
 

 

 
 
 
 
 
 
 

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
รายงานของผู้สอบบัญชีและข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาล 
ส าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/ สอบทานแล้ว) 

 
 



 

 

 
 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอ  ผู้ถือหุ้นบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ ากัด (มหาชน) 
 
ข้าพเจ้าได้รับการว่าจ้างให้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 
2560 งบก าไรขาดทุนรวมและงบก าไรขาดทุนเฉพาะกิจการ งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
เฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะ
กิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันเดียวกัน  และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินแบบย่อ ของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ ากัด (มหาชน)  และบริษัทย่อย และของเฉพาะบริษัท 
สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ ากัด (มหาชน) ตามล าดับ ซึ่งผู้บริหารของกิจการเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท าและน าเสนอ
ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่านี้ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วน
ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการให้ข้อสรุปเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวจากผลการสอบทานของ
ข้าพเจ้า 
 
ขอบเขตการสอบทาน 
 
ยกเว้นเรื่องที่ได้กล่าวไว้ในวรรคเกณฑ์ในการไม่ให้ข้อสรุป ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน 
รหัส 2410 “การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดังกล่าว
ประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบถามบุคลากรซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้รับผิดชอบด้านการเงินและบัญชีและการวิเคราะห์
เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอื่น การสอบทานนี้มีขอบเขตจ ากัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีท า
ให้ข้าพเจ้าไม่สามารถได้ความเชื่อมั่นว่าจะพบเรื่องที่มีนัยส าคัญทั้งหมดซึ่งอาจพบได้จากการตรวจสอบ ดังนั้น  ข้าพเจ้า
จึงไม่แสดงความเห็นต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลที่สอบทาน 
 
เกณฑ์ในการไม่ให้ข้อสรุป 
 
ความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญเกี่ยวกับการด าเนินงานต่อเนื่องและความส าเร็จของแผนฟื้นฟูกิจการ 
 
ตามที่ได้กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2 และข้อ 13 กลุ่มบริษัทและบริษัทมีก าไรสุทธิ ส าหรับงวดหก
เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เป็นจ านวนเงิน 2,206.6 ล้านบาทและ 2,196.4 ล้านบาท ตามล าดับ และ ณ 
วันเดียวกันมีขาดทุนสะสมเป็นจ านวนเงิน 69,278.3 ล้านบาทและ 69,234.1 ล้านบาท ตามล าดับ   
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ตามที่แสดงไว้ในแผนฟื้นฟูกิจการ บริษัทจ าเป็นต้องมีกระแสเงินสดจากการด าเนินงานที่เพียงพอต่อความต้องการ
เงินทุนหมุนเวียน และเพื่อให้สามารถจ่ายช าระหนี้สินจากการด าเนินงาน โดยวิธีการออกหุ้นทุนใหม่ การแปลงหนี้เป็น
ทุน จัดหาแหล่งเงินทุนใหม่ และการปรับโครงสร้างหนี้กับเจ้าหนี้  บริษัทอธิบายความคืบหน้าในการด าเนินการเหล่านี้
ไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 13 
   
อย่างไรก็ตาม การฟื้นฟูกิจการจะถือว่าได้ด าเนินการเป็นผลส าเร็จตามแผน จะต้องมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้เกิดขึ้นคือ 1) 
บริษัทได้ช าระหนี้เงินต้นคงค้างให้แก่เจ้าหนี้ทุกรายตามแผนฟื้นฟูกิจการในจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของภาระหนี้
เงินต้นคงค้างที่บริษัทต้องจ่ายช าระตามแผน และเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งระหว่าง 2) บริษัทได้รับเงินลงทุนใหม่จาก
ผู้ร่วมลงทุนมาช าระหนี้เป็นผลให้ส่วนของผู้ถือหุ้นในงบการเงินเป็นบวก หรือ 3) มีการแปลงหนี้เป็นทุนตามแผน
ฟื้นฟูกิจการและท าให้ส่วนของผู้ถือหุ้นในงบการเงินเป็นบวก  
 
เนื่องจากแผนฟื้นฟูกิจการเพิ่งเริ่มต้นในปลายปี 2559 การสรุปว่าการด าเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการจะส าเร็จหรือไม่
ยังเร็วเกินไป ณ วันที่ในรายงานฉบับนี้  สถานการณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความไม่แน่นอนของการด าเนินงาน
ต่อเนื่องอย่างมีสาระส าคัญซึ่งก่อให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส าคัญเกี่ยวกับความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกมัดใน
แผนฟื้นฟูกิจการให้ส าเร็จ รวมถึงความสามารถในการด าเนินงานต่อเนื่องของกลุ่มบริษัทและบริษัท  
 
จากสถานการณ์ต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทและบริษัทยังเชื่อมั่นว่าจะสามารถจัดหากระแสเงินสด
จากการด าเนินงานในอนาคตได้อย่างเพียงพอส าหรับการด าเนินธุรกิจและปฎิบัติตามข้อผูกมัดในการช าระหนี้  การเริ่ม
และด าเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการ และการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากผู้ให้กู้ยืมรายใหญ่  งบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการจัดท าขึ้นโดยฝ่ายบริหารตามเกณฑ์การด าเนินงานต่อเนื่อง โดยมีข้อสมมติว่าการฟื้นฟูกิจการตาม
แผนฟื้นฟูจะประสบความส าเร็จ มีเงินทุนหมุนเวียนและวงเงินสินเชื่อเพียงพอส าหรับการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท
และบริษัท ความเหมาะสมของข้อสมมติจะขึ้นอยู่กับ 1) การประสบความส าเร็จตามแผนฟื้นฟูกิจการที่เพิ่งเริ่มต้น ซึ่ง
รวมถึง 1.1) มาตรการในการปรับปรุงความสามารถในการท าก าไรและกระแสเงินสด  1.2) ความส าเร็จในการปรับ
โครงสร้างทุน และ 1.3) ความสามารถในการจ่ายช าระหนี้ตามก าหนด และ 2) ความสามารถในการจัดหาเงินทุนจาก
แหล่งอื่นเพื่อให้มีเงินทุนเพียงพอ  
 
ถึงแม้ว่ากลุ่มบริษัทและบริษัทจะได้เปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอ ข้าพเจ้าพิจารณาว่าสถานการณ์ดังกล่าว
แสดงให้เห็นถึงความไม่แน่นอนของการด าเนินงานต่อเนื่องอย่างมีสาระส าคัญ ซึ่งก่อให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส าคัญ
เกี่ยวกับความสามารถในการด าเนินงานต่อเนื่องของกลุ่มบริษัทและบริษัท ทั้งนี้มูลค่าที่จะได้รับจากสินทรัพย์อาจจะ
น้อยกว่ามูลค่าตามบัญชีอย่างมีนัยส าคัญ หากกลุ่มบริษัทและบริษัทไม่สามารถด าเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้  งบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการนี้ไม่ได้รวมการจัดประเภทรายการใหม่หรือรายการปรับปรุงสินทรัพย์และหนี้สินที่
จ าเป็น หากกลุ่มบริษัทและบริษัทไม่สามารถจัดหากระแสเงินสดและเงินทุนเพิ่มจากแหล่งอื่นอย่างเพียงพอ 
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ความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญเกี่ยวกับยอดคงเหลือของบัญชีเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน เจ้าหนี้การค้า 
เจ้าหนี้อื่นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน หนี้สินหมุนเวียนอื่นและหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 
 
ตามที่ได้กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2 และ 13 บริษัทมีเจ้าหนี้ยื่นค าขอรับช าระหนี้ โดยบริษัทมีการ
โต้แย้งในมูลหนี้กับเจ้าหนี้บางรายอันเนื่องมาจากมูลหนี้ไม่ถูกต้อง มูลหนี้ซ้ าซ้อนหรือไม่มีมูลหนี้ ทั้งนี้ ณ วันที่ใน
รายงานฉบับนี้ยังมีเจ้าหนี้ 2 รายที่ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่มีค าสั่งถึงที่สุดให้ได้รับช าระหนี้โดยเจ้า พนักงาน
พิทักษ์ทรัพย์ ซึ่งมียอดหนี้รวมเงินต้นและดอกเบี้ยตามแผนฟื้นฟูกิจการจ านวน 3,113.7 ล้านบาท 
   
กลุ่มบริษัทและบริษัทไม่ได้บันทึกยอดหนี้ที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหนี้ทั้ง 2 รายดังกล่าวในงบการเงินรวมและงบการเงิน     
เฉพาะกิจการ ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 โดยมีผลแตกต่างในยอดหนี้อันเนื่องมาจากยังอยู่ระหว่างการพิจารณา
ของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เป็นจ านวนเงินรวม 3,113.7 ล้านบาท 
 
เนื่องจากมีความไม่แน่นอนอย่างมีสาระส าคัญซึ่งขึ้นอยู่กับค าสั่งถึงที่สุดของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์หรือผลจากการ
อุทธรณ์ของเจ้าหนี้ ข้าพเจ้าจึงไม่สามารถระบุได้ว่าอาจมีรายการปรับปรุงใดๆ ท่ีจ าเป็นต่อบัญชี เจ้าหนี้อื่นจากกิจการที่
เกี่ยวข้องกัน หนี้สินหมุนเวียนอื่นและหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นที่บันทึกบัญชีและไม่ได้บันทึกบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 
พ.ศ. 2560 
 
การเปรียบเทียบตัวเลขผลการด าเนินงาน 
 
ตามที่ได้กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2 งบก าไรขาดทุนรวมและงบก าไรขาดทุนเฉพาะกิจการ งบก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบ
แสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ 
ส าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ที่แสดงเปรียบเทียบจัดท าขึ้นโดยผู้บริหารของบริษัทยังมิได้
ผ่านการสอบทานโดยผู้สอบบัญช ี 
 
การไม่ให้ข้อสรุป 
 
เนื่องจากสาระส าคัญของเรื่องที่กล่าวไว้ในวรรคเกณฑ์ในการไม่ให้ข้อสรุป ข้าพเจ้าไม่สามารถให้ข้อสรุปต่อข้อมูลทาง
การเงินระหว่างกาลที่กล่าวข้างต้นได้ 
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ข้อมูลและเหตุการณท์ี่เน้น 
 
ข้าพเจ้าขอให้สังเกตเรื่องในหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลข้อ 3 ในระหว่างงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 
30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 กลุ่มบริษัทและบริษัทได้ขายสินค้าตามปกติธุรกิจให้แก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันและการร่วมค้า
เป็นจ านวนรวม 2,928.4 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 25.96 ของยอดขายสินค้ารวมของกลุ่มบริษัท และ 2,928.4 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 25.96 ของยอดขายสินค้ารวมของบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ยอดค้างช าระของลูกหนี้
การค้าจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันของกลุ่มบริษัทและของบริษัทมีจ านวนรวม 3,911.8 ล้านบาท และ 3,903.3 ล้านบาท 
ตามล าดับ นอกจากนี้ในระหว่างงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 กลุ่มบริษัทและบริษัทได้ซื้อสินค้า
และบริการตามปกติธุรกิจจากบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกันเป็นจ านวนรวม 64.3 ล้านบาท และ 63.6 ล้านบาท ตามล าดับ 
 
