000 บาทตอเดือน
4. กรรมการที่เปนพนักงานบริษัทดวย จะไดรับคาตอบแทนในฐานะของพนักงานบริษัทเทานั้น จะไมไดรับคาตอบแทน
ในฐานะกรรมการแตอยางใด
5. คาเบีย้ ประกันสุขภาพ ประกันอุบตั เิ หตุ และประกันชีวติ ในวงเงินไมเกินคนละ 20,000 บาท สําหรับกรรมการบริษทั คนใด
ที่บริษัทผูรับประกันไดปฏิเสธการรับประกันบางประเภททั้งหมดและ/หรือยกเวนไมคุมครองเฉพาะโรคบางชนิดในกรณีประกันสุขภาพ
ไมวา ดวยสาเหตุใดก็ตาม ใหบริษทั เปนผูร บั ภาระการประกันโดยตรงใหแกกรรมการบริษทั ทุกคนทีบ่ ริษทั ผูร บั ประกันไดปฏิเสธการรับประกัน
ดังกลาวในวงเงินเทากับวงเงินประกันและ/หรือสิทธิประโยชนทบี่ ริษทั ผูร บั ประกันชีวติ ประกันสุขภาพ และประกันอุบตั เิ หตุ ใหความคุม ครอง
แกกรรมการบริษัท ในอัตราคาเบี้ยประกันที่ผูถือหุนไดอนุมัติไวแลว
6. คาตอบแทนกรรมการที่เปนประเภทเงินบําเหน็จกรรมการหรือโบนัสประจําป
(1) การจายเงินบําเหน็จกรรมการจะจายเมื่อมีการจัดสรรเงินปนผลแกผูถือหุนเทานั้น หากปใดบริษัทมิไดมีการจาย
เงินปนผลแกผูถือหุน กรรมการบริษัท ก็จะไมไดรับเงินบําเหน็จกรรมการในปนั้นๆ
(2) อัตราการจายบําเหน็จกรรมการนั้น ที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติใหจายในอัตรารอยละ 0.25 ถึง 0.50 ของเงินปนผล
ที่จายใหแกผูถือหุน และใหประธานกรรมการบริษัทและรองประธานกรรมการบริษัทไดรับเงินบําเหน็จกรรมการมากกวากรรมการ
รอยละ 10 และรอยละ 5 ตามลําดับ
(3) ในกรณีที่กรรมการคนใดดํารงตําแหนงไมครบป ใหจายเงินบําเหน็จกรรมการตามสัดสวนของระยะเวลาที่ดํารง
ตําแหนง
2. 2 สรรหาผูท มี่ คี วามเหมาะสมเพือ่ ดํารงตําแหนงกรรมการบริษทั แทนกรรมการบริษทั ทีอ่ อกตามวาระ โดยคณะกรรมการสรรหา
และกําหนดคาตอบแทน ไดพิจารณาคณะกรรมการบริษัทที่ออกตามวาระ แลวเห็นวา คณะกรรมการฯ ไดมีมติพิจารณากรรมการบริษัท
ที่ครบวาระในการประชุม คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ครั้งที่ 1/2559 ในวันที่ 27 กุมภาพันธ 2559 ไปแลว แตยัง
ไมสามารถพิจารณาคณะกรรมการบริษัทที่ออกตามวาระได เนื่องจากบริษัทฯ ไดเขาสูกระบวนการฟนฟูกิจการ และศาลลมละลายกลาง

063

064

ร ายงานประจํ า ป 2559

ไดมีคําสั่งใหฟนฟูกิจการเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559 และเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 ศาลลมละลายกลางไดมีคํ่าสั่งเห็นชอบดวยแผน
และกําหนดใหบริษัทเปนผูบริหารแผนนั้น ดังนั้น บริษัทตองปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการฟนฟูกิจการ ตามพระราชบัญญัติลมละลาย
พุทธศักราช 2483 จึงจําเปนตองหยุดการพิจารณากรรมการที่ออกตามวาระไวกอน และจะพิจารณากรรมการที่ตองออกตามวาระของ
ป 2559 และเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนครั้งถัดไป
ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช 2483 โดยสรุปสาระสําคัญที่เกี่ยวของดังนี้ “ใหบรรดาสิทธิตามกฎหมาย
ของผูถือหุนของลูกหนี้ระงับลง เวนแตสิทธิที่จะไดรับเงินปนผล” และสิทธิของผูถือหุนจะเปนของผูบริหารชั่วคราว เจาหนาที่พิทักษทรัพย
ผูทําแผน หรือผูบริหารแผน (ตามขั้นตอนของกระบวนการฟนฟูกิจการ) ตามรายละเอียด ตามมาตราตางๆ ดังนี้
มาตรา 90/21 วรรคแรก
“ภายใตบังคับมาตรา 90/42 และมาตรา 90/64 ในกรณีที่ศาลมีคําสั่งใหฟนฟูกิจการแตยังไมมีการตั้งผูทําแผน ใหบรรดา
สิทธิตามกฎหมายของผูถือหุนของลูกหนี้ระงับลง เวนแตสิทธิที่จะไดรับเงินปนผล และใหสิทธิดังกลาวตกแกผูบริหารชั่วคราว
หรือเจาพนักงานพิทักษทรัพย แลวแตกรณี จนกวาจะมีการตั้งผูทําแผน”
มาตรา 90/24 วรรคแรก
“ถาศาลมีคําสั่งตั้งผูทําแผน ใหศาลแจงคําสั่งนั้นแกผูทําแผนเจาพนักงานพิทักษทรัพย ผูบริหารของลูกหนี้ และผูบริหาร
ชั่วคราวโดยไมชักชา อํานาจหนาที่ของผูทําแผนใหเริ่มแตวันที่ศาลมีคําสั่งดังกลาว และใหอํานาจหนาที่ของเจาพนักงานพิทักษทรัพย
ผูบริหารของลูกหนี้ หรือผูบริหารชั่วคราวสิ้นสุดลง”
มาตรา 90/25 วรรคแรก
“ภายใตบังคับมาตรา 90/42 และมาตรา 90/64 เมื่อศาลมีคําสั่งตั้งผูทําแผนแลว ใหอํานาจหนาที่ในการจัดการกิจการ
และทรัพยสินของลูกหนี้ และบรรดาสิทธิตามกฎหมายของผูถือหุนของลูกหนี้ ยกเวนสิทธิที่จะไดรับเงินปนผล ตกแกผูทําแผน และใหนํา
บทบัญญัติมาตรา 90/12 (9) มาใชบังคับแกผูทําแผนโดยอนุโลม”
มาตรา 90/42 วรรคสุดทาย
“มิใหนํามาตรา 1117 มาตรา 1119 มาตรา 1145 มาตรา 1220 ถึงมาตรา 1228 มาตรา 1238 ถึงมาตรา 1243 แหง
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 31 มาตรา 33 มาตรา 50 มาตรา 51 มาตรา 52 มาตรา 54 มาตรา 84 มาตรา 102 มาตรา 107
มาตรา 116 มาตรา 119 มาตรา 136 มาตรา 137 มาตรา 139 มาตรา 140 มาตรา 141 มาตรา 146 ถึงมาตรา 148 แหงพระราชบัญญัตบิ ริษทั
มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และมาตรา 39 แหงพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 มาใชบงั คับแกแผนตามมาตรานี”้
มาตรา 90/59 วรรคแรก
“ภายใตบังคับมาตรา 90/42 และมาตรา 90/64 เมื่อศาลมีคําสั่งเห็นชอบดวยแผน ใหศาลแจงคําสั่งนั้นแกผูบริหารแผน
และผูทําแผนโดยไมชักชา ใหบรรดาสิทธิและอํานาจหนาที่ของผูทําแผนตกเปนของผูบริหารแผนตั้งแตผูบริหารแผนไดทราบคําสั่งศาล”

นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
วันที่ 27 กุมภาพันธ 2560

บริ ษั ท สหวิ ริ ย าสตี ล อิ น ดั ส ตรี จํ า กั ด (มหาชน)

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
ป 2559
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
(1.5) ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
12,500 บาทตอครั้ง
กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
10,000 บาทตอครั้ง
(2) กรรมการบริษัทคนใดที่ไดรับแตงตั้งใหเปนกรรมการในคณะกรรมการชุดตางๆ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ แตงตั้งขึ้น
ก็จะไดรับคาตอบแทนในฐานะเปนกรรมการชุดนั้นอีกตามภาระงานและเวลาที่ตองใชเพิ่มขึ้น
1.2 ประธานกรรมการบริษัท และรองประธานกรรมการบริษัท ไดรับคาตอบแทนในฐานะที่มาปฏิบัติหนาที่ในลักษณะเต็มเวลา
ในอัตรา 300,000 บาทตอเดือน และ 200,000 บาทตอเดือน ตามลําดับ โดยไมไดรบั คาเบีย้ ประชุมกรรมการบริษทั และเบีย้ ประชุม
คณะกรรมการชุดตางๆ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทแตงตั้งขึ้นแตอยางใด
1.3 ประธานกรรมการตรวจสอบ จะไดรับคาตอบแทนในฐานะที่ตองใหคําแนะนําในรายละเอียดของการตรวจสอบ นอกเหนือจาก
การตรวจสอบปกติในฐานะกรรมการตรวจสอบของบริษัทอีก ในอัตรา 10,000 บาทตอเดือน
1.4 กรรมการที่เปนพนักงานบริษัทดวย จะไดรับคาตอบแทนในฐานะของพนักงานบริษัทเทานั้น จะไมไดรับคาตอบแทนในฐานะ
กรรมการแตอยางใด
1.5 คาเบีย้ ประกันสุขภาพ ประกันอุบตั เิ หตุ และประกันชีวติ ในวงเงินไมเกินคนละ 20,000 บาท สําหรับกรรมการบริษทั คนใดทีบ่ ริษทั
ผูรับประกันไดปฏิเสธการรับประกันบางประเภททั้งหมดและ/หรือยกเวนไมคุมครองเฉพาะโรคบางชนิดในกรณีประกันสุขภาพ
ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ใหบริษัทเปนผูรับภาระการประกันโดยตรงใหแกกรรมการบริษัททุกคนที่บริษัทผูรับประกันไดปฏิเสธ
การรับประกันดังกลาวในวงเงินเทากับวงเงินประกัน และ/หรือสิทธิประโยชนทบี่ ริษทั ผูร บั ประกันชีวติ ประกันสุขภาพ และประกัน
อุบัติเหตุ ใหความคุมครองแกกรรมการบริษัทในอัตราคาเบี้ยประกันที่ผูถือหุนไดอนุมัติไวแลว
1.6 คาตอบแทนกรรมการที่เปนประเภทเงินบําเหน็จกรรมการหรือโบนัสประจําป
(1) การจายเงินบําเหน็จกรรมการจะจายเมือ่ มีการจัดสรรเงินปนผลแกผถู อื หุน เทานัน้ หากปใดบริษทั มิไดมกี ารจายเงินปนผล
แกผูถือหุน กรรมการบริษัทก็จะไมไดรับเงินบําเหน็จกรรมการในปนั้นๆ
(2) อัตราการจายบําเหน็จกรรมการนัน้ ทีป่ ระชุมผูถ อื หุน อนุมตั ใิ หจา ยในอัตรารอยละ 0.25 ถึง 0.50 ของเงินปนผลทีจ่ า ยใหแก
ผูถือหุน และใหประธานกรรมการบริษัท และรองประธานกรรมการบริษัท ไดรับเงินบําเหน็จกรรมการมากกวากรรมการ
รอยละ 10 และรอยละ 5 ตามลําดับ
(3) ในกรณีที่กรรมการคนใดดํารงตําแหนงไมครบป ใหจายเงินบําเหน็จกรรมการตามสัดสวนของระยะเวลาที่ดํารงตําแหนง

065

066

ร ายงานประจํ า ป 2559

ทั้งนี้ ใหคงหลักเกณฑการจายคาตอบแทนตามขอ 1.1 ถึง 1.6 ดังกลาวขางตนตลอดไปจนกวาที่ประชุมผูถือหุนจะไดพิจารณาอนุมัติ
ใหเปลี่ยนแปลงเปนอยางอื่น
สําหรับในป 2559 ที่ผานมา คณะกรรมการบริษัทในฐานะผูทําแผนฟนฟูกิจการของลูกหนี้ตามคําสั่งศาลลมละลายกลาง เมื่อวันที่
10 มีนาคม 2559 คดีหมายเลขแดงที่ ฟ.8/2559 ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559 รับทราบการจายคาตอบแทน
ใหแกกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดตางๆ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทแตงตั้งขึ้นสําหรับป 2558 เปนรายบุคคล พรอมทั้งรับทราบ
การงดเวนการจายบําเหน็จกรรมการสําหรับป 2558 ใหแกกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนไวแลว
คาตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดตางๆ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทแตงตั้งขึ้นที่จายในป 2559

รายชื่อกรรมการ

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

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

คาตอบแทน (บาท)
คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ
บริหาร
กํากับดูแล
ตรวจสอบ
สรรหาและ
บริษัท
ความเสี่ยง
กิจการที่ดี
กําหนด
คาตอบแทน

300,000
300,000
300,000
300,000
300,000
300,000
300,000
2,100,000

45,000
75,000
120,000

37,500
20,000
57,500

30,000
30,000
37,500
97,500

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

รวม
(บาท)

350,000
337,500
385,000
330,000
405,000
360,000
337,500
2,505,000

หมายเหตุ :
1)
ประธานกรรมการบริษัท
2)
รองประธานกรรมการบริษัท
3)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
4)
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
5)
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
6)
ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
* นายวิน วิริยประไพกิจ กรรมการบริษัท ประธานเจาหนาที่บริหารกลุม เจาหนาที่บริหารกลุม และกรรมการผูจัดการใหญ ปฏิบัติหนาที่ในฐานะพนักงานบริษัท
จึงไมไดรับคาตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัท
** นายนาวา จันทนสุรคน กรรมการบริษัท เจาหนาที่บริหารกลุม และผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ สายธุรกิจ และสํานักรัฐกิจสัมพันธกลุม ปฏิบัติหนาที่ในฐานะ
พนักงานบริษัท จึงไมไดรับคาตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัท
- ประธานกรรมการบริษัท และรองประธานกรรมการบริษัท ไดรับคาตอบแทนในฐานะที่มาปฏิบัติหนาที่ในลักษณะเต็มเวลา โดยไมไดรับคาเบี้ยประชุม
เพิ่มเติมอีก

บริ ษั ท สหวิ ริ ย าสตี ล อิ น ดั ส ตรี จํ า กั ด (มหาชน)

คาตอบแทนของประธานกรรมการบริษัทและรองประธานกรรมการบริษัทในฐานะที่มาปฏิบัติหนาที่ในลักษณะเต็มเวลาที่จาย
ในป 2559
ลําดับ

1.
2.

รายชื่อกรรมการ

นายวิทย วิริยประไพกิจ
นายสมชาย สกุลสุรรัตน

ตําแหนงในบริษัท

คาตอบแทนในฐานะที่มาปฏิบัติหนาที่
ในลักษณะเต็มเวลา (บาท)

ประธานกรรมการบริษัท
รองประธานกรรมการบริษัท

3,600,000
2,400,000

คาตอบแทนกรรมการอิสระของบริษัทที่ดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทยอยที่จายในป 2559
ลําดับ

รายชื่อกรรมการอิสระ
ของบริษัทในบริษัทยอย

บริษัท เวสทโคสท เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
1.
นายสมชาย สกุลสุรรัตน
2.
นายทองฉัตร หงศลดารมภ
บริษัท ทาเรือประจวบ จํากัด
1.
นายสมชาย สกุลสุรรัตน

ตําแหนงในบริษัทยอย

คาตอบแทนป 2559
(บาท)

กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท

150,000
150,000

ประธานกรรมการบริษัท

360,000

1.7 คาตอบแทนรวมของผูบริหารระดับผูชวยกรรมการผูจัดการใหญขึ้นไป ในรูปเงินเดือน เงินชดเชยเนื่องจากการเกษียณอายุ
การทํางาน คาชดเชยรถประจําตําแหนง คาเบีย้ ประกันภัยทีบ่ ริษทั ออกให และคาเบีย้ เลีย้ งเดินทางสวนทีเ่ กินราชการกําหนด (ตางประเทศ)
รวม 9 คน และกรรมการผูจัดการใหญ 1 คน จํานวนทั้งสิ้นปละ 60,123,074.10 บาท

2. คาตอบแทนอื่นๆ
เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพของผูบริหารระดับผูชวยกรรมการผูจัดการใหญขึ้นไป รวม 9 คน และกรรมการผูจัดการใหญ 1 คน
จํานวนทั้งสิ้นปละ 4,197,747.62 บาท

067

068

ร ายงานประจํ า ป 2559

คณะกรรม
บริษทั

ผังองคกร
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานเจาหนาที่บ
สํานักตรวจสอบภายในกลุม

คณะกรรมการ

ธุรกิจเหล็กปลา
ธุรกิจเหล็กแผนรีดรอน
ธุรกิจโรงถลุงเหล็ก
• บมจ. สหวิริยาสตีลอินดัสตรี

• บมจ. เหล็กแผนรีด
• บจก. เหล็กแผนเคล

กรรมการผูจัดการใหญ

สายธุรกิจ

ดานธุรกิจการคา
ในประเทศ
ฝายธุรกิจ 1

ดานนวัตกรรม

ฝายธุรกิจ 2

ฝายขาย 1

ฝายขาย 6

ฝายขาย 2

ฝายขาย 7

ฝายขาย 3

ฝายวางแผนการขาย
และจัดจําหนาย

ฝายขาย 4

ฝายปฏิบัติงานขาย

ฝายขาย 5

สายก

ดานธุรกิจการคาระหวางประเทศ
และจัดหาวัตถุดิบ

ดานพัฒนาธุรกิจเหล็ก
สําหรับงานโครงสราง

ฝายพัฒนาผลิตภัณฑ
และตลาด

ฝายวางแผน
เหล็กแทงแบน

ฝายวิศวกรรม
โครงสรางเหล็ก

ฝายบริการเทคนิค

ฝายธุรกิจตางประเทศ

ฝายการตลาดผลิตภัณฑ
โครงสรางเหล็ก

ดานการเงิน

ฝายการเงิน

บริ ษั ท สหวิ ริ ย าสตี ล อิ น ดั ส ตรี จํ า กั ด (มหาชน)

มการ
ท
คณะกรรมการสรรหา
และกําหนดคาตอบแทน
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
สํานักประธานกรรมการ
• สํานักเลขานุการบริษัท

บริหารกลุม

รจัดการ

• สํานักเทคโนโลยีกลุม
• สํานักการเงินและบัญชีกลุม
• สํานักบริหารความเสี่ยงกลุม
• สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศกลุม
• สํานักกลยุทธองคกรกลุม
• สํานักประชาสัมพันธและชุมชนสัมพันธกลุม

• สํานักจัดซื้อกลุม
• สํานักกฎหมายกลุม
• สํานักรัฐกิจสัมพันธกลุม
• สํานักทรัพยากรบุคคลกลุม
• สํานักกํากับดูแลกิจการและปฏิบัติงานกลุม
• สํานักกิจการภายนอกกลุม

ายนํ้า

ดเย็นไทย
ลือบไทย

การเงินและบัญชี

ธุรกิจวิศวกรรม

ธุรกิจทาเรือ

• บจก. เวสทโคสท เอ็นจิเนียริ่ง

• บจก. ทาเรือประจวบ

สายทรัพยากรบุคคลและธุรการ

ดานทรัพยากรบุคคล
และธุรการ
(สํานักงานกรุงเทพฯ)

ดานทรัพยากรบุคคล
และธุรการ
(โรงงานบางสะพาน)

ฝายบัญชีการเงิน

ฝายทรัพยากรบุคคล
และธุรการ (กรุงเทพฯ)

ฝายบัญชีบริหาร

ฝายฝกอบรม
และพัฒนา (กรุงเทพฯ)

ดานบัญชี

ฝายบัญชีตนทุน

สายการผลิต

ดานปฏิบัติการ

ดานซอมบํารุง

ฝายพนักงานสัมพันธ
และสวัสดิการ

ฝายวางแผน
และควบคุมการผลิต

ฝายซอมบํารุงไฟฟา

สํานักจัดการสิ่งแวดลอม
และความปลอดภัย

ฝายทรัพยากรบุคคล
และธุรการ (โรงงาน)

ฝายผลิต HSM

ฝายซอมบํารุง
เครื่องกล

สํานักคลังวัสดุ

ฝายผลิต HFL & PO

ฝายบริการ
สาธารณูปโภค

ฝายจัดการคลังสินคา
และวัตถุดิบ

069

070

ร ายงานประจํ า ป 2559

รายงานคณะกรรมการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี ป 2559

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ไดตั้งขึ้นตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 7/2550 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2550 ซึ่งปจจุบันประกอบดวยกรรมการบริษัทจํานวน 3 คน มีนายกมล จันทิมา กรรมการบริษัท
เปนประธานฯ มีนายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ และนายพิชัย เอื้อศิริทรัพย กรรมการอิสระ
เปนกรรมการฯ
คณะกรรมการชุดนีไ้ ดรบั มอบหมายภาระหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบจากคณะกรรมการบริษทั ในการเสนอทบทวนนโยบายการกํากับ
ดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั ตอคณะกรรมการบริษทั พัฒนาและทบทวนแนวปฏิบตั ใิ นการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี เพือ่ นําเสนอตอคณะกรรมการ
บริษทั ติดตามดูแลการปฏิบตั งิ านของฝายจัดการใหเปนไปตามนโยบายและแนวปฏิบตั ใิ นการกํากับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั ทีไ่ ดรบั อนุมตั ิ
จากคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งใหคําปรึกษาฝายจัดการ เรื่อง ความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัท (Corporate Social Responsibility CSR) และกํากับดูแลใหฝายจัดการของบริษัทมีแผนปฏิบัติงานที่ชัดเจนในการปฏิบัติตามนโยบาย CSR และติดตามผลการปฏิบัติตาม
แผนงานของฝายจัดการ เพือ่ รายงานตอคณะกรรมการบริษทั ตลอดจนการเสนอความเห็นเพือ่ ทบทวนและปรับปรุงปรัชญาในการดําเนิน
ธุรกิจ จริยธรรมธุรกิจ จริยธรรมกรรมการ จริยธรรมของผูบริหารและพนักงาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของตามความเหมาะสม เพื่อนําเสนอ
ตอคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ เพื่อใหงานดานการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง และใหเปนไปตามหลักการ
กํากับดูแลกิจการที่ดีที่บริษัทจดทะเบียนพึงปฏิบัติ
ในป 2559 คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี ไดประชุมรวม 3 ครัง้ โดยดําเนินการตามหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบทีไ่ ดรบั มอบหมาย
รวมทั้งไดรายงานใหคณะกรรมการบริษัททราบถึงการดําเนินงานดังกลาว สรุปที่สําคัญ ดังนี้
1. พิจารณาทบทวนการกําหนดขนาดรายการของธุรกรรมทางการคาหรือทางธุรกิจระหวางบริษัทหรือบริษัทยอยกับลูกคา คูคา
ลูกหนี้ เจาหนี้ ของบริษัทหรือบริษัทยอย ที่ถือวามีนัยสําคัญ เพื่อใชเปนเกณฑในการรายงานการมีสวนไดเสียของกรรมการและผูบริหาร
ของบริษัท สําหรับป 2559

บริ ษั ท สหวิ ริ ย าสตี ล อิ น ดั ส ตรี จํ า กั ด (มหาชน)

ทั้งนี้ เปนไปตามแนวปฏิบัติคณะกรรมการบริษัท วาดวยเรื่อง การกําหนดหลักเกณฑและวิธีการรายงาน การมีสวนไดเสียของ
กรรมการและผูบริหารของบริษัท ที่ประกาศใหถือปฏิบัติตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2552
2. พิจารณาประเมินผลตนเองของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี ประจําป 2559 ตามแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ
ชุดยอยแบบรายคณะ ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และพิจารณารางรายงานการประเมินผลตนเองของคณะกรรมการกํากับดูแล
กิจการทีด่ ี คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง และคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ประจําป 2559 ทีจ่ ะนําเสนอคณะกรรมการ
บริษัท
3. กํากับดูแลการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัท ซึ่งมีหนวยงานของบริษัท คือ สํานัก
ประชาสัมพันธและชุมชนสัมพันธกลุม และสํานักความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม เปนผูรับผิดชอบและผูดําเนินการ โดยไดรายงานผล
การดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัท สําหรับป 2559 เสนอคณะกรรมการบริษัททราบวามีการดําเนินกิจกรรมพัฒนา
สังคมและชุมชนรวมจํานวน 39 โครงการใชงบประมาณทั้งสิ้น 2,799,032.03 บาท โดยมีผูมีสวนไดเสียที่ไดรับประโยชนจากกิจกรรม
ประมาณ 17,220 คน
4. รับทราบรายงานตางๆ เพื่อประโยชนในการติดตามดูแลการปฏิบัติงานของฝายจัดการใหเปนไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติ
ในการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท โดยนําเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ ดังนี้
4.1 รายงานการถือครองหลักทรัพยของบริษัท รายงานการซื้อหรือการขายหลักทรัพย ซึ่งเปนการเปลี่ยนแปลงการถือครอง
หลักทรัพยของบริษทั ในสวนของผูบ ริหารบริษทั ไดแก ผูช ว ยกรรมการผูจ ดั การใหญ ผูจ ดั การทัว่ ไป รวมถึงผูจ ดั การฝายของ
สายการเงินและบัญชี ตลอดจนผูจัดการสวนของฝายนักลงทุนสัมพันธ ซึ่งสังกัดสํานักการเงินกลุม ทั้งนี้ เพื่อปองกัน
การใชขอมูลภายในในการซื้อหรือขายหลักทรัพยของบริษัท
4.2 รายงานการมีสวนไดเสียของกรรมการและผูบริหารของบริษัท ไดแก กรรมการผูจัดการใหญผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ
และผูจัดการทั่วไป
4.3 รายงานความคืบหนาเกี่ยวกับการดําเนินการเพื่อขอรับรองเปนสมาชิกแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตาน
การทุจริต (Certification Process) ในโครงการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต โดยเมื่อวันที่
27 มกราคม 2559 บริษทั ไดรบั แจงจากคณะกรรมการแนวรวมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริตวา บริษทั
ไดรับการรับรองเปนสมาชิกของแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต ซึ่งใบรับรองดังกลาวจะมีอายุ
3 ป นับจากวันที่มีมติใหการรับรอง
5. อื่นๆ
5.1 ติดตามความคืบหนาในการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
5.2 รับทราบรายงานผลการพิจารณาของคณะอนุทํางานพิจารณาความเสียหาย
5.3 สอบทานขอมูลที่เปดเผยไปยังตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย ในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) สําหรับปบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ
ในรายงานประจําป 2559 (แบบ 56-2) ในหัวขอเรื่อง “การกํากับดูแลกิจการที่ดี” โดยเริ่มตั้งแตป 2556 ไดมีการเปดเผย
เพิ่มเติมถึงเรื่องการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น ในหัวขอเรื่อง “ความรับผิดชอบตอสังคม” ดวย
5.4 รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี เสนอตอคณะกรรมการบริษัท
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี มีความมุงมั่นที่จะรวมกันยกระดับการกํากับดูแลกิจการและ
ความรับผิดชอบตอสังคมไปสูม าตรฐานสากล เพือ่ การพัฒนาอยางยัง่ ยืน โดยมีความตัง้ ใจในการปฏิบตั หิ นาทีอ่ ยางเต็มกําลังความสามารถ
ดวยความซื่อสัตย สุจริต ระมัดระวัง รอบคอบ ดูแลรักษาประโยชนของผูมีสวนไดเสียไปพรอมๆ กับการดูแลสรางสรรคสังคม รักษาและ
ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งพัฒนาชุมชนอยางตอเนื่อง

นายกมล จันทิมา
ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
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การกํากับดูแลกิจการ

นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษทั สหวิรยิ าสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)
ตระหนักดีถึงบทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะ
กรรมการตามที่ไดรับมอบหมายดวยความไววางใจจากผูถือหุน
ของบริษัท (Fiduciary Duty) ซึ่งมีความคาดหวังที่จะใหคณะ
กรรมการไดทําหนาที่กํากับดูแลบริษัทใหมีการบริหารงานอยาง
มีประสิทธิภาพและโปรงใส อันจะสรางความเชือ่ มัน่ ใหเกิดขึน้ แก
ผูม สี ว นไดเสียทุกฝาย ทัง้ นี้ บริษทั ไดดาํ เนินธุรกิจโดยยึดถือปฏิบตั ิ
ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของบริษัท
เพือ่ ใหบริษทั มีการพัฒนาและเจริญเติบโตอยางมัน่ คงและยัง่ ยืน
คณะกรรมการบริษัทไดใหความสําคัญในเรื่องการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดีของบริษัทมาอยางตอเนื่อง โดยไดประกาศใช
นโยบายการกํากับดูแลกิจการทีด่ มี าตัง้ แตป 2545 เพือ่ ใชเปนหลัก
ในการบริหารจัดการใหสัมฤทธิผล และมีการทบทวนนโยบายฯ
ดังกลาวในปลายป 2550 ใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น เพื่อเปน
การยกระดับมาตรฐานการกํากับดูแลกิจการของบริษทั และใหเปนไป
ตามหลักปฏิบตั ทิ ดี่ ขี องสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดย
เมื่อป 2556 ศูนยพัฒนาการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ไดประกาศหลักการกํากับดูแล

กิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน ป 2555 ซึ่งไดปรับปรุงแกไข
เพิ่มเติมในสวนของแนวปฏิบัติที่ดีทั้ง 5 หมวด ใหสอดคลองกับ
หลักเกณฑ ASEAN CG Scorecard และแนวปฏิบัติที่ดีในระดับ
สากล อันจะชวยยกระดับหุน ไทยสูก ารเปน 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
เพื่ อ ให มี ค วามมั่ น ใจว า บริ ษั ท มี ก ารกํ า กั บ ดู แ ลการถื อ
ปฏิบัติตามนโยบายฯ ดังกลาวขางตนอยางจริงจัง ที่ประชุมคณะ
กรรมการบริษทั ไดมมี ติแตงตัง้ คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี
(Good Corporate Governance Committee) ขึ้น ตั้งแตเดือน
ธันวาคม 2550 ซึง่ เปนคณะกรรมการชุดยอยทีจ่ ะมาชวยแบงเบา
ภาระของคณะกรรมการบริษัท ประกอบดวยกรรมการบริษัท

บริ ษั ท สหวิ ริ ย าสตี ล อิ น ดั ส ตรี จํ า กั ด (มหาชน)

จํานวน 3 คน มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป ซึ่งปจจุบัน
แมประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการทีด่ มี ไิ ดเปนกรรมการอิสระ
แตมกี รรมการกํากับดูแลกิจการทีด่ อี กี จํานวน 2 คน เปนกรรมการ
อิสระ
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี เมื่อ
เดือนกุมภาพันธ 2556 ใหบริษัทพิจารณาปรับปรุงแกไขนโยบาย
การกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ใหสอดคลองกับหลักการ
กํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน ป 2555 ดังกลาว
ขางตน ซึง่ จะนําไปสูป ระโยชนสงู สุดแกบริษทั และผูถ อื หุน โดยรวม
ทั้งนี้ไดมีเจตนารมณรวมกันในคณะกรรมการบริษัทวา การที่จะ
พัฒนายกระดับมาตรฐานการกํากับดูแลกิจการทีด่ ภี ายในบริษทั นัน้
ตองพึง่ พาและประสานการทํางานของกลไกทัง้ 4 ดานเขาดวยกัน
คือ คณะกรรมการบริษทั ฝายจัดการของบริษทั ผูต รวจสอบบัญชี
ภายนอกของบริษทั ทีเ่ ปนอิสระ และผูต รวจสอบภายในของบริษทั
เพือ่ ใหบริษทั สหวิรยิ าสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) สามารถ
บรรลุถึงเจตจํานงดังกลาวขางตน รวมทั้งไดมีการถือปฏิบัติ
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 และใหประกาศใชนโยบายการกํากับดูแล
กิจการที่ดี บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) ไว ดังนี้
1. คณะกรรมการบริ ษั ท ให
อยูในหมวด
ความสําคัญตอหนาทีค่ วามรับผิดชอบ •ขอ สิ1ท-ธิ3ของผู
ถือหุน
ของตนที่ พึ ง มี ต  อ ผู  ถื อ หุ  น ของบริ ษั ท • การปฏิบัติตอผูถือหุน
อยางเทาเทียมกัน
ในการทีจ่ ะตองรักษาสิทธิและปกปอง
ประโยชนในทุกประการของผูถือหุน
โดยสงเสริมใหผูถือหุนไดใชสิทธิตามบทบัญญัติของกฎหมาย
รวมทัง้ ดูแลใหผถู อื หุน ทุกรายไดรบั การปฏิบตั แิ ละรับทราบขอมูล
จากบริษัทอยางเทาเทียมกัน
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. คณะกรรมการบริ ษั ท จะกํ า กั บ ดู แ ลและติ ด ตามให มี
การปฏิบัติตามแนวปฏิบัติวาดวยเรื่องการเก็บรักษาและปองกัน
การใชขอ มูลภายในของบริษทั เพือ่ การซือ้ หรือขายหลักทรัพยของ
บริษทั เพือ่ ขจัดปญหาเรือ่ งการใชขอ มูลภายในในการซือ้ หรือขาย
หลักทรัพยของบริษัท รวมทั้งใหมีการสื่อสารใหผูที่เกี่ยวของ
ทุกฝายไดทราบ
4. คณะกรรมการบริษทั จะคํานึง ขอ 4 - 6 อยูในหมวด
ถึงสิทธิของผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ • บทบาทของผูมีสวน
ของบริษัทและกํากับดูแลบริษัทใหมี
ไดเสีย
การปฏิบตั ติ ามบทบัญญัตขิ องกฎหมาย
5. คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญกับการกํากับดูแล
เรือ่ งความรับผิดชอบตอสิง่ แวดลอม ชุมชนและสังคม โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในเรื่องที่มีผลกระทบจากการประกอบธุรกิจของบริษัท
โดยตรง เพื่อใหมั่นใจวา การประกอบธุรกิจของบริษัทไดคํานึง
ถึ ง ป จ จั ย ด า นสิ่ ง แวดล อ ม ชุ ม ชนและสั ง คม เพื่ อ การพั ฒ นา
อยางยั่งยืน รวมทั้งเผยแพรขอมูลขาวสารใหผูมีสวนไดเสียทราบ
6. คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญกับการตอตาน
การทุจริตคอรรปั ชัน่ โดยจะกํากับดูแลและติดตามใหมกี ารปฏิบตั ิ
ตามนโยบายและแนวปฏิบัติคณะกรรมการบริษัท วาดวยเรื่อง
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
7. คณะกรรมการบริ ษั ท ให
ขอ 7 - 8 อยูในหมวด
ความสํ า คั ญ กั บ ความโปร ง ใสใน • การเปดเผยขอมูล
การดําเนินธุรกิจของบริษัทที่พึงขจัด
และความโปรงใส
ปญหาความขัดแยงทางผลประโยชน
ระหวางประโยชนของบริษทั หรือของผูถ อื หุน โดยรวม กับประโยชน
ส ว นตนของกรรมการ ผู  บ ริ ห าร พนั ก งาน ผู  ถื อ หุ  น และผู  มี
สวนไดเสียอื่น โดยจะกํากับดูแลและติดตามใหมีการปฏิบัติ
ตามแนวปฏิ บั ติ ว  า ด ว ยเรื่ อ งความขั ด แย ง ทางผลประโยชน
ดวยความระมัดระวัง ซื่อสัตยสุจริต มีเหตุมีผล และเปนอิสระ
ภายในกรอบจริยธรรมที่ดี
ทัง้ นี้ ผูม สี ว นไดเสียตองไมมสี ว นรวมในการตัดสินใจใดๆ
ที่เกี่ยวของ และการตัดสินใจตองเปนไปเพื่อประโยชนของบริษัท
และผูถือหุนโดยรวมเปนสําคัญ รวมทั้งตองมีการเปดเผยขอมูล
อยางถูกตองครบถวน และทันเวลา
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8. คณะกรรมการบริ ษั ท จะกํ า กั บ ดู แ ลเพื่ อ ให ผู  ล งทุ น มี
ความมั่นใจไดวา บริษัทไดเปดเผยขอมูลสารสนเทศที่สําคัญของ
บริษัทอยางถูกตอง ครบถวน และทันเวลา
9. คณะกรรมการบริษัทจะตอง
ขอ 9 - 17 อยูในหมวด
ประกอบดวยกรรมการอิสระไมนอ ยกวา • ความรับผิดชอบของ
หนึ่ ง ในสามของจํ า นวนกรรมการ
คณะกรรมการ
ทั้งคณะ
10. คณะกรรมการบริษทั จัดใหมคี ณะกรรมการยอยชุดตางๆ
โดยใหมีบทบาทและอํานาจหนาที่ตามที่คณะกรรมการบริษัท
มอบหมาย รวมทั้งศึกษาและกลั่นกรองงานกอนนําเสนอคณะ
กรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการยอยชุดตางๆ ของบริษัท ไดแก
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกํ า หนด
คาตอบแทน คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี และคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง ทั้งนี้ อาจพิจารณาเพิ่มคณะกรรมการยอย
ชุดอื่นๆ อีก ตามความจําเปน ทั้งนี้ เพื่อใหการบริหารงานของ
กรรมการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ยุติธรรม และโปรงใส
11. คณะกรรมการบริษัทเห็นควรใหมีการแบงแยกบุคคล
ผูดํารงในตําแหนงประธานกรรมการบริษัท ออกจากประธาน
เจาหนาทีบ่ ริหารกลุม และกรรมการผูจ ดั การใหญของบริษทั โดย
คณะกรรมการบริษัทจะกําหนดอํานาจหนาที่ของแตละตําแหนง
ใหชัดเจน นอกจากนี้ ยังเห็นควรใหมีการปรับปรุงคูมืออํานาจ
ดํ า เนิ น การอย า งต อ เนื่ อ ง เพื่ อ ให มี ข อบเขตของการกระจาย
อํานาจของคณะกรรมการบริษัทและขอบเขตของฝายจัดการ
ผูรับมอบการใชอํานาจที่แจงชัด
12. คณะกรรมการบริ ษั ท มี ห น า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบใน
การกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ และกลยุทธในการดําเนินงาน
ของบริษทั ซึง่ ตองมีการทบทวนเปนระยะๆ อยางสมํา่ เสมอ รวมทัง้
กํากับดูแลใหฝายจัดการดําเนินการตามแผนงานใหสอดคลอง
กันดวย
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
การประชุมลวงหนาตามขอบังคับของบริษัท เพื่อใหกรรมการ
ไดมีเวลาศึกษาขอมูลอยางเพียงพอกอนเขารวมประชุม
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
ผูจ ดั การใหญ ตามทีค่ ณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
นําเสนอ โดยคาตอบแทนของประธานเจาหนาที่บริหารกลุมและ
กรรมการผูจัดการใหญใหเปนไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท สําหรับคาตอบแทนใดๆ ของกรรมการใหเปนไปตาม
มติที่ประชุมผูถือหุน ทั้งนี้ เพื่อใหการจายคาตอบแทนเปนไป
อยางเหมาะสม มีความโปรงใส และปองกันความขัดแยงทาง
ผลประโยชน
18. นโยบายนีใ้ หมกี ารทบทวนเปนประจําสมํา่ เสมอ การแกไข
เปลีย่ นแปลง ปรับปรุง ใหเปนไปตามความจําเปนและเหมาะสม
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
ไมขดั หรือแยงกับนโยบายนี้ จนกวาจะมีประกาศหรือแนวปฏิบตั ใิ หม
ที่ออกตามนโยบายนี้ใชบังคับแทน

บริ ษั ท สหวิ ริ ย าสตี ล อิ น ดั ส ตรี จํ า กั ด (มหาชน)

ในป 2559 บริ ษั ท ไม ไ ด รั บ การประเมิ น ผลในโครงการ
ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ทั้ ง โครงการสํ า รวจ
การกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ป 2559 (Corporate
Governance Report of Thai Listed Companies 2016 - CGR)
ทีส่ าํ นักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
รวมกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย เปนผูจัด และโครงการประเมิน
คุณภาพการประชุมผูถ อื หุน สามัญประจําป 2559 (Annual General
Meeting - AGM) ที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย รวมกับสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย และ
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย เปนผูจัด เนื่องจากบริษัทไดยื่น
คํารองขอฟนฟูกิจการตอศาลลมละลายกลางเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม
2558 ตอมาเมือ่ วันที่ 10 มีนาคม 2559 ศาลมีคาํ สัง่ ใหบริษทั ฟน ฟู
กิจการ สงผลใหบรรดาสิทธิตามกฎหมายของผูถือหุนระงับลง
เวนแตสิทธิที่จะไดรับเงินปนผล ซึ่งทําใหบริษัทไมตองจัดประชุม
ผูถอื หุนสามัญประจําป 2559

การปฏิบัติตามหลัก
การกํากับดูแลกิจการที่ดี
การถือปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ
บริษัท ในป 2559 ซึ่งอางอิงตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่เปน
สากลของ The Organisation for Economic Co-operation and
Development (OECD Principles of Corporate Governance)
ที่ประกอบดวย 5 หมวดหลัก สรุปไดดังนี้

1. สิทธิของผูถือหุน
2. การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน
ตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี ใน 2 หมวดแรกทีเ่ กีย่ วกับ
ผูถือหุนนั้น จากการที่บริษัทไดยื่นคํารองขอฟนฟูกิจการตอศาล
ล ม ละลายกลางเมื่ อ วั น ที่ 1 ตุ ล าคม 2558 ต อ มาเมื่ อ วั น ที่
10 มีนาคม 2559 ศาลมีคําสั่งใหบริษัทฟนฟูกิจการ และตั้งให
บริษทั เปนผูท าํ แผนฟน ฟูกจิ การ โดยบริษทั อยูร ะหวางกระบวนการ
ฟน ฟูกจิ การภายใตพระราชบัญญัตลิ ม ละลาย ซึง่ สงผลใหบรรดา
สิทธิตามกฎหมายของผูถือหุนระงับลง เวนแตสิทธิที่จะไดรับ
เงินปนผล
แตอยางไรก็ตาม เมือ่ วันที่ 15 ธันวาคม 2559 ศาลลมละลาย
กลางไดมีคําสั่งเห็นชอบดวยแผนฟนฟูกิจการและโดยที่แผน
ฟนฟูกิจการไดกําหนดใหบริษัทเปนผูบริหารแผนฯ ซึ่งบริษัทมี
ความมุง มัน่ ทีจ่ ะดําเนินการตามแผนฟน ฟูกจิ การดังกลาวใหไดถงึ

ผลสําเร็จของแผนตามที่กําหนดไดโดยเร็วที่สุด โดยผูถือหุนและ
ผูม สี ว นไดเสียทุกรายสามารถติดตามและรับทราบขอมูลเกีย่ วกับ
บริ ษั ท ได อ ย า งเท า เที ย มกั น และทั น การณ ผ า นทางเว็ บ ไซต
ของบริษัท และของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งบริษัท
ไดมีการรายงานความคืบหนาของการฟนฟูกิจการแจงไปยัง
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปนรายไตรมาส นอกเหนือจาก
การนําสงงบการเงินและคําอธิบายและวิเคราะหของฝายจัดการ
แลว

3. บทบาทของผูมีสวนไดเสีย
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ไดพจิ ารณาเห็นชอบปรัชญาใน
การดําเนินธุรกิจของบริษทั และจริยธรรมธุรกิจ ทีไ่ ดเสนอทบทวน
เมือ่ ป 2559 เพือ่ เปนหลักการ ความเชือ่ และแนวทางทีบ่ ริษทั และ
บุคลากรทุกคนมีอยูรวมกันและปฏิบัติจริง จนเปนเอกลักษณ
ทัง้ ในฐานะของบริษทั และคุณคาทีบ่ ริษทั มอบใหแกผมู สี ว นไดเสีย
ทุ ก กลุ  ม ซึ่ ง ได ห ล อ หลอมเป น วิ ถี แ ห ง การผลั ก ดั น ขั บ เคลื่ อ น
การดํารงอยู พัฒนา และเติบโตอยางยั่งยืนของบริษัท
ปรัชญาในการดําเนินธุรกิจของบริษัท
การบริหารจัดการองคกรของบริษัทเพื่อนําไปสูการเจริญ
เติบโตอยางยั่งยืนนั้น มีรากฐานที่เริ่มจากปรัชญาในการดําเนิน
ธุรกิจของบริษัท ซึ่งประกอบดวย
1. มุงมั่นในความเปนเลิศ
2. ยึดมั่นในคุณภาพสินคาและบริการ
3. เชื่อมั่นในคุณคาของบุคลากร
4. ตั้งมั่นในจริยธรรม
5. ถือมั่นในความรับผิดชอบตอสังคม
แผนธุรกิจของบริษัท สําหรับป 2560 - 2562 ประกอบดวย
1) แนวโนมเศรษฐกิจ
2) การวิเคราะหสภาพอุตสาหกรรม (SWOT Analysis)
3) แผนยุทธศาสตร 3 ป
3.1) วิสยั ทัศน พันธกิจ เปาหมาย และคานิยม (Vision,
Mission and Values Statement)
3.2) วั ต ถุ ป ระสงค เ ชิ ง ยุ ท ธศาสตร (Strategic
Objective & Strategic Goals)
3.3) แผนกิ จ กรรมและโครงการเชิ ง ยุ ท ธศาสตร
(Strategic Activities and Projects Plan)
3.4) แผนการเงินเชิงยุทธศาสตร (Strategic Financial
Plan)
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ร ายงานประจํ า ป 2559

คณะกรรมการจัดการของบริษัทไดมีการพิจารณาทบทวน
และเห็นชอบใหเปลี่ยนแปลงวิสัยทัศน (Vision) และพันธกิจ
(Mission) ของบริษัท เพื่อใหสอดคลองกับปรัชญาในการดําเนิน
ธุรกิจ และสถานการณปจจุบันของบริษัท ดังนี้
วิสัยทัศน (Vision) : บริษัทเหล็กชั้นนําดานนวัตกรรมและ
ความเชื่อมั่น
(Leading Innovative and Reliable
Steel Company)
พันธกิจ (Mission) : สรางสรรคนวัตกรรมผลิตภัณฑเหล็ก
และบริ ก ารที่ มี มู ล ค า เพิ่ ม กั บ ลู ก ค า
สรางคุณคารวม และความเชือ่ มัน่ กับ
ผูมีสวนไดเสียอยางยั่งยืน
(Innovate premium value steel
product and service for customers,
create sustainable shared value
and trust for stakeholders)
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) ปฏิบตั หิ นาทีอ่ ยางเต็มความสามารถ ดวยความซือ่ สัตย
สุจริต ระมัดระวัง รอบคอบ และเปนธรรม เพื่อประโยชนสูงสุด
ของผูถือหุนโดยรวม
2) นําเสนอรายงานผลประกอบการ รายงานฐานะ
ทางการเงินและรายงานอืน่ ๆ อยางถูกตอง ครบถวน และทันกาล
3) แจ ง ผู  ถื อ หุ  น ทุ ก รายทราบอย า งเท า เที ย มกั น ถึ ง
แนวโนมในอนาคตของบริษทั ทัง้ ในดานบวกและดานลบ ซึง่ ตัง้ อยู
บนพื้นฐานของความเปนไปได มีขอมูลสนับสนุนและมีเหตุมีผล
อยางเพียงพอ
4) ไมแสวงหาผลประโยชนใหตนเองและผูอื่น โดยใช
ขอมูลใดๆ ของบริษัท ซึ่งยังไมไดเปดเผยตอสาธารณะ หรือ
ดําเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทาง
ผลประโยชนกับบริษัท

2. ลูกคา
บริษัทตระหนักถึงความสําคัญและความพึงพอใจของ
ลูกคา ที่มีผลตอความสําเร็จของธุรกิจของบริษัท จึงมีความตั้งใจ
อยางแนวแนที่จะแสวงหาวิธีการที่สามารถสนองความตองการ
ของลูกคาใหมปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผลยิง่ ขึน้ ตลอดเวลา และ
เปนที่ไววางใจของลูกคา โดยมีแนวปฏิบัติ ดังตอไปนี้
1) สงมอบสินคาและใหบริการที่มีคุณภาพ ตรงตาม
หรือสูงกวาความคาดหมายของลูกคา
2) ติดตอสื่อสารกับลูกคาดวยความสุภาพ ใหขอมูล
ขาวสารที่ถูกตอง เพียงพอ และทันตอเหตุการณแกลูกคา เพื่อให
ทราบเกีย่ วกับสินคาและบริการ โดยไมมกี ารกลาวเกินความเปนจริง
ทีเ่ ปนเหตุใหลกู คาเขาใจผิดเกีย่ วกับคุณภาพ ปริมาณ หรือเงือ่ นไข
ใดๆ ของสินคาและบริการนั้นๆ
3) ปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขตางๆ ทีม่ ตี อ ลูกคาอยางเครงครัด
กรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขใดได ตองรีบแจงใหลูกคา
ทราบ เพื่อรวมกันพิจารณาหาแนวทางแกไขปญหา
4) จัดใหมีระบบและชองทางที่ใหลูกคารองเรียนเกี่ยว
กับคุณภาพ ปริมาณ และความปลอดภัย ของสินคาและบริการ
และลูกคาตองไดรับการตอบสนองอยางรวดเร็ว
5) รั ก ษาความลั บ ของลู ก ค า และไม นํ า ไปใช เ พื่ อ
ประโยชนโดยมิชอบ
6) ใหคําแนะนําเกี่ยวกับวิธีการใชสินคาและบริการ
ของบริษัทอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนสูงสุด
3. คูคา
บริษัทตระหนักถึงการปฏิบัติตอคูคาอยางเปนธรรม
โดยตัง้ อยูบ นพืน้ ฐานของการไดรบั ผลตอบแทนทีเ่ ปนธรรมทัง้ สอง
ฝาย บริษัทจึงใหขอมูลที่เปนจริง รายงานที่ถูกตอง ปฏิบัติตาม
พันธสัญญา การเจรจาแกไขปญหาเพื่อหาทางออกที่ตั้งอยูบน
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 ไมรับ หรือจายผลประโยชนใดๆ ที่ไมสุจริต
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

บริ ษั ท สหวิ ริ ย าสตี ล อิ น ดั ส ตรี จํ า กั ด (มหาชน)

4. คูแขงทางการคา
บริษัทตระหนักถึงการปฏิบัติตอคูแขงทางการคาอยาง
เปนธรรม โดยมีแนวปฏิบัติ ดังตอไปนี้
1) ไมแสวงหาขอมูลทีเ่ ปนความลับของคูแ ขงทางการคา
ดวยวิธีที่ไมสุจริตหรือไมเหมาะสม
2) ไมทาํ ลายชือ่ เสียงของคูแ ขงทางการคาดวยการกลาวหา
ในทางราย
5. พนักงาน
บริษัทตระหนักวาพนักงานเปนทรัพยากรที่มีคายิ่งตอ
ความสําเร็จของบริษัท จึงปฏิบัติตอพนักงานอยางเปนธรรม
ทัง้ ดานผลตอบแทน โอกาส และการพัฒนาศักยภาพ โดยยึดหลัก
สิทธิมนุษยชนที่ไมเลือกปฏิบัติตอบุคคลหนึ่งบุคคลใด เพราะ
ความเหมือนหรือความแตกตางทางเชื้อชาติ 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 ใหรางวัลและลงโทษพนักงาน
ดวยความสุจริตใจและตั้งอยูบนพื้นฐานความรูความสามารถ
และความเหมาะสมของพนักงานนั้น
5) ใหความสําคัญตอการพัฒนาความรูแ ละความสามารถ
ของพนักงานอยางทั่วถึง
6) หลีกเลี่ยงการกระทําใดๆ ที่ไมเปนธรรม ซึ่งอาจมี
ผลกระทบตอความมั่นคงในหนาที่การงานของพนักงาน หรือ
การกระทําใดๆ ทีเ่ ปนการคุกคาม หรือสรางความกดดันตอสภาพ
จิตใจของพนักงาน
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
ต อ สั ง คมและชุ ม ชน โดยคํ า นึ ง ถึ ง ผลกระทบที่ อ าจมี ต  อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จึงใหความชวยเหลือและ
สนับสนุนใหมกี จิ กรรมตางๆ เพือ่ สรางสรรคสงั คมและชุมชน ดูแล
รักษาและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนดําเนินการพัฒนา
ชุมชนอยางตอเนื่อง เพื่อมุงเนนใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน

ในทางปฏิบัติ บริษัทไดใหความสําคัญและเอาใจใสตอ
ความเปนอยูเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผูมีสวนไดเสียในทุกกลุม
ไมวา จะเปนพนักงาน ครอบครัวของพนักงาน สังคมและชุมชน โดย
มีความมุงมั่นพัฒนาอุตสาหกรรมเหล็กควบคูไปกับการพัฒนา
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
การจั ด การความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และสิ่ ง แวดล อ ม
ตามมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดลอม (ISO 14001:2004)
และมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
(OHSAS 18001) เพือ่ ลดและควบคุมความเสีย่ งจากภัยอันตราย
ที่อาจเกิดแกพนักงานและผูมีสวนไดเสีย เพื่อใหการดําเนินงาน
ของบริษัทเกิดความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
ในป 2559 ที่ ผ  า นมา บริ ษั ท ได รั บ รางวั ล ประเภทต า งๆ
ที่เกี่ยวของในเรื่องนี้ ตามรายละเอียดขอมูลปรากฏอยูในเรื่อง
กิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมและชุมชน
3.1 การดูแลและปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียของบริษัท
บริษทั ดําเนินธุรกิจโดยใหความสําคัญตอผูม สี ว นไดเสีย
ทุกกลุม ไดแก ผูถือหุน ลูกคา คูคา คูแขงทางการคา พนักงาน
องค ก รที่ กํ า กั บ ดู แ ล สั ง คมและชุ ม ชน ตามที่ ไ ด ก ล า วไว ใ น
จริยธรรมธุรกิจ (Business Ethics) ของบริษัท โดยบริษัทไดจัด
ใหมกี ลไกการดําเนินงานทีจ่ ะสงเสริมใหเกิดกิจกรรมและเพือ่ สราง
ความสัมพันธระหวางบริษัทกับผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ เชน
การสํารวจความคิดเห็นของลูกคา การเปดชองทางใหผมู สี ว นไดเสีย
สงขอเสนอแนะและถามตอบขอสงสัยทางเว็บไซต การเปด
ช อ งทางการแจ ง เบาะแสหรื อ ข อ ร อ งเรี ย นถึ ง คณะกรรมการ
กํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี การสนั บ สนุ น สิ น ค า และบริ ก ารชุ ม ชน
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การจัดกิจกรรมเดิน - วิง่ การกุศล เพือ่ ชวยเหลือผูด อ ยโอกาส เปนตน
รวมทั้ ง มี ก ารเป ด เผยข อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข อ งเพื่ อ ให ผู  มี ส  ว นไดเสีย
สามารถเขามามีสว นรวมได เชน ขอมูลเกีย่ วกับขาวการจัดซือ้ จัดจาง
ของบริษัทผานทางเว็บไซตของบริษัท เพื่อใหคูคาและผูที่สนใจ
ทราบ นอกจากนี้ บริษทั ยังจัดใหมหี นวยงาน หรือคณะกรรมการ
หรือคณะทํางาน หรือคณะอนุทํางานตางๆ ขึ้น เพื่อปฏิบัติงาน
ตามหนาทีท่ ไี่ ดมอบหมาย ซึง่ เกีย่ วของกับผูม สี ว นไดเสียกลุม ตางๆ
ดังตัวอยางการดูแลและการปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ
ในป 2559 ที่ผานมา ดังนี้
3.1.1 ผูมีสวนไดเสีย : ผูถือหุน
• สํานักเลขานุการบริษัทไดดําเนินการตางๆ
ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั ในฐานะผูท าํ แผนฯ หรือผูบ ริหารแผนฯ
มอบหมาย
3.1.2 ผูมีสวนไดเสีย : ลูกคา
• บริ ษั ท คํ า นึ ง ถึ ง ความพึ ง พอใจสู ง สุ ด ของ
ลูกคา โดยมุงมั่นพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ และการใหบริการ
ที่รวดเร็ว เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาอยางตอเนื่อง
บริ ษั ท ได นํ า ระบบการบริ ห ารงานด า นคุ ณ ภาพ ปลอดภั ย
อาชีวอนามัย และสิง่ แวดลอมมาใชในการดําเนินงาน เพือ่ มุง เนน
การบริหารคุณภาพดวยกระบวนการทํางานที่มีประสิทธิภาพ
เพื่อสงมอบสินคาที่สรางความพึงพอใจใหแกลูกคาโดยการนํา
มาตรฐานตางๆ อาทิ ISO9001/ ISO/TS16949/ ISO14001/
TIS/ OHSAS18001 มาปฏิบตั อิ ยางตอเนือ่ ง บริษทั มีกระบวนการ
ในการรั บ ฟ ง ลู ก ค า ในแต ล ะกลุ  ม ผ า นช อ งทางที่ ห ลากหลาย
เพือ่ ใหทราบถึงความตองการและความคาดหวังของลูกคา ไดแก
การเยี่ยมเยียนลูกคา การจัดประชุมกับลูกคารายสําคัญเปน
รายเดือน การจัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑของบริษัท
ใหกบั ลูกคา อีกทัง้ ยังใหคาํ ปรึกษาแนะนํา และใหความชวยเหลือ
แกลูกคาในการแกไขปญหาที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑ
• บริษัทมีกระบวนการจัดการขอรองเรียน
ในกรณีที่ลูกคาเกิดความไมพึงพอใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ โดยมี
ชองทางรับขอรองเรียน ขอเสนอแนะจากลูกคา ทุกขอรองเรียน
จะบันทึกเขาในระบบและตองไดรบั การตอบสนองเบือ้ งตนภายใน
2 วัน โดยจะแจงกลับลูกคาทันทีเมื่อดําเนินการแลวเสร็จ เพื่อให
ลูกคายังคงพึงพอใจตอกระบวนการและผลการแกไขขอรองเรียน
ขอเสนอแนะ ตลอดจนมีความเชื่อมั่นตอผลิตภัณฑของบริษัท
นอกจากนี้ ยังมีกระบวนการประเมินความพึงพอใจ ความไมพงึ พอใจ
และความผู 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

• คณะทํางานสรางสรรคนวัตกรรมผลิตภัณฑ
เหล็ ก และบริ ก ารที่ มี มู ล ค า เพิ่ ม กั บ ลู ก ค า ได ดํ า เนิ น กิ จ กรรม
ในการวิเคราะหความตองการของลูกคาและรวมมือกับฝายผลิต
ของบริ ษั ท เพื่ อ ผลั ก ดั น ให เ กิ ด การพั ฒ นาสิ น ค า และบริ ก าร
ที่มีมูลคาเพิ่มกับลูกคามาตลอด โดยในป 2559 บริษัทไดออก
ผลิตภัณฑและบริการใหมที่ชวยเพิ่มคุณคาใหกับผลิตภัณฑของ
ลูกคา อาทิ ผลิตภัณฑเหล็กชั้นคุณภาพทั่วไปที่มีความแข็งแรง
พิเศษ ซึ่งชวยใหลูกคาไดสรรคสรางและขยายตลาดผลิตภัณฑ
ทีโ่ ครงสรางสําหรับงานกอสรางและพาหนะบรรทุกสินคา ตลอดจน
การบริ ก ารด า นอื่ น ๆ เช น การควบคุ ม ความหนาและความ
กวางของผลิตภัณฑเพื่อเพิ่ม Productivity ลดอัตราการสูญเสีย
ทีไ่ มจาํ เปนของลูกคา เพือ่ สนับสนุนใหลกู คาสามารถจําหนายและ
ขยายตลาดไดมากขึน้ โดยในป 2559 บริษทั ไดสง มอบผลิตภัณฑ
ที่มีมูลคาเพิ่มใหแกลูกคาดังกลาวถึงรอยละ 19 ของปริมาณ
การสงมอบสินคาทั้งหมด
3.1.3 ผูมีสวนไดเสีย : คูคา และเจาหนี้
• บริษัทใหความสําคัญกับคูคา อันเปนกลุม
ผูม สี ว นไดเสียสําคัญทีช่ ว ยเหลือในการดําเนินธุรกิจซึง่ กันและกัน
โดยบริ ษั ท จะปฏิ บั ติ ต  อ คู  ค  า อย า งเสมอภาคบนพื้ น ฐานของ
การแขงขันทีเ่ ปนธรรม เคารพสิทธิซงึ่ กันและกัน สรางความสัมพันธ
และความรวมมืออันดี รวมทั้งปฏิบัติตามสัญญาอยางเครงครัด
ตลอดจนบริษัทไดใหความสําคัญในกระบวนการจัดซื้อจัดหา
ซึง่ เปนกระบวนการสําคัญในการควบคุมคาใชจา ย คุณภาพสินคา
และบริการ มีการกําหนดแนวปฏิบตั ใิ นการจัดซือ้ จัดหาเพือ่ ใหเกิด
ความโปรงใส ตรวจสอบไดและกอใหเกิดประโยชนสูงสุด
• คณะอนุทาํ งานตรวจติดตามผูผ ลิตวัตถุดบิ
ไดดําเนินกิจกรรมเพื่อสรรหาผูผลิตที่มีศักยภาพทั้งดานคุณภาพ
และปริ ม าณเพื่ อ สร า งความสมํ่ า เสมอในปริ ม าณวั ต ถุ ดิ บ
มีการกระชับความสัมพันธกบั ผูผ ลิตอยางตอเนือ่ ง โดยเฉพาะกับผูผ ลิต
ที่มีธุรกิจกันในระยะยาวและสมํ่าเสมอ มีการแลกเปลี่ยนขอมูล
และประสบการณ ร ะหว า งกั น มี ก ารเชิ ญ ผู  ผ ลิ ต วั ต ถุ ดิ บ จาก
ตางประเทศมาประชุมหารือรวมกันกับบริษทั มีการทบทวนขอตกลง
ทางเทคนิคและคุณภาพ (Technical Protocol and Specification)
ในการพั ฒ นาชั้ น คุ ณ ภาพของวั ต ถุ ดิ บ ให มี ค วามหลากหลาย
และตอบสนองกับความตองการของตลาดมากขึน้ และรวมกันหา
ขอสรุปแนวทางในการปรับปรุงแกไขปญหาเรือ่ งคุณภาพวัตถุดบิ
และปญหาอื่นๆ รวมกันเปนประจํา

บริ ษั ท สหวิ ริ ย าสตี ล อิ น ดั ส ตรี จํ า กั ด (มหาชน)

• สํานักจัดซือ้ กลุม ไดดาํ เนินกิจกรรมตางๆ ดังนี้
• เผยแพรขอมูลเกี่ยวกับขาวการจัดซื้อ
จัดจางของบริษัทผานทางเว็บไซตของบริษัทที่ http://www.
ssi-steel.com เพื่อใหคูคาทราบ และใหผูที่สนใจจะขายสินคา
หรือใหบริการกับบริษัท สามารถขอขึ้นทะเบียนเปนผูขายของ
บริษทั ไดโดยตรง หรือผานทางเว็บไซตของบริษทั และใหสามารถ
เสนอราคางานจัดซือ้ จัดจางไดดว ย เพือ่ ความมีประสิทธิภาพและ
ความโปรงใสในการจัดหาของบริษัท
• เสาะหาผูข ายและผูใ หบริการรายใหมๆ
เพิ่มเติมอยูตลอดเวลา เพื่อใหมีผูขาย ผูใหบริการ และผูผลิต
ทีม่ ศี กั ยภาพ ทีส่ ามารถผลิตหรือจําหนายสินคาทีม่ คี ณ
ุ ภาพตรงตาม
ที่บริษัทตองการ ดวยราคาที่เหมาะสม และสามารถสงมอบได
ตามกําหนดเวลา โดยสามารถเขามาแขงขันไดอยางเทาเทียมกัน
ซึ่งในป 2559 มีผูขายเพิ่มขึ้นจํานวน 107 ราย
• จัดใหมีการประชุมและสัมมนารวมกับ
ผูขายและผูใหบริการปละครั้ง โดยในป 2559 ไดจัดขึ้นในเดือน
มีนาคม เพื่อชี้แจงระเบียบนโยบาย เปาหมายการจัดซื้อจัดจาง
ของบริษัท และแนวทางในการจัดซื้อจัดจางรวมเครือสหวิริยา
รวมทั้งนโยบายอื่นที่เกี่ยวของกับงานดานจัดซื้อจัดจาง นโยบาย
ดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอมของบริษัท
และไดแจงใหผขู ายทุกรายทราบถึงนโยบายการตอตานการทุจริต
และคอรรัปชั่น และนโยบายการไมรับของขวัญและของกํานัล
ของบริษัทดวย
• ในป 2559 บริษัทไดดําเนินการจัดซื้อ
จัดหาจากผูขายทั่วไปมูลคาประมาณ 1,320 ลานบาท โดยแบง
เปนสินคาในกลุมพลังงาน 540 ลานบาท ลูกรีด 127 ลานบาท
อะไหล 103 ลานบาท วัสดุสิ้นเปลือง 101 ลานบาท งานบริการ
384 ลานบาท และอื่นๆ 65 ลานบาท รวมถึงการจัดซื้อจัดหาจาก
ชุมชนบางสะพานมูลคารวมประมาณ 173 ลานบาท และในป
2560 คาดวาจะมีมูลคาการจัดซื้อจัดหาจากผูขายทั่วไป 1,800
ลานบาท และจากชุมชน 185 ลานบาท
• เขาเยีย่ มชมกระบวนการผลิตและระบบ
การบริหารงานของผูขายทั่วไปในป 2559 จํานวน 13 ราย และ
ชุมชนบางสะพาน จํานวน 3 ราย เพื่อตรวจสอบกระบวนการ
ผลิตและคุณภาพสินคาใหตรงกับความตองการใชงานของบริษทั
รวมทั้งใหขอแนะนําเกี่ยวกับการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสินคา
และกําหนดสงมอบสินคาและบริการใหทันตอความตองการ
ของบริษัท
• ชวยประชาสัมพันธและสนับสนุนสินคา
ทีผ่ ลิตไดในชุมชน สินคาทีช่ มุ ชนเปนตัวแทนจําหนาย งานบริการ
ที่จัดหาไดจากชุมชน รวมถึงโครงการสงเสริมและพัฒนาสินคา
ทีผ่ ลิตไดในชุมชนบางสะพาน ตามนโยบายดานความรับผิดชอบ
ตอสังคม (CSR)

• บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติตอเจาหนี้
ของบริษทั ทุกรายอยางเปนธรรมและเทาเทียมกัน โดยปฏิบตั ติ าม
เงือ่ นไขขอตกลงและพันธสัญญาทีม่ ตี อ เจาหนีก้ ารคาและเจาหนี้
สถาบั น การเงิ น ทุ ก ราย ตามเงื่ อ นไขข อ กํ า หนดของสั ญ ญา
ไมวา จะเปนเรือ่ งวัตถุประสงคการใชเงิน การชําระเงินคืน การดูแล
คุณภาพหลักทรัพยคาํ้ ประกัน โดยมีความรับผิดชอบและโปรงใส
ไม ป กป ด ข อ มู ล หรื อ ข อ เท็ จ จริ ง อั น จะทํ า ให เ จ า หนี้ อ าจเกิ ด
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
ไม เ หมาะสม และไม ทํ า ลายชื่ อ เสี ย งของคู  แ ข ง ทางการค า
ดวยการกลาวหาในทางราย
• กลุมผูผลิตเหล็กแผนรีดรอนในประเทศ
ไดรวมตัวกันจัดตั้งสมาคมเหล็กแผนรีดรอนไทย มีการประชุม
แลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น โดยมี ว าระที่ ชั ด เจน เพื่ อ กระชั บ
ความสั ม พั น ธ แ ละส ง เสริ ม การประกอบวิ ส าหกิ จ ร ว มมื อ กั บ
รัฐบาลในการสงเสริมการคาอุตสาหกรรม ตลอดจนการประสาน
งานรวมมือพัฒนาการผลิต เพื่อใหสินคามีปริมาณเพียงพอตอ
ความตองการของตลาดทั้งในประเทศและตางประเทศ
3.1.5 ผูมีสวนไดเสีย : พนักงาน
สายทรัพยากรบุคคลและธุรการมุง มัน่ ดําเนินการ
ตามวิถเี อสเอสไอ (SSI WAY) ทีบ่ ริษทั กําหนดไว ซึง่ ประกอบดวย
ปรัชญาในการดําเนินธุรกิจ จริยธรรมธุรกิจ วิสัยทัศน คานิยม
จริยธรรมของพนักงาน และความขัดแยงทางผลประโยชน โดย
บริษัทมีความเชื่อมั่นในเรื่องคุณคาของบุคลากรวา พนักงานที่ดี
มีคุณภาพ จะนํามาซึ่งความสําเร็จขององคกร ดังนั้น บริษัทจึง
ไดจัดใหมีสภาพการจางงานพนักงาน โดยกําหนดคาตอบแทน
ที่ เ หมาะสมกั บ ความรู  ค วามสามารถเพื่ อ จู ง ใจพนั ก งาน จั ด
สวัสดิการและประโยชนตอบแทนในรูปแบบตางๆ เชน เงินกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพ การประกันสุขภาพ การประกันชีวิตและอุบัติเหตุ
การฝ ก อบรมสั ม มนาของพนั ก งาน ทุ น การศึ ก ษา สนั บ สนุ น
ในกิจการสหกรณออมทรัพยของพนักงาน การเขารวมโครงการ
เงินกูอัตราดอกเบี้ยพิเศษกับธนาคารอาคารสงเคราะห และ
สนั บ สนุ น ให จั ด ตั้ ง สมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห ก ลุ  ม บริ ษั ท
สหวิริยาสตีลอินดัสตรี รวมทั้งสวัสดิการรถรับ-สง และโรงอาหาร
สําหรับพนักงานที่โรงงานเอสเอสไอบางสะพาน เปนตน

079

080

ร ายงานประจํ า ป 2559

บริษัทไดใหความสําคัญในการดูแลพนักงาน
ใหมีสวัสดิการพนักงานที่ดี และมีคุณภาพชีวิตทั้งของพนักงาน
และของครอบครัวพนักงานที่ดีดวย ซึ่งสะทอนจากการที่บริษัท
ไดรับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเดนดานแรงงานสัมพันธ
และสวัสดิการแรงงาน รางวัลเกียรติยศสถานประกอบกิจการ
ดีเดนดานแรงงานสัมพันธและสวัสดิการแรงงาน 5 ปติดตอกัน
(พ.ศ. 2555 - 2559)
โดยบริษัทไดบริหารงานดานทรัพยากรบุคคล
และงานธุรการตามประกาศนโยบายและระเบียบดานการบริหาร
งานบุคคล ซึ่งบริษัทไดจัดใหมีขึ้นตั้งแตป 2537 เปนตนมา
และมีการปรับปรุงนโยบายและระเบียบฯ ในบางเรื่องใหทันตอ
เหตุการณทมี่ กี ารเปลีย่ นแปลงไปตามความเหมาะสม โดยบริษทั
ไดประกาศนโยบายและระเบียบดานการบริหารงานบุคคลของ
บริษัทในเรื่องตางๆ ใหพนักงานทราบเปนการทั่วไปที่บนบอรด
ของบริษัทและเผยแพรบนระบบอินทราเน็ต และในขั้นตอน
การปฐมนิเทศใหพนักงานใหมทราบดวย ดังนี้
• เรื่องการบริหารคาตอบแทน ตั้งแตป
2545 เพื่อสรางแรงจูงใจใหพนักงานทํางานอยางมีประสิทธิภาพ
และเปนไปอยางยุติธรรม โดยบริษัทไดมีการจายคาตอบแทน
ใหแกพนักงาน โดยพิจารณาจากปจจัยตางๆ เชน การประเมินผล
การปฏิบตั งิ านประจําปของพนักงาน การประเมินผลการดําเนินงาน
ของพนักงานตามแผนงานทีก่ าํ หนด (Goal Program Achievement)
ผลงานที่ ส ร า งมู ล ค า เพิ่ ม ให แ ก บ ริ ษั ท ผลประกอบการใน
การดําเนินงานของบริษัทในแตละป เปนตน
• เรื่องสวัสดิการตางๆ ของบริษัท อาทิ
1) เรื่องเงินพิเศษสําหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานประจําโรงงาน
บางสะพาน ตั้งแตป 2537 เพื่อเปนการจูงใจพนักงานที่ตอง
ปฏิบตั งิ านเปนการประจําโรงงานบางสะพาน 2) เรือ่ งคาเบีย้ เลีย้ ง

คาที่พัก และคายานพาหนะ (ภายในประเทศ) ตั้งแตป 2540
เพื่อเปนการชวยเหลือพนักงานที่ตองไปปฏิบัติงานนอกสถานที่
ฝกอบรม/สัมมนานอกสถานที่ 3) เรือ่ งสวัสดิการเงินกูเ พือ่ ทีอ่ ยูอ าศัย
ตั้งแตป 2542 เพื่อชวยเหลือเรื่องบานพักอาศัยสําหรับพนักงาน
และครอบครัว 4) เรื่องรางวัลอายุการทํางาน ตั้งแตป 2543 เพื่อ
สงเสริมใหพนักงานรวมปฏิบัติงานกับบริษัทอยางตอเนื่องเปน
ระยะเวลานานและเพื่อเปนการยกยองชมเชยใหแกพนักงาน
ที่มีความวิริยอุตสาหะในการปฏิบัติงานกับบริษัทมาเปนระยะ
เวลานาน 5) เรือ่ งเงินชวยเหลือคาเชาบาน ตัง้ แตป 2544 เพือ่ ชวย
แบงเบาภาระคาใชจายดานที่พักของพนักงานที่ไปปฏิบัติงาน
ประจําโรงงานบางสะพาน 6) เรื่องเงินสงเคราะหกรณีเสียชีวิต
ตั้งแตป 2544 เพื่อเปนการบํารุงขวัญและชวยเหลือบรรเทา
ความเดื อ ดร อ นใหั กั บ พนั ก งานหรื อ บุ ค คลในครอบครั ว ของ
พนักงาน โดยใหความชวยเหลือพนักงานหรือบุคคลในครอบครัว
ของพนักงานที่ถึงแกกรรม 7) เรื่องการเยี่ยมไขพนักงาน ตั้งแต
ป 2545 เพื่อแสดงความหวงใย สรางขวัญกําลังใจ และให
ความช ว ยเหลื อ แก พ นั ก งานตามความเหมาะสม 8) เรื่ อ ง
ชุดเครื่องแบบพนักงาน ตั้งแตป 2547 เพื่อกําหนดชุดเครื่องแบบ
พนักงานใหพนักงานสําหรับสวมใสมาปฏิบัติงานกับบริษัท เพื่อ
ความเปนระเบียบเรียบรอยและความปลอดภัยในการทํางาน
9) เรือ่ งรถรับ-สงพนักงาน ตัง้ แตป 2548 เพือ่ เปนการใหความสะดวก
แกพนักงานในการเดินทางไปปฏิบตั งิ านทีโ่ รงงาน 10) เรือ่ งการรักษา
พยาบาลและการประกันกลุม ตั้งแตป 2551 เพื่อสงเสริมให
พนักงานมีสขุ ภาพและพลานามัยทีแ่ ข็งแรง และใหมคี วามคุม ครอง
ทางดานการรักษาพยาบาล และ 11) เรื่องการลากรณีบุคคล
ในครอบครัวของพนักงานชีวิต ตั้งแตป 2558 เพื่อใหพนักงานได
หยุดงานไปรวมแสดงความเคารพและประกอบพิธีทางศาสนา
เปนตน โดยบริษัทไดมีการดําเนินการใหสวัสดิการในเรื่องตางๆ
ดังกลาวแกพนักงานทุกคน โดยมีความมุงหมายใหพนักงาน
ในบริษทั สามารถมีระดับความเปนอยูท ดี่ พี อสมควร มีความผาสุก
ทัง้ กายและใจมีสขุ ภาพอนามัยทีด่ ี มีความปลอดภัยในการทํางาน
มีความเจริญกาวหนา มีความมัน่ คงในการดําเนินชีวติ ไมเฉพาะแต
ตัวพนักงานเทานั้นแตรวมถึงครอบครัวของพนักงานดวย
• เรื่ อ งกองทุ น สํ า รองเลี้ ย งชี พ ตั้ ง แต ป 
2542 เพื่อเปนการเสริมสรางหลักประกันทางการเงินในอนาคต
ที่มั่นคงใหแกพนักงาน เมื่อพนักงานพนสภาพการเปนพนักงาน
และเป น ทุ น ทรั พ ย ใ ห แ ก พ นั ก งานในกรณี ที่ พ นั ก งานลาออก
หรือเกษียณอายุ และเปนหลักประกันใหแกครอบครัว ในกรณี
พนักงานเสียชีวิตดวย
• เรื่องสหกรณออมทรัพย ตั้งแตป 2546
เพือ่ เปนการสงเสริมใหสมาชิกรูจ กั การประหยัด รูจ กั การออมทรัพย
และสามารถให เ งิ น กู  แ ก ส มาชิ ก เพื่ อ นํ า ไปใช จ  า ยเมื่ อ เกิ ด
ความจําเปน

บริ ษั ท สหวิ ริ ย าสตี ล อิ น ดั ส ตรี จํ า กั ด (มหาชน)

• เรื่องการพัฒนาบุคลากร ตั้งแตป 2545
เพื่อสนับสนุนใหพนักงานมีโอกาสเขารับการพัฒนา ไมวาจะ
เปนการฝกอบรม การสัมมนา การประชุมวิชาการ หรือการศึกษา
ดูงาน ฯลฯ ซึง่ จะทําใหพนักงานสามารถเพิม่ พูนความรู ความเขาใจ
เพิ่ ม ทั ก ษะให กั บ พนั ก งานส ง ผลให ก ารปฏิ บั ติ ง านได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ สําหรับในป 2559 บริษัทมีจํานวนชั่วโมงอบรม
เฉลี่ ย จํ า นวน 20.30 ชั่ ว โมงต อ คนต อ ป ซึ่ ง ได มี ก ารรายงาน
เสนอตอที่ประชุมคณะผูบริหารทราบเปนประจําทุกเดือน
นอกจากนี้ บริษัทยังคํานึงถึงการสรางสภาพ
แวดล อ มในการทํ า งานที่ จ ะมุ  ง เน น และส ง เสริ ม ให พ นั ก งาน
ของบริษัท เปนคนดี คนเกง และเปนที่ยอมรับของสังคม ไดแก
การจัดกิจกรรมเพิม่ เสริมสรางวิถเี อสเอสไอ (SSI WAY) โดยสราง
บุคคลตนแบบ (Role Model) เพือ่ เปนแบบอยางใหกบั พนักงานใน
การสรางคานิยมที่ดีตอไป รวมทั้งมุงเนนการสรางสายใยภายใน
องคกร ภายใตโครงการชือ่ “Care Organization” ซึง่ ประกอบดวย
โครงการยอยๆ อีกหลายโครงการทีส่ ง เสริมใหเกิดความใกลชดิ กัน
ระหวางพนักงานในแตละระดับ อาทิ 1) โครงการยอยผูบริหาร
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 และยังมุงเนนใหเกิดการสรางสมดุลของ
ชีวิตการทํางานและครอบครัว โดยบริษัทไดสงเสริมใหครอบครัว
มามี ส  ว นร ว มในการทํ า กิ จ กรรมระหว า งครอบครั ว พนั ก งาน
พนักงาน และบริษัทดวย
บริษัทยังคงตระหนักวา การสื่อสารเปนปจจัย
ที่สําคัญในการนําไปสูความสําเร็จ โดยไดทําการสื่อสารผาน
ชองทางตางๆ อยางทั่วถึงและสมํ่าเสมอ ไดแก วารสารภายใน
หนังสือพิมพภายใน เสียงตามสาย TV ภายใน SMS โทรศัพท
มือถือ รวมถึง Social Network ไดแก เฟซบุก ภายในองคกร
อี ก ทั้ ง การฝ ก อบรมหั ว หน า งานให มี ทั ก ษะในการสื่ อ สารที่ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพอี ก ด ว ย และบริ ษั ท มุ  ง เน น การมี ส  ว นร ว มของ
พนักงาน โดยไดมีการจัดตั้งคณะกรรมการที่ใหสิทธิการบริหาร
จัดการแกพนักงานเฉพาะเรื่อง เชน คณะกรรมการโรงอาหาร
คณะกรรมการสวั ส ดิ ก าร คณะกรรมการดํ า เนิ น การสหกรณ
ออมทรัพยฯ เปนตน ซึ่งการดําเนินการในหลายๆ ดานดังกลาว
เปนสิ่งที่สะทอนวาบริษัทไดใหความสําคัญกับพนักงานวาเปน
ทรัพยากรที่มีคุณคายิ่งของบริษัท ซึ่งโครงการและกิจกรรมตางๆ
ที่บริษัทไดจัดขึ้นนั้น คํานึงถึงการพัฒนาพนักงานใหเติบโตไป
พรอมกันกับบริษัทดวยความหวงใยและยั่งยืนตลอดไป