ข้อมูลอื่น 
 
งบแสดงฐานะการเงินรวม และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ของบริษัท           
สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของเฉพาะบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ ากัด (มหาชน)  ที่
แสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่น ตามรายงานลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ซึ่งไม่    
สามารถแสดงความเห็นไว้ เนื่องจาก 1) ความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญเกี่ยวกับการด าเนินงานต่อเนื่องและ 
ความส าเร็จของแผนฟื้นฟูกิจการ 2) ความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญเกี่ยวกับยอดคงเหลือของบัญชีเงินกู้ยืมระยะยาว
จากสถาบันการเงิน เจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้อื่นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน หนี้สินหมุนเวียนอื่นและหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 
3) การถูกจ ากัดขอบเขตการตรวจสอบของข้อมูลเปรียบเทียบ  
 

บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด 

 

 
(นำงสุวิมล  กฤตยำเกียรณ์)  
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขทะเบียน 2982 
 

วันที่ 15 สิงหำคม พ.ศ. 2560 



บริษัท สหวริิยาสตีลอินดสัตรี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบแสดงฐานะการเงนิ
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560

หน่วย : พนับาท

สินทรัพย์ หมายเหตุ 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม
2560 2559 2560 2559

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ/ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ/ (ตรวจสอบแลว้)
สอบทานแลว้) สอบทานแลว้)

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 516,523 425,056             436,502             356,536             
ลูกหน้ีการคา้ 4 1,380,151 1,504,399          1,357,471          1,475,556          
ลูกหน้ีอ่ืนจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 268,531 267,707             292,946             281,248             
สินคา้คงเหลือ 5 7,226,629 6,509,746          7,207,935          6,496,265          
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 1,065,970 987,974             922,550             944,096             
สินทรัพยท่ี์ถือไวจ้าํหน่ายจากการชาํระบญัชี
   ของบริษทัยอ่ย 2(ง) -                     -                     -                     -                     
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 10,457,804 9,694,882 10,217,404 9,553,701
 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีขอ้จาํกดัในการใช้ 5,292 4,683 -                     -                     
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 6 -                     -                     279,000 279,000
เงินลงทุนในการร่วมคา้ 7 2,643,936          2,706,332          3,159,668          3,159,668
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 8 -                     -                     -                     -                     
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 9 11,453,863 11,634,087        10,027,756        10,153,951
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 135,288 142,488             129,662             133,043
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 10 25,684 25,667               -                     -                     
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 20,145 19,736               17,971               17,810
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 14,284,208 14,532,993 13,614,057 13,743,472

รวมสินทรัพย์ 24,742,012 24,227,875 23,831,461 23,297,173

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษัท สหวริิยาสตีลอินดสัตรี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบแสดงฐานะการเงนิ
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560

หน่วย : พนับาท

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม
2560 2559 2560 2559

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ/ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ/ (ตรวจสอบแลว้)
สอบทานแลว้) สอบทานแลว้)

หน้ีสินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนั
   การเงินและจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3, 11 124,028 335,636           7,991 231,265
เจา้หน้ีการคา้ 12 2,635,765 2,244,304        2,602,978 2,204,976
เจา้หน้ีอ่ืนจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 35,469 36,169             49,523 45,067
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถึงกาํหนดชาํระ
   ภายในหน่ึงปี 11 1,013,619 1,013,619        1,013,619 1,013,619
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินท่ีถึงกาํหนดชาํระ
   ภายในหน่ึงปี 11 26,795 48,705             -                     -                   
หน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือท่ีถึงกาํหนดชาํระ
   ภายในหน่ึงปี 11 274 1,000               259                    840                  
ประมาณการหน้ีสินภายใตส้ญัญาคํ้าประกนัและอ่ืนๆ 11 455,668           455,668           455,668 455,667
ประมาณการหน้ีสินจากสญัญาท่ีสร้างภาระ 321                  19,152             321                    19,152             
เจา้หน้ีอ่ืนภายใตแ้ผนฟ้ืนฟูกิจการท่ีถึงกาํหนด
   ชาํระภายในหน่ึงปี 11 60,633             73,450             60,633               73,450             
ดอกเบ้ียคา้งจ่ายภายใตแ้ผนฟ้ืนฟูกิจการท่ี
   ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 11 -                   4,404               -                     4,404               
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย -                   4,502               -                     -                   
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 663,085 506,801           589,669 466,212
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 5,015,657 4,743,410 4,780,661 4,514,652

หน้ีสินไม่หมุนเวียน
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 11 24,092,618      24,599,428      24,092,618        24,599,428      
เจา้หน้ีอ่ืนภายใตแ้ผนฟ้ืนฟูกิจการ 11 1,886,078        1,910,854        1,886,078          1,910,854        
ประมาณการหน้ีสินภายใตส้ญัญาคํ้าประกนัและอ่ืนๆ 11 26,801,505      28,489,628      26,801,505        28,489,628      
ดอกเบ้ียคา้งจ่ายภายใตแ้ผนฟ้ืนฟูกิจการ 11 7,932,611        7,617,098        7,932,611          7,617,098        
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 11 25,755             37,111             -                     -                   
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 186,258           178,572           154,376             147,465           
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 10 62,962             90,430             32,314               63,139             
หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 824                  824                  824                    824                  
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 60,988,611 62,923,945 60,900,326 62,828,436

รวมหนีสิ้น 66,004,268 67,667,355 65,680,987 67,343,088

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษัท สหวริิยาสตีลอินดสัตรี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบแสดงฐานะการเงนิ
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560

หน่วย : พนับาท

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม
2560 2559 2560 2559

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ/ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ/ (ตรวจสอบแลว้)
สอบทานแลว้) สอบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถอืหุ้น
ทุนเรือนหุน้ 14
   ทุนจดทะเบียน 32,166,262 50,263,663 32,166,262 50,263,663
   ทุนท่ีออกและชาํระแลว้  32,166,262 32,166,262 32,166,262 32,166,262
ส่วนตํ่ากวา่มูลค่าหุน้สามญั (5,678,076) (5,678,076) (5,678,076)         (5,678,076)         
ทุนท่ีไดรั้บจากการซ้ือคืนหุน้กูแ้ปลงสภาพดอ้ยสิทธิ
   จากผูถื้อหุน้ 366,207             366,207             366,207 366,207
กาํไร (ขาดทุน) สะสม
    จดัสรรแลว้
        สาํรองตามกฎหมาย 530,227 530,227 530,227 530,227
    ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (ขาดทุนสะสม) (69,278,348) (71,473,832) (69,234,146) (71,430,535)
รวมส่วนของบริษัทใหญ่ (41,893,728) (44,089,212) (41,849,526) (44,045,915)
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 631,472 649,732 -                     -                     
ขาดทุนเกินทุน/รวมส่วนของผู้ถือหุ้น (41,262,256) (43,439,480) (41,849,526) (44,045,915)

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 24,742,012 24,227,875 23,831,461 23,297,173

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษัท สหวริิยาสตีลอินดสัตรี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุน 
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/ สอบทานแล้ว)

หน่วย : พนับาท

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559
รายได้ 
รายไดจ้ากการขาย 11,282,847        8,226,637         11,282,328        8,222,779          
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 158,780             493,398            -                     323,584             
กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ 1,729,005          877,184            1,728,790          877,184             
รายไดเ้งินปันผล 3, 6 -                   -                  30,600               -                   
รายไดอ่ื้น 21,346               19,473              24,787               24,372               
รวมรายได้ 13,191,978 9,616,692 13,066,505 9,447,919

ค่าใช้จ่าย 
ตน้ทุนขาย 9,735,165          6,056,833         9,778,437          6,077,605          
ตน้ทุนการใหบ้ริการ 103,738             260,150            -                     163,929             
ค่าใชจ่้ายในการขาย 177,344             173,283            172,777             170,985             
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 291,769             328,194            262,245             297,290             
ประมาณการภาระดอกเบ้ียจากการดาํเนินงานท่ียกเลิก -                     1,159,215         -                     1,159,215          
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 3 45,518               37,650              38,780               31,073               
ผลกระทบจากเหตุอุทกภยัสุทธิ 20 87,812               -                    148,836             -                     
ขาดทุนจากสญัญาท่ีสร้างภาระ(กลบัรายการ) (18,831)            87,504            (18,831)              87,504               
ตน้ทุนทางการเงิน 524,746           2,218,016       518,698             2,205,858          
รวมค่าใช้จ่าย 10,947,261 10,320,845 10,900,942 10,193,459

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) ในตราสารทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
   การร่วมคา้ 7 (62,396)              51,250              -                     -                   
กําไร(ขาดทุน) ก่อนภาษีเงนิได้ 2,182,321          (652,903)           2,165,563          (745,540)            
(ค่าใชจ่้าย) ผลประโยชน์ภาษีเงินได้ 10 24,303               (7,394)               30,826               2,437               
กําไร(ขาดทุน) สําหรับงวด 2,206,624 (660,297) 2,196,389 (743,103)

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน)
    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 2,195,484          (674,116)           2,196,389          (743,103)          
    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 11,140               13,819              -                     -                     
กําไร(ขาดทุน) สําหรับงวด 2,206,624 (660,297) 2,196,389 (743,103)

กําไร(ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 17 0.07 (0.02)                 0.07 (0.02)                  

งบการเงนิเฉพาะกิจการงบการเงนิรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษัท สหวริิยาสตีลอินดสัตรี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/ สอบทานแล้ว)

หน่วย : พนับาท

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

กําไร(ขาดทุน) สําหรับงวด 2,206,624 (660,297) 2,196,389 (743,103)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
รายการท่ีจะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกาํไรหรือขาดทุน
กาํไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกั
    คณิตศาสตร์ประกนัภยัสาํหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน
-  กลุ่มบริษทั -                     13,757              -                     -                     
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี -                   13,757            -                     -                   
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 2,206,624 (646,540) 2,196,389 (743,103)

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 2,195,484          (660,359)           2,196,389          (743,103)            
    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 11,140               13,819              -                     -                     
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 2,206,624 (646,540) 2,196,389 (743,103)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษทั สหวริิยาสตีลอินดสัตรี จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น  
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2560
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/ สอบทานแล้ว)

หน่วย : พนับาท

ทุนที่ไดร้ับจาก ส่วนของ
ทุนเรือนหุ้น การซื้อคืนหุ้นกู้ รวมส่วน ส่วนไดเ้สีย
ที่ออกและ ส่วนตํ่า แปลงสภาพดอ้ยสิทธิ สาํรองตาม ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ของผูถ้ือหุ้น ที่ไม่มีอาํนาจ รวมส่วน
ชาํระแลว้ กวา่มูลค่าหุ้น จากผูถ้ือหุ้น กฎหมาย (ขาดทุนสะสม) ของบริษทั ควบคุม ของผูถ้ือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2559 32,166,262        (5,678,076)          366,207              530,227               (68,525,918)        (41,141,298)        630,154             (40,511,144)          
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด
     กาํไร (ขาดทุน) -                     -                      -                      -                       (674,116)             (674,116)             13,819               (660,297)               
     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น -                     -                      -                      -                       13,757                13,757                -                     13,757                  
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                     -                      -                      -                       (660,359)             (660,359)             13,819               (646,540)               
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2559 32,166,262 (5,678,076)          366,207 530,227 (69,186,277)        (41,801,657)        643,973             (41,157,684)          