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 เนินธุรกิจอยางมี
ประสิทธิภาพและมีจริยธรรม อันเปนกลไกหนึง่ ทีส่ าํ คัญทีจ่ ะสงผล
ใหกระบวนการและขั้นตอนการทํางานของบริษัทมีความถูกตอง
รอบคอบ และบรรลุตามวัตถุประสงค ซึง่ สงผลใหตลอดระยะเวลา
ที่ ผ  า นมา บริ ษั ท ไม เ คยถู ก ดํ า เนิ น การลงโทษจากหน ว ยงาน
ทีก่ าํ กับดูแลดวยสาเหตุทไี่ มไดประกาศขอมูลจากเหตุการณสาํ คัญ
ภายในระยะเวลาทีท่ างการกําหนด หรือดวยสาเหตุอนื่ แตอยางใด
นอกจากนี้ บริษทั ยังมีนโยบายและระเบียบ
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับที่ 4/2543 เรือ่ ง ไวรัสคอมพิวเตอร
(Computer Virus) ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2543 กําหนดเกีย่ วกับเรือ่ ง
โปรแกรมคอมพิวเตอรที่นํามาใชในบริษัทไดตองเปนโปรแกรม
ที่บริษัทอนุญาตใหใช ซึ่งมีลิขสิทธิ์ที่ถูกตองตามกฎหมาย และ
เปนโปรแกรมจากผูผลิตหรือผูขายที่รูจักและเชื่อถือได หรือเปน
โปรแกรมทีไ่ ดผา นการทดสอบแลวเปนอยางดีเทานัน้ โดยมีสาํ นัก
เทคโนโลยีสารสนเทศเปนผูรายงานในสวนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ของบริษัทดวย
3.1.7 ผูมีสวนไดเสีย : สังคมและชุมชน
• บริ ษั ท สหวิ ริ ย าสตี ล อิ น ดั ส ตรี จํ า กั ด
(มหาชน) มีปรัชญาและจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ โดยเชื่อมั่น
ในคุณคาของบุคลากร ดูแลพนักงานใหมคี ณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ี มีสภาพ
การทํางานทีป่ ลอดภัยถูกสุขอนามัย รวมทัง้ ถือมัน่ ในความรับผิดชอบ
ตอสังคมและสิง่ แวดลอม โดยถือวาระบบการจัดการความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอมเปนสิ่งสําคัญตอการดําเนินธุรกิจ
บริษัทจึงมีเจตจํานงและสนับสนุนใหมีการดําเนินการระบบฯ
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพเพือ่ ใหมกี ารพัฒนาและปรับปรุงอยาง
ตอเนือ่ งเปนไปตามมาตรฐานของระบบการจัดการความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอมที่กําหนด
• สํานักประชาสัมพันธและชุมชนสัมพันธได
ดําเนินกิจกรรมตางๆ ตามรายละเอียดขอมูลปรากฏอยูในเรื่อง
กิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมและชุมชน
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• สํานักจัดการสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย
โรงงานและบริษัท ไดดําเนินกิจกรรมตางๆ ในสวนที่เกี่ยวของกับ
สังคมและชุมชน รวมทั้งสิ่งแวดลอม ดังนี้
• บริษัทประกาศนโยบายความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม ที่ลงนามโดยกรรมการผูจัดการ
ใหญ ฉบับป 2558 เพื่อแสดงความมุงมั่นในการลดและปองกัน
อุบัติเหตุและการเจ็บปวยจากการทํางาน การปองกันและลด
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม การอนุรักษทรัพยากรและพลังงาน
โดยไดจดั ทําแผนงานโครงการตางๆ อาทิ การประเมินความเสีย่ ง
การอบรมดานความปลอดภัย การตรวจสอบความปลอดภัย
การเฝาระวังตรวจวัดสภาพแวดลอมในการทํางานของพนักงาน
และสภาพแวดลอมในเขตชุมชน การตรวจสุขภาพตามปจจัยเสีย่ ง
การรณรงคใหรายงานและแกไขสภาพแวดลอมในการทํางาน
การรณรงคสงเสริมการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมความปลอดภัย
ที่พึงประสงค (BBS Programs) โครงการ Zero Accident
การฝกซอมการตอบสนองเหตุฉุกเฉิน การรณรงคและตรวจสอบ
การแยกทิ้งขยะใหถูกประเภทเพื่อใหสะดวกตอการสงกําจัด
การเลือกวิธีการการจัดการของเสียดวยวิธีนํากลับมาใชใหม
ใหมากที่สุด การออกแบบกระบวนการใหสามารถนํานํ้ากลับมา
ใชใหมทั้งหมดเพื่อไมตองปลอยนํ้าทิ้งออกจากโรงงาน (Zero
Discharge) และการปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรการลด
ผลกระทบตอสิง่ แวดลอม เปนตน ทัง้ นี้ เปนไปตามมาตรฐานระบบ
การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHSAS 18001)
และระบบการจัดการสิ่งแวดลอม (ISO 14001)
• บริษทั ประกาศนโยบายพลังงานทีล่ งนาม
โดยประธานเจาหนาที่บริหารกลุมและกรรมการผูจัดการใหญ
เมื่อป 2559 ซึ่งแสดงความมุงมั่นที่จะพัฒนาระบบการจัดการ
พลังงานอยางเหมาะสม โดยเตรียมการเพือ่ ขอรับการรับรองตาม
มาตรฐานการจัดการพลังงาน ISO 50001
• บริษัทจัดอบรมแกพนักงานและผูรับ
เหมาทุ ก คน เพื่ อ ให มี ค วามรู  ความเข า ใจถึ ง ผลกระทบด า น
สิง่ แวดลอมทีอ่ าจเกิดจากกิจกรรมตางๆ รวมถึงวิธกี ารลดผลกระทบ
ทีต่ อ งถือปฏิบตั อิ ยางเครงครัด อาทิ การแยกทิง้ ขยะใหถกู ประเภท
การควบคุมของเสียและมลพิษจากกระบวนการผลิต การจัดการ
เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเพื่อปองกันผลกระทบสิ่งแวดลอม
• บริษทั มีผลการดําเนินงานตามโครงการ
ที่ กํ า หนด สํ า หรั บ ป 2559 คื อ อั ต ราการเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ จ าก
การทํางานทุกกรณีลดลงเมือ่ เทียบกับปทผี่ า นมา อัตราการบาดเจ็บ
ถึงขั้นหยุดงานลดลง โดยในป 2559 เทากับ 0.35 รายตอหนึ่ง
ลานชั่วโมงการทํางาน ลดลงรอยละ 53.95 เมื่อเทียบกับป 2558
ซึ่งมีคาอยูที่ 0.76 รายตอหนึ่งลานชั่วโมงการทํางาน

• บริษัทไดสงเสริมใหมีการใชทรัพยากร
อย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เป น ไปตามแผนงานด า นสิ่ ง แวดล อ ม
อันไดแก ลดการใชเชื้อเพลิง ลดการใชไฟฟา ลดการเกิดของเสีย
รวมถึงการคัดแยกของเสียเพื่อสงกําจัดอยางถูกตอง
• บริ ษั ท มี ก ารทํ า สํ า รวจทั ศ นคติ ชุ ม ชน
อยางตอเนื่องเปนประจําทุกป เนื่องดวยการดําเนินงานของ
โรงงานอาจกอใหเกิดผลกระทบทั้งทางดานบวกและดานลบตอ
ชุมชน ซึง่ อาจครอบคลุมถึงดานเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดลอม
เพือ่ ใหบริษทั เกิดความเขาใจถึงมุมมองของชุมชน และผลกระทบ
ต า งๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการดํ า เนิ น งานของโรงงาน อั น นํ า ไปสู 
กระบวนการรวมคิดรวมตัดสินใจของโรงงานรวมกับชุมชนผาน
กระบวนการมีสว นรวม เชน การประชุมสภาผูน าํ ชุมชน การประชุม
หมู  บ  า น ฯลฯ ซึ่ ง บริ ษั ท จะนํ า ข อ สรุ ป จากกระบวนการต า งๆ
ดังกลาวนํามาพิจารณาเพือ่ กําหนดแนวทางการจัดการทีเ่ หมาะสม
เพื่อนําไปสูความพึงพอใจของชุมชนอยางยั่งยืน
ตามนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สิง่ แวดลอม ซึง่ แสดงความมุง มัน่ ในการลดผลกระทบสิง่ แวดลอม
อนุรักษทรัพยากรและพลังงานดวยการใชอยางมีประสิทธิภาพ
ลดการสิน้ เปลือง ดําเนินการคัดแยกของเสียทีเ่ กิดจากการดําเนิน
กิจกรรมของบริษัท รวมถึงปองกัน ควบคุมการกําจัด และบําบัด
ของเสียเหลานัน้ ใหเกิดผลกระทบตอสิง่ แวดลอมนอยทีส่ ดุ รวมถึง
ลดและปองกันผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และการดูแลความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่อีกดวย ทั้งนี้
ความสําเร็จของการดําเนินงานดานความปลอดภัย สิ่งแวดลอม
และการอนุรักษพลังงาน เปนไปตามการรับรองและรางวัลตางๆ
ไดแก
• ระบบการบริ ห ารจั ด การสิ่ ง แวดล อ ม
ISO14001 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 - 2558 และเปลี่ ย นเป น
OHSAS18001 ตั้งแตป 2558 จนถึงปจจุบัน
• รางวั ล สถานประกอบการดี เ ด น ด า น
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
จากกระทรวงแรงงาน ตั้งแตป 2555 จนถึงป 2559 ตอเนื่องเปน
ปที่ 5
• รางวั ล อุ ต สาหกรรมดี เ ด น ประเภท
การบริหารความปลอดภัย ป 2558
• รางวัลสถานประกอบการทีม่ กี ารจัดการ
และรักษาสภาพแวดลอมตามาตรการในรายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอมดีเดน ประจําป 2559 (EIA Monitoring
Awards 2016)

บริ ษั ท สหวิ ริ ย าสตี ล อิ น ดั ส ตรี จํ า กั ด (มหาชน)

• สํ า นั ก จั ด ซื้ อ กลุ  ม ได ส นั บ สนุ น โครงการ
จัดซื้อที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม โดยไดจัดหาผลิตภัณฑที่ไดรับ
สิทธิ์ใหใชเครื่องหมายฉลากเขียวที่ประกาศโดยมูลนิธิสถาบัน
สิ่งแวดลอมไทย รวมถึงสนับสนุนนโยบายการประหยัดพลังงาน
โดยการจั ด หาและใช ห ลอดแอลอี ดี ใ นโรงงานบางสะพาน
มาอยางตอเนื่อง
3.2 มาตรการชดเชยความเสียหาย
ในกรณี ที่ ผู  มี ส  ว นได เ สี ย ได รั บ ความเสี ย หายจาก
การที่บริษัทละเมิดสิทธิตามกฎหมายนั้น บริษัทไดดําเนินการ
ในบางประการโดยการทําประกันภัยความเสี่ยงคุมครองผูมี
สวนไดเสียของบริษัทในบางกรณี 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
การประกันภัยเครือ่ งจักรหยุดชะงัก การประกันภัยหมอไอนํา้ ระเบิด
และการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (สําหรับโรงงานขนาดใหญ)
[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)]
นอกจากการจั ด ทํ า ประกั น ภั ย หลั ก ของบริ ษั ท ตาม
รายละเอียดขางตนแลว บริษัทยังไดประสานงานในการจัดทํา
ประกันภัย เพื่อขยายความคุมครองไปยังบริษัทในเครือสหวิริยา
ซึง่ ประกอบธุรกิจภายในประเทศ เชน บริษทั เวสทโคสท เอ็นจิเนียริง่
จํากัด บริษัท ทาเรือประจวบ จํากัด บริษัท เหล็กแผนรีดเย็นไทย
จํากัด (มหาชน) เปนตน ตลอดจนมีการติดตามสถานการณ เพื่อ
ประเมินความเสีย่ งทีอ่ าจสงผลใหเกิดความเสียหายตอบริษทั และ
ผูม สี ว นไดเสียอยูเ ปนระยะๆ และจัดทําประกันภัยเพิม่ เติมเพือ่ ให
ความคุมครองเหมาะสมกับความเสี่ยงภัยที่เพิ่มขึ้นดวย (ถามี)
3.3 ขอพิพาทที่สําคัญกับผูมีสวนไดเสีย
บริษัทไดมีการดําเนินธุรกิจโดยพยายามหลีกเลี่ยง
การเกิดขอขัดแยงหรือขอพิพาทกับผูม สี ว นไดเสีย (Stakeholders)
ที่บริษัทเขาไปเกี่ยวของดวย ไมวาจะเปนลูกคา คูคา คูแขง
ทางการคา พนักงาน สังคมและชุมชน ทั้งนี้ บริษัทไดมีกลไก

ในการกํากับดูแลใหหนวยงานตางๆ ภายในบริษัทถือปฏิบัติ
ตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท (Legal
Compliance) โดยการจัดทําบัญชีรายชือ่ กฎหมายและกฎเกณฑ
ที่บริษัทตองถือปฏิบัติ ตลอดจนปรับปรุงบัญชีรายชื่อกฎหมาย
ดังกลาวใหเปนปจจุบันอยูสมํ่าเสมอ โดยในปที่ผานๆ มากําหนด
ใหแตละหนวยงานที่เกี่ยวของไดทําการปรับปรุงและสอบทาน
การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของ แลวรายงานผลมายังสํานัก
กฎหมายกลุม (Group Legal Office) เพื่อรวบรวมขอมูลและ
นําเสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบทราบและเพื่อใหการกํากับ
ดูแลการปฏิบัติงานภายในบริษัทมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในป
2560 ที่จะถึงนี้ บริษัทจึงมีแผนงานที่จะแยกงานดานการกํากับ
ดูแลการปฏิบัติงานออกจากสํานักกฎหมายกลุม (Group Legal
Office) โดยจัดตัง้ เปนฝายกํากับดูแลการปฏิบตั งิ านภายในองคกร
(Compliance Department) ขึ้นมาเปนการเฉพาะเพื่อทําหนาที่
อยางอิสระในการกํากับดูแลการปฏิบตั งิ านภายในองคกรซึง่ รวมถึง
การปรับปรุงและสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
กับการดําเนินธุรกิจของบริษัท (Legal Compliance) อยางเปน
ระบบยิ่งขึ้น
สํ า หรั บ คดี ค วามและข อ พิ พ าทที่ สํ า คั ญ ของบริ ษั ท
ซึ่งเปดเผยอยูในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทนั้น
สํานักกฎหมายกลุมเปนผูดําเนินการ ติดตอ ประสานงาน รวมทั้ง
รายงานผลความคืบหนาและความคิดเห็น ตลอดจนแนวโนม
ของคดีความและขอพิพาทเหลานั้นตอกรรมการผูจัดการใหญ
และประธานเจาหนาที่บริหารกลุมทราบเปนระยะๆ อีกทั้งยังได
รายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท
ทราบทุกไตรมาสอีกดวย
3.4 การแจงเบาะแสหรือขอรองเรียนใดๆ
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีไดตระหนักถึง
ความสําคัญของการมีสว นรวมของผูม สี ว นไดเสียทุกกลุม ทีจ่ ะมา
ชวยกํากับดูแลบริษัท จึงไดกําหนดใหมีชองทางการแจงเบาะแส
หรือขอรองเรียน เพื่อใหบริษัทมีกลไกในการรับทราบขอมูลตางๆ
จากพนักงานและจากผูมีสวนไดเสียอื่น เชน ผูถือหุน ลูกคา คูคา
คูแขงทางการคา สังคมและชุมชน ไมวาจะเปนเรื่องการกระทํา
ผิ ด กฎหมายหรื อ จริ ย ธรรมธุ ร กิ จ หรื อ การกระทํ า ทุ จ ริ ต หรื อ
การกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ หรือการกระทําการทุจริต
คอร รั ป ชั่ น หรื อ การกระทํ า การฝ า ฝ น ต อ นโยบายเกี่ ย วกั บ
ความขัดแยงทางผลประโยชนของบริษทั หรือการกระทําการขัดตอ
หรือการละเลยตอหนาที่ตามนโยบาย แนวปฏิบัติ คําสั่ง หรือ
ระเบียบตางๆ ของบริษัท หรือรายงานทางการเงินที่ไมถูกตอง
หรือระบบการควบคุมภายในที่บกพรอง หรือการกระทําอื่นๆ
ที่อยูในขายทําใหผูแจงหรือบริษัทไดรับความเสียหาย มายัง
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ตามหลักเกณฑ
ที่เปดเผยในเว็บไซตของบริษัท ซึ่งจะทําใหบริษัททราบถึงปญหา
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หรือขอมูลเชิงลึกไดมากยิ่งขึ้น และเปนโอกาสใหบริษัทนําขอมูล
ทีไ่ ดรบั มาวิเคราะห หาหนทางแกไขปญหา ตลอดจนวางมาตรการ
ปองกันตางๆ ใหรัดกุมยิ่งขึ้น อันจะทําใหการบริหารงานโดยรวม
ของบริษัทมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
บริษัทไดประกาศนโยบายคณะกรรมการบริษัท เรื่อง
การแจงเบาะแสหรือขอรองเรียน และแนวปฏิบัติคณะกรรมการ
บริษัท วาดวยเรื่อง ชองทางการแจงเบาะแสหรือขอรองเรียน ซึ่ง
ไดประกาศใชตงั้ แตวนั ที่ 11 สิงหาคม 2551 ตอมาคณะกรรมการ
บริษัทไดมีการพิจารณาทบทวนและไดประกาศใชแนวปฏิบัติ
คณะกรรมการบริษัท วาดวยเรื่อง ชองทางการแจงเบาะแสหรือ
ขอรองเรียน (ฉบับที่ 2) เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2557 ทดแทน
ฉบับเดิม โดยมีการปรับปรุงแกไขเพิ่มเติมมาตรการคุมครอง
ผูแ จงเบาะแสหรือขอรองเรียน เพือ่ รองรับนโยบายคณะกรรมการ
บริษทั และแนวปฏิบตั คิ ณะกรรมการบริษทั วาดวยเรือ่ ง การตอตาน
การทุจริตคอรรปั ชัน่ ซึง่ บริษทั ไดมกี ารสือ่ สารนโยบายเรือ่ งดังกลาว
ใหพนักงานและผูมีสวนไดเสียทั้งภายในและภายนอกบริษัท
ทราบถึงชองทางและวิธกี ารแจงเบาะแสหรือขอรองเรียน โดยผาน
ชองทางตางๆ เชน ระบบ Intranet ของบริษัทที่ http://ssi.net
ระบบ Internet ที่เว็บไซต http://www.ssi-steel.com ซึ่งผูแจง
สามารถแจงเบาะแสหรือขอรองเรียน ผานชองทางติดตอสื่อสาร
กับบริษัทได 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
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกสหรือตูรับจดหมายทางไปรษณียเปนของ
ผูใหบริการภายนอกบริษัท ซึ่งพนักงานไมวาหนวยงานใดของ
บริษัทไมสามารถเขาถึงกลองรับขอความหรือตูรับจดหมายนี้ได
เวนแตบคุ คลผูไ ดรบั มอบหมายจากประธานกรรมการกํากับดูแล
กิจการที่ดี
นอกจากนี้ บริษทั ไดรบั การรับรองเปนสมาชิกแนวรวม
ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต (Certified
Companies of Thailand’s Private Sector Collective Action
Coalition Against Corruption) จากคณะกรรมการแนวรวมปฏิบตั ิ
ของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต เมือ่ วันที่ 22 มกราคม
2559 โดยในป 2559 บริษัทไดดําเนินการหรือมีกิจกรรมที่ได
เขารวมเกีย่ วกับการตอตานการทุจริตคอรรปั ชัน่ ตามรายละเอียด
ขอมูลปรากฏอยูในเรื่องการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น

4. การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
คณะกรรมการบริษทั ไดใหความสําคัญตอการเปดเผยขอมูล
สารสนเทศทีส่ าํ คัญของบริษทั ทัง้ ขอมูลทางการเงินและขอมูลอืน่
ที่มิใชขอมูลทางการเงิน ใหเปนไปอยางถูกตอง ครบถวน โปรงใส
ทันการณ และเปนไปตามหลักเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย กําหนด โดยนําเสนอทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
เพื่อใหผูลงทุน ผูถือหุน นักวิเคราะหหลักทรัพย และผูเกี่ยวของ
ตางๆ รวมถึงสาธารณชน ไดรับทราบขอมูลไดอยางทั่วถึงและ
เทาเทียมกัน ตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี ซึง่ คณะกรรมการ
บริษัทไดแถลงถึงเจตนาอยางชัดแจงในนโยบายการกํากับดูแล
กิจการที่ดีของบริษัท
ทั้ ง นี้ บริ ษั ท ได จั ด ให มี ห น ว ยงานที่ ดู แ ลรั บ ผิ ด ชอบเรื่ อ ง
การเปดเผยขอมูลสารสนเทศของบริษัทตอตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย คือ สํานักเลขานุการบริษัท และสํานักนักลงทุน
สัมพันธกลุม สังกัดสํานักการเงินกลุม
4.1 การเปดเผยขอมูลตามประกาศ หรือขอกําหนด
ห รื อ ข  อ บั ง คั บ ข อ ง ต ล า ด ห ลั ก ท รั พ ย  แ ห  ง
ประเทศไทย และ/หรื อ ของสํ า นั ก งานคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย :
ในป 2559 การเปดเผยขอมูลสารสนเทศของบริษัท
ผานสํานักเลขานุการบริษัท มีดังนี้
• เปดเผยขอมูลสารสนเทศตามหลักเกณฑที่ตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด โดยเฉพาะรายงาน
ทางการเงินซึง่ เปนขอมูลเกีย่ วกับฐานะการเงิน และผลการดําเนินงาน
ของบริษัทรอบระยะเวลาหกเดือนแรกของป และสําหรับปหลัง
ตรวจสอบโดยผูส อบบัญชีรบั อนุญาต พรอมทัง้ เปดเผยคําอธิบาย
และการวิเคราะหของฝายจัดการ (Management Discussion
and Analysis - MD&A) ของบริษัท บริษัทยอย และการรวมคา
เป น รอบระยะเวลาหกเดื อ นแรกของปด  ว ย สํ า หรั บ รายงาน
ความคื บ หน า การฟ  น ฟู กิ จ การ บริ ษั ท ได มี ก ารเป ด เผยเป น
รายไตรมาส ไปยั ง ตลาดหลั ก ทรั พ ย แ ห ง ประเทศไทย และ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
• จัดสงรายงานประจําป 2558 (แบบ 56-2) ใหกับ
ผูถือหุนของบริษัท และเปดเผยขอมูลสารสนเทศดังกลาวไปยัง
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการ
กํ า กั บ หลั ก ทรั พ ย แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย ภายในระยะเวลา
ที่กฎหมายกําหนด

บริ ษั ท สหวิ ริ ย าสตี ล อิ น ดั ส ตรี จํ า กั ด (มหาชน)

• เปดเผยแบบแสดงรายการขอมูลประจําป สิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2558 (แบบ 56-1) ไปยังตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย ภายใน 3 เดือน นับแตวันสิ้นสุดรอบระยะเวลา
บัญชีของบริษัท ตามระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด
ทัง้ นี้ การเปดเผยขอมูลของบริษทั ไปยังตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย ดังกลาวขางตน เปนไปอยางครบถวน และตรง
ตามกําหนดเวลา
4.2 การเป ด เผยข อ มู ล ตามแนวปฏิ บั ติ ที่ ดี ข อง
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเพือ่ ความโปรงใส
ของบริษัท
คณะกรรมการบริษทั ไดจดั ใหมหี นวยงานทีร่ บั ผิดชอบ
งานเกี่ยวกับ “นักลงทุนสัมพันธ” เพื่อเปนศูนยกลางในการติดตอ
สือ่ สาร และมีหนาทีเ่ ปดเผยขอมูลสารสนเทศของบริษทั กับผูถ อื หุน
ผูล งทุนสถาบัน ผูล งทุนทัว่ ไป นักวิเคราะหหลักทรัพย และภาครัฐ
ที่เกี่ยวของ อยางเทาเทียมกัน เพื่อเปนประโยชนตอกลุมบุคคล
ผูเกี่ยวของขางตนไดรับทราบขอมูลที่นํามาใชในการวิเคราะห
เพื่อการลงทุนในหลักทรัพยของบริษัทในเชิงลึกไดดียิ่งขึ้น โดย
เมื่อป 2554 บริษัทไดรวมหนวยงานดังกลาวกับฝายการเงิน เปน
“ฝายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ” ซึ่งในปจจุบัน คือ “สํานัก
นักลงทุนสัมพันธกลุม สังกัดสํานักการเงินกลุม ” และสําหรับสํานัก
ประชาสัมพันธและชุมชนสัมพันธ เพื่อทําหนาที่ดูแลรับผิดชอบ
โดยตรงในการเปดเผยขอมูลสารสนเทศของบริษทั ตอสาธารณชน
ผานสื่อมวลชน ซึ่งทั้งสองหนวยงานของบริษัทไดดําเนินการ
เปดเผยและเผยแพรขอมูลที่สําคัญตางๆ ผานเว็บไซตของบริษัท
ที่ http://www.ssi-steel.com โดยบริษทั ไดดาํ เนินการปรับปรุงขอมูล
ดังกลาวใหเปนปจจุบนั อยางสมํา่ เสมอ เพือ่ ใหผมู สี ว นไดเสียและ
ผูเกี่ยวของทั้งหลายสามารถรับทราบขอมูลขาวสารที่สําคัญของ
บริษัท อาทิ ขอมูลทางการเงิน รายงานประจําป ขาวสารองคกร
และกิจกรรมสังคม และขอมูลนักวิเคราะหหลักทรัพย ทั้งภาษา
ไทยและภาษาอังกฤษ ไดตลอดเวลา
4.2.1 ความสัมพันธกับนักลงทุน
ในป 2559 สํ า นั ก นั ก ลงทุ น สั ม พั น ธ ก ลุ  ม
มีการดําเนินกิจกรรมที่สําคัญผานชองทางตางๆ ดังนี้
• จั ด ให มี ก ารเผยแพร ข  อ มู ล สารสนเทศ
ทางการเงินและขอมูลอื่นที่มิใชขอมูลทางการเงินของบริษัท
รวมทั้ ง นโยบายการกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี จริ ย ธรรมธุ ร กิ จ
ของบริ ษั ท จริ ย ธรรมกรรมการ และจริ ย ธรรมของพนั ก งาน
ทั้ ง ภาษาไทยและภาษาอั ง กฤษผ า นเว็ บ ไซต ข องบริ ษั ท ที่
http://www.ssi-steel.com เพือ่ ใหผถู อื หุน และผูล งทุนสามารถเขาถึง
ขอมูลบริษัทไดอยางสะดวกตลอดเวลาและอยางเทาเทียมกัน

• จัดใหมีการติดตอสื่อสารระหวางผูถือหุน
และผูลงทุนกับบริษัท เพื่อสอบถามขอมูลกับผูบริหารหรือขอมูล
เพิม่ เติมกับบริษทั ไดตลอดเวลาทางระบบไปรษณียอ เิ ล็กทรอนิกส
ที่ e-mail address : ir@ssi-steel.com และสามารถลงทะเบียน
รับบริการขาวสารทางระบบไปรษณียอ เิ ล็กทรอนิกสทเี่ ว็บไซตของ
บริษัทได
• จัดทําการวิเคราะหและคําอธิบายของฝาย
จัดการ (Management’s Discussion and Analysis - MD&A)
ของบริษัท บริษัทยอย และการรวมคา สําหรับผลการดําเนินงาน
งวด 6 เดือนและรายป เพื่อประกอบการเปดเผยงบการเงิน โดย
เผยแพรใหแกผูลงทุนทราบและเขาใจการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ
ที่เกิดขึ้น รวมทั้งปจจัยและเหตุการณที่มีผลตอฐานะการเงินและ
ผลการดําเนินงาน นอกเหนือจากขอมูลตัวเลขในงบการเงิน
4.2.2 ความสั ม พั น ธ กั บ ผู  มี ส  ว นได เ สี ย อื่ น และ
สาธารณชน
ในป 2559 สํานักประชาสัมพันธและชุมชน
สัมพันธ มีการดําเนินกิจกรรมที่สําคัญตางๆ ดังนี้
• จั ด ให มี ก ารส ง ข า วประชาสั ม พั น ธ และ
ภาพขาวเกี่ยวกับกิจกรรมตางๆ ของบริษัทแกนักขาว เพื่อใหมี
การเผยแพร ข  อ มู ล ของบริ ษั ท เป น ระยะๆ ให ผู  ล งทุ น และ
สาธารณชนทราบ
• จัดใหมีการสัมภาษณผูบริหารของบริษัท
ตามที่ไดรับการติดตอจากสื่อมวลชน เพื่อสรางความเขาใจแก
สื่อมวลชนใหรับทราบ และเผยแพรขอมูลที่ถูกตองของบริษัท
• จัดใหมกี ารเผยแพรขอ มูลหรือบทความของ
บริษัทผานชองทางการสื่อสารตางๆ อาทิ
• สื่อสิ่งพิมพตางๆ ไดแก หนังสือพิมพ
รายงานประจําป
• การแสดงนิทรรศการ เพือ่ ใหขอ มูลทีเ่ ปน
ประโยชนแกบุคคลทั่วไปและกลุมเปาหมาย
• สื่อพิเศษหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส ไดแก
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
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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) ไดแก ดานการผลิต การบริหารจัดการ การบริหาร
ความเสีย่ ง การเงินและการบัญชี ตลอดจนประสบการณทยี่ าวนาน
ในการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมเหล็ก ซึ่งจํานวนกรรมการตาม
หนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย ฉบับลาสุดเมือ่ วันที่ 11 มกราคม
2560 มีจํานวน 11 คน ประกอบดวย กรรมการอิสระจํานวน
6 คน และกรรมการที่มิไดเปนกรรมการอิสระอีกจํานวน 5 คน
ในจํานวนนี้มีกรรมการที่เปนพนักงานระดับบริหาร 2 คน คือ
นายวิน วิริยประไพกิจ ดํารงตําแหนงประธานเจาหนาที่บริหาร
กลุม และกรรมการผูจัดการใหญ และนายนาวา จันทนสุรคน
ดํารงตําแหนงเจาหนาที่บริหารกลุม สํานักรัฐกิจสัมพันธกลุม
และผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ สายธุรกิจ ซึ่งจํานวนกรรมการ
อิสระของบริษทั เปนไปตามทีก่ าํ หนดไวในนโยบายการกํากับดูแล
กิจการทีด่ ขี องบริษทั และเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี
สําหรับบริษัทจดทะเบียน 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
สองในหาคนนี้ลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสําคัญของ
บริษัท
5.1.2 การกํ า หนดวาระการดํ า รงตํ า แหน ง ของ
กรรมการและของกรรมการอิสระ
การกํ า หนดระยะเวลาที่ ก รรมการบริ ษั ท จะ
ดํารงตําแหนงในแตละวาระเปนไปตามขอบังคับของบริษัท และ
สอดคลองกับพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจํากัด ซึง่ บัญญัตไิ ววา
ในการประชุ ม สามั ญ ผู  ถื อ หุ  น ประจํ า ป ทุ ก ครั้ ง กรรมการต อ ง
ออกจากตําแหนงตามวาระเปนจํานวน 1 ใน 3 ทุกๆ ป กรรมการ
ที่ อ อกตามวาระจะเป น กรรมการที่ อ ยู  ใ นตํ า แหน ง นานที่ สุ ด
กรรมการทีอ่ อกตามวาระนัน้ อาจถูกทีป่ ระชุมผูถ อื หุน เลือกใหกลับ
เขามาดํารงตําแหนงใหมตอเนื่องอีกครั้งก็ได
อยางไรก็ดี เนื่องจากบริษัทมีความจําเปนตอง
ขอฟนฟูกิจการ โดยเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559 ศาลลมละลาย
กลางมีคาํ สัง่ ใหฟน ฟูกจิ การของบริษทั และตัง้ บริษทั เปนผูท าํ แผน
ดังนัน้ นับแตวนั ทีศ่ าลมีคาํ สัง่ ดังกลาว อํานาจหนาทีใ่ นการจัดการ
กิจการและทรัพยสินของบริษัท และบรรดาสิทธิตามกฎหมาย
ของผูถือหุน (ยกเวนสิทธิที่จะไดรับเงินปนผล ถาหากมี) ตกแก
ผูท าํ แผน ตามความในมาตรา 90/25 พ.ร.บ.ลมละลายฯ จึงทําให
บริษทั ไมตอ งจัดการประชุมผูถ อื หุน อีกตอไปไมวา จะเปนการประชุม
สามัญประจําปหรือการประชุมวิสามัญ จนกวาศาลจะมีคําสั่ง
ยกเลิกคําสัง่ ใหฟน ฟูกจิ การหรือยกเลิกการฟน ฟูกจิ การของบริษทั
แลวแตกรณี
เมือ่ วันที่ 15 ธันวาคม 2559 ศาลลมละลายกลาง
ไดมีคําสั่งเห็นชอบดวยแผน ทําใหบรรดาสิทธิและอํานาจหนาที่
ของผูท าํ แผนตกเปนของผูบ ริหารแผน ตามความในมาตรา 90/59
พ.ร.บ.ลมละลายฯ ตามลําดับ และโดยที่แผนกําหนดใหบริษัท
เปนผูบริหารแผน ดังนั้น กรรมการและกรรมการอิสระของบริษัท
จึงยังคงทําหนาที่เปนกรรมการและกรรมการอิสระของผูบริหาร
แผนตอไป
สํ า หรั บ การกํ า หนดจํ า นวนวาระสู ง สุ ด ของ
กรรมการที่จะดํารงตําแหนงติดตอกันในคณะกรรมการบริษัท
และของกรรมการอิสระที่จะดํารงตําแหนงติดตอกันในคณะ
กรรมการบริษทั และในคณะกรรมการชุดยอยแตละชุดนัน้ บริษทั
ยังมิไดกาํ หนดไว ทัง้ นี้ เพือ่ ความคลองตัวในการสรรหาบุคคลทีม่ ี
ประสบการณและความสามารถเฉพาะดานทีเ่ หมาะสมกับภารกิจ
ทีจ่ ะไดรบั มอบหมายและมีความเขาใจในลักษณะธุรกิจของบริษทั

บริ ษั ท สหวิ ริ ย าสตี ล อิ น ดั ส ตรี จํ า กั ด (มหาชน)

5.1.3 การแยกตําแหนงประธานกรรมการบริษัท
และกรรมการผูจัดการใหญ
ในสวนโครงสรางการจัดการไดจดั แบงบทบาท
หนาที่ความรับผิดชอบของบุคคลผูดํารงตําแหนงที่สําคัญออก
จากกัน กลาวคือ นายวิทย วิริยประไพกิจ ดํารงตําแหนงประธาน
กรรมการบริษทั และนายวิน วิรยิ ประไพกิจ ดํารงตําแหนงประธาน
เจาหนาที่บริหารกลุม และกรรมการผูจัดการใหญ โดยกําหนด
อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของแตละตําแหนงไวอยาง
ชัดเจน
5.1.4 ความเปนอิสระของประธานกรรมการบริษทั
บริษัทยังมิไดกําหนดเปนนโยบายของบริษัท
วา ประธานกรรมการบริษัทตองเปนกรรมการอิสระ เพราะอาจ
เปนขอจํากัดที่ทําใหบริษัทไมสามารถสรรหาบุคคลที่เหมาะสม
ในการดํารงตําแหนงดังกลาวในชวงเวลาทีบ่ ริษทั ตองการ เนือ่ งจาก
อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลามีความจําเปนที่ตองการบุคคล
ที่มีประสบการณและความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน นอกเหนือจาก
การเปนผูนําที่มีวิสัยทัศนที่กวางไกล และมีความสามารถใน
การกํากับดูแลการบริหารงานของบริษัทใหเกิดประโยชนสูงสุด
ตอบริษัทและผูถือหุน รวมทั้งผูมีสวนไดเสียอื่นของบริษัทดวย
5.1.5 เลขานุการบริษทั
บริษทั มีเลขานุการบริษทั เพือ่ ใหคาํ แนะนําดาน
กฎหมายและกฎเกณฑตางๆ ที่คณะกรรมการบริษัทจะพึงตอง
ทราบ และปฏิบัติหนาที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ
บริษัท รวมทั้งประสานงานใหมีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะ
กรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งนายสุรศักดิ์
งามสิทธิพงศา ซึ่งเปนผูที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติที่เหมาะสม
ใหดํารงตําแหนงเลขานุการบริษัท โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับ
คุณสมบัติและหนาที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท ดังนี้
คุณสมบัติ
1. มีความรูพื้นฐานในดานกฎหมาย และกฎ
ระเบียบของหนวยงานทางราชการทีเ่ กีย่ วของกับกฎหมายวาดวย
บริ ษั ท มหาชนจํ า กั ด และกฎหมายว า ด ว ยหลั ก ทรั พ ย แ ละ
ตลาดหลักทรัพย หรือผานการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวของกับ
การปฏิบัติหนาที่ของเลขานุการบริษัท
2. มีความรู ความเขาใจในหลักการกํากับดูแล
กิจการที่ดี และขอพึงปฏิบัติที่ดีของการกํากับดูแลกิจการ
3. มี ค วามเป น อิ ส ระในการปฏิ บั ติ ห น า ที่
เลขานุการบริษัท
หนาทีค่ วามรับผิดชอบ
1. ใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะเบื้องตนแก
คณะกรรมการบริษัทในประเด็นขอกฎหมาย ขอควรปฏิบัติของ
หนวยงานทางราชการ ขอพึงปฏิบตั ดิ า นการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี
และขอบังคับของบริษัท รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มี
นัยสําคัญ

2. จัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม เอกสาร
ประกอบการพิจารณาในการประชุมผูถือหุน และการประชุม
คณะกรรมการบริษัท
3. จั ด การประชุ ม ผู  ถื อ หุ  น และการประชุ ม
คณะกรรมการบริษทั ใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับของบริษทั
และขอพึงปฏิบัติที่ดี
4. บันทึกรายงานการประชุมผูถือหุน และ
การประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามใหมีการปฏิบัติ
ตามมติที่ประชุมผูถือหุน และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
5. จั ด ทํ า และเก็ บ รั ก ษาทะเบี ย นกรรมการ
รายงานประจําป หนังสือนัดประชุมผูถือหุน หนังสือนัดประชุม
คณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมผูถือหุน และรายงาน
การประชุมคณะกรรมการบริษัท
6. ดําเนินการใหกรรมการและผูบริหารจัดทํา
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
ของคณะกรรมการบริษัท และรายงานผลการประเมินตอคณะ
กรรมการบริษัท
10. ติ ด ต อ และสื่ อ สารกั บ ผู  ถื อ หุ  น เพื่ อ ให ไ ด
รับทราบสิทธิตางๆ ของผูถือหุน และขาวสารของบริษัท
11. ดําเนินการอืน่ ใดเพือ่ ใหเปนไปตามทีก่ ฎหมาย
กําหนด
5.2 บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะ
กรรมการ
คณะกรรมการบริ ษั ท เป น ผู  พิ จ ารณาอนุ มั ติ ห รื อ ให
ความเห็นชอบในเรือ่ งทีส่ าํ คัญของบริษทั เกีย่ วกับวิสยั ทัศน พันธกิจ
ทิศทางและนโยบายในการดําเนินงาน แผนธุรกิจ กลยุทธ และ
งบประมาณประจําปของบริษัท รวมทั้งกํากับดูแลใหการบริหาร
จัดการความเสี่ยงและการบริหารงานของฝายจัดการดําเนินการ
ให เ ป น ไปตามนโยบายและแผนธุ ร กิ จ ที่ กํ า หนดไว อ ย า งมี
ประสิทธิผลและปฏิบัติถูกตองตามกฎหมาย กฎระเบียบ และ
ขอบังคับตางๆ ขององคกรทีก่ าํ กับดูแล วัตถุประสงค และขอบังคับ
ของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและมติ
ที่ประชุมผูถือหุน โดยคํานึงถึงผลประโยชนสูงสุดของบริษัทและ
ผูม สี ว นไดเสียเปนสําคัญ ทัง้ นี้ เพือ่ ใหบริษทั สามารถเจริญเติบโต
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อยางมั่นคงและยั่งยืน ซึ่งจะเพิ่มมูลคาใหแกผูถือหุนในระยะยาว
โดยมีรายละเอียดเกีย่ วกับอํานาจหนาทีข่ องคณะกรรมการบริษทั
ดังนี้
อํานาจหนาทีข่ องคณะกรรมการบริษทั
1. คณะกรรมการมีอํานาจและหนาที่ในการดําเนิน
กิจการของบริษัททั้งในฐานะที่บริษัทเปนลูกหนี้และในฐานะ
ที่บริษัทเปนผูบริหารแผนฟนฟูกิจการ ดวยความรับผิดชอบ
ความระมัดระวัง และความซือ่ สัตยสจุ ริต รวมทัง้ ตองปฏิบตั ใิ หเปน
ไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับ รวมถึงหลักเกณฑเงือ่ นไข
และวิธีการที่กําหนดในแผนฟนฟูกิจการและตามคําสั่งของศาล
ลมละลาย
2. คณะกรรมการมีอํานาจที่จะมอบหมายอํานาจ
ใหแกบคุ คลธรรมดาหรือใหแกนติ บิ คุ คล ไมวา บุคคลธรรมดานัน้ จะ
เปนกรรมการของบริษัทหรือไมก็ตาม ในการที่จะกระทําการใดๆ
ในนามของบริษัท และการลงลายมือชื่อของผูรับมอบอํานาจ
ดังกลาวนัน้ ใหถอื วามีผลผูกพันบริษทั ไดภายใตขอ จํากัดในการลง
ลายมือชือ่ ของผูร บั มอบอํานาจตามทีค่ ณะกรรมการเปนผูก าํ หนด
คณะกรรมการอาจมอบหมายใหกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน
ปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได
3. คณะกรรมการตองประชุมอยางนอยสามเดือนตอครัง้
4. คณะกรรมการตองจัดใหมีการจัดทํางบดุลและ
บัญชีกาํ ไรขาดทุน ณ วันสิน้ สุดของรอบปบญ
ั ชีของบริษทั โดยงบดุล
และบัญชีกําไรขาดทุนดังกลาวจะตองผานการตรวจสอบจาก
ผูส อบบัญชีรบั อนุญาต และจะตองไดรบั การพิจารณาอนุมตั จิ าก
ที่ประชุมคณะกรรมการภายในสี่เดือนนับแตวันสิ้นสุดของรอบป
บัญชีของบริษัท
5. ในระหวางทีบ่ ริษทั อยูใ นกระบวนการฟน ฟูกจิ การ
คณะกรรมการบริษัทในฐานะคณะกรรมการของผูทําแผนและ
คณะกรรมการของผูบริหารแผน ตามลําดับ จะเปนผูมีอํานาจ
หนาที่ในการจัดการกิจการและทรัพยสินของบริษัท และจะเปน
ผูใ ชสทิ ธิตามกฎหมายแทนผูถ อื หุน (ยกเวนสิทธิทจี่ ะไดรบั เงินปนผล
ถาหากมี) ทั้งนี้ ตามที่ พ.ร.บ. ลมละลายฯ กําหนดไว จนกวาศาล
ล ม ละลายจะมี คํ า สั่ ง ยกเลิ ก คํ า สั่ ง ให ฟ   น ฟู กิ จ การหรื อ ยกเลิ ก
การฟนฟูกิจการของบริษัท แลวแตกรณี
6. คณะกรรมการต อ งจั ด ให มี เ ลขานุ ก ารบริ ษั ท
รับผิดชอบดําเนินการตามที่กฎหมายกําหนดในนามของบริษัท
หรือคณะกรรมการ
ในกรณีที่เลขานุการบริษัทพนจากตําแหนงหรือ
ไมอาจปฏิบตั หิ นาทีไ่ ด ใหคณะกรรมการบริษทั แตงตัง้ เลขานุการ
บริษทั คนใหมภายในเกาสิบวันนับแตวนั ทีเ่ ลขานุการบริษทั คนเดิม
พนจากตําแหนงหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ และใหคณะกรรมการ
มีอํานาจมอบหมายใหกรรมการคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหนาที่แทน
ในชวงเวลาดังกลาว ใหประธานกรรมการแจงชือ่ เลขานุการบริษทั
ตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

ภายในสิ บ สี่ วั น นั บ แต วั น ที่ จั ด ให มี ผู  รั บ ผิ ด ชอบในตํ า แหน ง
ดังกลาว และใหแจงใหสาํ นักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพยทราบถึงสถานทีเ่ ก็บเอกสารตามทีก่ ฎหมาย
กําหนดดวย
5.2.1 นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการบริ ษั ท มี เ จตนารมณ ร  ว มกั น
ในการที่จะพัฒนายกระดับมาตรฐานการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ภายในบริษัทมาอยางตอเนื่อง โดยตั้งแตป 2545 ที่ประชุมคณะ
กรรมการบริษัทไดมีมติประกาศใชนโยบายเกี่ยวกับการกํากับ
ดูแลกิจการบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) ซึ่งได
กําหนดใหสอดคลองกับหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีจํานวน
15 ขอ ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ตอมาเมือ่ เดือนธันวาคม
2550 ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ไดพจิ ารณาทบทวนและมีมติ
ประกาศใชนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท สหวิริยา
สตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) ซึ่งไดปรับปรุงใหสอดคลองกับ
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนป 2549
ของตลาดหลั ก ทรั พ ย แ ห ง ประเทศไทย และล า สุ ด เมื่ อ เดื อ น
กันยายน 2557 บริษทั ไดประกาศนโยบายการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี
ฉบับใหม ซึ่งไดปรับปรุงแกไขเพิ่มเติมใหสอดคลองกับหลักการ
กํากับดูแลกิจการทีด่ สี าํ หรับบริษทั จดทะเบียนป 2555 โดยสมาคม
สงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยรวมกับตลาดหลักทรัพย
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 วัตถุประสงคและขอบังคับของบริษัทตลอดจนมติ
ที่ประชุมผูถือหุนดวยความซื่อสัตยสุจริต และระมัดระวังรักษา
ผลประโยชนของบริษัท
3) กรรมการบริษัทพึงอุทิศเวลาปฏิบัติหนาที่
ดวยความรับผิดชอบอยางเพียงพอ โดยใชความรู ความสามารถ
และทักษะการบริหารจัดการอยางเต็มความสามารถ เพื่อให
บริษทั เจริญกาวหนา มัน่ คง และกอใหเกิดผลประโยชนตอบแทน
ที่เหมาะสม
4) กรรมการบริษัทพึงปฏิบัติหนาที่โดยคํานึง
ถึงความรับผิดชอบตอผูถือหุน และในขณะเดียวกันตองคํานึงถึง
ผลประโยชนของผูมีสวนไดเสีย (Stakeholders) ที่เกี่ยวของดวย
โดยปฏิบัติตอทุกกลุมดวยความเหมาะสมและเปนธรรม

บริ ษั ท สหวิ ริ ย าสตี ล อิ น ดั ส ตรี จํ า กั ด (มหาชน)

5) กรรมการบริษทั ไมพงึ อาศัยตําแหนงหนาที่
ในการแสวงหาผลประโยชนโดยมิชอบ ไมเปดเผยขอมูลความลับ
ของบริษัทตอบุคคลภายนอก รวมทั้งไมแสวงหาผลประโยชนให
กับตนเองและผูเกี่ยวของ โดยใชขอมูลใดๆ ของบริษัทซึ่งยังไม
เปดเผยตอสาธารณะ ตลอดจนไมกระทําการใดๆ ในลักษณะที่
อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท
5.2.3 ความขัดแยงทางผลประโยชน
ในระยะที่ผานมา บริษัทไดกําหนดหลักเกณฑ
เพือ่ ปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนและใหมกี ารดําเนินการ
รายการทีเ่ กีย่ วโยงกันหรือรายการทีเ่ กีย่ วของเพือ่ ใหเกิดความโปรงใส
ชัดเจน และสามารถอธิบายได ซึง่ จะยังประโยชนตอ ความนาเชือ่ ถือ
ในการบริ ห ารงานของบริ ษั ท และส ง ผลให ก ารดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ
ของบริษัทประสบผลดียิ่งขึ้น ดังนี้
1) กํ า หนดระเบี ย บเกี่ ย วกั บ การให ส  ว นลด
ในการขาย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน เพิ่มปริมาณ
ยอดขายและสวนแบงการตลาด และตอบแทนลูกคาผูม อี ปุ การคุณ
ที่ไดสั่งซื้อเหล็กแผนรีดรอนชนิดมวนจากบริษัทอยางสมํ่าเสมอ
ตลอดมา
2) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติเกี่ยว
กับการใหสินเชื่อการคา (Rules and Procedures Governing
the Extension of Commercial Credit) เพื่อใหการอนุมัติสินเชื่อ
การคาเปนไปอยางมีระบบระเบียบ ซึง่ จะชวยควบคุมความเสีย่ งจาก
การใหสนิ เชือ่ การคาของบริษทั และแตงตัง้ คณะทํางานพิจารณา
สินเชือ่ (Credit Committee) เพือ่ ทําหนาทีว่ เิ คราะห และกลัน่ กรอง
การใหวงเงินและประเภทสินเชื่อการคาในระดับที่เหมาะสม
กับลูกคา โดยพิจารณาถึงความตองการของลูกคา ความสามารถ
ในการชําระหนี้ รวมทัง้ กําหนดเงือ่ นไขและหลักประกันของลูกคา
เพื่ อ ป อ งกั น หรื อ ลดความเสี่ ย งที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้ น กั บ บริ ษั ท ใน
การอนุมตั วิ งเงินสินเชือ่ ลูกคา ตลอดจนพิจารณาทบทวนการตออายุ
วงเงินสินเชื่อการคาของลูกคาแตละรายดวย
3) กําหนดใหมกี ารรายงานการขายสินคาและ
ราคาขายสินคาของบริษทั ใหทปี่ ระชุมคณะกรรมการจัดการทราบ
เปนประจําทุกเดือน และรายงานใหที่ประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบทราบทุกไตรมาส เพื่อใหมั่นใจวาการดําเนินธุรกิจ
ระหวางบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน เปนการดําเนินธุรกิจ
ตามปกติและเปนไปตามเงื่อนไขการคาโดยทั่วไป
4) การจัดทํารายงานการถือครองหลักทรัพย
และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยของบริษัท ของ
กรรมการและผูบริหารบริษัท ซึ่งไดเปดเผยในรายงานประจํา
ป 2559 โดยแสดงภายใตหัวขอเรื่อง การดูแลเรื่องการใชขอมูล
ภายใน

5) กําหนดแนวปฏิบัติคณะกรรมการบริษัท
วาดวยเรื่อง การกําหนดหลักเกณฑและวิธีการรายงานการมี
สวนไดเสียของกรรมการและผูบ ริหารของบริษทั เมือ่ ป 2552 โดย
กรรมการและผูบริหารของบริษัท ทั้งที่ปฏิบัติงานที่บริษัทและ
ที่บริษัทยอย ไดรายงานการมีสวนไดเสียของตนและของบุคคล
ที่มีความเกี่ยวของใหบริษัททราบ เปนรายไตรมาส
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) คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาราง
บทวิเคราะหทางกฎหมายจากบริษทั วีระวงค, ชินวัฒน และเพียง
พนอ จํากัด ทีป่ รึกษากฎหมายของบริษทั เกีย่ วกับเรือ่ ง 1) การเขา
ทํารายการที่เกี่ยวโยง ในการซื้อขายเหล็กแทงแบน (Slabs)
ระหวางบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จํากัด และกลุมบริษัท
Vanomet และระหวางบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด
(มหาชน) และกลุม บริษทั Vanomet 2) ราคาซือ้ ขายเหล็กแทงแบน
(Slabs) ระหวางบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จํากัด และ
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) พรอมนําเสนอ
ประเด็นขอสังเกตของทุกฝายที่เกี่ยวของเกี่ยวกับความเห็นทาง
กฎหมายของบริษัทที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทในการเขาทํา
รายการที่เกี่ยวโยงในการซื้อขายเหล็กแทงแบน เสนอที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2556 ในวันที่ 14 สิงหาคม 2556
อนึ่ ง ในกรณี ที่ มี ก ารประชุ ม คณะกรรมการ
บริษทั และมีวาระการประชุมเพือ่ พิจารณาถึงรายการของธุรกรรม
ที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัท กรรมการผูมี
สวนไดเสียกับธุรกรรมที่ทํากับบริษัทนั้น จะตองไมมีสวนรวม
ในการตัดสินใจการทําธุรกรรมดังกลาว โดยไมเขารวมพิจารณา
ในวาระการประชุมดังกลาว
5.2.4 ระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบ
ภายใน
รายละเอียดขอมูลปรากฏอยูใ นเรือ่ ง การควบคุม
ภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
5.2.5 การบริหารความเสี่ยง
รายละเอียดขอมูลปรากฏอยูในเรื่อง ปจจัย
ความเสี่ยง

089

090

ร ายงานประจํ า ป 2559

5.3 การประชุมคณะกรรมการ
5.3.1 การกํ า หนดตารางเวลาการประชุ ม คณะ
กรรมการ และคณะกรรมการชุดยอยลวงหนา
บริ ษั ท ได กํ า หนดการประชุ ม คณะกรรมการ
บริษัท และคณะกรรมการชุดยอยตางๆ เปนการลวงหนาสําหรับ
ป โดยมีการประสานงานเพื่อกําหนดตารางการประชุมของคณะ
กรรมการแตละชุดและแจงใหกรรมการแตละคน รวมทัง้ หนวยงาน
ที่เกี่ยวของภายในบริษัททราบเปนการลวงหนาดวย เพื่อให
กรรมการและผู  บ ริ ห ารที่ เ กี่ ย วข อ งสามารถจั ด สรรเวลาและ
เขารวมประชุมไดอยางพรอมเพรียงกัน โดยคณะกรรมการบริษัท
มีกาํ หนดการประชุมเปนทุกเดือน นอกจากกรรมการผูจ ดั การใหญ
จะเปนผูเสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุมคณะกรรมการ
บริษัทแลว กรรมการแตละคนยังสามารถที่จะเสนอเรื่องเพื่อ
บรรจุในวาระการประชุมโดยผานคณะกรรมการชุดยอยตางๆ
ใหประธานกรรมการบริษัทเปนผูพิจารณาเรื่องบรรจุในวาระ
การประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อความครบถวนของวาระ
การประชุม
ในการประชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท และ
คณะกรรมการชุดยอยตางๆ มีผบู ริหารระดับสูงทีเ่ กีย่ วของเขารวม
ประชุ ม ด ว ย เพื่ อ ให ข  อ มู ล รายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ในฐานะ
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
คณะกรรมการบริษัทไดรับทราบรายงานผลการดําเนินงานและ
รายงานการติดตามความคืบหนาของงานทีไ่ ดมอบหมาย รวมทัง้
พิ จ ารณาเรื่ อ งที่ เ ป น อํ า นาจหน า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของ
คณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทจะกํากับควบคุม
และดูแลใหฝายจัดการ ตลอดจนคณะกรรมการยอยแตละชุด
ไดดําเนินงานตามนโยบายและแผนงาน ซึ่งเปนไปตามขอบเขต
อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายจากคณะ
กรรมการบริษัท โดยมีเลขานุการบริษัทเปนผูดําเนินการเกี่ยวกับ
การประชุมใหเปนไปตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ
บริษัท ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการบริษัทในแตละครั้ง ตองมี
การกําหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน และการจัดสงหนังสือเชิญ
ประชุมและเอกสารประกอบการประชุมใหแกกรรมการใหเปนไป
ตามขอบังคับของบริษทั โดยกําหนดไวเปนการลวงหนาไมนอ ยกวา
7 วัน กอนวันประชุม เพื่อใหกรรมการไดมีเวลาศึกษาขอมูล
อยางเพียงพอกอนเขารวมการประชุม การประชุมแตละครั้ง
ใชเวลาประมาณ 2 ชั่วโมง

ทั้งนี้ ในป 2559 ที่ผานมา มีการประชุมคณะ
กรรมการบริษัทฯ รวมจํานวนทั้งสิ้น 16 ครั้ง ดังนี้
1) ในฐานะคณะกรรมการบริษัท SSI : ชวง
เดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ จํานวน 4 ครั้ง โดยจัดประชุม
เดือนละ 2 ครั้ง
2) ในฐานะผูทําแผนฟนฟูกิจการ : ชวงเดือน
มีนาคมถึงเดือนธันวาคม จํานวน 12 ครั้ง โดยจัดประชุมทุกเดือน
เดือนละ 1 ครั้ง ยกเวนในเดือนพฤษภาคมและเดือนพฤศจิกายน
เดือนละ 2 ครั้ง
3) ในฐานะผูบริหารแผนฟนฟูกิจการ : เมื่อ
ระหวางการประชุมคณะกรรมการบริษัท ในฐานะผูทําแผนฟนฟู
กิจการในครั้งสุดทายของป คือ วันที่ 15 ธันวาคม 2559 ศาลไดมี
คําสั่งใหบริษัทเปนผูบริหารแผนฟนฟูกิจการฯ
สําหรับคณะกรรมการชุดยอยมีการประชุม เพือ่
ปฏิบัติภารกิจตางๆ อยางเปนอิสระตามขอบเขตอํานาจหนาที่
และความรับผิดชอบทีไ่ ดรบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั
โดยเลขานุการของคณะกรรมการยอยแตละชุดเปนผูดําเนินการ
เกีย่ วกับการประชุม โดยจัดสงหนังสือแจงนัดประชุมและเอกสาร
ประกอบการประชุมเปนการลวงหนากอนการประชุม
ในป 2559 คณะกรรมการชุ ด ย อ ยต า งๆ
มีการประชุมของแตละชุด ดังนี้
1) คณะกรรมการตรวจสอบมี ก ารประชุ ม
จํ า นวน 5 ครั้ ง ในเดื อ นกุ ม ภาพั น ธ พฤษภาคม สิ ง หาคม
พฤศจิกายน และธันวาคม
2) คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
มีการประชุมจํานวน 3 ครั้ง ในเดือนกุมภาพันธ เมษายน และ
กรกฎาคม
3) คณะกรรมการกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี
มีการประชุมจํานวน 3 ครั้ง ในเดือนกุมภาพันธ มิถุนายน และ
ธันวาคม
4) คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งมีการประชุม
จํานวน 4 ครัง้ ในเดือนมกราคม พฤษภาคม สิงหาคม และตุลาคม
บริษัทยังจัดใหมีการประชุมเฉพาะกรรมการ
อิสระ ซึง่ ประกอบดวยกรรมการอิสระจํานวน 6 คน โดยในป 2559
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
ความสํ า คั ญ คณะกรรมการอิ ส ระจะนํ า เสนอที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบหรือพิจารณาตอไปดวย

บริ ษั ท สหวิ ริ ย าสตี ล อิ น ดั ส ตรี จํ า กั ด (มหาชน)

นอกจากนี้ กรรมการทุกคนยังมีสวนรวมใน
การกํ า กั บ ดู แ ลการบริ ห ารงานของบริ ษั ท โดยมี ก ารประชุ ม
กรรมการเปนกลุม ยอยอยางไมเปนทางการในเรือ่ งเฉพาะเจาะจง
ตางๆ ซึ่งขึ้นอยูกับเรื่องที่จะปรึกษาหารือวา ตองการความรู
ความเชี่ยวชาญ รวมทั้งขอคิดเห็นทางดานใดจากกรรมการ อาทิ

ดานวิศวกรรม ดานการผลิต หรือดานการบริหารจัดการเฉพาะเรือ่ ง
เปนตน อีกทัง้ ยังไดมกี ารปรึกษาหารือปญหาขอปฏิบตั บิ างประเด็น
ทางโทรศั พ ท กั บ กรรมการบางคนที่ มี ป ระสบการณ โ ดยตรง
เปนประจําอยางสมํ่าเสมอ

5.3.2 สรุปการเขารวมประชุมของกรรมการแตละคนในคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดยอย
การเขารวมประชุมของกรรมการแตละคน ในป 2559 (จํานวนครั้งที่เขารวมประชุม/จํานวนครั้งในการประชุมของคณะกรรมการ)
ชื่อ
คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ
อิสระ
กํากับดูแล บริหารความ
ตรวจสอบ
สรรหา
บริษัท
เสี่ยง
กิจการที่ดี
และกําหนด
(ในทุกฐานะ)
คาตอบแทน

1.

นายวิทย วิริยประไพกิจ
ประธานกรรมการ
2. นายสมชาย สกุลสุรรัตน
รองประธานกรรมการ
และกรรมการอิสระ
3. นายทองฉัตร หงศลดารมภ
กรรมการอิสระ
4. นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ
กรรมการอิสระ
5. นายสมชาย พิพิธวิจิตรกร
กรรมการ
6. นายกมล จันทิมา
กรรมการ
7. นายเพิ่มพูน ไกรฤกษ
กรรมการอิสระ
8. นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย
กรรมการอิสระ
9. นายพิชัย เอื้อศิริทรัพย
กรรมการอิสระ
10. นายวิน วิริยประไพกิจ
กรรมการ
11. นายนาวา จันทนสุรคน
กรรมการ

16/16
16/16

5/5

4/4

10/16

4/4

4/16

3/3

7/16

2/3

16/16

3/4
2/4

4/4
3/3

12/16

3/5

11/16

5/5

4/4

16/16

4/4

3/3

3/4

3/3

2/4

16/16
13/16

2/3

หมายเหตุ :
กรณีกรรมการบางคนที่มิไดเขารวมประชุมในการประชุมคณะกรรมการหรือคณะกรรมการชุดยอยแตละชุดตามขอมูลที่ปรากฏดังตารางขางตน เนื่องจาก
มีเหตุจาํ เปนหรือมีภารกิจทีส่ าํ คัญมากจนไมสามารถหลีกเลีย่ งได กรรมการทีม่ ไิ ดเขารวมประชุมไดแจงการลาการประชุมเปนการลวงหนาทุกครัง้ และหากกรรมการ
มีประเด็นขอสังเกตในเรื่องที่จะนําเสนอตามระเบียบวาระการประชุมใด สามารถแจงผานเลขานุการบริษัทหรือเลขานุการคณะกรรมการชุดยอยของแตละชุด
เพื่อนําเสนอใหที่ประชุมพิจารณา
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092
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5.4 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
5.4.1 การประเมินผลตนเองของคณะกรรมการ
บริษัท
บริษัทจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
โดยตนเองของคณะกรรมการบริษัทเปนประจําทุกป โดยคณะ
กรรมการบริษัทไดริเริ่มดําเนินการเปนครั้งแรกในตนป 2549 ซึ่ง
ทําการประเมินผลสําหรับป 2548 โดยใชหลักเกณฑตามแบบ
ประเมินผลตนเองของคณะกรรมการบริษัทประจําป (Board of
Directors Self-Assessment Guide) ของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย และดําเนินการประเมินผลเปนประจําทุกปอยาง
ตอเนื่องจนถึงปจจุบัน เพื่อเปนแนวทางใหคณะกรรมการไดมี
การพิจารณาทบทวนผลงาน ปญหา และอุปสรรคตางๆ ในการปฏิบตั ิ
งานที่เกิดขึ้นในระหวางปที่ผานมา นอกจากนี้ ยังเปดโอกาสให
กรรมการแตละคนสามารถแสดงความคิดเห็นตอผลการปฏิบัติ
งานของคณะกรรมการทั้งคณะโดยรวม เพื่อใหมีการปรับปรุง
และพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทให
มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น อยางไรก็ดี คณะกรรมการบริษัทยังมิได
มีการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการเปนรายบุคคล
5.4.2 การประเมินผลตนเองของคณะกรรมการ
ชุดยอย
สํ า หรั บ การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านโดย
ตนเองของคณะกรรมการชุดยอย ในป 2559 คณะกรรมการ
ชุ ด ย อ ยทุ ก ชุ ด ได มี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านโดยตนเอง
แบบรายคณะ ตามแบบของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย แลว
สําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยตนเอง แบบรายบุคคล
มีคณะกรรมการชุดยอยทีไ่ ดทาํ การประเมินฯ ไดแก คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการ
สรรหาและกําหนดคาตอบแทน สวนคณะกรรมการตรวจสอบได

มีการประเมินผลตนเองแบบรายคณะ ตั้งแตป 2543 เปนตนมา
ซึ่ ง ในระยะแรกได ป ระเมิ น ตามแบบประเมิ น ผลตนเองของ
คณะกรรมการตรวจสอบประจําป (Audit Committee SelfAssessment Guide) ตามแนวทางตัวอยางที่ไดจากสมาคม
สงเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (Thai Institue of Directors :
IOD) และจากสมาคมผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงสหรัฐอเมริกา
(The American Institute of Certified Public Accountants :
AICPA) จนถึงป 2554 คณะกรรมการตรวจสอบไดประเมินผล
ตนเองโดยใช “แบบสอบทานการปฏิบตั หิ นาทีข่ องคณะกรรมการ
ตรวจสอบดวยตนเอง” ตามแนวทางตัวอยางทีไ่ ดจาก “คูม อื คณะ
กรรมการตรวจสอบ” ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ได
จัดทํารวมกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และบริษัท ไพรซวอเตอร
เฮาสคเู ปอร จํากัด ซึง่ เผยแพรใหบริษทั จดทะเบียนทราบเมือ่ วันที่
28 ธันวาคม 2553 สําหรับรายงานผลการประเมินตนเองของ
คณะกรรมการตรวจสอบไดรายงานใหคณะกรรมการบริษทั ทราบ
เปนประจําทุกป โดยเริ่มตั้งแตป 2558 คณะกรรมการตรวจสอบ
ไดจดั ทําและนําเสนอรายงานผลการประเมินตนเอง แบบรายคณะ
ทัง้ สองรูปแบบการประเมินฯ ใหคณะกรรมการบริษทั ทราบทัง้ แบบ
ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย รวมทั้งรายงานผลการประเมินตนเอง แบบ
รายบุคคล ตามแบบของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยดวย
กลาวคือ ในป 2559 คณะกรรมการบริษัทไดรับทราบรายงานผล
การประเมินตนเอง แบบรายคณะ ของคณะกรรมการชุดยอย
ทุกชุด ตามแบบของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
5.5 คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป ครั้งที่ 16 เมื่อวันที่
5 เมษายน 2548 ไดมีมติอนุมัติปรับปรุงหลักเกณฑและอัตรา
การจายคาตอบแทนกรรมการของบริษัทใหเหมาะสมยิ่งขึ้น โดย
คาตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการบริหารจะกําหนดให
เปนคาตอบแทนรายเดือน สวนกรรมการชุดยอยอืน่ จะกําหนดใหเปน
แตละครั้งของการประชุม สําหรับกรรมการผูจัดการใหญซึ่งเปน
ผู  บ ริ ห ารระดั บ สู ง จะได รั บ ค า ตอบแทนในฐานะของผู  บ ริ ห าร
ระดับสูงเทานัน้ จะไมไดรบั คาตอบแทนในฐานะของกรรมการอีก
ซึง่ บริษทั ไดพจิ ารณาคาตอบแทนกรรมการและผูบ ริหารระดับสูง
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

บริ ษั ท สหวิ ริ ย าสตี ล อิ น ดั ส ตรี จํ า กั ด (มหาชน)

แกกรรมการและผูบริหารระดับสูงนาจะอยูในระดับเพียงพอ
ที่จะจูงใจและรักษากรรมการและผูบริหารระดับสูงที่มีคุณภาพ
ไวไดตามที่ตองการ โดยมีการเปรียบเทียบกับคาตอบแทนของ
บริษทั กับบริษทั ทีจ่ ดั อยูใ นระดับทีม่ กี ารกํากับดูแลกิจการทีด่ แี ละ
อยูในอุตสาหกรรมที่เทียบเคียงกันไดดวย และที่ประชุมวิสามัญ
ผูถ อื หุน ครัง้ ที่ 2/2554 เมือ่ วันที่ 22 กันยายน 2554 ไดมมี ติอนุมตั ิ
การปรับปรุงคาตอบแทนกรรมการใหสอดคลองเหมาะสมกับ
แผนการปรับปรุงโครงสรางการบริหารจัดการของบริษัท
กลาวโดยสรุป คาตอบแทนกรรมการและผูบริหารระดับ
สูงของบริษัท เปนไปตามหลักเกณฑที่เสนอโดยคณะกรรมการ
สรรหาและกํ า หนดค า ตอบแทน ซึ่ ง คณะกรรมการบริ ษั ท
เห็นชอบดวย และไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนของบริษัท
โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับคาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
ป 2559 ปรากฏอยูในเรื่อง คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
5.6 การพัฒนากรรมการและผูบริหาร
บริ ษั ท มี น โยบายในการส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให
กรรมการและผูบ ริหารระดับสูงของบริษทั ไดเขารับการอบรม หรือ
เขารวมในกิจกรรมดานตางๆ ของบริษัท เชน การไปศึกษาดูงาน
ที่โรงงานของบริษัทจดทะเบียนอื่น เพื่อเปนการเพิ่มพูนความรู
และเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของบริษัทใหสูงขึ้น โดย
นํ า ความรู  ดั ง กล า วมาประยุ ก ต ใ ช เ พื่ อ พั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง
การปฏิบตั งิ านของบริษทั ซึง่ มีทงั้ การอบรมหรือสัมมนาทีจ่ ดั ขึน้ เอง
ภายในบริ ษั ท และที่ ส ถาบั น ภายนอกเป น ผู  จั ด 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
เพื่อรองรับการดําเนินการดังกลาวขางตน บริษัทได
กําหนดนโยบายและระเบียบดานการบริหารงานบุคคล เรื่อง
การพัฒนาบุคลากร รวมทัง้ แนวปฏิบตั วิ า ดวยเรือ่ ง การฝกอบรม/
สัมมนาพนักงาน และแนวปฏิบัติวาดวยเรื่อง การเบิกคาใชจาย
การฝกอบรม/สัมมนา
5.6.1 การพัฒนากรรมการ
1) การปฐมนิเทศกรรมการใหม
ในป 2559 บริษัทไมมีกรรมการบริษัทที่ได
รับการเลือกตั้งเขามาใหม สํานักเลขานุการบริษัทเปนผูรวบรวม
และสงมอบเอกสารและขอมูลทีเ่ ปนประโยชนตอ การปฏิบตั หิ นาที่
ของกรรมการ ไดแก คูมือกรรมการ คูมืออํานาจดําเนินการของ
บริษัท คูมือจริยธรรมของกรรมการบริษัท และขอมูลอื่นที่สําคัญ
ที่เกี่ยวกับบริษัท อาทิ ปรัชญาในการดําเนินธุรกิจ จริยธรรมธุรกิจ
วิสัยทัศน คานิยม จริยธรรมพนักงาน และความขัดแยงทาง
ผลประโยชน ซึ่งบริษัทไดจัดพิมพเปนคูมือบริษัทที่เรียกวา วิถี
เอสเอสไอ (SSI WAY)

2) การอบรมสั ม มนาของกรรมการใน
โครงการอบรมสัมมนาตางๆ
รายละเอี ย ดข อ มู ล ปรากฏอยู  ใ นเรื่ อ ง
รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท
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
หนวยงานตางๆ โดยผูบ ริหารของแตละหนวยงาน รวมทัง้ จัดเอกสาร
และข อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข อ งในการปฏิ บั ติ ง านของผู  บ ริ ห ารให เ ป น
คูมือในการทํางาน อาทิ คูมืออํานาจดําเนินการของบริษัท คูมือ
บริษัท “วิถีเอสเอสไอ (SSI WAY)”
2) การอบรมสัมมนาของผูบริหาร
รายละเอี ย ดข อ มู ล ปรากฏอยู  ใ นเรื่ อ ง
รายละเอียดเกี่ยวกับคณะผูบริหาร
สําหรับแผนการสืบทอดงาน บริษทั ไดมนี โยบาย
และระเบียบดานการบริหารงานบุคคล ภาคพิเศษที่ 2/2548
เรื่ อ ง แผนทดแทนตํ า แหน ง (Succession Plan) เพื่ อ เป น
การวางแผนและเตรียมความพรอมดานอัตรากําลังของบริษัท
ในอนาคต โดยกํ า หนดผู  สื บ ทอดตํ า แหน ง (Successor)
ในตําแหนงงานหลัก (Key Position)
คณะอนุทํางานวางแผนและพัฒนาผูสืบทอด
ตําแหนง (Succession Plan Sub-Committee) ไดวางแผน
และกําหนดรูปแบบการพัฒนาผูสืบทอดตําแหนง โดยใหมีแผน
การพั ฒ นาผู  สื บ ทอดตํ า แหน ง เป น รายบุ ค คล (Individual
Development Plan) เพื่ อ ให ผู  สื บ ทอดตํ า แหน ง มี ศั ก ยภาพ
ครบถวนตามแนวทางที่บริษัทไดกําหนดไว โดยบริษัทไดกําหนด
พนักงานผูส บื ทอดตําแหนงงานทีส่ าํ คัญ รวมถึงตําแหนงกรรมการ
ผูจัดการใหญของบริษัท โดยกรรมการผูจัดการใหญไดนําเสนอ
คุณสมบัติและหลักเกณฑในการพิจารณาผูสืบทอดตําแหนง
กรรมการผูจัดการใหญ พรอมทั้งรายชื่อผูบริหารในลําดับถัดไป
ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ตอที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดคาตอบแทน ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ 2559
เพือ่ พิจารณา รวมทัง้ ไดนาํ เสนอตอทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั
เพื่อทราบแลวดวย
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นอกจากนี้ กรรมการผูจ ดั การใหญยงั ไดนาํ เสนอ
เรื่อง การตออายุงานสําหรับผูบริหาร ตั้งแตระดับผูจัดการทั่วไป
ขึ้ น ไปต อ คณะกรรมการสรรหาและกํ า หนดค า ตอบแทน
ในที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการสรรหาและกํ า หนดค า ตอบแทน
ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 เพื่อรักษาบุคลากร
ที่มีประสิทธิภาพและความสามารถของพนักงานระดับบริหาร
ที่ มี อ ยู  ใ ห ส ามารถปฏิ บั ติ ง านกั บ บริ ษั ท ได ย าวนานขึ้ น กว า
การเกษียณอายุตามระเบียบของบริษทั (55 ป) โดยพนักงานระดับ
ผูจัดการทั่วไปขึ้นไปมีอายุงานที่ตอ 5 ป และการดํารงตําแหนง
บริหาร ไมเกิน 3 ป โดยจะคัดเลือกตามความเหมาะสม ทั้งนี้
การยอมรับเงือ่ นไขการตออายุงานของพนักงานระดับบริหาร เปน
สิทธิและความสมัครใจของบุคคลนัน้ ๆ และคณะกรรมการสรรหา
และกําหนดคาตอบแทนไดนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท ในฐานะผูทําแผนฟนฟูกิจการ ครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่
15 สิงหาคม 2559 เพื่อพิจารณาอนุมัติดวยแลว

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
นอกจากนี้ เมื่อป 2554 คณะกรรมการบริษัทยังไดมีมติให
จัดตัง้ คณะกรรมการจัดการ (Management Committee) ขึน้ เพือ่
รับผิดชอบภาระงานบางสวนแทนคณะกรรมการบริหาร มีสมาชิก
ประกอบดวยผูบริหารระดับสูงของบริษัท โดยแตงตั้งนายวิน
วิริยประไพกิจ กรรมการบริษัทและกรรมการผูจัดการใหญ ดํารง
ตําแหนงเปนประธานเจาหนาที่บริหารกลุม SSI ซึ่งจะทําหนาที่
เปนประธานคณะกรรมการจัดการ ดังกลาวดวย
โดยรายละเอียดขอมูลเกี่ยวกับขอบเขต อํานาจหนาที่ และ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดยอยตางๆ มีดังนี้

1. คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบ
ดวยกรรมการจํานวน 3 คน วาระการดํารงตําแหนงคราวละ 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)
ที่ เ หมาะสมและมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล รวมทั้ ง พิ จ ารณาความเป น
อิสระของสํานักตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหความเห็นชอบ
ในการพิจารณาแตงตัง้ โยกยาย เลิกจางผูบ ริหารสูงสุดของสํานัก
ตรวจสอบภายใน

บริ ษั ท สหวิ ริ ย าสตี ล อิ น ดั ส ตรี จํ า กั ด (มหาชน)

3. สอบทานใหบริษทั ปฏิบตั ติ ามกฎหมายวาดวยหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย และกฎหมายทีเ่ กีย่ วของ กับธุรกิจของบริษทั
รวมทัง้ กฎ/ ระเบียบ/ ประกาศ/ คําสัง่ ทีอ่ อกโดยอาศัยอํานาจตาม
กฎหมายดังกลาว
4. สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท โดยมุง
เนนในความเสี่ยงที่สําคัญของบริษัท
5. พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้ง และเสนอคาตอบแทน
ผูสอบบัญชีของบริษัท
6. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมี
ความขัดแยงทางผลประโยชน ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวย
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และกฎหมายทีเ่ กีย่ วของกับธุรกิจ
ของบริษัท รวมทั้งกฎ/ ระเบียบ/ ประกาศ/ คําสั่ง ที่ออกโดยอาศัย
อํานาจตามกฎหมายดังกลาว
7. พิจารณาวาจางที่ปรึกษาเฉพาะกิจ ในกรณีที่ตองการ
คําแนะนําหรือความรูจากผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน ดวยคาใชจาย
ของบริษัท
8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
9. ในการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหาก
พบหรือมีขอสงสัยวามีรายการหรือการกระทําดังตอไปนี้ ซึ่งอาจ
มีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอฐานะการเงินและผลการดําเนิน
งานของบริ ษั ท ให ค ณะกรรมการตรวจสอบรายงานต อ คณะ
กรรมการของบริษัทเพื่อดําเนินการปรับปรุงแกไขภายในเวลา
ที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
9.1 รายการที่เกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
9.2 การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพรอง
ที่สําคัญในระบบการควบคุมภายใน
9.3 การฝาฝนตามกฎหมายว า ด ว ยหลั ก ทรั พ ย แ ละ
ตลาดหลักทรัพย และกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
รวมทัง้ กฎ/ ระเบียบ/ ประกาศ/ คําสัง่ ทีอ่ อกโดยอาศัยอํานาจตาม
กฎหมายดังกลาว
10. รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ใหคณะกรรมการบริษัททราบอยางนอยปละสองครั้ง
11. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปดเผย
ไวในรายงานประจําปของบริษัท ซึ่งรายงานดังกลาวตองลงนาม
โดยประธานกรรมการตรวจสอบ และตองประกอบดวยขอมูล
ตามหลั ก เกณฑ แ ละข อ กํ า หนดของตลาดหลั ก ทรั พ ย แ ห ง
ประเทศไทย

2. คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทน ประกอบดวยกรรมการจํานวน 3 คน วาระการดํารง
ตําแหนงคราวละ 3 ป (ตั้งแตวันที่ 1 กันยายน 2557 ถึงวันที่
31 สิงหาคม 2560) ดังนี้
1. นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
2. นายสมชาย พิพิธวิจิตรกร
กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
3. นายนาวา จันทนสุรคน
กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
ขอบเขต หนาที่ และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
1. หนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับดานการสรรหา
1.1 สรรหาบุ ค คลที่ มี คุ ณ สมบั ติ เ หมาะสมที่ จ ะดํ า รง
ตําแหนงเปนกรรมการบริษัท และผูบริหารระดับสูงในตําแหนง
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
วางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ หรือใหคณะ
กรรมการบริษทั พิจารณาคัดเลือกเพือ่ เสนอชือ่ ใหทปี่ ระชุมผูถ อื หุน
เปนผูแตงตั้งสําหรับกรณีอื่น
1.2 ในการสรรหาบุคคลเพื่อเสนอชื่อใหคณะกรรมการ
บริษัทหรือที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงตั้งเปนกรรมการบริษัท
หรือผูบ ริหารระดับสูงในตําแหนงตัง้ แตกรรมการผูจ ดั การใหญขนึ้ ไป
ตามที่กลาวในขอ 1.1 นั้น คณะกรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทนควรดําเนินการดังนี้
1.2.1 กําหนดคุณสมบัติและลักษณะสวนตัวอื่น
ที่ เ ห็ น ว า มี ค วามสํ า คั ญ ของกรรมการและผู  บ ริ ห ารระดั บ สู ง
ในตําแหนงตั้งแตกรรมการผูจัดการใหญขึ้นไป ที่ตองการสรรหา
เชน ความเปนผูน าํ ความรู และประสบการณ และความเชีย่ วชาญ
เฉพาะดานที่ตองการ มีคุณธรรมและความรับผิดชอบตอผลงาน
(Integrity and Accountability) ยึดมั่นในการทํางานอยางมี
หลักการและมาตรฐานเยีย่ งมืออาชีพ มีวฒ
ุ ภิ าวะและความมัน่ คง
และกลาแสดงความคิดเห็นที่แตกตางและเปนอิสระ เปนตน
1.2.2 พิจารณาความเปนอิสระของบุคคลที่จะ
เสนอชื่อใหเปนกรรมการประเภทอิสระของบริษัทวามีคุณสมบัติ
ครบถวนในการดํารงตําแหนงเปนกรรมการอิสระของบริษทั หรือไม
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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
ในการพิจารณาเสนอชือ่ กรรมการเดิมเขาดํารงตําแหนงตออีกวาระ
อาจประเมินจากจํานวนครัง้ ของการเขารวมประชุมคณะกรรมการ
บริษทั สวนบุคคลทีจ่ ะถูกเสนอชือ่ เปนกรรมการใหมอาจพิจารณา
จากจํานวนบริษัทที่บุคคลนั้นดํารงตําแหนงอยูกอนที่จะเขาเปน
กรรมการบริษัท
1.2.4 ตรวจสอบให ร อบคอบว า บุ ค คลที่ จ ะถู ก
เสนอชื่อนั้น มีคุณสมบัติตามกฎหมายและขอกําหนดของหนวย
ราชการ
1.3 ทบทวนและเสนอความเห็ น ต อ คณะกรรมการ
บริษทั เกีย่ วกับความเหมาะสมของขนาด (Size) และองคประกอบ
(Composition) ของคณะกรรมการบริษทั เพือ่ ใหการปฏิบตั หิ นาที่
ของคณะกรรมการบริษัทเปนอยางมีประสิทธิผล เชน ควรจะมี
จํานวนกรรมการเพียงพอที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อแตงตั้ง
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
กรรมการของคณะกรรมการชุดยอยทีค่ ณะกรรมการบริษทั จัดตัง้
ขึน้ และผูบ ริหารระดับสูงในตําแหนงตัง้ แตกรรมการผูจ ดั การใหญ
ขึ้ น ไป เพื่ อ ให ค ณะกรรมการบริ ษั ท หรื อ ที่ ป ระชุ ม ผู  ถื อ หุ  น
พิจารณาอนุมัติแลวแตกรณี คาตอบแทนในที่นี้ ใหหมายรวมถึง
(ก) คาตอบแทนประจํา (Retainer) ซึ่งเปนคาตอบแทนที่จาย
เปนรายเดือน (ข) คาเบี้ยประชุม (Attendance Fee) ซึ่งเปน
คาตอบแทนที่จายเปนรายครั้งตอการประชุมสําหรับกรรมการ
ที่เขารวมประชุม (ค) คาตอบแทนที่จายตามผลการดําเนินงาน
ของบริ ษั ท (Incentive) ซึ่ ง ได แ ก โบนั ส หรื อ บํ า เหน็ จ และ
(ง) ผลประโยชนอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด
2.2 เพื่อใหการพิจารณาคาตอบแทนมีความโปรงใส
เปนธรรม และสมเหตุสมผล คณะกรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทนควรดําเนินการพิจารณาคาตอบแทนตามหลักเกณฑ
และแนวทางดังตอไปนี้

2.2.1 คาตอบแทนควรสมเหตุสมผลและอยูใน
ระดับทีส่ ามารถทีจ่ ะดึงดูดและรักษากรรมการและผูบ ริหารระดับ
สูงที่มีคุณสมบัติที่บริษัทตองการ โดยอาจพิจารณาเปรียบเทียบ
กับขอมูลการจายคาตอบแทนของบริษัทอื่นที่มีการกํากับดูแล
กิจการที่ดีและเทียบเคียงกันได เชน ขนาดของกิจการ (Size)
ซึ่งอาจวัดไดจากยอดขายหรือยอดสินทรัพยรวม เปนตน ระดับ
ของกําไร (Profitablility) และความยากงายของการบริหาร
(Complexity)
2.2.2 คาตอบแทนกรรมการควรเหมาะสมและ
สอดคลองกับขอบเขตหนาทีค่ วามรับผิดชอบของกรรมการแตละคน
กรรมการที่ไดรับมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบมากขึ้น ก็ควร
ไดรับคาตอบแทนที่เพิ่มขึ้นดวย เชน กรรมการชุดยอย นอกจาก
จะไดรบั คาตอบแทนในฐานะทีเ่ ปนกรรมการบริษทั แลว ควรไดรบั
คาตอบแทนเพิ่มเติมในฐานะเปนกรรมการชุดยอยดวย ประธาน
กรรมการบริษัทและประธานคณะกรรมการชุดยอยควรไดรับ
คาตอบแทนมากกวาสมาชิกของคณะกรรมการบริษทั และสมาชิก
ของคณะกรรมการชุดยอยในอัตราที่เหมาะสม
2.2.3 ค า ตอบแทนของกรรมการที่ จ  า ยตาม
ผลการดําเนินงานประจําปของบริษัท เชน โบนัสกรรมการควร
เชื่อมโยงกับผลตอบแทนที่จายใหแกผูถือหุนในรูปของเงินปนผล
หากปใดมิไดมกี ารจายเงินปนผลแกผถู อื หุน ก็จะไมมกี ารพิจารณา
การจายโบนัสใหแกกรรมการ
2.2.4 กรรมการที่ เ ป น ผู  บ ริ ห ารของบริ ษั ท ด ว ย
จะไดรับคาตอบแทนในฐานะของผูบริหารเทานั้นจะไมไดรับ
คาตอบแทนในฐานะกรรมการของบริษัทแตอยางใด
2.3 ทบทวนและใหคําแนะนําตอกรรมการบริษัทเกี่ยว
กับความเหมาะสมของคาตอบแทนกรรมการเปนประจําทุกป โดย
พิจารณาตามหลักเกณฑและแนวทางการพิจารณาคาตอบแทน
ดังกลาวขางตนกอนนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณา
อนุมัติ
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
ผูบ ริหารระดับสูงในตําแหนงตัง้ แตกรรมการผูจ ดั การใหญขนึ้ ไปนัน้
ควรจะพิจารณาจากผลการดําเนินงานประจําปของบริษทั โดยรวม
ผลการปฏิบตั หิ นาทีใ่ นดานทีส่ าํ คัญอืน่ และการสรางผลตอบแทน
ใหแกบริษัทและผูถือหุนในระยะยาว นอกจากนี้ ควรจะเปรียบ
เทียบกับผลการดําเนินงานของบริษัทอื่นที่อยูในอุตสาหกรรม
เดียวกันที่เทียบเคียงกันไดประกอบพิจารณาดวย
2.5 ปฏิ บั ติ ห น า ที่ อื่ น ใดที่ เ กี่ ย วกั บ การกํ า หนด
คาตอบแทนตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

บริ ษั ท สหวิ ริ ย าสตี ล อิ น ดั ส ตรี จํ า กั ด (มหาชน)

3. ที่ปรึกษาภายนอก (Outside Advisors) ในการปฏิบัติ
หน า ที่ ข องคณะกรรมการสรรหาและกํ า หนดค า ตอบแทน
ให ค ณะกรรมการสรรหาและกํ า หนดค า ตอบแทนมี อํ า นาจ
ในการวาจางทีป่ รึกษาภายนอกตามทีเ่ ห็นวาจําเปนและเหมาะสม
เพื่อใหสามารถขอคําปรึกษาจากผูเชี่ยวชาญในเรื่องที่จะชวยให
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนสามารถปฏิบัติ
หนาที่ตามที่กําหนดไวในกฎบัตรนี้ไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
การรายงาน (Reporting Responsibilities) คณะ
กรรมการสรรหาและกํ า หนดค า ตอบแทนควรรายงานผล
การปฏิบัติหนาที่ตามที่กําหนดไวในกฏบัตรดังนี้
• รายงานผลการประชุมของคณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดคาตอบแทนหลังจากการประชุมทุกครัง้ ตอคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อทราบ นอกจากนี้ ควรรายงานตอคณะกรรมการบริษัท
ในเรื่องเกี่ยวกับการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนที่สําคัญอื่น
ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนเห็นวาคณะ
กรรมการบริษัทควรจะไดรับทราบ
• รายงานผลการปฏิบัติหนาที่คณะกรรมการสรรหา
และกําหนดคาตอบแทนในปที่ผานมาตอผูถือหุนโดยจัดทําเปน
รายงานและเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท

3. คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ
ที่ดี ประกอบดวยกรรมการจํานวน 3 คน วาระการดํารงตําแหนง
คราวละ 3 ป (ตัง้ แตวนั ที่ 4 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 3 ธันวาคม 2562)
ดังนี้
1. นายกมล จันทิมา
ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
2. นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย
กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
3. นายพิชัย เอื้อศิริทรัพย
กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี

ขอบเขต หนาที่ และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
1. เสนอทบทวนนโยบายการกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ข อง
บริษทั ตอคณะกรรมการบริษทั โดยยึดมัน่ ในปรัชญาในการดําเนิน
ธุรกิจและจริยธรรมธุรกิจของบริษัท รวมทั้งใหเปรียบเทียบกับ
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีที่เปนสากล
2. พั ฒ นาและทบทวนกระบวนการหรื อ แนวปฏิ บั ติ ใ น
การกํากับดูแลกิจการทีด่ ี เพือ่ นําเสนอหรือแนะนําตอคณะกรรมการ
บริษัท
3. ติดตามดูแลการปฏิบัติงานของฝายจัดการใหเปนไป
ตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ
บริษัทที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
4. ใหคาํ ปรึกษาฝายจัดการเรือ่ ง ความรับผิดชอบตอสังคม
ของบริษัท (Corporate Social Responsibility - CSR)
5. กํากับดูแลใหฝา ยจัดการของบริษัทมีแผนปฏิบัติงาน
ทีช่ ดั เจนในการปฏิบตั ติ ามนโยบาย CSR และติดตามผลการปฏิบตั ิ
ตามแผนงานของฝายจัดการ เพือ่ รายงานตอคณะกรรมการบริษทั
6. ทบทวนปรั ช ญาในการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ จริ ย ธรรมธุ ร กิ จ
จริ ย ธรรมกรรมการ จริ ย ธรรมของพนั ก งาน และแนวปฏิ บั ติ
ที่เกี่ยวของตามความเหมาะสม เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการ
บริษัท
7. พิจารณาวาจางที่ปรึกษาเฉพาะกิจจากภายนอกเกี่ยว
กับเรื่องการกํากับดูแลกิจการที่ดี เมื่อเห็นวามีความจําเปนและ
เหมาะสม ดวยคาใชจายของบริษัท
8. 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
9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
อันเกี่ยวเนื่องกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี
10. รายงานผลการดําเนินงานเกีย่ วกับการกํากับดูแลกิจการ
ของบริษทั ตอคณะกรรมการบริษทั เพือ่ ทราบตามวาระและโอกาส
อันควร อยางนอยปละสองครั้ง และตองรายงานโดยพลันตอ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบหรือพิจารณาในกรณีที่มีเรื่อง
ซึง่ มีผลกระทบตอบริษทั อยางมีนยั สําคัญ รวมทัง้ ใหความเห็นหรือ
ขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแกไขตามความเหมาะสม
11. รายงานการกํากับดูแลกิจการของบริษัทตอผูถือหุน
เพื่อทราบเปนประจําทุกป โดยเปดเผยไวในรายงานประจําป
(แบบ 56-2) ของบริษัท ไดแก
11.1 รายงานของคณะกรรมการกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การ
ที่ดี ที่ลงนามโดยประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
11.2 รายงานการปฏิ บั ติ ต ามหลั ก การกํ า กั บ ดู แ ล
กิจการทีด่ ที ตี่ ลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยหรือสํานักงานคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยประกาศกําหนด
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4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการจัดการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประกอบดวยกรรมการจํานวน 3 คน วาระการดํารงตําแหนงคราวละ
3 ป (ตั้งแตวันที่ 4 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 3 ธันวาคม 2562) 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
ความเสี่ยงที่สําคัญและดําเนินการ เพื่อใหมั่นใจไดวาองคกร
มีการจัดการความเสี่ยงอยางมีประสิทธิภาพและตอเนื่อง
4. ให ข  อ เสนอเพิ่ ม เติ ม สํ า หรั บ การจั ด การความเสี่ ย ง
รวมถึงปญหาและอุปสรรคในการพัฒนาระบบการบริหารความเสีย่ ง
ใหแกคณะกรรมการบริษัททราบ
5. ขอความเห็ น จากที่ ป รึ ก ษาภายนอก เมื่ อ เห็ น ว า มี
ความจําเปนและเหมาะสม รวมทัง้ การไดรบั การอบรมเสริมสราง
ความรูในเรื่องที่เกี่ยวของตอการดําเนินงานของคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง โดยบริษัทเปนผูรับผิดชอบคาใชจาย
6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
อันเกี่ยวเนื่องกับการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการจัดการประกอบดวย
ผูบริหารจํานวน 8 คน ดังนี้
1. นายวิน วิริยประไพกิจ
ประธานคณะกรรมการจัดการ
2. นายนาวา จันทนสุรคน
กรรมการจัดการ
3. นายกิตติศักดิ์ มาพะเนาว
กรรมการจัดการ
4. นายณรงคฤทธิ์ โชตินุชิตตระกูล
กรรมการจัดการ
5. นายสมศักดิ์ ศิวะไพบูลย
กรรมการจัดการ
6. นายถาวร คณานับ
กรรมการจัดการ
7. นายมนินทร อินทรพรหม
กรรมการจัดการ
8. นายยงยุทธ มลิทอง
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
ที่ ไ ด รั บ อนุ มั ติ จ ากคณะกรรมการบริ ษั ท รวมทั้ ง การติ ด ตาม
และวิเคราะหผลการดําเนินการตามนโยบายและตามแผนงาน
เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
3. อํานาจตางๆ ของคณะกรรมการจัดการ ใหเปนไปตาม
และ/หรือจํากัดขอบเขตโดยแผนภูมิการอนุมัติภายใตอํานาจ
ดําเนินการ (Authorisation Chart) ที่อนุมัติโดยคณะกรรมการ
บริษัท
4. ดํ า เนิ น การเรื่ อ งอื่ น ใดตามที่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท
มอบหมาย

บริ ษั ท สหวิ ริ ย าสตี ล อิ น ดั ส ตรี จํ า กั ด (มหาชน)

การสรรหาและแตงตั้งกรรมการ
และผูบริหารระดับสูงสุด
1. กรรมการอิสระ
• คณะกรรมการสรรหาและกํ า หนดค า ตอบแทนได
กําหนดหลักเกณฑในการคัดเลือกกรรมการอิสระไวในกฎบัตร
ของคณะกรรมการชุดนี้ ซึ่งมีรายละเอียดขอมูลปรากฎอยูใน
กฎบั ต รของคณะกรรมการสรรหาและกํ า หนดค า ตอบแทน
ในขอที่ 5.1.2
• คุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท มีรายละเอียด
ขอมูลเกี่ยวกับการกําหนดจํานวนและคุณสมบัติของกรรมการ
อิสระ ดังนี้
(1) โครงสรางคณะกรรมการบริษัท ตองมีกรรมการ
อิสระอยางนอยหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมดของ
บริษัท แตตองไมนอยกวาสามคน
(2) กรรมการอิสระแตละคนของบริษัท ตองเปนไป
ตามหลักเกณฑดังตอไปนี้
(ก) ถือหุนไมเกินรอยละ 0.5 ของจํานวนหุน
ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย
บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท
ทั้งนี้ ใหนับรวมการถือหุนของผูที่เกี่ยวของของกรรมการอิสระ
รายนั้นๆ ดวย
(ข) ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวม
บริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจํา หรือ
ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม
บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือของผูมีอํานาจ
ควบคุมของบริษทั เวนแตจะไดพน จากการมีลกั ษณะดังกลาวมา
แลวไมนอ ยกวาสองปกอ นไดรบั การแตงตัง้ ทัง้ นี้ ลักษณะตองหาม
ดังกลาว ไมรวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเปนขาราชการ หรือ
ทีป่ รึกษาของสวนราชการซึง่ เปนผูถ อื หุน รายใหญ หรือผูม อี าํ นาจ
ควบคุมของบริษัท
(ค) ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสาย
โลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เปน
บิดามารดา คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร
ของผูบ ริหาร ผูถ อื หุน รายใหญ ผูม อี าํ นาจควบคุม หรือบุคคลทีจ่ ะ
ไดรับการเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท
หรือบริษัทยอย

(ง) ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับ
บริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือ
ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวาง
การใชวจิ ารณญาณอยางอิสระของตน รวมทัง้ ไมเปนหรือเคยเปน
ผูถือหุนที่มีนัย หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูที่มีความสัมพันธ
ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุน
รายใหญ หรือผูม อี าํ นาจควบคุมของบริษทั เวนแตจะไดพน จากการมี
ลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนไดรับการแตงตั้ง
ความสัมพันธทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทํารายการ
ทางการคาที่กระทําเปนปกติเพื่อประกอบกิจการ การเชาหรือ
ใหเชาอสังหาริมทรัพย รายการเกี่ยวกับสินทรัพยหรือบริการ หรือ
การให ห รื อ รั บ ความช ว ยเหลื อ ทางการเงิ น ด ว ยการรั บ หรื อ
ใหกยู มื คํา้ ประกัน การ ใหสนิ ทรัพยเปนหลักประกันหนีส้ นิ รวมถึง
พฤติการณอื่นทํานองเดียวกัน ซึ่งเปนผลใหบริษัทหรือคูสัญญา
มี ภ าระหนี้ ที่ ต  อ งชํ า ระต อ อี ก ฝา ยหนึ่ ง ตั้ ง แต ร  อ ยละสามของ
สินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแตยี่สิบลานบาทขึ้นไป
แลวแตจํานวนใดจะตํ่ากวา ทั้งนี้ การคํานวณภาระหนี้ดังกลาว
ใหเปนไปตามวิธีการคํานวณมูลคาของรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑใน
การทํารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันโดยอนุโลม แตในการพิจารณาภาระหนี้
ดังกลาว ใหนับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหวางหนึ่งปกอนวันที่มี
ความสัมพันธทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
(จ) ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท
บริษทั ใหญ บริษทั ยอย บริษทั รวม ผูถ อื หุน รายใหญ หรือผูม อี าํ นาจ
ควบคุมของบริษัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม
หรือหุนสวนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของบริษัท
บริษทั ใหญ บริษทั ยอย บริษทั รวม ผูถ อื หุน รายใหญหรือผูม อี าํ นาจ
ควบคุมของบริษัทสังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะ
ดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนไดรับการแตงตั้ง
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(ฉ) ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพ
ใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
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) ไม เ ป น กรรมการที่ ไ ด รั บ การแต ง ตั้ ง ขึ้ น
เพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญหรือ
ผูถือหุนซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญ
(ซ) ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกัน
และเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทยอย
หรือไมเปนหุนสวนที่มีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มี
สวนรวมบริหารงานลูกจาง พนักงาน ทีป่ รึกษาทีร่ บั เงินเดือนประจํา
หรือถือหุน เกินรอยละหนึง่ ของจํานวนหุน ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมด
ของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและ
เปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทยอย
(ฌ) ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถให
ความเห็ น อย า งเป น อิ ส ระเกี่ ย วกั บ การดํ า เนิ น งานของบริ ษั ท
ภายหลังที่ไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการอิสระที่มีลักษณะ
เปนไปตามวรรคหนึ่ง (ก) ถึง (ฌ) แลว กรรมการอิสระอาจไดรับ
มอบหมายจากคณะกรรมการใหตัดสินใจในการดําเนินกิจการ
ของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับ
เดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท
โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององคคณะ (Collective Decision) ได
หมายเหตุ :
• ผูท เี่ กีย่ วของ หมายความวา บุคคลตามมาตรา 258 แหง
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
• ผูถือหุนที่มีนัย หมายความวา ผูถือหุนในกิจการใด
เกินกวารอยละสิบของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ
กิจการนั้น และการถือหุนดังกลาวใหนับรวมหุนที่ถือโดยผูที่
เกี่ยวของดวย
• หุนสวน หมายความวา บุคคลที่ไดรับมอบหมายจาก
สํานักงานสอบบัญชี หรือผูใหบริการทางวิชาชีพ ใหเปนผูลง
ลายมือชื่อในรายงานการสอบบัญชี หรือรายงานการใหบริการ
ทางวิชาชีพ (แลวแตกรณี) ในนามของนิติบุคคลนั้น
• กรรมการทีม่ สี ว นรวมบริหารงาน หมายความวา กรรมการ
ที่ดํารงตําแหนงเปนผูบริหาร กรรมการที่ทําหนาที่รับผิดชอบ
เยีย่ งผูบ ริหารและกรรมการทีม่ อี าํ นาจลงนามผูกพัน เวนแตแสดง
ไดวาเปนการลงนามผูกพันตามรายการที่คณะกรรมการมีมติ
อนุมัติไวแลว และเปนการลงนามรวมกับกรรมการรายอื่น
• บริษัทยอยลําดับเดียวกัน หมายถึง บริษัทยอยตั้งแต
สองบริษัทขึ้นไปที่มีบริษัทใหญเปนบริษัทเดียวกัน

กรรมการซึ่ ง มี อํ า นาจลงลายมื อ ชื่ อ แทนบริ ษั ท คื อ
นายวิทย วิริยประไพกิจ หรือนายกมล จันทิมา หรือนายสมชาย
พิ พิ ธ วิ จิ ต รกร หรื อ นายวิ น วิ ริ ย ประไพกิ จ หรื อ นายนาวา
จันทนสุรคน กรรมการสองในหาคนนี้ลงลายมือชื่อรวมกันและ
ประทับตราสําคัญของบริษัท

2. กรรมการและผูบริหารระดับสูงสุด
• คณะกรรมการสรรหาและกํ า หนดค า ตอบแทนได
กําหนดหลักเกณฑในการคัดเลือกบุคคลดังกลาวไวในกฎบัตร
ของคณะกรรมการชุดนี้ ในขอที่ 5.1.2 ดังนี้
“5.1.2 ในการสรรหาบุ ค คลเพื่ อ เสนอชื่ อ ให ค ณะ
กรรมการบริ ษั ท หรื อ ที่ ป ระชุ ม ผู  ถื อ หุ  น พิ จ ารณาแต ง ตั้ ง เป น
กรรมการบริษัทหรือผูบริหารระดับสูงในตําแหนงตั้งแตกรรมการ
ผู  จั ด การใหญ ขึ้ น ไปนั้ น คณะกรรมการสรรหาและกํ า หนด
คาตอบแทนควรดําเนินการ ดังนี้
5.1.2.1 กํ า หนดคุ ณ สมบั ติ แ ละลั ก ษณะ
สวนตัวอื่นที่เห็นวามีความสําคัญของกรรมการ และผูบริหาร
ระดั บ สู ง ในตํ า แหน ง ตั้ ง แต ก รรมการผู  จั ด การใหญ ขึ้ น ไป
ที่ตองการสรรหา เชน มีความเปนผูน าํ ความรู ประสบการณ และ
ความเชีย่ วชาญเฉพาะดานทีต่ อ งการ มีคณ
ุ ธรรม และความรับผิดชอบ
ตอผลงาน (Integrity and Accountability) ยึดมั่นในการทํางาน
อยางมีหลักการและมาตรฐานเยี่ยงมืออาชีพ มีวุฒิภาวะและ
ความมั่นคง และกลาแสดงความคิดเห็นที่แตกตางและเปน
อิสระ เปนตน
5.1.2.2 พิจารณาความเปนอิสระของบุคคล
ที่ จ ะเสนอชื่ อ ให เ ป น กรรมการประเภทอิ ส ระของบริ ษั ท ว า มี
คุณสมบัติครบถวนในการดํารงตําแหนงเปนกรรมการอิสระของ
บริษัทหรือไม
5.1.2.3 พิจารณาความเพียงพอของการอุทศิ
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
ที่จะเขาเปนกรรมการบริษัท
5.1.2.4 ตรวจสอบใหรอบคอบวาบุคคลทีจ่ ะ
ถูกเสนอชื่อนั้น มีคุณสมบัติตามกฎหมายและขอกําหนดของ
หนวยงานราชการ”

บริ ษั ท สหวิ ริ ย าสตี ล อิ น ดั ส ตรี จํ า กั ด (มหาชน)

สิทธิของผูถือหุนรายยอยในการแตงตั้งกรรมการ บริษัท
ไดแจงไปยังตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรือ่ ง ขอเชิญผูถ อื หุน
เสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป รวมทั้ง
การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขารับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการ
บริ ษั ท ทุ ก ป โดยให นํ า เสนอมายั ง บริ ษั ท ล ว งหน า ทางระบบ
ไปรษณียอ เิ ล็กทรอนิกส หรือทางไปรษณีย มายังเลขานุการบริษทั
ภายในระยะเวลาที่กําหนดและปฏิบัติตามหลักเกณฑที่บริษัท
ประกาศไวบนเว็บไซตของบริษัท
ทั้งนี้ เมื่อบริษัทเขาสูกระบวนการฟนฟูกิจการ โดยคําสั่ง
ศาลลมละลายกลางมีคําสั่งเห็นชอบดวยแผนฟนฟูกิจการ และ
ในแผนฯ ได กํ า หนดให บ ริ ษั ท เป น ผู  บ ริ ห ารแผนฯ เมื่ อ วั น ที่
15 ธันวาคม 2559 ซึ่งสงผลใหอํานาจของผูถือหุนสิ้นสุดลง จึงไม
สามารถพิจารณาการเปลีย่ นแปลงกรรมการตามรอบทีก่ าํ หนดได
ทัง้ นี้ หากมีความจําเปนตองเปลีย่ นแปลงกรรมการ จะตองดําเนินการ
รองขอตอศาลลมละลายกลางเพื่อพิจารณา

การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัท
ยอยและกิจการที่เปนการรวมคา
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
หรื อ กิ จ การที่ เ ป น การร ว มค า และผู  บ ริ ห ารดั ง กล า วยั ง ต อ ง
จัดทําและรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทยอย และกิจการ
ที่เปนการรวมคา เปนรายเดือน รวมถึงการกําหนดเปาหมาย
และทิศทางในการดําเนินงานตางๆ ของบริษัทดังกลาว ตองเปน
แนวทางเดียวกันกับการดําเนินงานของบริษัท
• ตามแนวปฏิบตั บิ ริษทั วาดวยเรือ่ ง ความขัดแยงทาง
ผลประโยชนของบริษทั ไดกาํ หนดไววา พนักงานทุกคน ซึง่ รวมถึง
กรรมการผูจัดการใหญ ตองไมเขาไปเปนกรรมการหรือผูบริหาร
ในกิจการธุ ร กิ จ ใดๆ ที่ มี ลั ก ษณะเป น การแข ง ขั น โดยตรงหรื อ
โดยออมกับบริษทั รวมถึงเปนกรรมการของบริษทั อืน่ ซึง่ ทําการคา
หรือกําลังติดตอที่จะทําการคากับบริษัท เวนแตเปนการไปดํารง
ตําแหนงในบริษทั ในเครือของบริษทั ซึง่ คณะกรรมการบริษอั นุมตั แิ ลว

2. การเปดเผยขอตกลงระหวางบริษทั กับผูถ อื หุน อืน่
ในการบริหารจัดการกิจการที่เปนการรวมคา
• มีการกําหนดขอตกลงในสัญญารวมทุนระหวาง
บริษัทกับบริษัทอื่น ที่ถือหุน ในบริษัท เหล็กแผนรีดเย็นไทย
จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนการรวมคา ในเรื่องที่เกี่ยวกับขอตกลง
ทางธุรกิจ และการจัดสรรตําแหนงกรรมการ และ/หรือกรรมการ
ผูจัดการ และ/หรือผูบริหารระดับสูง จากผูถือหุนแตละกลุม เพื่อ
ไปดํารงตําแหนงดังกลาวในบริษัทที่เปนการรวมคา ซึ่งผูถือหุนฯ
ตองดําเนินการตามขอตกลงตามสัญญารวมทุน (Joint Venture
Agreement) ดังกลาวที่ไดตกลงรวมกัน

การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน
1. กฎหมายที่เกี่ยวของและนโยบายของบริษัทใน
การกํากับดูแลเรือ่ งการใชขอ มูลภายใน เพือ่ ปองกันการกระทํา
อันไมเปนธรรมเกี่ยวกับการซื้อหรือขายหลักทรัพยของบริษัท
ซึ่งจะกอใหเกิดความเสมอภาคและยุติธรรมตอผูถือหุนทุกราย
อยางเทาเทียมกัน มีดังนี้
• พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
พ.ศ. 2535
• ประกาศสํ า นั ก งานคณะกรรมการกํ า กั บ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ สจ. 12/2552 เรือ่ ง การจัดทํา
และเปดเผยรายงานการถือหลักทรัพยของกรรมการ ผูบริหาร
และผูสอบบัญชี ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2552
• นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท พ.ศ.
2557 คณะกรรมการบริ ษั ท จะกํ า กั บ ดู แ ลและติ ด ตามให มี
การปฏิบตั ติ ามแนวปฏิบตั วิ า ดวยเรือ่ ง การเก็บรักษาและปองกัน
การใชขอ มูลภายในของบริษทั เพือ่ การซือ้ หรือขายหลักทรัพยของ
บริษัท เพื่อขจัดปญหาเรื่องการใชขอมูลภายในในการซื้อหรือ
ขายหลักทรัพยของบริษัท รวมทั้งใหมีการสื่อสารใหผูที่เกี่ยวของ
ทุกฝายไดทราบ
• แนวปฏิบัติคณะกรรมการบริษัท วาดวยเรื่อง
การเก็บรักษาและปองกันการใชขอมูลภายใน เพื่อการซื้อหรือ
ขายหลักทรัพยของบริษัท (ฉบับที่ 4) ซึ่งไดประกาศ ณ วันที่
2 มีนาคม 2558 และมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 2 มีนาคม 2558
เปนตนไป ดังนี้
- กรรมการและพนั ก งานจะต อ งไม ใ ช ข  อ มู ล
ภายในที่เกิดขึ้นแลว หรือกําลังจะเกิดขึ้นในการดําเนินธุรกิจของ
บริษัท เพื่อแสวงหาผลประโยชนสําหรับตนเองหรือผูอื่น และจะ
ตองไมนาํ ขอมูลภายในดังกลาวไปใชในการซือ้ หรือขายหลักทรัพย
ของบริษทั หรือไปใชในการแนะนําการซือ้ หรือขายหลักทรัพยของ
บริษัทแกผูอื่นดวย
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- กรรมการและพนักงานทีเ่ ปนเจาของขอมูล
หรือครอบครองขอมูลภายใน จะตองดูแลรักษาขอมูลภายใน
ที่ยังไมไดเปดเผยตอสาธารณชนใหมีความรัดกุม และจํากัด
การเขาถึงขอมูลทีย่ งั ไมไดเปดเผยตอสาธารณชน โดยใหรบั รูเ ฉพาะ
ผูที่เกี่ยวของและจําเปนเทานั้น รวมทั้งจะตองไมเปดเผยขอมูล
ภายในดังกลาวตอสาธารณชน ยกเวนเปนไปตามกฎหมาย หรือ
เปนผูม อี าํ นาจของบริษทั หรือเปนผูไ ดรบั มอบหมายจากผูม อี าํ นาจ
ของบริษทั ใหเปดเผยขอมูลภายในหรือสามารถแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับขอมูลภายในของบริษัทได
- กรรมการและผูบ ริหารจะตองไมซอื้ หรือขาย
โอนหรือรับโอนหลักทรัพยของบริษัทที่ตนเอง คูสมรส และบุตร
ทีย่ งั ไมบรรลุนติ ภิ าวะ เปนผูถ อื ภายหลังจากระยะเวลาหนึง่ เดือน
นับตัง้ แตวนั สิน้ สุดของแตละไตรมาส จนถึงวันถัดจากวันทีบ่ ริษทั
ไดเปดเผยงบการเงินตอสาธารณชน
- การรายงานการถือครองหลักทรัพยของบริษทั
ใหกรรมการและผูบ ริหารตัง้ แตพนักงานผูด าํ รงตําแหนงผูจ ดั การ
ทั่วไปจนถึงกรรมการผูจัดการใหญและประธานเจาหนาที่บริหาร
กลุม และใหหมายความรวมถึงพนักงานผูดํารงตําแหนงใน
สายงานบัญชีหรือการเงิน ที่เปนระดับผูจัดการฝายขึ้นไป หรือ
เทียบเทา และผูด าํ รงตําแหนงในหนวยงานทีด่ แู ลงานดานนักลงทุน
สัมพันธ ที่เปนระดับผูจัดการสวนขึ้นไป หรือเทียบเทา รายงาน
ภายในสามสิบวัน นับแตวันที่บุคคลผูนั้นไดรับการแตงตั้งให
ดํารงตําแหนงเปนกรรมการหรือผูบริหารของบริษัทแลวแตกรณี
และใหบุคคลดังกลาวรายงานภายในสามวันทําการ นับแตวันที่
ซื้อหรือขายหลักทรัพยของบริษัท ตามแนวปฏิบัติคณะกรรมการ
บริษัทกําหนด
2. การกํ า กั บ ดู แ ลให มี ก ารถื อ ปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย
ที่เกี่ยวของและนโยบายของบริษัท
• มีการควบคุมดูแลใหมีการเก็บรักษาขอมูลสําคัญ
ของบริษัทกอนเปดเผยไปยังตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
และเปดเผยทันทีทคี่ ณะกรรมการบริษทั มีมติในเรือ่ งดังกลาว โดย
เปดเผยผานตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย กอนทีจ่ ะมีการเปดเผย
ผานสื่ออื่นๆ ทั้งนี้ เพื่อใหผูถือหุนและผูลงทุนไดรับทราบขอมูล
สารสนเทศของบริษัทอยางเทาเทียมกัน
• มีการรายงานใหที่ประชุมคณะกรรมการกํากับดูแล
กิจการที่ดีทราบเปนรายไตรมาส ถึงการถือครองหลักทรัพยของ
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 วาดวยเรื่อง การเก็บรักษาและ
ป อ งกั น การใช ข  อ มู ล ภายใน เพื่ อ การซื้ อ หรื อ ขายหลั ก ทรั พ ย
ของบริษัท
• บริษัทกําหนดมาตรการลงโทษฐานผิดวินัย กรณี
พนักงานกระทําการใดๆ อันอาจทําใหบริษทั ไดรบั ความเสือ่ มเสีย
ชือ่ เสียง ตลอดจนแสวงหาผลประโยชนสว นตัวหรือผูอ นื่ โดยอาศัย
ตําแหนงหนาที่การงานที่ทํากับบริษัท หรือนําความลับเกี่ยวกับ
การบริหารงาน ระบบงาน การผลิต รวมทัง้ ขอมูลอืน่ ใดของบริษทั
ไปเปดเผย ตามแนวปฏิบัติวาดวยเรื่อง มาตรการโทษทางวินัย
และการดําเนินการทางวินัย อางถึง ระเบียบและนโยบายดาน
บริหารงานบุคคล ฉบับที่ 4/2551 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2551
เรื่อง วินัยและโทษทางวินัย

คาตอบแทนผูสอบบัญชีในป 2559
1. คาตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)
บริ ษั ท บริ ษั ท ย อ ย และกิ จ การที่ เ ป น การร ว มค า ใน
ประเทศไทย ไดแก บริษทั ทาเรือประจวบ จํากัด บริษทั เวสทโคสท
เอ็ น จิ เ นี ย ริ่ ง จํ า กั ด และบริ ษั ท เหล็ ก แผ น รี ด เย็ น ไทย จํ า กั ด
(มหาชน) มีรายการคาตอบแทนการสอบบัญชีใหแกสํานักงาน
สอบบัญชี บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จํากัด ทีผ่ สู อบบัญชี
สังกัด บุคคล หรือกิจการทีเ่ กีย่ วของกับผูส อบบัญชีและสํานักงาน
สอบบัญชีทผี่ สู อบบัญชีสงั กัด ในรอบปบญ
ั ชีทผี่ า นมามีจาํ นวนเงิน
รวม 4,055,000 บาท

2. คาบริการอื่น (Non-audit fee)
บริษทั และบริษทั ยอยในประเทศไทย (บริษทั ทาเรือประจวบ
จํากัด) มีรายการคาตอบแทนของงานบริการอืน่ ซึง่ ไดแก คาบริการ
ตรวจสอบโครงการที่ไดรับสงเสริมการลงทุนที่ประสงคจะขอใช
สิทธิและประโยชนยกเวนภาษีเงินไดนติ บิ คุ คลประจําปในอนาคต
อันเกิดจากการตกลงกันทีย่ งั ใหบริการไมแลวเสร็จในรอบปบญ
ั ชี
ที่ผานมา ใหแกสํานักงานสอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย
สอบบัญชี จํากัด ทีผ่ สู อบบัญชีสงั กัด บุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วของ
กับผูสอบบัญชีและสํานักงานสอบบัญชีดังกลาวมีจํานวนเงิน
รวม 60,000 บาท

บริ ษั ท สหวิ ริ ย าสตี ล อิ น ดั ส ตรี จํ า กั ด (มหาชน)

ความรับผิดชอบตอสังคม

นโยบายภาพรวม

การดําเนินงานและการจัดทํารายงาน

บริษัทมีนโยบายใหการดําเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัท
ยอยเปนไปดวยความรับผิดชอบตอสังคม สิ่งแวดลอม และกลุม
ผูมีสวนไดเสีย (Stakeholders) ตามแนวทางความรับผิดชอบตอ
สังคมของกิจการที่จัดทําโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
โดยปรากฏอยูในรายงานความรับผิดตอสังคมของบริษัท ซึ่งได
จัดพิมพเปนรูปเลมและเผยแพรผา นเว็บไซต www.ssi-steel.com
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)”

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

การดําเนินธุรกิจที่มีผลกระทบตอ
ความรับผิดชอบตอสังคม
บริษัทไดมีการดําเนินธุรกิจโดยพยายามหลีกเลี่ยงการเกิด
ขอขัดแยงหรือขอพิพาทกับผูมีสวนไดเสีย (Stakeholders) เชน
ลูกคา คูคา คูแขงทางการคา พนักงาน สังคมและชุมชน ที่บริษัท
เขาไปเกี่ยวของดวย ทั้งนี้ บริษัทไดมีกลไกในการกํากับดูแลให
หนวยงานตางๆ ภายในบริษัทถือปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
กั บ การดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท (Legal Compliance) โดย
การจั ด ทํ า บั ญ ชี ร ายชื่ อ กฎหมายและกฎเกณฑ ที่ บ ริ ษั ท ต อ ง
ถือปฏิบตั ิ ตลอดจนการปรับปรุงบัญชีรายชือ่ กฎหมายดังกลาวใหเปน
ปจจุบันอยูอยางสมํ่าเสมอ โดยใหแตละหนวยงานที่เกี่ยวของได
ทําการสอบทานการปฏิบตั ติ ามกฎหมายทีเ่ กีย่ วของ แลวรายงาน
ผลมายังสํานักกฎหมายกลุม (Group Legal Office) เพือ่ รวบรวม
ขอมูลสําหรับนําเสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส
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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

กิจกรรมเพื่อประโยชนตอสังคม
และสิ่งแวดลอม (After Process)
บริษทั ยังคงมุง เนนการพัฒนาสังคมและชุมชนตามแนวทาง
การพัฒนาอยางยัง่ ยืน เพือ่ สรางความแข็งแกรงใหกบั กลุม ผูม สี ว น
ไดเสียบนหลักพืน้ ฐานสามประการคือ ความคิดสรางสรรค การมี
สวนรวมของผูม สี ว นไดเสีย และประสิทธิภาพของการดําเนินการ
โดยในป 2558 บริษัทไดดําเนินโครงการเพื่อสังคมและชุมชน
42 โครงการ แบงออกเปนสองสวน สวนแรก คือ การพัฒนาทุน
ทางสังคมซึ่งมุงเนนการสรางความแข็งแกรงใหกับผูดอยโอกาส
ในสังคม และสวนที่สอง คือ การพัฒนาชุมชน ใน 4 ดานหลัก คือ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดลอม
การสงเสริมอาชีพและพัฒนารายได และการพัฒนาคุณภาพ
ชีวติ ทีด่ ี รวมทัง้ การสนับสนุนเพิม่ เติมในกิจกรรมดานศาสนาและ
วัฒนธรรมพื้นถิ่น โดยมีตัวอยางกิจกรรมที่บริษัทไดดําเนินการ
ในป 2559 ดังนี้
บริษทั ไดรว มกับพันธมิตรอุตสาหกรรมเหล็กในฐานะองคกร
รวมจัด ไดแก บริษัท เหล็กแผนรีดเย็นไทย จํากัด (มหาชน)
(TCRSS) บริษัท เอ็นเอส-สยามยูไนเต็ดสตีล จํากัด (NS-SUS)
บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จํากัด (NS Blue Scope)
และบริษทั เจเอฟอี สตีล กัลวาไนซิง่ (ประเทศไทย) จํากัด (JSGT)
จัดการแขงขันเดิน-วิ่งการกุศล “ฅนเหล็กมินิมาราธอน 2559”
มอบเงินรายไดจากการจัดการแขงขัน โดยไมหกั คาใชจา ยจํานวน
2 ลานบาท แกมูลนิธิผูดูแล และใหความชวยเหลือผูดอยโอกาส
โดยมีผูเขารวมกิจกรรมกวา 1,200 คน
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 2559 บริษัทไดมอบทุนใหแกนักเรียน
จํานวน 22 โรงเรียน รวม 256 ทุน รวมมูลคา 590,000 บาท และ
มีพนักงานรวมมอบทุนสวนตัวในนาม “ทุนนี้ เพื่อนอง” จํานวน
97 ทุน รวมมูลคา 123,000 บาท

บริ ษั ท ได ดํ า เนิ น โครงการทางด า นการพั ฒ นาเยาวชน
ประกอบดวยโครงการโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงเพือ่ ความยัง่ ยืน
โครงการยุวเกษตรอินทรีย โครงการสภาเยาวชนระดับหมูบาน
โครงการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น
บริษัทใหความสําคัญเปนอยางยิ่งตอความรับผิดชอบตอ
สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งนอกจากการควบคุม
ดูแลกระบวนการผลิตเพื่อใหมั่นใจวามวลสารที่ระบายออกจาก
กระบวนการผลิตไมสง ผลกระทบตอคุณภาพชีวติ และอาชีวอนามัย
ของพนักงานและคนในชุมชน บริษัทยังไดรวมมือกับหนวยงาน
ที่เกี่ยวของในการดําเนินกิจกรรมรณรงคและสงเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง ประกอบดวยโครงการ “เอสเอสไอ
รักษชายหาด” กิจกรรม “สองลอรักษบางสะพาน” โครงการ
“ธนาคารขยะเอสเอสไอสําหรับสถานศึกษา” โครงการ “คาย
นักอนุรักษรุนเยาว” และโครงการ “Super Smart & Intelligent
Kids 2015” (SSI KIDS) เพื่อสรางสงเสริมใหเยาวชนดูแลรักษา
แหลงนํา้ ของตนใหมคี ณ
ุ ภาพดี พรอมทัง้ เรียนรูว ธิ กี ารเก็บตัวอยาง
นํ้าวิเคราะหและตรวจสอบคุณภาพนํ้า
โครงการ “เอสเอสไออาสา” ในรูปแบบจิตอาสาพนักงาน
เปนกิจกรรมทีใ่ หพนักงานและผูบ ริหารของบริษทั รวมทํากิจกรรม
และดําเนินการชวยเหลือสังคมและชุมชนในเขตอําเภอบางสะพาน
เพื่อสรางความภูมิใจในตนเองใหกับพนักงาน โดยในป 2559
พนักงานของบริษัทไดรวมมือดําเนินกิจกรรมเอสเอสไออาสา
ภายใตโครงการ “25 ป เอสเอสไอ 250 ความดีพันดวงใจอาสา”
จํานวน 15 กิจกรรม รวมพนักงานเขารวมกิจกรรมทัง้ สิน้ 254 คน
หรือคิดเปน 2,032 ชัว่ โมงงาน และประชาชนในชุมชนรวมกิจกรรม
อาสาพัฒนาชุมชน ทั้งสิ้น 201 คน หรือคิดเปน 1,608 ชั่วโมงงาน

การตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น
คณะกรรมการบริษัทมีความมุงมั่นที่จะดําเนินธุรกิจโดย
ยึดหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบตอสังคม
เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน และเล็งเห็นวาการทุจริตคอรรัปชั่น
นั้นเปนภัยรายที่บั่นทอนทําลายองคกร และประเทศชาติโดยรวม
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 Companies of Thailand’s Private Sector Collective
Action Coalition Against Corruption) จากคณะกรรมการ
แนวร ว มปฏิ บั ติ ข องภาคเอกชนไทยในการต อ ต า นการทุ จ ริ ต
เมือ่ วันที่ 22 มกราคม 2559 โดยในป 2559 บริษทั มีการดําเนินการ
ดังนี้
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แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกํากับดูแลเพื่อควบคุม
ปองกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริต
คอรรัปชั่นของบริษัท สรุปไดดังนี้
1. นโยบายและระเบียบรวมทัง้ แนวปฏิบตั ทิ เี่ กีย่ วของ
กับการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น
บริษทั ไดประกาศใชนโยบายคณะกรรมการบริษทั เรือ่ ง
การตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น และแนวปฏิบัติคณะกรรมการ
บริษทั วาดวยเรือ่ ง การตอตานการทุจริตคอรรปั ชัน่ ตัง้ แตป 2557
ซึ่ ง เป น การยื น ยั น ถึ ง เจตจํ า นงและความคาดหวั ง ของบริ ษั ท
ในการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น
สําหรับนโยบายคณะกรรมการบริษทั เรือ่ ง 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
บริษัทยอย และกิจการที่ควบคุมรวมกันของบริษัทไดนํานโยบาย
เรื่อง การตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น รวมถึงประกาศ หรือแนว
ปฏิบัติที่ออกโดยอาศัยนโยบายฉบับนี้ไปถือปฏิบัติดวย
ส ว นแนวปฏิ บั ติ ค ณะกรรมการบริ ษั ท ว า ด ว ยเรื่ อ ง
การตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น ไดกําหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การรับหรือใหของขวัญหรือของกํานัล การเลีย้ งรับรองและคาใชจา ย
ที่ เ กี่ ย วข อ ง การบริ จ าค หรื อ เงิ น บริ จ าคหรื อ เงิ น สนั บ สนุ น
เพื่อการกุศลหรือสาธารณกุศลหรือสาธารณประโยชน การให
ความชวยเหลือทางการเมือง และวิธีปฏิบัติเมื่อพบการทุจริต
คอร รั ป ชั่ น เพิ่ ม เติ ม จากการปฏิ บั ติ ต ามวิ ถี เ อสเอสไอ (SSI
WAY) ซึ่งไดกลาวถึงเรื่องการตั้งมั่นในจริยธรรม ในปรัชญา
ในการดําเนินธุรกิจของบริษัท และเรื่องความซื่อสัตย ที่ปรากฏ
ในจริยธรรมธุรกิจ จริยธรรมพนักงาน และคานิยมของบริษัท
รวมทั้งเรื่องการดําเนินการดานจริยธรรมของพนักงานในสวน
ที่เกี่ยวของกับความขัดแยงทางผลประโยชน ที่กําหนดไวในแนว
ปฏิบัติ วาดวยเรื่อง ความขัดแยงทางผลประโยชน
2. การสือ่ สารนโยบายและระเบียบรวมทัง้ แนวปฏิบตั ิ
ที่เกี่ยวของกับการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น
บริษัทไดใหความสําคัญในการสื่อสารนโยบายและ
ระเบียบรวมทั้งแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของกับการตอตานการทุจริต
คอรรปั ชัน่ ซึง่ พนักงานทุกคนสามารถเขาถึงนโยบายและระเบียบ
รวมทั้งแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของกับการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น
ผานทางระบบ Intranet ของบริษทั นอกจากนี้ บริษทั ยังไดเปดเผย
นโยบายการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นไวบนเว็บไซตของบริษัท
อีกดวย

3. การฝกอบรม
บริษทั จัดใหมกี ารฝกอบรมเพือ่ สงเสริมใหผบู ริหารและ
พนักงานตระหนักในเรื่องการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นอยาง
ตอเนือ่ ง เพือ่ ใหมนั่ ใจวาพนักงานมีความรูค วามเขาใจอยางแทจริง
และสามารถปฏิบัติตามนโยบายคณะกรรมการบริษัท และแนว
ปฏิบัติคณะกรรมการบริษัท วาดวยเรื่อง การตอตานการทุจริต
คอรรปั ชัน่ โดยนอกจากทีไ่ ดมกี ารจัดสัมมนาใหพนักงานในบางสวน
แลวก็มีการบรรยายในหัวขอเรื่องนโยบายการตอตานการทุจริต
ของบริษัทในการปฐมนิเทศใหแกพนักงานใหม ซึ่งในป 2559
บริษัทจัดปฐมนิเทศทั้งหมด 4 ครั้ง
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4. การขับเคลื่อนนโยบายไปสูภาคปฏิบัติ
บริ ษั ท ได แ ต ง ตั้ ง คณะทํ า งานดํ า เนิ น การขั บ เคลื่ อ น
นโยบายการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นของบริษัท เพื่อดํารงไว
ซึ่งการเปนสมาชิกโครงการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย
ในการตอตานการทุจริต เพื่อแสดงถึงความมุงมั่นและเจตจํานง
ของคณะกรรมการบริษทั ในการตอตานการทุจริตคอรรปั ชัน่ และ
เพื่อใหมั่นใจวาบริษัทมีการกํากับดูแลการปฏิบัติตามมาตรการ
ต อ ต า นการทุ จ ริ ต คอร รั ป ชั่ น มี ก ารมอบหมายอํ า นาจและ
ความรับผิดชอบที่ชัดเจนเพื่อนํานโยบายการตอตานการทุจริต
คอรรัปชั่นไปปฏิบัติ โดยในป 2559 คณะทํางานดําเนินการ
ขับเคลื่อนนโยบายการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นของบริษัท
ไดทาํ การศึกษารางแนวทางการกําหนดมาตรการควบคุมภายใน
ทีเ่ หมาะสมสําหรับนิตบิ คุ คลในการปองกันการใหสนิ บนเจาหนาที่
รัฐของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ และเตรียมความพรอมของบริษัทโดยจัดทําแผนงาน
เพื่ อ ดํ า เนิ น การให ส อดคล อ งกั บ ร า งแนวทางดั ง กล า วที่ จ ะมี
การประกาศใชตอไป
5. การประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอรรัปชั่น
บริษัทประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอรรัปชั่น
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
การขัดตอหรือการละเลยตอหนาที่ตามนโยบาย แนวปฏิบัติ
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คําสัง่ หรือระเบียบตางๆ ของบริษทั รายงานทางการเงินทีไ่ มถกู ตอง
ระบบการควบคุมภายในที่บกพรอง รวมถึงการกระทําอื่นๆ ที่อยู
ในขายทําใหผแู จงหรือบริษทั ไดรบั ความเสียหาย โดยมีมาตรการ
คุมครองผูแจงเบาะแสหรือขอรองเรียน รวมถึงผูใหขอมูล และมี
มาตรการในการตรวจสอบและกําหนดบทลงโทษสําหรับผูก ระทํา
ความผิดตามนโยบายและระเบียบที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ เบาะแส
หรือขอรองเรียนที่มีถึงคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีผาน
ชองทางการแจงเบาะแสและขอรองเรียนจะไดรบั การติดตามและ
ตรวจสอบขอเท็จจริง ดําเนินการปรับปรุงแกไขในสวนทีเ่ กีย่ วของ
และแจ ง ผลการดํ า เนิ น การกลั บ ไปยั ง ผู  แ จ ง โดยเร็ ว รวมทั้ ง
รายงานใหคณะกรรมการตรวจสอบทราบดวย และมีการสรุปผล
การดําเนินงานของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีเสนอตอ
คณะกรรมการบริษัทปละสองครั้ง
2. การตรวจสอบภายใน
สํ า นั ก ตรวจสอบภายในกลุ  ม เป น ผู  มี ส  ว นร ว มใน
การประเมินเพือ่ ใหความเชือ่ มัน่ และใหคาํ แนะนําปรึกษาเกีย่ วกับ
กระบวนการกํากับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และ
การควบคุมภายใน โดยมีการประเมินการควบคุมภายในรวมกับ
ฝายจั ด การของบริ ษั ท เป น รายครึ่ ง ป โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง
การประเมิ น ความเสี่ ย งที่ ร ายงานทางการเงิ น ของบริ ษั ท อาจ
ไมถกู ตอง เนือ่ งจากการทุจริต หรือใชสนิ ทรัพยโดยไมสมควร (Risk
Factors Relating to Misstatements Arising from Fraudulent
Financial Reporting or Misappropriation of Assets) นอกจากนี้
สํานักตรวจสอบภายในกลุมยังมีการจัดทําแผนการตรวจสอบ
แม บ ท แผนการตรวจสอบประจํ า ป ตามแนวทางที่ คํ า นึ ง ถึ ง
ความเสี่ยง โดยรวมถึงความเสี่ยงจากการทุจริตคอรรัปชั่นดวย
และดําเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจําปทไี่ ดรบั
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผล
การตรวจสอบตอคณะกรรมการตรวจสอบ
3. การประเมิ น ความเข า ใจและการปฏิ บั ติ ต าม
จริยธรรมธุรกิจและจริยธรรมของพนักงาน
เมื่อเดือนธันวาคม 2559 บริษัทไดสํารวจความเขาใจ
และการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม (Code of Conduct) ของ
บริษัท ซึ่งประกอบดวยจริยธรรมธุรกิจ และจริยธรรมพนักงาน
ของบริษัท โดยใหพนักงานตอบแบบประเมินเพื่อสํารวจตนเอง
ในเรื่องการรับรูและความรูความเขาใจใน Code of Conduct
รวมถึงสํารวจการรับทราบและความเขาใจถึงนโยบายและแนว
ปฏิบัติคณะกรรมการบริษัทที่เกี่ยวของกับการตอตานการทุจริต

คอรรัปชั่น เพื่อนําขอมูลไปใชประโยชนในการพัฒนาชองทาง
การรับรูและสรางความรูความเขาใจ ในหัวขอดังกลาว ตลอดจน
เพื่อติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตาม Code of Conduct
และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของกับการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น
ดังกลาวดวย

นวัตกรรม การวิจัยและพัฒนา
บริษทั มีความมุง มัน่ ในการพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรม
เหล็ก ผานงานดานวิจยั และพัฒนาเพือ่ กอใหเกิดองคความรูอ ยาง
ยั่งยืน โดยแสดงใหเห็นไดจากการที่บริษัทไดมีสวนรวมโดยมี
การสรางสรรคผลงานวิจยั เพือ่ ขอรับรองเพิม่ ขึน้ อยางตอเนือ่ ง โดย
ตั้งแตป 2549 จนถึงปจจุบัน มีผลงานการวิจัยและพัฒนาของ
บริษัทที่ไดรับการรับรองเปนจํานวนทั้งสิ้น 90 โครงการ คิดเปน
มูลคาโครงการวิจยั กวา 64.2 ลานบาท แตอยางไรก็ตามเนือ่ งจาก
ภายหลังจากป 2558 ทีผ่ า นมาทางสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) ไดมีการปรับระเบียบวิธีการใน
การรับโครงการวิจัยเพื่อขอรับรอง ประกอบกับทางบริษัทประสบ
กับปญหาทางการเงิน ทําใหตั้งแตป 2558 ที่ผานมาบริษัทจึงยัง
ไมมีการขอรับรองผลงานวิจัย
แตกระนั้นทางบริษัทยังคงสนับสนุนใหหนวยงานวิจัยและ
พัฒนาทําโครงการวิจยั เพือ่ สรางองคความรูแ ละพัฒนาศักยภาพ
ในการแขงขันในอุตสาหกรรมตอไป ผานวิธีการสนับสนุนทุน
การศึกษาในระดับปริญญาเอก ซึ่งในป 2559 ที่ผานมาผลงาน
วิจยั ของผูไ ดรบั ทุนการศึกษา ในหัวขอเรือ่ ง “EFFECT OF STRIP
THICKNESS ON MECHANICAL ADHESION OF THERMAL
OXIDE SCALE OF HOT ROLLED LOW CARBON STEEL
STRIP” ไดรับเกียรติใหไปนําเสนอผลงานวิจัยในเวทีระดับโลก
HTCPM 2016 (9th International Symposium on HighTemperature Corrosion and Protection of Materials) นอกจากนี้
ผลงานวิจัยของผูไดรับทุนการศึกษา ในหัวขอเรื่อง “Effects of
carbon and coiling temperature on the adhesion of thermal
oxide scales to hot-rolled carbon steels” ไดรับการตีพิมพ
เผยแพรในวารสารระดับนานาชาติ Corrosion Science ซึ่งเปน
วารสารทีม่ กี ารนําไปใชในการอางอิงสําหรับงานวิจยั เปนอยางมาก
สําหรับสาขาวัสดุศาสตร

107

108

ร ายงานประจํ า ป 2559

การดําเนินงานดานความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอม
ในการทํางาน
บริษัทยังคงมุงมั่นในการสรางความตระหนักถึงความรับ
ผิดชอบตอสังคมและสภาพแวดลอมในการทํางาน ในการดูแล
บุคลากรในองคกรตลอดจนผูรับเหมาที่เขามาทํางานในพื้นที่
โรงงาน โดยมุงหวังการปองกันการบาดเจ็บและการเจ็บปวยจาก
การทํางานใหพนักงานทุกคนมีความปลอดภัยทั้งดานการปฏิบัติ
งานและดานสุขภาพอนามัย โดยมีการดําเนินงานตามมาตรฐาน
ระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม
(OHSAS 18001) ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และมีการพัฒนา
และปรับปรุง ยังจึงทําใหไดรับรางวัลสถานประกอบการตนแบบ
ดีเดนดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอม
ในการทํางาน (ระดับประเทศ) 5 ปตอเนื่อง

บริษัทมีการดําเนินการและพัฒนางานดานความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน โดยมุงเนน
ใหพนักงานไดตระหนักและใหความสําคัญในการดูแลตนเอง
และเพื่อนรวมงานใหทํางานอยางปลอดภัยไมเกิดอุบัติเหตุจาก
การทํางานผานโครงการตางๆ เชน การรณรงคลดอุบัติเหตุจาก
การทํางาน (Zero Accident Campaign) โครงการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการปฏิบตั งิ านดวยความปลอดภัย (BBS) การตรวจสอบ
พื้ น ที่ ก ารปฏิ บั ติ ง าน (Safety Patrol) โดยมี ค ณะกรรมการ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
กํากับดูแล ตรวจสอบความปลอดภัยและเสนอแนะมาตรการ
ในการปรับปรุงดานความปลอดภัยในทุกพืน้ ที่ ภายใตการสนับสนุน
อยางดีจากฝายบริหาร ทําใหคาสถิติการเกิดอุบัติการณลดลง
ทําโดยอัตราความถี่การบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน หรือคา LTIFR
(Lost Time Injury Frequency Rate) ในป 2559 ลดลงเปน 0.35
จาก 0.76 ในป 2558

คาอัตราความถี่การบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงานตอหนึ่งลานชั่วโมงการทํางานของกลุมเอสเอสไอ
(Lost Time Injury Frequency Rate : LTIFR)
บริษัท

พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

SSI
TCRSS
WCE
PPC
SSI Group

1.10
0.00
2.32
2.94
2.00

0.76
0.52
2.12
0.00
1.55

0.35
0.00
0.77
0.00
0.31

LTIFR = (จํานวนรายที่บาดเจ็บถึงขั้นหยุดงานหนึ่งวันขึ้นไป x 1,000,000) / ชั่วโมงการทํางานทั้งหมด : ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

นอกจากนี้ บริษัทยังไดจัดใหมีการฝกอบรมดานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย การจัดการความปลอดภัยในการขนสง รวมถึง
การปองกันอัคคีภยั และกูภ ยั ฉุกเฉิน โดยในป 2559 ไมมเี หตุการณเพลิงไหมหรืออุบตั ภิ ยั อืน่ ๆ ทีร่ นุ แรงจนสงผลกระทบตอกระบวนการผลิต
ทรัพยสิน และชีวิตพนักงาน

บริ ษั ท สหวิ ริ ย าสตี ล อิ น ดั ส ตรี จํ า กั ด (มหาชน)

การควบคุมภายใน
และการบริหารจัดการความเสี่ยง

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
เกีย่ วกับระบบการควบคุมภายในของบริษทั
คณะกรรมการบริษทั สหวิรยิ าสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)
ไดใหความสําคัญตอการทีบ่ ริษทั จัดใหมรี ะบบการควบคุมภายใน
ที่ดีและมีประสิทธิผล โดยประกาศอยางแจงชัดถึงเรื่องดังกลาว
ในนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เพราะเชื่อวา
การมีระบบการควบคุมภายในที่ดี จะชวยลดความเสี่ยงและ
ปองกันความเสียหายจากการดําเนินธุรกิจของบริษัท และทําให
บริษัทสามารถบรรลุวิสัยทัศน (Vision) พันธกิจ (Mission) และ
เปาหมายของบริษทั ได พรอมมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบ
มีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบในการสอบทานใหบริษัท
มี ร ะบบการควบคุ ม ภายใน (Internal Control) และระบบ
การตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิผล
ตามประกาศบริษัท เรื่อง ขอกําหนดเกี่ยวกับคณะกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัท (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ 2559
ซึ่งมีการทบทวนลาสุดเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559

คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการรายงานวา บริษัทมีระบบ
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในทีเ่ หมาะสม กลาวคือ
จากผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
ของบริษัท สําหรับป 2559 ตามแบบประเมินของสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ฉบับลาสุด ทีไ่ ดเผยแพรเมือ่ วันที่ 19 กุมภาพันธ
2557 ซึ่งปรากฏผลการประเมินอยูในเกณฑดี โดยแบบประเมิน
ดังกลาวไดพฒ
ั นามาจากกรอบแนวทางระบบการควบคุมภายใน
ที่เปนสากลของ COSO (The Committee of Sponsoring
Organizations of the Treadway Commission) ที่ไดปรับปรุง
Framework ใหม นอกจากนี้ บริษัทยังสามารถปฏิบัติไดอยาง
ครบถวนตามหลักเกณฑในแบบประเมินความเพียงพอของระบบ
การควบคุมภายในของผูสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบ
จึงมีความเห็นวา บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม
ในการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัทที่ถูกตอง
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บริษัทไดจัดตั้งสํานักตรวจสอบภายในขึ้นเปนหนวยงาน
ภายในของบริษัทตั้งแตป 2541 มีขอบเขตหนาที่และความรับ
ผิดชอบ แนวทางปฏิบตั งิ าน และการรายงาน ตามประกาศบริษทั
เรือ่ ง ขอกําหนดเกีย่ วกับสํานักตรวจสอบภายใน และการตรวจสอบ
ภายใน (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 20 มกราคม 2560 (Internal Audit
Charter) ซึง่ เปนฉบับทีใ่ ชอยูใ นปจจุบนั สําหรับขอบเขตการปฏิบตั ิ
งานตรวจสอบภายในครอบคลุมทุกสายงาน ทุกฝาย และทุกสํานัก
ของบริษัท รวมทั้งบริษัทอื่นๆ ในกลุมบริษัท (SSI Group) และ
เมื่อเดือนธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาอนุมัติ
การจัดตั้งสํานักตรวจสอบภายในกลุม (Group Internal Audit)
ตามผั ง โครงสร า งองค ก รใหม ข องบริ ษั ท ที่ จั ด ในรู ป แบบของ
Group Function ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบไดพจิ ารณาและให
ความเห็นชอบแลว โดยสํานักตรวจสอบภายในกลุมยังคงขึ้นตรง
ตอคณะกรรมการตรวจสอบ นับตั้งแตคณะกรรมการบริษัทได
แตงตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบเมือ่ ป 2542 เปนตนมา นอกจากนี้
ตลอดระยะเวลาที่ผานมา คณะกรรมการตรวจสอบเปนผูให
ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบแมบท และแผนการตรวจสอบ
ประจําป ของสํานักตรวจสอบภายใน ที่ไดจัดทําในแนวทาง
ที่ คํ า นึ ง ถึ ง ความเสี่ ย ง (Risk-based Approach) รวมทั้ ง
รับทราบรายงานผลการตรวจสอบของสํานักตรวจสอบภายใน
อีกทั้งหัวหนาสํานักตรวจสอบภายในยังสามารถขอเขาพบหรือ
ขอคําปรึกษาหารือจากประธานกรรมการตรวจสอบทางโทรศัพทได
เมื่อมีประเด็นตรวจพบที่สําคัญหรือมีขอขัดของในการปฏิบัติ
งานใดๆ
คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามรายงานของกรรมการ
ตรวจสอบที่รายงานวา บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายในที่เหมาะสม

รายละเอียดของหัวหนางาน
(1) ผูด าํ รงตําแหนงหัวหนางานตรวจสอบภายในของ
บริษัท
ผูด าํ รงตําแหนงหัวหนางานตรวจสอบภายในกลุม ของ
บริษัท ในป 2559 คือ นางสาวปทมวรรณ บุญทั่ง ซึ่งเปนผูบริหาร
สูงสุดของสํานักตรวจสอบภายใน โดยที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 ไดมีมติให
แตงตั้งนางสาวปทมวรรณ บุญทั่ง ดํารงตําแหนงผูจัดการทั่วไป
สํานักตรวจสอบภายในกลุม
(2) ความเห็ น ของคณะกรรมการตรวจสอบที่ มี ต  อ
หัวหนางานตรวจสอบภายในของบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวา ผูด าํ รงตําแหนงหัวหนา
สํานักตรวจสอบภายในกลุมของบริษัท ที่ปฏิบัติหนาที่ในป 2559
มีความรู ความสามารถ เหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติงาน
ในหนาที่
(3) แนวปฏิบัติการแตงตั้ง ถอดถอน และโยกยาย
ผูด าํ รงตําแหนงหัวหนางานตรวจสอบภายในของ
บริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจหนาที่และความรับ
ผิดชอบครอบคลุมการใหความเห็นชอบในการพิจารณาแตงตั้ง
โยกยาย เลิกจางผูบริหารสูงสุดของสํานักตรวจสอบภายใน

บริ ษั ท สหวิ ริ ย าสตี ล อิ น ดั ส ตรี จํ า กั ด (มหาชน)

รายการระหวางกัน
รายการระหวางกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง
บุคคลที่อาจมี
ความขัดแยง

ลักษณะความสัมพันธ

รายการระหวางกันในป 2559
(ลานบาท)

รายการคงคาง
(ลานบาท)

ใหบริการทาเทียบเรือนํ้าลึก
ใหบริการซอมบํารุง
รายไดอื่นๆ

0.53 ลูกหนี้การคา
0.50 รายไดคางรับ
3.05

0.04
3.82

บริษัท เหล็กแผนรีดเย็นไทย เปนนิติบุคคลที่บริษัทถือหุน ขายเหล็กแผนรีดรอน
จํากัด (มหาชน)
รอยละ 35.19
ใหบริการทาเทียบเรือนํ้าลึก
โดยมีการควบคุมรวมกัน ใหบริการซอมบํารุง
ใหบริการรีดเหล็ก
รายไดอื่นๆ

722.57 ลูกหนี้การคา
24.65 รายไดคางรับ
44.75 เจาหนี้อื่น
34.00
10.03

18.71
1.40
0.30

6.95 ลูกหนี้การคา
0.09 รายไดคางรับ
0.64 ลูกหนี้อื่น

0.50
5.66
-

2,166.39 ลูกหนี้การคา
- ลูกหนี้อื่น
7.36 รายไดคางรับ
เจาหนี้การคา
เจาหนี้อื่น

1,297.59
0.22
1.15
-

บริษัท เหล็กแผนเคลือบไทย เปนนิติบุคคลที่บริษัท
จํากัด
ถือหุนรอยละ 3.7
และมีกรรมการรวมกัน

บริษัท บางสะพานบารมิล
จํากัด (มหาชน)

เปนนิติบุคคลที่มีกรรมการ
รวมกัน และกรรมการ
บริษัทถือหุนทางตรง
และ/หรือทางออม
เกินกวารอยละ 10

ใหบริการทาเทียบเรือนํ้าลึก
ใหบริการซอมบํารุง
รายไดอื่นๆ

บริษัท บี.เอส.เมทัล จํากัด

เปนนิติบุคคลที่มีกรรมการ
รวมกันและกรรมการ
บริษัทถือหุนทางตรง
และ/หรือทางออม
เกินกวารอยละ 10

ขายเหล็กมวน/เศษเหล็ก
ใหบริการซอมบํารุง
คาบริการตัดเหล็ก

บริษัท สหวิริยาเพลทมิล
จํากัด (มหาชน)

เปนนิติบุคคลที่มีกรรมการ
รวมกันและกรรมการ
บริษัทถือหุนทางตรง
และ/หรือทางออม
เกินกวารอยละ 10

ขาย Slab
ใหบริการทาเทียบเรือนํ้าลึก
ใชบริการซอมบํารุง

10.18 ลูกหนี้การคา
1.61 ลูกหนี้อื่น
0.38

-

บริษัท ทรัพยสินอาคาร
ประภาวิทย จํากัด

เปนนิติบุคคลที่มีกรรมการ
รวมกันและกรรมการ
บริษัทถือหุนทางตรง
และ/หรือทางออม
เกินกวารอยละ 10

เชาพื้นที่สํานักงานกรุงเทพ
ใหบริการซอมบํารุง

19.33 ลูกหนี้อื่น
0.08 เจาหนี้การคา
เจาหนี้อื่น

0.14
0.03
0.78

บริษัท อาคารเวสเทิรน
จํากัด

เปนนิติบุคคลที่มีกรรมการ
รวมกันและกรรมการ
บริษัทถือหุนทางตรง
และ/หรือทางออม
เกินกวารอยละ 10

ไมมี

-

เจาหนี้การคา

0.21
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บุคคลที่อาจมี
ความขัดแยง

ลักษณะความสัมพันธ

รายการระหวางกันในป 2559
(ลานบาท)

รายการคงคาง
(ลานบาท)

บริษัท บริการจัดการ
สหวิริยา จํากัด

เปนนิติบุคคลที่มีกรรมการ
รวมกันและกรรมการ
บริษัทถือหุนทางตรง
และ/หรือทางออม
เกินกวารอยละ 10

ไมมี

บริษัท สหวิริยาพาณิชย
คอรปอเรชั่น จํากัด

เปนนิติบุคคลที่มีกรรมการ
รวมกันและกรรมการ
บริษัทถือหุนทางตรง
และ/หรือทางออม
เกินกวารอยละ 10

ขายเหล็กแผนรีดรอน

บริษัท ไลน ทรานสปอรต
จํากัด

เปนนิติบุคคลที่มีกรรมการ
บริษัทถือหุนทางตรง
และ/หรือทางออม
เกินกวารอยละ 10

ใหบริการทาเทียบเรือนํ้าลึก
ใหบริการซอมบํารุง
รายไดอื่นๆ
ใชบริการขนสงในประเทศ

7.27
0.66
1.33
12.25

ลูกหนี้การคา
ลูกหนี้อื่น
เจาหนี้การคา
เจาหนี้อื่น

1.18
0.10
-

บริษัท เรือลําเลียง
บางปะกง จํากัด

เปนนิติบุคคลที่มีกรรมการ
บริษัทถือหุนทางตรง
และ/หรือทางออม
เกินกวารอยละ 10

ใหบริการทาเทียบเรือนํ้าลึก
รายไดอื่นๆ
ใชบริการขนสงทางนํ้า
ตนทุนทางการเงิน

1.04
0.26
-

ลูกหนี้การคา
ลูกหนี้อื่น
เจาหนี้การคา
เจาหนี้อื่น

0.22
0.04
2.91
2.76

บริษัท ทาเรือบางปะกง
จํากัด

เปนนิติบุคคลที่มีกรรมการ
บริษัทถือหุนทางตรง
และ/หรือทางออม
เกินกวารอยละ 10

ใหบริการรีดเหล็ก
รายไดอื่นๆ
ใชบริการขนสงในประเทศ
ขาดทุนจากการขายเหล็ก
แทงแบน

-

เปนนิติบุคคลที่มีกรรมการ
รวมกันและกรรมการ
บริษัทถือหุนทางตรง
และ/หรือทางออม
เกินรอยละ 10

ไมมี

บริษัท โรงถลุงเหล็กสหวิริยา เปนนิติบุคคลที่มีกรรมการ
จํากัด
รวมกันและกรรมการ
บริษัทถือหุนทางตรง
และ/หรือทางออม
เกินกวารอยละ 10
บริษัท สหวิริยา อินเตอร
สตีล โฮลดิ้งส จํากัด

บริษัท ประจวบพัฒนา
ดีเวลลอปเมนท จํากัด

เปนนิติบุคคลที่มีกรรมการ
รวมกันและกรรมการ
บริษัทถือหุนทางตรง
และ/หรือทางออม
เกินกวารอยละ 10

-

ไมมี

2,259.07 ลูกหนี้การคา

-

386.35

ไมมี

-

-

ไมมี

-

ไมมี

-

ไมมี

-

ไมมี

-

ไมมี

-

-

บริ ษั ท สหวิ ริ ย าสตี ล อิ น ดั ส ตรี จํ า กั ด (มหาชน)

บุคคลที่อาจมี
ความขัดแยง

บริษัท ซี.เอ.อาร.เซอรวิส
จํากัด

ลักษณะความสัมพันธ

รายการระหวางกันในป 2559
(ลานบาท)

รายการคงคาง
(ลานบาท)

เปนนิติบุคคลที่มีกรรมการ
บริษัทถือหุนทางออม

ไมมี

-

ไมมี

-

บริษัท ประจวบ สตีล จํากัด เปนนิติบุคคลที่มีกรรมการ
รวมกันและกรรมการ
บริษัทถือหุนทางออม

ไมมี

-

ไมมี

-

Redcar Bulk Terminal
Limited

เปนนิติบุคคลที่บริษัทถือหุน ไมมี
ทางออมรอยละ 50
โดยมีการควบคุมรวมกัน

-

ไมมี

-

Vanomet AG

มีผูถือหุนรวมกัน
และมีกรรมการรวมกัน
ในบริษัทยอย

ซื้อเหล็กแทงแบน
ตนทุนทางการเงิน

Sahaviriya Shipping UK
Limited

มีผูถือหุนและกรรมการ
รวมกันและมีกรรมการ
บริษัทถือหุนทางออม

ไมมี

บริษัท ไทยสตีลเซลส จํากัด

-

ขายเหล็กแผนรีดรอน

ความจําเปนและความสมเหตุสมผล
ของรายการระหวางกัน
รายการระหวางกันที่เกิดขึ้นระหวางบริษัทกับบุคคลที่อาจ
มีความขัดแยง เปนการทํารายการเพื่อการดําเนินธุรกิจตาม
ปกติและตามเงื่อนไขการคาโดยทั่วไปของบริษัท ซึ่งเปนไปตาม
ความจําเปนทางธุรกิจ โดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดอันกอใหเกิด
แกบริษัท ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายการกําหนดราคาสําหรับรายการ
ระหวางกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในราคาหรือเงื่อนไข
ที่ไมแตกตางจากบุคคลภายนอก

มาตรการการอนุมัติ
การทํารายการระหวางกัน
กรรมการผูจ ดั การใหญไดรบั มอบอํานาจจากกรรมการบริษทั
ใหเปนผูอ นุมตั กิ ารดําเนินธุรกิจกับบริษทั ทีเ่ กีย่ วของกัน หรือบุคคล
ที่มีผลประโยชนรวม ภายใตเงื่อนไขปฏิบัติในการดําเนินธุรกิจ
ตามปกติและเงื่อนไขการคาโดยทั่วไป โดยจะตองปฏิบัติใหเปน
ไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ
ขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบตั ติ ามขอกําหนดเกีย่ วกับ
การเปดเผยขอมูลการทํารายการเกี่ยวโยง และการไดมาหรือ

- เงินลวงหนา
0.06 คาสินคา
เจาหนี้การคา
ไมมี

185.82 เจาหนี้อื่น

267.19
-

11.32

จําหนายทรัพยสนิ ทีส่ าํ คัญของบริษทั หรือบริษทั ยอย ตามมาตรฐาน
การบัญชีที่กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ
ทั้งนี้ หากมีรายการระหวางกันของบริษัทหรือบริษัทยอย
เกิดขึน้ กับบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแยงทางผลประโยชน มีสว นไดเสีย
หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในอนาคต บริษัทจะนํา
เสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีกรรมการตรวจสอบ
เปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับความจําเปนและความเหมาะสม
ของรายการนั้น โดยกรรมการผูมีสวนไดเสียไมมีสิทธิออกเสียง
ในรายการดั ง กล า ว ในกรณี ที่ ค ณะกรรมการตรวจสอบไม มี
ความชํานาญในการพิจารณารายการระหวางกันที่อาจเกิดขึ้น
บริษัทจะไดใหผูเชี่ยวชาญอิสระหรือผูสอบบัญชีของบริษัทเปน
ผูใหความเห็นเกี่ยวกับรายการระหวางกันดังกลาว เพื่อนําไปใช
ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผูถ อื หุน ตามแตกรณี
ทัง้ นี้ บริษทั จะเปดเผยรายการระหวางกันไวในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินที่ไดรับการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีของบริษัท

นโยบายการทํารายการระหวางกัน
ในอนาคต
นโยบายการทํารายการระหวางกันอาจเปลี่ยนแปลงได
ในอนาคต ขึ้นอยูกับอุปสงคและอุปทานรวมถึงราคาขายสินคา
ของบริษัท และตนทุนการใหบริการของผูใหบริการ
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ขอมูลทางการเงินที่สําคัญ
สรุปรายงานการสอบบัญชี
ผูสอบบัญชีสําหรับงบการเงินของบริษัท งบการเงินของบริษัทยอย และงบการเงินรวม สําหรับป 2559
• อรวรรณ ชุณหกิจไพศาล ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6105 บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด
ในป 2557 รายงานตรวจสอบของผูสอบบัญชีเปนแบบไมมีเงื่อนไข และมีขอสังเกต
ในป 2558 รายงานตรวจสอบของผูสอบบัญชีเปนแบบไมแสดงความเห็น และมีขอสังเกต
ในป 2559 รายงานตรวจสอบของผูสอบบัญชีเปนแบบไมแสดงความเห็น และมีขอสังเกต
โดยสามารถสรุปเกณฑในการไมแสดงความเห็น และขอสังเกตของผูสอบบัญชีเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัท บริษัทยอย และ
การรวมคา รวมถึงคําอธิบายสาเหตุ หรือการดําเนินการเกี่ยวกับขอสังเกตในเรื่องตางๆ ไดดังตอไปนี้