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2560 32,166,262        (5,678,076)          366,207              530,227               (71,473,832)        (44,089,212)        649,732             (43,439,480)          
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด
     กาํไร (ขาดทุน) -                     -                      -                      -                       2,195,484           2,195,484           11,140               2,206,624             
     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น -                     -                      -                      -                       -                      -                      -                     -                        
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                     -                      -                      -                       2,195,484           2,195,484           11,140               2,206,624             
เงินปันผลจ่ายในส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม -                     -                      -                      -                       -                      -                      (29,400)              (29,400)                 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2560 32,166,262        (5,678,076)          366,207              530,227               (69,278,348)        (41,893,728)        631,472             (41,262,256)          

งบการเงินรวม
กาํไร (ขาดทุน) สะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



บริษทั สหวริิยาสตีลอินดสัตรี จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2560
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/ สอบทานแล้ว)

หน่วย : พนับาท

ทุนที่ไดร้ับจาก
ทุนเรือนหุ้น การซื้อคืนหุ้นกู้
ที่ออกและ แปลงสภาพดอ้ยสิทธิ สาํรองตาม ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวมส่วน
ชาํระแลว้ ส่วนตํ่ากวา่มูลค่าหุ้น จากผูถ้ือหุ้น กฎหมาย (ขาดทุนสะสม) ของผูถ้ือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2559 32,166,262                (5,678,076)               366,207                   530,227                  (68,299,430)          (40,914,810)            
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด
     กาํไร (ขาดทุน) -                             -                           -                           -                         (743,103)               (743,103)                 
     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น -                             -                           -                           -                         -                        -                          
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                             -                           -                           -                         (743,103)               (743,103)                 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2559 32,166,262                (5,678,076)               366,207                   530,227                  (69,042,533)          (41,657,913)            

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2560 32,166,262                (5,678,076)               366,207                   530,227                  (71,430,535)          (44,045,915)            
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด
     กาํไร (ขาดทุน) -                             -                           -                           -                         2,196,389             2,196,389               
     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น -                             -                           -                           -                         -                        -                          
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                             -                           -                           -                         2,196,389             2,196,389               
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2560 32,166,262                (5,678,076)               366,207                   530,227                  (69,234,146)          (41,849,526)            

งบการเงนิเฉพาะกิจการ
กาํไร (ขาดทุน) สะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



บริษัท สหวริิยาสตีลอินดสัตรี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบกระแสเงนิสด
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/ สอบทานแล้ว)

หน่วย : พนับาท

2560 2559 2560 2559
กระแสเงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน
กาํไร(ขาดทุน) สาํหรับงวด 2,206,624           (660,297)             2,196,389            (743,103)              
รายการปรับปรุง
ค่าเส่ือมราคาและรายจ่ายตดับญัชี 257,603              277,997               203,622               216,206               
ตน้ทุนทางการเงิน 524,746              2,218,016            518,698               2,205,858            
กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (1,680,290)          (830,973)             (1,680,451)           (831,983)              
หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ (กลบัรายการ) 8,032                  (71)                      8,032                   -
ขาดทุนจากมูลค่าสินคา้คงเหลือลดลง (กลบัรายการ) 193,829              (73,291)               174,999               (73,291)                
ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 10,273                12,038                 8,349                   9,844                   
ขาดทุนจากสญัญาท่ีสร้างภาระ (กลบัรายการ) (18,831)               87,504                 (18,831)                87,504                 
ขาดทุน (กาํไร) จากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 41,915                (1,023)                 12,975                 (874)                     
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้าง -                      8,200                   -                       -                       
ภาระดอกเบ้ียจากการดาํเนินงานท่ียกเลิก -                      1,159,215            -                       1,159,215            
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ (สุทธิจากภาษีเงินได)้ 62,396                (51,250)               -                       -                       
เงินปันผลรับ -                      - (30,600)                -                       
ค่าใชจ่้าย (ผลประโยชน์) กลบัรายการภาษีเงินได้ (24,303)               7,394                   (30,826)                (2,437)                  
กาํไร(ขาดทุน) จากการดาํเนินงานก่อนการเปลีย่นแปลงใน
    สินทรัพย์และหนีสิ้นดาํเนินงาน 1,581,994 2,153,459 1,362,356 2,026,939 
การเปลีย่นแปลงของสินทรัพย์และหนีสิ้นดาํเนินงาน
ลูกหน้ีการคา้ (98,830)               26,683                 (105,190)              10,983                 
ลูกหน้ีอ่ืนจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (823)                    948                      (11,698)                (14,078)                
สินคา้คงเหลือ (833,974)             (1,948,798)          (809,931)              (1,951,046)           
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน (102,802)             (312,351)             (14,356)                (308,649)              
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน (409)                    (26)                      (160)                     7                          
เจา้หน้ีการคา้ 450,498              298,565               456,561               297,275               
เจา้หน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (700)                    27,097                 4,456                   38,427                 
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 155,174              (27,519)               120,096               (25,817)                
หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน -                      (93)                      -                       -                       
เงินสดได้มา(ใ ช้ไป) จากกิจกรรมดาํเนินงาน 1,150,128 217,965 1,002,134 74,041 
ผลประโยชน์จ่ายโดยโครงการ (2,587)                 (2,732)                 (1,438)                  (2,332)                  
จ่ายภาษีเงินได้ (18,626)               (18,791)               (583)                     (9,108)                  
เงนิสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงาน 1,128,915 196,442 1,000,113 62,601 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษัท สหวริิยาสตีลอินดสัตรี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/ สอบทานแล้ว)

หน่วย : พนับาท

2560 2559 2560 2559
กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีขอ้จาํกดัในการใช(้เพิ่มข้ึน) ลดลง (608)                    8,059                   -                       -                       
ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (160,737)             (30,775)               (132,505)              (12,530)                
ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (382)                    (551)                    (269)                     (551)                     
ขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 1                         1,045                   -                       888                      
เงินปันผลรับ -                      - 30,600                 -                       
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (161,726) (22,222) (102,174) (12,193)

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน     
จ่ายตน้ทุนทางการเงิน (51,820)               (31,030)               (45,216)                (18,691)                
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้มืระยะสั้น
   จากสถาบนัการเงินเพิ่มข้ึน (ลดลง) 11,666                -                      -                       -                       
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินลดลง -                      (139,712)             -                       -                       
จ่ายชาํระหน้ีเงินกูย้มืระยะยาว (506,810)             -                      (506,810)              -                       
จ่ายชาํระหน้ีเจา้หน้ีอ่ืนตามแผนฟ้ืนฟูกิจการ (37,593)               -                      (37,593)                -                       
จ่ายชาํระหน้ีภายใตส้ญัญาคํ้าประกนัและอ่ืนๆ (227,773)             -                      (227,773)              -                       
จ่ายชาํระหน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือและสญัญาเช่าการเงิน (33,992)               (38,880)               (581)                     (1,989)                  
เงินปันผลจ่าย (29,400)               -                      -                       -                       
เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงนิ (875,722) (209,622) (817,973) (20,680)

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ 91,467                (35,402)               79,966                 29,728                 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 425,056              156,509               356,536               44,537                 
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 516,523              121,107               436,502               74,265                 

รายการไม่เป็นเงนิสดท่ีสําคัญ   
สินทรัพยท่ี์ไดม้าภายใตส้ญัญาเช่าซ้ือและ
    สญัญาเช่าการเงิน -                      17,698                 -                       -
เจา้หน้ีอ่ืนท่ีดิน อาคาร อุปกรณ์ 4,628                  197                      4,628                   197                      

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



1 

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/ สอบทานแล้ว) 
 
หมายเหต ุ  สารบัญ 
   
1  ข้อมูลทั่วไป 
2  เกณฑ์การจัดท างบการเงินระหว่างกาล 
3  บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
4  ลูกหนี้การค้า 
5  สินค้าคงเหลือ 
6  เงินลงทุนในบริษัทย่อย  
7  เงินลงทุนในการร่วมค้า 
8  เงินลงทุนระยะยาวอื่น 
9  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
10  ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
11  หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย 
12  เจ้าหนี้การค้า 
13  แผนฟื้นฟูกิจการ 
14  ทุนเรือนหุ้น 
15  ส่วนงานด าเนินงาน 
16  ภาษีเงินได้ 
17  ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น 
18  ภาระผูกพันกับบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 
19  หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น 
20  ผลกระทบจากเหตุอุทกภัย 
21  เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
22  การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 
   
   



2 

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/ สอบทานแล้ว) 
 
1. ข้อมูลทั่วไป 

 
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย และมีที่อยู่ 
จดทะเบียนตั้งอยู่เลขที่ 28/1 อาคารประภาวิทย์ ชั้น 2-3 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 
ประเทศไทย และโรงงานตั้งอยู่เลขที่  9 หมู่  7 ต าบลแม่ร าพึง อ าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
ประเทศไทย บริษัท บริษัทย่อยและการร่วมค้าซึ่งต่อไปนี้รวมเรียกว่า “กลุ่มบริษัท” 
 
บริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อเดือนกันยายน 2537 
 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ได้แก่ บริษัท เครือสหวิริยา จ ากัด (ถือหุ้นร้อยละ 13.18 เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย) 
Vanomet Holding AG (ถือหุ้นร้อยละ 16.56  เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศสวิตเซอร์แลนด์)  และ บริษัท สหวิริ
ยา อินเตอร์ สตีล โฮลดิ้งส์ จ ากัด (ถือหุ้นร้อยละ 4.86 เป็นนิติบุคคลท่ีจัดตั้งขึ้นในประเทศไทย) 
 
บริษัทด าเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการผลิตและจ าหน่ายแผ่นเหล็กรีดร้อนชนิดม้วน รายละเอียดของบริษัทย่อยและ
การร่วมค้า ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 6 และ 7    

 
2. เกณฑ์การจัดท างบการเงินระหว่างกาล 

 
(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ 

 
งบการเงินระหว่างกาลนี้จัดท าขึ้นในรูปแบบย่อและตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง          
การรายงานทางการเงินระหว่างกาล  รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ (“สภา
วิชาชีพบัญชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง 
 