เกณฑในการไมแสดงความเห็น
1) ความไมแนนอนที่มีสาระสําคัญเกี่ยวกับการดําเนินงานตอเนื่องและความสําเร็จของแผนฟนฟูกิจการ
ตามที่ไดกลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 2 และขอ 20 กลุมบริษัทและบริษัทมีขาดทุนสุทธิเปนจํานวนเงิน 2,834
ลานบาท และ 3,029 ลานบาท สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามลําดับ และมีขาดทุนสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
เปนจํานวนเงิน 71,474 ลานบาท และ 71,431 ลานบาท ตามลําดับ
ตามที่ไดกลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 2 การดําเนินงานที่ยกเลิกของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จํากัด
เปนเหตุใหผใู หกรู ายใหญของบริษทั สหวิรยิ าสตีลอินดัสตรี ยูเค จํากัด ไดเรียกรองใหบริษทั สหวิรยิ าสตีลอินดัสตรี ยูเค จํากัด ชําระเงินกูย มื
คงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 เปนจํานวนเงิน 788 ลานเหรียญสหรัฐ 1 ลานปอนดสเตอรลงิ และ 1.6 ลานบาท (รวมเทียบเทาเงินบาท
ทั้งสิ้น 28,432 ลานบาท) ในทันที ซึ่งเงินกูยืมของบริษัทยอยนี้มีที่ดิน อาคารและอุปกรณของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จํากัด
เปนหลักประกันและคํา้ ประกันโดยบริษทั ซึง่ ผูใ หกรู ายใหญดงั กลาวไดเรียกรองขอใหบริษทั รับผิดชอบตอมูลหนีใ้ นฐานะผูค าํ้ ประกันเงินกูย มื
ในเวลาเดียวกัน นอกจากนี้ในวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ผูใหกูรายใหญไดเรียกรองใหบริษัทชําระเงินกูยืม ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
เปนจํานวนเงิน 9,840 ลานบาทในทันที เรื่องเหลานี้เปนเหตุใหบริษัทตัดสินใจยื่นความจํานงเพื่อขอฟนฟูกิจการตอศาลลมละลายกลาง
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558
เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559 ศาลลมละลายกลางไดมีคําสั่งใหบริษัทฟนฟูกิจการและแตงตั้งบริษัทเปนผูทําแผนฟนฟูกิจการ
เมือ่ วันที่ 15 กันยายน 2559 ทีป่ ระชุมเจาหนีไ้ ดลงมติยอมรับแผนฟน ฟูกจิ การพรอมทัง้ มีมติใหตงั้ คณะกรรมการเจาหนีจ้ าํ นวนสามราย และ
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 ศาลลมละลายกลางไดมีคําสั่งเห็นชอบดวยแผนฟนฟูกิจการซึ่งกําหนดใหบริษัทเปนผูบริหารแผน
ตามทีแ่ สดงไวในแผนฟน ฟูกจิ การ บริษทั จําเปนตองมีกระแสเงินสดจากการดําเนินงานทีเ่ พียงพอตอความตองการเงินทุนหมุนเวียน
และเพื่อใหสามารถจายชําระหนี้สินจากการดําเนินงาน โดยวิธีการออกหุนทุนใหม การแปลงหนี้เปนทุน จัดหาแหลงเงินทุนใหม และ
การปรับโครงสรางหนี้กับเจาหนี้ บริษัทอธิบายความคืบหนาในการดําเนินการเหลานี้ไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 20 อยางไร
ก็ตาม การฟนฟูกิจการจะถือวาไดดําเนินการเปนผลสําเร็จตามแผน จะตองมีเหตุการณดังตอไปนี้เกิดขึ้นคือ 1) บริษัทไดชําระหนี้เงินตน
คงคางใหแกเจาหนีท้ กุ รายตามแผนฟน ฟูกจิ การในจํานวนไมนอ ยกวารอยละ 25 ของภาระหนีเ้ งินตนคงคางทีบ่ ริษทั ตองจายชําระตามแผน
และเหตุการณใดเหตุการณหนึ่งระหวาง 2) บริษัทไดรับเงินลงทุนใหมจากผูรวมลงทุนมาชําระหนี้เปนผลใหสวนของผูถือหุนในงบการเงิน
เปนบวก หรือ 3) มีการแปลงหนี้เปนทุนตามแผนฟนฟูกิจการและทําใหสวนของผูถือหุนในงบการเงินเปนบวก อยางไรก็ตาม เนื่องจาก
แผนฟน ฟูกจิ การเพิง่ เริม่ ตนในปลายป 2559 การสรุปวาการดําเนินการตามแผนฟน ฟูกจิ การจะสําเร็จหรือไมยงั เร็วเกินไป ณ วันทีใ่ นรายงาน
ฉบับนี้ สถานการณดังกลาวแสดงใหเห็นถึงความไมแนนอนของการดําเนินงานตอเนื่องอยางมีสาระสําคัญซึ่งกอใหเกิดขอสงสัยอยางมี
นัยสําคัญเกี่ยวกับความสามารถในการปฏิบัติตามขอผูกมัดในแผนฟนฟูกิจการใหสําเร็จ รวมถึงความสามารถในการดําเนินงานตอเนื่อง
ของกลุมบริษัทและบริษัท

บริ ษั ท สหวิ ริ ย าสตี ล อิ น ดั ส ตรี จํ า กั ด (มหาชน)

จากสถานการณตา งๆ ดังกลาวขางตน ผูบ ริหารของกลุม บริษทั และบริษทั ยังเชือ่ มัน่ วาจะสามารถจัดหากระแสเงินสดจากการดําเนินงาน
ในอนาคตไดอยางเพียงพอสําหรับการดําเนินธุรกิจและปฏิบัติตามขอผูกมัดในการชําระหนี้ เนื่องจากการหยุดดําเนินธุรกิจในบริษัท
สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จํากัด ที่มีผลขาดทุนมาโดยตลอด การเริ่มและดําเนินการตามแผนฟนฟูกิจการ และการสนับสนุนอยาง
ตอเนื่องจากผูใหกูยืมรายใหญ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจัดทําขึ้นโดยฝายบริหารตามเกณฑการดําเนินงานตอเนื่อง
โดยมีขอสมมติวาการฟนฟูกิจการตามแผนฟนฟูจะประสบความสําเร็จ มีเงินทุนหมุนเวียนและวงเงินสินเชื่อเพียงพอสําหรับการดําเนิน
ธุรกิจของกลุมบริษัทและบริษัท ความเหมาะสมของขอสมมติจะขึ้นอยูกับ 1) การประสบความสําเร็จตามแผนฟนฟูกิจการที่เพิ่งเริ่มตน
ซึง่ รวมถึง 1.1) มาตรการในการปรับปรุงความสามารถในการทํากําไรและกระแสเงินสด 1.2) ความสําเร็จในการปรับโครงสรางทุน และ 1.3)
ความสามารถในการจายชําระหนี้ตามกําหนด และ 2) ความสามารถในการจัดหาเงินทุนจากแหลงอื่นเพื่อใหมีเงินทุนเพียงพอ
ถึงแมวากลุมบริษัทและบริษัทจะไดเปดเผยขอมูลในงบการเงินอยางเพียงพอ ขาพเจาพิจารณาวาสถานการณดังกลาวแสดง
ใหเห็นถึงความไมแนนอนของการดําเนินงานตอเนื่องอยางมีสาระสําคัญ ซึ่งกอใหเกิดขอสงสัยอยางมีนัยสําคัญเกี่ยวกับความสามารถ
ในการดําเนินงานตอเนื่องของกลุมบริษัทและบริษัท ทั้งนี้มูลคาที่จะไดรับจากสินทรัพยอาจจะนอยกวามูลคาตามบัญชีอยางมีนัยสําคัญ
หากกลุมบริษัทและบริษัทไมสามารถดําเนินงานตอเนื่องตอไปได งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการนี้ไมไดรวมการจัดประเภท
รายการใหมหรือรายการปรับปรุงสินทรัพยและหนี้สินที่จําเปน หากกลุมบริษัทและบริษัทไมสามารถจัดหากระแสเงินสดและเงินทุนเพิ่ม
จากแหลงอื่นอยางเพียงพอ
คําอธิบายเพิ่มเติมของบริษัท
ในการเขาสูกระบวนการฟนฟูกิจการ และจัดทําแผนฟนฟูกิจการของบริษัท ตลอดป 2559 ที่ผานมา บริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย
ผูสอบทานกระแสเงินสด และที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท ไดรวมกันผลักดันใหบริษัท สามารถเขาสูกระบวนการฟนฟูกิจการ จัดทํา
แผนฟนฟูกิจการเพื่อเสนอใหที่ประชุมเจาหนี้เห็นชอบและนําเสนอตอเพื่อพิจารณาเห็นชอบไดจนเปนผลสําเร็จภายในกรอบเวลาที่ตั้งไว
จากความมุงมั่นและรวมมือของทุกฝายที่เกี่ยวของที่เห็นตรงกันวาการฟนฟูกิจการของบริษัทจะชวยใหบริษัทสามารถชําระหนี้ใหแก
เจาหนี้และเปนประโยชนกับผูมีสวนไดเสียโดยรวม
แผนฟน ฟูกจิ การของบริษทั เพิง่ เริม่ ตนในปลายป 2559 และยังไมสามารถสรุปไดวา การดําเนินการตามแผนฟน ฟูกจิ การจะสําเร็จ
หรือไม อยางไรก็ตาม บริษทั มีความเชือ่ มัน่ วาบริษทั สามารถดําเนินธุรกิจไดโดยปกติและมีเงินทุนหมุนเวียนทีเ่ พียงพอ นอกจากนี้ ยังมีปจ จัย
อื่นที่สนับสนุนใหบริษัทสามารถดําเนินการตามแผนไปถึงผลสําเร็จของแผนได กลาวคือ
1) บริษัทยังคงไดรับการสนันสนุนจากเจาหนี้อยางตอเนื่อง โดยบริษัทในฐานะผูบริหารแผน ไดรวมประชุมกับคณะกรรมการ
เจาหนี้ ที่มีกําหนดประชุมเปนประจําทุกเดือนหรือเมื่อมีความจําเปน รวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง ตั้งแตเริ่มดําเนินการตามแผนฟนฟูกิจการที่ไดรับ
การเห็นชอบจากศาลจนถึงวันที่ชี้แจงในหนังสือฉบับนี้ ซึ่งทําใหการดําเนินการตามแผนเปนไปอยางราบรื่น รวดเร็ว
2) บริษัท อาจขอรับการสนับสนุนสินเชื่อ เงินทุนหมุนเวียน วงเงินปองกันความเสี่ยงจากเจาหนี้
3) บริษทั มีความสามารถในการชําระหนีไ้ ดตามแผนอยางตอเนือ่ ง โดยบริษทั ไดชาํ ระหนีเ้ งินตนงวดที่ 1 และ 2 ในเดือนมกราคม
และกุมภาพันธ ตามลําดับ เปนจํานวนเงินรวม 254.6 ลานบาท และมีกระแสเงินสดเพียงพอในการชําระหนี้เงินตนตามแผนฟนฟูกิจการ
ตอไป
4) บริษทั ไดวา จางตัวแทนจัดการบัญชีเงินฝาก ตัวแทนหลักประกัน และผูส อบทานกระแสเงินสด เสร็จสิน้ แลวตามทีก่ าํ หนดไวใน
แผนฟนฟูกิจการ ซึ่งเปนเปนตัวแทนเจาหนี้และผูมีสวนไดเสียในการดูแลเรื่องดังกลาว และเพื่อแสดงถึงความโปรงใส ตรวจสอบได และ
5) บริษทั เชือ่ มัน่ วาจะมีผลการดําเนินงานดีขนึ้ ในอนาคต จากความชัดเจนของการฟน ฟูกจิ การหลังจากทีศ่ าลเห็นชอบแผนฟน ฟูกจิ การ
โดยทั้งหมดนี้ จะชวยสนับสนุนใหบริษัท สามารถดําเนินธุรกิจไดโดยปกติตอเนื่อง และรวมทั้งดําเนินการตามแผนฟนฟูกิจการ
ไดจนถึงผลสําเร็จของแผน และเกิดประโยชนสูงสุดแกเจาหนี้และผูมีสวนไดเสียในที่สุด
2) ความไมแนนอนที่มีสาระสําคัญเกี่ยวกับยอดคงเหลือของบัญชีเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน เจาหนี้การคา
เจาหนี้อื่นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน หนี้สินหมุนเวียนอื่นและหนี้สินไมหมุนเวียนอื่น
ตามที่ไดกลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 2 และ 20 ในระหวางป 2559 มีเจาหนี้จํานวน 46 รายยื่นคําขอรับชําระหนี้
โดยบริษัทมีการโตแยงในมูลหนี้กับเจาหนี้บางรายอันเนื่องมาจากมูลหนี้ไมถูกตอง มูลหนี้ซํ้าซอนหรือไมมีมูลหนี้ ทั้งนี้ ณ วันที่ในรายงาน
ฉบับนี้ยังมีเจาหนี้ 6 รายที่ยังอยูระหวางการพิจารณาและยังไมมีคําสั่งถึงที่สุดใหไดรับชําระหนี้โดยเจาพนักงานพิทักษทรัพย ซึ่งมียอดหนี้
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รวมเงินตนและดอกเบี้ยตามแผนฟนฟูกิจการจํานวน 4,160 ลานบาท นอกจากนี้ ณ วันที่ในรายงานฉบับนี้ มีเจาหนี้ 2 ราย ซึ่งมียอดหนี้
ตามแผนฟน ฟูกจิ การจํานวนเงินรวม 512 ลานบาท ซึง่ ไดมคี าํ สัง่ ถึงทีส่ ดุ ใหไดรบั ชําระหนีข้ องเจาพนักงานพิทกั ษทรัพยแลวแตเจาหนีไ้ ดยนื่
อุทธรณคาํ สัง่ ของเจาพนักงานพิทกั ษทรัพยและคดียงั อยูใ นระหวางการพิจารณาของศาล กลุม บริษทั และบริษทั บันทึกยอดหนีท้ เี่ กีย่ วของ
กับเจาหนี้ทั้ง 8 รายดังกลาวเปนจํานวนเงินรวม 1,019 ลานบาท ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
โดยมีผลแตกตางในยอดหนีอ้ นั เนือ่ งมาจากยังอยูร ะหวางการพิจารณาของเจาพนักงานพิทกั ษทรัพยหรืออยูใ นระหวางอุทธรณ เปนจํานวน
เงินรวม 3,653 ลานบาท
เนือ่ งจากมีความไมแนนอนอยางมีสาระสําคัญซึง่ ขึน้ อยูก บั คําสัง่ ถึงทีส่ ดุ ของเจาพนักงานพิทกั ษทรัพยหรือผลจากการอุทธรณของ
เจาหนี้ ขาพเจาจึงไมสามารถระบุไดวาอาจมีรายการปรับปรุงใดๆ ที่จําเปนตอบัญชีเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน เจาหนี้การคา
เจาหนีอ้ นื่ จากกิจการทีเ่ กีย่ วของกัน หนีส้ นิ หมุนเวียนอืน่ และหนีส้ นิ ไมหมุนเวียนอืน่ ทีบ่ นั ทึกบัญชีและไมไดบนั ทึกบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2559
คําอธิบายเพิ่มเติมของบริษัท
ยังมีการขอรับชําระหนีข้ องเจาหนีท้ ยี่ งั ไมมคี าํ สัง่ เปนทีส่ นิ้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 อีก 6 ราย คิดเปนรอยละ 6 ของหนีท้ ขี่ อรับ
ชําระทั้งหมด ซึ่งเจาหนี้ 4 รายใน 6 รายนี้ ไดมีการสอบพยานเสร็จสิ้นแลว และอยูในระหวางรอคําสั่งถึงที่สุดจากเจาพนักงานพิทักษทรัพย
ดังนัน้ ยอดหนีข้ องเจาหนีท้ งั้ 4 รายนี้ ไดถกู บันทึกบัญชีเปนหนีส้ นิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 สําหรับเจาหนีอ้ กี 2 รายทีเ่ หลือ คิดเปนรอยละ 4.5
ของหนี้ที่ขอรับชําระทั้งหมดนั้น บริษัทยังไมไดบันทึกเปนหนี้สิน เนื่องจากบริษัทพิจารณาวายังมีความไมแนนอนและขึ้นอยูกับเหตุการณ
ในอนาคต โดยในขณะนี้อยูในระหวางกระบวนการสอบสวนจากเจาพนักงานพิทักษทรัพย
นอกจากนี้ ยังมีเจาหนีอ้ กี 2 ราย คิดเปนรอยละ 0.8 ของหนีท้ ขี่ อรับชําระทัง้ หมด ทีม่ คี าํ สัง่ ถึงทีส่ ดุ ใหไดรบั ชําระหนีแ้ ลว แตไดยนื่ คํารอง
เพือ่ ขอแกไขคําสัง่ เจาพนักงานพิทกั ษทรัพยตอ ศาลลมละลายกลาง ปจจุบนั อยูร ะหวางรอศาลพิจารณาคดี โดยเจาหนีร้ ายหนึง่ เปนการขอ
แกไขเปลี่ยนกลุมเจาหนี้ ซึ่งไมมีผลกระทบกับจํานวนหนี้ที่ขอรับชําระ และอีกรายหนึ่งเปนการขอแกไขคําสั่งเจาพนักงานพิทักษทรัพย
เกี่ยวกับจํานวนหนี้ ซึ่งบริษัทเห็นดวยกับจํานวนหนี้ที่เจาพนักงานพิทักษทรัพยมีคําสั่งถึงที่สุด และไดบันทึกบัญชีตามจํานวนหนี้
ที่เจาพนักงานพิทักษทรัพยมีคําสั่งถึงที่สุดแลว โดยปจจุบันอยูระหวางรอศาลพิจารณาคดี
3) การถูกจํากัดขอบเขตการตรวจสอบของขอมูลเปรียบเทียบ
บริษทั สหวิรยิ าสตีลอินดัสตรี ยูเค จํากัด เคยเปนบริษทั ยอยทีบ่ ริษทั ถือหุน ทัง้ หมด ตามทีก่ ลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
รวมขอ 2 ตั้งแตเริ่มกอตั้งบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จํากัด จนถึงเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2558 ซึ่งเปนวันที่บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี
ยูเค จํากัด เขาสูกระบวนการชําระบัญชี งบการเงินรวมของกลุมบริษัทไดรวมงบการเงินของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จํากัด จนถึง
วันดังกลาว หนังสือแสดงความจํานงเพื่อการชําระบัญชีของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จํากัด ไดรับการอนุมัติเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม
2558 และงบการเงินของบริษทั สหวิรยิ าสตีลอินดัสตรี ยูเค จํากัด สําหรับการจัดทํางบการเงินรวมของกลุม บริษทั จึงไดจดั ทําขึน้ ตามเกณฑ
การเลิกกิจการ ณ วันดังกลาว ผลจากการที่ไดมีการแตงตั้งผูชําระบัญชีของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จํากัด บริษัทจึงไมมีอํานาจ
การควบคุมใดๆ ตอธุรกิจหรือการดําเนินงานของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จํากัด อีกตอไป ดังนั้น งบการเงินของบริษัท สหวิริยา
สตีลอินดัสตรี ยูเค จํากัด จึงไมไดถูกรวมอยูในงบการเงินรวมของกลุมบริษัทตั้งแตวันที่ 2 ตุลาคม 2558 เปนตนไป ผลการดําเนินงานของ
สวนงานธุรกิจการผลิต Coke และโรงงานถลุงเหล็กของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จํากัด สําหรับระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 มกราคม
2558 ถึงวันที่ 2 ตุลาคม 2558 ไดจัดประเภทเปนการดําเนินงานที่ยกเลิกและแสดงแยกตางหากในงบกําไรขาดทุนรวมของกลุมบริษัท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 2 การเริ่มดําเนินการชําระบัญชีของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จํากัด
เปนเหตุใหเกิดการหามเคลือ่ นยายทรัพยสนิ และการเขาถึงโรงงานทีเ่ ปนสถานทีใ่ ชในการผลิต และใชเปนทีส่ าํ หรับเก็บเอกสารการบันทึกบัญชี
และเอกสารประกอบรายการตางๆ ถูกปดกั้น และบุคลากรสําคัญที่เกี่ยวของกับการจัดทํารายงานทางการเงินถูกเลิกจาง ดังนั้น ผูบริหาร
ไดจัดทํางบการเงินของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จํากัด จากขอมูลที่เกี่ยวของที่กลุมบริษัทมีอยูถึงปจจุบัน เพื่อการแสดงรายการ
และการเปดเผยขอมูลของการดําเนินงานที่ยกเลิกในงบการเงินกําไรขาดทุนรวมของกลุมบริษัทสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
จากงบการเงินและรายงานอื่นๆ ที่ฝายบริหารของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จํากัด ไดจัดทําขึ้นจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2558 และ
ประมาณการสําหรับระยะเวลาที่เหลือจนถึงวันที่ 2 ตุลาคม 2558
การถูกจํากัดขอบเขตโดยสถานการณดงั กลาวมีผลกระทบตอการเปรียบเทียบตัวเลขผลการดําเนินงานรวมของปปจ จุบนั กับตัวเลข
เปรียบเทียบ

บริ ษั ท สหวิ ริ ย าสตี ล อิ น ดั ส ตรี จํ า กั ด (มหาชน)

คําอธิบายเพิ่มเติมของบริษัท
1) การถูกจํากัดขอบเขตการตรวจสอบของขอมูลเปรียบเทียบซึง่ เปนการเปรียบเทียบขอมูลทางการเงินประจําป 2558 กับขอมูล
ทางการเงินประจําป 2559 นั้นยังเปนขอมูลเดิมที่ใชในงบการเงินป 2558 สําหรับสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ทั้งนี้ บริษัทไดจัดทําและ
นําเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท โดยถูกตองตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
2) รายละเอียดของขอมูลทางบัญชีของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จํากัด ยังไมมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ จากที่ไดชี้แจงไป
ในหนังสือชี้แจงรายงานของผูสอบบัญชีกรณีไมแสดงความเห็นตองบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558ที่ สลก. 015/2559
ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ 2559 ของบริษัท
3) บริษัทไดรับรูรายการทางบัญชีดังตอไปนี้แลวโดย
3.1) สวนหนีส้ นิ : ไดบนั ทึกเปนหนีส้ นิ ภายใตสญ
ั ญาคํา้ ประกัน ซึง่ ไดนาํ ไปปรับโครงสรางหนีใ้ นแผนฟน ฟูกจิ การของบริษทั
3.2) สวนทรัพยสิน : ไดตั้งการดอยมูลคาตามบัญชีของสวนไดเสียในบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จํากัด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2558 แลว เต็มจํานวนในเชิงอนุรกั ษนยิ มกลาวคือตัง้ มูลคาทีจ่ ะไดรบั คืนหลังสิน้ สุดกระบวนการชําระบัญชีของบริษทั ยอยเปนศูนย
ขอมูลและเหตุการณที่เนน
ขาพเจาขอใหสังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 3(ก) ซึ่งไดอธิบายถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
ที่ปรับปรุงยอนหลังของตัวเลขเปรียบเทียบของงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน
ขาพเจาขอใหสงั เกตเรือ่ งในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 5 และ 7 สําหรับปสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม2559 กลุม บริษทั และบริษทั
ไดขายสินคาตามปกติธรุ กิจใหแกบริษทั ทีเ่ กีย่ วของกันและการรวมคาเปนจํานวนเงินรวม 5,334 ลานบาท และ 5,334 ลานบาท ตามลําดับ
คิดเปนรอยละ 28 ของยอดขายสินคารวมของกลุมบริษัทและบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ยอดคางชําระของลูกหนี้การคาจาก
กิจการที่เกี่ยวของกันสุทธิจากคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของกลุมบริษัทและของบริษัทมีจํานวนเงินรวม 1,481 ลานบาท และ 1,471 ลานบาท
ตามลําดับ นอกจากนี้ สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม2559 กลุมบริษัทและบริษัทไดซื้อสินคาและบริการตามปกติธุรกิจจากบริษัท
ที่เกี่ยวของกันเปนจํานวนรวม 1,080 ลานบาท และ 1,337 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนรอยละ 7 ของยอดซื้อสินคารวมของกลุมบริษัท
และคิดเปนรอยละ 9 ของยอดซื้อสินคารวมของบริษัท
คําอธิบายเพิ่มเติมของบริษัท
การขายสินคาของบริษัทโดยสวนใหญเปนการขายสง โดยขายใหกับลูกคาทั้งภายในประเทศและตางประเทศ สําหรับการขาย
สินคาใหลูกคาภายในประเทศจะประกอบดวยผูใชสินคาโดยตรง และผูจัดจําหนายสินคาและศูนยบริการสินคา (Trader & Coil Center)
ซึ่งมีทั้งที่เปนบริษัทที่เกี่ยวของกันและบริษัทอื่นที่ไมเกี่ยวของกัน ทั้งนี้ บริษัทไมมีนโยบายขายสินคาใหลูกคารายยอย หรือเขาไปถือหุน
ในผูจัดจําหนายสินคาและศูนยบริการสินคา (Trader & Coil Center) เนื่องจากการประกอบธุรกิจดังกลาวมีความเสี่ยงคอนขางสูงเพราะ
ตองขายสินคาเปนเงินเชื่อใหกับลูกคา
โดยบริษัทที่เกี่ยวของกันที่บริษัทขายสินคาตามปกติธุรกิจใหนั้น ไดถูกจัดตั้งขึ้นมากอนบริษัทเพื่อทําการจัดจําหนายเหล็กแผน
รีดรอนและสินคาเหล็กชนิดอื่นๆ ซึ่งการดําเนินธุรกิจในทางการคาตามปกติทั่วไปนั้นจะแยกระหวางการประกอบการผูผลิตและ
ผูจัดจําหนายออกจากกัน
นอกจากนี้ บริษัทในฐานะผูผลิตเหล็กแผนรีดรอนไดจําหนายสินคาของบริษัทใหกับลูกคาทั้งที่เปนบริษัทที่เกี่ยวของกันและ
บริษทั อืน่ ทีไ่ มเกีย่ วของกัน ในมาตรฐานราคาทีไ่ มแตกตางกัน โดยขึน้ อยูก บั ปริมาณการสัง่ ซือ้ และความสมํา่ เสมอในการสัง่ ซือ้ และเนือ่ งจาก
ถือเปนรายการระหวางกัน บริษัทจึงมีขอกําหนดการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับงบการเงินใหระบุรายการกับกิจการหรือบุคคลที่เกี่ยวของกัน
โดยถาเปนการซื้อขายระหวางกันก็ใหระบุนโยบายอันเกี่ยวกับราคาโอนไวดวย ตามรายละเอียดที่แสดงไวในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินของบริษัท
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ตารางสรุปงบการเงินรวม
งบแสดงฐานะการเงิน
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) บริษัทยอย และการรวมคา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2559

สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้การคา
ลูกหนี้อื่นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน
สินคาคงเหลือ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีขอจํากัด
ในการใช
เงินลงทุนในการรวมคา
ที่ดินอาคารและอุปกรณ
สินทรัพยไมมีตัวตน
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย
1)

2557 1)
(ปรับปรุงใหม)

2558
(ปรับปรุงใหม)

(บาท)

%

(บาท)

425,055,579
1,504,398,854
267,707,207
6,509,746,594
987,973,667
9,694,881,901

1.8
6.2
1.1
26.9
4.1
40.0

156,508,506
4,590,821,162
532,521,538
2,948,556,284
197,564,544
8,425,972,034

%

(บาท)

0.7
351,400,815
19.7 5,311,902,438
2.3 1,310,416,921
12.6 13,063,972,295
0.8 2,406,515,640
36.1 22,444,208,109

%

0.5
7.4
1.8
18.2
3.4
31.3

4,683,334
0.0
12,720,143
0.1
21,288,350
0.0
2,706,332,473 11.2 2,529,084,209 10.8 3,318,687,930
4.6
11,634,087,178 48.0 12,163,780,946 52.1 45,578,267,235 63.6
142,487,575
0.6
158,975,157
0.7
245,303,285
0.3
25,666,845
0.1
48,070,060
0.2
35,650,676
0.0
19,735,808
0.1
12,107,442
0.1
12,414,658
0.0
14,532,993,213 60.0 14,924,737,957 63.9 49,211,612,134 66.7
24,227,875,114 100.0 23,350,709,991 100.0 71,655,820,243 100.0

ขอมูลป 2557 รวมขอมูลของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จํากัด

บริ ษั ท สหวิ ริ ย าสตี ล อิ น ดั ส ตรี จํ า กั ด (มหาชน)

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

2559

(บาท)
หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร เงินกูยืมระยะสั้น
จากสถาบันการเงินและกิจการ
ที่เกี่ยวของกัน
335,635,980
เจาหนี้การคา
2,244,304,200
เจาหนี้อื่นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน
36,169,356
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
1,013,618,655
ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
เงินกูยืมระยะยาวที่จัดประเภท
เปนหนี้สินหมุนเวียน
หุนกูแปลงสภาพดอยสิทธิ
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน
ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
48,705,245
หนี้สินตามสัญญาเชาซื้อ
ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
1,000,281
ประมาณการหนี้สิน
ภายใตสัญญาคํ้าประกันและอื่นๆ
455,667,455
ประมาณการหนีส้ นิ จากสัญญาทีส่ รางภาระ
19,152,118
เจาหนี้อื่นภายใตแผนฟนฟูกิจการ
ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
73,450,343
ดอกเบี้ยคางจายภายใตแผนฟนฟูกิจการ
4,403,967
ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
ภาษีเงินไดคางจาย
4,501,994
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
506,801,307
รวมหนี้สินหมุนเวียน
4,743,410,901
1)

ขอมูลป 2557 รวมขอมูลของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จํากัด

2557 1)
(ปรับปรุงใหม)

2558
(ปรับปรุงใหม)

%

(บาท)

%

(บาท)

%

1.4 12,796,099,840
9.3 2,804,253,376
0.1
21,836,192

54.8 22,638,350,536
12.0 10,802,757,605
0.1
889,582,036

31.6
15.1
1.2

4.2

7,033,461,665

30.1

7,639,329,476

10.7

-

6,629,284,761
-

28.4 22,034,033,707
236,070

30.7
0.0

0.2

68,763,059

0.3

54,692,504

0.1

0.0

3,629,691

0.0

6,601,542

0.0

1.9 30,533,752,034 130.8
0.1
-

575,188,520

0.8

0.3

-

-

-

0.0
0.0
1,355,209
2.1 3,695,264,102 15.8 5,034,991,788
19.6 63,586,344,720 272.3 69,677,118,993

7.0
97.2
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งบแสดงฐานะการเงิน
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) บริษัทยอย และการรวมคา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2559

(บาท)
หนี้สินไมหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เจาหนี้อื่นภายใตแผนฟนฟูกิจการ
ประมาณการหนี้สิน
ภายใตสัญญาคํ้าประกันและอื่นๆ
ดอกเบี้ยคางจายภายใตแผนฟนฟูกิจการ
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน
หนี้สินตามสัญญาเชาซื้อ
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
ประมาณการหนี้สินเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม
และอื่นๆ
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน
1)

2557 1)
(ปรับปรุงใหม)

2558
(ปรับปรุงใหม)

%

24,599,428,069 101.5
1,910,854,059
7.9
28,489,627,803 117.6
7,617,098,251 31.4
37,111,357
0.2
178,571,581
0.7
-

(บาท)

%
-

0.3
0.00
0.9
-

%
-

-

98,226,864
3,338,283
195,308,532
600,563,651

0.1
0.00
0.3
0.8

90,429,591
0.4 1,161,437,602
0.5
119,607,396
823,876 0.00
917,315 0.00
1,217,528
62,923,944,587 259.7
404,724,169
1.7 1,018,262,254
67,667,355,488 279.3 63,991,068,889 274.0 70,695,381,247

0.2
0.00
1.4
98.7
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72,005,250
1,003,263
211,276,457
-

-

(บาท)

บริ ษั ท สหวิ ริ ย าสตี ล อิ น ดั ส ตรี จํ า กั ด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) บริษัทยอย และการรวมคา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2559

(บาท)
หนี้สินและสวนของผูถือหุน
สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและชําระแลว
สวนตํ่ากวามูลคาหุนสามัญ
ทุนที่ไดรับจากการซื้อคืนหุนกูแปลงสภาพ
ดอยสิทธิจากผูถือหุน
สิทธิแปลงสภาพหุนกูเปนหุนสามัญ
สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย
- กลุมบริษัท
- การรวมคา
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
กําไร (ขาดทุน) สะสม
จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย
ยังไมไดจัดสรร (ขาดทุนสะสม)
รวมสวนของบริษัทใหญ
สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
ขาดทุนเกินทุน/รวมสวนของผูถือหุน
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน
1)

%

(บาท)

50,263,663,124

%

39,867,778,559
137.8 32,166,258,124
(24.3) (5,678,076,131)

132.8
(23.4)

32,166,262,124
(5,678,076,131)

366,207,178
-

1.5
-

366,207,178
-

-

530,226,819
2.2
(71,473,832,280) (295.0)
(44,089,212,290) (182.0)
649,731,916
2.7
(43,439,480,374) (179.3)
24,227,875,114 100.0
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(บาท)

50,263,663,124

32,166,262,124
(5,678,076,131)

-

2557 1)
(ปรับปรุงใหม)

2558
(ปรับปรุงใหม)

-

%

44.9
(7.9)

1.6
-

366,219,977
24,779

0.5
0.00

-

555,555,387

0.8

530,226,819
2.3
530,226,819
0.7
(68,655,132,557) (294.0) (27,695,817,978) (38.7)
(41,270,512,567) (176.7)
244,390,977
0.3
630,153,669
2.7
716,048,019
1.0
(40,640,358,898) (174.0)
960,438,996
1.3
23,350,709,991 100.0 71,655,820,243 100.0
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งบกําไรขาดทุน
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) บริษัทยอย และการรวมคา
ประจําปสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม
2559

(บาท)
รายได
รายไดจากการขาย
รายไดจากการใหบริการ
กําไรจากการขายเงินลงทุน
ในการรวมคา
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ
รายไดอื่น
รวมรายได
คาใชจาย
ตนทุนขาย
ตนทุนการใหบริการ
คาใชจายในการขาย
คาใชจายในการบริหาร
คาตอบแทนผูบริหาร
ประมาณการภาระดอกเบี้ย
จากการดําเนินงานที่ยกเลิก
ขาดทุนจากสัญญาที่สรางภาระ
(กลับรายการ)
ตนทุนทางการเงิน
รวมคาใชจาย
1)

19,109,985,667
714,173,740

2557 1)

2558
(ปรับปรุงใหม)

%

(บาท)

%

94.1 19,255,060,580
3.5
917,943,960

(บาท)

%

93.9 32,316,180,884
4.5
776,216,087

96.9
2.3

447,598,236
2.2
260,027,046
1.3
177,563,510
0.5
33,216,887
0.2
62,427,611
0.3
73,971,785
0.2
20,304,974,530 100.0 20,495,459,197 100.0 33,343,932,266 100.0

14,776,298,610
419,125,217
378,604,730
3,314,930,434
74,278,600
1,690,605,583

72.8 18,735,991,216
2.1
653,214,153
1.9
344,813,924
16.3 1,168,987,281
0.4
74,710,653
8.3

-

91.4 30,143,950,504
3.2
691,957,405
1.7
310,828,007
5.7
726,071,976
0.4
75,539,582
-

-

90.4
2.1
0.9
2.2
0.2
-

19,152,118
0.1
(83,048,422) (0.4)
83,048,422
0.2
2,633,202,252 13.0 2,517,562,861 12.3 1,711,317,198
5.1
23,306,197,544 114.8 23,412,231,666 114.2 33,742,713,094 101.2
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บริ ษั ท สหวิ ริ ย าสตี ล อิ น ดั ส ตรี จํ า กั ด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุน
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) บริษัทยอย และการรวมคา
ประจําปสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม
2559

สวนแบงกําไร (ขาดทุน) ในตราสาร
ทุน - การบัญชีดานผูลงทุน
การรวมคา
กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได
จากการดําเนินงานตอเนื่อง
กลับรายการภาษีเงินได
ขาดทุนสําหรับปจากการดําเนินงาน
ตอเนื่อง
การดําเนินงานที่ยกเลิก
ขาดทุนจากการดําเนินงาน
ที่ยกเลิกสุทธิจากภาษี
กําไร (ขาดทุน) สําหรับป
การแบงปนกําไร (ขาดทุน)
สวนที่เปนของบริษัทใหญ
สวนที่เปนของสวนไดเสีย
ที่ไมมีอํานาจควบคุม
กําไร (ขาดทุน) สําหรับป
กําไร (ขาดทุน) ตอหุน
กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาท)
กําไร (ขาดทุน) ตอหุนปรับลด (บาท)
ขาดทุนตอหุน - การดําเนินงาน
ตอเนื่อง
ขาดทุนตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาท)
กําไร (ขาดทุน) ตอหุนปรับลด (บาท)
1)

2557 1)

2558
(ปรับปรุงใหม)

(บาท)

%

(บาท)

%

(บาท)

%

167,809,290

(0.8)

(70,274,830)

(0.3)

(97,658,135)

(0.3)

(2,833,413,724)
(1,068,483)

(14.0)
0.00

(2,987,047,299)
7,855,195

(14.6)
0.00

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

(1.5)
0.1

(2,834,482,207)

(14.0)

(2,979,192,104)

(14.5)

(470,993,243)

(1.4)

(2,834,482,207)

(14.0)

(38,036,616,825)
(41,015,808,929)

(185.6)
(200.1)

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

(13.2)
(14.6)

(2,869,108,143)

(14.0)

(40,959,314,579)

(199.8)

(4,903,027,293)

(14.7)

34,625,936
(2,834,482,207)

0.2
14.0

(56,494,350)
(41,015,808,929)

(0.3)
(200.1)

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

0.1
(14.6)

(0.09)

(1.27)

(0.15)

(0.09)

(1.27)

(0.15)

(0.09)

(0.09)

(0.01)

(0.09)

(0.09)

(0.01)

ขอมูลป 2557 รวมขอมูลของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จํากัด
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งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) บริษัทยอย และการรวมคา
ประจําปสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม

2559

ขาดทุนสําหรับป
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่จะไมถูกจัดประเภทรายการ
ใหมเขาไปไวในกําไรหรือขาดทุน
ขาดทุนจากการตีมูลคาที่ดิน อาคาร
และอุปกรณใหม
คาเสื่อมราคาของสวนเกินทุน
จากการตีราคา
ภาษีเงินไดเกี่ยวกับองคประกอบ
ของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

2557 1)

2558
(ปรับปรุงใหม)

(บาท)
%
(บาท)
%
(บาท)
%
(2,834,482,207) (14.0) (41,015,808,929) (200.1) (4,866,832,360) (14.6)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(237,111,638)

(0.7)

-

-

-

-

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

0.1
(0.6)

รายการที่อาจถูกจัดประเภทรายการ
ใหมเขาไปไวในกําไรหรือขาดทุน
ผลตางจากอัตราแลกเปลี่ยน
จากการแปลงคาหนวยงานตางประเทศ
(2,600,611,457) (12.7)
(37,582,224) (0.1)
จัดประเภทรายการผลตางจากอัตรา
แลกเปลีย่ นจากการชําระบัญชีบริษทั ยอย
2,045,056,070 10.0
กําไร (ขาดทุน) จากการประมาณการ
ตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย
สําหรับโครงการผลประโยชน
พนักงาน
- กลุมบริษัท
46,787,246
0.2
(13,387,790) 0.00
- การรวมคา
9,438,975 0.00
1,248,172 0.00
ภาษีเงินไดเกี่ยวกับองคประกอบของกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
(6,165,491) 0.00
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ สําหรับป-สุทธิ
จากภาษี
50,060,731
0.2
(555,555,387) (2.7) (238,945,529) (0.7)
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป
(2,784,421,476) (13.7) (41,571,364,316) (202.8) (5,105,777,889) (15.3)
1)

ขอมูลป 2557 รวมขอมูลของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จํากัด

บริ ษั ท สหวิ ริ ย าสตี ล อิ น ดั ส ตรี จํ า กั ด (มหาชน)

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

2559

(บาท)

2557 1)

2558
(ปรับปรุงใหม)

%

(บาท)

%

(บาท)

%

การแบงปนกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
(2,818,699,723) (13.9) (41,514,869,966) (202.6) (5,133,292,650) (15.4)
สวนที่เปนของบริษัทใหญ
สวนที่เปนของสวนไดเสีย
34,278,247
0.2
(56,494,350) (0.3)
27,514,761
0.1
ที่ไมมีอํานาจควบคุม
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป (2,784,421,476) (13.7) (41,571,364,316) (202.8) (5,105,777,889) (15.3)
1)

ขอมูลป 2557 รวมขอมูลของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จํากัด
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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)
ประมาณการภาระดอกเบี้ยจากการดําเนินงานที่ยกเลิก
อื่นๆ
กลับรายการภาษีเงินได

1)

ขอมูลป 2557 รวมขอมูลของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จํากัด

2559

2558
(ปรับปรุงใหม)

2557 1)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(2,834,482,207)

(41,015,808,929)

(4,866,832,360)

694,309,453
2,633,202,252
(224,695,796)
2,677,309,056
(336,749,218)
24,074,656
19,152,118
(1,194,130)
19,000,000
-

559,307,088
2,517,562,861
(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)

(167,809,290)
1,690,605,583
1,068,483
4,193,790,960

70,274,830
(7,855,195)
(225,968,176)

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

บริ ษั ท สหวิ ริ ย าสตี ล อิ น ดั ส ตรี จํ า กั ด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) บริษัทยอย และการรวมคา
ประจําปสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม
2559

2558
(ปรับปรุงใหม)

2557 1)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ลูกหนี้การคา

313,953,547

27,553,133

(565,499,709)

ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวของกัน

(49,668,160)

(1,338,310,060)

913,676,880

(3,224,441,092)

6,602,480,927

3,293,578,074

(776,386,067)

105,485,400

1,148,068,513

(6,825,856)

19,741,111

1,441,901

314,269,689

(5,463,541,420)

(913,251,624)

เจาหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวของกัน

15,226,092

(6,990,886)

(1,294,367,981)

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

(70,096,385)

468,791,698

(931,476,012)

(9,992,286)

(10,163,134)

(4,180,349)

(93,439)

(300,215)

(300,215)

จายภาษีเงินได

(26,910,748)

(39,424,638)

(6,563,899)

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน

672,826,255

139,353,740

2,594,766,391

การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน

สินคาคงเหลือ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
เจาหนี้การคา

ผลประโยชนจายโดยโครงการ
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในการรวมคา
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีขอจํากัดในการใชลดลง
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ

-

8,036,809

-

(21,288,350)

(158,675,781)

(44,222,194)

(740,129,104)

ซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน

(1,201,055)

(15,995,747)

(22,024,372)

ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ

1,143,171

640,654

154,679,373

ขายเครื่องจักรและอุปกรณสําหรับสัญญาขายและเชากลับ

-

-

38,840,888

เงินปนผลรับ

-

-

723,887,536

ผลตางจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลง
คาหนวยงานตางประเทศ

-

-

(97,402,121)

เงินจายสุทธิใชไปในการดําเนินงานที่ยกเลิก

-

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน
1)

-

ขอมูลป 2557 รวมขอมูลของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จํากัด

(150,696,856)

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

36,563,850
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งบกระแสเงินสด
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) บริษัทยอย และการรวมคา
ประจําปสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากการออกหุนเพิ่มทุน
ชําระเงินคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของกับการออกหุนเพิ่มทุน
จายตนทุนทางการเงิน
จายเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะสั้นกิจการที่เกี่ยวของกัน
จายชําระหนี้เงินกูยืมระยะสั้นกิจการที่เกี่ยวของกัน
เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาว
จายชําระหนี้เงินกูยืมระยะยาว
จายชําระหนี้สินตามสัญญาเชาซื้อและสัญญาเชาทางการเงิน
ขายเครื่องจักรและอุปกรณสําหรับสัญญาขายและเชากลับ
ซื้อคืนหุนกูแปลงสภาพดอยสิทธิ
เงินปนผลจาย
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง
ของเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
1)

ขอมูลป 2557 รวมขอมูลของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จํากัด

2559

2558
(ปรับปรุงใหม)

2557 1)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(22,231,661)
(158,066,285)
(58,584,380)
(14,700,000)
(253,582,326)
(268,547,073)

(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

156,508,506
425,055,579

351,400,815
156,508,506

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

บริ ษั ท สหวิ ริ ย าสตี ล อิ น ดั ส ตรี จํ า กั ด (มหาชน)

อัตราสวนทางการเงิน
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) บริษัทยอย และการรวมคา

2558
2557 1)
(ปรับปรุงใหม) (ปรับปรุงใหม)

2559

อัตราสวนสภาพคลอง (LIQUIDITY RATIO)
อัตราสวนสภาพคลอง (เทา)

2.04

0.13

0.32

อัตราสวนสภาพคลอง ไมรวมเงินกูยืมระยะยาวที่ถูกจัดประเภท (เทา)

2.26

0.32

0.47

อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา)

0.41

0.07

0.08

อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว ไมรวมเงินกูยืมระยะยาวที่ถูกจัดประเภท (เทา)

0.41

0.08

0.12

อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด (เทา)

0.02

0.00

0.05

อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา (เทา)

6.50

4.07

6.18

55

88

58

อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ1) (เทา)

3.12

2.34

2.12

ระยะเวลาการขายสินคาเฉลี่ย (วัน)

115

154

170

อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้ (เทา)

6.02

2.85

2.63

60

126

137

111

116

91

23.35%

3.89%

6.82%

อัตรากําไรจากการดําเนินงาน

4.25%

(3.58%)

3.21%

อัตรากําไรอื่น

2.37%

1.57%

0.75%

0.80

(0.19)

2.45

(14.47%)

(203.04%)

(14.82%)

N.A.

N.A.

(97.69%)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย

(12.06%)

(86.22%)

(6.27%)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร

(24.11%)

(141.87%)

(10.01%)

0.85

0.43

0.43

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)

ระยะเวลาชําระหนี้ (วัน)
Cash Cycle (วัน)
อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร (PROFITABILITY RATIO)
อัตรากําไรขั้นตน

อัตราสวนเงินสดตอการทํากําไร (เทา)
อัตรากําไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน
อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (EFFICIENCY RATIO)

อัตราการหมุนของสินทรัพย (เทา)
1)

ขอมูลป 2557 รวมขอมูลของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จํากัด
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อัตราสวนทางการเงิน
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) บริษัทยอย และการรวมคา

2558
2557 1)
(ปรับปรุงใหม) (ปรับปรุงใหม)

2559

อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน (FINANCIAL POLICY RATIO)
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา)

N.A.

N.A.

73.6

อัตราสวนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจายตอสวนของผูถือหุน (เทา)

N.A.

N.A.

9.61

32.47

1.32

1.90

3.85

1.41

2.49

-

-

-

อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ย (เทา)
อัตราสวนความสามารถชําระภาระผูกพัน (Cash Basis) (เทา)
อัตราการจายเงินปนผล

ขอมูลตอหุนและอัตราการเติบโต
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) บริษัทยอย และการรวมคา
2558
2557 1)
(ปรับปรุงใหม) (ปรับปรุงใหม)

2559

ขอมูลตอหุน
มูลคาตามบัญชีตอหุน (บาท)

(1.37)

(1.28)

0.01

กําไร (ขาดทุน) สุทธิตอหุน (บาท)

(0.09)

(1.27)

(0.15)

-

-

-

เงินปนผลตอหุน
อัตราการเติบโต

1)

สินทรัพยรวม

3.76%

(67.41%)

(15.43%)

หนี้สินรวม

5.74%

(9.48%)

(4.62%)

รายไดจากการขาย และรายไดจากการใหบริการ

(1.73%)

(39.04%)

(49.39%)

คาใชจายดําเนินงาน

151.55%

25.93%

47.15%

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ

93.00%

(735.39%)

30.48%

ขอมูลป 2557 รวมขอมูลของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จํากัด

บริ ษั ท สหวิ ริ ย าสตี ล อิ น ดั ส ตรี จํ า กั ด (มหาชน)

รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการบริษัท
ตอรายงานทางการเงิน ป 2559
คณะกรรมการบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) มีหนาที่และใหความสําคัญกับการกํากับดูแลกิจการของบริษัทใหเปน
ไปตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทเปนผูรับผิดชอบโดยตรงตอการจัดทํารายงานทางการเงิน
ของบริษัท ซึ่งไดแก งบการเงินของบริษัท และงบการเงินรวมของบริษัท บริษัทยอย และการรวมคา สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2559 รวมทั้งขอมูลสารสนเทศทางการเงินที่เปดเผยในรายงานประจําป 2559 ของบริษัท ซึ่งรายงานทางการเงินของบริษัทไดจัดทําขึ้น
ตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยบริษทั เลือกใชนโยบายการบัญชี และ/หรือวิธปี ฏิบตั ทิ างบัญชีทเี่ หมาะสม
และถือปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอ และใชดุลยพินิจอยางระมัดระวังและรอบคอบในการประมาณทางการบัญชีเพื่อใหสมเหตุสมผล รวมทั้ง
มีการเปดเผยขอมูลที่สําคัญอยางเพียงพอ และไดผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีรับอนุญาตที่เปนอิสระและไดรับความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ซึ่งรายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาตที่เสนอผูถือหุนของบริษัท สําหรับป
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 แบบไมแสดงความเห็นนั้น บริษัทไดจัดทําหนังสือชี้แจงขอมูลเพิ่มเติมในเรื่องดังกลาวตอตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแลว
คณะกรรมการบริษัทไดจัดใหมีระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน โดยมีคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบดวยกรรมการบริษัทที่เปนอิสระ ทําหนาที่กํากับดูแลการขับเคลื่อนของระบบ
ดังกลาวใหมีประสิทธิผล เพื่อใหเชื่อมั่นวา รายงานทางการเงินของบริษัทมีความถูกตอง เปนที่เชื่อถือได ซึ่งสะทอนถึงผลการดําเนินงาน
และฐานะการเงินที่แทจริงของบริษัท อันเปนประโยชนตอผูถือหุนและผูลงทุน ตลอดจนผูสนใจทั่วไป
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวา บริษัทมีระบบควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม รวมทั้งรายงาน
ทางการเงินของบริษัทมีความถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป เปนที่เชื่อถือได และปฏิบัติถูกตอง
ตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของ

นายวิทย วิริยประไพกิจ
ประธานกรรมการบริษัท
ในฐานะผูบริหารแผนฟนฟูกิจการฯ

นายวิน วิริยประไพกิจ
ประธานเจาหนาที่บริหารกลุม
และกรรมการผูจัดการใหญ
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การวิเคราะหและคําอธิบาย
ของฝายจัดการ
ตาราง 1 : สรุปผลการดําเนินงานของบริษัท บริษัทยอย และการรวมคา
หนวย : ลานบาท

% YoY

2559
ม.ค. - ธ.ค.

2558
ม.ค. - ธ.ค.
(ปรับปรุงใหม)

รายไดจากการขายและการใหบริการ

19,824

20,173

–2%

ตนทุนขายและใหบริการ

15,195

19,389

–22%

กําไร (ขาดทุน) ขั้นตน

4,629

784

+491%

คาใชจายในการขายและบริหาร

3,768

1,589

+137%

19

(83)

+123%

EBITDA

2,143

(37,897)

+106%

ดอกเบี้ยจาย

4,317

2,508

+72%

694

562

+23%

1

(8)

+114%

กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจริง

672

118

+468%

กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง

(225)

142

–259%

-

(38,037)

+100%

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ

(2,869)

(40,959)

+93%

กําไร (ขาดทุน) ตอหุน (บาท)

(0.089)

(1.274)

+93%

ขาดทุนจากสัญญาที่สรางภาระ (กลับรายการ)

คาเสื่อมราคาและตัดจําหนาย
ภาษีเงินไดนิติบุคคล (กลับรายการ)

กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานของสวนงานที่ยกเลิก
สุทธิจากภาษี

• ขอมูลรายป 2558 ไมรวมผลการดําเนินงานของ SSI UK ยกเวนผลขาดทุนสุทธิและ EBITDA
• EBITDA = กําไร (ขาดทุน) สุทธิ + ดอกเบี้ยจาย + ภาษีเงินได + คาเสื่อมราคาและรายจายตัดบัญชี

บริ ษั ท สหวิ ริ ย าสตี ล อิ น ดั ส ตรี จํ า กั ด (มหาชน)

ตาราง 2 : ผลการดําเนินงานแยกตามธุรกิจ
หนวย : ลานบาท

% YoY

2559
ม.ค. - ธ.ค.

2558
ม.ค. - ธ.ค.
(ปรับปรุงใหม)

งบการเงินรวม 1)

19,824

20,173

–2%

ธุรกิจเหล็กแผนรีดรอน

19,454

19,612

–1%

ธุรกิจทาเรือ

216

145

+49%

ธุรกิจวิศวกรรม

113

367

– 69%

งบการเงินรวม

2,143

(37,897)

+106%

ธุรกิจเหล็กแผนรีดรอน

1,826

(64,333)

+103%

180

(5)

+3,985%

ธุรกิจวิศวกรรม

40

6

+522%

ตัดรายการระหวางกัน

97

26,434

งบการเงินรวม 2)

(2,869)

(40,959)

+93%

ธุรกิจเหล็กแผนรีดรอน

(3,029)

(67,250)

+95%

ธุรกิจทาเรือ

78

(127)

+162%

ธุรกิจวิศวกรรม

(10)

(18)

+45%

ตัดรายการระหวางกัน

56

26,492

สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม

35

(57)

รายไดจากการขายและใหบริการ

EBITDA

ธุรกิจทาเรือ

กําไร/(ขาดทุน) สุทธิ

1)
2)

รายไดของแตละธุรกิจเปนรายไดหลังหักรายการระหวางกันแลว
การบันทึกกําไรในสวนของ บมจ. เหล็กแผนรีดเย็นไทย บันทึกโดยใชวิธี Equity Method
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ตาราง 3 : สรุปตัวเลขสําคัญของธุรกิจเหล็กแผนรีดรอน (บริษัท)
หนวย : เหรียญสหรัฐตอตัน

1)
2)
3)

2559
ม.ค. - ธ.ค.

2558
ม.ค. - ธ.ค.

% YoY

ราคาขายเฉลี่ย

463

491

– 6%

ตนทุนขายเฉลี่ย

366

485

– 24%

คาการรีด (HRC Spread) 1)

143

59

+143%

HRC Rolling Margin 2)

31.0%

12.0%

HRC EBITDA 3)

41.2

(0.1)

+100%

ปริมาณขาย (พันตัน)

1,232

1,126

+9%

ปริมาณการผลิต (พันตัน)

1,269

1,057

+20%

ไมรวมการตั้งหรือการกลับรายการคาเผื่อการลดมูลคาของสินคาคงเหลือ
HRC Rolling Margin = HRC Spread/ราคาขายเฉลี่ย
HRC EBITDA รวมการตัง้ คาเผือ่ การลดมูลคาของสินคาคงเหลือและการตัง้ สํารองจากภาระผูกพันตามสัญญาซือ้ วัตถุดบิ สุทธิ (กลับรายการ) (7.8) เหรียญสหรัฐตอตัน
สําหรับป 2559 และ (7.9) เหรียญสหรัฐตอตัน สําหรับป 2558 แตไมรวมประมาณการขาดทุนจากการชําระบัญชีของบริษทั ยอย 1,583.6 เหรียญสหรัฐตอตัน สําหรับ
ป 2558

แผนภาพ 1 : รายไดจากการขายและใหบริการของบริษัท บริษัทยอย และการรวมคา
(ไมรวมผลการดําเนินงานของ SSI UK ในป 2558)
รายไดจากการขายและใหบริการ (ลานบาท)

5,601
Q1/15

5,411
Q2/15

5,043
Q3/15

4,118

4,782

3,938

Q4/15

Q1/16

Q2/16

5,075

6,029

Q3/16

Q4/16

20,173

19,824

2015

2016

บริ ษั ท สหวิ ริ ย าสตี ล อิ น ดั ส ตรี จํ า กั ด (มหาชน)

ภาพรวมผลการดําเนินงาน
ในป 2559 บริษัทและบริษัทยอยมีรายไดจากการขายและใหบริการรวม 19,824 ลานบาท ลดลง 2% YoY จากราคาขายที่ลดลง
ของธุรกิจเหล็กแผนรีดรอนตามภาวะราคาเหล็กในตลาดโลกที่ยังคงปรับตัวลดลง โดยมีปริมาณขายเหล็กรวม 1,232 พันตัน มี EBITDA
2,143 ลานบาท ดีขึ้น 9% และ 106% YoY โดยผลประกอบการดีขึ้นเนื่องจากปริมาณขายและสวนตางระหวางราคาขายกับวัตถุดิบ
ทีเ่ พิม่ ขึน้ ของธุรกิจเหล็กแผนรีดรอน รวมถึงไมมขี าดทุนจากการดําเนินงานของสวนงานทีย่ กเลิกเหมือนกับในป 2558 อยางไรก็ตาม บริษทั
และบริษทั ยอย มีผลขาดทุนสุทธิ 2,869 ลานบาท ขาดทุนลดลง 93% YoY ซึง่ เปนผลขาดทุนจากการบันทึกภาระดอกเบีย้ คางจายตามแผน
ฟนฟูกิจการ โดยมีผลขาดทุนสุทธิตอ หุนและอัตราสวนความสามารถในการทํากําไรติดลบดังแสดงในตารางดานลาง
อัตราสวนการทํากําไร

2559

2558

อัตรากําไรสุทธิ (%)

(14.5)

(203.0)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (%)

(12.06)

(86.2)

อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%)

N.A.

N.A.

กําไร (ขาดทุน) สุทธิตอหุน (บาท)

(0.09)

(1.27)

ธุรกิจเหล็กแผนรีดรอน (บริษัท)
รายได ในป 2559 บริษัทมีรายไดจากการขายและใหบริการรวม 19,454 ลานบาท ลดลง 1% YoY จากราคาขายที่ปรับตัว
ลดลงตามราคาเหล็กในตลาดโลก โดยมีปริมาณการสงมอบ HRC 1,232 พันตัน เพิ่มขึ้น 9% YoY เนื่องจากสถานะการเงินของบริษัท
เริม่ มีความชัดเจนมากขึน้ จากการทีศ่ าลเห็นชอบดวยแผนฟน ฟูกจิ การของบริษทั สงผลใหผขู ายและลูกคาเริม่ มีความเชือ่ มัน่ กับสถานการณ
ของบริษัทมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ราคาขายเฉลี่ยอยู 16,657 บาทตอตัน หรือประมาณ 463 เหรียญสหรัฐตอตัน ลดลง 6% YoY ตามภาวะราคา
เหล็กในตลาดโลก โดยเปนการจําหนายผลิตภัณฑที่มีมูลคาเพิ่มพิเศษ (Premium Value Products) 39% ของปริมาณขายรวม
คาใชจาย ในป 2559 บริษัทมีตนทุนขายและใหบริการ 15,023 ลานบาท แยกเปนตนทุนขายและบริการจํานวน 15,360
ลานบาท และการกลับรายการคาเผื่อการลดมูลคาของสินคาคงเหลือ จํานวน 336 ลานบาท โดยตนทุนขายและใหบริการลดลง 21%
YoY จากตนทุนวัตถุดิบและตนทุนผลิตที่ลดลง มีคาใชจายในการขายและบริหาร 3,665 ลานบาท เพิ่มขึ้น 152% YoY จากการตั้งสํารอง
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 2,677 ลานบาท ทั้งนี้ ถาไมรวมการตั้งสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ คาใชจายในการขายและบริหาร ลดลง 32%
YoY จากคาใชจายในการบริหารจัดการวัตถุดิบที่ลดลง รวมถึงไมมีการจัดประเภทคาใชจายการผลิตคงที่ (Fixed Cost) ที่เกิดจาก
การผลิตที่ตํ่ากวาการผลิตปกติ (Idle Cost) มาเปนคาใชจายในการบริหาร เหมือนกับในป 2558 มีการตั้งสํารองภาระผูกพันตามสัญญา
ซื้อวัตถุดิบ 19 ลานบาท มีภาระดอกเบี้ยจาย 4,298 ลานบาท เพิ่มขึ้น 73% YoY จากการบันทึกภาระดอกเบี้ยคางจายของหนี้สิน
ที่เกิดจากภาระคํ้าประกันของธุรกิจโรงถลุงเหล็ก ซึ่งแตกตางกับในป 2558 ที่มีการบันทึกดอกเบี้ยสวนนี้รวมอยูกับผลขาดทุนจาก
การดําเนินงานที่ยกเลิก ทั้งนี้ ในป 2559 ไมมีประมาณการขาดทุนจากการชําระบัญชีของบริษัทยอย เหมือนป 2558
คาการรีด (HRC Spread) ในป 2559 บริษทั มีคา การรีด (HRC Spread) 143 เหรียญสหรัฐตอตัน เพิม่ ขึน้ จาก 59 เหรียญสหรัฐตอตัน
ในป 2558 หรือเพิ่มขึ้น 143% YoY คิดเปน HRC Rolling Margin ประมาณ 31.0% เพิ่มจาก 12% ในป 2558
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กํ า ไร ในป 2559 บริ ษั ท มี กํ า ไรขั้ น ต น 4,431 ล า นบาท มี EBITDA 1,826 ล า นบาท (ทั้ ง นี้ หากไม ร วมการกลั บ รายการ
คาเผื่อการลดมูลคาของสินคาคงเหลือ 336 ลานบาท การตั้งสํารองจากภาระผูกพันตามสัญญาซื้อวัตถุดิบ 19 ลานบาท และ
การตั้งสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 2,677 ลานบาท จะมี Core EBITDA 4,186 ลานบาท) และมีผลขาดทุนสุทธิ 3,029 ลานบาท
จากการบันทึกภาระดอกเบีย้ คางจายตามแผนฟน ฟูกจิ การ 4,298 ลานบาท โดยผลประกอบการดีขนึ้ เมือ่ เทียบกับงวดเดียวกันของป 2558
จากผลกําไรขั้นตน 568 ลานบาท EBITDA ติดลบ 64,333 ลานบาท และผลขาดทุนสุทธิ 67,250 ลานบาท เนื่องจากไมมีประมาณการ
ขาดทุ น จากการชํ า ระบั ญ ชี ข องบริ ษั ท ย อ ย รวมถึ ง ปริ ม าณขายและค า การรี ด (HRC Spread) ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น โดยมี HRC EBITDA
41.2 เหรี ย ญสหรั ฐ ต อ ตั น (รวมผลของการกลั บ รายการค า เผื่ อ การลดมู ล ค า สิ น ค า คงเหลื อ ประมาณ 8.3 เหรี ย ญสหรั ฐ ต อ ตั น
และการตั้งสํารองจากภาระผูกพันตามสัญญาซื้อวัตถุดิบ 0.5 เหรียญสหรัฐตอตัน เพิ่มขึ้นจาก EBITDA ติดลบ 0.1 เหรียญสหรัฐตอตัน
ในป 2558 (ไมรวมประมาณการขาดทุนจากการชําระบัญชีของบริษัทยอย 1,583.6 เหรียญสหรัฐตอตัน)
แผนภาพ 2 : รายไดและ EBITDA Margin ของธุรกิจเหล็กแผนรีดรอน
รายไดจากการขายและใหบริการ (ลานบาท)
EBITDA Margin (%)

37%
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ธุรกิจทาเรือ (PPC)
รายได ในป 2559 PPC มีรายไดจากการขายและใหบริการ 282 ลานบาท เพิ่มขึ้น 16% YoY เนื่องจากกปริมาณสินคาผานทาเรือ
เพิ่มขึ้นรอยละ 33 จาก 2,088,918 ตัน เพิ่มขึ้นเปน 2,777,963 ตัน
กําไร ในป 2559 PPC มีกําไรขั้นตน 156 ลานบาท มี EBITDA 180 ลานบาท และมีกําไรสุทธิ 78 ลานบาท เพิ่มขึ้น 49%, 3,985%
และ 162% YoY ตามลําดับ เนื่องจากปริมาณสินคาเพิ่มขึ้น 33% YoY และรายไดเพิ่มขึ้น 16% YoY
แผนภาพ 4 : รายไดและ EBITDA Margin ของธุรกิจทาเรือ
รายไดจากการใหบริการ (ลานบาท)
EBITDA Margin (%)
75%

72%

76%

66%

65%

65%

59%
53%

49%

64%
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244

90

84
67

61
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Q2/15
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Q3/15

52

52

Q4/15

Q1/16

56

Q2/16

Q3/16

Q4/16

2015
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ธุรกิจวิศวกรรม (WCE)
รายได ในป 2559 WCE มีรายไดจากการขายและใหบริการรวม 346 ลานบาท ลดลง 43% YoY เนื่องจากบริษัทไดเพิ่ม
ความระมัดระวังในการพิจารณารับงานมากขึ้นและเนนรับงานโครงการขนาดเล็กถึงขนาดกลาง มีระยะเวลาของโครงการสั้น ซึ่งสงผลให
ยังไมมีงานโครงการใหญเพิ่มเติม ประกอบกับผูประกอบการรายยอยยังไมมั่นใจในการลงทุนโครงสรางพื้นฐานจากรัฐยังไมลงมาถึง
ระดับลาง และภาวะเศรษฐกิจและการเมือง โดยเฉพาะเศรษฐกิจโลก ซึง่ สงผลกระทบตอการสงออก จึงทําใหผปู ระกอบการชะลอการลงทุน
กําไร ในป 2559 WCE มีกําไรขั้นตน 58 ลานบาท มี EBITDA เปนบวก 40 ลานบาท และมีขาดทุนสุทธิ 9 ลานบาท เมื่อเทียบกับ
งวดเดียวกันในป 2558 โดยกําไรขั้นตน, EBITDA เพิ่มขึ้น 17% และ 522% YoY และผลขาดทุนสุทธิลดลง 45% YoY ตามลําดับ เนื่องจาก
มาตรการการควบคุมและลดตนทุนอยางเขมงวด
แผนภาพ 5 : รายไดและ EBITDA Margin ของธุรกิจวิศวกรรม
รายไดจากการขายและใหบริการ (ลานบาท)
EBITDA Margin (%)
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ธุรกิจเหล็กแผนรีดเย็น (TCRSS)
รายได ในป 2559 TCRSS มีรายไดจากการขายรวม 10,073 ลานบาท ลดลง 6% YoY โดยมีปริมาณการขาย 521 พันตัน เพิ่มขึ้น
รอยละ 9 และราคาขายเฉลี่ยลดลงรอยละ 13 ตามราคาตลาดโลก
กําไร ในป 2559 TCRSS มีผลกําไรขั้นตน 900 ลานบาท มี EBITDA 1,148 ลานบาท และมีผลกําไรสุทธิ 463 ลานบาท
เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของป 2558 พบวาเพิ่มขึ้น 104%, 60% และ 272% ตามลําดับ
แผนภาพ 6 : รายไดและ EBITDA Margin ของธุรกิจเหล็กแผนรีดเย็น
รายไดจากการขายและใหบริการ (ลานบาท)
EBITDA Margin (%)
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ฐานะการเงิน
สินทรัพย
บริษัทและบริษัทยอยมีสินทรัพยรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จํานวน 24,228 ลานบาท เพิ่มขึ้น 877 ลานบาท จาก ณ วันที่
31 ธันวาคม 2558 หรือเพิ่มขึ้น 4% YoY เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของสินคาคงเหลือ โดยมีรายละเอียดสัดสวนของสินทรัพย ดังนี้
สินทรัพย

31 ธ.ค. 2559
ลานบาท

31 ธ.ค. 2558

รอยละ

ลานบาท

31 ธ.ค. 2557

รอยละ

ลานบาท

รอยละ

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

425

2

157

1

351

0

ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการคา - สุทธิ

1,504

6

4,591

20

5,312

7

สินคาคงเหลือ - สุทธิ

6,510

27

2,949

13

13,064

18

11,634

48

12,164

52

45,578

64

เงินลงทุนในการรวมคา

2,706

11

2,529

11

3,319

5

สินทรัพยอื่นๆ

1,448

6

962

4

4,032

6

สินทรัพยรวม

24,228

100

23,351

100

71,656

100

ที่ดิน อาคาร และ อุปกรณ - สุทธิ

ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการคาสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีมูลคาสุทธิเทากับ 1,504 ลานบาท ลดลงรอยละ 67.24 เมื่อเทียบกับ
สิน้ ป 2558 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการตัง้ คาเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญของลูกหนีท้ มี่ ยี อดคางเกินกําหนดชําระ ซึง่ ในเดือนมกราคมและกุมภาพันธ
2560 บริษัทไดรับชําระเงินจํานวน 521 ลานบาท จากกิจการที่เกี่ยวของกันสองแหงที่มียอดคางเกินกําหนดชําระเปนเวลา 6 ถึง 12 เดือน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ฝายจัดการพิจารณาและประเมินสถานะปจจุบันของกิจการที่เกี่ยวของกันสองแหงดังกลาวและตั้งคาเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญจํานวน 2,737 ลานบาท
สินคาคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีมูลคาสุทธิ 6,510 ลานบาท เพิ่มขึ้น 12% เมื่อเทียบกับสิ้นป 2558 เนื่องจาก
การเพิ่มขึ้นของราคาและปริมาณวัตถุดิบ รวมถึงปริมาณสินคาคงเหลือของธุรกิจเหล็กแผนรีดรอน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีมูลคาสุทธิ 11,634 ลานบาท ลดลง 4% จาก ณ สิ้นป 2558
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หนี้สินและแหลงที่มาของเงินทุน
สัดสวนของหนี้สินและสวนของผูถือหุนของบริษัทและบริษัทยอยประกอบดวย
หนี้สินและสวนของผูถือหุน

31 ธ.ค. 2559
ลานบาท

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสวนที่หมุนเวียน
ประมาณการหนี้สิน
ภายใตสัญญาคํ้าประกันและอื่นๆ
เจาหนี้การคา
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย
สวนที่ไมหมุนเวียน
หุนกูแปลงสภาพดอยสิทธิ
ประมาณการหนี้สินเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม
และอื่นๆ
หนี้สินภาษีจากการตีมูลคาสินทรัพย
หนี้สินอื่นๆ
สวนของผูถือหุนของบริษัทใหญ
สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
สวนของผูถือหุน
หนี้สินและสวนของผูถือหุน

31 ธ.ค. 2558

รอยละ

ลานบาท

31 ธ.ค. 2557

รอยละ

ลานบาท

รอยละ

1,199

5

26,531

114

52,373

73

456
2,244

2
9

30,534
2,804

131
12

10,803

15

55,150
-

228
-

73
-

0

102
-

0

90
8,528
(44,089)
650
(43,439)
24,228

0
35
(182)
3
(179)
100

120
3,929
(41,271)
630
(40,640)
23,351

0
17
(177)
3
(174)
100

601
120
6,697
244
716
960
71,656

1
0
10
0
1
1
100

บริษัทและบริษัทยอยมีหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จํานวน 67,667 ลานบาท เพิ่มขึ้น 6% เมื่อเทียบกับวันที่ 31 ธันวาคม
2558 จากการภาระดอกเบี้ยคางจายของธุรกิจเหล็กแผนรีดรอน
บริษทั และบริษทั ยอยมียอดหนีส้ นิ ทีม่ ภี าระดอกเบีย้ จายจํานวน 56,805 ลานบาท และมีหนีส้ นิ สุทธิทมี่ ภี าระดอกเบีย้ จาย (Net Debt)
จํานวน 56,380 ลานบาท โดยแบงเปนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสวนที่หมุนเวียนจํานวน 1,655 ลานบาท ในขณะที่หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย
สวนที่ไมหมุนเวียนมีจํานวน 55,150 ลานบาท
สืบเนื่องจากแผนฟนฟูกิจการที่ไดรับอนุมัติจากศาลลมละลายกลางเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 เงินกูยืมระยะยาวทั้งหมดจาก
สถาบันการเงิน ประมาณการหนีส้ นิ จากการเปนผูค าํ้ ประกัน และเจาหนีอ้ นื่ ภายใตแผนฟน ฟูกจิ การทีม่ ภี าระดอกเบีย้ รวมเปนสวนหนึง่ ของ
แผนฟนฟูกิจการ ทั้งนี้ การจัดประเภทของเงินกูยืม ประมาณการหนี้สิน และเจาหนี้อื่นภายใตแผนฟนฟูกิจการที่มีภาระดอกเบี้ยดังกลาว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เปนไปตามแผนการชําระหนี้ที่ระบุในแผนฟนฟูกิจการ
สวนของผูถือหุนของบริษัทและบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ติดลบ 43,439 ลานบาท โดยสวนของผูถือหุนของบริษัท
และบริษัทยอยลดลงเนื่องจากผลขาดทุนจากการดําเนินงานของกลุมบริษัท

บริ ษั ท สหวิ ริ ย าสตี ล อิ น ดั ส ตรี จํ า กั ด (มหาชน)

สภาพคลอง
1. กระแสเงินสด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทและบริษัทยอยมีเงินสดสุทธิ จํานวน 425 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก 157 ลานบาท ณ สิ้นป 2558
โดยมีสวนประกอบหลักมาจาก
• เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 673 ลานบาท ประกอบดวย (1) เงินสดรับจากกิจกรรมดําเนินงานจํานวน 4,194
ลานบาท และ (2) เงินสดจายจากการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงานสุทธิจํานวน 3,521 ลานบาท สาเหตุหลักเนื่องจาก
การเพิ่มขึ้นของสินคาคงเหลือ
• เงินสดใชไปสุทธิในกิจกรรมลงทุน 151 ลานบาท ประกอบดวย (1) กระแสเงินสดจายเพื่อการลงทุนในสินทรัพยถาวร
เพิ่มเติมระหวางป 159 ลานบาท และ (2) กระแสเงินสดรับจากกิจกรรมอื่นๆ 8 ลานบาท
• เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 254 ลานบาท มีสวนประกอบที่สําคัญ คือ (1) เงินสดจายชําระตนทุนทางการเงิน
22 ลานบาท (2) เงินสดจายชําระเงินกูยืมระยะสั้นและระยะยาวจากสถาบันการเงินสุทธิ 158 ลานบาท และ (3) เงินสดจายจากกิจกรรม
จัดหาเงินอื่น 73 ลานบาท
2. อัตราสวนสภาพคลอง
บริษัทและบริษัทยอยมีสภาพคลองเพิ่มขึ้น ณ สิ้นป 2559 เมื่อเปรียบเทียบกับ ณ สิ้นป 2558 โดยมีอัตราสวนสินทรัพยหมุนเวียน
ตอหนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยลดลง และระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ยลดลง ดังนี้
อัตราสวนสภาพคลอง

2559

2558
(ปรับปรุงใหม)

2557
(ปรับปรุงใหม)

อัตราสวนสินทรัพยหมุนเวียนตอหนี้สินหมุนเวียน (เทา)

2.04

0.13

0.32

อัตราสวนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจาย (เทา)
ตอสวนของผูถือหุน (เทา)

N.A.

N.A.

54.64

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)

60

126

137

ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย (วัน)

115

154

170

อัตราสวนสภาพคลอง (Current Ratio) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เทากับ 2.04 เทา เพิ่มขึ้นจาก 0.13 เทา ณ สิ้นป 2558 เนื่องจาก
การจัดประเภทใหมของหนี้สินจากสถาบันการเงินและเจาหนี้อื่นภายใตแผนฟนฟูกิจการ จากหนี้สินหมุนเวียนไปเปนหนี้สินไมหมุนเวียน
รวมถึงการเพิ่มขึ้นของมูลคาสินคาคงเหลือของธุรกิจเหล็กแผนรีดรอนดังกลาวขางตน
ทั้งนี้ บริษัทไดเปดเผยรายละเอียดเหตุการณสําคัญเกี่ยวกับการยกเลิกการดําเนินงานของบริษัทยอย การยื่นความจํานงขอฟนฟู
กิจการ ซึง่ มีผลตอการดําเนินงานและฐานะการเงินในบริษทั และแนวทางของบริษทั ในอนาคตไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 2 (จ)
ภายในหัวขอการดําเนินงานอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทยังไดสรุปสาระสําคัญของแผนฟนฟูกิจการที่ศาลลมละลายกลางเห็นชอบ
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 ไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 20 ดวย
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รายจายเพื่อทําการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมตามแนวทางของสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงชาติ
ในป 2559 บริษทั มีรายจายเพือ่ ทําการวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยเปนการทําการวิจยั และพัฒนาเพือ่ การปรับปรุง
คุณภาพผลิตภัณฑเหล็กแผนรีดรอนและพัฒนาขีดความสามารถการนําเอาผลิตภัณฑเหล็กแผนรีดรอนไปใชงานตอ เปนจํานวนเงินทัง้ สิน้
11,401,187.96 บาท

ราคาหุน
จากการทีบ่ ริษทั ไดยนื่ คํารองขอฟน ฟูกจิ การตอศาลลมละลายกลางในวันที่ 1 ตุลาคม 2558 และอยูร ะหวางกระบวนการฟน ฟูกจิ การ
ภายใตพระราชบัญญัติลมละลายตามคําสั่งศาลใหบริษัทฟนฟูกิจการ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ไดขึ้นเครื่องหมาย SP, NP และ NC ตอหลักทรัพยของบริษัทในตลาดหลักทรัพย และหยุดทําการซื้อขายตั้งแตวันที่ 27 เมษายน 2559
เพื่อปรับปรุงฐานะการเงินของบริษัท ราคาปดตลาด ณ วันที่ 26 เมษายน 2559 ซึ่งเปนวันสุดทายของการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัท
ในตลาดหลักทรัพยฯ เทากับ 0.05 บาทตอหุน ราคาในป 2559 จนถึงวันที่หยุดการซื้อขายมีราคาตํ่าสุดอยูที่ 0.03 บาทตอหุน และสูงสุด
อยูที่ 0.05 บาทตอหุน มีราคาเฉลี่ยเทากับ 0.04 บาทตอหุน ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยเทากับ 18.72 ลานหุนตอวัน และมูลคาการซื้อขาย
เฉลี่ยเทากับ 0.74 ลานบาทตอวัน

ความคืบหนาของการแกไขการดําเนินงานหรือฐานะการเงิน (การฟนฟูกิจการ)
10 มีนาคม 2559

14 กรกฎาคม 2559
15 กันยายน 2559
15 ธันวาคม 2559
22 กุมภาพันธ 2560
28 กุมภาพันธ 2560

1 มีนาคม 2560

ศาลลมละลายกลางไดมคี าํ สัง่ ใหบริษทั ฟน ฟูกจิ การและตัง้ บริษทั เปนผูท าํ แผนฟน ฟูกจิ การ (“ผูท าํ แผน”) โดยไดมี
การประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมือ่ วันที่ 26 เมษายน 2559 ทัง้ นี้ ผูท าํ แผนมีหนาทีต่ อ งจัดทําแผนฟน ฟูกจิ การ
(“แผน”) ใหแลวเสร็จและสงใหแกเจาพนักงานพิทกั ษทรัพยภายในระยะเวลาสามเดือนนับแตวนั โฆษณาคําสัง่
ตั้งผูทําแผน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในฐานะผูทําแผนไดอนุมัติใหจัดสงแผนแกเจาพนักงานพิทักษทรัพย
เจาพนักงานพิทักษทรัพยไดจัดประชุมเจาหนี้เพื่อพิจารณาแผน และที่ประชุมเจาหนี้ไดมีมติพิเศษยอมรับ
แผนฟนฟูกิจการ (“แผน”) และมีมติตั้งเจาหนี้จํานวน 3 รายประกอบดวยธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) และธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) เปนกรรมการเจาหนี้
ศาลลมละลายกลางไดมีคําสั่งเห็นชอบดวยแผน ซึ่งแผนกําหนดใหบริษัทเปนผูบริหารแผน
ศาลได มี คํ า สั่ ง อนุ ญ าตให บ ริ ษั ท ดํ า เนิ น การตามที่ บ ริ ษั ท ยื่ น คํ า ร อ งร อ งขอแก ไ ขหนั ง สื อ บริ ค ณฑ ส นธิ
ในการดําเนินการลดทุนจดทะเบียนที่ยังไมไดจัดสรรตามแผนฟนฟูกิจการ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) ในฐานะผูบริหารแผนฟนฟูกิจการฯ
ครั้งที่ 3/2560 ไดมีมติอนุมัติหลักเกณฑการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยวิธีลดจํานวนหุนตามแผนฟนฟู
กิจการ และอนุมตั ใิ หวนั ที่ 16 มีนาคม 2560 เปนวันกําหนดรายชือ่ ผูถ อื หุน สําหรับการลดทุนโดยการลดจํานวนหุน
และใหรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535
(รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนในวันที่ 17 มีนาคม 2560
บริษัทไดดําเนินการจดทะเบียนลดทุนที่ยังไมไดจัดสรรของบริษัท โดยวิธีการตัดหุนที่ยังไมไดเรียกชําระจํานวน
18,097,401,000 หุน ตอนายทะเบียนบริษัทมหาชนจํากัด กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย
เปนทีเ่ รียบรอย บริษทั จึงมีทนุ จดทะเบียนและทุนชําระแลวจํานวน 32,166,262,124 บาท แบงออกเปนหุน สามัญ
จํานวน 32,166,262,124 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท ซึ่งหลังจากนี้ บริษัทจะไดดําเนินการลดทุน
โดยการลดจํานวนหุน ตามที่ไดกําหนดไวในแผนฟนฟูกิจการตอไป

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)
บริษัทยอย และการรวมคา
งบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
และรายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท บริษัท สหวิริยาสตีล
อินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน)
การไม่แสดงความเห็น
ข้ า พเจ้ า ได้ รั บ การว่ า จ้ า งให้ ต รวจสอบงบการเงิ น รวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี
จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) และของเฉพาะ
บริษทั สหวิรยิ าสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน) (บริษทั ) ตามล�ำดับ
ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะ
การเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 งบก�ำไร
ขาดทุนรวมและงบก�ำไรขาดทุนเฉพาะกิจการ งบก�ำไรขาดทุน
เบ็ ด เสร็ จ รวมและงบก� ำ ไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ เฉพาะกิ จ การ
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดง
การเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแส
เงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส�ำหรับปีสิ้นสุด
วั น เดี ย วกั น รวมถึ ง หมายเหตุ ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยสรุ ป นโยบาย
การบัญชีที่ส�ำคัญและเรื่องอื่นๆ
ข้ า พเจ้ า ไม่ ส ามารถแสดงความเห็ น ต่ อ งบการเงิ น รวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการของกลุ่มบริษัทและบริษัทที่กล่าว
ข้างต้นได้ เนื่องจากเรื่องที่กล่าวไว้ในวรรคเกณฑ์ในการไม่แสดง
ความเห็นมีนัยส�ำคัญ ข้าพเจ้าไม่สามารถหาหลักฐานการสอบ
บั ญ ชี ที่ เ หมาะสมอย่ า งเพี ย งพอเพื่ อ เป็ น เกณฑ์ ใ นการแสดง
ความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการดังกล่าว

เกณฑ์ในการไม่แสดงความเห็น
ความไม่แน่นอนที่มีสาระส�ำคัญเกี่ยวกับ
การด�ำเนินงานต่อเนื่องและความส�ำเร็จ
ของแผนฟื้นฟูกิจการ
ตามที่ได้กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2
และข้อ 20 กลุ่มบริษัทและบริษัทมีขาดทุนสุทธิเป็นจ�ำนวนเงิน
2,834 ล้านบาท และ 3,029 ล้านบาท ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2559 ตามล�ำดับ และมีขาดทุนสะสม ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559 เป็นจ�ำนวนเงิน 71,474 ล้านบาท และ 71,431
ล้านบาท ตามล�ำดับ
ตามที่ได้กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2
การด�ำเนินงานที่ยกเลิกของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค
จ�ำกัด เป็นเหตุให้ผใู้ ห้กรู้ ายใหญ่ของบริษทั สหวิรยิ าสตีลอินดัสตรี
ยูเค จ�ำกัด ได้เรียกร้องให้บริษทั สหวิรยิ าสตีลอินดัสตรี ยูเค จ�ำกัด
ช�ำระเงินกู้ยืมคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 เป็นจ�ำนวนเงิน
788 ล้านเหรียญสหรัฐ 1 ล้านปอนด์สเตอร์ลิง และ 1.6 ล้านบาท
(รวมเที ย บเท่ า เงิ น บาททั้ ง สิ้ น 28,432 ล้ า นบาท) ในทั น ที
ซึง่ เงินกูย้ มื ของบริษทั ย่อยนีม้ ที ดี่ นิ อาคารและอุปกรณ์ของบริษทั
สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จ�ำกัด เป็นหลักประกันและค�้ำประกัน
โดยบริษัท ซึ่งผู้ให้กู้รายใหญ่ดังกล่าวได้เรียกร้องขอให้บริษัท
รับผิดชอบต่อมูลหนีใ้ นฐานะผูค้ ำ�้ ประกันเงินกูย้ มื ในเวลาเดียวกัน
นอกจากนี้ในวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ผู้ให้กู้รายใหญ่ได้เรียกร้อง
ให้บริษทั ช�ำระเงินกูย้ มื ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 เป็นจ�ำนวนเงิน
9,840 ล้านบาทในทันที เรื่องเหล่านี้เป็นเหตุให้บริษัทตัดสินใจ
ยื่ น ความจ� ำ นงเพื่ อ ขอฟื ้ น ฟู กิ จ การต่ อ ศาลล้ ม ละลายกลาง
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558

บริ ษั ท สหวิ ริ ย าสตี ล อิ น ดั ส ตรี จํ า กั ด (มหาชน)

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559 ศาลล้มละลายกลางได้มีค�ำสั่ง
ให้บริษทั ฟืน้ ฟูกจิ การและแต่งตัง้ บริษทั เป็นผูท้ ำ� แผนฟืน้ ฟูกจิ การ
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559 ที่ประชุมเจ้าหนี้ได้ลงมติยอมรับ
แผนฟืน้ ฟูกจิ การพร้อมทัง้ มีมติให้ตงั้ คณะกรรมการเจ้าหนีจ้ ำ� นวน
สามราย และเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 ศาลล้มละลายกลาง
ได้ มี ค� ำ สั่ ง เห็ น ชอบด้ว ยแผนฟื้น ฟูกิจการซึ่ง ก�ำหนดให้บริษัท
เป็นผู้บริหารแผน
ตามที่ แ สดงไว้ ใ นแผนฟื้ น ฟู กิ จ การ บริ ษั ท จำ�เป็ น ต้ อ ง
มีกระแสเงินสดจากการดำ�เนินงานที่เพียงพอต่อความต้องการ
เงิ น ทุ น หมุ น เวี ย น และเพื่ อ ให้ ส ามารถจ่ า ยชำ�ระหนี้ สิ น จาก
การดำ�เนินงาน โดยวิธีการออกหุ้นทุนใหม่ การแปลงหนี้เป็นทุน
จัดหาแหล่งเงินทุนใหม่ และการปรับโครงสร้างหนี้กับเจ้าหนี้
บริ ษั ท อธิ บ ายความคื บ หน้ า ในการดำ�เนิ น การเหล่ า นี้ ไ ว้ ใ น
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 20 อย่างไรก็ตาม การฟื้นฟู
กิจการจะถือว่าได้ดำ�เนินการเป็นผลสำ�เร็จตามแผน จะต้อง
มีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้เกิดขึ้นคือ 1) บริษัทได้ชำ�ระหนี้เงินต้น
คงค้ า งให้ แ ก่ เ จ้ า หนี้ ทุ ก รายตามแผนฟื้ น ฟู กิ จ การในจำ�นวน
ไม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ 25 ของภาระหนี้ เ งิ น ต้ น คงค้ า งที่ บ ริ ษั ท
ต้องจ่ายชำ�ระตามแผน และเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งระหว่าง
2) บริษัทได้รับเงินลงทุนใหม่จากผู้ร่วมลงทุนมาชำ�ระหนี้เป็นผล
ให้ส่วนของผู้ถือหุ้นในงบการเงินเป็นบวก หรือ 3) มีการแปลง
หนี้ เ ป็ น ทุ น ตามแผนฟื้ น ฟู กิ จ การและทำ�ให้ ส่ ว นของผู้ ถื อ หุ้ น
ในงบการเงินเป็นบวก อย่างไรก็ตาม เนื่องจากแผนฟื้นฟูกิจการ
เพิ่ ง เริ่ ม ต้ น ในปลายปี 2559 การสรุ ป ว่ า การดำ�เนิ น การตาม
แผนฟื้นฟูกิจการจะสำ�เร็จหรือไม่ยังเร็วเกินไป ณ วันที่ในรายงาน
ฉบับนี้ สถานการณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความไม่แน่นอน
ของการดำ�เนิ น งานต่ อ เนื่ อ งอย่ า งมี ส าระสำ�คั ญ ซึ่ ง ก่ อ ให้ เ กิ ด
ข้อสงสัยอย่างมีนัยสำ�คัญเกี่ยวกับความสามารถในการปฏิบัติ
ตามข้อผูกมัดในแผนฟื้นฟูกิจการให้สำ�เร็จ รวมถึงความสามารถ
ในการดำ�เนินงานต่อเนื่องของกลุ่มบริษัทและบริษัท

จากสถานการณ์ต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น ผู้บริหารของกลุ่ม
บริษัทและบริษัทยังเชื่อมั่นว่าจะสามารถจัดหากระแสเงินสด
จากการดำ�เนินงานในอนาคตได้อย่างเพียงพอสำ�หรับการดำ�เนิน
ธุรกิจและปฏิบัติตามข้อผูกมัดในการชำ�ระหนี้ เนื่องจากการหยุด
ดำ�เนินธุรกิจในบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จำ�กัด ที่มี
ผลขาดทุนมาโดยตลอด การเริ่มและดำ�เนินการตามแผนฟื้นฟู
กิจการ และการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากผู้ให้กู้ยืมรายใหญ่
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจัดทำ�ขึ้นโดยฝ่าย
บริหารตามเกณฑ์การดำ�เนินงานต่อเนื่อง โดยมีข้อสมมติว่า
การฟื้นฟูกิจการตามแผนฟื้นฟูจะประสบความสำ�เร็จ มีเงินทุน
หมุนเวียนและวงเงินสินเชื่อเพียงพอสำ�หรับการดำ�เนินธุรกิจ
ของกลุ่ ม บริ ษั ท และบริ ษั ท ความเหมาะสมของข้ อ สมมติ
จะขึ้นอยู่กับ 1) การประสบความสำ�เร็จตามแผนฟื้นฟูกิจการ
ที่ เ พิ่ ง เริ่ ม ต้ น ซึ่ ง รวมถึ ง 1.1) มาตรการในการปรั บ ปรุ ง
ความสามารถในการทำ�กำ�ไรและกระแสเงินสด 1.2) ความสำ�เร็จ
ในการปรับโครงสร้างทุน และ 1.3) ความสามารถในการจ่าย
ชำ�ระหนี้ตามกำ�หนด และ 2) ความสามารถในการจัดหาเงินทุน
จากแหล่งอื่นเพื่อให้มีเงินทุนเพียงพอ
ถึ ง แม้ ว่ า กลุ่ ม บริ ษั ท และบริ ษั ท จะได้ เ ปิ ด เผยข้ อ มู ล
ในงบการเงินอย่างเพียงพอ ข้าพเจ้าพิจารณาว่าสถานการณ์
ดังกล่าวแสดงให้เ ห็นถึงความไม่แ น่นอนของการดำ�เนินงาน
ต่อเนือ่ งอย่างมีสาระสำ�คัญ ซึง่ ก่อให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนยั สำ�คัญ
เกี่ยวกับความสามารถในการดำ�เนินงานต่อเนื่องของกลุ่มบริษัท
และบริษัท ทั้งนี้มูลค่าที่จะได้รับจากสินทรัพย์อาจจะน้อยกว่า
มูลค่าตามบัญชีอย่างมีนัยสำ�คัญ หากกลุ่มบริษัทและบริษัท
ไม่ ส ามารถดำ�เนิ น งานต่ อ เนื่ อ งต่ อ ไปได้ งบการเงิ น รวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการนี้ไม่ได้รวมการจัดประเภทรายการใหม่
หรือรายการปรับปรุงสินทรัพย์และหนีส้ นิ ทีจ่ ำ�เป็น หากกลุม่ บริษทั
และบริษัทไม่สามารถจัดหากระแสเงินสดและเงินทุนเพิ่มจาก
แหล่งอื่นอย่างเพียงพอ

145

146

รายงานประจํ า ปี 2559

ความไม่แน่นอนที่มีสาระส�ำคัญเกี่ยวกับยอดคงเหลือ
ของบัญชีเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้อื่นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
หนี้สินหมุนเวียนอื่นและหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
ตามที่ได้กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2
และ 20 ในระหว่างปี 2559 มีเจ้าหนี้จ�ำนวน 46 รายยื่นค�ำขอ
รับช�ำระหนี้ โดยบริษัทมีการโต้แย้งในมูลหนี้กับเจ้าหนี้บางราย
อันเนื่องมาจากมูลหนี้ไม่ถูกต้อง มูลหนี้ซ�้ำซ้อนหรือไม่มีมูลหนี้
ทั้งนี้ ณ วันที่ในรายงานฉบับนี้ยังมีเจ้าหนี้ 6 รายที่ยังอยู่ระหว่าง
การพิ จ ารณาและยั ง ไม่ มี ค� ำ สั่ ง ถึ ง ที่ สุ ด ให้ ไ ด้ รั บ ช� ำ ระหนี้ โ ดย
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ซึ่งมียอดหนี้รวมเงินต้นและดอกเบี้ย
ตามแผนฟื ้ น ฟู กิ จ การจ� ำ นวน 4,160 ล้ า นบาท นอกจากนี้
ณ วันที่ในรายงานฉบับนี้ มีเจ้าหนี้ 2 ราย ซึ่งมียอดหนี้ตามแผน
ฟื้นฟูกิจการจ�ำนวนเงินรวม 512 ล้านบาท ซึ่งได้มีค�ำสั่งถึงที่สุด
ให้ได้รับช�ำระหนี้ของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แล้วแต่เจ้าหนี้
ได้ยื่นอุทธรณ์ค�ำสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์และคดียังอยู่
ในระหว่างการพิจารณาของศาล กลุ่มบริษัทและบริษัทบันทึก
ยอดหนีท้ เี่ กีย่ วข้องกับเจ้าหนีท้ งั้ 8 รายดังกล่าวเป็นจ�ำนวนเงินรวม
1,019 ล้านบาทในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2559 โดยมี ผ ลแตกต่ า งในยอดหนี้
อั น เนื่ อ งมาจากยั ง อยู่ระหว่า งการพิจารณาของเจ้า พนักงาน
พิ ทั กษ์ ท รั พย์ ห รื อ อยู่ ใ นระหว่ างอุ ทธรณ์ เป็น จ� ำ นวนเงิน รวม
3,653 ล้านบาท
เนือ่ งจากมีความไม่แน่นอนอย่างมีสาระส�ำคัญซึง่ ขึน้ อยูก่ บั
ค�ำสัง่ ถึงทีส่ ดุ ของเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์หรือผลจากการอุทธรณ์
ของเจ้าหนี้ ข้าพเจ้าจึงไม่สามารถระบุได้วา่ อาจมีรายการปรับปรุง
ใดๆ ที่จ�ำเป็นต่อบัญชีเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เจ้ า หนี้ ก ารค้ า เจ้ า หนี้ อื่ น จากกิ จ การที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั น หนี้ สิ น
หมุนเวียนอื่นและหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นที่บันทึกบัญชีและไม่ได้
บันทึกบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

การถูกจ�ำกัดขอบเขตการตรวจสอบของข้อมูล
เปรียบเทียบ
บริษทั สหวิรยิ าสตีลอินดัสตรี ยูเค จ�ำกัด เคยเป็นบริษทั ย่อย
ที่ บ ริ ษั ท ถื อ หุ ้ น ทั้ ง หมด ตามที่ ก ล่ า วไว้ ใ นหมายเหตุ ป ระกอบ
งบการเงินรวมข้อ 2 ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี
ยูเค จ�ำกัด จนถึงเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2558 ซึ่งเป็นวันที่บริษัท
สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จ�ำกัด เข้าสู่กระบวนการช�ำระบัญชี
งบการเงิ น รวมของกลุ ่ ม บริ ษั ท ได้ ร วมงบการเงิ น ของบริ ษั ท
สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จ�ำกัด จนถึงวันดังกล่าว หนังสือ
แสดงความจ�ำนงเพื่อการช�ำระบัญชีของบริษัท สหวิริยาสตีล
อินดัสตรี ยูเค จ�ำกัด ได้รับการอนุมัติเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2558
และงบการเงินของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จ�ำกัด
ส�ำหรับการจัดท�ำงบการเงินรวมของกลุ่มบริษัทจึงได้จัดท�ำขึ้น
ตามเกณฑ์ ก ารเลิ ก กิ จ การ ณ วั น ดั ง กล่ า ว ผลจากการที่ ไ ด้
มี ก ารแต่ ง ตั้ ง ผู ้ ช� ำ ระบั ญ ชี ข องบริ ษั ท สหวิ ริ ย าสตี ล อิ น ดั ส ตรี
ยูเค จ�ำกัด บริษัทจึงไม่มีอ�ำนาจการควบคุมใดๆ ต่อธุรกิจหรือ
การด�ำเนินงานของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จ�ำกัด
อีกต่อไป ดังนั้น งบการเงินของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค
จ�ำกัด จึงไม่ได้ถูกรวมอยู่ในงบการเงินรวมของกลุ่มบริษัทตั้งแต่
วันที่ 2 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป ผลการด�ำเนินงานของส่วนงาน
ธุรกิจการผลิต Coke และโรงงานถลุงเหล็กของบริษัท สหวิริยา
สตีลอินดัสตรี ยูเค จ�ำกัด ส�ำหรับระยะเวลาตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม
2558 ถึงวันที่ 2 ตุลาคม 2558 ได้จัดประเภทเป็นการด�ำเนินงาน
ที่ยกเลิกและแสดงแยกต่างหากในงบก�ำไรขาดทุนรวมของกลุ่ม
บริษัท ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
ตามทีก่ ล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2 การเริม่
ด�ำเนินการช�ำระบัญชีของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค
จ�ำกัด เป็นเหตุให้เกิดการห้ามเคลือ่ นย้ายทรัพย์สนิ และการเข้าถึง
โรงงานทีเ่ ป็นสถานทีใ่ ช้ในการผลิต และใช้เป็นทีส่ ำ� หรับเก็บเอกสาร
การบันทึกบัญชีและเอกสารประกอบรายการต่างๆ ถูกปิดกั้น
และบุคลากรส�ำคัญที่เกี่ยวข้องกับการจัดท�ำรายงานทางการเงิน
ถูกเลิกจ้าง ดังนัน้ ผูบ้ ริหารได้จดั ท�ำงบการเงินของบริษทั สหวิรยิ า
สตีลอินดัสตรี ยูเค จ�ำกัด จากข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่กลุ่มบริษัท
มีอยู่ถึงปัจจุบัน เพื่อการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูล
ของการด�ำเนินงานที่ยกเลิกในงบการเงินก�ำไรขาดทุนรวมของ
กลุม่ บริษทั ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 จากงบการเงิน
และรายงานอื่นๆ ที่ฝ่ายบริหารของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี
ยูเค จ�ำกัด ได้จัดท�ำขึ้นจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2558 และ
ประมาณการส�ำหรับระยะเวลาทีเ่ หลือจนถึงวันที่ 2 ตุลาคม 2558

บริ ษั ท สหวิ ริ ย าสตี ล อิ น ดั ส ตรี จํ า กั ด (มหาชน)

การถูกจ�ำกัดขอบเขตโดยสถานการณ์ดังกล่าวมีผลกระทบ
ต่อการเปรียบเทียบตัวเลขผลการด�ำเนินงานรวมของปีปัจจุบัน
กับตัวเลขเปรียบเทียบ

ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น
ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 (ก)
ซึง่ ได้อธิบายถึงผลกระทบของการเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชี
ทีป่ รับปรุงย้อนหลังของตัวเลขเปรียบเทียบของงบการเงิน ณ วันที่
31 ธันวาคม 2558 และส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน
ข้าพเจ้าขอให้สังเกตเรื่องในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ข้อ 5 และ 7 ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริษัท
และบริษทั ได้ขายสินค้าตามปกติธรุ กิจให้แก่บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน
และการร่วมค้าเป็นจ�ำนวนเงินรวม 5,334 ล้านบาท และ 5,334
ล้านบาท ตามล�ำดับ คิดเป็นร้อยละ 28 ของยอดขายสินค้า
รวมของกลุ ่ ม บริ ษั ท และบริ ษั ท ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2559
ยอดค้างช�ำระของลูกหนี้การค้าจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันสุทธิ
จากค่ า เผื่ อ หนี้ ส งสั ย จะสู ญ ของกลุ ่ ม บริ ษั ท และของบริ ษั ท
มีจำ� นวนเงินรวม 1,481 ล้านบาท และ 1,471 ล้านบาท ตามล�ำดับ
นอกจากนี้ ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริษัท
และบริ ษั ท ได้ ซื้ อ สิ น ค้ า และบริ ก ารตามปกติ ธุ ร กิ จ จากบริ ษั ท
ทีเ่ กีย่ วข้องกันเป็นจ�ำนวนรวม 1,080 ล้านบาท และ 1,337 ล้านบาท
ตามล�ำดับ คิดเป็นร้อยละ 7 ของยอดซือ้ สินค้ารวมของกลุม่ บริษทั
และคิดเป็นร้อยละ 9 ของยอดซื้อสินค้ารวมของบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่
ในการก�ำกับดูแลต่องบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
ผู ้ บ ริ ห ารมี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบในการจั ด ท� ำ และน� ำ เสนอ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้โดยถูกต้อง
ตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบ
เกี่ ย วกั บ การควบคุ ม ภายในที่ ผู ้ บ ริ ห ารพิ จ ารณาว่ า จ� ำ เป็ น
เพือ่ ให้สามารถจัดท�ำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ที่ ป ราศจากการแสดงข้ อ มู ล ที่ ขั ด ต่ อ ข้ อ เท็ จ จริ ง อั น เป็ น สาระ
ส�ำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดท�ำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัท
และบริษัทในการด�ำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับ
การด� ำ เนิ น งานต่ อ เนื่ อ ง (ตามความเหมาะสม) และการใช้
เกณฑ์การบัญชีส�ำหรับการด�ำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหาร
มีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทและบริษัท หรือหยุดด�ำเนินงาน
หรือไม่สามารถด�ำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแล
กระบวนการในการจัดท�ำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท
และบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ข้าพเจ้าเป็นผูร้ บั ผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงิน
ดังกล่าวของกลุ่มบริษัทและบริษัทจากการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ตามมาตรฐานการสอบบั ญ ชี อย่ า งไรก็ ต ามเนื่ อ งจากเรื่ อ ง
ที่ ก ล่ า วไว้ ใ นวรรคเกณฑ์ ใ นการไม่ แ สดงความเห็ น ข้ า พเจ้ า
ไม่สามารถหาหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ
เพื่ อ เป็ น เกณฑ์ ใ นการแสดงความเห็ น ต่ อ งบการเงิ น รวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการดังกล่าวได้
ข้ า พเจ้ า มี ค วามเป็ น อิ ส ระจากกลุ ่ ม บริ ษั ท และบริ ษั ท
ตามข้อก�ำหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีทกี่ ำ� หนด
โดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณ
อื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อก�ำหนดเหล่านี้

อรวรรณ ชุณหกิจไพศาล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน  6105
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ำกัด
กรุงเทพมหานคร
28 กุมภาพันธ์ 2560
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รายงานประจํ า ปี 2559

งบแสดงฐานะการเงิน
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน) บริษัทย่อย และการร่วมค้า

หน่วย : บาท
งบการเงินรวม

สินทรัพย์

หมายเหตุ 31 ธันวาคม
2559

31 ธันวาคม
2558
(ปรับปรุงใหม่)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
1 มกราคม
2558
(ปรับปรุงใหม่)

31 ธันวาคม
2559

31 ธันวาคม
2558
(ปรับปรุงใหม่)

1 มกราคม
2558
(ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้า

6
5, 7

425,055,579

ลูกหนี้อื่นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

5

สินค้าคงเหลือ

8

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

5

987,973,667

2 (จ)

-

สินทรัพย์ที่ถือไว้จ�ำหน่ายจากการช�ำระบัญชี
ของบริษัทย่อย
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

156,508,506

351,400,815

356,536,202

44,536,982

10,677,858

1,504,398,854 4,590,821,162 5,311,902,438 1,475,555,532 4,545,033,945 4,570,560,879
267,707,207

532,521,538 1,310,416,921

281,248,152

540,806,870

437,1762,878

6,509,746,594 2,948,556,284 13,063,972,295 6,496,264,617 2,939,402,458 9,572,698,502
197,564,544 2,406,515,640
-

-

944,096,520

139,701,737

299,983,082

-

-

-

9,694,881,901 8,425,972,034 22,444,208,109 9,553,701,023 8,209,481,992 18,825,683,199

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจ�ำกัดในการใช้

15

4,683,334

ลูกหนี้ระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินลงทุนในบริษัทย่อย

9

เงินลงทุนในการร่วมค้า

11

เงินลงทุนระยะยาวอื่น

12

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

13

21,288,350

-

-

-

-

630,756,064

-

-

-

-

-

-

-

278,999,930

278,999,930 27,760,791,887

2,706,332,473 2,529,084,209 3,318,687,930 3,159,668,346 3,159,668,346 3,159,668,346
-

-

-

-

-

-

11,634,087,178 12,163,780,946 45,578,267,235 10,153,951,005 10,599,051,479 10,947,828,109

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

12,720,143

14

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

142,487,575

158,975,157

245,303,285

133,042,950

149,296,495

165,148,608

25,666,845

48,070,060

35,650,676

-

-

-

19,735,808

12,107,442

12,414,658

17,810,487

7,813,721

7,654,988

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

14,532,993,213 14,924,737,957 49,211,612,134 13,743,472,718 14,194,829,971 42,671,848,002

รวมสินทรัพย์

24,227,875,114 23,350,709,991 71,655,820,243 23,297,173,741 22,404,311,963 61,497,531,201

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริ ษั ท สหวิ ริ ย าสตี ล อิ น ดั ส ตรี จํ า กั ด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน) บริษัทย่อย และการร่วมค้า

หน่วย : บาท
งบการเงินรวม

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ 31 ธันวาคม
2559

31 ธันวาคม
2558
(ปรับปรุงใหม่)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
1 มกราคม
2558
(ปรับปรุงใหม่)

31 ธันวาคม
2559

31 ธันวาคม
2558
(ปรับปรุงใหม่)

1 มกราคม
2558
(ปรับปรุงใหม่)

หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร เงินกู้ยืมระยะสั้น
จากสถาบันการเงินและจากกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้การค้า

5, 15
5, 16

335,635,980 12,796,099,840 22,638,350,536

231,265,164 12,533,671,330 11,948,235,312

2,244,304,200 2,804,253,376 10,802,757,605 2,204,976,301 2,795,400,158 8,235,075,742

เจ้าหนี้อื่นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

5

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี

36,169,356

15

เงินกู้ยืมระยะยาวที่จัดประเภท
เป็นหนี้สินหมุนเวียน

15

-

หุ้นกู้แปลงสภาพด้อยสิทธิ

19

-

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงก�ำหนดช�ำระ
ภายในหนึ่งปี

15

48,705,245

หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อที่ถึงก�ำหนดช�ำระ
ภายในหนึ่งปี

15

1,000,281

21,836,192

889,582,036

45,066,594

36,684,568

34,900,801

1,013,618,655 7,033,461,665 7,639,329,476 1,013,618,655 7,033,461,665 5,736,331,755
6,629,284,761 22,034,033,707

-

236,070

-

-

236,070

68,763,059

54,692,504

-

-

-

3,629,691

6,601,542

-

840,129

6,629,284,761 7,916,544,081

2,911,616

4,732,326

ประมาณการหนี้สินภายใต้สัญญาค�้ำประกัน
และอื่นๆ

2 (จ), 15

ประมาณการหนี้สินจากสัญญาที่สร้างภาระ

33

19,152,118

-

575,188,520

19,152,118

-

เจ้าหนี้อื่นภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการที่ถึงก�ำหนด
ช�ำระภายในหนึ่งปี

15

73,450,343

-

-

73,450,343

-

-

ดอกเบี้ยค้างจ่ายภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการ
ที่ีถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี

20

4,403,967

-

-

4,403,967

-

-

4,501,994

-

-

-

455,667,455 30,533,752,034

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน

17

-

1,355,209

506,801,307 3,695,264,102 5,034,991,788

455,667,455 30,533,752,034

-

83,048,422

466,211,632 3,632,872,971 1,093,658,055

4,743,410,901 63,586,344,720 69,677,118,993 4,514,652,358 63,198,039,103 35,052,762,564

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

149

150

รายงานประจํ า ปี 2559

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน) บริษัทย่อย และการร่วมค้า

หน่วย : บาท
งบการเงินรวม

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ 31 ธันวาคม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559

31 ธันวาคม
2558
(ปรับปรุงใหม่)

1 มกราคม
2558
(ปรับปรุงใหม่)

31 ธันวาคม
2559

31 ธันวาคม
2558
(ปรับปรุงใหม่)

1 มกราคม
2558
(ปรับปรุงใหม่)

หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

15

24,599,428,069

-

-

24,599,428,069

-

-

เจ้าหนี้อื่นภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการ

15

1,910,854,059

-

-

1,910,854,059

-

-

ประมาณการหนี้สินภายใต้สัญญาค�้ำประกัน
และอื่นๆ

15

28,489,627,803

-

-

28,489,627,803

-

-

ดอกเบี้ยค้างจ่ายภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการ

20

7,617,098,251

-

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

15

37,111,357

หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ

15

-

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

18

178,571,581

14

90,429,591
823,876

917,315

ประมาณการหนี้สินเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและอื่นๆ
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

-

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

7,617,098,251

-

-

72,005,250

98,226,864

-

-

-

1,003,263

3,338,283

-

843,111

2,460,056

211,276,457

195,308,532

147,464,628

160,394,876

146,784,463

-

600,563,651

119,521,884

119,607,396

63,139,293

88,235,195

88,384,004

1,217,528

823,877

823,876

823,876

404,724,169 1,018,262,254 62,828,435,980

250,297,058

238,452,399

-

-

-

-

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน

62,923,944,587

รวมหนี้สิน

67,667,355,488 63,991,068,889 70,695,381,247 67,343,088,338 63,448,336,161 35,291,214,963

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น

21

ทุนจดทะเบียน

50,263,663,124 50,263,663,124 39,867,778,559 50,263,663,124 50,263,663,124 39,867,778,559

ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว  
ส่วนต�่ำกว่ามูลค่าหุ้นสามัญ

32,166,262,124 32,166,262,124 32,166,258,124 32,166,262,124 32,166,262,124 32,166,258,124
(5,678,076,131) (5,678,076,131) (5,678,076,131) (5,678,076,131) (5,678,076,131) (5,678,076,131)

ทุนที่ได้รับจากการซื้อคืนหุ้นกู้แปลงสภาพ
ด้อยสิทธิจากผู้ถือหุ้น

19

สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้เป็นหุ้นสามัญ

19

366,207,178

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน

366,207,178

366,219,977

366,207,178

366,207,178

-

-

24,779

-

-

-

-

555,555,387

-

-

366,219,977
24,779
-

ก�ำไร (ขาดทุน) สะสม
จัดสรรแล้ว
ส�ำรองตามกฎหมาย

22

ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุนสะสม)

530,226,819

530,226,819

530,226,819

530,226,819

530,226,819

(71,473,832,280) (68,655,132,557) (27,695,817,978) (71,430,534,587) (68,428,644,188) (1,178,337,330)

รวมส่วนของบริษัทใหญ่
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม

530,226,819

(44,089,212,290) (41,270,512,567)
10

649,731,916

630,153,669

244,390,977 (44,045,914,597) (41,044,024,198) 26,206,316,238
716,048,019

-

-

-

ขาดทุนเกินทุน/รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

(43,439,480,374) (40,640,358,898)

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

24,227,875,114 23,350,709,991 71,655,820,243 23,297,173,741 22,404,311,963 61,497,531,201

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

960,438,996 (44,045,914,597) (41,044,024,198) 26,206,316,238

บริ ษั ท สหวิ ริ ย าสตี ล อิ น ดั ส ตรี จํ า กั ด (มหาชน)

งบก�ำไรขาดทุน
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน) บริษัทย่อย และการร่วมค้า

หน่วย : บาท

หมายเหตุ

งบการเงินรวม
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2559
2558
(ปรับปรุงใหม่)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2559
2558
(ปรับปรุงใหม่)

การด�ำเนินงานต่อเนื่อง
รายได้
รายได้จากการขาย
รายได้จากการให้บริการ
ก�ำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ
รายได้เงินปันผล
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขาย
ต้นทุนการให้บริการ
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ประมาณการขาดทุนจากการช�ำระบัญชี
ของบริษัทย่อย
ประมาณการภาระดอกเบี้ย
จากการด�ำเนินงานที่ยกเลิก
ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ขาดทุนจากสัญญาที่สร้างภาระ
(กลับรายการ)
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่าใช้จ่าย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

5, 30   19,109,985,667   19,255,060,580 19,102,407,550 19,254,300,305
5, 30
714,173,740
917,943,960
352,039,068
357,277,419
447,598,236
260,027,046
447,445,411
259,329,706
5, 9
15,300,000
30,600,000
5
33,216,887
62,427,611
38,290,423
72,760,694
20,304,974,530 20,495,459,197 19,955,482,452 19,974,268,124

5, 8 14,776,298,610 18,735,991,216 14,837,519,543 18,804,233,390
5
419,125,217
653,214,153
185,540,695
236,863,987
5, 24
378,604,730
344,813,924
372,999,191
335,797,108
25
3,314,930,434 1,168,987,281 3,231,181,415 1,061,186,010
2 (จ)

-

20
5

1,690,605,583
74,278,600

33
5, 28

74,710,653

1,690,605,583
61,067,179

64,328,526,170
55,003,451

19,152,118
(83,048,422)
19,152,116
(83,048,422)
2,633,202,252 2,517,562,861 2,614,082,566 2,486,162,092
23,306,197,544 23,412,231,666 23,012,148,288 87,224,723,789

151

152

รายงานประจํ า ปี 2559

งบก�ำไรขาดทุน (ต่อ)
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน) บริษัทย่อย และการร่วมค้า

หน่วย : บาท

หมายเหตุ

ส่วนแบ่งก�ำไร (ขาดทุน) ในตราสารทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย
การร่วมค้า
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
จากการด�ำเนินงานต่อเนื่อง
(ค่าใช้จ่าย) ผลประโยชน์ภาษีเงินได้
ขาดทุนส�ำหรับปีจากการด�ำเนินงาน
ต่อเนื่อง
การด�ำเนินงานที่ยกเลิก
ขาดทุนจากการด�ำเนินงานที่ยกเลิกสุทธิ
จากภาษี
ขาดทุนส�ำหรับปี
การแบ่งปันก�ำไร (ขาดทุน)
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจ
ควบคุม
ขาดทุนส�ำหรับปี

11

29

งบการเงินรวม
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2559
2558
(ปรับปรุงใหม่)

167,809,290

(70,274,830)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2559
2558
(ปรับปรุงใหม่)

-

-

(2,833,413,724) (2,987,047,299) (3,056,665,836) (67,250,455,665)
(1,068,483)
7,855,195
27,839,851
148,807
(2,834,482,207) (2,979,192,104) (3,028,825,985) (67,250,306,858)

2 (จ)

(38,036,616,825)
(2,834,482,207) (41,015,808,929) (3,028,825,985) (67,250,306,858)

(2,869,108,143) (40,959,314,579) (3,028,825,985) (67,250,306,858)
10

34,625,936
(56,494,350)
(2,834,482,207) (41,015,808,929) (3,028,825,985) (67,250,306,858)

ขาดทุนต่อหุ้น
ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

31

(0.09)

(1.27)

(0.09)

(2.09)

ขาดทุนต่อหุ้น - การด�ำเนินงาน
ต่อเนื่อง (บาท)
ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

31

(0.09)

(0.09)

(0.09)

(2.09)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริ ษั ท สหวิ ริ ย าสตี ล อิ น ดั ส ตรี จํ า กั ด (มหาชน)

งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน) บริษัทย่อย และการร่วมค้า

หน่วย : บาท

หมายเหตุ

ขาดทุนส�ำหรับปี

งบการเงินรวม
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2559
2558
(ปรับปรุงใหม่)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2559
2558
(ปรับปรุงใหม่)

(2,834,482,207) (41,015,808,929) (3,028,825,985) (67,250,306,858)

ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่อาจถูกจัดประเภทรายการใหม่
เข้าไปไว้ในก�ำไรหรือขาดทุน
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยน
จากการแปลงค่าหน่วยงานต่างประเทศ
จัดประเภทรายการผลต่าง
จากอัตราแลกเปลี่ยน
จากการช�ำระบัญชีบริษัทย่อย
ก�ำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการ
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ส�ำหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน
- กลุ่มบริษัท
- การร่วมค้า
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบ
ของก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ส�ำหรับปี - สุทธิจากภาษี
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี
การแบ่งปันก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจ
ควบคุม
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

2 (จ)

-

(2,600,611,457)

-

-

-

2,045,056,070

-

-

46,787,247
9,438,975

-

29,679,535
-

-

(6,165,491)

-

(2,743,949)

-

50,060,731
(555,555,387)
26,935,586
(2,784,421,476) (41,571,364,316) (3,001,890,399) (67,250,306,858)

(2,818,699,723) (41,514,869,966) (3,001,890,399) (67,250,306,858)
10

34,278,247
(56,494,350)
(2,784,421,476) (41,571,364,316) (3,001,890,399) (67,250,306,858)

153

21
19

3

4,000

-

-

-

-

32,166,262,124 (5,678,076,131)

-

-

4,000

366,207,178

-

(12,799)

-

(12,799)

366,219,977

32,166,258,124 (5,678,076,131)

-

366,219,977
-

-

-

(24,779)

-

(24,779)

24,779

24,779
-

ส่วนต�่ำกว่า ทุนที่ ได้รับจาก สิทธิแปลง
มูลค่าหุ้น การซือ้ คืนหุ้นกู้ สภาพหุ้นกู้
แปลงสภาพ เป็นหุ้นสามัญ
ด้อยสิทธิ
จากผู้ถือหุ้น

32,166,258,124 (5,678,076,131)
-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำ�หรับปี
กำ�ไร (ขาดทุน)
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รวมกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำ�หรับปี

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรง
เข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
เพิ่มหุ้นสามัญ
ซื้อคืนและยกเลิกหุ้นกู้แปลงสภาพด้อยสิทธิ
เงินปันผลจ่ายในส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจ
ควบคุม
รวมรายการกับผู้เป็นเจ้าของที่บันทึก
โดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 ตามที่รายงานในปีก่อน
ผลกระทบจากการปรับปรุงย้อนหลัง
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 ปรับปรุงใหม่

ที่ออก
และช�ำระแล้ว

หมายเหตุ ทุนเรือนหุ้น

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน) บริษัทย่อย และการร่วมค้า

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

-

-

-

555,555,387

-

-

-

-

-

-

-

555,555,387 4,315,634,500
(4,315,634,500)

(40,959,314,579)
(555,555,387)
(40,959,314,579) (555,555,387)

-

-

-

530,226,819 (68,655,132,557)

-

-

-

-

530,226,819 (27,695,817,978)

530,226,819 (27,695,817,978)
-

รวมส่วน
ของผู้ถือหุ้น
ของบริษัท

-

-

-

-

-

-

(33,578)

-

4,000
(37,578)

244,390,977

-

(41,270,512,567)

(40,959,314,579)
(555,555,387) (555,555,387)
(555,555,387) (41,514,869,966)

-

-

-

555,555,387

99,906,412 4,971,096,299 4,659,931,889
(99,906,412) (4,415,540,912) (4,415,540,912)

งบการเงินรวม
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
ส่วนเกินทุนจาก
การตีราคาสินทรัพย์
สำ�รองตาม ยังไม่ ได้จัดสรร ผลต่างจาก
รวม
กฎหมาย (ขาดทุนสะสม) การแปลงค่า
องค์ประกอบ
กลุ่มบริษัท การร่วมค้า อื่นของส่วน
งบการเงิน
ของผู้ถือหุ้น
กำ�ไร (ขาดทุน) สะสม

รวมส่วน
ของผู้ถือหุ้น

630,153,669 (40,640,358,898)

(56,494,350) (41,015,808,929)
(555,555,387)
(56,494,350) (41,571,364,316)

(29,433,578)

(29,400,000)

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

4,000
(37,578)

960,438,996

-

716,048,019

799,982,010 5,459,913,899
(83,933,991) (4,499,474,903)

ส่วนของ
ส่วนได้เสีย
ที่ ไม่มีอำ�นาจ
ควบคุม

หน่วย : บาท
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32,166,262,124 (5,678,076,131)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

-

กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำ�หรับปี
กำ�ไร (ขาดทุน)
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รวมกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำ�หรับปี

-

-

-

366,207,178

-

-

-

366,207,178

32,166,262,124 (5,678,076,131)

-

366,207,178
-

32,166,262,124 (5,678,076,131)
-

-

3

-

-

-

-

-

-

ส่วนต�่ำกว่า ทุนที่ ได้รับจาก สิทธิแปลง
มูลค่าหุ้น การซือ้ คืนหุ้นกู้ สภาพหุ้นกู้
แปลงสภาพ เป็นหุ้นสามัญ
ด้อยสิทธิ
จากผู้ถือหุ้น

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรง
เข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
เงินปันผลจ่ายในส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจ
ควบคุม
รวมรายการกับผู้เป็นเจ้าของที่บันทึก
โดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 ตามที่รายงานในปีก่อน
ผลกระทบจากการปรับปรุงย้อนหลัง
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 ปรับปรุงใหม่

ที่ออก
และช�ำระแล้ว

หมายเหตุ ทุนเรือนหุ้น

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน) บริษัทย่อย และการร่วมค้า

(2,869,108,143)
50,408,420
(2,818,699,723)

-

-

530,226,819 (71,473,832,280)

-

-

-

530,226,819 (68,655,132,557)

530,226,819 (68,525,918,318)
(129,214,239)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4,102,902,362
(4,102,902,362)

รวมส่วน
ของผู้ถือหุ้น
ของบริษัท

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(41,270,512,567)

(2,869,108,143)
50,408,420
(2,818,699,723)

-

-

(41,270,512,567)

92,686,173 4,195,588,535 (36,945,709,793)
(92,686,173) (4,195,588,535) (4,324,802,774)

งบการเงินรวม
กำ�ไร (ขาดทุน) สะสม
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
ส่วนเกินทุนจาก
การตีราคาสินทรัพย์
สำ�รองตาม ยังไม่ ได้จัดสรร ผลต่างจาก
รวม
กฎหมาย (ขาดทุนสะสม) การแปลงค่า
องค์ประกอบ
กลุ่มบริษัท การร่วมค้า อื่นของส่วน
งบการเงิน
ของผู้ถือหุ้น

งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่วนของผูถ้ อื หุน้ (ต่อ)

รวมส่วน
ของผู้ถือหุ้น

(14,700,000)

(14,700,000)

630,153,669 (43,439,480,374)

34,625,936 (2,834,482,207)
(347,689) 50,060,731
34,278,247 (43,439,480,374)

(14,700,000)

(14,700,000)

630,153,669 (40,640,358,898)

706,706,617 (36,239,003,176)
(76,552,948) (4,401,355,722)

ส่วนของ
ส่วนได้เสีย
ที่ ไม่มีอำ�นาจ
ควบคุม

หน่วย : บาท

บริ ษั ท สหวิ ริ ย าสตี ล อิ น ดั ส ตรี จํ า กั ด (มหาชน)
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำ�หรับปี
ขาดทุน
รวมกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำ�หรับปี

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
เพิ่มหุ้นสามัญ
ซื้อคืนและยกเลิกหุ้นกู้แปลงสภาพด้อยสิทธิ
รวมรายการกับผู้เป็นเจ้าของที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วน
ของผู้ถือหุ้น

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 - ตามที่รายงาน
ในปีก่อน
ผลกระทบจากการปรับปรุงย้อนหลัง
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 - ปรับปรุงใหม่

หมายเหตุ

(5,678,076,131)

-

-

4,000

32,166,262,124

-

-

-

(5,678,076,131)
(5,678,076,131)

ส่วนต�่ำกว่า
มูลค่าหุ้น

4,000

32,166,258,124
32,166,258,124

ทุนเรือนหุ้น
ที่ออก
และช�ำระแล้ว

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน) บริษัทย่อย และการร่วมค้า

366,207,178

-

(12,799)

(12,799)

366,219,977
366,219,977

ทุนที่ ได้รับจาก
การซื้อคืนหุ้นกู้
แปลงสภาพ
ด้อยสิทธิ
จากผู้ถือหุ้น

งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่วนของผูถ้ อื หุน้ (ต่อ)

24,779

24,779

-

-

(24,779)

(24,779)

-

สิทธิแปลง
สภาพหุ้นกู้
เป็นหุ้นสามัญ

ส่วนเกินทุน
จากการตีราคา
สินทรัพย์

รวม
องค์ประกอบอื่น
ของส่วน
ของผู้ถือหุ้น

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมส่วน
ของผู้ถือหุ้น

(67,250,306,858)
(67,250,306,858)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(41,044,024,198)

(67,250,306,858)
(67,250,306,858)

(33,578)

4,000
(37,578)

(1,178,337,330) 4,214,781,729 4,214,781,729 30,421,097,967
(4,214,781,729) (4,214,781,729) (4,214,781,729)
(1,178,337,330)
26,206,316,238

ยังไม่ ได้จัดสรร
(ขาดทุนสะสม)

530,226,819 (68,428,644,188)

-

-

-

530,226,819
530,226,819

สำ�รองตาม
กฎหมาย

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กำ�ไร (ขาดทุน) สะสม

หน่วย : บาท
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำ�หรับปี
ขาดทุน
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รวมกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำ�หรับปี

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 - ตามที่รายงาน
ในปีก่อน
ผลกระทบจากการปรับปรุงย้อนหลัง
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 - ปรับปรุงใหม่

3

หมายเหตุ

32,166,262,124

-

32,166,258,124
32,166,258,124

ทุนเรือนหุ้น
ที่ออก
และช�ำระแล้ว

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน) บริษัทย่อย และการร่วมค้า

(5,678,076,131)

-

(5,678,076,131)
(5,678,076,131)

ส่วนต�่ำกว่า
มูลค่าหุ้น

366,207,178

-

366,207,178
366,207,178

ทุนที่ ได้รับจาก
การซื้อคืนหุ้นกู้
แปลงสภาพ
ด้อยสิทธิ
จากผู้ถือหุ้น

งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่วนของผูถ้ อื หุน้ (ต่อ)

-

-

-

สิทธิแปลง
สภาพหุ้นกู้
เป็นหุ้นสามัญ

ยังไม่ ได้จัดสรร
(ขาดทุนสะสม)

ส่วนเกินทุน
จากการตีราคา
สินทรัพย์

รวม
องค์ประกอบอื่น
ของส่วน
ของผู้ถือหุ้น

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมส่วน
ของผู้ถือหุ้น

(3,028,825,985)
26,935,586
(3,001,890,399)

530,226,819 (71,430,534,587)

-

-

-

-

-

(44,045,914,597)

(3,028,825,985)
26,935,586
(3,001,890,399)

530,226,819 (68,299,429,949) 4,011,432,368 4,011,432,368 (36,903,377,591)
(129,214,239) (4,011,432,368) (4,011,432,368) (4,140,646,607)
530,226,819 (68,428,644,188)
(41,044,024,198)

สำ�รองตาม
กฎหมาย

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กำ�ไร (ขาดทุน) สะสม

หน่วย : บาท

บริ ษั ท สหวิ ริ ย าสตี ล อิ น ดั ส ตรี จํ า กั ด (มหาชน)
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งบกระแสเงินสด
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน) บริษัทย่อย และการร่วมค้า

หน่วย : บาท

หมายเหตุ

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
ขาดทุนสุทธิส�ำหรับปี
รายการปรับปรุง
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
ต้นทุนทางการเงิน
ก�ำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
5, 7
กลับรายการขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
ขาดทุนจากสัญญาที่สร้างภาระ (กลับรายการ)
ขาดทุน (ก�ำไร) จากการจ�ำหน่ายที่ดิน
อาคารและอุปกรณ์
ขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
ประมาณการขาดทุนจากการช�ำระบัญชี
ของบริษัทย่อย
2 (จ)
ประมาณการภาระดอกเบี้ยจากการด�ำเนินงาน
ที่ยกเลิก
ส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
(สุทธิจากภาษีเงินได้)
เงินปันผลรับ
ค่าใช้จ่าย (ผลประโยชน์) กลับรายการภาษีเงินได้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2559
2558
(ปรับปรุงใหม่)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2559
2558
(ปรับปรุงใหม่)

(2,834,482,207) (41,015,808,929) (3,028,825,985) (67,250,306,858)
694,309,453
2,633,202,252
(224,695,796)
2,677,309,056
(336,749,218)
24,074,656
19,152,118

559,307,088
2,517,562,861
(141,662,752)
34,938,353
(239,138,758)
26,131,059
(83,048,421)

585,252,922
2,614,082,566
(224,844,107)
2,677,309,056
(336,749,218)
19,688,687
19,152,118

440,525,467
2,486,162,095
(142,879,480)
34,938,353
(239,138,758)
18,814,447
(83,048,421)

(1,194,130)
19,000,000

3,292,889
13,421,974

(844,499)
-

1,957,805
13,421,974

-

38,036,616,825

-

64,328,526,170

1,690,605,583

-

1,690,605,583

-

(167,809,290)
1,068,483
4,193,790,960

70,274,830
(7,855,195)
(225,968,176)

(15,300,000)
(27,839,851)
3,971,687,272

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

บริ ษั ท สหวิ ริ ย าสตี ล อิ น ดั ส ตรี จํ า กั ด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน) บริษัทย่อย และการร่วมค้า

หน่วย : บาท

หมายเหตุ

การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สิน
ด�ำเนินงาน
ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้อื่นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
ลูกหนี้ระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
ผลประโยชน์จ่ายโดยโครงการ
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจ�ำกัดในการใช้ลดลง
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินปันผลรับ
เงินจ่ายสุทธิใช้ไปในการด�ำเนินงานที่ยกเลิก
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2559
2558
(ปรับปรุงใหม่)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2559
2558
(ปรับปรุงใหม่)

313,953,547
27,553,133
261,715,984
1,678,428
(49,668,160) (1,338,310,060)
(19,422,744) (1,199,329,383)
(3,224,441,092) 6,602,480,927 (3,220,112,941) 6,547,532,670
(776,386,067)
105,485,400
(795,305,983)
101,253,776
36,400,512
(6,825,856)
19,741,111
(9,996,767)
(158,733)
314,269,689 (5,463,541,420)
282,748,023 (5,545,838,943)
15,226,092
(6,990,886)
8,382,026
1,783,767
(70,096,385)
468,791,698
(37,753,363)
505,122,133
(9,992,286)
(10,163,134)
(2,939,400)
(5,204,034)
(93,439)
(300,215)
(26,910,748)
(39,424,638)
(12,555,431)
(20,187,389)
672,826,255
139,353,740
426,446,676
1,276,791

8,036,809
(158,675,781)
(1,201,055)
1,143,171
(150,696,856)

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

(120,716,277)
(1,201,055)
887,851
15,300,000
(105,729,481)

(42,957,963)
(8,793,567)
30,600,000
(21,151,530)

159

160

รายงานประจํ า ปี 2559

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน) บริษัทย่อย และการร่วมค้า

หน่วย : บาท

หมายเหตุ

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากการออกหุ้นเพิ่มทุน
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
จ่ายช�ำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะสัน้ กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
จ่ายช�ำระเงินกู้ยืมระยะสั้นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
จ่ายช�ำระหนี้เงินกู้ยืมระยะยาว
จ่ายช�ำระหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่า
การเงิน
ขายเครื่องจักรและอุปกรณ์ส�ำหรับสัญญาขาย
และเช่ากลับ
ซื้อคืนหุ้นกู้แปลงสภาพด้อยสิทธิ
เงินปันผลจ่าย
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหา
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น
(ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ณ วันที่ 1 มกราคม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
รายการไม่เป็นเงินสดที่ส�ำคัญ
สินทรัพย์ที่ได้มาภายใต้สัญญาเช่าซื้อ
และสัญญาเช่าการเงิน
เจ้าหนี้อื่นที่ดิน อาคาร อุปกรณ์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

5
5

6

งบการเงินรวม
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2559
2558
(ปรับปรุงใหม่)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2559
2558
(ปรับปรุงใหม่)

(22,231,661)
(158,066,285)
-

(556,952,839)
(6,556,814)
929,000,000
(377,792,064)
(8,870,090)

(5,803,377)
-

(4,648)
(525,115,274)
(18,103,982)
917,000,000
(313,460,000)
(2,870,090)

(58,584,380)

(118,014,755)

(2,914,598)

(3,437,655)

(14,700,000)
(253,582,326)

59,156,845
(274,488)
(29,400,000)
(109,704,205)

(8,717,975)

(274,488)
53,733,863

268,547,073

(194,892,309)

311,999,220

33,859,124

156,508,506

351,400,815

44,536,982

10,677,858

425,055,579

156,508,506

356,536,202

44,536,982

1,535,627

59,156,845
-

1,357,526

-

บริ ษั ท สหวิ ริ ย าสตี ล อิ น ดั ส ตรี จํ า กั ด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน) บริษัทย่อย และการร่วมค้า
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

หมายเหตุ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

สารบัญ

ข้อมูลทั่วไป
เกณฑ์การจัดทำ�งบการเงิน
การปรับปรุงงบการเงินย้อนหลัง
นโยบายการบัญชีที่สำ�คัญ
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้า
สินค้าคงเหลือ
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
ส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม
เงินลงทุนในการร่วมค้า
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย
เจ้าหนี้การค้า
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หุ้นกู้แปลงสภาพด้อยสิทธิและสิทธิแปลงสภาพ
แผนฟื้นฟูกิจการ
ทุนเรือนหุ้น
สำ�รอง
ส่วนงานดำ�เนินงาน
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
ต้นทุนทางการเงิน
ภาษีเงินได้
สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน
ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
เครื่องมือทางการเงิน
ภาระผูกพันกับบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลาที่รายงาน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยังไม่ได้ใช้
การจัดประเภทรายการใหม่

หน้า

162
162
167
169
182
194
194
196
197
199
201
205
206
213
217
222
223
224
227
227
238
239
239
241
242
243
244
245
245
248
250
251
259
261
263
263
265

161

162

รายงานประจํ า ปี 2559

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน) บริษัทย่อย และการร่วมค้า
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

1. ข้อมูลทั่วไป
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย และมีที่อยู่จดทะเบียน
ตั้งอยู่เลขที่ 28/1 อาคารประภาวิทย์ ชั้น 2 - 3 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย และโรงงาน
ตั้งอยู่เลขที่ 9 หมู่ 7 ต�ำบลแม่ร�ำพึง อ�ำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประเทศไทย บริษัท บริษัทย่อยและการร่วมค้า
ซึ่งต่อไปนี้รวมเรียกว่า “กลุ่มบริษัท”
บริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อเดือนกันยายน 2537
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในระหว่างปี ได้แก่ บริษัท เครือสหวิริยา จ�ำกัด (ถือหุ้นร้อยละ 13.18 เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย)
Vanomet Holding AG (ถือหุ้นร้อยละ 16.56 เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศสวิตเซอร์แลนด์) และบริษัท สหวิริยา อินเตอร์
สตีล โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด (ถือหุ้นร้อยละ 4.86 เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย)
บริษัทด�ำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการผลิตและจ�ำหน่ายแผ่นเหล็กรีดร้อนชนิดม้วน รายละเอียดของบริษัทย่อยและการร่วมค้า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9 และ 11

2. เกณฑ์การจัดท�ำงบการเงิน
(ก)

เกณฑ์การถือปฏิบัติ
งบการเงินนี้จัดท�ำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ
(“สภาวิชาชีพบัญชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชี
ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 ในเบื้องต้นการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่นั้น
มีผลให้เกิดการเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชีของกลุม่ บริษทั ในบางเรือ่ ง การเปลีย่ นแปลงนีไ้ ม่มผี ลกระทบอย่างเป็นสาระส�ำคัญ
ต่องบการเงิน
นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ข้างต้น สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกและปรับปรุงมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับอื่นๆ ซึ่งมีผลบังคับส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป
และไม่ได้มีการน�ำมาใช้ส�ำหรับการจัดท�ำงบการเงินนี้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ที่เกี่ยวกับ
การด�ำเนินงานของกลุ่มบริษัทได้เปิดเผยในหมายเหตุข้อ 36

บริ ษั ท สหวิ ริ ย าสตี ล อิ น ดั ส ตรี จํ า กั ด (มหาชน)

(ข)

เกณฑ์การวัดมูลค่า
งบการเงินนี้จัดท�ำขึ้นโดยถือหลักเกณฑ์การบันทึกตามราคาทุนเดิม ยกเว้นรายการดังต่อไปนี้ที่ใช้ทางเลือกในการวัดมูลค่า
ในแต่ละรอบระยะเวลารายงาน
รายการ

เกณฑ์การวัดมูลค่า

สินทรัพย์ทางการเงินเผื่อขาย
หนี้สินผลประโยชน์ที่กำ�หนดไว้สุทธิ

มูลค่ายุติธรรม
มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามผลประโยชน์ที่กำ�หนดไว้
ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุข้อ 4 (ณ)

(ค) สกุลเงินที่น�ำเสนองบการเงิน
งบการเงินนี้จัดท�ำและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด�ำเนินงานของบริษัท ข้อมูลทางการเงินทั้งหมด
มีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อให้แสดงเป็นหลักพัน ยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น

(ง)

การใช้วิจารณญาณและการประมาณการ
ในการจัดท�ำงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริหารต้องใช้วิจารณญาณ การประมาณและ
ข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อการก�ำหนดนโยบายการบัญชีและการรายงานจ�ำนวนเงินที่เกี่ยวกับสินทรัพย์
หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากที่ประมาณไว้
ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดท�ำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชี
จะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป
ข้อสมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ
ข้อมูลเกี่ยวกับข้อสมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการที่ส�ำคัญซึ่งมีความเสี่ยงอย่างมีนัยส�ำคัญที่เป็นเหตุให้ต้อง
มีการปรับปรุงจ�ำนวนเงินที่รับรู้ในงบการเงิน ซึ่งได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปนี้
หมายเหตุข้อ 2 (จ)
หมายเหตุข้อ 9, 11 และ 13
หมายเหตุข้อ 14
หมายเหตุข้อ 18
หมายเหตุข้อ 34

การดำ�เนินงานอย่างต่อเนื่อง
การทดสอบการด้อยค่าเกี่ยวกับการใช้ข้อสมมติที่สำ�คัญในการประมาณการมูลค่า
ที่คาดว่าจะได้รับคืน
การรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้ การคาดการณ์กำ�ไรทางภาษีในอนาคตที่จะนำ�ขาดทุน
ทางภาษีไปใช้ประโยชน์
การวัดมูลค่าของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ที่กำ�หนดไว้เกี่ยวกับ
ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
การรับรู้รายการและการประเมินหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น เกี่ยวกับข้อสมมติสำ�คัญ
ของความเป็นไปได้ที่จะสูญเสียทรัพยากรและความน่าจะเป็นของมูลค่าความเสียหาย
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การวัดมูลค่ายุติธรรม
นโยบายการบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท/กลุ่มบริษัทหลายข้อก�ำหนดให้มีการวัดมูลค่ายุติธรรมทั้งสินทรัพย์และหนี้สิน
ทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน
บริษัท/กลุ่มบริษัทก�ำหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรม กรอบแนวคิดนี้รวมถึงกลุ่มผู้ประเมินมูลค่า
ซึ่งมีความรับผิดชอบโดยรวมต่อการวัดมูลค่ายุติธรรมที่มีนัยส�ำคัญ รวมถึงการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับ 3 และรายงานโดยตรง
ต่อผู้บริหารสูงสุดทางด้านการเงิน
กลุม่ ผูป้ ระเมินมูลค่ามีการทบทวนข้อมูลทีไ่ ม่สามารถสังเกตได้ และปรับปรุงการวัดมูลค่าทีม่ นี ยั ส�ำคัญอย่างสม�ำ่ เสมอ หากมีการใช้
ข้อมูลจากบุคคลที่สามเพื่อวัดมูลค่ายุติธรรม เช่น ราคาจากนายหน้า หรือการตั้งราคา กลุ่มผู้ประเมินได้ประเมินหลักฐาน
ทีไ่ ด้มาจากบุคคลทีส่ ามทีส่ นับสนุนข้อสรุปเกีย่ วกับการวัดมูลค่ารวมถึงการจัดระดับชัน้ ของมูลค่ายุตธิ รรมว่าเป็นไปตามทีก่ ำ� หนด
ไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินอย่างเหมาะสม
ประเด็นปัญหาของการวัดมูลค่าที่มีนัยส�ำคัญจะถูกรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท/กลุ่มบริษัท
เมื่อวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้สิน บริษัท/กลุ่มบริษัทได้ใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ให้มากที่สุดเท่าที่จะท�ำได้ มูลค่า
ยุติธรรมเหล่านี้ถูกจัดประเภทในแต่ละล�ำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมตามข้อมูลที่ใช้ในการประเมินมูลค่า ดังนี้

• ข้อมูลระดับ 1 เป็นราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องส�ำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน
• ข้อมูลระดับ 2 เป็นข้อมูลอื่นที่สังเกตได้โดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรือโดยอ้อม (เช่น ได้มาจากราคา) ส�ำหรับสินทรัพย์นั้น
หรือหนี้สินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในข้อมูลระดับ 1
• ข้อมูลระดับ 3 เป็นข้อมูลส�ำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่ไม่ได้มาจากข้อมูลที่สังเกตได้ (ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้)

หากข้อมูลที่น�ำมาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้สินถูกจัดประเภทล�ำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่แตกต่างกัน
การวัดมูลค่ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจัดประเภทในภาพรวมในระดับเดียวกันตามล�ำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมของข้อมูลที่อยู่
ในระดับต�่ำสุดที่มีนัยส�ำคัญส�ำหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมโดยรวม
บริษัท/กลุ่มบริษัทรับรู้การโอนระหว่างล�ำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่เกิดการโอนขึ้น
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อสมมติฐานที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม อยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ดังต่อไปนี้

• หมายเหตุข้อ 13
• หมายเหตุข้อ 32

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เครื่องมือทางการเงิน

บริ ษั ท สหวิ ริ ย าสตี ล อิ น ดั ส ตรี จํ า กั ด (มหาชน)

(จ)

ผลการด�ำเนินงานในปัจจุบัน
การช�ำระบัญชีและการสิน้ สุดการจัดท�ำงบการเงินรวมของบริษทั สหวิรยิ าสตีลอินดัสตรี ยูเค จ�ำกัด และงบการเงินของบริษทั
สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จ�ำกัด ในปี 2558
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จ�ำกัด เป็นผู้ผลิตเหล็กและเหล็กแท่งแบนครบวงจร จากผลการด�ำเนินงานขาดทุนที่ผ่านมา
และการลดลงของราคาเหล็กโลกอย่างต่อเนื่องท�ำให้สถานการณ์การด�ำเนินงานของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จ�ำกัด
ประสบความยากล�ำบากมากยิ่งขึ้น เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2558 บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จ�ำกัด ได้หยุดการผลิต
เหล็กแท่งแบน โดยเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2558 ผู้ช�ำระบัญชีได้ถูกแต่งตั้งและเข้ามาควบคุมบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค
จ�ำกัด ส่งผลให้บริษัทไม่มีอ�ำนาจในการควบคุมต่อธุรกิจหรือการด�ำเนินงานของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จ�ำกัด อีกต่อไป
ด้วยเหตุดังกล่าวสินทรัพย์และหนี้สินของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จ�ำกัด ถูกตัดรายการออกจากงบการเงินรวม
และถูกแทนที่ด้วยการรับรู้รายการเงินลงทุนในบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จ�ำกัด ซึ่งถูกตัดจ�ำหน่ายเต็มจ�ำนวนด้วยมูลค่า
ที่คาดว่าจะได้รับคืน ในระหว่างปี 2558
ผลการด�ำเนินงานในปี 2558 ของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จ�ำกัด รับรู้ในงบก�ำไรขาดทุนรวมจนถึงวันที่ที่บริษัทสิ้นสุด
การควบคุมต่างๆ ที่มีต่อบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จ�ำกัด และยอดคงเหลือสุทธิจากการไม่รับรู้รายการของสินทรัพย์
และหนี้สินของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จ�ำกัด ได้รับการจัดประเภทรายการใหม่และแสดงรายการเป็นการด�ำเนินงาน
ที่ยกเลิก ผลการด�ำเนินงานของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จ�ำกัด ส�ำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 จนถึง
วันที่ 2 ตุลาคม 2558 ที่รวมอยู่ในงบการเงินรวมของกลุ่มบริษัทที่น�ำมาเปรียบเทียบ ได้น�ำมาจัดประเภทเป็นการด�ำเนินงาน
ที่ยกเลิกในงบการเงินรวมส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
ส่วนได้เสียสุทธิและมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จ�ำกัด ได้จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้
เพื่อจ�ำหน่ายในงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 31 ธันวาคม 2558 ดังต่อไปนี้

เงินลงทุนบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี
ยูเค จำ�กัด

สัดส่วน
ความเป็นเจ้าของ
(%)

ราคาทุน
(พันบาท)

การด้อยค่า
(พันบาท)

ราคาทุน-สุทธิ
(พันบาท)

100

27,481,792

27,481,792

-

การด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริษัทมีขาดทุนสุทธิเป็นจ�ำนวนเงิน 2,834 ล้านบาท (2558: ขาดทุนสุทธิจ�ำนวน
เงิน 41,016 ล้านบาท ซึ่งรวมประมาณการผลขาดทุนจากการด�ำเนินงานที่ยกเลิกของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จ�ำกัด
แล้วจ�ำนวนเงิน 38,037 ล้านบาท) และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริษัทมีขาดทุนสะสมเป็นจ�ำนวนเงิน 71,474 ล้านบาท
(31 ธันวาคม 2558: จ�ำนวนเงิน 68,655 ล้านบาท) และมีสินทรัพย์หมุนเวียนรวมสูงกว่าหนี้สินหมุนเวียนรวมเป็นจ�ำนวนเงิน
4,951 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2558: หนี้สินหมุนเวียนรวมสูงกว่าสินทรัพย์หมุนเวียนรวมจ�ำนวนเงิน 55,160 ล้านบาท)
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ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีขาดทุนสุทธิเป็นจ�ำนวนเงิน 3,029 ล้านบาท (2558: ขาดทุนสุทธิจ�ำนวน
เงิน 67,250 ล้านบาท ซึ่งรวมประมาณการผลขาดทุนจากการด�ำเนินงานที่ยกเลิกของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จ�ำกัด
แล้วจ�ำนวนเงิน 64,329 ล้านบาท) และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีขาดทุนสะสมเป็นจ�ำนวนเงิน 71,431 ล้านบาท
(31 ธั น วาคม 2558: จ� ำ นวนเงิ น 68,429 ล้ า นบาท) และมี สิ น ทรั พ ย์ ห มุ น เวี ย นสู ง กว่ า หนี้ สิ น หมุ น เวี ย นเป็ น จ� ำ นวนเงิ น
5,039 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2558: หนี้สินหมุนเวียนสูงกว่าสินทรัพย์หมุนเวียนจ�ำนวนเงิน 54,989 ล้านบาท)
จากการหยุดการด�ำเนินงานของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จ�ำกัด ผู้ให้กู้ยืมรายใหญ่สามรายได้เรียกร้องการช�ำระเงินกู้ยืม
จ�ำนวน 788 ล้านเหรียญสหรัฐ และ 1 ล้านปอนด์สเตอร์ลิง (เทียบเท่ากับ 28,384 ล้านบาท และ 46 ล้านบาท ตามล�ำดับ)
และ 1.6 ล้านบาท ในทันที ซึ่งเงินกู้ยืมนี้มีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จ�ำกัด เป็นหลักประกัน
และค�ำ้ ประกันโดยบริษทั ผูใ้ ห้กรู้ ายใหญ่ทงั้ สามรายได้เรียกร้องให้บริษทั รับผิดชอบภาระผูกพันดังกล่าวในฐานะผูค้ ำ�้ ประกันเงินกูย้ มื
นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ผู้ให้กู้ทั้งหมดเรียกร้องการช�ำระเงินกู้ยืมระยะยาวจ�ำนวน 9,840 ล้านบาท และเงินกู้ยืม
ระยะสัน้ จ�ำนวน 11,888 ล้านบาท รวมทัง้ สิน้ 21,728 ล้านบาทของบริษทั ในทันที เหตุการณ์ดงั กล่าวเป็นเหตุให้คณะกรรมการบริษทั
อนุมัติให้บริษัทยื่นความจ�ำนงเพื่อขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลางเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558
ตามที่ได้กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5 ในเดือนกรกฎาคม 2558 คณะกรรมการของบริษัทได้อนุมัติให้กู้ยืมเงิน
ระยะสั้นที่ไม่มีดอกเบี้ยจากกรรมการในวงเงิน 1,700 ล้านบาท เพื่อปรับปรุงสภาพคล่องของกลุ่มบริษัท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2559 บริษัทมียอดกู้ยืมจ�ำนวน 223 ล้านบาท
ถึงแม้จะมีเหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้น กลุ่มบริษัทและบริษัทสามารถที่จะมีกระแสเงินสดเพียงพอในการด�ำเนินงานในอนาคต
เพื่อครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงานและภาระผูกพันทางการเงินที่มีอยู่ ทั้งนี้เป็นผลมาจากการหยุดการด�ำเนินงาน
ของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จ�ำกัด ที่ท�ำให้เกิดผลขาดทุนมาโดยตลอด การเริ่มต้นและด�ำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการ
และการได้รับความสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากผู้ให้กู้รายใหญ่
งบการเงินรวมและงบเฉพาะกิจการได้จัดท�ำขึ้นโดยผู้บริหารตามเกณฑ์การด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่องบนข้อสมมติที่ว่าการฟื้นฟู
กิจการจะประสบผลส�ำเร็จ และกิจการจะมีเงินทุนและวงเงินสินเชื่อเพียงพอเพื่อใช้ในการด�ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทและบริษัท
อย่างไรก็ตาม ความเหมาะสมของข้อสมมตินี้ขึ้นอยู่กับการประสบความส�ำเร็จของแผนฟื้นฟูกิจการ (ดูหมายเหตุข้อ 20)
รวมทั้งการด�ำเนินมาตรการในการปรับปรุงความสามารถในการท�ำก�ำไรและกระแสเงินสด ความส�ำเร็จในการปรับโครงสร้างทุน
ความสามารถในการจ่ายช�ำระหนี้ตามก�ำหนดและความสามารถในการจัดหาเงินทุนจากแหล่งอื่นเพื่อให้มีเงินทุนเพียงพอ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ได้รวมการจัดประเภทรายการใหม่หรือรายการปรับปรุงสินทรัพย์และหนี้สิน
ซึง่ อาจจ�ำเป็นหากกลุม่ บริษทั และบริษทั ไม่สามารถด�ำเนินงานต่อเนือ่ งต่อไปได้ ทัง้ นี้ มูลค่าทีจ่ ะได้รบั จากสินทรัพย์อาจจะน้อยกว่า
มูลค่าตามบัญชีอย่างมีนัยส�ำคัญ และอาจจะมีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นเพิ่มเติม หากกลุ่มบริษัทและบริษัทไม่สามารถด�ำเนินงาน
ต่อเนื่องต่อไปได้
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การเข้าแผนฟื้นฟูกิจการ
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติให้บริษัทยื่นค�ำร้องเพื่อขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลาง ศาลได้นัด
ไต่สวนเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2558 และนัดครั้งที่สองเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559
เมือ่ วันที่ 10 มีนาคม 2559 ศาลล้มละลายกลางได้มคี ำ� สัง่ ให้บริษทั ฟืน้ ฟูกจิ การและตัง้ บริษทั เป็นผูท้ ำ� แผนฟืน้ ฟูกจิ การ (“ผูท้ ำ� แผน”)
โดยได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 ทั้งนี้ ผู้ท�ำแผนมีหน้าที่ต้องจัดท�ำแผนฟื้นฟูกิจการ (“แผน”)
ให้แล้วเสร็จและส่งให้แก่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ภายในระยะเวลาสามเดือนนับแต่วันโฆษณาค�ำสั่งตั้งผู้ท�ำแผน
ในระหว่างปี 2559 เจ้าหนี้ได้ท�ำการยื่นค�ำขอรับช�ำระหนี้ โดยมีเจ้าหนี้ทั้งหมด 46 รายที่ยื่นค�ำขอรับช�ำระหนี้ ณ วันที่ในรายงาน
ในฉบับนี้คงเหลือเจ้าหนี้อีก 6 ราย ที่ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาสอบทานของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ผลของเหตุการณ์ดังกล่าว
ยังไม่ถึงที่สิ้นสุด จึงยังไม่สามารถประเมินมูลค่าประมาณการหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นได้ ณ วันที่รายงาน
ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้ท�ำแผนได้อนุมัติให้จัดส่งแผนแก่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
ณ วันที่ 15 กันยายน 2559 เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้จัดประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณาแผน และที่ประชุมเจ้าหนี้ได้มีมติพิเศษ
ยอมรับแผนฟื้นฟูกิจการ (“แผน”) และมีมติตั้งเจ้าหนี้จ�ำนวน 3 ราย ประกอบด้วย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงไทย
และธนาคารทิสโก้เป็นกรรมการเจ้าหนี้
ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2559 ศาลล้มละลายกลางได้มคี ำ� สัง่ เห็นชอบด้วยแผน ซึง่ แผนก�ำหนดให้บริษทั เป็นผูบ้ ริหารแผน รายละเอียด
ของแผนฟื้นฟูกิจการได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 20

3. การปรับปรุงงบการเงินย้อนหลัง
ก)

การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
การบัญชีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 กลุ่มบริษัทและบริษัทได้เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีส�ำหรับการตีราคาที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์ จากวิธีการตีราคาใหม่เป็นวิธีราคาทุน ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์ การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกล่าวเพื่อให้งบการเงินของกลุ่มบริษัทและบริษัทสามารถเปรียบเทียบกันได้
กับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน กลุ่มบริษัทและบริษัทได้ปรับงบการเงินย้อนหลังโดยผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวต่องบการเงินมีดังต่อไปนี้
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หน่วย : พันบาท

งบแสดงฐานะทางการเงิน
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ลดลง
เงินลงทุนในการร่วมค้าลดลง
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้น
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีลดลง
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ลดลง
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุมลดลง

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม
1 มกราคม
2558
2558

5,224,319
92,686
2,948
1,041,916
4,195,588
  76,553

5,499,512
99,906
3,373
1,096,570
4,415,540
  83,933
หน่วย : พันบาท

2558

งบกำ�ไรขาดทุนสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ต้นทุนขายลดลง
ต้นทุนการให้บริการลดลง
ส่วนแบ่งขาดทุนในเงินลงทุนในการร่วมค้าตามวิธีส่วนได้เสียลดลง
ขาดทุนสำ�หรับปีลดลง

2,421
830
7,220
10,471

ขาดทุนต่อหุ้นลดลง
- ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)

หน่วย : พันบาท

งบแสดงฐานะทางการเงิน
ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ลดลง
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีลดลง
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ลดลง

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม
1 มกราคม
2558
2558

5,041,290
1,002,858
4,011,432

5,268,477
1,053,696
4,214,781
หน่วย : พันบาท

งบกำ�ไรขาดทุนสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ต้นทุนขายลดลง
ขาดทุนสำ�หรับปีลดลง
ขาดทุนต่อหุ้นลดลง
- ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)

2558

2,421
2,421

-
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ข)

การแก้ ไขข้อผิดพลาดทางบัญชี
ดอกเบี้ยจ่ายและดอกเบี้ยค้างจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินจ�ำนวน 129.2 ล้านบาท บันทึกไม่ถูกต้องในปีก่อน
เป็นผลให้หนี้สินหมุนเวียนและขาดทุนส�ำหรับปีบันทึกต�่ำไป ข้อผิดพลาดนี้ได้ถูกแก้ไขและปรับปรุงย้อนหลังในงบการเงิน
ที่เปรียบเทียบ ผลกระทบของการปรับปรุงข้อผิดพลาดทางบัญชีต่องบการเงินของกลุ่มบริษัทและบริษัทมีดังต่อไปนี้
หน่วย : พันบาท

งบแสดงฐานะทางการเงิน

งบการเงินรวม/
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม
2558

หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น

129,214
หน่วย : พันบาท

งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้น
ขาดทุนสำ�หรับปีเพิ่มขึ้น
ขาดทุนต่อหุ้นเพิ่มขึ้น
- ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)

2558

129,214
129,214

  0.004

4. นโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ
นโยบายการบัญชีที่น�ำเสนอดังต่อไปนี้ได้ถือปฏิบัติโดยสม�่ำเสมอส�ำหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาที่รายงาน

ก)