งบการเงินระหว่างกาลนี้จัดท าขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559          
งบการเงินนี้มิได้รวมข้อมูลทางการเงินทั้งหมดตามข้อก าหนดส าหรับงบการเงินประจ าปีแต่เน้นการให้ข้อมูลที่
เกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ เพื่อไม่ให้ซ้ าซ้อนกับข้อมูลที่ได้เคยน าเสนอรายงานไปแล้ว 
ดังนั้นการอ่านงบการเงินระหว่างกาลนี้จึงควรอ่านควบคู่กับงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยส าหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2559 

http://panpages.co.th/listings/th-th603533-%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97-%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B2-%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3-%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B5%E0%B8%A5-%E0%B9%82%E0%B8%AE%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%B4-%E0%B8%87%E0%B8%AA-%E0%B8%88%E0%B9%8D%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94
http://panpages.co.th/listings/th-th603533-%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97-%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B2-%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3-%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B5%E0%B8%A5-%E0%B9%82%E0%B8%AE%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%B4-%E0%B8%87%E0%B8%AA-%E0%B8%88%E0%B9%8D%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94
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นโยบายการบัญชีและวิธีการค านวณที่ใช้ในงบการเงินระหว่างกาลนี้มีความสอดคล้องกับการถือปฏิบัติในงบ
การเงินส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เว้นแต่กรณีที่กลุ่มบริษัทได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ที่ออกและปรับปรุงใหม่ซึ่งมีผลบังคับใช้ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560  
ทุกฉบับมาถือปฏิบัติ การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่มาถือปฏิบัติดังกล่าวไม่มี
ผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคัญต่อนโยบายการบัญชี วิธีการค านวณ และผลการด าเนินงานหรือฐานะการเงินของ
กลุ่มบริษัท 

 

งบก าไรขาดทุนรวมและงบก าไรขาดทุนเฉพาะกิจการ งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
เฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดที่ 30 
มิถุนายน 2559 ที่แสดงเปรียบเทียบจัดท าข้ึนโดยผู้บริหารของบริษัทยังมิได้ผ่านการสอบทานโดยผู้สอบบัญช ี
 

(ข) สกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานและน าเสนองบการเงิน 
 
งบการเงินนี้จัดท าและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานของบริษัท ข้อมูล
ทางการเงินทั้งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อให้แสดงเป็นหลักพัน  ยกเว้นที่ระบุไว้เป็น      
อย่างอื่น 
 

(ค) การใช้วิจารณญาณและการประมาณการ 
 

ในการจัดท างบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริหารต้องใช้วิจารณญาณ การประมาณ
และข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อการก าหนดนโยบายการบัญชีและการรายงานจ านวนเงินที่
เกี่ยวกับ สินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย  ผลที่เกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณไว้ 
 
ในการจัดท างบการเงินระหว่างกาล ผู้บริหารได้มีการใช้วิจารณญาณอย่างมีนัยส าคัญในการถือปฏิบัติตามนโยบาย
การบัญชีของกลุ่มบริษัท และแหล่งข้อมูลส าคัญของความไม่แน่นอนในการประมาณการซึ่งถือปฏิบัติ
เช่นเดียวกันในการจัดท างบการเงินส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 
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(ง) ผลการด าเนินงาน 
 

การด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
 
ส าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่  30 มิถุนายน 2560 กลุ่มบริษัทมีก าไรสุทธิเป็นจ านวนเงิน 2,206.6 ล้านบาท  
 ( 2559: ขาดทุนสุทธิจ านวนเงิน 660.3 ล้านบาท) และ ณ  วันเดียวกัน กลุ่มบริษัทมีขาดทุนสะสมเป็นจ านวนเงิน 
69,278.3 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2559: จ านวนเงิน  71,473.8 ล้านบาท)  
 
ส าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่  30 มิถุนายน 2560 บริษัทมีก าไรสุทธิเป็นจ านวนเงิน  2,196.4 ล้านบาท  
(2559: ขาดทุนสุทธิจ านวนเงิน 743.1 ล้านบาท) และ ณ วันเดียวกัน บริษัทมีขาดทุนสะสมเป็นจ านวนเงิน 
69,234.1 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2559: จ านวนเงิน 71,430.5 ล้านบาท)  
 
เนื่องจากในปี 2558 บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จ ากัด ได้หยุดการผลิตเหล็กแท่งแบน และผู้ช าระบัญชีได้
ถูกแต่งตั้งและเข้ามาควบคุมและถูกเรียกให้ช าระเงินคืนเงินกู้ยืมและบริษัทถูกเรียกร้องให้รับผิดชอบในฐานะผู้ค้ า
ประกันเงินกู้ยืม นอกจากนี้ผู้ให้กู้ของบริษัทเรียกร้องการช าระเงินกู้ยืมทั้งหมดของบริษัทในทันที เหตุการณ์
ดังกล่าวเป็นเหตุให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้บริษัทยื่นความจ านงเพื่อขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลาง
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558 และเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 ศาลล้มละลายกลางได้มีค าสั่งเห็นชอบด้วยแผนฟื้นฟู
กิจการ ซึ่งแผนก าหนดให้บริษัทเป็นผู้บริหารแผน รายละเอียดของแผนฟื้นฟูกิจการได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 13 
 
งบการเงินรวมและงบเฉพาะกิจการได้จัดท าขึ้นโดยผู้บริหารตามเกณฑ์การด าเนินงานอย่างต่อเนื่องบนข้อสมมติ
ที่ว่าการฟื้นฟูกิจการจะประสบผลส าเร็จ และกิจการจะมีเงินทุนและวงเงินสินเชื่อเพียงพอเพื่อใช้ในการด าเนิน
ธุรกิจของกลุ่มบริษัทและบริษัท อย่างไรก็ตาม ความเหมาะสมของข้อสมมตินี้ขึ้นอยู่กับการประสบความส าเร็จของ
แผนฟื้นฟูกิจการ รวมทั้งการด าเนินมาตรการในการปรับปรุงความสามารถในการท าก าไรและกระแสเงินสด 
ความส าเร็จในการปรับโครงสร้างทุน ความสามารถในการจ่ายช าระหนี้ตามก าหนดและความสามารถในการจัดหา
เงินทุนจากแหล่งอื่นเพื่อให้มีเงินทุนเพียงพอ 
 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ได้รวมการจัดประเภทรายการใหม่หรือรายการปรับปรุงสินทรัพย์
และหนี้สิน ซึ่งอาจจ าเป็นหากกลุ่มบริษัทและบริษัทไม่สามารถด าเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้ ทั้งนี้มูลค่าท่ีจะ
ได้รับจากสินทรัพย์อาจจะน้อยกว่ามูลค่าตามบัญชีอย่างมีนัยส าคัญ และอาจจะมีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นเพิ่มเติม หาก
กลุ่มบริษัทและบริษัทไม่สามารถด าเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้ 
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การช าระบัญชีและการสิ้นสุดการจัดท างบการเงินรวมของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จ ากัด และงบการเงิน
ของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จ ากัด  
 
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จ ากัด เป็นผู้ผลิตเหล็กและเหล็กแท่งแบนครบวงจร จากผลการด าเนินงาน
ขาดทุนที่ผ่านมาและการลดลงของราคาเหล็กโลกอย่างต่อเนื่องท าให้ ในปี 2558 บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี 
ยูเค จ ากัด ได้หยุดการผลิตเหล็กแท่งแบน และผู้ช าระบัญชีได้ถูกแต่งตั้งและเข้ามาควบคุม ส่งผลให้บริษัทไม่มี
อ านาจในการควบคุมต่อธุรกิจหรือการด าเนินงานของ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จ ากัด อีกต่อไป ด้วยเหตุ
ดังกล่าวสินทรัพย์และหนี้สินของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จ ากัด ถูกตัดรายการออกจากงบการเงินรวม
และถูกแทนที่ด้วยการรับรู้รายการเงินลงทุนในบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จ ากัด ซึ่งถูกตัดจ าหน่ายเต็ม
จ านวนด้วยมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ในระหว่างป ี2558 
  
ส่วนได้เสียสุทธิและมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จ ากัด ได้จัดประเภทเป็น
สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อจ าหน่ายในงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 และ 31 ธันวาคม 2559 
ดังต่อไปนี้ 
    หน่วย : พันบาท 
 สัดส่วนความ

เปน็เจ้าของ ราคาทุน การด้อยค่า 
ราคาทุน-
สุทธ ิ

 (ร้อยละ)  
เงินลงทุนบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี  

ยูเค จ ากัด 
 

100 
 

27,481,792 
 

27,481,792 
  

- 
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3. บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวขอ้งกัน 
 

เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดท างบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกลุ่มบริษัท 
หากกลุ่มบริษัทมีอ านาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกันทั้งทางตรงและทางอ้อมหรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระส าคัญต่อ
บุคคลหรือกิจการในการตัดสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลับกัน โดยที่กลุ่มบริษัทมีควบคุม
เดียวกันหรือการมีอิทธิพลอย่างมีสาระส าคัญเดียวกัน การเกี่ยวข้องกันนี้อาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ  
 
  

ชื่อกิจการ 
ประเทศที่จัดตัง้/

สัญชาต ิ ลักษณะความสมัพันธ์ 
บริษัท ท่าเรือประจวบ จ ากัด ไทย เป็นบริษัทย่อย บริษัทถือหุ้นร้อยละ 51.00 

  กรรมการร่วมกัน 
บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด ไทย เป็นบริษัทย่อย บริษัทถือหุ้นรอ้ยละ 99.99    

กรรมการร่วมกนั 
บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จ ากัด 
(มหาชน) 

ไทย เป็นการร่วมค้า บริษัทถือหุ้นร้อยละ 35.19        
กรรมการร่วมกนั           

บริษัท เครือสหวิริยา จ ากัด ไทย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ถือหุ้นในบรษิัทร้อยละ 13.18 
และมีกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรงและ
ทางอ้อม 

Vanomet Holding AG สวิตเซอร์แลนด ์ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ถือหุ้นในบรษิัทร้อยละ 16.56 
และมีกรรมการร่วมกันในบริษทัย่อย 

บริษัท สหวิริยา อินเตอร์ สตีล โฮลดิ้งส์ 
จ ากัด 

ไทย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 4.86 
และมีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัท
ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อม 

บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จ ากัด ไทย บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นและมีกรรมการร่วมกัน 
บริษัท บางสะพานบาร์มิล จ ากัด  
    (มหาชน) 

ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้น
ทางตรงและทางอ้อม 

 
บริษัท บี.เอส. เมทัล จ ากัด ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้น

ทางตรงและทางอ้อม 
บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จ ากัด (มหาชน) ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้น

ทางตรงและทางอ้อม 
บริษัท ทรัพย์สิน อาคารประภาวิทย์ จ ากัด ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้น

ทางตรงและทางอ้อม 
บริษัท อาคารเวสเทิร์น จ ากัด ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้น

ทางตรง 
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ชื่อกิจการ 
ประเทศที่จัดตัง้/

สัญชาต ิ ลักษณะความสมัพันธ์ 
บริษัท บริการจัดการสหวริิยา จ ากัด  ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้น

ทางตรงและทางอ้อม 
บริษัท ซี. เอ. อาร์. เซอร์วิส จ ากัด ไทย มีกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรงและทางอ้อม 
บริษัท สหวิริยาพาณิชย์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 

 
ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้น

ทางตรงและทางอ้อม 
บริษัท ไลน์ทรานสปอร์ต จ ากัด ไทย มีกรรมการบริษัทย่อยเป็นกรรมการร่วมกันและมี

กรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรงและทางอ้อม 
บริษัท สห สเปเชียล สตีล จ ากัด  ไทย มีกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรงและทางอ้อม 
บริษัท เรือล าเลียงบางปะกง จ ากัด ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้น

ทางตรงและทางอ้อม 
บริษัท ท่าเรือบางปะกง จ ากัด ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้น