เกณฑ์ในการจัดท�ำงบการเงินรวม
งบการเงินรวมประกอบด้วยงบการเงินของบริษัท บริษัทย่อย (รวมกันเรียกว่า “กลุ่มบริษัท”) และการร่วมค้า และส่วนได้เสีย
ของกลุ่มบริษัทในการร่วมค้า
การรวมธุรกิจ
กลุ่มบริษัทบันทึกบัญชีส�ำหรับการรวมธุรกิจตามวิธีซื้อ เมื่อการควบคุมถูกโอนไปยังกลุ่มบริษัท ยกเว้นในกรณีที่เป็นการรวมธุรกิจ
ภายใต้การควบคุมเดียวกัน
การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อกลุ่มบริษัทเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ยวข้องกับกิจการนั้นและมีความสามารถ
ในการใช้อ�ำนาจเหนือกิจการนั้นท�ำให้เกิดผลกระทบต่อจ�ำนวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริษัท วันที่ซื้อกิจการคือวันที่อ�ำนาจ
ในการควบคุมนั้นได้ถูกโอนไปยังผู้ซื้อ การก�ำหนดวันที่ซื้อกิจการและการระบุเกี่ยวกับการโอนอ�ำนาจควบคุมจากฝ่ายหนึ่งไปยัง
อีกฝ่ายหนึ่งต้องใช้ดุลยพินิจเข้ามาเกี่ยวข้อง
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ค่าความนิยมถูกวัดมูลค่า ณ วันที่ซื้อ โดยวัดจากมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่โอนให้ซึ่งรวมถึงการรับรู้จ�ำนวนส่วนได้เสีย
ที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุมในผู้ถูกซื้อหักด้วยมูลค่าสุทธิ (มูลค่ายุติธรรม) ของสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมาซึ่งวัดมูลค่า
ณ วันที่ซื้อ
สิ่งตอบแทนที่โอนให้ต้องวัดด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่โอนไป หนี้สินที่กลุ่มบริษัทก่อขึ้นเพื่อจ่ายช�ำระให้แก่เจ้าของเดิม
และส่ ว นได้ เ สี ย ในส่ ว นของเจ้ า ของที่ อ อกโดยกลุ ่ ม บริ ษั ท ทั้ ง นี้ สิ่ ง ตอบแทนที่ โ อนให้ ยั ง รวมถึ ง มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของหนี้ สิ น
ที่อาจเกิดขึ้นและมูลค่าของโครงการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่ออกแทนโครงการของผู้ถูกซื้อเมื่อรวมธุรกิจ หากการรวมธุรกิจ
มีผลให้สิ้นสุดความสัมพันธ์ของโครงการเดิมระหว่างกลุ่มบริษัทและผู้ถูกซื้อให้ใช้ราคาที่ต�่ำกว่าระหว่างมูลค่าจากการยกเลิก
สัญญาตามที่ระบุในสัญญาและมูลค่าองค์ประกอบนอกตลาดไปหักจากสิ่งตอบแทนที่โอนให้และรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายอื่น
หากมีการออกโครงการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ (โครงการทดแทน) เพื่อแลกเปลี่ยนกับโครงการที่พนักงานของผู้ถูกซื้อถืออยู่
(โครงการผู้ถูกซื้อ) ขึ้นอยู่กับต้นทุนบริการในอดีต ผู้ซื้อต้องวัดส่วนของโครงการทดแทนด้วยมูลค่าตามราคาตลาดซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของสิ่งตอบแทนที่โอน หากมีข้อก�ำหนดเกี่ยวกับการท�ำงานในอนาคต ผลต่างระหว่างมูลค่าซึ่งรวมอยู่ในสิ่งตอบแทนที่โอนไป
และราคาตลาดของโครงการทดแทน รับรู้เป็นผลตอบแทนพนักงานภายหลังการรวมธุรกิจ
หนีส้ นิ ทีอ่ าจเกิดขึน้ ของบริษทั ทีถ่ กู ซือ้ ทีร่ บั มาจากการรวมธุรกิจ รับรูเ้ ป็นหนีส้ นิ หากมีภาระผูกพันในปัจจุบนั ซึง่ เกิดขึน้ จากเหตุการณ์
ในอดีต และสามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเชื่อถือ
กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุมตามอัตราส่วนได้เสียในสินทรัพย์สุทธิที่ได้มาจากผู้ถูกซื้อ
ต้นทุนทีเ่ กีย่ วข้องกับการซือ้ ของกลุม่ บริษทั ทีเ่ กิดขึน้ ซึง่ เป็นผลมาจากการรวมธุรกิจ เช่น ค่าทีป่ รึกษากฎหมาย ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
และค่าที่ปรึกษาอื่นๆ ถือเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น
บริษัทย่อย
บริษัทย่อยเป็นกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มบริษัท การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อกลุ่มบริษัทเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทน
ผันแปรจากการเกี่ยวข้องกับกิจการนั้นและมีความสามารถในการใช้อ�ำนาจเหนือกิจการนั้นท�ำให้เกิดผลกระทบต่อจ�ำนวนเงิน
ผลตอบแทนของกลุ่มบริษัท งบการเงินของบริษัทย่อยได้รวมอยู่ในงบการเงินรวม นับแต่วันที่มีการควบคุมจนถึงวันที่การควบคุม
สิ้นสุดลง
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม
ณ วันที่ซื้อธุรกิจ กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุมตามอัตราส่วนได้เสียในสินทรัพย์สุทธิที่ได้มาจากผู้ถูกซื้อ
การเปลีย่ นแปลงส่วนได้เสียในบริษทั ย่อยของกลุม่ บริษทั ทีไ่ ม่ทำ� ให้กลุม่ บริษทั สูญเสียอ�ำนาจการควบคุมจะบันทึกบัญชีโดยถือเป็น
รายการในส่วนของเจ้าของ
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การสูญเสียการควบคุม
เมื่อกลุ่มบริษัทสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อย กลุ่มบริษัทตัดรายการสินทรัพย์และหนี้สินของบริษัทย่อยนั้นออก รวมถึง
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจการควบคุมและส่วนประกอบอื่นในส่วนของเจ้าของที่เกี่ยวข้องกับบริษัทย่อยนั้น ก�ำไรหรือขาดทุน
ทีเ่ กิดขึน้ จากการสูญเสียการควบคุมในบริษทั ย่อยรับรูใ้ นก�ำไรหรือขาดทุน ส่วนได้เสียในบริษทั ย่อยเดิมทีย่ งั คงเหลืออยูใ่ ห้วดั มูลค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่สูญเสียการควบคุม
ส่วนได้เสียในเงินลงทุนที่บันทึกตามวิธีส่วนได้เสีย
ส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัทในเงินลงทุนที่บันทึกตามวิธีส่วนได้เสีย ประกอบด้วยส่วนได้เสียในการร่วมค้า
การร่วมค้าเป็นการร่วมการงานที่กลุ่มบริษัทมีการควบคุมร่วมในการงานนั้น โดยมีสิทธิในสินทรัพย์สุทธิของการร่วมการงานนั้น
มากกว่าการมีสิทธิในสินทรัพย์และภาระผูกพันในหนี้สินที่เกี่ยวข้องกับการร่วมการงานนั้น
ส่วนได้เสียในการร่วมค้าบันทึกบัญชีตามวิธีส่วนได้เสีย โดยรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกด้วยราคาทุนซึ่งรวมถึงต้นทุนการท�ำรายการ
ภายหลังการรับรู้รายการเริ่มแรก ส่วนแบ่งก�ำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของเงินลงทุนที่บันทึกตามวิธีส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัท
จะถูกบันทึกในงบการเงินรวมจนถึงวันที่กลุ่มบริษัทสูญเสียความมีอิทธิพลอย่างมีนัยส�ำคัญ หรือการควบคุมร่วม
การตัดรายการในงบการเงินรวม
ยอดคงเหลือและรายการบัญชีระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายได้หรือค่าใช้จ่ายที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงซึ่งเป็นผลมาจากรายการ
ระหว่างกิจการในกลุ่ม ถูกตัดรายการในการจัดท�ำงบการเงินรวม ก�ำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงซึ่งเป็นผลมาจากรายการกับการร่วมค้า
ถูกตัดรายการกับเงินลงทุนเท่าที่กลุ่มบริษัทมีส่วนได้เสียในกิจการที่ถูกลงทุนนั้น ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงถูกตัดรายการ
ในลักษณะเดียวกับก�ำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง แต่เท่าที่เมื่อไม่มีหลักฐานการด้อยค่าเกิดขึ้น

ข)

เงินตราต่างประเทศ
รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าแต่ละสกุลเงินเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด�ำเนินงานของกลุ่มบริษัท โดยใช้อัตรา
แลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่รายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด�ำเนินงาน
โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น
สิ น ทรั พ ย์ แ ละหนี้ สิ น ที่ ไ ม่ เ ป็ น ตั ว เงิ น ซึ่ ง เกิ ด จากรายการบั ญ ชี ที่ เ ป็ น เงิ น ตราต่ า งประเทศซึ่ ง บั น ทึ ก ตามเกณฑ์ ร าคาทุ น เดิ ม
แปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด�ำเนินงานโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
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ค)

เครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์
เครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์ได้ถูกน�ำมาใช้เพื่อจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ อัตราดอกเบี้ยและความเสี่ยงจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่เกิดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน กิจกรรมจัดหาเงิน
และกิจกรรมลงทุน เครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์ไม่ได้มีไว้เพื่อค้า อย่างไรก็ตาม ตราสารอนุพันธ์ที่ไม่เข้าเงื่อนไข
การก�ำหนดให้เป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงถือเป็นรายการเพื่อค้า

ง)

การป้องกันความเสี่ยง
การป้องกันความเสี่ยงจากรายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศที่จะมีในอนาคต
ก�ำไรหรือขาดทุนจากสัญญาซือ้ ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าและสัญญาแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศทีถ่ กู ใช้ในการป้องกัน
ความเสี่ยงของรายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต จะถูกบันทึกรอไว้ในบัญชีจนกว่ารายการที่คาดไว้
เกิดขึ้น หากรายการที่ได้รับการป้องกันความเสี่ยงได้รับการรับรู้เป็นสินทรัพย์หรือหนี้สิน รายการดังกล่าวจะได้รับการแปลงค่า
โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าตามสัญญา
สินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีค่าเป็นเงินตราต่างประเทศ และได้รับการป้องกันความเสี่ยงด้วยสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้าบันทึกเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าตามสัญญา
การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
ผลต่างที่เกิดจากสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยรับรู้และบันทึกโดยปรับปรุงกับดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ยืมที่ได้รับการป้องกัน
ความเสี่ยงนั้น ในกรณีของสัญญาซื้อขายอัตราดอกเบี้ยล่วงหน้า จ�ำนวนเงินที่ได้รับหรือจ่ายเมื่อช�ำระด้วยเงินสด ซึ่งเป็นก�ำไร
หรือขาดทุนจะถูกบันทึกรอไว้ในบัญชีและรับรู้ตลอดช่วงอายุของสินทรัพย์หรือหนี้สินที่เป็นตัวเงินโดยการปรับปรุงกับดอกเบี้ย
รับหรือดอกเบี้ยจ่าย ในกรณีของสัญญาซื้ออัตราดอกเบี้ยชนิดสามารถเลือกใช้สิทธิ ค่าธรรมเนียมหรือส่วนลดตามสัญญา
จะรวมเป็นสินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่นในงบแสดงฐานะการเงิน และจะตัดบัญชีเป็นดอกเบี้ยรับหรือดอกเบี้ยจ่ายตลอดอายุ
ของสัญญา

จ)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบด้วยยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผื่อเรียก และเงินลงทุนระยะสั้น
ทีม่ สี ภาพคล่องสูง เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารซึง่ จะต้องช�ำระคืนเมือ่ ทวงถามถือเป็นส่วนหนึง่ ของกิจกรรมจัดหาเงินในงบกระแสเงินสด

ฉ)

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นแสดงในราคาตามใบแจ้งหนี้หักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวัติการช�ำระหนี้ และการคาดการณ์เกี่ยวกับการช�ำระหนี้ในอนาคตของลูกค้า
ลูกหนี้จะถูกตัดจ�ำหน่ายบัญชีเมื่อทราบว่าเป็นหนี้สูญ
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ช)

สินค้าคงเหลือ
สินค้าคงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต�่ำกว่า
ต้นทุนของวัตถุดิบประเภทเหล็กแท่งแบนค�ำนวณโดยใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก ต้นทุนของวัตถุดิบประเภทสินแร่ค�ำนวณ
โดยใช้วิธีเข้าก่อนออกก่อน สินค้าส�ำเร็จรูป ค�ำนวณโดยใช้วิธีเฉพาะเจาะจง ต้นทุนสินค้าประกอบด้วยต้นทุนที่ซื้อ ต้นทุน
ในการดัดแปลงหรือต้นทุนอื่นเพื่อให้สินค้าอยู่ในสถานที่และสภาพปัจจุบัน ในกรณีของสินค้าส�ำเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิต
ที่ผลิตเอง ต้นทุนสินค้า รวมการปันส่วนของค่าโสหุ้ยการผลิตอย่างเหมาะสมโดยค�ำนึงถึงระดับก�ำลังการผลิตตามปกติ
มูลค่าสุทธิทจี่ ะได้รบั เป็นการประมาณราคาทีจ่ ะขายได้จากการด�ำเนินธุรกิจปกติหกั ด้วยค่าใช้จา่ ยทีจ่ ำ� เป็นโดยประมาณในการขาย

ซ)

สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่ยกเลิกซึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์และหนี้สิน) ที่คาดว่ามูลค่าตามบัญชีที่จะได้รับคืน
ส่ ว นใหญ่ ม าจากการขายมากกว่ า มาจากการใช้ สิ น ทรั พ ย์ นั้ น ต่ อ ไป จั ด ประเภทเป็ น สิ น ทรั พ ย์ ที่ ถื อ ไว้ เ พื่ อ ขาย สิ น ทรั พ ย์
(หรือส่วนประกอบของกลุ่มสินทรัพย์ที่ยกเลิก) วัดมูลค่าด้วยจ�ำนวนที่ต�่ำกว่าระหว่างมูลค่าตามบัญชีกับมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุน
ในการขาย ผลขาดทุนจากการด้อยค่าส�ำหรับกลุม่ สินทรัพย์ทยี่ กเลิกน�ำไปปันส่วนให้กบั ค่าความนิยมเป็นอันดับแรก แล้วจึงปันส่วน
ให้กับยอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินตามสัดส่วน ยกเว้นไม่ปันส่วนรายการขาดทุนให้กับสินค้าคงเหลือและสินทรัพย์
ทางการเงิน ผลขาดทุนจากการด้อยค่าส�ำหรับการลดมูลค่าในครั้งแรกและผลก�ำไรและขาดทุนจากการวัดมูลค่าในภายหลังรับรู้
ในก�ำไรหรือขาดทุน ผลก�ำไรรับรู้ไม่เกินยอดผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสมที่เคยรับรู้

ฌ) เงินลงทุน
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วมค้า
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วมค้า ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท บันทึกบัญชีโดยใช้วิธีราคาทุน ส่วนการบันทึกบัญชี
เงินลงทุนในการร่วมค้าในงบการเงินรวมใช้วิธีส่วนได้เสีย
การจ�ำหน่ายเงินลงทุน
เมื่อมีการจ�ำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างจ�ำนวนเงินสุทธิที่ได้รับและมูลค่าตามบัญชีและรวมถึงก�ำไรหรือขาดทุนสะสม
จากการตีราคาหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องที่เคยบันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้น จะถูกบันทึกในก�ำไรหรือขาดทุน
ในกรณีที่กลุ่มบริษัทจ�ำหน่ายบางส่วนของเงินลงทุนที่ถืออยู่ การค�ำนวณต้นทุนส�ำหรับเงินลงทุนที่จ�ำหน่ายไปและเงินลงทุน
ที่ยังถืออยู่ใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก ปรับใช้กับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนที่เหลืออยู่ทั้งหมด
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ญ) สัญญาเช่าการเงิน
กลุม่ บริษทั ได้ทำ� สัญญาขายเครือ่ งจักรและอุปกรณ์และเช่ากลับคืนซึง่ เข้าลักษณะเป็นสัญญาเช่าการเงิน สิง่ ตอบแทนจากการขาย
ทีส่ งู กว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่ได้ถกู รับรูเ้ ป็นรายได้โดยทันที แต่กลุม่ บริษทั บันทึกรับรูเ้ ป็นรายการรอตัดบัญชีและทยอย
ตัดตลอดอายุของสัญญาเช่า
กลุ่มบริษัทบันทึกสัญญาเช่าทางการเงินเป็นสินทรัพย์และหนี้สินในงบแสดงฐานะการเงินรวมด้วยจ�ำนวนเท่ากับมูลค่ายุติธรรม
ของสินทรัพย์ที่เช่า ณ วันเริ่มต้นของสัญญาเช่า ค่าเช่าที่จ่ายช�ำระจะปันส่วนเป็นส่วนของค่าใช้จ่ายทางการเงินและส่วนที่ไปลด
เงินต้น ค่าใช้จ่ายทางการเงินจะปันส่วนไปสู่งวดต่างๆ ตลอดอายุสัญญาเช่าเพื่อให้อัตราดอกเบี้ยเมื่อเทียบกับยอดหนี้ที่คงเหลือ
อยู่ในแต่ละงวดมีอัตราคงที่

ฎ)

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
การรับรู้และการวัดมูลค่า
สินทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของกิจการ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า
ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของสินทรัพย์ ต้นทุนของการก่อสร้างสินทรัพย์ที่กิจการก่อสร้างเอง รวมถึง
ต้นทุนของวัสดุ แรงงานทางตรง และต้นทุนทางตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสินทรัพย์เพื่อให้สินทรัพย์นั้นอยู่ในสภาพที่พร้อม
จะใช้งานได้ตามความประสงค์ ต้นทุนในการรื้อถอน การขนย้าย การบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย์และต้นทุนการกู้ยืม ส�ำหรับ
เครื่องมือที่ควบคุมโดยลิขสิทธิ์ซอฟท์แวร์ซึ่งไม่สามารถท�ำงานได้โดยปราศจากลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์นั้นให้ถือว่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์
ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์
ส่วนประกอบของรายการทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์แต่ละรายการทีม่ อี ายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากันต้องบันทึก  แต่ละส่วนประกอบ
ที่มีนัยส�ำคัญแยกต่างหากจากกัน
ก�ำไรหรือขาดทุนจากการจ�ำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจ�ำหน่ายกับ
มูลค่าตามบัญชีของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยรับรู้สุทธิเป็นรายได้อื่นในก�ำไรหรือขาดทุน
สินทรัพย์ที่เช่า
การเช่าซึ่งกลุ่มบริษัทได้รับส่วนใหญ่ของความเสี่ยงและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพย์สินที่เช่านั้นๆ ให้จัดประเภท
เป็นสัญญาเช่าการเงิน ส่วนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาโดยท�ำสัญญาเช่าการเงินบันทึกเป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรม
หรือมูลค่าปัจจุบันของจ�ำนวนเงินขั้นต�่ำที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่จ�ำนวนใดจะต�่ำกว่า หักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสม
และขาดทุนจากการด้อยค่า ค่าเช่าทีช่ ำ� ระจะแยกเป็นส่วนทีเ่ ป็นค่าใช้จา่ ยทางการเงิน และส่วนทีจ่ ะหักจากหนีต้ ามสัญญา เพือ่ ท�ำให้
อัตราดอกเบี้ยแต่ละงวดเป็นอัตราคงที่ส�ำหรับยอดคงเหลือของหนี้สิน ค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกโดยตรงในก�ำไรหรือขาดทุน

บริ ษั ท สหวิ ริ ย าสตี ล อิ น ดั ส ตรี จํ า กั ด (มหาชน)

ต้นทุนที่เกิดขึ้นในภายหลัง
ต้ น ทุ น ในการเปลี่ ย นแทนส่ ว นประกอบจะรั บ รู ้ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของมู ล ค่ า ตามบั ญ ชี ข องรายการที่ ดิ น อาคารและอุ ป กรณ์
ถ้ามีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริษัทจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถวัดมูลค่า
ต้นทุนของรายการนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ ชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดจ�ำหน่ายตามมูลค่าตามบัญชี ต้นทุนที่เกิดขึ้น
ในการซ่อมบ�ำรุงที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจ�ำจะรับรู้ในก�ำไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
ค่าเสื่อมราคา
ค่าเสื่อมราคาค�ำนวณจากมูลค่าเสื่อมสภาพของรายการอาคารและอุปกรณ์ ซึ่งประกอบด้วยราคาทุนของสินทรัพย์หรือต้นทุน
ในการเปลี่ยนแทนอื่น หักด้วยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์
ค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบก�ำไรขาดทุนค�ำนวณ โดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการใช้งานโดยประมาณของ
ส่วนประกอบของสินทรัพย์แต่ละรายการหรือตามหน่วยของผลผลิต ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์แสดงได้ดงั นี้
ส่วนปรับปรุงที่ดิน
สิทธิการเช่าและส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่า
อาคารและสิ่งปลูกสร้างอื่น
เครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์
- ส่วนการผลิต
- ส่วนงานผลิตเหล็ก
- ส่วนการบริการ
- เครื่องมือและอุปกรณ์อื่น
เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและเครื่องใช้สำ�นักงาน
ยานพาหนะ
ถนน
ท่าเทียบเรือและสาธารณูปโภค
เรือลากจูง
โรงพักสินค้าและคลังสินค้าทัณฑ์บน

5 ปี
5 และ 10 ปี
20 ปี
ตามหน่วยของผลผลิต
20 ปี
5 - 10 ปี
3 - 10 ปี
5 - 10 ปี
5 ปี
5, 20 และ 27 ปี
5 และ 30 ปี
5 - 17 ปี
5 ปี

กลุ่มบริษัทไม่คิดค่าเสื่อมราคาส�ำหรับที่ดินและสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและติดตั้ง
วิธีการคิดค่าเสื่อมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอย่างน้อยที่สุดทุกสิ้นรอบปีบัญชี
และปรับปรุงตามความเหมาะสม

175

176

รายงานประจํ า ปี 2559

ฏ)

สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่กลุ่มบริษัทซื้อมาและมีอายุการใช้งานจ�ำกัดแสดงในราคาทุนหักค่าตัดจ�ำหน่ายสะสมและผลขาดทุน
จากการด้อยค่าสะสม
รายจ่ายภายหลังการรับรู้รายการ
รายจ่ายภายหลังการรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพย์เมื่อก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต โดยรวมเป็นสินทรัพย์
ที่สามารถระบุได้ที่เกี่ยวข้องนั้น ค่าใช้จ่ายอื่นรวมถึงค่าความนิยมและตราผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นภายในรับรู้ในก�ำไรหรือขาดทุน
เมื่อเกิดขึ้น
ค่าตัดจ�ำหน่าย
ค่าตัดจ�ำหน่ายค�ำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์หรือจ�ำนวนอื่นที่ใช้แทนราคาทุนหักด้วยมูลค่าคงเหลือ
ค่าตัดจ�ำหน่ายรับรู้ในก�ำไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซึ่งโดยส่วนใหญ่จะสะท้อนรูปแบบที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ในอนาคต
จากสินทรัพย์นั้นตามระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ไม่มีตัวตนซึ่งไม่รวมค่าความนิยม โดยเริ่มตัดจ�ำหน่าย
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเมื่อสินทรัพย์นั้นพร้อมที่จะให้ประโยชน์ ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ส�ำหรับปีปัจจุบันและ
ปีเปรียบเทียบแสดงได้ดังนี้
ค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์

3 - 10 ปี

วิธีการตัดจ�ำหน่าย ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์และมูลค่าคงเหลือ จะได้รับการทบทวนทุกสิ้นรอบปีบัญชีและปรับปรุง
ตามความเหมาะสม

ฐ)

การด้อยค่า
ยอดสินทรัพย์ตามบัญชีของกลุ่มบริษัทได้รับการทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่ในกรณีที่มีข้อบ่งชี้
จะท�ำการประมาณมูลค่าสินทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน ส�ำหรับค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์
ไม่ทราบแน่นอน หรือยังไม่พร้อมใช้งาน จะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนทุกปี ในช่วงเวลาเดียวกัน
ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้เมื่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดสูงกว่า
มูลค่าที่จะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในก�ำไรหรือขาดทุน
เมื่อมีการลดลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินเผื่อขาย ซึ่งได้บันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้น และมีความชัดเจนว่า
สินทรัพย์ดังกล่าวมีการด้อยค่า ยอดขาดทุนซึ่งเคยบันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้นจะถูกบันทึกในก�ำไรหรือขาดทุนโดยไม่ต้องปรับ
กับยอดสินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว ยอดขาดทุนที่บันทึกในก�ำไรหรือขาดทุนเป็นผลต่างระหว่างราคาทุนที่ซื้อกับมูลค่ายุติธรรม
ในปัจจุบันของสินทรัพย์ หักขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินนั้นๆ ซึ่งเคยรับรู้แล้วในก�ำไรหรือขาดทุน
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การค�ำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหลักทรัพย์ที่ถือไว้จนกว่าจะครบก�ำหนดที่บันทึกโดยวิธีราคาทุนตัดจ�ำหน่าย ค�ำนวณโดยการหา
มูลค่าปัจจุบันของประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคต คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ทางการเงินส�ำหรับหลักทรัพย์เผื่อขาย ค�ำนวณโดยอ้างอิงถึงมูลค่ายุติธรรม
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินหมายถึง มูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์หรือมูลค่ายุติธรรม
ของสินทรัพย์หักต้นทุนในการขายแล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ ประมาณการ
กระแสเงิ น สดที่ จ ะได้ รั บ ในอนาคตจะคิ ด ลดเป็ น มู ล ค่ า ปั จ จุ บั น โดยใช้ อั ต ราคิ ด ลดก่ อ นค� ำ นึ ง ภาษี เ งิ น ได้ เ พื่ อ ให้ ส ะท้ อ น
มูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบัน ซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อสินทรัพย์ส�ำหรับสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิด
กระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพย์อื่น จะพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนรวมกับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด
ที่สินทรัพย์นั้นเกี่ยวข้องด้วย
การกลับรายการด้อยค่า
ขาดทุ น จากการด้ อ ยค่ า ของสิ น ทรั พ ย์ ท างการเงิ น จะถู ก กลั บ รายการ เมื่ อ มู ล ค่ า ที่ ค าดว่ า จะได้ รั บ คื น เพิ่ ม ขึ้ น ในภายหลั ง
และการเพิ่มขึ้นนั้นสัมพันธ์โดยตรงกับขาดทุนจากการด้อยค่าที่เคยรับรู้ในก�ำไรหรือขาดทุน ส�ำหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่บันทึก
โดยวิ ธี ร าคาทุ น ตั ด จ� ำ หน่ า ยและตราสารหนี้ ที่ จั ด ประเภทเป็ น หลั ก ทรั พ ย์ เ ผื่ อ ขาย การกลั บ รายการจะถู ก บั น ทึ ก ในก� ำ ไร
หรือขาดทุน ส่วนสินทรัพย์ทางการเงินที่เป็นตราสารทุนที่จัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย การกลับรายการจะถูกรับรู้โดยตรง
ในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินอื่นๆ ที่เคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุกวันที่ที่ออก
รายงานว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่ ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการ หากมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้
ในการค�ำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการเพียงเท่าที่มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์
ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีภายหลังหักค่าเสื่อมราคาหรือค่าตัดจ�ำหน่าย เสมือนหนึ่งไม่เคยมีการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่า
มาก่อน

ฑ)

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย
หนี้ สิ น ที่ มี ภ าระดอกเบี้ ย บั น ทึ ก เริ่ ม แรกในราคาทุ น หั ก ค่ า ใช้ จ ่ า ยที่ เ กี่ ย วกั บ การเกิ ด หนี้ สิ น ภายหลั ง จากการบั น ทึ ก หนี้ สิ น
ที่มีภาระดอกเบี้ยจะบันทึกต่อมาโดยวิธีราคาทุนตัดจ�ำหน่าย ผลต่างระหว่างยอดหนี้เริ่มแรกและยอดหนี้เมื่อครบก�ำหนดไถ่ถอน
จะบันทึกในก�ำไรหรือขาดทุนตลอดอายุการกู้ยืมโดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

ฒ) เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นแสดงในราคาทุน
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ณ) ผลประโยชน์พนักงาน
โครงการสมทบเงิน
ภาระผูกพันในการสมทบเข้าโครงการสมทบเงินจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายพนักงานในก�ำไรหรือขาดทุนในรอบระยะเวลาที่พนักงาน
ได้ท�ำงานให้กับกิจการ การสมทบเงินล่วงหน้าจะถูกรับรู้เป็นสินทรัพย์หากได้รับคืนเป็นเงินสดหรือหักจากการจ่ายในอนาคต
โครงการผลประโยชน์ที่ก�ำหนดไว้
ภาระผูกพันสุทธิของกลุ่มบริษัทจากโครงการผลประโยชน์ที่ก�ำหนดไว้ถูกค�ำนวณแยกต่างหากเป็นรายโครงการจากการประมาณ
ผลประโยชน์ในอนาคตที่เกิดจากการท�ำงานของพนักงานในงวดปัจจุบันและงวดก่อนๆ ผลประโยชน์ดังกล่าวได้มีการคิดลด
กระแสเงินสดเพื่อให้เป็นมูลค่าปัจจุบัน
การค�ำนวณภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ที่ก�ำหนดไว้นั้นจัดท�ำโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ได้รับอนุญาตเป็นประจ�ำ
ทุกปี โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ ผลจากการค�ำนวณอาจท�ำให้กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์เกิดขึ้น ซึ่งการรับรู้เป็น
สินทรัพย์จะใช้มูลค่าปัจจุบันของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่มีในรูปของการได้รับคืนในอนาคตจากโครงการหรือการหักการสมทบ
เข้าโครงการในอนาคต ในการค�ำนวณมูลค่าปัจจุบันของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจได้มีการพิจารณาถึงความต้องการเงินทุนขั้นต�่ำ
ส�ำหรับโครงการต่างๆ ของกลุ่มบริษัท
ในการวัดมูลค่าใหม่ของหนีส้ นิ ผลประโยชน์ทกี่ ำ� หนดไว้สทุ ธิ ก�ำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
จะถูกรับรู้รายการในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นทันที กลุ่มบริษัทก�ำหนดดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินผลประโยชน์ที่ก�ำหนดไว้สุทธิโดยใช้
อัตราคิดลดที่ใช้วัดมูลค่าภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ ณ ต้นปี โดยค�ำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในหนี้สินผลประโยชน์
ทีก่ ำ� หนดไว้สทุ ธิซงึ่ เป็นผลมาจากการสมทบเงินและการจ่ายช�ำระผลประโยชน์ ดอกเบีย้ จ่ายสุทธิและค่าใช้จา่ ยอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับ
โครงการผลประโยชน์รับรู้รายการในก�ำไรหรือขาดทุน
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปลี่ยนแปลงในผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับ
การบริการในอดีต หรือก�ำไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการต้องรับรู้ในก�ำไรหรือขาดทุนทันที กลุ่มบริษัทรับรู้ก�ำไร
และขาดทุนจากการจ่ายช�ำระผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกิดขึ้น
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
ภาระผูกพันสุทธิของกลุ่มบริษัทที่เป็นผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเป็นผลประโยชน์ในอนาคตที่เกิดจากการท�ำงาน
ของพนักงานในงวดปัจจุบันและงวดก่อนๆ ซึ่งผลประโยชน์นี้ได้คิดลดกระแสเงินสดเพื่อให้เป็นมูลค่าปัจจุบัน การวัดมูลค่าใหม่
จะรับรู้ในก�ำไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
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ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง
ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อวันใดวันหนึ่งต่อไปนี้เกิดขึ้นก่อน เมื่อกลุ่มบริษัทไม่สามารถยกเลิกข้อเสนอ
การให้ผลประโยชน์ดังกล่าวได้อีกต่อไป หรือเมื่อกลุ่มบริษัทรับรู้ต้นทุนส�ำหรับการปรับโครงสร้าง หากระยะเวลาการจ่าย
ผลประโยชน์เกินกว่า 12 เดือนนับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างจะถูกคิดลดกระแสเงินสด
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อพนักงานท�ำงานให้ หนี้สินรับรู้ด้วยมูลค่าที่คาดว่าจะจ่ายช�ำระ หากกลุ่ม
บริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันโดยอนุมานที่จะต้องจ่ายอันเป็นผลมาจากการที่พนักงานได้ท�ำงานให้ในอดีต
และภาระผูกพันนี้สามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล

ด)

ประมาณการหนี้สิน
ประมาณการหนี้ สิ น จะรั บ รู ้ ก็ ต ่ อ เมื่ อ กลุ ่ ม บริ ษั ท มี ภ าระหนี้ สิ น ตามกฎหมายที่ เ กิ ด ขึ้ น ในปั จ จุ บั น หรื อ ที่ ก ่ อ ตั ว ขึ้ น อั น เป็ น ผล
มาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพื่อช�ำระภาระหนี้สิน
ดังกล่าว ประมาณการหนี้สินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดที่จะจ่ายในอนาคตโดยใช้อัตราคิดลดในตลาดปัจจุบัน
ก่อนค�ำนึงถึงภาษีเงินได้ เพื่อให้สะท้อนจ�ำนวนที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อหนี้สิน
ประมาณการหนี้สินส่วนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากเวลาที่ผ่านไปรับรู้เป็นต้นทุนทางการเงิน
ประมาณการค่าใช้จ่ายจากสัญญาที่เสียเปรียบหรือก่อให้เกิดภาระ
ประมาณการค่าใช้จ่ายของสัญญาที่เสียเปรียบหรือก่อให้เกิดภาระแก่กลุ่มบริษัทจะบันทึกเมื่อประโยชน์ที่กลุ่มบริษัทพึงได้รับ
น้อยกว่าต้นทุนที่จ�ำเป็นในการด�ำเนินการตามข้อผูกพันในสัญญา การประมาณค่าใช้จ่ายรับรู้ด้วยมูลค่าปัจจุบันของต้นทุน
ทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ เมือ่ สิน้ สุดสัญญาหรือต้นทุนสุทธิทคี่ าดว่าจะเกิดขึน้ เมือ่ ด�ำเนินสัญญาต่อ แล้วแต่มลู ค่าใดจะต�ำ่ กว่า กลุม่ บริษทั
รับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่เกิดขึ้นจากสินทรัพย์ที่ระบุไว้ในสัญญาก่อนที่จะรับรู้และวัดมูลค่าประมาณการหนี้สิน

ต)

รายได้
รายได้ที่รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและแสดงสุทธิจากส่วนลดการค้า
การขายสินค้าและให้บริการ
รายได้รับรู้ในกำ�ไรหรือขาดทุนเมื่อได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของสินค้าที่มีนัยสำ�คัญไปให้กับผู้ซื้อแล้ว
และจะไม่รับรู้รายได้ถ้าฝ่ายบริหารยังมีการควบคุมหรือบริหารสินค้าที่ขายไปแล้วนั้นหรือมีความไม่แน่นอนที่มีนัยสำ�คัญ
ในการได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินค้าหรือให้บริการนั้น ไม่อาจวัดมูลค่าของจำ�นวนรายได้และต้นทุนที่เกิดขึ้น
ได้อย่างน่าเชื่อถือ หรือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนที่จะต้องรับคืนสินค้า รายได้จากการให้บริการรับรู้เมื่อมีการให้บริการ
เงินปันผลรับ
เงินปันผลรับบันทึกในก�ำไรหรือขาดทุนในวันที่กลุ่มบริษัทมีสิทธิได้รับเงินปันผล
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ดอกเบี้ยรับและรายได้อื่น
ดอกเบี้ยรับและรายได้อื่นบันทึกในก�ำไรหรือขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง
ค่านายหน้า
ส�ำหรับรายการค้าที่กลุ่มบริษัทเข้าลักษณะการเป็นตัวแทนมากกว่าการเป็นตัวการ กลุ่มบริษัทจะรับรู้รายได้ด้วยจ�ำนวนเงินสุทธิ
เป็นค่านายหน้า

ถ)

ต้นทุนทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงินบันทึกโดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงและประกอบด้วยดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ยืมและประมาณการหนี้สิน
ส่วนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากเวลาที่ผ่านไป และสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่าย ขาดทุนจากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินที่ถือไว้
เพื่อขายขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินที่รับรู้ในก�ำไรหรือขาดทุน ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
ทางการเงิน (นอกเหนือลูกหนี้การค้า) และขาดทุนจากเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงรับรู้ในก�ำไรหรือขาดทุน
ต้นทุนการกู้ยืมที่ไม่ได้เกี่ยวกับการได้มา การก่อสร้างหรือการผลิตสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขรับรู้ในก�ำไรหรือขาดทุน โดยใช้วิธีอัตรา
ดอกเบี้ยที่แท้จริง

ท)

สัญญาเช่าด�ำเนินงาน
รายจ่ายภายใต้สญ
ั ญาเช่าด�ำเนินงานบันทึกในก�ำไรหรือขาดทุนโดยวิธเี ส้นตรงตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า ประโยชน์ทไี่ ด้รบั ตามสัญญา
เช่า จะรับรู้ในก�ำไรหรือขาดทุนเป็นส่วนหนึ่งของค่าเช่าทั้งสิ้นตามสัญญาตลอดอายุสัญญาเช่า
ค่าเช่าทีอ่ าจเกิดขึน้ ต้องน�ำมารวมค�ำนวณจ�ำนวนเงินขัน้ ต�ำ่ ทีต่ อ้ งจ่ายตามระยะเวลาทีค่ งเหลือของสัญญาเช่า เมือ่ ได้รบั การยืนยัน
การปรับค่าเช่า
การจ�ำแนกประเภทสัญญาเช่า
ณ วันที่เริ่มต้นข้อตกลง กลุ่มบริษัทจะพิจารณาว่าข้อตกลงดังกล่าวประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือมีสัญญาเช่าเป็นส่วนประกอบ
หรือไม่ กลุ่มพิจารณาจากสินทรัพย์ที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง ถ้าการปฏิบัติตามข้อตกลงนั้นขึ้นอยู่กับการใช้สินทรัพย์ที่มีลักษณะ
เฉพาะเจาะจง และข้อตกลงนั้นจะน�ำไปสู่สิทธิในการใช้สินทรัพย์ ถ้าท�ำให้กลุ่มบริษัทมีสิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์
ณ วั น ที่ เ ริ่ ม ต้ น ข้ อ ตกลง หรื อ มี ก ารประเมิ น ข้ อ ตกลงใหม่ กลุ ่ ม บริ ษั ท แยกค่ า ตอบแทนส� ำ หรั บ สั ญ ญาเช่ า และส่ ว นที่ เ ป็ น
องค์ประกอบอืน่ โดยใช้มลู ค่ายุตธิ รรมเป็นเกณฑ์ในการแยก หากกลุม่ บริษทั สรุปว่าเป็นสัญญาเช่าการเงิน แต่ไม่สามารถแบ่งแยก
จ�ำนวนดังกล่าวได้อย่างน่าเชื่อถือ ให้รับรู้สินทรัพย์และหนี้สินในจ�ำนวนที่เท่ากับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่มีลักษณะ
เฉพาะเจาะจงนั้น หลังจากนั้นจ�ำนวนหนี้สินจะลดลงตามจ�ำนวนที่จ่าย และต้นทุนทางการเงินตามนัยจากหนี้สินจะรับรู้โดยใช้
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษัท

บริ ษั ท สหวิ ริ ย าสตี ล อิ น ดั ส ตรี จํ า กั ด (มหาชน)

ธ)

ภาษีเงินได้
ค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้สำ� หรับปีประกอบด้วยภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั
และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู้ในก�ำไรหรือขาดทุนเว้นแต่ในส่วนที่เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องในการรวมธุรกิจ หรือรายการ
ที่รับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้นหรือก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันได้แก่ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายช�ำระหรือได้รับช�ำระ โดยค�ำนวณจากก�ำไรหรือขาดทุนประจ�ำปีที่ต้อง
เสียภาษี โดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีที่เกี่ยวกับ
รายการในปีก่อนๆ
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบันทึกโดยค�ำนวณจากผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน
และจ�ำนวนที่ใช้เพื่อความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะไม่ถูกรับรู้เมื่อเกิดจากผลแตกต่างชั่วคราวต่อไปนี้
การรับรู้ค่าความนิยมในครั้งแรก การรับรู้สินทรัพย์หรือหนี้สินในครั้งแรกซึ่งเป็นรายการที่ไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนั้น
ไม่มีผลกระทบต่อก�ำไรขาดทุนทางบัญชีหรือทางภาษี และผลแตกต่างที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วมค้า
หากเป็นไปได้ว่าจะไม่มีการกลับรายการในอนาคตอันใกล้
การวัดมูลค่าของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีต้องสะท้อนถึงผลกระทบทางภาษีที่จะเกิดจากลักษณะวิธีการที่กลุ่มบริษัทคาดว่า
จะได้รับผลประโยชน์จากสินทรัพย์หรือจะจ่ายช�ำระหนี้สินตามมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่สิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีวัดมูลค่าโดยใช้อัตราภาษีที่คาดว่าจะใช้กับผลแตกต่างชั่วคราวเมื่อมีการกลับรายการโดยใช้อัตรา
ภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน
ในการก�ำหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี กลุ่มบริษัทต้องค�ำนึงถึงผลกระทบของ
สถานการณ์ทางภาษีที่ไม่แน่นอนและอาจท�ำให้จ�ำนวนภาษีที่ต้องจ่ายเพิ่มขึ้น และมีดอกเบี้ยที่ต้องช�ำระ กลุ่มบริษัทเชื่อว่าได้ตั้ง
ภาษีเงินได้ค้างจ่ายเพียงพอส�ำหรับภาษีเงินได้ที่จะจ่ายในอนาคต ซึ่งเกิดจากการประเมินผลกระทบจากหลายปัจจัย รวมถึง
การตีความทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต การประเมินนี้อยู่บนพื้นฐานการประมาณการและข้อสมมติฐาน
และอาจจะเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต ข้อมูลใหม่ๆอาจจะท�ำให้กลุ่มบริษัทเปลี่ยนการตัดสินใจ
โดยขึ้นอยู่กับความเพียงพอของภาษีเงินได้ค้างจ่ายที่มีอยู่ การเปลี่ยนแปลงในภาษีเงินได้ค้างจ่ายจะกระทบต่อค่าใช้จ่าย
ภาษีเงินได้ในงวดที่เกิดการเปลี่ยนแปลง
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถหักกลบได้เมื่อกิจการมีสิทธิตามกฎหมาย
ที่ จ ะน� ำ สิ น ทรั พ ย์ ภ าษี เ งิ น ได้ ข องงวดปั จ จุ บั น มาหั ก กลบกั บ หนี้ สิ น ภาษี เ งิ น ได้ ข องงวดปั จ จุ บั น และภาษี เ งิ น ได้ นี้ ป ระเมิ น
โดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกันส�ำหรับหน่วยภาษีเดียวกันหรือหน่วยภาษีต่างกัน ส�ำหรับหน่วยภาษีต่างกันนั้น
กิจการมีความตั้งใจจะจ่ายช�ำระหนี้สินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันด้วยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพย์
และจ่ายช�ำระหนี้สินในเวลาเดียวกัน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าก�ำไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตจะมีจ�ำนวน
เพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวดังกล่าว สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวัน
ที่รายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริง
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น)

การด�ำเนินงานที่ยกเลิก
การด�ำเนินงานที่ยกเลิกเป็นส่วนประกอบของธุรกิจของกลุ่มบริษัท เป็นสายงานธุรกิจที่ส�ำคัญหรือเขตภูมิศาสตร์ที่แยกต่างหาก
ที่ยกเลิกหรือถือไว้เพื่อขาย หรือเป็นบริษัทย่อยที่ซื้อมาเพื่อขายต่อ โดยจัดประเภทเป็นการด�ำเนินงานที่ยกเลิกเมื่อมีการขาย
หรือเมื่อเข้าเงื่อนไขของการถือไว้เพื่อขาย แล้วแต่เวลาใดจะเกิดขึ้นก่อน เมื่อมีการจัดประเภทเป็นการด�ำเนินงานที่ยกเลิก
งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จทีแ่ สดงเปรียบเทียบจะถูกปรับปรุงใหม่เสมือนว่าส่วนงานนัน้ ได้ถกู ยกเลิกตัง้ แต่ตน้ งวดทีน่ ำ� มาเปรียบเทียบ

บ)

ก�ำไรต่อหุ้น
กลุ่มบริษัทแสดงก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและก�ำไรต่อหุ้นปรับลดส�ำหรับหุ้นสามัญ ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค�ำนวณโดยการหาร
ก�ำไรหรือขาดทุนของผู้ถือหุ้นสามัญของกลุ่มบริษัท ด้วยจ�ำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักที่ออกจ�ำหน่ายระหว่างปี ก�ำไร
ต่อหุ้นปรับลดค�ำนวณโดยการหารก�ำไรหรือขาดทุนของผู้ถือหุ้นสามัญที่ปรับปรุงด้วยจ�ำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก
ที่ออกจ�ำหน่ายและปรับปรุงด้วยจ�ำนวนหุ้นสามัญที่ซื้อคืน และผลกระทบของตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญปรับลดทั้งหมด

ป)

รายงานทางการเงินจ�ำแนกตามส่วนงาน
ผลการด�ำเนินงานของส่วนงานทีร่ ายงานต่อประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารของกลุม่ บริษทั (ผูม้ อี ำ� นาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด�ำเนินงาน)
จะแสดงถึงรายการที่เกิดขึ้นจากส่วนงานด�ำเนินงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการที่ได้รับการปันส่วนอย่างสมเหตุสมผล

5. บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดท�ำงบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกลุ่มบริษัท หากกลุ่มบริษัท
มีอำ� นาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกันทัง้ ทางตรงและทางอ้อมหรือมีอทิ ธิพลอย่างมีสาระส�ำคัญต่อบุคคลหรือกิจการในการตัดสินใจ
ทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลับกัน โดยที่กลุ่มบริษัทมีควบคุมเดียวกันหรือการมีอิทธิพลอย่างมีสาระส�ำคัญเดียวกัน
การเกี่ยวข้องกันนี้อาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ
ความสัมพันธ์ที่มีกับบริษัทย่อยและการร่วมค้าได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9 และ 11 ส�ำหรับความสัมพันธ์กับ
ผู้บริหารส�ำคัญและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันนั้น มีดังนี้

บริ ษั ท สหวิ ริ ย าสตี ล อิ น ดั ส ตรี จํ า กั ด (มหาชน)

ชื่อกิจการ

บริษัท เครือสหวิริยา จำ�กัด
Vanomet Holding AG

ประเทศที่จัดตั้ง/
สัญชาติ

ไทย
สวิตเซอร์แลนด์

ลักษณะความสัมพันธ์

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 13.18
และมีกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรงและทางอ้อม
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 16.56
และมีกรรมการร่วมกันในบริษัทย่อย

บริษัท สหวิริยา อินเตอร์ สตีล โฮลดิ้งส์ จำ�กัด

ไทย

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 4.86
และมีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้น
ทางตรงและทางอ้อม

บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จำ�กัด

ไทย

บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นและมีกรรมการร่วมกัน

บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำ�กัด (มหาชน)

ไทย

มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรง
และทางอ้อม

บริษัท บี.เอส. เมทัล จำ�กัด

ไทย

มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรง
และทางอ้อม

บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำ�กัด (มหาชน)

ไทย

มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรง
และทางอ้อม

บริษัท ทรัพย์สิน อาคารประภาวิทย์ จำ�กัด

ไทย

มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรง
และทางอ้อม

บริษัท อาคารเวสเทิร์น จำ�กัด

ไทย

มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรง

บริษัท บริการจัดการสหวิริยา จำ�กัด

ไทย

มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรง
และทางอ้อม

บริษัท ซี. เอ. อาร์. เซอร์วิส จำ�กัด

ไทย

มีกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรงและทางอ้อม

บริษัท สหวิริยาพาณิชย์ คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด

ไทย

มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรง
และทางอ้อม

บริษัท ไลน์ทรานสปอร์ต จำ�กัด

ไทย

มีกรรมการบริษัทย่อยเป็นกรรมการร่วมกัน
และมีกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรงและทางอ้อม

บริษัท สห สเปเชียล สตีล จำ�กัด

ไทย

มีกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรงและทางอ้อม

บริษัท เรือลำ�เลียงบางปะกง จำ�กัด

ไทย

มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรง
และทางอ้อม
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รายงานประจํ า ปี 2559

ชื่อกิจการ

ประเทศที่จัดตั้ง/
สัญชาติ

ลักษณะความสัมพันธ์

บริษัท ท่าเรือบางปะกง จำ�กัด

ไทย

มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรง
และทางอ้อม

บริษัท เอบีซี เทรดดิ้ง จำ�กัด

ไทย

มีกรรมการบริษัทถือหุ้นทางอ้อม

บริษัท สหวิริยา สตีล คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด
(เดิมชื่อ บริษัท โรงถลุงเหล็กสหวิริยา จำ�กัด)

ไทย

มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรง
และทางอ้อม

บริษัท ไทยสตีลเซลล์ จำ�กัด

ไทย

มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรง
และทางอ้อม

บริษัท ประจวบพัฒนาดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด

ไทย

มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรง
และทางอ้อม

บริษัท สหวิริยา โลจิสติกส์ จำ�กัด

ไทย

มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัท
ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อม

Sahaviriya Shipping Limited

ฮ่องกง

มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัท
ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อม

Vanomet AG

สวิตเซอร์แลนด์

มีผู้ถือหุ้นร่วมกันและมีกรรมการร่วมกันในบริษัทย่อย

Vanomet Finance AG

สวิตเซอร์แลนด์

มีผู้ถือหุ้นร่วมกันและมีกรรมการร่วมกันในบริษัทย่อย

Vanomet International AG

สวิตเซอร์แลนด์

มีผู้ถือหุ้นร่วมกันและมีกรรมการร่วมกันในบริษัทย่อย

Atlantic Steel AG

สวิตเซอร์แลนด์

มีผู้ถือหุ้นร่วมกันและมีกรรมการร่วมกันในบริษัทย่อย

บริษัท บางปะกงเชพสตีล จำ�กัด

ไทย

มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรง
และทางอ้อม

บริษัท สตีลโพรเซสโฮลดิ้งส์ จำ�กัด

ไทย

มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรง
และทางอ้อม

บริษัท สหวิริยาแคปปิตอลโฮลดิ้งส์ จำ�กัด

ไทย

มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรง
และทางอ้อม

บริษัท ทรัพย์สิน บางนา 26 จำ�กัด

ไทย

มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรง
และทางอ้อม

บริษัท พระราม 3 ท่าทราย จำ�กัด

ไทย

มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรง

บริษัท เคพี แคปปิตอล จำ�กัด

ไทย

มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรง
และทางอ้อม

บริ ษั ท สหวิ ริ ย าสตี ล อิ น ดั ส ตรี จํ า กั ด (มหาชน)

ชื่อกิจการ

ประเทศที่จัดตั้ง/
สัญชาติ

ลักษณะความสัมพันธ์

บริษัท พิชัยเกษตรและที่ดิน จำ�กัด

ไทย

มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรง

บริษัท ลอง สตีล เทรดดิ้ง จำ�กัด

ไทย

มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรง
และทางอ้อม

บริษัท เครดิตฟองซิเอร์ สหวิริยา จำ�กัด

ไทย

มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรง

บริษัท สหวิริยาออร์คิด จำ�กัด

ไทย

มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรง
และทางอ้อม

บริษัท ทรัพย์สิน สุรศักดิ์เมืองชล จำ�กัด

ไทย

มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรง
และทางอ้อม

บริษัท บางสะพาน สตีล เทรดดิ้ง จำ�กัด

ไทย

มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรง

บริษัท ซีบีเอส คอนซัลแทนท์ จำ�กัด

ไทย

มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรง

บริษัท บางปะกง สตีล โฮลดิ้งส์ จำ�กัด

ไทย

มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรง
และทางอ้อม

บริษัท ทองเรียลเอสเตท จำ�กัด

ไทย

มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรง
และทางอ้อม

บริษัท กฤษณา เรสซิเดนท์ จำ�กัด

ไทย

มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรง
และทางอ้อม

บริษัท โกรว์ท วอเตอร์วู้ดส์ จำ�กัด

ไทย

มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรง
และทางอ้อม

บริษัท ทรัพย์สิน ช่องลม จำ�กัด

ไทย

มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรง
และทางอ้อม

บริษัท ทรัพย์สิน ชุมพรธานี จำ�กัด

ไทย

มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรง
และทางอ้อม

บริษัท ทรัพย์สิน ซอยไฮแลนด์ จำ�กัด

ไทย

มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรง
และทางอ้อม

บริษัท ทรัพย์สิน ลานพระราม 3 จำ�กัด

ไทย

มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรง
และทางอ้อม
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ชื่อกิจการ

ประเทศที่จัดตั้ง/
สัญชาติ

ลักษณะความสัมพันธ์

บริษัท ประจวบ สตีล จำ�กัด

ไทย

มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้นทางอ้อม

บริษัท ป้อมพระจุลสตีล จำ�กัด

ไทย

มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้นทางอ้อม

บริษัท บางปลากดสตีล จำ�กัด

ไทย

มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้นทางอ้อม

บริษัท พาณิชย์โฮลดิ้งส์ จำ�กัด

ไทย

มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรง
และทางอ้อม

บริษัท เอส เอส พี แอสเซท จำ�กัด

ไทย

มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรง
และทางอ้อม

บริษัท เอสวี นิททัน จำ�กัด

ไทย

มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้นทางอ้อม

บริษัท พระประแดงเชฟสตีล จำ�กัด

ไทย

มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้นทางอ้อม

บริษัท อัมรินทร์สตีล จำ�กัด

ไทย

มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรง
และทางอ้อม

บริษัท กิมเฮ่งเซ้งเหล็กกล้า จำ�กัด

ไทย

มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรง
และทางอ้อม

บริษัท สหแลนด์พร็อพเพอตี้โฮลดิ้งส์ จำ�กัด

ไทย

มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้นทางอ้อม

บริษัท เอส ซี เจ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำ�กัด

ไทย

มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรง
และทางอ้อม

บริษัท สินทรัพย์ ที ซี เอช จำ�กัด

ไทย

มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรง
และทางอ้อม

บริษัท ธนารมย์ พร็อพเพอร์ตี้ เซลล์ จำ�กัด

ไทย

มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรง
และทางอ้อม

บริษัท ทิพยสมบัติ จำ�กัด

ไทย

มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้นทางอ้อม

ผู้บริหารสำ�คัญ

ไทย

บุคคลที่มีอำ�นาจและความรับผิดชอบการวางแผนสั่งการ
และควบคุมกิจกรรมต่างๆ ของกิจการไม่ว่าทางตรง
หรือทางอ้อม ทั้งนี้ รวมถึงกรรมการของกลุ่มบริษัท
(ไม่ว่าจะทำ�หน้าที่ในระดับบริหารหรือไม่)

บริ ษั ท สหวิ ริ ย าสตี ล อิ น ดั ส ตรี จํ า กั ด (มหาชน)

นโยบายการก�ำหนดราคาส�ำหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายได้ดังต่อไปนี้
รายการธุรกิจของบริษัทกับบริษัทย่อย
และการร่วมค้า

รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

ขายสินค้าและวัตถุดิบ

ราคาเดียวกันกับที่ขายให้บุคคลภายนอก
ซึ่งขึ้นอยู่กับปริมาณการสั่งซื้อและปัจจัย
การตลาดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ราคาเดียวกันกับที่ขายให้บุคคลภายนอก
ซึ่งขึ้นอยู่กับปริมาณการสั่งซื้อและปัจจัย
การตลาดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

การให้บริการท่าเรือ

รายได้จากการให้บริการท่าเทียบเรือกำ�หนดราคา
ตามอัตราที่กำ�หนดโดยกระทรวงคมนาคม
และขึ้นอยู่กับปริมาณการให้บริการ
และปัจจัยการตลาดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

รายได้จากการให้บริการท่าเทียบเรือกำ�หนดราคา
ตามอัตราที่กำ�หนดโดยกระทรวงคมนาคม
และขึ้นอยู่กับปริมาณการให้บริการ
และปัจจัยการตลาดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

การให้บริการอื่น

รายได้จากการให้บริการและการให้บริการ
งานซ่อมบำ�รุงกำ�หนดราคาตามสัญญา
และเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป

รายได้จากการให้บริการและการให้บริการ
งานซ่อมบำ�รุงกำ�หนดราคาตามสัญญา
และเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป

รายได้เงินปันผล

ตามสิทธิที่จะได้รับเงินปันผล

ตามสิทธิที่จะได้รับเงินปันผล

รายได้อื่น

รายได้จากการขายเศษวัสดุก�ำหนดราคาขาย
ตามน�้ำหนักของเศษวัสดุตามอัตรา
ที่บริษัทก�ำหนด
รายได้จากการส่งเจ้าหน้าที่บริหาร
ไปปฏิบัติงานในบริษัทย่อยและการร่วมค้า
เป็นไปตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน

รายได้จากการขายเศษวัสดุก�ำหนดราคาขาย
ตามน�้ำหนักของเศษวัสดุตามอัตรา
ที่บริษัทก�ำหนด
รายได้จากการส่งเจ้าหน้าที่บริหาร
ไปปฏิบัติงานในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
เป็นไปตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน

ซื้อสินค้า

รายการซื้อสินค้าเพื่อใช้ในการผลิต
กำ�หนดราคาตามราคาและเงื่อนไข
ทางการค้าเช่นเดียวกันลูกค้าทั่วไป
สำ�หรับรายการประเภทเดียวกัน
รายการซื้อเหล็กแท่งแบนระหว่างบริษัท
และบริษัทย่อย ส่วนหนึ่งถูกกำ�หนด
โดยสูตรคำ�นวณราคาที่ได้ตกลงกันไว้แล้ว
ซื้อลูกรีด กำ�หนดราคาตามที่ตกลงร่วมกัน

รายการซื้อสินค้าเพื่อใช้ในการผลิต
กำ�หนดราคาตามราคาตลาด

รับบริการอื่น

ค่าบริการงานซ่อมบำ�รุงกำ�หนดราคา
ตามสัญญาซ่อมบำ�รุงระยะยาว
ซึ่งอาจมีการปรับเปลี่ยนได้
ตามความเหมาะสมของสภาพธุรกิจ

ค่าขนส่งสินค้าก�ำหนดราคาตามน�้ำหนัก
ของสินค้าและระยะทางตามอัตรา
ที่ก�ำหนดไว้ในสัญญาขนส่ง
ค่าเช่าคลังสินค้าก�ำหนดราคาตามสัญญาเช่า
ค่าบริการตัดเหล็กก�ำหนดราคาตามสัญญา

รับบริการท่าเรือ

ค่าบริการท่าเทียบเรือกำ�หนดราคาตามอัตรา
ที่กำ�หนดโดยกระทรวงคมนาคม
และขึ้นอยู่กับปริมาณการให้บริการ
และปัจจัยการตลาดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
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ค่าใช้จ่ายในการขาย
และบริหาร

รายการธุรกิจของบริษัทกับบริษัทย่อย
และการร่วมค้า

รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

ค่าบริการท่าเทียบเรือกำ�หนดราคาตามอัตรา
ที่กำ�หนดโดยกระทรวงคมนาคม
และขึ้นอยู่กับปริมาณการให้บริการ
และปัจจัยการตลาดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ค่าขนส่งในประเทศก�ำหนดราคาตามน�้ำหนัก
ของสินค้าและระยะทางตามอัตรา
ที่ก�ำหนดไว้ในสัญญาขนส่ง
ค่าเช่าส�ำนักงานก�ำหนดราคาตามสัญญาเช่า
ค่าคอมมิชชั่นก�ำหนดราคาตามสัญญา

ดอกเบี้ยรับและค่าใช้จ่าย
ทางการเงิน

ดอกเบี้ยรับและค่าใช้จ่ายทางการเงินกำ�หนด
ตามอัตราที่ตกลงกันซึ่งใกล้เคียง
กับอัตราตามท้องตลาด

				

รายการที่ส�ำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันส�ำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม สรุปได้ดังนี้
หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
บริษัทย่อย
ซื้อสินค้าและบริการ
รายได้เงินปันผล
รายได้อื่น
ต้นทุนทางการเงิน
การร่วมค้า
ขายสินค้า
รายได้จากการให้บริการ
ซื้อสินค้าและบริการ
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
บุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
ขายสินค้า
รายได้จากการให้บริการ
ซื้อสินค้าและบริการ
(รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง)
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
ต้นทุนทางการเงิน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

2559

2558

-

-

257,576
15,300
14,129
587

295,063
30,600
28,822
974

722,573
103,408
10,030
1,799

70,365
162,819
625
10,099
1,523

722,573
34,005
10,030
1,798

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

4,611,667
342,257

7,828,718
253,586

4,611,284
319,682

7,828,672
234,829

1,079,787
15,626
369,192
61

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

1,079,405
14,045
362,467
61

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

บริ ษั ท สหวิ ริ ย าสตี ล อิ น ดั ส ตรี จํ า กั ด (มหาชน)

หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ผู้บริหารสำ�คัญ
ค่าตอบแทนผู้บริหารสำ�คัญ
ผลประโยชน์ระยะสั้น
เงินชดเชยตามกฎหมาย
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
รวมค่าตอบแทนผู้บริหารสำ�คัญ

2559

2558

72,351
1,914
14
74,279

72,764
1,931
16
74,711

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

59,139
1,914
14
61,067

53,181
1,809
13
55,003

ยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้
หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม

ลูกหนีก้ ารค้า - บุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
การร่วมค้า
บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำ�กัด (มหาชน)
บุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท บี.เอส. เมทัล จำ�กัด
บริษัท สหวิริยาพาณิชย์ คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด
บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำ�กัด (มหาชน)
อื่นๆ
รวม
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สุทธิ

2559

2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

18,710

14,125

10,895

2,236,547
1,960,782
2,077
4,218,116
(2,736,667)
1,481,449

2,292,481
2,147,659
107,726
2,437
4,564,428
(23,848)
4,540,580

2,236,476
1,960,782
4,208,153
(2,736,667)
1,471,486

-

2,292,360
2,147,659
107,726
4,547,745
(23,848)
4,523,897

189

190

รายงานประจํ า ปี 2559

หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม

ลูกหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทย่อย
บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด

2559

2558

-

-

13,541

-

42

การร่วมค้า
บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำ�กัด (มหาชน)
บุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
Vanomet AG (เป็นเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า)
บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำ�กัด (มหาชน)
สุทธิจากสำ�รองหนี้สงสัยจะสูญ
จำ�นวน 48 ล้านบาท ในปี 2558
บริษัท ไลน์ทรานสปอร์ต จำ�กัด
บริษัท ทรัพย์สินอาคารประภาวิทย์ จำ�กัด
บริษัท บี.เอส. เมทัล จำ�กัด
สุทธิจากสำ�รองหนี้สงสัยจะสูญ
จำ�นวน 13 ล้านบาท ในปี 2559
อื่นๆ
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

42

8,778

-

267,190

267,190

267,190

267,190

-

255,908
101
136

-

255,908
-

-

8,757
430
532,522

-

8,757
174
540,807

475
267,707

475
281,248

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 รวมยอดคงเหลือลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น จากบริษัท สหวิริยา เพลทมิล
จ�ำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่งจ�ำนวน 411.9 ล้านบาท มีก�ำหนดช�ำระคืนใน 36 งวด จนถึงเดือนธันวาคม
2561 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส�ำหรับลูกหนี้รายนี้จ�ำนวน 72.1 ล้านบาท เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์
2559 กรรมการบริษัทซึ่งเป็นเจ้าหนี้ตามสัญญาเงินกู้ จ�ำนวน 637 ล้านบาท ได้ท�ำหนังสือสัญญาซื้อขายและโอนสิทธิเรียกร้อง
ให้แก่บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จ�ำกัด (มหาชน) จ�ำนวน 413.7 ล้านบาท และทางบริษัท สหวิริยาเพลทมิล จ�ำกัด (มหาชน)
น�ำยอดหนี้ที่ได้รับโอนสิทธิเรียกร้องมาหักกลบลบหนี้กับยอดลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นที่มีกับบริษัท และท�ำให้บริษัทต้องบันทึก
ยอดเจ้าหนี้ที่ต้องจ่ายคืนบริษัท สหวิริยาเพลทมิล จ�ำกัด (มหาชน) จ�ำนวน 4.3 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

บริ ษั ท สหวิ ริ ย าสตี ล อิ น ดั ส ตรี จํ า กั ด (มหาชน)

หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม

รายได้ค้างรับ

2559

บริษัทย่อย
บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

2558

-

-

382

415

การร่วมค้า
บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำ�กัด (มหาชน)

1,395

2,095

556

182

บุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จำ�กัด
บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท บี.เอส. เมทัล จำ�กัด
อื่นๆ
รวม

3,824
5,658
219
949
12,045

3,534
4,992
607
268
11,496

3,824
5,658
219
10,639

3,534
4,992
607
9,730
หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม

เจ้าหนีก้ ารค้า - บุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน

2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

2558

บริษัทย่อย
บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด
บริษัท ท่าเรือประจวบ จำ�กัด

-

-

3,400
7,588

38,738

บุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
Vanomet AG
บริษัท ไลน์ทรานสปอร์ต จำ�กัด
บริษัท บี.เอส. เมทัล จำ�กัด
บริษัท เรือลำ�เลียงบางปะกง จำ�กัด
บริษัท สหวิริยาโลจิสติกส์ จำ�กัด
อื่นๆ
รวม

1,145
208
34,828
40
36,221

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

1,145
34,810
40
46,983

24,436
60,739
264
2,910
40
127,127
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หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม

เจ้าหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

2559

2558

บริษัทย่อย
บริษัท ท่าเรือประจวบ จำ�กัด
บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด

-

การร่วมค้า
บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำ�กัด (มหาชน)

303

310
11,319
18,877
4,724
636
36,169

บุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท ไลน์ทรานสปอร์ต จำ�กัด
บริษัท เรือลำ�เลียงบางปะกง จำ�กัด
บริษัท ท่าเรือบางปะกง จำ�กัด
บริษัท ทรัพย์สินอาคารประภาวิทย์ จำ�กัด
บริษัท ไทยสตีลเซลส์ จำ�กัด
บริษัท สหวิริยาโลจิสติกส์ จำ�กัด
บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำ�กัด (มหาชน)
อื่นๆ
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

7,451
2,206

14,961
267

72

8

72

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

270
11,319
18,885
4,300
628
45,067

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

-

หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม

เงินกูย้ มื ระยะสัน้ - บุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
บริษัทย่อย
บริษัท ท่าเรือประจวบ จำ�กัด
บุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
กรรมการบริษัท
รวม

2559

2558

-

-

223,274
223,274

637,000
637,000

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

7,991

8,000

223,274
231,265

637,000
645,000

บริ ษั ท สหวิ ริ ย าสตี ล อิ น ดั ส ตรี จํ า กั ด (มหาชน)

รายการเคลื่อนไหวระหว่างงวดส�ำหรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันมีดังนี้
หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม

บริษัทย่อย
ณ วันที่ 1 มกราคม
ลดลง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
บุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
ณ วันที่ 1 มกราคม
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2559

2558

-

-

637,000
(413,726)
223,274

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

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

8,000
(9)
7,991

28,000
(20,000)
8,000

637,000
(413,726)
223,274

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

ในเดื อ นกรกฎาคม 2558 คณะกรรมการของบริ ษั ท ได้ อ นุ มั ติ ใ ห้ กู ้ ยื ม เงิ น ระยะสั้ น ที่ ไ ม่ มี ด อกเบี้ ย จากกรรมการในวงเงิ น
1,700 ล้านบาท ในการปรับปรุงสภาพคล่องของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีหนี้สินยอดเงินกู้ยืมระยะสั้น
คงเหลือกับกรรมการบริษัทจ�ำนวน 223 ล้านบาท
สัญญาที่มีสาระส�ำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สัญญาการร่วมค้า
เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ท�ำสัญญาการร่วมค้าร่วมกับบริษัทในประเทศแห่งหนึ่ง เพื่อการร่วมค้า
ส�ำหรับรับงานจากการรถไฟแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 การร่วมค้าดังกล่าวยังมิได้ด�ำเนินงานเชิงพาณิชย์
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6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม
2559

เงินสดในมือ
เงินฝากธนาคาร
รวม

2558

686
424,369
425,055

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

698
155,811
156,509

600
355,936
356,536

600
43,937
44,537

ยอดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม จัดตามประเภทสกุลเงินตราได้ดังนี้
หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม
2559

สกุลเงินบาท
สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา
รวม

2558

425,032
23
425,055

156,509
156,509

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

356,513
23
356,536

44,537
44,537

7. ลูกหนี้การค้า
หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม
หมายเหตุ

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กิจการอื่นๆ
รวม
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สุทธิ
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญสำ�หรับปี

5

2559

2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

4,218,116
307,809
4,525,925
(3,021,526)
1,504,399
2,736,667

4,564,428
335,492
4,899,920
(309,099)
4,590,821
24,583

4,208,153
287,879
4,496,032
(3,020,476)
1,475,556
2,736,667

4,547,745
304,946
4,852,691
(307,657)
4,545,034
23,848

บริ ษั ท สหวิ ริ ย าสตี ล อิ น ดั ส ตรี จํ า กั ด (มหาชน)

การวิเคราะห์อายุของลูกหนี้การค้ามีดังนี้
หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม
2559

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ยังไม่ครบกำ�หนดชำ�ระ
เกินวันครบกำ�หนดชำ�ระ
น้อยกว่า 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
บุคคลหรือกิจการอื่นๆ
ยังไม่ครบกำ�หนดชำ�ระ
เกินวันครบกำ�หนดชำ�ระ
น้อยกว่า 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สุทธิ

2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

1,476,186

885,738

1,471,486

909,035

941,810
966,847
833,273
4,218,116
(2,736,667)
1,481,449

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

936,667
966,793
833,207
4,208,153
(2,736,667)
1,471,486

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

19,823

42,233

4,070

20,180

2,860
285,126
307,809
(284,859)
22,950
1,504,399

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

283,809
287,879
(283,809)
4,070
1,475,556

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

ต่อมาในเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ 2560 บริษัทได้รับช�ำระเงินจ�ำนวน 521 ล้านบาทจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันสองแห่ง
ที่มียอดค้างเกินก�ำหนดช�ำระเป็นเวลา 6 ถึง 12 เดือน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ผู้บริหารพิจารณาและประเมินสถานะปัจจุบัน
ของกิจการที่เกี่ยวข้องกันสองแห่งดังกล่าวและตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจ�ำนวน 2,737 ล้านบาท
โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าของกลุ่มบริษัทมีระยะเวลาตั้งแต่ 5 ถึง 90 วัน
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ยอดลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม จัดตามประเภทสกุลเงินตราได้ดังนี้
หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม

สกุลเงินบาท
สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา
สกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิง
สกุลเงินยูโร
สกุลเงินเหรียญออสเตรเลีย
รวม

2559

2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

4,524,876
449
600
4,525,925

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

4,496,032
4,496,032

4,852,691
4,852,691

8. สินค้าคงเหลือ
หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม
2559

2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

1,654,806
26,192
2,515,451
778,512

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

1,666,492
2,522,113
772,777

1,428,948
189,028
1,014,476

หัก ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง
รวม

29,175
1,994,128
6,998,264
(488,517)
6,509,747

479,689
353,272
3,773,822
(825,266)
2,948,556

29,175
1,994,128
6,984,685
(488,420)
6,496,265

778,848
353,272
3,764,572
(825,170)
2,939,402

มูลค่าตามบัญชีของสินค้าคงเหลือ
ที่ด�ำรงตามค�ำสั่งหรือจ�ำนอง
เพื่อค�้ำประกันหนี้สิน

3,902,128

1,995,942

3,894,381

1,992,092

หมายเหตุ

สินค้าสำ�เร็จรูป
สินค้าระหว่างผลิต
วัตถุดิบ
วัสดุโรงงานและอะไหล่
สินค้าภายใต้สัญญาซื้อขาย
และการส่งมอบกรรมสิทธิ์สินค้า
และการบริหาร
สินค้าระหว่างทาง

16

บริ ษั ท สหวิ ริ ย าสตี ล อิ น ดั ส ตรี จํ า กั ด (มหาชน)

หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม
หมายเหตุ

ต้นทุนของสินค้าคงเหลือทีบ่ นั ทึกเป็น
ค่าใช้จา่ ยและได้รวมในบัญชีตน้ ทุนขาย
- ต้นทุนขาย
- กลับรายการปรับลดมูลค่า
- ขาดทุนจากการดำ�เนินงานที่ยกเลิก 2 (จ)
- การไม่รับรู้รายการค่าเผื่อมูลค่า
สินค้าที่ลดลงจากการชำ�ระบัญชี
ของบริษัทย่อย
สุทธิ

2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

2558

15,113,048
(336,749)
-

18,847,537
(239,139)
354,835

15,174,268
(336,749)
-

18,688,537
(239,139)
354,835

14,776,299

(227,242)
18,735,991

14,837,519

18,804,233

9. เงินลงทุนในบริษัทย่อย
หน่วย : พันบาท

หมายเหตุ

ณ วันที่ 1 มกราคม
หัก โอนไปยังสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อจำ�หน่ายจากการชำ�ระบัญชีของบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2 (จ)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

279,000
279,000

27,760,792
(27,481,792)
279,000
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บริการท่าเรือน�้ำลึก
และบริการขนถ่ายสินค้า
สำ�หรับเรือเดินทะเล
บริการซ่อมบำ�รุง

บริษัทย่อยทั้งหมดด�ำเนินธุรกิจในประเทศไทย

บริษัท เวสท์โคสท์
เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด
รวม

บริษัทย่อย
บริษัท ท่าเรือประจวบ จำ�กัด

ลักษณะธุรกิจ

99.99

51.00

2559

2558

2559

2558

99.99 75,000 75,000 75,000 75,000
279,000 279,000

51.00 400,000 400,000 204,000 204,000

2559 2558
(ร้อยละ)

สัดส่วน
ความเป็นเจ้าของ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ทุนชำ�ระแล้ว
ราคาทุน

เงินลงทุนในบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนส�ำหรับแต่ละปี มีดังนี้

-

-

-

2559 2558
(พันบาท)

การด้อยค่า
2558

2559

2558

เงินปันผลรับ

75,000 75,000
279,000 279,000 15,300 30,600

204,000 204,000 15,300 30,600

2559

ราคาทุน-สุทธิ
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บริ ษั ท สหวิ ริ ย าสตี ล อิ น ดั ส ตรี จํ า กั ด (มหาชน)

ผู้บริหารได้ทดสอบการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย โดยพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนจากมูลค่าจากการใช้
ของสินทรัพย์ซึ่งวัดมูลค่าโดยการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดว่าจะได้รับจากการด�ำเนินงานต่อเนื่องของบริษัทย่อย
โดยมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนสูงกว่ามูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ข้อสมมติส�ำคัญที่ใช้ในการประมาณการมูลค่าจากการใช้มีดังนี้
หน่วย : ร้อยละ

2559

อัตราคิดลด
ประมาณการอัตราการเติบโตของกำ�ไร EBITDA (อัตราถัวเฉลี่ย 4 ปีข้างหน้า)

2558

9.86
17.00

9.52
24.00

10. ส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม
ตารางต่อไปนี้สรุปข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทย่อยแต่ละรายของกลุ่มบริษัทที่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุมที่มีสาระส�ำคัญ
ก่อนการตัดรายการระหว่างกัน
หน่วย : พันบาท

บริษัท ท่าเรือ
ประจวบ จำ�กัด

31 ธันวาคม 2559
บริษัทย่อยอื่น
ตัดรายการ
ที่ ไม่มีสาระสำ�คัญ
ระหว่างกัน

รวม

ร้อยละของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม
สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
สินทรัพย์สุทธิ
มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี ำ�นาจควบคุม

49
96,939
1,366,584
(33,946)
(38,379)
1,391,198
681,687

8,887

(40,842)

649,732

รายได้
กำ�ไร
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
กำ�ไรที่แบ่งให้กับส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นที่แบ่งให้กับส่วนได้เสีย
ที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม

282,386
78,337
(710)
77,627
38,385

(96)

(3,663)

34,626

(348)

143

(143)

(348)
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หน่วย : พันบาท

บริษัท ท่าเรือ
ประจวบ จำ�กัด

กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำ�เนินงาน
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
(เงินปันผลที่จ่ายให้กับส่วนได้เสีย
ที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม : 14.7 ล้านบาท)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ

31 ธันวาคม 2559
บริษัทย่อยอื่น
ตัดรายการ
ที่ ไม่มีสาระสำ�คัญ
ระหว่างกัน

รวม

224,118
(13,224)

(239,028)
(28,134)
หน่วย : พันบาท

บริษัท ท่าเรือ
ประจวบ จำ�กัด

31 ธันวาคม 2558
บริษัทย่อยอื่น
ตัดรายการ
ที่ ไม่มีสาระสำ�คัญ
ระหว่างกัน
(ปรับปรุงใหม่)

รวม

ร้อยละของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม
สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
สินทรัพย์สุทธิ
มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี ำ�นาจควบคุม

49
156,126
1,462,342
(215,513)
(59,384)
1,343,571
658,350

42,034

(70,230)

630,154

รายได้
กำ�ไร
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ขาดทุนทีแ่ บ่งให้กบั ส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี ำ�นาจควบคุม

244,011
(126,115)
(126,115)
(61,796)

(175)

5,477

(56,494)

กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำ�เนินงาน
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
(เงินปันผลที่จ่ายให้กับส่วนได้เสีย
ที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม: 44.1 ล้านบาท)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ

197,802
(139,955)

(124,643)
(66,796)

บริ ษั ท สหวิ ริ ย าสตี ล อิ น ดั ส ตรี จํ า กั ด (มหาชน)

11. เงินลงทุนในการร่วมค้า
หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม
หมายเหตุ

ณ วันที่ 1 มกราคม
กำ�ไรจากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัยสำ�หรับ
โครงการผลประโยชน์พนักงาน
ส่วนแบ่งกำ�ไรสุทธิจากเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย
เงินปันผลรับ
หัก ประมาณการผลขาดทุน
      จากการชำ�ระบัญชีของบริษัทย่อย 2 (จ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2559

2,529,084

9,439

2558
(ปรับปรุงใหม่)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

3,318,688

3,159,668

3,159,668

-

-

-

167,809
-

23,649
(169,164)

-

-

2,706,332

(644,089)
2,529,084

3,159,668

3,159,668
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35.19

2558

2559

2558

2559

-

2,706,332 2,529,084
2,706,332 2,529,084

ส่วนได้เสีย - สุทธิ
จากการด้อยค่า
2559
2558

-

2559

-

2558

เงินปันผลรับ

การร่วมค้า
บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย
จำ�กัด (มหาชน)
รวม

ผลิตและจำ�หน่ายเหล็กแผ่น
รีดเย็นชนิดม้วน

ประเภทธุรกิจ

35.19

2559

2558

2559

2558

2559
2558
(พันบาท)

การด้อยค่า

ราคาทุน - สุทธิ
จากการด้อยค่า
2559
2558

35.19 4,816,350 4,816,350 3,817,962 3,817,962 658,294 658,294 3,159,668 3,159,668
3,817,962 3,817,962 658,294 658,294 3,159,668 3,159,668

สัดส่วน
ความเป็นเจ้าของ
2559
2558
(ร้อยละ)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ทุนชำ�ระแล้ว
ราคาทุน

-

2559

-

2558

เงินปันผลรับ

บริษัทได้ตั้งประมาณการหนี้สินจากการน� ำหุ้นสามัญในการร่วมค้า บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จ�ำกัด (มหาชน) ไปค�้ำประกันกับบริษัท มารูเบนี-อิโตชู สตีล อินคอร์เปอเรชั่น
เป็นจ�ำนวนเงิน 513 ล้านบาท และ 499 ล้านบาท ในปี 2559 และ 2558 ตามล�ำดับ

วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 กลุ่มบริษัทและบริษัทได้จ�ำน�ำหุ้นสามัญ จ�ำนวน 150,176,007 หุ้น ในการร่วมค้า บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จ�ำกัด (มหาชน) ไว้กับบริษัท
มารูเบนี-อิโตชู สตีล อินคอร์เปอเรชั่น ส�ำหรับวงเงินสินเชื่อการค้าที่บริษัท มารูเบนี-อิโตชู สตีล อินคอร์เปอเรชั่น ให้แก่บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จ�ำกัด

-

2558

การด้อยค่า

2558
2559
(พันบาท)

35.19 4,816,350 4,816,350 3,817,962 3,817,962 2,706,332 2,529,084
3,817,962 3,817,962 2,706,332 2,529,084

2559

ทุนชำ�ระแล้ว

บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จ�ำกัด (มหาชน) ด�ำเนินธุรกิจในประเทศไทย

การร่วมค้า
ถือหุ้นทางตรง
บริษัท เหล็กแผ่น ผลิตและจำ�หน่าย
รีดเย็นไทย จำ�กัด เหล็กแผ่น
(มหาชน)
รีดเย็นชนิดม้วน
รวม

ประเภทธุรกิจ

สัดส่วน
ความเป็นเจ้าของ
2559
2558
(ร้อยละ)

งบการเงินรวม
ราคาทุน
ส่วนได้เสีย

เงินลงทุนในการร่วมค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนส�ำหรับแต่ละปี มีดังนี้

202
รายงานประจํ า ปี 2559

บริ ษั ท สหวิ ริ ย าสตี ล อิ น ดั ส ตรี จํ า กั ด (มหาชน)

การร่วมค้า
ตารางต่อไปนี้สรุปข้อมูลทางการเงินของการร่วมค้าที่รวมอยู่ในงบการเงินของการร่วมค้า ปรับปรุงด้วยการปรับมูลค่ายุติธรรม
ณ วันที่ซื้อ และความแตกต่างของนโยบายการบัญชี การกระทบยอดรายการระหว่างข้อมูลทางการเงินโดยสรุปดังกล่าว
กับมูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัทในกิจการเหล่านี้
หน่วย : พันบาท

การร่วมค้า
2559

2558
(ปรับปรุงใหม่)

รายได้
กำ�ไรจากการดำ�เนินงานอย่างต่อเนื่อง
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของผู้ถูกลงทุน

10,095,781
475,062
26,823
501,885
325,272
176,613

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

สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
สินทรัพย์สุทธิ
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของผู้ถูกลงทุน