ทางตรงและทางอ้อม 
บริษัท เอบีซี เทรดดิ้ง จ ากัด  ไทย มีกรรมการบริษัทถือหุ้นทางอ้อม 
บริษัท สหวิริยา สตีล คอร์ปอเรชั่น จ ากัด

(เดิมชื่อ บริษัท โรงถลุงเหล็กสหวิริยา 
จ ากัด) 

ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้น
ทางตรงและทางอ้อม 

บริษัท ไทยสตีลเซลล์ จ ากัด ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้น
ทางตรงและทางอ้อม 

บริษัท ประจวบพัฒนาดีเวลลอปเม้นท์ 
จ ากัด 

ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้น
ทางตรงและทางอ้อม 

บริษัท เอส วี แอล คอร์ปอเรชัน่ จ ากัด 
   (เดิมชื่อ บริษัท สหวิริยา โลจิสติกส์ 
จ ากัด) 

ไทย มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกันและมีกรรมการ
บรษิัทถือหุ้นทางตรงและทางอ้อม 

 
Sahaviriya Shipping Limited ฮ่องกง มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกันและมีกรรมการ

บริษัทถือหุ้นทางตรงและทางอ้อม 
Vanomet AG สวิตเซอร์แลนด ์ มีผู้ถือหุ้นร่วมกันและมีกรรมการร่วมกันใน

บริษัทย่อย 
Vanomet Finance AG สวิตเซอร์แลนด ์ มีผู้ถือหุ้นร่วมกนัและมีกรรมการร่วมกันใน

บริษัทย่อย 
Vanomet International AG  สวิตเซอร์แลนด ์ มีผู้ถือหุ้นร่วมกนัและมีกรรมการร่วมกันใน

บริษัทย่อย 
Atlantic Steel AG สวิตเซอร์แลนด ์ มีผู้ถือหุ้นร่วมกนัและมีกรรมการร่วมกันใน
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ชื่อกิจการ 
ประเทศที่จัดตัง้/

สัญชาต ิ ลักษณะความสมัพันธ์ 
บริษัทย่อย 

บริษัท บางปะกงเชพสตีล จ ากัด  ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้น
ทางตรงและทางอ้อม 

บริษัท สตีลโพรเซสโฮลดิ้งส์ จ ากัด  ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้น
ทางตรงและทางอ้อม 

บริษัท สหวิริยาแคปปิตอลโฮลดิ้งส์ จ ากัด ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้น
ทางตรงและทางอ้อม 

บริษัท ทรัพย์สิน บางนา 26 จ ากัด ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้น
ทางตรงและทางอ้อม 

บริษัท พระราม 3 ท่าทราย จ ากัด  ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้น
ทางตรง 

บริษัท เคพี แคปปิตอล จ ากัด ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้น
ทางตรงและทางอ้อม 

บริษัท พิชัยเกษตรและท่ีดิน จ ากัด ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้น
ทางตรง 

บริษัท ลอง สตีล เทรดดิ้ง จ ากัด  ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้น
ทางตรงและทางอ้อม 

บริษัท เครดิตฟองซิเอร์ สหวิรยิา จ ากัด ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้น
ทางตรง 

บริษัท สหวิริยาออร์คิด จ ากัด ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้น
ทางตรงและทางอ้อม 

บริษัท ทรัพย์สิน สุรศักดิ์เมืองชล จ ากัด ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้น
ทางตรงและทางอ้อม 

บริษัท บางสะพาน สตีล เทรดดิ้ง จ ากัด ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้น
ทางตรง 

บริษัท ซีบีเอส คอนซัลแทนท์ จ ากัด ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้น
ทางตรง 

บริษัท บางปะกง สตีล โฮลดิ้งส์ จ ากัด ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้น
ทางตรงและทางอ้อม 

บริษัท ทองเรียลเอสเตท จ ากัด ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้น
ทางตรงและทางอ้อม 
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ชื่อกิจการ 
ประเทศที่จัดตัง้/

สัญชาต ิ ลักษณะความสมัพันธ์ 
บริษัท กฤษณา เรสซิเดนท์ จ ากัด ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้น

ทางตรงและทางอ้อม 
บริษัท โกรว์ท วอเตอร์วู้ดส์ จ ากัด ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้น

ทางตรงและทางอ้อม 
บริษัท ทรัพย์สิน ช่องลม จ ากัด ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้น

ทางตรงและทางอ้อม 
บริษัท ทรัพย์สิน ชุมพรธานี จ ากัด ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้น

ทางตรงและทางอ้อม 
บริษัท ทรัพย์สิน ซอยไฮแลนด ์จ ากัด ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้น

ทางตรงและทางอ้อม 
บริษัท ทรัพย์สิน ลานพระราม 3 จ ากัด ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้น

ทางตรงและทางอ้อม 
บริษัท ประจวบ สตีล จ ากัด ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้น

ทางอ้อม 
บริษัท ป้อมพระจุลสตีล จ ากัด ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้น

ทางอ้อม 
บริษัท บางปลากดสตีล จ ากัด  ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้น

ทางอ้อม 
บริษัท พาณิชย์โฮลดิ้งส์ จ ากัด  ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้น

ทางตรงและทางอ้อม 
บริษัท เอส เอส พี แอสเซท จ ากัด ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้น

ทางตรงและทางอ้อม 
บริษัท เอสวี นิททัน จ ากัด ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้น

ทางอ้อม 
บริษัท พระประแดงเชฟสตีล จ ากัด ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้น

ทางอ้อม 
บริษัท อัมรินทร์สตีล จ ากัด ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้น

ทางตรงและทางอ้อม 
บริษัท กิมเฮ่งเซ้งเหล็กกล้า จ ากัด ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้น

ทางตรงและทางอ้อม 
บริษัท สหแลนด์พร็อพเพอตี้โฮลดิ้งส์ 
จ ากัด 

ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้น
ทางอ้อม 
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ชื่อกิจการ 
ประเทศที่จัดตัง้/

สัญชาต ิ ลักษณะความสมัพันธ์ 
บริษัท เอส ซี เจ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ 
จ ากัด 

ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้น
ทางตรงและทางอ้อม 

บริษัท สินทรัพย์ ที ซี เอช จ ากัด ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้น
ทางตรงและทางอ้อม 

บริษัท ธนารมย์ พร็อพเพอร์ตี้ เซลล์ จ ากัด ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้น
ทางตรงและทางอ้อม 

บริษัท ทิพยสมบัติ จ ากัด ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้น
ทางอ้อม 

ผู้บริหารส าคัญ ไทย บุคคลที่ มี อ าน าจและความรับผิดชอบการ
วางแผนสั่งการและควบคุมกิจกรรมต่างๆ ของ
กิจการไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งนี้ รวมถึง
กรรมการของกลุ่มบริษัท (ไม่ว่าจะท าหน้าที่ใน
ระดับบริหารหรือไม่) 
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นโยบายการก าหนดราคาส าหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายได้ดังต่อไปนี ้
 

รายการธุรกิจ นโยบายการก าหนดราคากับบริษัทย่อยและการร่วมคา้ นโยบายการก าหนดราคากับบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน 
   

ขายสินค้าและวัตถุดิบ ราคาเดียวกันกับที่ขายให้บุคคลภายนอกซึ่งขึ้นอยู่กับ
ปริมาณการสั่ งซื้ อและปั จจัยการตลาดอื่นๆ  ที่
เกี่ยวข้อง 

ราคาเดียวกันกับที่ขายให้บุคคลภายนอกซึ่งขึ้นอยู่กับ
ปริมาณการสั่ งซื้ อและปัจจัยการตลาดอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

การให้บริการท่าเรือ รายได้จากการให้บริการท่าเทียบเรือก าหนดราคาตาม
อัตราที่ก าหนดโดยกระทรวงคมนาคม และขึ้นอยู่กับ
ปริมาณการให้บริการและปัจจัยการตลาดอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

รายได้จากการให้บริการท่าเทียบเรือก าหนดราคาตาม
อัตราที่ก าหนด โดยกระทรวงคมนาคม และขึ้นอยู่
กับปริมาณการให้บริการและปัจจัยการตลาดอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

การให้บริการอื่น รายได้จากการให้บริการและการให้บริการงานซ่อม
บ ารุงก าหนดราคาตามสัญญา และเงื่อนไขทางการค้า
ทั่วไป 

รายได้จากการให้บริการและการให้บริการงานซ่อม
บ ารุงก าหนดราคาตามสัญญา และเงื่อนไขทางการ
ค้าทั่วไป 

รายได้เงินปันผล ตามสิทธิที่จะได้รับเงินปันผล ตามสิทธิที่จะได้รับเงินปันผล 

รายได้อื่น รายได้จากการขายเศษวัสดุก าหนดราคาขายตามน้ าหนัก
ของเศษวัสดุตามอัตราที่บริษัทก าหนด 

รายได้จากการส่งเจ้าหน้าที่บริหารไปปฏิบัติงานใน
บริษัทย่อยและการร่วมค้าเป็นไปตามสัญญาที่ตกลง
ร่วมกัน 

รายได้จากขายเศษวัสดุก าหนดราคาขายตามน้ าหนัก
ของเศษวัสดุตามอัตราที่บริษัทก าหนด 

รายได้จากการส่งเจ้าหน้าที่บริหารไปปฏิบัติงานใน
บริษัทที่ เกี่ยวข้องกันเป็นไปตามสัญญาที่ตกลง
ร่วมกัน 

ซื้อสินค้า รายการซื้อสินค้าเพื่อใช้ในการผลิตก าหนดราคาตาม
ราคาและเงื่อนไขทางการค้าเช่นเดียวกันลูกค้าทั่วไป
ส าหรับรายการประเภทเดียวกัน  

รายการซื้อเหล็กแท่งแบนระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย 
ส่วนหนึ่งถูกก าหนดโดยสูตรค านวณราคาที่ได้ตกลง
กันไว้แล้ว 

ซื้อลูกรีด ก าหนดราคาตามที่ตกลงร่วมกัน 

รายการซื้อสินค้าเพื่อใช้ในการผลิตก าหนดราคาตาม
ราคาตลาด 

รับบริการอื่น ค่าบริการงานซ่อมบ ารุงก าหนดราคาตามสัญญาซ่อม
บ ารุงระยะยาวซึ่งอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความ
เหมาะสมของสภาพธุรกิจ 

ค่าขนส่งสินค้าก าหนดราคาตามน้ าหนักของสินค้า
และระยะทางตามอัตราที่ก าหนดไว้ในสัญญาขนส่ง 

ค่าเช่าคลังสินค้าก าหนดราคาตามสัญญาเช่า 

ค่าบริการตัดเหล็กก าหนดราคาตามสัญญา 

รับบริการท่าเรือ ค่าบริการท่าเทียบเรือก าหนดราคาตามอัตราที่ก าหนด
โดยกระทรวงคมนาคม และขึ้นอยู่กับปริมาณการ
ให้บริการและปัจจัยการตลาดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ค่าบริการท่าเทียบเรือก าหนดราคาตามอัตราที่ก าหนด
โดยกระทรวงคมนาคม และขึ้นอยู่กับปริมาณการ
ให้บริการและปัจจัยการตลาดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ค่าขนส่งในประเทศก าหนดราคาตามน้ าหนักของ
สินค้าและระยะทางตามอัตราที่ก าหนดไว้ในสัญญา
ขนส่ง 