2,942,233
3,809,570
(1,446,965)
(57,354)
5,247,484
3,400,894
1,846,590

2,587,110
4,152,747
(1,929,599)
(64,659)
4,745,599
3,075,623
1,669,976

ส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัทในสินทรัพย์สุทธิของผู้ถูกลงทุน ณ วันที่ 1 มกราคม
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส่วนที่เป็นของกลุ่มบริษัท
มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียในผู้ถูกลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2,529,084
177,248
2,706,332

2,617,348
(88,264)
2,529,084
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หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและภาระผูกพันที่เกี่ยวกับการร่วมค้า

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นซึ่งเกิดขึ้นโดยตรงกับกลุ่มบริษัท
ส่วนแบ่งของกลุ่มบริษัทในหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นของการร่วมค้า
ภาระผูกพันเกี่ยวกับการลงทุนของกลุ่มบริษัทตามส่วนได้เสียที่มีในการร่วมค้า
ส่วนแบ่งในภาระผูกพันของกลุ่มบริษัทในการร่วมค้า
- จากรายจ่ายฝ่ายทุน

- จากสัญญาเช่าดำ�เนินงานที่ยกเลิกไม่ได้
- จากสัญญาซื้อวัตถุดิบและสารเคมี       

- จากสัญญาอื่นๆ

2559

2558

20 ล้านบาท

20 ล้านบาท

65 ล้านบาท
0.21 ล้านเหรียญ
สหรัฐ
43 ล้านเยนญี่ปุ่น
0.11 ล้านปอนด์
และ 0.07 ล้านยูโร
1 ล้านบาท
228 ล้านบาท
และ 8.55 ล้าน
เหรียญสหรัฐ

40 ล้านบาท
0.18 ล้านเหรียญ
สหรัฐ
73 ล้านเยนญี่ปุ่น
และ 0.18
ล้านปอนด์
5 ล้านบาท
11 ล้านบาท
0.6 ล้านเยนญี่ปุ่น
และ 2.18 ล้าน
เหรียญสหรัฐ
1 ล้านบาท
16 ล้านบาท
และ 11 ล้านเยน และ 11 ล้านเยน
ญี่ปุ่น
ญี่ปุ่น

ผู้บริหารได้ทดสอบการด้อยค่าของเงินลงทุนในการร่วมค้า โดยพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนจากมูลค่าจากการใช้
ของสินทรัพย์ซึ่งวัดมูลค่าโดยการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดว่าจะได้รับจากการด�ำเนินงานต่อเนื่องของการร่วมค้า
โดยมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนสูงกว่ามูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ข้อสมมติส�ำคัญที่ใช้ในการประมาณการมูลค่าจากการใช้มีดังนี้
หน่วย : ร้อยละ

2559

อัตราคิดลด
ประมาณการอัตราการเติบโตของกำ�ไร EBITDA (อัตราถัวเฉลี่ย 5 ปีข้างหน้า)

10.23
11.00

2558

9.52
11.00

รวม

วิธีราคาทุน
บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย
จำ�กัด

ผลิตและจำ�หน่ายเหล็กแผ่น
เคลือบสังกะสีด้วยกรรมวิธี
ทางไฟฟ้าชนิดม้วน

ลักษณะธุรกิจ

3.70

2559

2558

2559

2558

2559 2558
(พันบาท)

3.70 2,206,990 2,206,990 294,000 294,000 294,000 294,000
294,000 294,000 294,000 294,000

2559 2558
(ร้อยละ)

สัดส่วน
ความเป็นเจ้าของ

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
ทุนชำ�ระแล้ว
ราคาทุน
การด้อยค่า

เงินลงทุนระยะยาวอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนส�ำหรับแต่ละปี มีดังนี้

12. เงินลงทุนระยะยาวอื่น

-

2559

-

2558

ราคาทุน - สุทธิ
จากการด้อยค่า

-

2559

-

2558

เงินปันผลรับ

บริ ษั ท สหวิ ริ ย าสตี ล อิ น ดั ส ตรี จํ า กั ด (มหาชน)
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ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 - ตามที่รายงานในปีก่อน
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี
และการจัดประเภทใหม่
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 - ตามที่ปรับปรุงใหม่
เพิ่มขึ้น
โอน
โอนเป็นต้นทุนของสินค้าคงเหลือ
จำ�หน่าย
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ
การไม่รับรู้รายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
จากการชำ�ระบัญชีของบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
และ 1 มกราคม 2559 - ปรับปรุงใหม่

13. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

2 (จ)

3, 37

หมายเหตุ

65,435,673

เครื่องจักร
เครื่องมือ
และอุปกรณ์
โรงงาน

18,839,042

2,051,890

1,627,704

3,736,977

(613,303) (39,927,012)

57,446

(422,086) (10,471,225)
2,607,060 54,964,448
687
34,069
134,317
(103,757)

3,029,146

อาคารโรงงาน
และสำ�นักงาน

(1,485,801)

139,169

(8,806)
2,974,336
-

2,983,142

ที่ดิน
และส่วน
ปรับปรุงที่ดิน

200,930

-

-

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

206,608

งบการเงินรวม
เครื่องตกแต่ง
ติดตั้ง
และเครื่องใช้
สำ�นักงาน

104,646

-

-

104,792
1,250
(1,396)

104,792

ยานพาหนะ

72,033,536

รวม

3,967,170

637,620

23,461,832

(405,560) (42,431,676)

33,578

564,720 (10,337,397)
838,895 61,696,139
433,315
472,215
(134,409)
(126,084)
(126,084)
(2,115)
(115,932)

274,175

สินทรัพย์
ระหว่างก่อสร้าง
และติดตั้ง

หน่วย : พันบาท
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เพิ่มขึ้น
โอน
โอนเป็นต้นทุนสินค้าคงเหลือ
จำ�หน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

หมายเหตุ

1,627,704

ที่ดิน
และส่วน
ปรับปรุงที่ดิน

187
6,400
2,058,477

อาคารโรงงาน
และสำ�นักงาน

8,403
86,094
(2,648)
18,930,891

เครื่องจักร
เครื่องมือ
และอุปกรณ์
โรงงาน

5,366
3,049
(6,191)
203,154

งบการเงินรวม
เครื่องตกแต่ง
ติดตั้ง
และเครื่องใช้
สำ�นักงาน

(5,585)
99,161

100

ยานพาหนะ

รวม

146,073
160,129
(95,543)
(187,349)
(187,349)
(14,424)
500,801 23,420,188

สินทรัพย์
ระหว่างก่อสร้าง
และติดตั้ง

หน่วย : พันบาท

บริ ษั ท สหวิ ริ ย าสตี ล อิ น ดั ส ตรี จํ า กั ด (มหาชน)
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ค่าเสื่อมราคาและขาดทุนจากการด้อยค่า
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 - ตามที่รายงานในปีก่อน
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี
และการจัดประเภทใหม่
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 - ตามที่ปรับปรุงใหม่
ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับปี
จำ�หน่าย
การด้อยค่าของสินทรัพย์
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ
การไม่รับรู้รายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
จากการชำ�ระบัญชีของบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
และ 1 มกราคม 2559 - ปรับปรุงใหม่
ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับปี
จำ�หน่าย
การด้อยค่าของสินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
2 (จ)

3

หมายเหตุ

18,669,397

เครื่องจักร
เครื่องมือ
และอุปกรณ์
โรงงาน

(75,155)
1,627,245
49,586
1,676,831

655,125
512
655,637

6,716

8,754,733
413,375
(2,633)
9,165,475

(7,212,653)

643,333

(335,585) (5,065,472)
1,615,505 13,603,925
66,757 1,803,707
(83,579)
13,422
-

1,951,090

อาคารโรงงาน
และสำ�นักงาน

-

-

(1,548)
652,568
2,557
-

654,116

ที่ดิน
และส่วน
ปรับปรุงที่ดิน

175,436
11,785
(6,153)
181,068

-

-

169,215
14,842
(8,621)
-

169,215

งบการเงินรวม
เครื่องตกแต่ง
ติดตั้ง
และเครื่องใช้
สำ�นักงาน

85,512
8,163
(5,585)
88,090

-

-

76,659
9,973
(1,120)
-

76,659

ยานพาหนะ

19,000
19,000

-

-

-

-

สินทรัพย์
ระหว่างก่อสร้าง
และติดตั้ง

11,298,051
483,421
(14,371)
19,000
11,786,101

(7,287,808)

650,049

(5,402,605)
16,117,872
1,897,836
(93,320)
13,422

21,520,477

รวม

หน่วย : พันบาท
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972,067
972,067

972,579
972,579

2,321,768
2,321,768

381,646
381,646

424,645
424,645

986,931
4,624
991,555

อาคารโรงงาน
และสำ�นักงาน

9,519,386
246,030
9,765,416

9,825,556
258,753
10,084,309

41,063,852
296,671
41,360,523

เครื่องจักร
เครื่องมือ
และอุปกรณ์
โรงงาน

22,086
22,086

25,494
25,494

37,393
37,393

8,017
3,054
11,071

6,497
12,637
19,134

11,003
17,130
28,133

ยานพาหนะ

481,801
481,801

637,620
637,620

838,895
838,895

สินทรัพย์
ระหว่างก่อสร้าง
และติดตั้ง

11,385,003
249,084
11,634,087

11,892,391
271,390
12,163,781

45,259,842
318,425
45,578,267

รวม

ราคาทรัพย์สินของกลุ่มบริษัทก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซึ่งได้คิดค่าเสื่อมราคาเต็มจ�ำนวนแล้ว แต่ยังคงใช้งานจนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจ�ำนวน
2,514.1 ล้านบาท (2558 : 2,215 ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ภายใต้กรรมสิทธิ์ของกลุ่มบริษัท
ภายใต้สัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าซื้อ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 1 มกราคม 2559
ภายใต้กรรมสิทธิ์ของกลุ่มบริษัท
ภายใต้สัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าซื้อ

มูลค่าสุทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
ภายใต้กรรมสิทธิ์ของกลุ่มบริษัท
ภายใต้สัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าซื้อ

ที่ดิน
และส่วน
ปรับปรุงที่ดิน

งบการเงินรวม
เครื่องตกแต่ง
ติดตั้ง
และเครื่องใช้
สำ�นักงาน

หน่วย : พันบาท

บริ ษั ท สหวิ ริ ย าสตี ล อิ น ดั ส ตรี จํ า กั ด (มหาชน)
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ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 - ตามที่รายงานในปีก่อน
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี
และการจัดประเภทใหม่
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 - ตามที่ปรับปรุงใหม่
เพิ่มขึ้น
โอน
โอนเป็นต้นทุนของสินค้าคงเหลือ
จำ�หน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
และ 1 มกราคม 2559 - ปรับปรุงใหม่
เพิ่มขึ้น
โอน
โอนเป็นต้นทุนสินค้าคงเหลือ
จำ�หน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
3, 37

หมายเหตุ

16,404,731
3,527
56,300
(1,982)
16,462,576

1,890,585
187
6,400
1,897,172

1,004,896
1,004,896

26,172,940

(386,509) (9,789,085)
1,889,898 16,383,855
687
15,577
8,758
(3,459)

2,276,407

อาคารโรงงาน
และสำ�นักงาน

(2,685)
1,004,896
-

1,007,581

ที่ดิน
และส่วน
ปรับปรุงที่ดิน

160,420
4,932
3,050
(5,226)
163,176

165,963
2,255
(7,798)

165,963

74,185
14
(4,209)
69,990

72,935
1,250
-

72,935

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เครื่องจักร
เครื่องตกแต่ง ยานพาหนะ
เครื่องมือ
ติดตั้ง
และอุปกรณ์
และเครื่องใช้
โรงงาน
สำ�นักงาน

29,778,969

รวม

623,046 20,157,863
110,638
119,298
(65,750)
(187,349)
(187,349)
(11,417)
480,585 20,078,395

564,720 (9,613,559)
647,863 20,165,410
110,025
129,794
(8,758)
(126,084)
(126,084)
(11,257)

83,143

สินทรัพย์
ระหว่างก่อสร้าง
และติดตั้ง

หน่วย : พันบาท

210
รายงานประจํ า ปี 2559

ค่าเสื่อมราคาและขาดทุนจากการด้อยค่า
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 - ตามที่รายงานในปีก่อน
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี
และการจัดประเภทใหม่
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 - ตามที่ปรับปรุงใหม่
ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับปี
จำ�หน่าย
การด้อยค่าของสินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
และ 1 มกราคม 2559 - ปรับปรุงใหม่
ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับปี
จำ�หน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
3

หมายเหตุ

(312,625)
1,478,919
44,285
13,423
1,536,627
43,590
1,580,217

339,925
372
340,297

1,791,544

อาคารโรงงาน
และสำ�นักงาน

(95)
339,421
504
-

339,516

ที่ดิน
และส่วน
ปรับปรุงที่ดิน

7,477,860
318,541
(1,968)
7,794,433

(4,597,081)
7,205,037
274,356
(1,533)
-

11,802,118

141,967
9,135
(5,196)
145,906

138,451
11,282
(7,766)
-

138,451

62,433
5,367
(4,209)
63,591

55,754
6,679
-

55,754

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เครื่องจักร
เครื่องตกแต่ง ยานพาหนะ
เครื่องมือ
ติดตั้ง
และอุปกรณ์
และเครื่องใช้
โรงงาน
สำ�นักงาน

-

-

-

สินทรัพย์
ระหว่างก่อสร้าง
และติดตั้ง

9,558,812
377,005
(11,373)
9,924,444

(4,909,801)
9,217,582
337,106
(9,299)
13,423

14,127,383

รวม

หน่วย : พันบาท

บริ ษั ท สหวิ ริ ย าสตี ล อิ น ดั ส ตรี จํ า กั ด (มหาชน)
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664,599
664,599

664,971
664,971

665,475
665,475

316,955
316,955

353,958
353,958

410,979
410,979

อาคารโรงงาน
และสำ�นักงาน

8,668,143
8,668,143

8,926,871
8,926,871

9,178,818
9,178,818

17,270
17,270

18,453
18,453

27,512
27,512

3,345
3,054
6,399

2,435
9,317
11,752

4,755
12,426
17,181

480,585
480,585

623,046
623,046

647,863
647,863

สินทรัพย์
ระหว่างก่อสร้าง
และติดตั้ง

10,150,897
3,054
10,153,951

10,589,734
9,317
10,599,051

10,935,402
12,426
10,947,828

รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริษัทและบริษัทได้จดจ�ำนอง/จ�ำน�ำสินทรัพย์จ�ำนวนประมาณ 9,733 ล้านบาท (2558 : 11,375 ล้านบาท) และ 9,418 ล้านบาท (2558 : 9,784 ล้านบาท)
ตามล�ำดับ เป็นหลักประกันเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน หนังสือค�้ำประกันเพื่อค�้ำประกันไฟฟ้า จัดตั้งท�ำเนียบท่าเรือ
และโรงพักสินค้า ตามที่อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 15

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริษัทได้บันทึกผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์เป็นจ�ำนวนเงิน 19 ล้านบาท

ราคาทรัพย์สินของบริษัทก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซึ่งได้คิดค่าเสื่อมราคาเต็มจ�ำนวนแล้ว แต่ยังคงใช้งานจนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจ�ำนวน
1,972 ล้านบาท (2558 : 1,893 ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ภายใต้กรรมสิทธิ์ของบริษัท
ภายใต้สัญญาเช่าซื้อ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 1 มกราคม 2559
ภายใต้กรรมสิทธิ์ของบริษัท
ภายใต้สัญญาเช่าซื้อ

มูลค่าสุทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
ภายใต้กรรมสิทธิ์ของบริษัท
ภายใต้สัญญาเช่าซื้อ

ที่ดิน
และส่วน
ปรับปรุงที่ดิน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เครื่องจักร
เครื่องตกแต่ง ยานพาหนะ
เครื่องมือ
ติดตั้ง
และอุปกรณ์
และเครื่องใช้
โรงงาน
สำ�นักงาน

หน่วย : พันบาท
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บริ ษั ท สหวิ ริ ย าสตี ล อิ น ดั ส ตรี จํ า กั ด (มหาชน)

14. ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้
หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม
สินทรัพย์
2559

รวม
การหักกลบรายการของภาษี
สินทรัพย์ (หนีส้ นิ ) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

หนี้ิสิน

2558
(ปรับปรุงใหม่)

37,868
(12,201)
25,667

51,917
(3,847)
48,070

2559

2558
(ปรับปรุงใหม่)

(102,631)
12,201
(90,430)

(123,369)
3,847
(119,522)
หน่วย : พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์
2559

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

-

หนี้ิสิน

2558
(ปรับปรุงใหม่)

-

2559

(63,139)

2558
(ปรับปรุงใหม่)

(88,235)

213
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รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหว่างปี มีดังนี้
หน่วย : พันบาท

ณ วันที่
1 มกราคม 2559
(ปรับปรุงใหม่)

งบการเงินรวม
บันทึกเป็น (รายจ่าย)
กำ�ไร
กำ�ไรขาดทุน
หรือขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ลูกหนี้การค้า
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ยอดขาดทุนสะสมทางภาษียกไป
รวม

1,019
19
4
12,982
10,135
27,758
51,917

(809)
18
618
(523)
(13,530)
(14,226)

177
177

210
19
22
13,600
9,789
14,228
37,868

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
รวม

(202)
(108,873)
(12,326)
(1,968)
(123,369)

(110)
15,513
12,326
(649)
27,080

(6,342)
(6,342)

(312)
(93,360)
(6,342)
(2,617)
(102,631)

บริ ษั ท สหวิ ริ ย าสตี ล อิ น ดั ส ตรี จํ า กั ด (มหาชน)

หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม
ผลต่าง
หมายเหตุ ณ วันที่ บันทึกเป็น (รายจ่าย) / รายได้ใน
1 มกราคม
กำ�ไร
กำ�ไรขาดทุน จากอัตรา
2558
หรือขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น แลกเปลี่ยน
(ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ลูกหนี้การค้า
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ยอดขาดทุนสะสมทางภาษียกไป
ค่าเผื่อส่วนทุนภายใต้กฎหมาย
ของประเทศอังกฤษ
รวม
การไม่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชีจากการชำ�ระบัญชี
ของบริษัทย่อย
สุทธิ

2,004,542
2,045,146

38
5,509
468
5,298

-

-

(475,767)
(464,454)

-

169,835
169,835

2 (จ)

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
รวม
การไม่รับรู้หนี้สินภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชีจากการชำ�ระบัญชี
ของบริษัทย่อย
สุทธิ

981
19
4
7,473
9,667
22,460

1,019
19
4
12,982
10,135
27,758
1,698,610
1,750,527

(1,698,610)
51,917

(554)
(2,111,017)
(14,874)
(2,654)
(2,129,099)

2 (จ)

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2558
(ปรับปรุงใหม่)

352
303,534
2,548
686
307,120

-

-

(202)
(1,807,483)
(12,326)
(1,968)
(1,821,979)

1,698,610
(123,369)

215
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หน่วย : พันบาท

ณ วันที่
1 มกราคม 2559
(ปรับปรุงใหม่)

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
บันทึกเป็น (รายจ่าย) / รายได้ใน
กำ�ไร
กำ�ไรขาดทุน
หรือขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

(75,909)
(12,326)
(88,235)

15,514
12,326
27,840

(2,744)
(2,744)

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559

(60,395)
(2,744)
(63,139)
หน่วย : พันบาท

ณ วันที่
1 มกราคม 2558
(ปรับปรุงใหม่)

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
บันทึกเป็น (รายจ่าย) / รายได้ใน
กำ�ไร
กำ�ไรขาดทุน
หรือขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

(73,510)
(14,874)
(88,384)

(2,399)
2,548
149

-

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2558
(ปรับปรุงใหม่)

(75,909)
(12,326)
(88,235)

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดจากผลแตกต่างชั่วคราวที่มิได้รับรู้ในงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีรายละเอียดดังนี้
หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม
2559

สินทรัพย์ภาษีเงินได้
- ผลแตกต่างชั่วคราว
- ยอดขาดทุนยกไป
สุทธิ

7,779,268
1,692,146
9,471,414

2558

13,295,413
1,648,496
14,943,909

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

7,725,190
1,692,146
9,417,316

13,295,413
1,648,496
14,943,909

ขาดทุนทางภาษีของบริษทั ในประเทศไทยจะสิน้ อายุในปี 2560 - 2565 ผลแตกต่างชัว่ คราวทีใ่ ช้หกั ภาษีทยี่ งั ไม่สนิ้ อายุตามกฎหมาย
เกี่ยวกับภาษีเงินได้ปัจจุบันนั้น กลุ่มบริษัทยังมิได้รับรู้รายการดังกล่าวเป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเนื่องจากยังไม่มี
ความเป็นได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบริษัทจะมีก�ำไรทางภาษีเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์ทางภาษีหรือมีการกลับรายการผลแตกต่าง
ชั่วคราวในอนาคต

บริ ษั ท สหวิ ริ ย าสตี ล อิ น ดั ส ตรี จํ า กั ด (มหาชน)

15. หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย
หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2559

2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

ส่วนที่หมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสัน้
จากสถาบันการเงิน
- ส่วนที่มีหลักประกัน
รวม
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคล
หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
- ส่วนที่ไม่มีหลักประกัน
5
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี
- ส่วนที่มีหลักประกัน
- ส่วนที่ไม่มีหลักประกัน
เงินกู้ยืมระยะยาวที่จัดประเภทเป็น
หนี้สินหมุนเวียน - ส่วนที่มีหลักประกัน
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
ที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อที่ถึงกำ�หนด
ชำ�ระภายในหนึ่งปี
เจ้าหนี้อื่นภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการ
ที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี ที่ไม่มีหลักประกัน
รวมหนี้สินที่มีดอกเบี้ยระยะสั้น

112,362
112,362

12,159,100
12,159,100

-

11,888,671
11,888,671

-

-

-

8,000

771,677
241,942

7,033,462
-

771,677
241,942

7,033,462
-

-

6,629,285

-

6,629,285

48,705

68,763

-

-

1,000

3,630

840

2,912

23,470
1,199,156

25,894,240

23,470
1,037,929

25,562,330

217

218

รายงานประจํ า ปี 2559

หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2559

2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

ส่วนที่ไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
- ส่วนที่มีหลักประกัน
- ส่วนที่ไม่มีหลักประกัน
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
เจ้าหนี้อื่นภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการ
รวมหนี้สินที่มีดอกเบี้ยไม่หมุนเวียน

8,488,449
16,110,978
37,111
1,568,104
26,204,642

72,005
1,003
73,008

8,488,449
16,110,978
1,568,104
26,167,531

-

ประมาณการหนี้สินผลขาดทุน
จากการเป็นผู้ค�้ำประกันของบริษัท
- เงินกู้ยืมบริษัท สหวิริยาสตีล
อินดัสตรี ยูเค จำ�กัด
(รวมส่วนที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายใน
หนึ่งปีจำ�นวน 455,667 พันบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)
2 (จ)
- หนังสือค�้ำประกันจากธนาคาร
2 (จ)
- เงินกู้ยืมบริษัท มารูเบนี-อิโตชู สตีล
รวมหนี้สินที่มีดอกเบี้ย

28,384,212
47,827
513,257
56,349,094

29,976,133
57,983
56,001,364

28,384,212
47,827
513,257
56,150,756

29,976,133
57,983
55,597,289

843
843

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยซึ่งไม่รวมหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินและหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ แสดงตามระยะเวลาครบก�ำหนด
การจ่ายช�ำระ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ได้ดังนี้
หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม
2559

ครบกำ�หนดภายในหนึ่งปี
ครบกำ�หนดหลังจากหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี
ครบกำ�หนดหลังจากห้าปี
รวม

1,605,118
6,576,687
48,080,472
56,262,277

2558

56,001,364
56,001,364

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

1,492,756
6,576,687
48,080,472
56,149,915

55,597,289
55,597,289

บริ ษั ท สหวิ ริ ย าสตี ล อิ น ดั ส ตรี จํ า กั ด (มหาชน)

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยส่วนที่มีหลักประกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีรายละเอียดของหลักประกันซึ่งเป็นสินทรัพย์ ดังนี้
หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม
2559

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินค้าคงเหลือ
รวม

9,733,747
3,902,128
13,635,875

2558
(ปรับปรุงใหม่)

11,374,690
1,995,942
13,370,632

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
(ปรับปรุงใหม่)

9,417,714
3,894,381
13,312,095

9,784,372
1,992,092
11,776,464

เงินกู้ยืมระยะสั้นของบริษัท ท่าเรือประจวบ จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยค�้ำประกันโดยการจดจ�ำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ที่มีอยู่แล้วและ/หรือที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของบริษัทย่อย เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นของบริษัท เวสท์โคสท์
เอ็ น จิ เ นี ย ริ่ ง จ� ำ กั ด ซึ่ ง เป็ น บริ ษั ท ย่ อ ยค�้ ำ ประกั น โดยการจ� ำ นองที่ ดิ น พร้ อ มสิ่ ง ปลู ก สร้ า งและการโอนสิ ท ธิ ป ระโยชน์ จ าก
การเอาประกันภัยสินทรัพย์ของบริษัทย่อยดังกล่าว
เงินกู้ยืมระยะยาวของบริษัทและบริษัทย่อยค�้ำประกันโดยการจดจ�ำนอง/จ�ำน�ำ  ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เครื่องจักร และการโอน
สิทธิประโยชน์จากการเอาประกันภัยทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกันให้แก่ผู้ให้กู้ และส�ำหรับธนาคารที่ให้กู้ยืมทั้งประเภทระยะสั้น
และระยะยาวยังมีหลักประกันเพิม่ ในการจ�ำน�ำวัตถุดบิ และสินค้าส�ำเร็จรูปทีเ่ ป็นกรรมสิทธิข์ องบริษทั ด้วย ภายใต้สญ
ั ญาเงินกูย้ มื นี้
บริษัทต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขบางประการตามที่ระบุในสัญญาเงินกู้ เช่น การด�ำรงอัตราส่วนทางการเงิน การด�ำรงสัดส่วน
การถือหุ้นของบริษัทในบริษัท ท่าเรือประจวบ จ�ำกัด และบริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด ตามอัตราที่ระบุในสัญญา
การจ�ำกัดจ�ำนวนเงินปันผลที่จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปี การห้ามบริษัทน�ำหุ้นสามัญของบริษัทย่อยที่ถืออยู่เป็นเงินลงทุน
ไปจ�ำน�ำหรือก่อให้เกิดภาระผูกพันใดๆ เป็นต้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริษัทมีวงเงินสินเชื่อซึ่งยังมิได้เบิกใช้เป็นจ�ำนวนเงินรวม 57 ล้านบาท และบริษัทถูกระงับวงเงิน
สินเชื่อทั้งหมด (2558 : ส�ำหรับกลุ่มบริษัทมี 35 ล้านบาท และไม่มีวงเงินสินเชื่อส�ำหรับบริษัท)
เมือ่ วันที่ 21 กันยายน 2558 ผูใ้ ห้กยู้ มื รายใหญ่ได้เรียกร้องการช�ำระเงินโดยทันทีจากยอดเงินกูย้ มื คงเหลือจ�ำนวน 788 ล้านเหรียญ
สหรัฐ และ 1 ล้านปอนด์สเตอร์ลิง ตามล�ำดับ (เทียบเท่ากับ 28,384 ล้านบาท และ 46 ล้านบาท ตามล�ำดับ) และยอดเงินบาท
จ�ำนวน 1.6 ล้านบาทกับบริษัทสหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จ�ำกัด และในเวลาต่อมาผู้ให้กู้ยืมรายใหญ่ยังขอให้บริษัทรับผิดชอบ
ต่อมูลหนี้ในฐานะผู้ค�้ำประกันเงินกู้ยืม
ในเดือนกันยายน 2558 บริษัทไม่สามารถด�ำรงอัตราส่วนทางการเงิน และไม่ได้จ่ายช�ำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยที่ถึงก�ำหนดจ่าย
ช�ำระกับธนาคาร เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ผู้หุ้นกู้รายใหญ่ได้เรียกร้องการช�ำระเงินกู้ยืมที่มียอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน
2558 ของบริษัท เป็นจ�ำนวนเงิน 9,840 ล้านบาทในทันที
อันเป็นผลมาจากแผนฟื้นฟูกิจการที่ได้รับอนุมัติจากศาลล้มละลายกลางเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 เงินกู้ยืมระยะยาวทั้งหมด
จากสถาบันการเงิน ประมาณการหนีส้ นิ จากการเป็นผูค้ ำ�้ ประกัน และเจ้าหนีอ้ นื่ ภายใต้แผนฟืน้ ฟูกจิ การทีม่ ภี าระดอกเบีย้ รวมเป็น
ส่วนหนึ่งของแผนฟื้นฟูกิจการ (ดูหมายเหตุข้อ 20) ทั้งนี้การจัดประเภทของเงินกู้ยืม ประมาณการหนี้สิน และเจ้าหนี้อื่นภายใต้
แผนฟื้นฟูกิจการที่มีภาระดอกเบี้ยดังกล่าว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็นไปตามแผนการช�ำระหนี้ที่ระบุในแผนฟื้นฟูกิจการ
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รายการเคลื่อนไหวของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดังนี้
หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2559

ณ วันที่ 1 มกราคม
จ่ายชำ�ระคืน
ตัดจำ�หน่ายค่าธรรมเนียมการกู้ยืมเงิน
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
โอนไปยังหนี้สินที่ถือไว้เพื่อจำ�หน่าย
จากการชำ�ระบัญชีของบริษัทย่อย 2 (จ)
จัดประเภทจากเงินกู้ระยะสั้นมาเป็น
เงินกู้ระยะยาวตามแผนฟื้นฟูกิจการ 20
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

2558

13,662,746
61,630

29,673,363
(8,870)
50,878

13,662,746
61,630

13,652,876
(2,870)
12,740

-

1,661,491

-

-

-

(17,714,116)

-

-

11,888,671
25,613,047

13,662,746

11,888,671
25,613,047

13,662,746

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าซื้อ
กลุ่มบริษัทมีเครื่องจักร อุปกรณ์และยานพาหนะ ซึ่งได้มาภายใต้สัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าซื้อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
มีรายละเอียดดังนี้
หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม
2559
มูลค่าอนาคต ดอกเบี้ย มูลค่าปัจจุบัน มูลค่าอนาคต
ของจ�ำนวน
ของจ�ำนวน ของจ�ำนวน
เงินขั้นต�่ำ
เงินขั้นต�่ำ เงินขั้นต�่ำ
ที่ต้องจ่าย
ที่ต้องจ่าย ที่ต้องจ่าย

ครบกำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี
ครบกำ�หนดชำ�ระหลังจากหนึ่งปี
แต่ไม่เกินห้าปี
รวม

2558
ดอกเบี้ย มูลค่าปัจจุบัน
ของจ�ำนวน
เงินขั้นต�่ำ
ที่ต้องจ่าย

53,045

3,340

49,705

79,508

7,115

72,393

40,190
93,235

3,079
6,419

37,111
86,816

79,498
159,006

6,490
13,605

73,008
145,401

บริ ษั ท สหวิ ริ ย าสตี ล อิ น ดั ส ตรี จํ า กั ด (มหาชน)

หน่วย : พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
มูลค่าอนาคต ดอกเบี้ย มูลค่าปัจจุบัน มูลค่าอนาคต
ของจ�ำนวน
ของจ�ำนวน ของจ�ำนวน
เงินขั้นต�่ำ
เงินขั้นต�่ำ เงินขั้นต�่ำ
ที่ต้องจ่าย
ที่ต้องจ่าย ที่ต้องจ่าย

ครบกำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี
ครบกำ�หนดชำ�ระหลังจากหนึ่งปี
แต่ไม่เกินห้าปี
รวม

2558
ดอกเบี้ย มูลค่าปัจจุบัน
ของจ�ำนวน
เงินขั้นต�่ำ
ที่ต้องจ่าย

920

80

840

3,168

256

2,912

920

80

840

921
4,089

78
334

843
3,755

กลุ่มบริษัทได้ท�ำสัญญาขาย และเช่ากลับคืนส�ำหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์กับบริษัทแห่งหนึ่ง โดยสัญญาเช่ามีระยะเวลา 5 ปี
ทั้งนี้บริษัทได้วางเงินมัดจ�ำแก่ผู้ให้เช่าเป็นจ�ำนวนเงิน 53.2 ล้านบาท เครื่องจักรและอุปกรณ์ดังกล่าวมีมูลค่าตามบัญชีสุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็นจ�ำนวนเงิน 234.4 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2558 : 243.0 ล้านบาท)
เงินฝากประจ�ำของบริษัทย่อยแห่งหนึ่งจ�ำนวน 4.7 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2558 : 12.8 ล้านบาท) ได้น�ำไปค�้ำประกันวงเงินสินเชื่อ
ที่ได้รับจากสถาบันการเงิน
ยอดหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม จัดตามประเภทสกุลเงินตรา ได้ดังนี้
หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม
2559

สกุลเงินบาท
สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา
สกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิง
รวม

27,918,645
28,384,212
46,237
56,349,094

2558

25,967,248
29,976,133
57,983
56,001,364

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

27,720,307
28,384,212
46,237
56,150,756

25,563,173
29,976,133
57,983
55,597,289

221

222

รายงานประจํ า ปี 2559

16. เจ้าหนี้การค้า
หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม
หมายเหตุ

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กิจการอื่นๆ
รวม

5

2559

2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

36,221
2,208,083
2,244,304

88,441
2,715,812
2,804,253

46,983
2,157,993
2,204,976

127,127
2,668,273
2,795,400

ยอดเจ้าหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม จัดตามประเภทสกุลเงินตราได้ดังนี้
หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม

สกุลเงินบาท
สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา
สกุลเงินยูโร
สกุลเงินเยน
รวม

2559

2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

225,834
1,905,141
113,001
328
2,244,304

212,088
2,587,002
4,844
319
2,804,253

196,465
1,895,211
113,001
299
2,204,976

213,878
2,576,387
4,844
291
2,795,400

สินค้าคงเหลือภายใต้สญ
ั ญาซือ้ ขายและการส่งมอบกรรมสิทธิส์ นิ ค้าและการบริหาร (Collateral Management Agreement)
บริษัทได้ทำ�สัญญาซื้อสินค้าคงเหลือภายใต้สัญญาซื้อขายและการส่งมอบกรรมสิทธิ์สินค้าและการบริหารกับบริษัทสองแห่ง
ในประเทศสิงคโปร์และญี่ปุ่นภายใต้เงื่อนไขของสัญญาบริษัทจะต้องชำ�ระเงินมัดจำ�บางส่วน และจะชำ�ระเงินเต็มจำ�นวน
เมื่ อ มี ก ารเบิก สิน ค้า จากบริษัท ตัว แทนบริษัท ยังคงเหลือความเสี่ยงและผลตอบแทนทั้งหมดหรือบางส่วนที่มีสาระสำ�คัญ
เกี่ยวกับสินค้าที่อยู่ภายใต้สัญญาดังกล่าว สินค้าคงเหลือจะถูกเก็บรักษา บริหารจัดการ ภายใต้การดูแลของบริษัทตัวแทน
ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่จากบริษัทผู้ขาย บริษัทบันทึกรายการซื้อในบัญชีสินค้าคงเหลือภายใต้สัญญาซื้อขายและการส่งมอบ
กรรมสิทธิ์สินค้าและการบริหาร และเจ้าหนี้การค้าภายใต้สัญญาซื้อขายและการส่งมอบกรรมสิทธิ์สินค้าและการบริหารแสดงไว้
ในงบแสดงฐานะการเงิน บริษัทผู้ขายได้ขายสินค้าโดยรวมมูลค่าของดอกเบี้ย ค่าใช้จ่ายบริหารจัดการและต้นทุนสินค้าที่แปรผัน
ไปตามการเคลื่อนไหวของราคาตลาด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 สินค้าคงเหลือภายใต้สัญญาดังกล่าว ได้รวมต้นทุนทางการเงิน
จำ�นวน 0.03 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2558 : 0.8 ล้านบาท)

บริ ษั ท สหวิ ริ ย าสตี ล อิ น ดั ส ตรี จํ า กั ด (มหาชน)

17. หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม
2559

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เจ้าหนี้อื่น
เงินรับล่วงหน้าจากการขายสินค้า
ดอกเบี้ยจ่ายค้างจ่าย
อื่นๆ
รวม

2558
(ปรับปรุงใหม่)

170,620
30,865
271,370
33,946
506,801

306,456
935,083
166,943
2,038,515
248,267
3,695,264

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
(ปรับปรุงใหม่)

156,598
24,681
262,696
22,236
466,211

295,541
924,555
164,050
2,038,334
210,393
3,632,873

ยอดหนี้สินหมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม จัดตามประเภทสกุลเงินตราได้ดังนี้
หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม
2559

สกุลเงินบาท
สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา
สกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิง
สกุลเงินยูโร
รวม

497,959
3,121
5,721
506,801

2558

2,794,777
889,096
3,785
7,606
3,695,264

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

457,369
3,121
5,721
466,211

2,732,386
889,096
3,785
7,606
3,632,873

223
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รายงานประจํ า ปี 2559

18. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม
2559

งบแสดงฐานะการเงิน
ภาระผูกพันในงบแสดงฐานะการเงินสำ�หรับ
เงินชดเชยตามกฎหมาย
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

2558

169,738
8,834
178,572

196,943
14,333
211,276

138,405
9,060
147,465

151,800
8,595
160,395

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รับรู้ในกำ�ไรหรือขาดทุน
เงินชดเชยตามกฎหมาย
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
รวม

21,699
2,376
24,075

23,460
2,671
26,131

17,972
1,717
19,689

17,088
1,726
18,814

รับรู้ในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
กำ�ไรจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัยที่รับรู้ในระหว่างปี

(46,787)

-

(29,680)

-

ขาดทุน (กำ�ไร) สะสมจากการประมาณ
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่รับรู้

10,774

18,532

(13,720)

15,960

บริ ษั ท สหวิ ริ ย าสตี ล อิ น ดั ส ตรี จํ า กั ด (มหาชน)

เงินชดเชยตามกฎหมาย
กลุ่มบริษัทและบริษัทจัดการโครงการบ�ำเหน็จบ�ำนาญพนักงานตามข้อก�ำหนดของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
ในการให้ผลประโยชน์เมื่อเกษียณแก่พนักงานตามสิทธิและอายุงาน
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558
แสดงดังตารางได้ดังนี้
หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม
2559

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์
ณ วันที่ 1 มกราคม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

2558

211,276

195,308

160,395

146,784

รับรู้ในกำ�ไรขาดทุน
ต้นทุนบริการปัจจุบันและดอกเบี้ย

24,075

26,131

19,689

18,814

รับรู้ในกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
กำ�ไรจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัยที่รับรู้ในระหว่างปี

(46,787)

-

(29,680)

-

(9,992)

(10,163)

(2,939)

(5,203)

178,572

211,276

147,465

160,395

อื่นๆ
ผลประโยชน์จ่ายโดยโครงการ
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

ก�ำไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่รับรู้ในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น เกิดขึ้นจาก
หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม
2559

สมมติฐานประชากร
สมมติฐานทางการเงิน
การปรับปรุงจากประสบการณ์
รวม

(52,553)
21,298
(15,532)
(46,787)

2558

-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

(50,958)
21,368
(90)
(29,680)

-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักของภาระผูกพันผลประโยชน์ที่ก�ำหนดไว้เป็น 12 ปี (2558 : 17 ปี)
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รายงานประจํ า ปี 2559

ข้อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันที่รายงาน (แสดงโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก) ได้แก่
หน่วย : ร้อยละ

งบการเงินรวม
2559

อัตราคิดลด
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต

3.03 - 3.20
5.64 - 6.59

2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

4.3
5.5 - 8.0

3.03
6.59

4.3
5.5 - 8.0

ข้อสมมติฐานเกี่ยวกับอัตรามรณะในอนาคตถือตามข้อมูลทางสถิติที่เผยแพร่ทั่วไปและตารางมรณะ
การวิเคราะห์ความอ่อนไหว
การเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติฐานที่เกี่ยวข้องในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่อาจเป็นไปได้อย่าง
สมเหตุสมผล ณ วันที่รายงาน โดยถือว่าข้อสมมติฐานอื่นๆ คงที่ จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพันผลประโยชน์ที่ก�ำหนดไว้เป็น
จ�ำนวนเงินดังต่อไปนี้
หน่วย : พันบาท

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
อัตราคิดลด (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.5)
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต
(เปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.5)
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน
(เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)

งบการเงินรวม
เพิ่มขึ้น
ลดลง

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิ่มขึ้น
ลดลง

(6,962)

7,493

(5,380)

5,717

6,508

(6,090)

4,771

(4,539)

(12,645)

14,224

(10,929)

12,285

แม้วา่ การวิเคราะห์นไี้ ม่ได้ค�ำนึงการกระจายตัวแบบเต็มรูปแบบของกระแสเงินสดที่คาดหวังภายใต้โครงการดังกล่าว แต่ได้แสดง
ประมาณการความอ่อนไหวของข้อสมมติฐานต่างๆ

บริ ษั ท สหวิ ริ ย าสตี ล อิ น ดั ส ตรี จํ า กั ด (มหาชน)

19. หุ้นกู้แปลงสภาพด้อยสิทธิและสิทธิแปลงสภาพ
รายการเคลื่อนไหวของหุ้นกู้แปลงสภาพด้อยสิทธิและสิทธิแปลงสภาพส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้
หน่วย : พันบาท

ณ วันที่
1 มกราคม
2558

ส่วนของหุ้นกู้
หุ้นกู้แปลงสภาพด้อยสิทธิ
- ผู้ถือหุ้นรายย่อย (เลขที่ 1/2555)
หัก ส่วนของสิทธิแปลงสภาพ
หัก ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้รอตัดบัญชี
สุทธิ
ส่วนของสิทธิแปลงสภาพ

279
279
(25)
(18)
236
25

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
ตัดจำ�หน่าย
ใช้สิทธิ
ซื้อคืน
สำ�หรับปี
แปลงสภาพ และยกเลิก

4
4
-

(4)
(4)
(4)
-

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2558

(275)
(275)
25
14
(236)
(25)

-

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2558 ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเลขที่ 1/2558 จ�ำนวนหนึ่งราย ได้แจ้งความจ�ำนงในการใช้สิทธิแปลงสภาพ
เป็นจ�ำนวนรวม 4,000 หน่วย เป็นจ�ำนวนเงินทั้งสิ้น 4,000 บาท โดยต่อมาได้รับการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัทแล้ว
ในเดือนมิถุนายน 2558 และบริษัทได้จดทะเบียนการเพิ่มของทุนช�ำระแล้วดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน
2558

20. แผนฟื้นฟูกิจการ
สาระส�ำคัญของแผนฟื้นฟูกิจการ
สาระส�ำคัญของแผนฟื้นฟูกิจการที่ศาลล้มละลายกลางได้มีค�ำสั่งเห็นชอบด้วยแผนเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 มีดังนี้
1.

การจัดกลุ่มเจ้าหนี้
ในแผนฟื้นฟูกิจการได้จัดแบ่งกลุ่มเจ้าหนี้ที่ยื่นค�ำร้องขอรับช�ำระหนี้ออกเป็นกลุ่มรวม 13 กลุ่ม แบ่งเป็นภาระหนี้เงินบาทจ�ำนวน
33,849.9 ล้านบาท และเป็นเงินตราต่างประเทศสกุลเงินเหรียญสหรัฐจ�ำนวน 990.9 ล้านเหรียญสหรัฐ สกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิง
จ�ำนวน 4.6 ล้านปอนด์สเตอร์ลิง และสกุลเงินยูโรจ�ำนวน 0.1 ล้านยูโร (คิดค�ำนวณเป็นสกุลเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน
ณ วันที่ศาลมีค�ำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ วันที่ 10 มีนาคม 2559 ซึ่งในวันดังกล่าวอัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญสหรัฐ เท่ากับ
35.4546 บาท 1 ปอนด์สเตอร์ลิง เท่ากับ 50.5173 บาท และ 1 ยูโร เท่ากับ 39.0923 บาท รวมเป็นจ�ำนวน 69,220.2 ล้านบาท)
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
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เจ้าหนี้
กลุ่มที่

กลุ่มเจ้าหนี้

1.
2.

เจ้าหนี้มีประกัน
เจ้าหนี้สถาบันการเงิน ในภาระหนี้ส่วนที่เกินกว่ามูลค่า
หลักประกัน
เจ้าหนี้สถาบันการเงินซึ่งเป็นเจ้าหนี้ร่วมตามสัญญา
ปรับโครงสร้างหนี้
เจ้าหนี้ภาระค�้ำประกันการช�ำระหนี้เงินกู้
เจ้าหนี้ผู้จำ�หน่ายวัตถุดิบหลัก
เจ้าหนี้หน่วยงานราชการและภาครัฐ
เจ้าหนี้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้ตามสัญญาค�้ำประกันร่วม
เจ้าหนี้ภาระค�้ำประกันความเสียหายในอนาคต
เจ้าหนีค้ า่ ปรับและหรือค่าเสียหายจากการไม่ปฏิบตั ติ ามสัญญา
เจ้าหนี้ค่าธรรมเนียมในการให้บริการตามสัญญาว่าจ้าง
ที่ปรึกษา
เจ้าหนี้ผู้ออกหนังสือค�้ำประกัน
รวม

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

ยอดหนี้รวมเทียบเท่าสกุลเงินบาท (พันบาท)
เงินต้น
ดอกเบี้ย
รวม

9,780,633
12,468,299

8,764
2,271,120

9,789,397
14,739,419

3,968,607

526,228

4,494,835

28,006,355
1,592,058
177,397
872,574
15,110
3,545,460
1,185,026
279,391
1,927,893

1,865,495
172,264
204,022
587
387
224,786
21,251

29,871,850
1,764,322
381,419
873,161
15,497
3,770,246
1,185,026
279,391
1,949,144

105,562
63,924,365

925
5,295,829

106,487
69,220,194

หมายเหตุ :
เจ้าหนี้ทุกรายที่ยื่นขอรับช�ำระหนี้ในการฟื้นฟูกิจการต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะได้รับช�ำระหนี้ตามแผนนี้ภายใต้ข้อก�ำหนดและเงื่อนไขที่ก�ำหนดไว้
ในแผนก็ต่อเมื่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์หรือศาลล้มละลาย หรือศาลฎีกา (แล้วแต่กรณี) มีค�ำสั่งถึงที่สุดให้ได้รับช�ำระหนี้

2.

การปรับโครงสร้างทุน
ณ วั น ที่ ศ าลมี ค� ำ สั่ ง ให้ ฟ ื ้ น ฟู กิ จ การ บริ ษั ท มี ทุ น จดทะเบี ย นจ� ำ นวน 50,263.7 ล้ า นบาท แบ่ ง ออกเป็ น หุ ้ น สามั ญ จ� ำ นวน
50,263.7 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยเป็นทุนช�ำระแล้วจ�ำนวน 32,166.3 ล้านบาท และเป็นทุนที่ยังมิได้เรียกช�ำระ
จ�ำนวน 18,097.4 ล้านบาท ซึ่งผู้บริหารแผนจะด�ำเนินการปรับโครงสร้างทุนดังกล่าวตามล�ำดับ ดังนี้

2.1

การลดทุนจดทะเบียนที่ยังมิได้จัดสรร
ภายใน 90 วันนับจากวันที่ศาลมีค�ำสั่งเห็นชอบด้วยแผน ด�ำเนินการลดทุนจดทะเบียนที่ยังมิได้จัดสรรของบริษัทโดยวิธีการ
ลดหุน้ ทีย่ งั ไม่ได้เรียกช�ำระจ�ำนวน 18,097.4 ล้านหุน้ จะท�ำให้บริษทั มีทนุ จดทะเบียนและทุนช�ำระแล้วจ�ำนวน 32,166.3 ล้านบาท
แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ�ำนวน 32,166.3 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

บริ ษั ท สหวิ ริ ย าสตี ล อิ น ดั ส ตรี จํ า กั ด (มหาชน)

2.2

การลดทุนจดทะเบียนโดยการลดจ�ำนวนหุ้น
ภายใน 90 วันนับจากวันที่ศาลมีค�ำสั่งเห็นชอบด้วยแผน ด�ำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียน 32,166.3
ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนจ�ำนวนประมาณ 1,109 ล้านบาท โดยการลดจ�ำนวนหุ้นสามัญของบริษัทในสัดส่วนจ�ำนวนหุ้น
ของผู้ถือหุ้นเดิมประมาณ 29 หุ้น เป็น 1 หุ้น ภายหลังการด�ำเนินการดังกล่าว บริษัทจะมีทุนจดทะเบียนและทุนช�ำระแล้วจ�ำนวน
ประมาณ 1,109 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ�ำนวนประมาณ 1,109 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

2.3

การเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อท�ำการแปลงหนี้เป็นทุน ครั้งที่ 1
ภายใน 90 วันนับจากวันที่ศาลมีค�ำสั่งเห็นชอบด้วยแผน ด�ำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนและเพิ่มทุนช�ำระแล้วของบริษัทอีก
จ�ำนวน 10,000 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนอีกจ�ำนวน 10,000 ล้านหุ้น เพื่อรองรับการแปลงหนี้เป็นทุนให้กับเจ้าหนี้
กลุ่มที่ 2 และหรือกลุ่มที่ 3 และหรือกลุ่มที่ 4 ตามเงื่อนไขที่ก�ำหนดไว้ในแผน ในราคาแปลงหนี้เป็นทุนหุ้นละ 0.05 บาท
ต่อ 1 หุ้น ภายหลังการด�ำเนินการดังกล่าว บริษัทจะมีทุนจดทะเบียนจ�ำนวนประมาณ 11,109 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญที่ออก
และเรียกช�ำระแล้วจ�ำนวนประมาณ 11,109 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ทั้งนี้ สามารถขยายระยะเวลาในการด�ำเนินการ
ลดทุนจดทะเบียนที่ยังมิได้จัดสรร ลดทุนจดทะเบียนโดยลดจ�ำนวนหุ้น และเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อท�ำการแปลงหนี้เป็นทุน
ครั้งที่ 1 ดังกล่าวข้างต้นออกไปได้อีกไม่เกิน 90 วัน

2.4

การเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อท�ำการแปลงหนี้เป็นทุน ครั้งที่ 2
ภายหลังจากด�ำเนินการเพิม่ ทุนจดทะเบียนเพือ่ ท�ำการแปลงหนีเ้ ป็นทุน ครัง้ ที่ 1 แล้วเสร็จ ในกรณีทเี่ จ้าหนีท้ อี่ าจได้รบั การแปลงหนี้
เป็นทุนครั้งที่ 2 จะได้รับช�ำระหนี้ด้วยหุ้นสามัญของบริษัทตามเงื่อนไขที่ก�ำหนดไว้ในแผน ผู้บริหารแผนมีหน้าที่ด�ำเนินการเพิ่มทุน
จดทะเบียนและเพิ่มทุนช�ำระแล้วของบริษัทโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทในจ�ำนวนที่เพียงพอ
เพื่อรองรับการแปลงหนี้เป็นทุนให้กับเจ้าหนี้ที่อาจได้รับการแปลงหนี้เป็นทุนครั้งที่ 2 ทุกราย โดยให้ใช้ราคาแปลงหนี้เป็นทุน
ที่ราคาตลาดต่อหุ้น (ราคาตลาดในวันที่เจ้าหนี้ได้แจ้งความประสงค์เสนอขอแปลงหนี้เป็นทุนดังกล่าว กรณีไม่มีราคาตลาดให้ใช้
ราคาแปลงหนีเ้ ป็นทุนที่ 0.05 บาทต่อหุน้ ) ในการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนเพือ่ ช�ำระหนีใ้ ห้แก่เจ้าหนีด้ งั กล่าวข้างต้น บริษทั สามารถ
พิจารณาจดทะเบียนเพิ่มทุนช�ำระแล้วดังกล่าวภายในครั้งเดียวหรือหลายครั้ง

2.5

การเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อท�ำการแปลงหนี้เป็นทุนให้กับเจ้าหนี้กลุ่มที่ 7 กลุ่มที่ 9 และกลุ่มที่ 12
ภายใต้หลักการช�ำระหนีข้ องเจ้าหนีต้ ามแผนนี้ ผูบ้ ริหารแผนมีหน้าทีด่ ำ� เนินการเพิม่ ทุนจดทะเบียนและเพิม่ ทุนช�ำระแล้วของบริษทั
โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการแปลงหนี้เป็นทุนให้กับเจ้าหนี้กลุ่มที่ 7 กลุ่มที่ 9
และกลุ่มที่ 12 ของแผน ในราคาแปลงหนี้เป็นทุนหุ้นละ 0.05 บาท ต่อ 1 หุ้น ตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้ในแผน ในการจัดสรร
หุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อช�ำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ดังกล่าวข้างต้น บริษัทสามารถพิจารณาจดทะเบียนเพิ่มทุนช�ำระแล้วดังกล่าวภายใน
ครั้งเดียวหรือหลายครั้ง
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3.

การช�ำระหนี้ตามกลุ่มของเจ้าหนี้

3.1

เจ้าหนี้กลุ่มที่ 1 (เจ้าหนี้มีประกัน)

3.1.1 ภาระหนีเ้ งินต้นคงค้างจ�ำนวน 9,780.6 ล้านบาท จะได้รบั ช�ำระจากกระแสเงินสดเพือ่ การช�ำระหนี้ และ/หรือกระแสเงินสดส่วนเกิน
โดยเจ้าหนี้จะได้รับการผ่อนช�ำระหนี้ดังกล่าวเป็นรายเดือน รวม 144 เดือน (เริ่มนับเดือนถัดจากเดือนที่ศาลมีค�ำสั่งเห็นชอบ
ด้วยแผนเป็นเดือนที่ 1)
3.1.2 (ก) นับถัดจากวันที่ศาลมีค�ำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการจนถึงวันที่ศาลมีค�ำสั่งเห็นชอบด้วยแผน เจ้าหนี้กลุ่มที่ 1 จะได้รับดอกเบี้ย
ระหว่างกาลจากเงินต้นคงค้างดังกล่าว ในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยให้ตั้งพักไว้เพื่อรอการช�ำระในเดือนที่ 144
(ข) นับถัดจากวันที่ศาลมีค�ำสั่งเห็นชอบด้วยแผนเป็นต้นไป จนกว่าจะได้รับช�ำระหนี้ครบถ้วน เจ้าหนี้กลุ่มที่ 1 จะได้รับ
ดอกเบี้ยใหม่จากเงินต้นคงค้างดังกล่าว ในอัตรา MLR ต่อปี โดยเจ้าหนี้จะได้รับช�ำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 0.5 ต่อปี
ส�ำหรับดอกเบี้ยตั้งพักซึ่งเป็นส่วนต่างของดอกเบี้ยใหม่และดอกเบี้ยที่ช�ำระจริงให้รอการช�ำระในเดือนที่ 144
3.1.3 ในกรณีที่บริษัทได้ท�ำการแปลงหนี้เป็นทุนครั้งที่ 2 ให้กับเจ้าหนี้ เจ้าหนี้กลุ่มนี้จะได้รับช�ำระดอกเบี้ยนับถัดจากวันที่มีการแปลงหนี้
เป็นทุนครั้งที่ 2 เป็นต้นไป จนกว่าจะได้รับช�ำระหนี้ครบถ้วน ในอัตรา MLR ต่อปี
3.1.4 เมื่อเจ้าหนี้กลุ่มที่ 1 ได้รับช�ำระหนี้เงินต้นครบถ้วนตามที่ก�ำหนดไว้ในแผน รวมถึงกรณีที่เจ้าหนี้ได้รับช�ำระหนี้ก่อนก�ำหนด
ทั้งจ�ำนวน หรือบริษัทได้ท�ำการแปลงหนี้เป็นทุน ครั้งที่ 2 ให้กับเจ้าหนี้ที่อาจได้รับการแปลงหนี้เป็นทุนครั้งที่ 2 แล้ว เจ้าหนี้กลุ่มนี้
ตกลงจะลดหนี้ ดอกเบี้ยระหว่างกาลและดอกเบี้ยตั้งพักในอัตราร้อยละ 50 ของดอกเบี้ยระหว่างกาลและดอกเบี้ยตั้งพักดังกล่าว
3.1.5 ส�ำหรับดอกเบี้ยคงค้างจ�ำนวน 8.8 ล้านบาท ดอกเบี้ยระหว่างกาลส่วนที่เหลือ และดอกเบี้ยตั้งพักส่วนที่เหลือจากข้อ 3.1.4 เจ้าหนี้
กลุ่มที่ 1 จะได้รับช�ำระคืนในเดือนที่ 144 เว้นแต่ ในกรณีที่บริษัทได้ช�ำระคืนหนี้เงินต้นให้เจ้าหนี้กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ 3 กลุ่มที่ 4
และกลุ่มที่ 5 ครบถ้วนแล้วในปีใด บริษัทจะช�ำระหนี้ดอกเบี้ยคงค้าง ดอกเบี้ยระหว่างกาลส่วนที่เหลือ และดอกเบี้ยตั้งพัก
ส่วนที่เหลือ ให้เจ้าหนี้กลุ่มที่ 1 ภายในปีดังกล่าว
3.1.6 นอกจากนี้ ในระหว่างการช�ำระหนี้ตามแผน เจ้าหนี้กลุ่มที่ 1 ซึ่งมีหุ้นที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทเป็นหลักประกัน สามารถเลือกรับ
ช�ำระหนี้ด้วยวิธีการโอนหุ้นช�ำระหนี้เงินต้นคงค้างและดอกเบี้ยคงค้างทั้งจ�ำนวนได้ โดยเจ้าหนี้รายดังกล่าวยินยอมลดหนี้ดอกเบี้ย
ระหว่างกาล และดอกเบี้ยตั้งพัก ทั้งจ�ำนวนให้ทันทีในวันที่ได้ท�ำการโอนหุ้นช�ำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้แล้ว
3.2

เจ้าหนี้กลุ่มที่ 2, 3, 4 และ 5

3.2.1 เจ้าหนี้กลุ่มที่ 2 (เจ้าหนี้สถาบันการเงิน ในภาระหนี้ส่วนที่เกินกว่ามูลค่าหลักประกัน) ภาระหนี้เงินต้นคงค้างจ�ำนวน 2,319.2
ล้านบาท จะได้รับช�ำระจากกระแสเงินสดเพื่อการช�ำระหนี้ และ/หรือกระแสเงินสดส่วนเกิน โดยเจ้าหนี้จะได้รับการผ่อนช�ำระหนี้
เงินต้นดังกล่าวเป็นรายเดือน รวม 144 เดือน (เริ่มนับเดือนถัดจากเดือนที่ศาลมีค�ำสั่งเห็นชอบด้วยแผนเป็นเดือนที่ 1) และหนี้
เงินต้นคงค้างจ�ำนวน 10,149.1 ล้านบาท จะได้รับช�ำระภายในเดือนที่ 144 จากเงินเพิ่มทุนและหรือเงินกู้ใหม่ (Refinance)
และหรือกระแสเงินสดส่วนเกิน
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3.2.2 เจ้าหนี้กลุ่มที่ 3 (เจ้าหนี้สถาบันการเงินซึ่งเป็นเจ้าหนี้ร่วมตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้) ภาระหนี้เงินต้นคงค้างจ�ำนวน 722.6
ล้านบาท จะได้รับช�ำระจากกระแสเงินสดเพื่อการช�ำระหนี้ และ/หรือ กระแสเงินสดส่วนเกิน โดยเจ้าหนี้จะได้รับการผ่อนช�ำระหนี้
เงินต้นดังกล่าวเป็นรายเดือน รวม 144 เดือน (เริ่มนับเดือนถัดจากเดือนที่ศาลมีค�ำสั่งเห็นชอบด้วยแผนเป็นเดือนที่ 1) และหนี้
เงินต้นคงค้างจ�ำนวน 3,246.0 ล้านบาท จะได้รับช�ำระภายในเดือนที่ 144 จากเงินเพิ่มทุนและหรือเงินกู้ใหม่ (Refinance)
และหรือกระแสเงินสดส่วนเกิน
3.2.3 เจ้าหนี้กลุ่มที่ 4 (เจ้าหนี้ภาระค�้ำประกันการช�ำระหนี้เงินกู้) ภาระหนี้เงินต้นคงค้างจ�ำนวน 5,209.4 ล้านบาท จะได้รับช�ำระจาก
กระแสเงินสดเพื่อการช�ำระหนี้ และ/หรือกระแสเงินสดส่วนเกิน โดยเจ้าหนี้จะได้รับการผ่อนช�ำระหนี้เงินต้นดังกล่าวเป็น
รายเดือน รวม 144 เดือน (เริ่มนับเดือนถัดจากเดือนที่ศาลมีค�ำสั่งเห็นชอบด้วยแผนเป็นเดือนที่ 1) และหนี้เงินต้นคงค้างจ�ำนวน
22,796.9 ล้านบาท จะได้รบั ช�ำระภายในเดือนที่ 144 จากเงินเพิม่ ทุนและหรือเงินกูใ้ หม่ (Refinance) และหรือกระแสเงินสดส่วนเกิน
3.2.4 เจ้าหนี้กลุ่มที่ 5 (เจ้าหนี้ผู้จ�ำหน่ายวัตถุดิบหลัก) ภาระหนี้เงินต้นคงค้างจ�ำนวน 291.7 ล้านบาท จะได้รับช�ำระจากกระแสเงินสด
เพื่ อ การช� ำ ระหนี้ และ/หรื อ กระแสเงิ น สดส่ ว นเกิ น โดยเจ้ า หนี้ จ ะได้ รั บ การผ่ อ นช� ำ ระหนี้ เ งิ น ต้ น ดั ง กล่ า วเป็ น รายเดื อ น
รวม 144 เดือน (เริ่มนับเดือนถัดจากเดือนที่ศาลมีค�ำสั่งเห็นชอบด้วยแผนเป็นเดือนที่ 1) และหนี้เงินต้นคงค้างจ�ำนวน 1,300.3
ล้านบาท จะได้รับช�ำระภายในเดือนที่ 144 จากเงินเพิ่มทุนและหรือเงินกู้ใหม่ (Refinance) และหรือกระแสเงินสดส่วนเกิน ทั้งนี้
หากเจ้าหนี้กลุ่มที่ 5 มีภาระหนี้ค้างช�ำระอยู่กับบริษัทให้ผู้บริหารแผนหักกลบลบหนี้กับจ�ำนวนหนี้ดังกล่าวก่อนท�ำการช�ำระหนี้
3.2.5 นับถัดจากวันที่ศาลมีค�ำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการจนถึงวันที่ศาลมีค�ำสั่งเห็นชอบด้วยแผน เจ้าหนี้กลุ่ม ที่ 2, 3, 4 และ 5 จะได้รับดอกเบี้ย
ระหว่างกาลจากเงินต้นคงค้างดังกล่าว โดยดอกเบี้ยดังกล่าว ให้ตั้งพักไว้เพื่อรอการช�ำระในเดือนที่ 144 และนับถัดจากวันที่
ศาลมีค�ำสั่งเห็นชอบด้วยแผนเป็นต้นไป จนกว่าจะได้รับช�ำระหนี้ครบถ้วน เจ้าหนี้กลุ่มที่ 2, 3, 4 และ 5 จะได้รับดอกเบี้ยใหม่
จากเงินต้นคงค้างดังกล่าว ดังนี้
เดือนที่ 1 - เดือนที่ 60
เดือนที่ 61 - เดือนที่ 84
เดือนที่ 85 - เดือนที่ 96
เดือนที่ 97 - เดือนที่ 108
เดือนที่ 109 - เดือนที่ 120
เดือนที่ 121 - เดือนที่ 144

ร้อยละ 1.00 ต่อปี
ร้อยละ 1.75 ต่อปี
ร้อยละ 2.00 ต่อปี
ร้อยละ 2.25 ต่อปี
ร้อยละ 2.50 ต่อปี
ร้อยละ 2.75 ต่อปี

ทั้งนี้ เจ้าหนี้จะได้รับช�ำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 0.1 ต่อปี ส�ำหรับดอกเบี้ยตั้งพักซึ่งเป็นส่วนต่างของดอกเบี้ยใหม่และดอกเบี้ย
ที่ช�ำระจริงให้รอการช�ำระในเดือนที่ 144
3.2.6 เจ้าหนี้กลุ่มที่ 2 และ 4 จะได้รับช�ำระหนี้เงินต้นคงค้างบางส่วนด้วยหุ้นสามัญของบริษัท และเจ้าหนี้กลุ่มที่ 3 มีสิทธิที่จะเลือกรับ
ช�ำระหนี้เงินต้นบางส่วนด้วยหุ้นสามัญของบริษัทด้วยการแปลงหนี้เป็นทุนครั้งที่ 1 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก�ำหนดไว้ในแผน
3.2.7 เจ้าหนี้กลุ่มที่ 2, 3, 4 และ 5 มีสิทธิแจ้งให้บริษัททราบว่าประสงค์จะรับช�ำระหนี้เงินต้น ด้วยหุ้นสามัญของบริษัทโดยการแปลงหนี้
เป็นทุนครั้งที่ 2 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก�ำหนดไว้ในแผน

231

232

รายงานประจํ า ปี 2559

3.2.8 ในกรณีที่บริษัทได้ท�ำการแปลงหนี้เป็นทุนครั้งที่ 2 ให้กับเจ้าหนี้แล้ว หากยังมีเงินต้นคงค้างเหลืออยู่ ให้คิดค�ำนวณดอกเบี้ยและ
จ่ายช�ำระดอกเบี้ย นับถัดจากวันที่มีการแปลงหนี้เป็นทุนครั้งที่ 2 เป็นต้นไป ในอัตรา MLR ต่อปี ส�ำหรับเจ้าหนี้กลุ่มที่ 2, 3 และ 5
และในอัตรา LIBOR บวก 4.5 ต่อปี ส�ำหรับเจ้าหนี้กลุ่มที่ 4 จนกว่าเจ้าหนี้จะได้รับช�ำระหนี้เงินต้นครบถ้วน
3.2.9 เจ้าหนี้กลุ่มที่ 2, 3, 4 และ 5 ยินยอมลดหนี้ดอกเบี้ยคงค้างจ�ำนวน 2,271.1 ล้านบาท 526.2 ล้านบาท 1,865.5 ล้านบาท และ
172.3 ล้านบาท ตามล�ำดับ รวมถึงดอกเบี้ยระหว่างกาล และดอกเบี้ยตั้งพัก ทั้งจ�ำนวน ในกรณีที่ได้รับช�ำระหนี้เงินต้นครบถ้วน
ตามที่ก�ำหนดไว้ในแผน รวมถึงกรณีที่เจ้าหนี้ได้รับช�ำระหนี้ก่อนก�ำหนดทั้งจ�ำนวน หรือได้รับการแปลงหนี้เป็นทุนครั้งที่ 2
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก�ำหนดไว้ในแผนแล้ว
3.2.10 เนื่องจากภาระหนี้ในเจ้าหนี้กลุ่มที่ 4 ใช้สิทธิเรียกร้องต่อบริษัทในฐานะผู้ค�้ำประกันการช�ำระหนี้ของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี
ยูเค จ�ำกัด ดังนั้น ในกรณีที่เจ้าหนี้กลุ่มที่ 4 ได้รับช�ำระหนี้จากกระบวนการช�ำระบัญชีของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จ�ำกัด
ในประเทศอังกฤษเป็นจ�ำนวนเงินเท่าใด ให้สิทธิของเจ้าหนี้กลุ่มที่ 4 ที่จะได้รับช�ำระหนี้จากบริษัทตามแผนฟื้นฟูกิจการฉบับนี้
ลดลงเพียงนั้น โดยให้น�ำเงินที่เจ้าหนี้รายนั้นได้รับช�ำระมาลดจ�ำนวนการผ่อนช�ำระหนี้เงินต้นของเจ้าหนี้กลุ่มที่ 4 ในงวดท้ายสุด
ย้อนขึ้นมาตามล�ำดับ (Inverse Order)
3.3

เจ้าหนี้กลุ่มที่ 6 (เจ้าหนี้หน่วยงานราชการและภาครัฐ)

3.3.1 ภาระหนี้เงินต้นของเจ้าหนี้กลุ่มที่ 6 จ�ำนวน 177.4 ล้านบาท จะได้รับช�ำระหนี้จากกระแสเงินสดเพื่อการช�ำระหนี้เป็นรายเดือน
รวม 60 เดือน (เริ่มนับเดือนถัดจากเดือนที่ศาลมีค�ำสั่งเห็นชอบด้วยแผนเป็นเดือนที่ 1)
3.3.2 ภาระหนี้อื่นใดของเจ้าหนี้กลุ่มที่ 6 รวมทั้งหนี้เบี้ยปรับเงินเพิ่ม จ�ำนวน 204.0 ล้านบาท หนี้ ดอกเบี้ยคงค้าง ดอกเบี้ยผิดนัด ค่าปรับ
ค่าฤชาธรรมเนียม ค่าใช้จา่ ยและเงินอืน่ ใดทีเ่ กิดขึน้ ตามสัญญา และหรือตามกฎหมายทีม่ ไิ ด้กำ� หนดวิธกี ารช�ำระหนีไ้ ว้ในแผนฉบับนี้
ถือว่าได้รับการลดหนี้ทั้งจ�ำนวนทันทีที่มีการช�ำระหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการให้แก่เจ้าหนี้รายดังกล่าวครบถ้วน
3.4

เจ้าหนี้กลุ่มที่ 7 (เจ้าหนี้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ)

3.4.1 ภาระหนี้เงินต้นคงค้างจ�ำนวน 872.6 ล้านบาท จะได้รับช�ำระหนี้ด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในราคาแปลงหนี้เป็นทุนที่
0.05 บาทต่อหุ้น ภายในวันท�ำการสุดท้ายของเดือนที่ 84 (เริ่มนับเดือนถัดจากเดือนที่ศาลมีค�ำสั่งเห็นชอบด้วยแผนเป็นเดือนที่ 1)
หากภายในก�ำหนดระยะเวลาดังกล่าว เจ้าหนี้กลุ่มที่ 7 รายใด ยังไม่มีค�ำสั่งถึงที่สุดให้ได้รับช�ำระหนี้ ให้ผู้บริหารแผนด�ำเนินการ
เพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการแปลงหนี้เป็นทุนให้กับเจ้าหนี้กลุ่มที่ 7 ดังกล่าวไวก่อน โดยจะด�ำเนินการเพิ่มทุนช�ำระแล้ว
ภายหลังจากที่มีค�ำสั่งถึงที่สุดให้ได้รับช�ำระหนี้
3.4.2 ภาระหนี้อื่นใดของเจ้าหนี้กลุ่มที่ 7 รวมทั้งหนี้ดอกเบี้ยคงค้างจ�ำนวน 0.6 ล้านบาท ดอกเบี้ยผิดนัด ค่าปรับ เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม
ค่าฤชาธรรมเนียม ค่าใช้จา่ ยและเงินอืน่ ใดทีเ่ กิดขึน้ ตามสัญญา และหรือตามกฎหมายทีม่ ไิ ด้กำ� หนดวิธกี ารช�ำระหนีไ้ ว้ในแผนฉบับนี้
ถือว่าได้รับการลดหนี้ทั้งจ�ำนวนทันทีที่มีการช�ำระหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการให้แก่เจ้าหนี้รายดังกล่าวครบถ้วน
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3.5

เจ้าหนี้กลุ่มที่ 8 (เจ้าหนี้การค้า)
ภาระหนี้ของเจ้าหนี้กลุ่มที่ 8 ประกอบด้วยหนี้เงินต้นคงค้างจ�ำนวน 15.1 ล้านบาท โดยเจ้าหนี้แต่ละรายจะได้รับการช�ำระหนี้จาก
กระแสเงินสดเพื่อการช�ำระหนี้ ภายใต้เงื่อนไขธุรกิจการค้าตามปกติ

3.6

เจ้าหนี้กลุ่มที่ 9 (เจ้าหนี้ตามสัญญาค�้ำประกันร่วม)

3.6.1 ภาระหนี้ของเจ้าหนี้กลุ่มที่ 9 ประกอบด้วยหนี้เงินต้นคงค้างจ�ำนวน 3,545.5 ล้านบาท และหนี้ ดอกเบี้ยคงค้างจ�ำนวน
224.8 ล้านบาท จะได้รับช�ำระหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการเมื่อเจ้าหนี้กลุ่มที่ 9 ในฐานะผู้ค�้ำประกันร่วมได้ช�ำระหนี้ชั้นต้นแทน
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จ�ำกัด ให้กับเจ้าหนี้ชั้นต้น และเจ้าหนี้ชั้นต้นดังกล่าวจะต้องได้รับช�ำระหนี้ชั้นต้นตามสัญญา
Senior Facilities Agreement ลงวันที่ 16 มีนาคม 2554 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเป็นครั้งคราว) ครบถ้วนแล้ว
3.6.2 เจ้าหนี้กลุ่มที่ 9 ได้ช�ำระหนี้ในฐานะผู้ค�้ำประกันร่วมให้กับเจ้าหนี้ชั้นต้นไปเป็นจ�ำนวนเท่าไร ให้เจ้าหนี้กลุ่มที่ 9 มีสิทธิเรียกร้อง
ต่อบริษัทเท่ากับจ�ำนวนกึ่งหนึ่งของภาระหนี้ที่เจ้าหนี้กลุ่มที่ 9 ได้ช�ำระ
3.6.3 ในกรณีที่เจ้าหนี้กลุ่มที่ 9 และบริษัทในฐานะผู้ค�้ำประกันร่วม ต่างก็ได้ช�ำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ชั้นต้นไปตามสัญญาค�้ำประกันร่วม
ดังกล่าว ให้ผู้บริหารแผนหักกลบลบหนี้ระหว่างกันดังกล่าว ก่อนที่จะด�ำเนินการแปลงหนี้เป็นทุนให้กับเจ้าหนี้กลุ่มที่ 9
3.6.4 ภาระหนี้เงินต้นคงเหลือหลังจากการหักกลบลบหนี้ จะได้รับช�ำระหนี้ด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในราคาแปลงหนี้เป็นทุน
ที่ 0.05 บาทต่อหุ้น โดยจะได้รับช�ำระภายใน 180 วันนับแต่วันที่เจ้าหนี้กลุ่มที่ 9 ได้น�ำเอกสารหลักฐานการช�ำระหนี้มาแสดง
ต่อผู้บริหารแผน
3.6.5 ให้ผู้บริหารแผนเจรจากับเจ้าหนี้กลุ่มนี้เพื่อท�ำข้อตกลงระหว่างบริษัทกับเจ้าหนี้กลุ่มนี้ ในการลดภาระหนี้และหรือไม่ใช้สิทธิ
เรียกร้องที่มีหรืออาจจะมีซึ่งกันและกัน เพื่อลดภาระหนี้ลงหรือไม่ต้องช�ำระหนี้ให้แก่กันและกัน
3.6.6 ภาระหนีอ้ นื่ ใดของเจ้าหนีก้ ลุม่ ที่ 9 รวมทัง้ หนีด้ อกเบีย้ คงค้าง ดอกเบีย้ ผิดนัด ค่าปรับ เบีย้ ปรับเงินเพิม่ ค่าฤชาธรรมเนียม ค่าใช้จา่ ย
และเงินอื่นใดที่เกิดขึ้นตามสัญญา และหรือตามกฎหมายที่มิได้ก�ำหนดวิธีการช�ำระหนี้ไว้ในแผนฉบับนี้ ถือว่าได้รับการลดหนี้
ทั้งจ�ำนวนทันทีที่มีการช�ำระหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการให้แก่เจ้าหนี้รายดังกล่าวครบถ้วน
3.7

เจ้าหนี้กลุ่มที่ 10 (เจ้าหนี้ภาระค�้ำประกันความเสียหายในอนาคต)

3.7.1 ภาระหนี้ของเจ้าหนี้กลุ่มที่ 10 ประกอบด้วยหนี้เงินต้นคงค้างจ�ำนวน 1,185.0 ล้านบาท เป็นภาระหนี้ในอนาคตที่มีเงื่อนไขและ
ยังไม่เกิดขึ้น อันเนื่องมาจากการที่บริษัทได้เข้าค�้ำประกันบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จ�ำกัด ในความเสียหายที่เจ้าหนี้
กลุม่ ที่ 10 อาจได้รบั หรือถูกเรียกร้องจากบุคคลที่ 3 ให้รบั ผิดชอบในความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ กับสิง่ แวดล้อมตามสัญญาซือ้ ขายกิจการ
และความเสียหายจากการส่งสินค้าตามสัญญาทีเ่ กีย่ วข้อง ดังนัน้ เจ้าหนีก้ ลุม่ ที่ 10 จะได้รบั ช�ำระหนีต้ ามแผนฟืน้ ฟูกจิ การก็ตอ่ เมือ่
ได้มีค�ำสั่งถึงที่สุดให้เจ้าหนี้ได้รับช�ำระหนี้ ประกอบกับบุคคลที่ 3 เช่น หน่วยงานของรัฐที่ประเทศอังกฤษ หรือบุคคลที่มีสิทธิ
ที่เกี่ยวข้อง ได้เรียกร้องให้เจ้าหนี้กลุ่มที่ 10 ช�ำระค่าเสียหาย เมื่อเจ้าหนี้กลุ่มที่ 10 ได้ช�ำระค่าเสียหายดังกล่าวไปแล้ว และได้น�ำ
เอกสารหลักฐานอันเป็นที่น่าเชื่อถือ และเอกสารประกอบอื่นใดที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจนมาแสดงเพื่อยืนยันต่อผู้บริหารแผนว่า
ตนได้มีการช�ำระเงินค่าเสียหายดังกล่าวไปแล้วจริง เมื่อครบเงื่อนไขดังกล่าว เจ้าหนี้กลุ่มที่ 10 จึงจะได้รับช�ำระหนี้ตามแผน
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3.7.2 ภาระหนี้เงินต้นคงค้างจ�ำนวน 220.4 ล้านบาท จะได้รับช�ำระหนี้จากกระแสเงินสดเพื่อการช�ำระหนี้ และ/หรือกระแสเงินสดส่วนเกิน
โดยเจ้าหนี้จะได้รับการผ่อนช�ำระหนี้เงินต้นดังกล่าวเป็นรายเดือน รวม 144 เดือน เริ่มช�ำระหนี้เงินต้นเดือนแรกภายในวันท�ำการ
สุดท้ายของเดือนถัดจากเดือนที่มีค�ำสั่งถึงที่สุดให้ได้รับช�ำระหนี้ (เริ่มนับเดือนที่ช�ำระหนี้ในเดือนแรกนี้เป็นเดือน 1) และหนี้เงินต้น
คงค้างจ�ำนวน 964.6 ล้านบาท จะได้รับช�ำระภายในเดือนที่ 144 จากเงินเพิ่มทุนและหรือเงินกู้ใหม่ (Refinance) และหรือกระแส
เงินสดส่วนเกิน
3.7.3 นับถัดจากวันที่มีค�ำสั่งถึงที่สุดให้ได้รับช�ำระหนี้และเจ้าหนี้กลุ่มที่ 10 ได้ช�ำระค่าเสียหายดังกล่าวไปแล้ว และได้น�ำเอกสาร
หลักฐานอันเป็นที่น่าเชื่อถือ และเอกสารประกอบอื่นใดที่เกี่ยวข้องอย่าชัดเจนมาแสดงเพื่อยืนยันต่อผู้บริหารแผนว่าตนได้มี
การช�ำระเงินค่าเสียหายดังกล่าวไป แล้วจริงเป็นต้นไปจนกว่าจะได้รับช�ำระหนี้ครบถ้วน เจ้าหนี้ กลุ่มที่ 10 จะได้รับดอกเบี้ยใหม่
จากเงินต้นคงค้างดังกล่าว ตามอัตราที่ก�ำหนดในข้อ 3.2.5 ทั้งนี้ เจ้าหนี้จะได้รับช�ำระดอกเบี้ยใน อัตราร้อยละ 0.1 ต่อปี ส�ำหรับ
ดอกเบี้ยตั้งพักซึ่งเป็นส่วนต่างของดอกเบี้ยใหม่และดอกเบี้ยที่ ช�ำระจริงให้รอการช�ำระในเดือนที่ 144
3.7.4 เจ้าหนี้กลุ่มที่ 10 มีสิทธิแจ้งให้บริษัททราบว่าประสงค์จะรับช�ำระหนี้เงินต้นดังกล่าวด้วยหุ้นสามัญของบริษัทได้ โดยการแปลงหนี้
เป็นทุนครั้งที่ 2 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก�ำหนดไว้ในแผนหากบริษัทได้มีการแปลงหนี้เป็นทุนครั้งที่ 2 ให้กับเจ้าหนี้ทุกรายไป
ก่อนที่เจ้าหนี้กลุ่มที่ 10 จะมีค�ำสั่งถึงที่สุดให้ได้รับช�ำระหนี้และได้ช�ำระค่าเสียหายตามสัญญาซื้อกิจการและสัญญาที่เกี่ยวข้อง
ให้กับบุคคลที่ 3 ดังกล่าว ให้ผู้บริหารแผนมีอ�ำนาจเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการแปลงหนี้เป็นทุนให้กับเจ้าหนี้กลุ่มที่ 10
ดังกล่าวไว้ก่อน โดยจะด�ำเนินการเพิ่มทุนช�ำระแล้วภายหลังจากที่มีค�ำสั่งถึงที่สุดให้ได้รับช�ำระหนี้ และเจ้าหนี้ได้น�ำเอกสาร
หลักฐานอันเป็นที่น่าเชื่อถือ และเอกสารประกอบอื่นใดที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจนมาแสดงเพื่อยืนยันต่อผู้บริหารแผนว่าตนได้มี
การช�ำระเงินค่าเสียหายดังกล่าวไปแล้วจริง
3.7.5 ในกรณีที่เจ้าหนี้กลุ่มที่ 10 ได้รับหุ้นสามัญจากการแปลงหนี้เป็นทุนครั้งที่ 2 แล้ว หากยังมีเงินต้นคงค้างเหลืออยู่ ให้คิดค�ำนวณ
ดอกเบี้ยและจ่ายช�ำระดอกเบี้ย นับถัดจากวันดังกล่าวเป็นต้นไป ในอัตรา LIBOR บวก 4.5 ต่อปีจนกว่าเจ้าหนี้จะได้รับช�ำระหนี้
เงินต้นครบถ้วน
3.7.6 เจ้าหนี้กลุ่มที่ 10 ยินยอมลดหนี้ดอกเบี้ยตั้งพักทั้งจ�ำนวน ในกรณีที่ได้รับช�ำระหนี้เงินต้นครบถ้วนตามที่ก�ำหนดไว้ในแผน รวมถึง
กรณีที่เจ้าหนี้ได้รับช�ำระหนี้ก่อนก�ำหนดทั้งจ�ำนวนหรือเจ้าหนี้กลุ่มที่ 10 ได้รับการแปลงหนี้เป็นทุนครั้งที่ 2 ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ก�ำหนดไว้ในแผนแล้ว
3.8

เจ้าหนี้กลุ่มที่ 11 (เจ้าหนี้ค่าปรับและหรือค่าเสียหายจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญา)

3.8.1 ภาระหนีเ้ งินต้นคงค้างจ�ำนวน 52.0 ล้านบาท จะได้รบั ช�ำระหนีจ้ ากกระแสเงินสดเพือ่ การช�ำระหนี้ และ/หรือกระแสเงินสดส่วนเกิน
โดยเจ้าหนี้จะได้รับการผ่อนช�ำระหนี้เงินต้นดังกล่าวเป็นรายเดือน รวม 144 เดือน เริ่มช�ำระหนี้เงินต้นเดือนแรกภายในวันท�ำการ
สุดท้ายของเดือนถัดจากเดือนทีม่ คี ำ� สัง่ ถึงทีส่ ดุ ให้ได้รบั ช�ำระหนี้ (เริม่ นับเดือนทีช่ ำ� ระหนีใ้ นเดือนแรกนีเ้ ป็นเดือนที่ 1) และหนีเ้ งินต้น
คงค้างจ�ำนวน 227.4 ล้านบาท จะได้รับช�ำระภายในเดือนที่ 144 จากเงินเพิ่มทุนและหรือเงินกู้ใหม่ (Refinance) และหรือกระแส
เงินสดส่วนเกิน

บริ ษั ท สหวิ ริ ย าสตี ล อิ น ดั ส ตรี จํ า กั ด (มหาชน)

3.8.2 นับถัดจากวันที่ได้มีค�ำสั่งถึงที่สุดให้ได้รับช�ำระหนี้ จนกว่าจะได้รับช�ำระหนี้ครบถ้วน เจ้าหนี้กลุ่มที่ 11 จะได้รับดอกเบี้ยใหม่จาก
เงินต้นคงค้างดังกล่าว ตามอัตราทีก่ ำ� หนดในข้อ 3.2.5 ทัง้ นี้ เจ้าหนีจ้ ะได้รบั ช�ำระดอกเบีย้ ในอัตราร้อยละ 0.1 ต่อปี ส�ำหรับดอกเบีย้
ตั้งพักซึ่งเป็นส่วนต่างของดอกเบี้ยใหม่และดอกเบี้ยที่ช�ำระจริงให้รอการช�ำระในเดือนที่ 144
3.8.3 เจ้าหนี้กลุ่มที่ 11 มีสิทธิแจ้งให้บริษัททราบว่าประสงค์จะรับช�ำระหนี้เงินต้นดังกล่าวด้วยหุ้นสามัญของบริษัทได้ โดยการแปลงหนี้
เป็นทุนครั้งที่ 2 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก�ำหนดไว้ในแผน หากบริษัทฯ ได้มีการแปลงหนี้เป็นทุนครั้งที่ 2 ให้กับเจ้าหนี้ทุกราย
ไปก่อนทีเ่ จ้าหนีก้ ลุม่ ที่ 11 จะมีค�ำสัง่ ถึงทีส่ ดุ ให้ได้รบั ช�ำระหนี้ ให้ผบู้ ริหารแผนมีอ�ำนาจเพิม่ ทุนจดทะเบียนเพือ่ รองรับการแปลงหนี้
เป็นทุนให้กับเจ้าหนี้กลุ่มที่ 11 ดังกล่าวไว้ก่อน โดยจะด�ำเนินการเพิ่มทุนช�ำระแล้วภายหลังจากที่มีค�ำสั่งถึงที่สุดให้ได้รับช�ำระหนี้
3.8.4 ในกรณีที่เจ้าหนี้กลุ่มที่ 11 ได้รับหุ้นสามัญจากการแปลงหนี้เป็นทุนครั้งที่ 2 แล้ว หากยังมีเงินต้นคงค้างเหลืออยู่ ให้คิดค�ำนวณ
ดอกเบี้ยและจ่ายช�ำระดอกเบี้ยจริงนับถัดจากวันดังกล่าวเป็นต้นไป ในอัตรา MLR ต่อปี จนกว่าเจ้าหนี้จะได้รับช�ำระหนี้เงินต้น
ครบถ้วน
3.8.5 เจ้าหนี้กลุ่มที่ 11 ยินยอมลดหนี้ดอกเบี้ยตั้งพักทั้งจ�ำนวน ในกรณีที่ได้รับช�ำระหนี้เงินต้นครบถ้วนตามที่ก�ำหนดไว้ในแผน รวมถึง
กรณีที่เจ้าหนี้ได้รับช�ำระหนี้ก่อนก�ำหนดทั้งจ�ำนวน หรือได้รับการแปลงหนี้เป็นทุนครั้งที่ 2 ตามที่ก�ำหนดไว้ในแผนแล้ว
3.9

เจ้าหนี้กลุ่มที่ 12 (เจ้าหนี้ค่าธรรมเนียมในการให้บริการตามสัญญาว่าจ้างที่ปรึกษา)

3.9.1 ภาระหนี้เงินต้นคงค้างจ�ำนวน 188.0 ล้านบาท จะได้รับช�ำระจากกระแสเงินสดเพื่อการช�ำระหนี้ โดยเจ้าหนี้จะได้รับการผ่อนช�ำระ
หนี้เงินต้นดังกล่าวเป็นรายเดือน รวม 144 เดือน (เริ่มนับเดือนถัดจากเดือนที่ศาลมีค�ำสั่งเห็นชอบด้วยแผนเป็นเดือนที่ 1) แต่ทั้งนี้
บริษัทจะจ่ายช�ำระเงินให้กับเจ้าหนี้ในกลุ่มที่ 12 รายใดก็ต่อเมื่อเจ้าหนี้รายดังกล่าวได้มีค�ำสั่งถึงที่สุดให้ได้รับช�ำระหนี้แล้ว
3.9.2 ภาระหนี้เงินต้นคงค้างจ�ำนวน 776.0 ล้านบาท จะได้รับช�ำระหนี้ด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในราคาแปลงหนี้เป็นทุน
ที่ 0.05 บาทต่อหุ้น ภายในวัน ท�ำการสุด ท้ายของเดือนที่ 84 (เริ่มนับเดือนถัดจากเดือนที่ศาลมีค�ำสั่งเห็นชอบด้วยแผน
เป็นเดือนที่ 1) หากภายในก�ำหนดระยะเวลาดังกล่าว เจ้าหนี้กลุ่มที่ 12 รายใด ยังไม่มีค�ำสั่งถึงที่สุดให้ได้รับช�ำระหนี้ ให้ผู้บริหาร
แผนด�ำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการแปลงหนี้เป็นทุนให้กับเจ้าหนี้กลุ่มที่ 12 ดังกล่าวไว้ก่อน โดยจะด�ำเนินการ
เพิ่มทุนช�ำระแล้วภายหลังจากที่มีค�ำสั่งถึงที่สุดให้ได้รับช�ำระหนี้
3.9.3 ภาระหนีเ้ งินต้นคงค้างส่วนทีเ่ หลือจ�ำนวน 963.9 ล้านบาท รวมทัง้ ภาระหนีด้ อกเบีย้ คงค้างจ�ำนวน 21.3 ล้านบาท หนีด้ อกเบีย้ ผิดนัด
ค่าปรับ เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม ค่าฤชาธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายและเงินอื่นใดที่เกิดขึ้นตามสัญญา และหรือตามกฎหมายที่มิได้ก�ำหนด
วิธกี ารช�ำระหนีไ้ ว้ในแผนฉบับนี้ ถือว่าได้รบั การลดหนีท้ งั้ จ�ำนวนทันทีทมี่ กี ารช�ำระหนีต้ ามแผนฟืน้ ฟูกจิ การให้แก่เจ้าหนีร้ ายดังกล่าว
ครบถ้วน
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3.10 เจ้าหนี้กลุ่มที่ 13 (เจ้าหนี้ผู้ออกหนังสือค�้ำประกัน)
เจ้าหนี้กลุ่มนี้เป็นเจ้าหนี้ที่ออกหนังสือค�้ำประกันให้แก่บริษัทเพื่อเป็นประกันหนี้ของบริษัทโดยเจ้าหนี้ในกลุ่มนี้จะไม่ได้รับ
ผลกระทบจากการปรับโครงสร้างหนี้ตามแผนนี้ เนื่องจากเป็นเจ้าหนี้ที่เกิดจากภาระผูกพันตามหนังสือค�้ำประกันที่ยังไม่ถึง
ก�ำหนดช�ำระ ทั้งนี้ เจ้าหนี้ยังคงได้รับการจ่ายช�ำระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามสัญญาและข้อตกลงที่มีอยู่เดิม
4.