ค่าเช่าส านักงานก าหนดราคาตามสัญญาเช่า 

ค่าคอมมิชชั่นก าหนดราคาตามสัญญา 

ดอกเบี้ยรับและค่าใช้จ่ายทางการเงิน  ดอกเบี้ยรับและค่าใช้จ่ายทางการเงินก าหนดตามอัตรา
ที่ตกลงกันซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตามท้องตลาด 
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รายการที่ส าคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันส าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 และ 2559 
สรุปได้ดังนี้ 

 
    หน่วย : พันบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 

บริษทัย่อย     
ซื้อสินค้าและบริการ - - 235,979 128,457 
รายได้เงินปันผล - - 30,600 - 
รายได้อื่น - - 7,281 9,238 
ต้นทุนทางการเงิน - - - 796 
     
การร่วมค้า     
ขายสินค้า 1,328,624 - 1,328,624 - 
รายได้จากการให้บริการ 45,235 62,567 - 30,485 
ซื้อสินค้าและบริการ 3,062 1,605 3,062 1,605 
รายได้อื่น 5,212 5,020 5,212 5,020 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 315 - 314 - 
     
บุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน     
ขายสินค้า 1,599,786 1,980,530 1,599,785 1,980,147 
รายได้จากการให้บริการ 6,545 305,366 - 294,703 
ซื้อสินค้าและบริการ (รวมค่าใช้จ่ายอื่นที ่
     เกี่ยวข้อง) 

61,233 58,956 60,534 48,490 

รายได้อื่น 3,091 7,386 1,971 6,559 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 190,976 172,513 189,265 170,205 
ต้นทุนทางการเงิน - 51 - 51 
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    หน่วย : พันบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 

ค่าตอบแทนผู้บริหารส าคัญ     
 ผลประโยชน์ระยะสั้น 44,157 36,686 37,419 30,109 
 เงินชดเชยตามกฎหมาย 1,322 957 1,322 957 
 ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น 39 7 39 7 
 รวมค่าตอบแทนผู้บริหารส าคัญ 45,518 37,650 38,780 31,073 

  
ยอดคงเหลอืกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 และ 31 ธันวาคม 2559 มีดังนี ้

    หน่วย : พันบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน

2560 
31 ธันวาคม

2559 
30 มิถุนายน

2560 
31 ธันวาคม

2559 
ลูกหนี้การค้า – บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกนั     
การร่วมค้า     
บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จ ากัด (มหาชน) 20,195 18,710 13,586 10,895 
     

บุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน     
บริษัท บี.เอส. เมทัล จ ากัด 1,977,852 2,236,547 1,977,781 2,236,476 
บริษัท สหวิริยาพาณิชย์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 1,911,908 1,960,782 1,911,908 1,960,782 
อื่นๆ 1,833 2,077 - - 
รวม 3,911,788 4,218,116 3,903,275 4,208,153 
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (2,736,667) (2,736,667) (2,736,667) (2,736,667) 
สุทธิ 1,175,121 1,481,449 1,166,608 1,471,486 
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    หน่วย : พันบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน

2560 
31 ธันวาคม

2559 
30 มิถุนายน

2560 
31 ธันวาคม

2559 
ลูกหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน     
บริษัทย่อย     
บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด - - 24,824 13,541 
     
การร่วมค้า     
บริษทั เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จ ากัด (มหาชน) 20 42 20 42 
     
บุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน     
Vanomet AG (เป็นเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า) 267,190 267,190 267,190 267,190 
บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จ ากัด (มหาชน) สุทธิ
จากส ารองหนีส้งสัยจะสูญจ านวน 48 ล้านบาท 

- - - - 

บริษัท ไลน์ทรานสปอร์ต จ ากัด 359 - - - 
บริษัท บี.เอส. เมทัล จ ากัด สุทธิจากส ารองหน้ี
สงสัยจะสูญ จ านวน 13 ล้านบาท 733 

 
- 

 
733   

 
- 

อื่นๆ 229 475 179 475 

รวม 268,531 267,707 292,946 281,248 
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    หน่วย : พันบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน

2560 
31 ธันวาคม

2559 
30 มิถุนายน

2560 
31 ธันวาคม

2559 
รายได้ค้างรับ     
บริษัทย่อย     
บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด - - 400 382 
     
การร่วมค้า     
บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จ ากัด (มหาชน) 1,139 1,395 286 556 
     

บุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน     
บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จ ากัด 4,044 3,824 4,044 3,824 
บริษัท บางสะพานบาร์มิล จ ากัด (มหาชน) 4,679 5,658 4,679 5,658 
บริษัท บี.เอส. เมทัล จ ากัด 271 219 271 219 
อื่นๆ 1,212 949 - - 
รวม 11,345 12,045 9,680 10,639 

 

    หน่วย : พันบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน

2560 
31 ธันวาคม

2559 
30 มิถุนายน

2560 
31 ธันวาคม

2559 
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวขอ้งกัน     
บริษัทย่อย     
บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด - - 23,677 3,400 
บริษัท ท่าเรือประจวบ จ ากัด - - 3,750 7,588 
     
บุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน     
บริษัท บี.เอส. เมทัล จ ากัด 400 1,145 400 1,145 
บริษัท รักษาความปลอดภัย  เวสเทิร์น จ ากัด 217 208 - - 
บริษัท เอส วี แอล คอเปอร์เรชั่น จ ากัด 24,694 34,828 24,676 34,810 
อื่นๆ 72 40 40 40 

รวม 25,383 36,221 52,543 46,983 
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    หน่วย : พันบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน

2560 
31 ธันวาคม

2559 
30 มิถุนายน

2560 
31 ธันวาคม

2559 
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน     
บริษัทย่อย     
บริษัท ท่าเรือประจวบ จ ากัด - - 215 7,451 
บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด - - 5,717 2,206 
     
การร่วมค้า     
บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จ ากัด (มหาชน) 12 303 12 8 
     
บุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน     
บริษัท ทรัพย์สินอาคารประภาวิทย์ จ ากัด 1,642 310 1,640 270 
บริษัท ไทยสตีลเซลส์ จ ากัด - 11,319 - 11,319 
บริษัท สหวิริยาโลจิสติกส์ จ ากัด 36,546 18,877 36,546 18,885 
บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จ ากัด (มหาชน) - 4,724 - 4,300 
อื่นๆ 6,016 636 5,393 628 
รวม 44,216 36,169 49,523 45,067 
 
 
 

    หน่วย : พันบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน

2560 
31 ธันวาคม

2559 
30 มิถุนายน

2560 
31 ธันวาคม

2559 
เงินกู้ยืมระยะสัน้ - บุคคลหรือกิจการที่เกีย่วขอ้งกัน     
บริษัทย่อย     
บริษัท ท่าเรือประจวบ จ ากัด - - 7,991 7,991 
     

บุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน     
กรรมการบริษทั - 223,274 - 223,274 
รวม - 223,274 7,991 231,265 
 
 

 
 
รายการเคลื่อนไหวระหว่างงวดส าหรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันมีดังนี้ 
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    หน่วย : พันบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 

บริษัทย่อย     
ณ วันที่ 1 มกราคม - - 7,991 8,000 
ลดลง - - - (9) 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน - - 7,991 7,991 

     
บุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน     
ณ วันที่ 1 มกราคม 223,274 637,000 223,274 637,000 
เพิ่มขึ้น - - - - 
ลดลง (223,274) (413,726) (223,274) (413,726) 
ณ วันที่ 30 มิถนุายน - 223,274 - 223,274 

 

 

ในเดือนกรกฎาคม 2558 คณะกรรมการของบริษัทได้อนุมัติให้กู้ยืมเงินระยะสั้นที่ไม่มีดอกเบี้ยจากกรรมการในวงเงิน 
1,700 ล้านบาทในการปรับปรุงสภาพคล่องของกลุ่มบริษัท  
 

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 กรรมการบริษัทซึ่งเป็นเจ้าหนี้ตามสัญญาเงินกู้ ได้ท าหนังสือสัญญาซื้อขายและโอนสิทธิ
เรียกร้องให้แก่บริษัท บี เอส เมทัล จ ากัด จ านวน 223.3 ล้านบาท และในปี 2560 ทางบริษัท บี เอส เมทัล จ ากัด น า
ยอดหนี้ที่ได้รับโอนสิทธิเรียกร้องมาหักกลบลบหนี้กับยอดลูกหนี้การค้าที่มีกับบริษัท มีผลให้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 
2560 บริษัทไม่มีหนี้สินยอดเงินกู้ยืมระยะสั้นคงเหลือกับกรรมการ  
 

สัญญาที่มีสาระส าคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
 

สัญญาการร่วมค้า  
 

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ท าสัญญาการร่วมค้าร่วมกับบริษัทในประเทศแห่งหนึ่ง เพื่อการ 
ร่วมค้าส าหรับรับงานจากการรถไฟแห่งประเทศไทย ณวันที่ 30 มิถุนายน 2560 การร่วมค้าดังกล่าวยังมิได้ด าเนินงาน
เชิงพาณิชย์ 
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4. ลูกหนี้การค้า  

    หน่วย : พันบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน

2560 
31 ธันวาคม

2559 
30 มิถุนายน

2560 
31 ธันวาคม

2559 
     
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 3,911,788 4,218,116 3,903,275 4,208,153 
กิจการอื่นๆ 489,909 307,809 474,672 287,879 
รวม 4,401,697 4,525,925 4,377,947 4,496,032 
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (3,021,546) (3,021,526) (3,020,476) (3,020,476) 
สุทธ ิ 1,380,151 1,504,399 1,357,471 1,475,556 

 
 

การวิเคราะห์อายุของลูกหนี้การค้ามีดังนี้ 
    หน่วย : พันบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน

2560 
31 ธันวาคม

2559 
30 มิถุนายน

2560 
31 ธันวาคม

2559 
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวขอ้งกัน     
ยังไม่ครบก าหนดช าระ 191,332 1,476,186 187,529 1,471,486 
เกินวันครบก าหนดช าระ     
 น้อยกว่า  3  เดอืน 834,622 941,810 830,036 936,667 
    3-6 เดือน 2,017,129 966,847 2,017,128 966,793 
    6-12 เดือน 868,635 833,273 868,582 833,207 
    มากกว่า  12 เดือน 70 - - - 
 3,911,788 4,218,116 3,903,275 4,208,153 
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (2,736,667)  (2,736,667) (2,736,667) (2,736,667) 
 1,175,121 1,481,449 1,166,608 1,471,486 
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    หน่วย : พันบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน

2560 
31 ธันวาคม

2559 
30 มิถุนายน

2560 
31 ธันวาคม

2559 
บุคคลหรือกิจการอื่นๆ     
ยังไม่ครบก าหนดช าระ 190,262 19,823 180,158 4,070 
เกินวันครบก าหนดช าระ     
 น้อยกว่า  3 เดือน 11,358 2,860 10,705 - 
    3-6 เดือน 3,210 - - - 
    6-12 เดือน - - - - 
 มากกว่า 12  เดือน 285,078 285,126 283,809 283,809 
 489,908 307,809 474,672 287,879 
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (284,878) (284,859) (283,809) (283,809) 
 205,030 22,950 190,863 4,070 
สุทธ ิ 1,380,151 1,504,399 1,357,471 1,475,556 
 