ผลส�ำเร็จของแผน
เมื่อมีเหตุการณ์ในข้อ 4.1 และข้อ 4.2 หรือมีเหตุการณ์ในข้อ 4.1 และข้อ 4.3 เกิดขึ้นและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
เจ้าหนี้ ให้ถือว่าการฟื้นฟูกิจการได้ด�ำเนินการเป็นผลส�ำเร็จตามแผนแล้ว

4.1

บริษัทได้ช�ำระหนี้เงินต้นคงค้างให้แก่เจ้าหนี้ทุกรายตามแผนฟื้นฟูกิจการ ในจ�ำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของภาระหนี้เงินต้น
คงค้างที่บริษัทต้องจ่ายช�ำระตามแผน และ

4.2

บริษัทได้รับเงินลงทุนใหม่จากผู้ร่วมลงทุนมาช�ำระหนี้ เป็นผลให้ส่วนของผู้ถือหุ้นในงบการเงินเป็นบวก หรือ

4.3

มีการแปลงหนี้เป็นทุนตามแผนฟื้นฟูกิจการ และท�ำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นในงบการเงินเป็นบวก

ความคืบหน้าในการด�ำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการ
การปรับโครงสร้างทุน
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559 บริษัทได้ยื่นค�ำร้องต่อศาลขอแก้ไขหนังสือบริคณฑ์สนธิของบริษัทส�ำหรับการลดทุนที่ยังไม่ได้จัดสรร
และวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ศาลได้มีค�ำสั่งอนุญาตให้บริษัทแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ส�ำหรับการลดทุนที่ยังไม่ได้
จัดสรร ณ วันที่ในรายงานฉบับนี้ การด�ำเนินการลดทุนจดทะเบียนที่ยังมิได้จัดสรรยังไม่แล้วเสร็จ
การขอรับช�ำระหนี้ของเจ้าหนี้
ณ วันที่ในรายงานฉบับนี้ มีค�ำขอรับช�ำระหนี้ที่อยู่ระหว่างการสอบทานโดยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์อีก 6 ราย โดยยอดหนี้
จ�ำนวน 4,160 ล้านบาท ประกอบด้วยเงินต้นและดอกเบี้ยเทียบเท่าสกุลเงินบาทจ�ำนวน 4,051.8 ล้านบาท และ 108.2 ล้านบาท
ตามล�ำดับ ทั้งนี้ บริษัทยังไม่ได้บันทึกหนี้สินจากเจ้าหนี้สองในหกราย (เจ้าหนี้ในกลุ่มที่ 10 และกลุ่มที่ 12) โดยมียอดหนี้
ตามค�ำขอรับช�ำระหนี้ของทั้งสองราย ซึ่งประกอบด้วยเงินต้นและดอกเบี้ยเทียบเท่าสกุลเงินบาทจ�ำนวน 3,092.8 ล้านบาท
และ 21.0 ล้านบาท ตามล�ำดับ รายละเอียดความคืบหน้าของการรับช�ำระหนี้ของเจ้าหนี้ที่ยังไม่มีค�ำสั่งเป็นที่สิ้นสุด ณ วันที่
ในรายงานฉบับนี้ มีดังนี้
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เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 เจ้าหนี้รายหนึ่งในกลุ่มที่ 3 ได้ยื่นค�ำร้องเพื่อขอให้ได้รับช�ำระหนี้ในกลุ่มเจ้าหนี้ที่มีประกันต่อศาล
ล้มละลายกลาง ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอศาลพิจารณาคดี ณ วันที่ในรายงานฉบับนี้ ค�ำขอรับช�ำระหนี้ของเจ้าหนี้รายนี้ยังอยู่ระหว่าง
การสอบทานโดยเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ โดยมียอดเงินต้นและดอกเบีย้ สกุลเงินบาทจ�ำนวน 727.0 ล้านบาท และ 86.8 ล้านบาท
ตามล�ำดับ ซึ่งในเวลาต่อมาเจ้าหนี้ได้ยื่นขอปรับยอดหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยเป็น 643.1 ล้านบาท และ 87.2 ล้านบาท ตามล�ำดับ
ณ วันทีใ่ นรายงานฉบับนี้ มีคำ� ขอรับช�ำระหนีข้ องเจ้าหนีร้ ายหนึง่ ในกลุม่ ที่ 7 อยูร่ ะหว่างการสอบทานโดยเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์
โดยมียอดเงินต้นสกุลเงินบาทจ�ำนวน 223.3 ล้านบาท โดยกรรมการบริษทั ซึง่ เป็นเจ้าหนีเ้ งินให้กยู้ มื บริษทั ท�ำหนังสือสัญญาซือ้ ขาย
และโอนสิทธิเรียกร้องหนี้ดังกล่าวให้กับเจ้าหนี้รายนี้ และเจ้าหนี้ดังกล่าวขอหักกลบลบหนี้กับลูกหนี้ของบริษัท
ณ วันที่ในรายงานฉบับนี้ มีค�ำขอรับช�ำระหนี้ของเจ้าหนี้สองรายในกลุ่มที่ 8 อยู่ระหว่างการสอบทานโดยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
โดยมียอดรวมเงินต้นและดอกเบี้ยเทียบเท่าสกุลเงินบาทจ�ำนวน 8.8 ล้านบาท และ 0.4 ล้านบาท ตามล�ำดับ
เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติให้บริษัทท�ำบันทึกข้อตกลงการไม่ใช้สิทธิเรียกร้อง
ซึ่งกันและกันระหว่างบริษัทกับเจ้าหนี้กลุ่มที่ 9 จากการร่วมค�้ำประกันหนี้เงินกู้วงเงินหมุนเวียน บี (Revolving Facility B)
ของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จ�ำกัด โดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้มีอ�ำนาจในการพิจารณา ตกลง
รายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ทั้งนี้ร่างบันทึกข้อตกลงดังกล่าวได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่
24 มกราคม 2560 และบริษัทได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงดังกล่าวเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560 ซึ่งถือเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ณ วันทีใ่ นรายงานฉบับนี้ มีคำ� ขอรับช�ำระหนีข้ องเจ้าหนีร้ ายหนึง่ ในกลุม่ ที่ 10 อยูร่ ะหว่างการสอบทานโดยเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์
รวมเป็นเงินต้นเทียบเท่าสกุลเงินบาทจ�ำนวน 1,185.1 ล้านบาท ซึ่งบริษัทยังไม่ได้บันทึกเป็นหนี้สิน เนื่องจากผู้บริหารพิจารณาว่า
เป็นหนี้ที่มีเงื่อนไขขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ในอนาคตซึ่งยังมีความไม่แน่นอนและไม่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทจะสูญเสีย
ทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเพื่อจ่ายช�ำระภาระผูกพัน
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2559 เจ้าหนี้ในกลุ่มที่ 11 ได้ยื่นค�ำร้องเพื่อขอแก้ไขค�ำสั่งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ต่อศาลล้มละลายกลาง
ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอศาลพิจารณาคดี
ณ วันทีใ่ นรายงานฉบับนีม้ คี ำ� ขอรับช�ำระหนีข้ องเจ้าหนีร้ ายหนึง่ ในกลุม่ ที่ 12 อยูร่ ะหว่างการสอบทานโดยเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์
รวมเป็นเงินต้นและดอกเบี้ยสกุลเงินบาทจ�ำนวน 1,907.7 ล้านบาท และ 21.0 ล้านบาท ตามล�ำดับ ซึ่งบริษัทยังไม่ได้บันทึกหนี้สิน
เนื่องจากผู้บริหารพิจารณาว่ายังมีความไม่แน่นอนและไม่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทจะสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจเพื่อจ่ายช�ำระหนี้ดังกล่าว
เมือ่ วันที่ 31 มกราคม 2560 และ 28 กุมภาพันธ์ 2560 บริษทั ได้ชำ� ระหนีเ้ งินต้นงวดที่ 1 และ 2 ของเจ้าหนีก้ ลุม่ ที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6 และ 12
เป็นจ�ำนวนเงินทั้งสิ้น 127.3 ล้านบาท และ 127.3 ตามล�ำดับ
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21. ทุนเรือนหุ้น
2559

2558

มูลค่าหุ้น
ต่อหุ้น
(บาท)

จำ�นวนหุ้น

จำ�นวนเงิน
จำ�นวนหุ้น
(พันหุ้น / พันบาท)

จำ�นวนเงิน

ทุนจดทะเบียน
ณ วันที่ 1 มกราคม
- หุ้นสามัญ
- ลดหุ้น
- ออกหุ้นใหม่
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
- หุ้นสามัญ

1
1
1

50,263,663
-

39,867,779 50,263,663
(5,604,116)
16,000,000
-

39,867,779
(5,604,116)
16,000,000

1

50,263,663

50,263,663

50,263,663

50,263,663

ทุนที่ออกและชำ�ระแล้ว
ณ วันที่ 1 มกราคม
- หุ้นสามัญ
- ออกหุ้นใหม่
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
- หุ้นสามัญ

1
1

32,166,262
-

32,166,258
4

32,166,262
-

32,166,258
4

1

32,166,262

32,166,262

32,166,262

32,166,262

การออกหุ้นสามัญ
ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558 ผู้ถือหุ้นมีมติต่างๆ ดังนี้
ในเดือนมีนาคม 2558 บริษัทได้จดทะเบียนลดทุน และทุนช�ำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์ บริษัทลดทุนจดทะเบียนโดยการยกเลิก
หุ้นที่ยังไม่ได้ออกจ�ำหน่ายจ�ำนวน 5,604,115,435 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท การลดทุนท�ำให้ทุนจดทะเบียนของบริษัท
ลดลงจาก 39,867.78 ล้านบาท เป็น 34,263.66 ล้านบาท
ในเดือนมิถุนายน 2558 บริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนจ�ำนวน 16,000
ล้านบาท จาก 34,263.66 ล้านบาท เป็น 50,263.66 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่ม 16,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ�ำกัด

บริ ษั ท สหวิ ริ ย าสตี ล อิ น ดั ส ตรี จํ า กั ด (มหาชน)

22. ส�ำรอง
ส�ำรองตามกฎหมาย
ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทจะต้องจัดสรรทุนส�ำรอง (“ส�ำรอง
ตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของก�ำไรสุทธิประจ�ำปีหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าส�ำรองดังกล่าวมีจ�ำนวน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินส�ำรองนี้จะน�ำไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
การเคลื่อนไหวในทุนส�ำรอง
การเคลื่อนไหวในทุนส�ำรองน�ำเสนอในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

23. ส่วนงานด�ำเนินงาน
กลุม่ บริษทั มี 3 ส่วนงานทีร่ ายงาน ดังรายละเอียดข้างล่าง ซึง่ เป็นหน่วยงานธุรกิจทีส่ ำ� คัญของกลุม่ บริษทั หน่วยงานธุรกิจทีส่ ำ� คัญนี้
ผลิตสินค้าและให้บริการที่แตกต่างกัน และมีการบริหารจัดการแยกต่างหาก เนื่องจากใช้เทคโนโลยีและกลยุทธ์ทางการตลาด
ทีแ่ ตกต่างกัน ผูม้ อี ำ� นาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด�ำเนินงานสอบทานรายงานการจัดการภายในของแต่ละหน่วยงานธุรกิจทีส่ ำ� คัญ
อย่างน้อยทุกไตรมาส การด�ำเนินงานของแต่ละส่วนงานที่รายงานของกลุ่มบริษัทโดยสรุปมีดังนี้
ส่วนงานธุรกิจ
ส่วนงาน 1
ส่วนงาน 2
ส่วนงาน 3

การผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน
การบริการซ่อมบ�ำรุง
การบริการท่าเรือน�้ำลึก

ข้อมูลผลการด�ำเนินงานของแต่ละส่วนงานที่รายงานได้รวมอยู่ดังข้างล่างนี้ ผลการด�ำเนินงานวัดโดยใช้ก�ำไรก่อนภาษีเงินได้
ของส่วนงาน  ซึง่ น�ำเสนอในรายงานการจัดการภายในและสอบทานโดยผูม้ อี ำ� นาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด�ำเนินงานของกลุม่ บริษทั
ผู้บริหารเชื่อว่าการใช้ก�ำไรก่อนภาษีเงินได้ในการวัดผลการด�ำเนินงานนั้นเป็นข้อมูลที่เหมาะสมในการประเมินผลการด�ำเนินงาน
ของส่วนงานและสอดคล้องกับกิจการอื่นที่ด�ำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน
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รายได้จากลูกค้าภายนอก
รายได้ระหว่างส่วนงาน
กำ�ไร (ขาดทุน) ตามส่วนงาน
ก่อนหักภาษี
สินทรัพย์ตามส่วนงานที่รายงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
หนี้สินตามส่วนงานที่รายงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนงานที่รายงาน

19,611,578
(2,998,078)
21,773,728
63,448,336

(2,888,857)

22,843,838

67,343,088

2558
(ปรับปรุงใหม่)

19,454,447
-

2559

การผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน

295,320

307,478

6,808

153,974
191,687

2559

338,782

342,986

(28,534)

416,453
185,013

2558
(ปรับปรุงใหม่)

การบริการซ่อมบำ�รุง

72,325

1,463,523

88,441

215,738
66,648

2559

274,897

1,618,468

(122,742)

144,974
99,037

2558
(ปรับปรุงใหม่)

การบริการท่าเรือน�้ำลึก

(43,398)

(386,964)

(39,806)

(258,335)

2559

2559

(2,833,414)

(70,946) 67,667,335

(384,472) 24,227,875

162,307

63,991,069

23,350,710

(2,987,047)

20,173,005
-

2558
(ปรับปรุงใหม่)

รวม

19,824,159
(284,050)
-

2558
(ปรับปรุงใหม่)

ตัดรายการบัญชีระหว่างกัน

หน่วย : พันบาท

240
รายงานประจํ า ปี 2559

บริ ษั ท สหวิ ริ ย าสตี ล อิ น ดั ส ตรี จํ า กั ด (มหาชน)

ส่วนงานภูมิศาสตร์
ส่วนงานที่ 1
ส่วนงานที่ 2 และ 3

มีการจัดการ การผลิต และส�ำนักงานในประเทศไทย
มีการด�ำเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น ไม่มีรายได้จากต่างประเทศหรือสินทรัพย์ในต่างประเทศ
ที่มีสาระส�ำคัญ

ในการน�ำเสนอการจ�ำแนกส่วนงานภูมิศาสตร์ รายได้ตามส่วนงานแยกตามที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของลูกค้า สินทรัพย์ตามส่วนงาน
แยกตามสถานที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของสินทรัพย์
ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนงานภูมิศาสตร์
หน่วย : พันบาท

รายได้
2559

ไทย
ญี่ปุ่น
สหราชอาณาจักร
ยุโรป
อื่นๆ
รวม

19,786,704
30,587
109
1,734
5,025
19,824,159

2558

20,100,903
31,854
20,500
3,097
16,651
20,173,005

ลูกค้ารายใหญ่
รายได้จากลูกค้า 2 รายจากส่วนงานที่ 1 ของกลุ่มบริษัทเป็นเงินประมาณ 6,368 ล้านบาท (2558 : 7,623 ล้านบาท)

24. ค่าใช้จ่ายในการขาย
หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม
2559

ค่าขนส่ง
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน
อื่นๆ
รวม

335,829
38,523
4,253
378,605

2558

308,046
30,351
6,417
344,814

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

335,829
33,894
3,276
372,999

308,046
22,817
4,934
335,797
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25. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม
2559

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ค่าเสื่อมราคาและตัดจำ�หน่าย
ค่าเช่าและค่าสาธารณูปโภค
ค่าตัดจำ�หน่ายทรัพย์สิน
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
ค่าภาษีและธรรมเนียมอื่น
ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์
ค่าเบี้ยประกัน
รับจ้างผลิต
ค่าฝึกอบรม
วัสดุสิ้นเปลือง
ขาดทุนจากการขายวัตถุดิบ
ค่าเบี้ยปรับ
ต้นทุนที่เกิดขึ้นในช่วงที่ปริมาณการให้บริการ
ต�่ำกว่าปกติ
อื่นๆ
รวม

2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

2,677,013
292,530
105,199
16,734
28,698
24,492
43
19,000
11,785
4,026
1,848
1,969
21,091
16,297

35,960
278,565
38,474
24,925
72,485
34,586
1,958
16,070
6,095
12,307
5,470
1,270
4,332
59,238
457,912

2,677,309
286,794
104,719
16,166
25,076
18,190
43
8,578
3,629
1,541
1,724
21,054
16,297

34,938
242,530
34,901
22,891
33,599
27,141
1,958
11,391
5,402
11,409
787
3,904
59,740
457,912

11,750
82,455
3,314,930

108,952
10,388
1,168,987

50,061
3,231,181

65,616
47,067
1,061,186

บริ ษั ท สหวิ ริ ย าสตี ล อิ น ดั ส ตรี จํ า กั ด (มหาชน)

26. ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม
2559

ผู้บริหาร
เงินเดือนและค่าแรง
เงินสมทบกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ
เงินชดเชยตามกฎหมาย
ผลประโยชน์ระยะยาว

พนักงานอื่น
เงินเดือนและค่าแรง
เงินสมทบกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ
เงินชดเชยตามกฎหมาย
ผลประโยชน์ระยะยาว
รวม

2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

67,974
4,377
1,914
14
74,279

68,832
3,932
1,931
16
74,711

55,017
4,122
1,914
14
61,067

50,357
2,824
1,809
13
55,003

726,463
32,999
23,391
1,834
784,687
858,996

662,824
35,952
21,529
2,655
722,960
797,671

570,713
24,752
16,057
1,704
613,226
674,293

474,646
25,945
15,279
1,713
517,583
572,586

โครงการสมทบเงินที่ก�ำหนดไว้
กลุ่มบริษัทได้จัดตั้งกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพส�ำหรับพนักงานของกลุ่มบริษัทบนพื้นฐานความสมัครใจของพนักงานในการเป็น
สมาชิกของกองทุน โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมในอัตราร้อยละ 5 ถึงอัตราร้อยละ 10 ของเงินเดือนทุกเดือน และกลุ่มบริษัท
จ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 5 ถึงอัตราร้อยละ 10 ของเงินเดือนของพนักงานทุกเดือน กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพนี้ได้จดทะเบียน
เป็นกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพตามข้อก�ำหนดของกระทรวงการคลังและจัดการกองทุนโดยผู้จัดการกองทุนที่ได้รับอนุญาต
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27. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม
2559

การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำ�เร็จรูป
และงานระหว่างทำ�
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน
ค่าแรงและค่าจ้างเหมาภายนอก
ค่าน�้ำมันเชื้อเพลิงและพลังงานไฟฟ้า
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่าย
ค่าซ่อมบำ�รุง
ค่าขนส่ง
กลับรายการขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือ
ลดลง
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
ค่าใช้จ่ายขั้นต�่ำที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า
ด�ำเนินงาน
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์
ประมาณการขาดทุนจากการชำ�ระบัญชี
ของบริษัทย่อย
ขาดทุนจากการขายวัตถุดิบ
ค่าเบี้ยปรับ
อื่นๆ
รวมต้นทุนขาย ต้นทุนการให้บริการ ค่าใช้จา่ ย
ในการขายและค่าใช้จา่ ยในการบริหาร

2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

(259,240)
13,933,384
722,914
591,598
490,260
188,245
335,829

1,639,638
15,141,971
722,960
235,566
395,289
464,484
159,790
311,324

(237,544)
14,083,206
613,226
585,168
394,502
184,869
335,829

1,689,494
15,077,614
517,583
575,638
345,682
153,244
308,046

(336,749)
160,473

(239,139)
38,474

(336,749)
151,435

(239,139)
34,901

23,794
2,677,309
4,329

34,535
43,960
8,709

23,794
2,677,309
3,933

34,535
34,938
8,017

16,297
340,516

59,970
431,031
1,454,445

16,297
131,966

64,328,526
59,740
431,031
1,406,757

18,888,959

20,903,007

18,627,241

84,766,607

บริ ษั ท สหวิ ริ ย าสตี ล อิ น ดั ส ตรี จํ า กั ด (มหาชน)

28. ต้นทุนทางการเงิน
หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม
2559

ดอกเบี้ยจ่าย
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
ขาดทุนจากสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
รวม

2558
(ปรับปรุงใหม่)

2,625,917
7,285
2,633,202

2,505,730
9,234
2,599
2,517,563

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
(ปรับปรุงใหม่)

2,607,127
6,956
2,614,083

2,474,654
8,909
2,599
2,486,162

29. ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในก�ำไรหรือขาดทุน
หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม
หมายเหตุ

ภาษีเงินได้ของปีปัจจุบัน
สำ�หรับปีปัจจุบัน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
การเปลี่ยนแปลงของผลต่างชั่วคราว
รวม

14

2559

2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

13,924

5,854

-

(12,856)
1,068

(13,709)
(7,855)

(27,840)
(27,840)

(149)
(149)
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ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม

ผลต่างจากการแปลงค่าหน่วยงาน
ในต่างประเทศ
การด้อยค่าของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
จากการตีราคาสินทรัพย์ในงวดก่อน
ค่าเสื่อมราคาของส่วนเกินทุน
จากการตีราคา
ขาดทุนจากการประมาณการ
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
สำ�หรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน
รวม

ก่อนภาษี
เงินได้

2559
รายได้
(ค่าใช้จ่าย)
ภาษีเงินได้

สุทธิ
จากภาษี
เงินได้

-

-

56,226
56,226

ก่อนภาษี
เงินได้

2558
รายได้
(ค่าใช้จ่าย)
ภาษีเงินได้

สุทธิ
จากภาษี
เงินได้

-

(555,555)

-

(555,555)

-

-

(92,130)

18,426

(73,704)

-

-

(179,170)

36,011

(143,159)

50,061
50,061

(826,855)

54,437

(772,418)

(6,165)
(6,165)

หน่วย : พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

การด้อยค่าของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
จากการตีราคาสินทรัพย์ในงวดก่อน
ค่าเสื่อมราคาของส่วนเกินทุน
จากการตีราคา
ขาดทุนจากการประมาณการ
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
สำ�หรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน
รวม

ก่อนภาษี
เงินได้

2559
รายได้
(ค่าใช้จ่าย)
ภาษีเงินได้

สุทธิ
จากภาษี
เงินได้

-

-

-

(92,130)

18,426

(73,704)

-

-

-

(159,637)

32,412

(127,225)

26,936
26,936

(251,767)

50,838

(200,929)

29,680
29,680

(2,744)
(2,744)

ก่อนภาษี
เงินได้

2558
รายได้
(ค่าใช้จ่าย)
ภาษีเงินได้

สุทธิ
จากภาษี
เงินได้

บริ ษั ท สหวิ ริ ย าสตี ล อิ น ดั ส ตรี จํ า กั ด (มหาชน)

การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แท้จริง
งบการเงินรวม
2559
อัตราภาษี
(ร้อยละ)

ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
จำ�นวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้
รายได้ที่ไม่ต้องเสียภาษี
ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี
ผลขาดทุนในปีปัจจุบันที่ไม่รับรู้เป็นสินทรัพย์
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้ที่ไม่ได้บันทึก
ระหว่างปี
ภาษีงวดก่อนที่บันทึกต�่ำไป
รวม

2558
(ปรับปรุงใหม่)

(พันบาท)

20

-

อัตราภาษี
(ร้อยละ)

(2,833,413)
(566,683)
(45,171)
14,096

(พันบาท)

20

(2,987,047)
(597,409)
(25,176)
73,555

106,057

627,104

480,665
12,104
1,068

(85,929)
(7,855)

-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
อัตราภาษี
(ร้อยละ)

ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
จำ�นวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้
รายได้ที่ไม่ต้องเสียภาษี
ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี
ผลขาดทุนในปีปัจจุบันที่ไม่รับรู้เป็นสินทรัพย์
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินที่ไม่ได้บันทึก
ระหว่างปี
รวม

2558
(ปรับปรุงใหม่)

(พันบาท)

20

1

(3,056,665)
(611,333)
(3,060)
4,616

อัตราภาษี
(ร้อยละ)

(พันบาท)

20

(67,250,307)
(13,450,061)
(6,173)
47,226

106,057

593,567

475,880
(27,840)

12,815,292
(149)

-

การลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
พระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิม่ เติมประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 42 พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2559 ให้ปรับลดอัตราภาษีเงินได้นติ บิ คุ คล
เหลืออัตราร้อยละ 20 ของก�ำไรสุทธิส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป
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30. สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนอนุมัติให้กลุ่มบริษัทได้รับสิทธิประโยชน์หลายประการในฐานะผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 เกี่ยวกับ (1) ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนและเหล็กแผ่นรีดร้อนเคลือบน�้ำมัน
(2) บริการขนถ่ายสินค้าส�ำหรับเรือเดินทะเล (3) บริการเรือก�ำลังสูง (4) ผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ์ส�ำหรับงานอุตสาหกรรม
ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล การซ่อมแซมและปรับปรุงอุปกรณ์เครื่องจักรอุตสาหกรรม และโครงสร้างโลหะส�ำหรับงานอุตสาหกรรม
ซึ่งพอสรุปสาระส�ำคัญได้ดังนี้
(ก) ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส�ำหรับเครื่องจักรที่ได้รับอนุมัติโดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
(ข) ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส�ำหรับวัตถุดิบและวัสดุที่จ�ำเป็นที่น�ำเข้ามา
(ค) ได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลส�ำหรับก�ำไรสุทธิทไี่ ด้จากการประกอบกิจการการจ�ำหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อน และเหล็กแผ่น
รีดร้อนเคลือบน�้ำมันรวมกันไม่เกิน 1.6 ล้านตันต่อปี เป็นระยะเวลา 8 ปี นับตั้งแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบ
กิจการนั้น (วันที่ 13 พฤษภาคม 2547)
(ง) ได้ รั บ ยกเว้ น ภาษี เ งิ น ได้ นิ ติ บุ ค คลส� ำ หรั บ ก� ำ ไรสุ ท ธิ ที่ ไ ด้ จ ากการประกอบกิ จ การที่ ไ ด้ รั บ การส่ ง เสริ ม รวมกั น ไม่ เ กิ น
ร้อยละ 100 ของเงินลงทุน ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนเป็นระยะเวลา 8 ปี นับตั้งแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบ
กิจการนั้น (14 พฤศจิกายน 2549) ภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ได้รับยกเว้นดังกล่าวมีจ�ำนวนไม่เกิน 1,146 ล้านบาท ทั้งนี้
จะปรับเปลี่ยนตามจ�ำนวนเงินลงทุนโดยไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนที่แท้จริงในวันเปิดด� ำเนินการตามโครงการ
ที่ได้รับการส่งเสริมและได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส�ำหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการอนุมัติ
(จ) ได้ รั บ ยกเว้ น ภาษี เ งิ น ได้ นิ ติ บุ ค คลส� ำ หรั บ ก� ำ ไรสุ ท ธิ ที่ ไ ด้ จ ากการประกอบกิ จ การที่ ไ ด้ รั บ การส่ ง เสริ ม รวมกั น ไม่ เ กิ น
ร้อยละ 100 ของเงินลงทุน ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนเป็นระยะเวลา 8 ปี นับตั้งแต่วันที่มีรายได้จากการประกอบ
กิจการนั้น (วันที่ 4 กรกฎาคม 2555) ภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ได้รับการยกเว้นดังกล่าวมีจ�ำนวนไม่เกิน 300 ล้านบาท ทั้งนี้
จะปรับเปลี่ยนตามจ�ำนวนเงินลงทุนโดยไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนที่แท้จริงในการเปิดด�ำ เนินงานตามโครงการ
ที่ได้รับการส่งเสริม
(ฉ) ได้ รั บ ยกเว้ น ภาษี เ งิ น ได้ นิ ติ บุ ค คลส� ำ หรั บ ก� ำ ไรสุ ท ธิ ที่ ไ ด้ จ ากการประกอบกิ จ การที่ ไ ด้ รั บ การส่ ง เสริ ม รวมกั น ไม่ เ กิ น
ร้อยละ 100 ของเงินลงทุน ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนเป็นระยะเวลา 8 ปี นับตั้งแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบ
กิจการนั้น ภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ได้รับการยกเว้นดังกล่าวมีจ�ำนวนไม่เกิน 167 ล้านบาท ทั้งนี้จะปรับเปลี่ยนตามจ�ำนวน
เงินลงทุนโดยไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนที่แท้จริงในวันเปิดด�ำเนินการตามโครงการที่ได้รับการส่งเสริม

บริ ษั ท สหวิ ริ ย าสตี ล อิ น ดั ส ตรี จํ า กั ด (มหาชน)

เนือ่ งจากเป็นกิจการทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมการลงทุน กลุม่ บริษทั จะต้องปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขและข้อก�ำหนดตามทีร่ ะบุไว้ในบัตรส่งเสริม
การลงทุน
รายได้ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนและที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม สรุปได้ดังนี้
หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม
2559
กิจการ
กิจการ
ที่ ได้รับ
ที่ ไม่ ได้รับ
การส่งเสริม การส่งเสริม

ขายและบริการต่างประเทศ
ขายและบริการในประเทศ
ตัดรายการระหว่างกัน
รวมรายได้

รวม

37,455
37,455
1,227 20,043,812 20,045,039
(258,335) (258,335)
1,227 19,822,932 19,824,159

2558
กิจการ
กิจการ
ที่ ได้รับ
ที่ ไม่ ได้รับ
การส่งเสริม การส่งเสริม

รวม

72,102
72,102
18,432 20,366,520 20,384,952
(18,237) (265,812) (284,049)
195 20,172,810 20,173,005
หน่วย : พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
กิจการ
กิจการ
ที่ ได้รับ
ที่ ไม่ ได้รับ
การส่งเสริม การส่งเสริม

ขายต่างประเทศ
ขายและบริการในประเทศ
รวมรายได้

-

รวม

  30,587
30,587
19,423,860 19,423,860
19,454,447 19,454,447

2558
กิจการ
กิจการ
ที่ ได้รับ
ที่ ไม่ ได้รับ
การส่งเสริม การส่งเสริม

-

รวม

  31,854   31,854
19,579,724 19,579,724
19,611,578 19,611,578
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31. ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐานส�ำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ค�ำนวณจากขาดทุนส�ำหรับปีที่เป็นส่วนของ
ผูถ้ อื หุน้ สามัญของบริษทั และจ�ำนวนหุน้ สามัญทีอ่ อกจ�ำหน่ายแล้วระหว่างปีแต่ละปีโดยวิธถี วั เฉลีย่ ถ่วงน�ำ้ หนัก แสดงการค�ำนวณ
ดังนี้
หน่วย : พันบาท/พันหุ้น

2559

งบการเงินรวม
2558
(ปรับปรุงใหม่)
การดำ�เนิน การดำ�เนิน
งานต่อเนื่อง
งาน
ที่ยกเลิก

ขาดทุนสำ�หรับปีที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท
จำ�นวนหุ้นสามัญที่ออก ณ วันที่ 1 มกราคม
ผลกระทบจากการแปลงสภาพหุ้นกู้
วันที่ 31 พฤษภาคม 2558
จ�ำนวนหุ้นสามัญโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก
(ขั้นพื้นฐาน)
ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
(ปรับปรุงใหม่)
รวม

(2,869,108) (2,922,698) (38,036,617) (40,959,315) (3,028,826) (67,250,307)
32,166,262 32,166,258 32,166,258 32,166,258 32,166,262 32,166,258
-

4

4

4

-

4

32,166,262 32,166,262 32,166,262 32,166,262 32,166,262 32,166,262
(0.09)
(0.09)
(1.18)
(1.27)
(0.09)
(2.09)

บริ ษั ท สหวิ ริ ย าสตี ล อิ น ดั ส ตรี จํ า กั ด (มหาชน)

32. เครื่องมือทางการเงิน
นโยบายการจัดการความเสี่ยงทางด้านการเงิน
กลุม่ บริษทั มีความเสีย่ งจากการด�ำเนินธุรกิจตามปกติจากการเปลีย่ นแปลงอัตราดอกเบีย้ และอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ
และจากการไม่ปฏิบัติตามข้อก�ำหนดตามสัญญาของคู่สัญญา กลุ่มบริษัทไม่มีการถือหรือออกเครื่องมือทางการที่เป็นตราสาร
อนุพันธ์ เพื่อการเก็งก�ำไรหรือการค้า
การจัดการความเสี่ยงเป็นส่วนที่ส�ำคัญของธุรกิจของกลุ่มบริษัท กลุ่มบริษัทมีระบบในการควบคุมให้มีความสมดุลของระดับ
ความเสี่ยงให้เป็นที่ยอมรับได้ โดยพิจารณาระหว่างต้นทุนที่เกิดจากความเสี่ยงและต้นทุนของการจัดการความเสี่ยง ฝ่ายบริหาร
ได้มีการควบคุมกระบวนการการจัดการความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มั่นใจว่ามีความสมดุลระหว่างความเสี่ยง
และการควบคุมความเสี่ยง
การบริหารจัดการทุน
นโยบายของคณะกรรมการบริษัท คือการรักษาระดับเงินทุนให้มั่นคงเพื่อรักษานักลงทุน เจ้าหนี้และความเชื่อมั่นของตลาด
และก่อให้เกิดการพัฒนาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการได้มกี ารก�ำกับดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน ซึง่ กลุม่ บริษทั พิจารณา
จากสัดส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมด�ำเนินงานต่อส่วนของเจ้าของรวม ซึ่งไม่รวมส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม อีกทั้ง
ยังก�ำกับดูแลระดับการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ
ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย หมายถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดในอนาคตของอัตราดอกเบี้ยในตลาด
ซึง่ ส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินงานและกระแสเงินสดของกลุม่ บริษทั เนือ่ งจากดอกเบีย้ ของหลักทรัพย์ทเี่ ป็นตราสารหนีแ้ ละเงินกูย้ มื
ส่วนใหญ่มีอัตราคงที่ กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินกู้ยืม (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 15)
กลุม่ บริษทั ได้ลดความเสีย่ งดังกล่าวโดยท�ำให้แน่ใจว่าดอกเบีย้ ทีเ่ กิดจากหลักทรัพย์ทเี่ ป็นตราสารหนีแ้ ละเงินกูย้ มื ส่วนใหญ่มอี ตั รา
คงที่ และใช้เครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย เพื่อใช้ในการจัดการ
ความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยที่เกิดจากหลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้และเงินกู้ยืมเป็นการเฉพาะ
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อัตราดอกเบีย้ ทีแ่ ท้จริงของหนีส้ นิ ทางการเงินทีม่ ภี าระดอกเบีย้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม และระยะทีค่ รบก�ำหนดช�ำระหรือก�ำหนดอัตรา
ใหม่มีดังนี้

ปี 2559
หมุนเวียน
เจ้าหนี้อื่นภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการ
- ที่ไม่มีหลักประกัน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
- ส่วนที่มีหลักประกัน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
- ที่มีหลักประกัน
- ที่ไม่มีหลักประกัน
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
ประมาณการหนี้สินผลขาดทุน
จากการเป็นผู้ค�้ำประกัน
ไม่หมุนเวียน
เจ้าหนี้อื่นภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการ  
- ที่ไม่มีหลักประกัน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
- ที่มีหลักประกัน
- ที่ไม่มีหลักประกัน
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
ประมาณการหนี้สินผลขาดทุน
จากการเป็นผู้ค�้ำประกัน
รวม

อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริง
(ร้อยละต่อปี)

งบการเงินรวม
ภายใน 1 ปี หลังจาก 1 ปี หลังจาก 5 ปี
แต่ภายใน 5 ปี
(พันบาท)

รวม

1.00 - 7.50

23,470

-

-

23,470

MOR

112,362

-

-

112,362

MLR
1.00 - 28.00
6.50 - 7.56
0.39 - 6.69

771,677
241,942
48,705
1,000

-

-

771,677
241,942
48,705
1,000

LIBOR+4.50

455,667

-

-

455,667

1.00 - 7.50

-

114,722

1,453,382

1,568,104

MLR
1.00 - 28.00
6.50 - 7.56

-

3,086,709 5,401,740 8,488,449
1,183,358 14,927,620 16,110,978
37,111
37,111

LIBOR+4.50

1,654,823

2,191,899 26,297,730 28,489,629
6,613,799 48,080,472 56,349,094

บริ ษั ท สหวิ ริ ย าสตี ล อิ น ดั ส ตรี จํ า กั ด (มหาชน)

ปี 2558
หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
- ส่วนที่มีหลักประกัน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ส่วนที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี
เงินกู้ยืมระยะยาวที่จัดประเภท
เป็นหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
ส่วนที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
ส่วนที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี
ประมาณการหนี้สินผลขาดทุน
จากการเป็นผู้ค�้ำประกัน
ไม่หมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
รวม

อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริง
(ร้อยละต่อปี)

งบการเงินรวม
ภายใน 1 ปี หลังจาก 1 ปี หลังจาก 5 ปี
แต่ภายใน 5 ปี
(พันบาท)

รวม

3.35 - 18.00,
MOR
12,159,100

-

-

12,159,100

6.75 - 23.00

7,033,462

-

-

7,033,462

6.75 - 23.00

6,629,285

-

-

6,629,285

6.50 - 7.56

68,763

-

-

68,763

0.39 - 6.69

3,630

-

-

3,630

7.50 - 18.00 30,034,116

-

-

30,034,116

-

72,005
1,003
56,001,364

6.50 - 7.56
0.39 - 6.69

55,928,356

72,005
1,003
73,008
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อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริง

ปี 2559
หมุนเวียน
เจ้าหนี้อื่นภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการ
- ที่ไม่มีหลักประกัน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
- ที่มีหลักประกัน
- ที่ไม่มีหลักประกัน
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
ประมาณการหนี้สินผลขาดทุน
จากการเป็นผู้ค�้ำประกัน
ไม่หมุนเวียน
เจ้าหนี้อื่นภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการ  
- ที่ไม่มีหลักประกัน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
- ที่มีหลักประกัน
- ที่ไม่มีหลักประกัน
ประมาณการหนี้สินผลขาดทุน
จากการเป็นผู้ค�้ำประกัน
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ภายใน 1 ปี หลังจาก 1 ปี หลังจาก 5 ปี
แต่ภายใน 5 ปี

(ร้อยละต่อปี)

รวม

(พันบาท)

1.00 - 7.50

23,470

-

-

23,470

MLR
1.00 - 28.00
4.76 - 6.69

771,677
241,942
840

-

-

771,677
241,942
840

LIBOR+4.50

455,667

-

-

455,667

1.00 - 7.50

-

114,722

1,453,382

1,568,104

MLR
1.00 - 2.80

-

3,086,709 5,401,740 8,488,449
1,183,358 14,927,620 16,110,978

LIBOR+4.50

1,493,596

2,191,899 26,297,730 28,489,629
6,576,688 48,080,472 56,150,756

บริ ษั ท สหวิ ริ ย าสตี ล อิ น ดั ส ตรี จํ า กั ด (มหาชน)

อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริง

ปี 2558
หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน - ส่วนที่ไม่มีหลักประกัน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ส่วนที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี
เงินกู้ยืมระยะยาวที่จัดประเภท
เป็นหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
ส่วนที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี
ประมาณการหนี้สินผลขาดทุน
จากการเป็นผู้ค�้ำประกัน
ไม่หมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ภายใน 1 ปี หลังจาก 1 ปี หลังจาก 5 ปี
แต่ภายใน 5 ปี

(ร้อยละต่อปี)

รวม

(พันบาท)

3.35 - 18.00 11,888,671

-

-

11,888,671

8,000

-

-

8,000

6.75 - 23.00

7,033,462

-

-

7,033,462

6.75 - 23.00

6,629,285

-

-

6,629,285

4.76 - 6.69

2,912

-

-

2,912

7.50 - 18.00 30,034,116

-

-

30,034,116

4.76 - 6.69

  843
843

-

843
55,597,289

8.50

55,596,446

ความเสี่ยงจากเงินตราต่างประเทศ
กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งเกิดจากการซื้อสินค้าและการขายสินค้าที่เป็นเงินตรา
ต่างประเทศ กลุ่มบริษัทได้ท�ำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึ่งรายการดังกล่าวจะมีอายุไม่เกินหนึ่งปี เพื่อป้องกัน
ความเสีย่ งของหนีส้ นิ ทางการเงินทีเ่ ป็นเงินตราต่างประเทศ สัญญาซือ้ ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ณ วันทีร่ ายงานเป็นรายการ
ที่เกี่ยวข้องกับรายการซื้อและขายสินค้าที่เป็นเงินตราต่างประเทศในงวดถัดไป
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม กลุม่ บริษทั และบริษทั มีความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศอันเป็นผลมาจากการมีสนิ ทรัพย์
และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศดังนี้
หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม
2559

เงินเหรียญสหรัฐอเมริกา
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้า
หนี้สินทางการเงินที่มีภาระดอกเบี้ย
เจ้าหนี้การค้า
ประมาณการหนี้สินภายใต้สัญญาค�้ำประกัน
และอื่นๆ
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
ยอดบัญชีในงบดุลที่มีความเสี่ยง
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
ยอดความเสี่ยงคงเหลือสุทธิ
เงินปอนด์สเตอร์ลิง
ลูกหนี้การค้า
หนี้สินทางการเงินที่มีภาระดอกเบี้ย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
ยอดบัญชีในงบดุลที่มีความเสี่ยง
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
ยอดความเสี่ยงคงเหลือสุทธิ

2558

23

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

23

(28,384,212)
(1,905,141)

1,496
(29,976,133)
(2,587,002)

(28,384,212)
(1,895,211)

(29,976,133)
(2,576,387)

(30,289,330)
(5,632)
(30,283,698)

(30,534,752)
(889,096)
(63,985,487)
(1,506)
(63,983,981)

(30,279,400)
(30,279,400)

(30,534,752)
(889,096)
(63,976,368)
(63,976,368)

(46,237)
(3,121)
(49,358)
(49,358)

547
(57,983)
(3,785)
(61,221)
(61,221)

(46,237)
(3,121)
(49,358)
(49,358)

(57,983)
(3,785)
(61,768)
(61,768)

บริ ษั ท สหวิ ริ ย าสตี ล อิ น ดั ส ตรี จํ า กั ด (มหาชน)

หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

2558

เงินยูโร
ลูกหนี้การค้า
เจ้าหนี้การค้า
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
ยอดบัญชีในงบดุลที่มีความเสี่ยง
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
ยอดความเสี่ยงคงเหลือสุทธิ

449
(113,001)
(5,721)
(118,273)
(118,273)

627
(4,844)
(7,606)
(11,823)
(11,823)

(113,001)
(5,721)
(118,722)
(118,722)

(4,844)
(7,606)
(12,450)
(12,450)

เงินเยนญี่ปุ่น
เจ้าหนี้การค้า
ยอดบัญชีในงบดุลที่มีความเสี่ยง
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
ยอดความเสี่ยงคงเหลือสุทธิ

(328)
(328)
(328)

(319)
(319)
(319)

(299)
(299)
(299)

(291)
(291)
(291)

600
600

462
462
(468)
(6)

-

-

เงินเหรียญออสเตรเลีย
ลูกหนี้การค้า
ยอดบัญชีในงบดุลที่มีความเสี่ยง
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
ยอดความเสี่ยงคงเหลือสุทธิ

600

ความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ
ความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ คือความเสี่ยงที่ลูกค้าหรือคู่สัญญาไม่สามารถช�ำระหนี้แก่กลุ่มบริษัทตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้เมื่อ
ครบก�ำหนด
ฝ่ายบริหารได้ก�ำหนดนโยบายทางด้านสินเชื่อเพื่อควบคุมความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อดังกล่าวอย่างสม�่ำเสมอ โดยการวิเคราะห์
ฐานะทางการเงินของลูกค้าทุกรายที่ขอวงเงินสินเชื่อในระดับหนึ่งๆ ณ วันที่รายงานไม่พบว่ามีความเสี่ยงจากสินเชื่อที่เป็นสาระ
ส�ำคัญ ความเสี่ยงสูงสุดทางด้านสินเชื่อแสดงไว้ในราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงินแต่ละรายการในงบดุล อย่างไรก็ตาม
เนื่องจากกลุ่มบริษัทมีฐานลูกค้าจ�ำนวนมาก ฝ่ายบริหารไม่ได้คาดว่าจะเกิดผลเสียหายที่มีสาระส�ำคัญจากการเก็บหนี้ไม่ได้
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ความเสี่ยงจากสภาพคล่อง
กลุม่ บริษทั มีการควบคุมความเสีย่ งจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดให้เพียงพอ
ต่อการด�ำเนินงานของกลุ่มบริษัท และเพื่อท�ำให้ผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสดลดลง
การก�ำหนดมูลค่ายุติธรรม
นโยบายการบัญชีและการเปิดเผยของกลุ่มบริษัท ก�ำหนดให้มีการก�ำหนดมูลค่ายุติธรรมทั้งสินทรัพย์และหนี้สินทั้งทางการเงิน
และไม่ใช่ทางการเงิน มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จ�ำนวนเงินที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์หรือช�ำระหนี้สินกัน
ในขณะที่ทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนกัน และสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะ
ของผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน วัตถุประสงค์ของการวัดมูลค่าและหรือการเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมถูกก�ำหนดโดยวิธีต่อไปนี้ ข้อมูล
เพิ่มเติมเกี่ยวกับสมมติฐานในการก�ำหนดมูลค่ายุติธรรมถูกเปิดเผยในหมายเหตุที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์และหนี้สินนั้นๆ
มูลค่ายุติธรรมของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ระยะสั้นอื่นๆ เป็นมูลค่าที่ใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชี
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็นตราสารทุนและตราสารหนี้ที่ถือไว้เพื่อค้า ที่จะถือไว้จนครบก�ำหนด และเผื่อขาย
พิจารณาโดยอ้างอิงกับราคาเสนอซื้อ ณ วันที่ในรายงาน มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนที่จะถือไว้จนครบก�ำหนดถูกพิจารณา
เพื่อความมุ่งหมายในการเปิดเผยในงบการเงินเท่านั้น
มูลค่ายุติธรรมของสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยถือตามราคาอ้างอิงของนายหน้า ราคาอ้างอิงเหล่านั้นสามารถทดสอบ
หาความสมเหตุสมผลได้ ด้วยการคิดลดประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต ภายใต้ข้อก�ำหนดต่างๆ และวันสิ้นสุดของแต่ละ
สัญญา และโดยการใช้อัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดของเครื่องมือทางการเงินที่คล้ายคลึงกัน ณ วันที่วัดมูลค่า
หากมีราคาตลาด มูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าถือตามราคาตลาดของวันที่ท�ำสัญญาล่วงหน้า
ในกรณีทไี่ ม่มรี าคาตลาด ให้ประมาณมูลค่ายุตธิ รรมโดยการคิดลดจากผลต่างระหว่างราคาล่วงหน้าตามสัญญา กับราคาล่วงหน้า
ของสัญญาปัจจุบัน ณ วันที่รายงานที่ครบก�ำหนดในวันเดียวกัน โดยใช้อัตราดอกเบี้ยประเภทที่ใช้กับธุรกรรมการเงินที่ปลอด
ความเสี่ยง เช่น พันธบัตรรัฐบาล
มูลค่ายุติธรรมของหนี้สินทางการเงินที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธุ์ ซึ่งพิจารณาเพื่อจุดประสงค์ในการเปิดเผยในงบการเงิน ค�ำนวณ
จากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดในอนาคตของเงินต้นและดอกเบี้ย ซึ่งคิดลดโดยใช้อัตราดอกเบี้ยในท้องตลาด ณ วันที่
ในรายงาน ในกรณีของหุ้นกู้แปลงสภาพ อัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดพิจารณาจากหนี้สินที่มีความคล้ายคลึงกันซึ่งไม่มีสิทธิเลือก
แปลงสภาพ ส�ำหรับหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน อัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดพิจารณาจากสัญญาเช่าที่มีความคล้ายคลึงกัน

บริ ษั ท สหวิ ริ ย าสตี ล อิ น ดั ส ตรี จํ า กั ด (มหาชน)

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินพร้อมทั้งมูลค่าตามบัญชีตามที่ปรากฏในงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่
31 ธันวาคม มีดังนี้
หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม
มูลค่ายุติธรรม
ระดับ 2

งบการเงินเฉพาะกิจการ

มูลค่า
ตามบัญชี

มูลค่ายุติธรรม
ระดับ 2

มูลค่า
ตามบัญชี

ปี 2559
หมุนเวียน
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ - หนี้สิน
รวม

5,551
5,551

5,632
5,632

-

-

ปี 2558
หมุนเวียน
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ - หนี้สิน
รวม

1,952
1,952

1,974
1,974

-

-

33. ภาระผูกพันกับบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม
2559

ภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุน
สัญญาที่ยังไม่ได้รับรู้
เครื่องจักรและอุปกรณ์
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

2558

7
7

47
47

7
7

44
44

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริษัทมีรายจ่ายฝ่ายทุนจ�ำนวน 4.5 ล้านบาท และจ�ำนวน 0.06 ล้านยูโร (2558 : 42.7 ล้านบาท
จ�ำนวน 0.06 ล้านยูโร และจ�ำนวน 0.03 ล้านปอนด์) ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อและติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีรายจ่ายฝ่ายทุนจ�ำนวน 4.5 ล้านบาท และจ�ำนวน 0.06 ล้านยูโร (2558 : 39.9 ล้านบาท
จ�ำนวน 0.06 ล้านยูโร และจ�ำนวน 0.03 ล้านปอนด์) ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อและติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์
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หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม
2559

ภาระผูกพันจากสัญญาเช่าดำ�เนินงาน
ที่ยกเลิกไม่ได้
ภายในระยะเวลาหนึ่งปี
ระยะเวลามากกว่าหนึ่งปีถึงห้าปี
รวม
ภาระผูกพันอื่นๆ
สัญญาซื้อวัตถุดิบ
หนังสือค้ำ�ประกันจากธนาคาร
สัญญาอื่นๆ
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

2558

8
1
9

16
5
21

5
1
6

14
3
17

1,493
150
97
1,740

560
176
645
1,381

1,493
106
90
1,689

559
106
635
1,300

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริษัทมีหนังสือค�้ำประกันที่ออกโดยธนาคารในนามบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับ
ภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของกลุ่มบริษัท ซึ่งประกอบด้วยหนังสือค�้ำประกันเพื่อค�้ำประกัน

• การจัดตั้งท�ำเนียบท่าเทียบเรือและโรงพักสินค้าให้ไว้แก่กรมศุลกากรจ�ำนวน 11 ล้านบาท (2558 : จ�ำนวน 11 ล้านบาท)
• การปฏิบัติงานตามสัญญาจ�ำนวน 298 ล้านบาท และจ�ำนวน 0.02 ล้านปอนด์สเตอร์ลิง (2558 : จ�ำนวน 54.8 ล้านบาท
จ�ำนวน 0.03 ล้านปอนด์สเตอร์ลิง และจ�ำนวน 0.03 ล้านเหรียญออสเตรเลีย) และ

• การใช้ไฟฟ้าจ�ำนวน 106.7 ล้านบาท (2558 : จ�ำนวน 106.7 ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันอื่นจากการท�ำสัญญาซื้ออะไหล่และวัสดุ อุปกรณ์และสัญญาซ่อมบ�ำรุง
เป็นจ�ำนวน 84 ล้านบาท จ�ำนวน 0.3 ล้านเหรียญสหรัฐ จ�ำนวน 0.1 ล้านยูโร และจ�ำนวน 0.1 ล้านเยนญี่ปุ่น (2558 : จ�ำนวน
122.7 ล้านบาท จ�ำนวน 2.8 ล้านเหรียญสหรัฐ จ�ำนวน 1.8 ล้านยูโร จ�ำนวน 6.5 ล้านปอนด์สเตอร์ลิง และจ�ำนวน 3.4 ล้านเยน
ญี่ปุ่น)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีภาระผูกพันอื่นจากการท�ำสัญญาซื้ออะไหล่และวัสดุอุปกรณ์และสัญญาซ่อมบ�ำรุง
เป็นจ�ำนวน 77 ล้านบาท จ�ำนวน 0.3 ล้านเหรียญสหรัฐ และจ�ำนวน 0.1 ล้านยูโร (2558 : จ�ำนวน 112.9 ล้านบาท จ�ำนวน
2.8 ล้านเหรียญสหรัฐ จ�ำนวน 6.5 ล้านปอนด์สเตอร์ลิง จ�ำนวน 1.8 ล้านยูโร และจ�ำนวน 3.4 ล้านเยนญี่ปุ่น)

บริ ษั ท สหวิ ริ ย าสตี ล อิ น ดั ส ตรี จํ า กั ด (มหาชน)

34. หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม กลุ่มบริษัทมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการที่ธนาคารได้ออกหนังสือค�้ำประกัน ในเรื่องดังต่อไปนี้
หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม
2559

การใช้ไฟฟ้า
การประกันผลงาน
อื่นๆ
รวม

106,652
30,976
12,315
149,943

2558

106,652
56,494
13,160
176,306

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

104,452
1,110
105,562

104,452
1,110
105,562

ข้อพิพาทและคดีความ
ก) ที่ดินในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เมือ่ วันที่ 9 กรกฎาคม 2553 ส�ำนักงานทีด่ นิ จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ สาขาบางสะพานได้เรียกให้บริษทั และบริษทั ย่อยท�ำการส่ง
หนังสือรับรองการท�ำประโยชน์ (น.ส. 3 ก.) (“หนังสือรับรอง”) ของบริษทั และบริษทั ย่อยแห่งหนึง่ จ�ำนวนหลายแปลง (มูลค่ารวม
123.1 ล้านบาทของบริษทั และ 187.6 ล้านบาทของบริษทั ย่อย) เพือ่ ท�ำการยกเลิก ต่อมาส�ำนักงานทีด่ นิ จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์
สาขาบางสะพานได้ออกประกาศการด�ำเนินการออกใบแทนหนังสือรับรองการท�ำประโยชน์ (น.ส. 3 ก.) บริษทั และบริษทั ย่อย
ได้ยื่นฟ้องเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาบางสะพาน ต่อศาลปกครองกลาง เพื่อขอให้ศาลปกครองกลาง
มีค�ำพิพากษาเพิกถอนการออกประกาศ พร้อมกันนี้บริษัทและบริษัทย่อยยังได้ยื่นค�ำร้องขอให้ศาลปกครองกลางก�ำหนด
มาตรการหรือวิธีการคุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวแก่ผู้ฟ้องคดีด้วย โดยศาลได้รับค�ำฟ้องไว้พิจารณาแล้ว ซึ่งปัจจุบัน
อยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาล อย่างไรก็ตามในการจัดท�ำงบการเงิน บริษัทและบริษัทย่อยได้บันทึกค่าเผื่อการด้อยค่า
ของที่ดินและสินทรัพย์ที่ตั้งอยู่บนที่ดินดังกล่าวทั้งจ�ำนวนในปี 2550 และ 2551 แล้วตามล�ำดับ
วันที่ 1 กันยายน 2553 บริษทั และบริษทั ย่อยได้ยนื่ ฟ้องอธิบดีกรมทีด่ นิ และรองปลัดกระทรวงมหาดไทยต่อศาลปกครองกลาง
โดยขอให้ศาลปกครองกลางมีค�ำพิพากษาเพิกถอนค�ำสั่งอธิบดีกรมที่ดินลงวันที่ 5 มกราคม 2553 ที่ได้มีค�ำสั่งเพิกถอน
และแก้ไขรูปแผนที่และเนื้อที่ของหนังสือรับรอง และให้เพิกถอนค�ำวินิจฉัยอุทธรณ์ของรองปลัดกระทรวงมหาดไทย รวมทั้ง
ได้ขอให้ศาลไต่สวนค�ำร้องขอทุเลาค�ำบังคับตามค�ำสัง่ ทางปกครองดังกล่าว ขณะนีค้ ดีอยูร่ ะหว่างศาลส่งค�ำให้การของผูถ้ กู ฟ้อง
ให้แก่บริษัท และบริษัทย่อย นอกจากนั้นศาลได้มีค�ำสั่งให้รวมการพิจารณาคดีนี้ เข้ากับคดีซึ่งบริษัทและบริษัทย่อยได้ยื่น
ฟ้องเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาบางสะพาน ดังกล่าวข้างต้นแล้ว
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2553 นายอ�ำเภอบางสะพาน ในฐานะเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติป่าคลอง
แม่รำ� พึง จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ ได้มคี ำ� สัง่ เป็นหนังสือแจ้งแก่บริษทั และบริษทั ย่อย ให้ออกจากทีด่ นิ และงดเว้นการกระท�ำ
ใดๆ ในเขตที่ดิน ซึ่งอธิบดีกรมที่ดินได้มีค�ำสั่งให้เพิกถอนเอกสารสิทธิ์ที่ดินตามหนังสือรับรอง และส�ำนักงานที่ดินจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ได้ออกใบแทนหนังสือรับรองภายในวันที่ 30 มกราคม 2554
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เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2554 บริษัทและบริษัทย่อยได้ยื่นฟ้องต่อต่อศาลปกครองกลาง โดยขอให้เพิกถอนค�ำสั่งนายอ�ำเภอ
บางสะพาน ทีม่ คี ำ� สัง่ เมือ่ วันที่ 20 ธันวาคม 2553 ให้บริษทั และบริษทั ย่อยออกจากป่าสงวนแห่งชาติปา่ คลองแม่รำ� พึง จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์และงดเว้นการกระท�ำใดๆ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง
เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2556 ศาลปกครองกลางมีค�ำสั่งทุเลาการบังคับคดีที่สั่งให้บริษัทและบริษัทย่อยออกจากป่าสงวน
แห่งชาติ ป่าคลองแม่รำ� พึง จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ และงดเว้นการกระท�ำใดๆ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ อย่างไรก็ตามฝ่ายบริหาร
ของบริษัทและบริษัทย่อยเชื่อว่าผลการพิจารณาจะไม่มีผลกระทบต่อการด�ำเนินงานในอนาคตของบริษัทและบริษัทย่อย
ข) สินค้าระหว่างทาง
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2559 บริษัทได้ยื่นค�ำร้องต่อศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางให้มีค�ำสั่ง
กักเรือเอ็ม.วี. พานอร์มิติส. เอวี. เนื่องจากบริษัทมีสิทธิฟ้องร้องด� ำเนินคดีหลังจากเรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ในการส่งมอบ
เหล็กแท่งแบนจ�ำนวน 38,016.95 เมตริกตัน อันเป็นการผิดสัญญารับขนของทางทะเล แม้ว่าบริษัทจะเป็นผู้รับใบตราส่ง
และเป็นผู้ทรงใบตราส่งมีสิทธิรับมอบเหล็กแท่งแบนดังกล่าว ซึ่งได้ขนมากับเรือเอ็ม.วี. พานอร์มิติส. เอวี. บริษัทประสงค์
ให้เรือเอ็ม.วี. พานอร์มิติส. เอวี. ส่งมอบสินค้าให้แก่บริษัท ณ ท่าเรือประจวบ อ�ำเภอบางสะพาน ประเทศไทย ซึ่งเป็นท่าเรือ
ปลายทาง
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2559 ศาลได้มีค�ำสั่งให้กักเรือเอ็ม.วี. พานอร์มิติส. เอวี. โดยก�ำหนดเงื่อนไขให้บริษัทวางเงินต่อศาล
จ�ำนวน 10 ล้านบาท เพื่อประกันความเสียหายหรือความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากการกักเรือ ศาลอาจมีค�ำสั่งปล่อยเรือ
หากผูม้ สี ว่ นได้เสียวางเงินจ�ำนวน 20 ล้านบาท เพือ่ เป็นประกันการช�ำระหนีต้ อ่ บริษทั ในวันที่ 19 สิงหาคม 2559 เจ้าพนักงาน
บังคับคดีและตัวแทนบริษัทได้ส่งหมายกักเรือแก่นายเรือของเรือเอ็ม.วี. พานอร์มิติส. เอวี. โดยเรือดังกล่าวถูกศาลมีค�ำสั่ง
ให้กักไว้และจอดทอดสมออยู่กลางทะเล ด้านหลังเกาะสีชัง อ�ำเภอสีชัง จังหวัดชลบุรี จนถึงปัจจุบัน
เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2559 บริษัทได้ยื่นฟ้องบริษัท เซาท์ เคป นาวิเกชั่น เอส.เอ. และบริษัท ยูนิบัลค์ ชิปปิ้ง เอ็นเตอร์ไพร้ส
เอส.เอ. ซึ่งเป็นเจ้าของและผู้จัดการเรือเอ็ม.วี. พานอร์มิติส. เอวี. และในวันที่ 13 ตุลาคม 2559 บริษัทได้ยื่นฟ้อง
นายโซริน โลซิฟ โอโปรอิอู ซึ่งเป็นนายเรือรวมถึงเจ้าหน้าที่และลูกเรือ เนื่องจากไม่ส่งมอบเหล็กแท่งแบนให้กับบริษัท
ทั้งที่มีหน้าที่ตามใบตราส่งและผิดสัญญารับขนของทางทะเล
เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2559 บริษัทได้ยื่นค�ำร้องขอให้ศาลมีค�ำสั่งคุ้มครองชั่วคราวก่อนพิพากษาในคดีที่บริษัทฟ้องเจ้าของ
และผู้จัดการเรือและศาลนัดไต่สวนค�ำร้องในวันที่ 11 เมษายน 2560
สินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2554 บริษัทได้ยื่นฟ้องต่อกรมที่ดินและกรมการปกครองโดยบริษัทได้เรียกร้องค่าเสียหายกรณีถูกเพิกถอน
เอกสารสิทธิ์ที่ดินตามหนังสือรับรองการท�ำประโยชน์ (น.ส.3 ก) ขณะนี้อยู่ในระหว่างรอค�ำสั่งศาลปกครองในการรับค�ำฟ้อง
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35. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลาที่รายงาน
ก) ภายหลังวันทีส่ นิ้ สุดรอบระยะเวลารายงาน การด�ำเนินงานของกลุม่ บริษทั และบริษทั ทีอ่ ำ� เภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์
ได้รบั ผลกระทบจากสถานการณ์นำ�้ ท่วมใหญ่ทางภาคใต้ของไทย โดยน�ำ้ ได้เข้าท่วมโรงงานในระหว่างวันที่ 9 - 13 มกราคม 2560
ส่งผลให้การผลิตที่โรงงานดังกล่าวต้องหยุดชะงักลงชั่วคราว กลุ่มบริษัทและบริษัทได้เริ่มด�ำเนินการผลิตเป็นปกติในวันที่
23 มกราคม 2560 ทั้ ง นี้ ก ลุ ่ ม บริ ษั ท และบริ ษั ท และตั ว แทนของบริ ษั ท ประกั น ภั ย อยู ่ ร ะหว่ า งการด� ำ เนิ น การส� ำ รวจ
และประเมินผลกระทบจากน�้ำท่วม ซึ่ง ณ วันที่อนุมัติงบการเงินนี้ กลุ่มบริษัทและบริษัทยังไม่สามารถประเมินและรายงาน
ผลกระทบที่มีต่อสินทรัพย์และการด�ำเนินงานของกลุ่มบริษัทและบริษัท โดยผู้บริหารคาดว่าจะสามารถประเมินผลเสียหาย
จากน�้ำท่วมดังกล่าวแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่สองของปี 2560
ข) เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติหลักเกณฑ์ให้บริษัทลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
จ�ำนวน 32.2 ล้านหุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1 บาท โดยการลดจ�ำนวนหุน้ ให้เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุน้ ของผูถ้ อื หุน้ แต่ละราย
ในอัตราส่วนหุ้นเดิมก่อนลดทุนจ�ำนวน 28.9 หุ้นต่อ 1 หุ้น ซึ่งเป็นไปตามแผนฟื้นฟูกิจการที่ได้ก�ำหนดไว้ โดยเมื่อทราบ
จ�ำนวนหุ้นที่แน่นอนแล้ว บริษัทต้องน�ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ และต้องได้รับการอนุมัติ
จากศาลล้มละลายกลาง ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 2 ของปี 2560

36. มาตรฐานการรายงานทางการเงินไทยที่ยังไม่ได้ใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่หลายฉบับได้มีการประกาศและยังไม่มีผลบังคับใช้และไม่ได้น�ำมาใช้
ในการจัดท�ำงบการเงินนี้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่เหล่านี้อาจเกี่ยวข้องกับการด�ำเนินงาน
ของกลุ่มบริษัทและบริษัท และถือปฏิบัติกับงบการเงินส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560
กลุ่มบริษัทและบริษัทไม่มีแผนที่จะน�ำมาตรฐานการรายงานทางการเงินเหล่านี้มาใช้ก่อนวันถือปฏิบัติ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2559)

เรื่อง
การนำ�เสนองบการเงิน
สินค้าคงเหลือ
งบกระแสเงินสด
นโยบายการบัญชี การเปลีย่ นแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
ภาษีเงินได้
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สัญญาเช่า
รายได้
ผลประโยชน์ของพนักงาน
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
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264

รายงานประจํ า ปี 2559

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 104 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 107 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5
(ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8
(ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10
(ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11
(ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12
(ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13
(ปรับปรุง 2559)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15
(ปรับปรุง 2559)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27
(ปรับปรุง 2559)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2559)

เรื่อง
ต้นทุนการกู้ยืม
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
กำ�ไรต่อหุ้น
การรายงานทางการเงินระหว่างกาล
การด้อยค่าของสินทรัพย์
ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
การบัญชีสำ�หรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา
การแสดงรายการและการเปิดเผย ข้อมูลสำ�หรับเครื่องมือทางการเงิน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำ�เนินงานที่ยกเลิก
ส่วนงานดำ�เนินงาน
งบการเงินรวม
การร่วมการงาน
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น
การวัดมูลค่ายุติธรรม
สัญญาเช่าดำ�เนินงาน-สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า
การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทำ�ขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย
การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะ
และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2559)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 14 (ปรับปรุง 2559)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2559)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2559)
ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 5/2559

เรื่อง
สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนรื้อถอน การบูรณะ และการปรับปรุง
สภาพแวดล้อม
การรายงานทางการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
ข้อจ�ำกัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อก�ำหนดเงินทุนขั้นต�่ำ
และปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี้ ส�ำหรับมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า
แนวปฏิบัติทางการบัญชีสำ�หรับการตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงิน
และหนี้สินทางการเงิน

กลุม่ บริษทั และบริษทั ได้ประเมินในเบือ้ งต้นถึงผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ ต่องบการเงินรวมของบริษทั จากการถือปฏิบตั ติ ามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่เหล่านี้ ซึ่งคาดว่าไม่มีผลกระทบที่มีสาระส�ำคัญต่องบการเงินในงวดที่ถือปฏิบัติ

37. การจัดประเภทรายการใหม่
รายการบางรายการในงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 และ 31 ธันวาคม 2558 ได้มีการจัดประเภทรายการ
ใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการน�ำเสนอในงบการเงินปี 2559 ดังนี้
หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม
2558
ก่อนจัด
ประเภทใหม่

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
สินค้าคงเหลือ
ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์
รวม

13,628,692
45,013,547

จัดประเภทใหม่

(564,720)
564,720
-

หลังจัด
ประเภทใหม่

13,063,972
45,578,267
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รายงานประจํ า ปี 2559

หน่วย : พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
ก่อนจัด
ประเภทใหม่

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
สินค้าคงเหลือ
ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์
รวม

10,137,418
10,383,109

จัดประเภทใหม่

(564,720)
564,720
-

หลังจัด
ประเภทใหม่

9,572,698
10,947,829

หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม
2558
ก่อนจัด
ประเภทใหม่

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
สินค้าคงเหลือ
ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์
รวม

3,483,343
11,628,994

จัดประเภทใหม่

(534,787)
534,787
-

หลังจัด
ประเภทใหม่

2,948,556
12,163,781

หน่วย : พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
ก่อนจัด
ประเภทใหม่

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
สินค้าคงเหลือ
ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์
รวม

3,474,190
10,064,265

จัดประเภทใหม่

(534,787)
534,787
-

การจัดประเภทรายการใหม่นี้ เนื่องจากผู้บริหารเห็นว่ามีความเหมาะสมกับธุรกิจของกลุ่มบริษัทมากกว่า

หลังจัด
ประเภทใหม่

2,939,403
10,599,052

รายงานประจำาปี 2559
บริ ษั ท สหวิ ริ ย าสตี ล อิ น ดั ส ตรี จำ า กั ด (มหาชน)

รายงานประจำ�ปี 2558 บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน)

www.ssi-steel.com

สำ�นักงานโรงงาน :
9 หมู่ที่ 7 ถนนบ้านกลางนา - ยายพลอย
ตำ�บลแม่รำ�พึง อำ�เภอบางสะพาน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140
โทรศัพท์ : 0-3269-1403-5,
		 0-3269-1412-5,
		 0-3269-1419-20
โทรสาร : 0-3269-1416,
		 0-3269-1421

www.ssi-steel.com

สำ�นักงานใหญ่ :
28/1 อาคารประภาวิทย์ ชั้น 2 - 3
ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ : 0-2238-3063-82,
		 0-2630-0280-6
โทรสาร : 0-2236-8890,
		 0-2236-8892