 

 
โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าของกลุ่มบริษัทมีระยะเวลาตั้งแต่ 5 ถึง 90 วัน  
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5. สินค้าคงเหลือ 
    หน่วย : พันบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน

2560 
31 ธันวาคม

2559 
30 มิถุนายน

2560 
31 ธันวาคม

2559 
     
สินค้าส าเร็จรูป 1,745,113 1,654,806 1,763,884 1,666,492 
สินค้าระหว่างผลิต 42,645 26,192 - - 
วัตถุดิบ 3,389,744 2,515,451 3,395,896 2,522,113 
วัสดุโรงงานและอะไหล่ 752,490 778,511 751,422 772,777 
สินค้าภายใต้สัญญาซื้อขายและการส่งมอบ
กรรมสิทธิสินค้าและการบริหาร           
(หมายเหตุ 12) 571,942 

 
29,175 

 
571,942 

 
29,175 

สินค้าระหว่างทาง 1,407,041 1,994,128 1,407,041 1,994,128 
 7,908,975 6,998,263 7,890,185 6,984,685 
หัก ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง (682,346) (488,517) (682,250) (488,420) 
รวม 7,226,629 6,509,746 7,207,935 6,496,265 
     
มูลค่าตามบัญชีของสินค้าคงเหลือ     
   ที่ด ารงตามค าสั่งหรือจ านองเพื่อ     
   ค้ าประกันหนี้สิน - 3,902,128 - 3,894,381 
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6. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 
เงินลงทุนในบริษัทย่อย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 และ 31 ธนัวาคม 2559 มีดังนี้ 
 

  หน่วย : พันบาท 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ 
สัดส่วน                    

ความเป็นเจ้าของ ทุนช าระแล้ว       ราคาทุน การด้อยค่า ราคาทุน-สุทธ ิ
เงินปันผลรับส าหรับงวด

หกเดือนสิ้นสุด 
  30  

มิถุนายน 
2560 

31  
ธันวาคม 

2559 

30  
มิถุนายน 

2560 

31 
ธันวาคม 

2559 

30   
มิถุนายน 

2560 

31   
ธันวาคม 

2559 

30 
มิถุนายน 

2560 

31 
ธันวาคม 

2559 

30   
มิถุนายน 

2560 

31    
ธันวาคม 

2559 

30   
มิถุนายน 

2560 

30   
มิถุนายน 

2559 
  (ร้อยละ) (ร้อยละ)           
บริษัท ท่าเรือประจวบ จ ากัด บริการท่าเรือน้ าลึกและ             
   บริการขนถ่ายสินค้า             
   ส าหรับเรือเดินทะเล 51.00 51.00 400,000 400,000 204,000 204,000 - - 204,000 204,000 30,600 - 
บริษัท เวสท์โคสท์  

เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
บริการซ่อมบ ารุง 

99.99 99.99 75,000 75,000 75,000 75,000 - - 75,000 75,000 - - 

รวม      279,000 279,000 - - 279,000 279,000 30,600 - 
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7. เงินลงทุนในการร่วมค้า 

 
เงินลงทุนในการร่วมค้า ณ วันที ่30 มิถุนายน 2560 และ 31 ธนัวาคม  2559 มดีังนี้ 

   หน่วย : พันบาท 
  งบการเงินรวม 

ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ 
สัดส่วน                    

ความเป็นเจ้าของ ทุนช าระแล้ว       ราคาทุน ส่วนได้เสีย การด้อยค่า ส่วนได้เสีย-สุทธ ิ
เงินปันผลรับส าหรับ
งวดหกเดือนสิ้นสุด 

  30   
มิถุนายน

2560 

31   
ธันวาคม 

2559 

30   
มิถุนายน 

2560 

31   
ธันวาคม 

2559 

30  
มิถุนายน 

2560 

31   
ธันวาคม 

2559 

30 
มิถุนายน 

2560 

31 
ธันวาคม 

2559 

30 
มิถุนายน 

2560 

31 
ธันวาคม 

2559 

30  
มิถุนายน 

2560 

31   
ธันวาคม 

2559 

30   
มิถุนายน 

2560 

30  
มิถุนายน 

2559 
  (ร้อยละ) (ร้อยละ)             
บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย 
จ ากัด (มหาชน) 

ผลิตและจ าหน่าย 
 เหล็กแผ่นรีดเย็น 
 ชนิดม้วน 35.19 35.19 4,816,350 4,816,350 3,817,962 3,817,962 2,643,936 2,706,332 - - 2,643,936 2,706,332 - - 

รวม      3,817,962 3,817,962 2,643,936 2,706,332 - - 2,643,936 2,706,332 - - 

 
 

กลุ่มบริษัทและบริษัทได้จ าน าหุ้นสามัญ จ านวน 150,176,007 หุ้น ในการร่วมค้า บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จ ากัด (มหาชน) ไว้กับ บริษัท มารูเบนี-อิโตชู สตีล 
อินคอร์เปอเรชั่น ส าหรับวงเงินสินเชื่อการค้าที่บริษัท มารูเบนี-อิโตชู สตีล อินคอร์เปอเรชั่นให้แก่ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จ ากัด  และบริษัทได้ตั้ง
ประมาณการหนี้สินจากการน าหุ้นสามัญในการร่วมค้า บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จ ากัด (มหาชน) ไปค้ าประกันกับบริษัท มารูเบนี -อิโตชู  สตีล                              
อินคอร์เปอเรชั่น เป็นจ านวนเงิน 513 ล้านบาท 
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   หน่วย : พันบาท 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ 
สัดส่วน                    

ความเป็นเจ้าของ ทุนช าระแล้ว       ราคาทุน การด้อยค่า ราคาทุน-สุทธิ 
เงินปันผลรับส าหรับ
งวดหกเดือนสิ้นสุด 

  30   
มิถุนายน 

2560 

31   
ธันวาคม 

2559 

30   
มิถุนายน 

2560 

31   
ธันวาคม 

2559 

30   
มิถุนายน 

2560 

31    
ธันวาคม 

2559 

30 
มิถุนายน 

2560 

31 
ธันวาคม 

2559 

30   
มิถุนายน 

2560 

31   
ธันวาคม 

2559 

30   
มิถุนายน 

2560 

30  
มิถุนายน 

2559 
  (ร้อยละ) (ร้อยละ)           
บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย 
จ ากัด (มหาชน) 

ผลิตและจ าหน่าย 
 เหล็กแผ่นรีดเย็น 
 ชนิดม้วน 35.19 35.19 4,816,350 4,816,350 3,817,962 3,817,962 658,294 658,294 3,159,668 3,159,668 - - 

รวม      3,817,962 3,817,962 658,294 658,294 3,159,668 3,159,668 - - 
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หนี้สินที่อาจเกดิขึ้นและภาระผูกพันที่เกีย่วกับการร่วมค้า 
 

 30 มิถุนายน 2560 31 ธันวาคม 2559 
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นซึ่งเกิดขึ้นโดยตรงกับกลุ่มบริษัท   
ส่วนแบ่งของกลุ่มบริษัทในหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นของ 
    การร่วมค้า 

20 ล้านบาท 20 ล้านบาท 

 

ภาระผูกพันเกี่ยวกับการลงทุนของกลุ่มบริษัทตามส่วนได้
เสียที่มีในการร่วมค้า 

ส่วนแบ่งในภาระผูกพันของกลุ่มบริษัทในการร่วมค้า 

  

 -  จากรายจ่ายฝ่ายทุน 
 
 
 

59 ล้านบาท 
0.25 ล้านเหรียญสหรัฐ 

24 ล้านเยนญี่ปุ่น 
0.11 ล้านปอนด์ 
และ 0.14 ล้านยูโร 

65 ล้านบาท 
0.21 ล้านเหรียญสหรัฐ 

43 ล้านเยนญี่ปุ่น 
0.11 ล้านปอนด์ 
และ 0.07 ล้านยูโร 

   -  จากสัญญาเช่าด าเนินงานท่ียกเลิกไม่ได้ 7 ล้านบาท 1 ล้านบาท 
   -  จากสัญญาซื้อวัตถุดิบและสารเคมี                                                   135 ล้านบาท 

และ 8.51 ล้านเหรียญ
สหรัฐ 

228 ล้านบาท 
และ 8.55 ล้านเหรียญ

สหรัฐ 
   -  จากสัญญาอื่นๆ 10 ล้านบาท 

และ 5 ล้านเยนญี่ปุ่น 
1 ล้านบาท 

และ 11 ล้านเยนญี่ปุ่น 
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8. เงินลงทุนระยะยาวอื่น 

 
เงินลงทุนระยะยาวอื่น ณ วันที ่30 มิถุนายน 2560 และ 31 ธันวาคม  2559 มีดังนี้ 

   หน่วย : พันบาท 
  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ 
สัดส่วน                    

ความเป็นเจ้าของ ทุนช าระแล้ว       ราคาทุน การด้อยค่า ราคาทุน-สุทธ ิ
เงินปันผลรับส าหรับ
งวดหกเดือนสิ้นสุด 

  30   
มิถุนายน 

2560 

31   
ธันวาคม 

2559 

30   
มิถุนายน 

2560 

31   
ธันวาคม 

2559 

30   
มิถุนายน 

2560 

31    
ธันวาคม 

2559 

30 
มิถุนายน 

2560 

31 
ธันวาคม 

2559 

30   
มิถุนายน 

2560 

31   
ธันวาคม 

2559 

30   
มิถุนายน 

2560 

30  
มิถุนายน 

2559 
  (ร้อยละ) (ร้อยละ)           
บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย 

จ ากัด 
ผลิตและจ าหน่ ายเหล็กแผ่น

เคลือบสังกะสีด้วยกรรมวิธี
ทางไฟฟ้าชนิดม้วน 3.70 3.70 2,206,990 2,206,990 294,000 294,000 294,000 294,000 - - - - 

รวม      294,000 294,000 294,000 294,000 - - - - 
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9. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  

 
  หน่วย : พันบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 11,634,087 10,153,951 
ซื้อเพิ่มระหว่างงวด – ราคาทุน 160,737 135,775 
ค่าเสื่อมราคาส าหรับงวด (222,308) (172,258) 
ตัดจ าหน่าย (41,916) (12,975) 
โอนเป็นต้นทุนสินค้าคงเหลือ (76,737) (76,737) 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 11,453,863 10,027,756 

 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 กลุ่มบริษัทและบริษัทได้จดจ านอง/จ าน าสินทรัพย์จ านวนประมาณ 9,339 ล้านบาท และ 
9,027 ล้านบาท ตามล าดับ (31 ธันวาคม 2559: 9,733 ล้านบาท และ 9,418 ล้านบาท ตามล าดับ) เป็นหลักประกันเงิน
เบิกเกินบัญชีธนาคารเงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน  หนังสือค้ าประกันเพื่อค้ าประกัน
ไฟฟ้า จัดตั้งท าเนียบท่าเรือและโรงพักสินค้า ตามท่ีอธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 11 

 

10. ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี   
 

สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 และ 31 ธันวาคม 2559 มีดังนี้ 
    หน่วย : พันบาท 
 งบการเงินรวม 
 สินทรัพย์ หนี้สิน 
 30 มิถุนายน

2560 
31 ธันวาคม

2559 
30 มิถุนายน

2560 
31 ธันวาคม

2559 
     
รวม 35,184 37,868 (72,462) (102,631) 
การหักกลบรายการของภาษ ี (9,500) (12,201) 9,500 12,201 
สินทรัพย์ (หนี้สิน) ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 25,684 25,667 (62,962) (90,430) 
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    หน่วย : พันบาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สินทรัพย์ หนี้สิน 
 30 มิถุนายน

2560 
31 ธันวาคม

2559 
30 มิถุนายน

2560 
31 ธันวาคม

2559 
     
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี - - (32,314) (63,139) 

 
รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหว่างงวด มีดังนี้ 
    หน่วย : พันบาท 
 งบการเงินรวม 
  บันทึกเป็น (รายจ่าย) / รายได้ใน  
 ณ วันที่  

1 มกราคม 2560 
ก าไรหรอื             
ขาดทุน 

ก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น 

ณ วันที่                         
30 มิถุนายน 2560 

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตดับัญชี     
ลูกหนี้การค้า 210 4 - 214 
สินค้าคงเหลือ   19 - - 19 
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 22 (22) - - 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 13,600 (1,486) - 12,114 
หนี้สินหมุนเวียนอื่น - 1,607 - 1,607 
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 9,789 (3,413) - 6,376 
ยอดขาดทุนสะสมทางภาษียกไป 14,228 626 - 14,854 
รวม 37,868 (2,684) - 35,184 
     
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (312) (127) - (439) 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  (93,360) 27,469 - (65,891) 
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน (6,342) 3,598 - (2,744) 
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน (2,617) (771) - (3,388) 
รวม (102,631) 30,169 - (72,462) 
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    หน่วย : พันบาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  บันทึกเป็น (รายจ่าย) / รายได้ใน  
 ณ วันที่  

1 มกราคม 2560 
ก าไรหรอื             
ขาดทุน 

ก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น 

ณ วันที่                         
30 มิถุนายน 2560 

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  (60,395) 30,825 - (29,570) 
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน (2,744) - - (2,744) 
รวม (63,139) 30,825 - (32,314) 

 
 

สินทรัพย์ภ าษี เงิน ได้ รอการตัดบัญชีที่ เกิ ดจากผลแตกต่ างชั่ วคราวที่ มิ ได้ รับ รู้ ใน งบการ เงิน  ณ  วันที่  
30 มิถุนายน 2560 และ 31 ธันวาคม 2559 มีรายละเอียดดังนี้   

    หน่วย : พันบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน

2560 
31 ธันวาคม

2559 
30 มิถุนายน

2560 
31 ธันวาคม

2559 
สินทรัพย์ภาษเีงินได ้     
   - ผลแตกต่างชั่วคราว 7,792,426 7,779,268 7,738,543 7,725,190 
   - ยอดขาดทุนยกไป 1,271,703 1,692,146 1,271,703 1,692,146 
สุทธ ิ 9,604,129 9,471,414 9,010,246 9,417,316 

     
 

ขาดทุนทางภาษีของบริษัทในประเทศไทยจะสิ้นอายุในปี 2560 - 2565 ผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีที่ยังไม่สิ้นอายุตาม
กฎหมายเกี่ยวกับภาษีเงินได้ปัจจุบันนั้น กลุ่มบริษัทยังมิได้รับรู้รายการดังกล่าวเป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
เนื่องจากยังไม่มีความเป็นได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบริษัทจะมีก าไรทางภาษีเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์ทางภาษีหรือมีการ
กลับรายการผลแตกต่างชั่วคราวในอนาคต  
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11. หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย 

    หน่วย : พันบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน

2560 
31 ธันวาคม

2559 
30 มิถุนายน

2560 
31 ธันวาคม

2559 
ส่วนที่หมุนเวียน     
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น  
จากสถาบันการเงิน- สว่นที่มีหลักประกัน 124,028 112,362 - - 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินทีถ่ึง
ก าหนดช าระภายในหนึ่งปี     
- ส่วนที่มีหลักประกัน 771,677 771,677 771,677 771,677 

   - ส่วนที่ไม่มีหลักประกัน 241,942 241,942 241,942 241,942 
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงก าหนดช าระ
ภายในหนึ่งป ี 26,795 48,705 - - 

หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อที่ถึงก าหนดช าระ
ภายในหนึ่งป ี 274 1,000 259 840 

เจ้าหนี้อื่นภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการที่ถึงก าหนด
ช าระภายในหนึ่งปี-ที่ไม่มีหลักประกัน 23,470 23,470 23,470 23,470 

รวมหนี้สินที่มีดอกเบี้ยระยะสั้น 1,188,186 1,199,156 1,037,348 1,037,929 

     
ส่วนที่ไม่หมุนเวียน     
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน     

- ส่วนที่มีหลักประกัน 8,102,611 8,488,449 8,102,611 8,488,449 
 - ส่วนที่ไม่มีหลักประกัน 15,990,007 16,110,978 15,990,007 16,110,978 

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 25,755 37,111 - - 
เจ้าหนี้อื่นภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการ 1,545,852 1,568,104 1,545,852 1,568,104 
รวมหนี้สินที่มีดอกเบี้ยไม่หมนุเวียน 25,664,225 26,204,642 25,638,470 26,167,531 
 
 
 
 
 

    หน่วย : พันบาท 
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 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน

2560 
31 ธันวาคม

2559 
30 มิถุนายน

2560 
31 ธันวาคม

2559 
ประมาณการหนี้สินผลขาดทุนจากการเป็นผูค้้ าประกันของบริษัท    
- เงินกู้ยืมบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค 

จ ากัด (รวมส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายใน
หนึ่งปีจ านวน 455,667 พันบาท) 26,764,573 28,384,212 26,764,573 28,384,212 

- หนังสือค้ าประกันจากธนาคาร - 47,827 - 47,827 
- เงินกู้ยืมบริษัท มารูเบน-ีอิโตชู สตีล 492,600 513,257 492,600 513,257 

รวมหนี้สินที่มีดอกเบี้ย 54,109,584 56,349,094 53,932,991 56,150,756 
 

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยส่วนที่มีหลักประกัน รายละเอียดของหลักประกันซึ่งเป็นสินทรัพย์ ดังนี้ 
    หน่วย : พันบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน

2560 
31 ธันวาคม

2559 
30 มิถุนายน

2560 
31 ธันวาคม

2559 
     
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 9,338,854 9,733,747 9,027,401 9,417,714 
สินค้าคงเหลือ - 3,902,128 - 3,894,381 
รวม 9,338,854 13,635,875 9,027,401 13,312,095 
 
เงินกู้ยืมระยะสั้นของบริษัท ท่าเรือประจวบ จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยค้ าประกันโดยการจดจ านองที่ดินพร้อม สิ่งปลูก
สร้างที่มีอยู่แล้วและ/หรือที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของบริษัทย่อย  เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นของ    
บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยค้ าประกันโดยการจ านองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและการ
โอนสิทธิประโยชน์จากการเอาประกันภัยสินทรัพย์ของบริษัทย่อยดังกล่าว 
 
เงินกู้ยืมระยะยาวของบริษัทและบริษัทย่อยค้ าประกันโดยการจดจ านอง/จ าน า ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เครื่องจักร และ
การโอนสิทธิประโยชน์จากการเอาประกันภัยทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกันให้แก่ผู้ให้กู้ ภายใต้สัญญาเงินกู้ยืมนี้บริษัท
ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขบางประการตามที่ระบุในสัญญาเงินกู้ เช่น การด ารงอัตราส่วนทางการเงิน การด ารงสัดส่วนการ
ถือหุ้นของบริษัทในบริษัท ท่าเรือประจวบ จ ากัด และบริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัดตามอัตราท่ีระบุในสัญญา 
การจ ากัดจ านวนเงินปันผลที่จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปี การห้ามบริษัทน าหุ้นสามัญของบริษัทย่อยที่ถืออยู่เป็นเงิน
ลงทุนไปจ าน าหรือก่อให้เกิดภาระผูกพันใดๆ เป็นต้น  
 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 กลุ่มบริษัทมีวงเงินสินเชื่อซึ่งยังมิได้เบิกใช้เป็นจ านวนเงินรวม 76 ล้านบาท และบริษัทถูก
ระงับวงเงินสินเชื่อทั้งหมด (31 ธันวาคม 2559: ส าหรับกลุ่มบริษัทมี 57 ล้านบาท  และไม่มีวงเงินสินเชื่อส าหรับ
บริษัท) 
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ในปี 2558  ผู้ให้กู้ยืมรายใหญ่ได้เรียกร้องการช าระเงินโดยทันทีจากยอดเงินกู้ยืมคงเหลือจ านวน 788 ล้านเหรียญสหรัฐ 
และ 1 ล้านปอนด์สเตอร์ลิง ตามล าดับ (เทียบเท่ากับ 28,384 ล้านบาท และ 46 ล้านบาท ตามล าดับ) และยอดเงินบาท
จ านวน 1.6 ล้านบาทกับบริษัทสหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จ ากัด และในเวลาต่อมาผู้ให้กู้ยืมรายใหญ่ยังขอให้บริษัท
รับผิดชอบต่อมูลหนี้ในฐานะผู้ค้ าประกันเงินกู้ยืม 
 
มีผลให้บริษัทไม่สามารถด ารงอัตราส่วนทางการเงิน และไม่ได้จ่ายช าระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยที่ถึงก าหนดจ่ายช าระกับ
ธนาคาร โดยผู้ให้กู้รายใหญ่ของบริษัทได้เรียกร้องการช าระเงินกู้ยืมทั้งหมดในทันที เหตุการณ์ดังกล่าวเป็นเหตุให้
คณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้บริษัทยื่นความจ านงเพื่อขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลางเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558
อันเป็นผลมาจากแผนฟื้นฟูกิจการที่ได้รับอนุมัติจากศาลล้มละลายกลางเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 เงินกู้ยืมระยะยาว
ทั้งหมดจากสถาบันการเงิน ประมาณการหนี้สินจากการเป็นผู้ค้ าประกัน และเจ้าหนี้อื่นภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการที่มีภาระ
ดอกเบี้ยรวมเป็นส่วนหนึ่งของแผนฟื้นฟูกิจการ (ดูหมายเหตุข้อ13) ทั้งนี้การจัดประเภทของเงินกู้ยืม ประมาณการ
หน้ีสิน และเจ้าหน้ีอื่นภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการท่ีมีภาระดอกเบี้ยดังกล่าว ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 เป็นไปตามแผนการ
ช าระหนี้ที่ระบุในแผนฟื้นฟูกิจการ   
 
รายการเคลื่อนไหวของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินส าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 มี
ดังนี้ 

 หน่วย : พันบาท 
 งบการเงินรวมและ    

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 25,613,047 

จ่ายช าระคืน (506,810) 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 25,106,237 
 
รายการเคลื่อนไหวของประมาณการหนี้สินภายใต้สัญญาค้ าประกันส าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 
2560 มีดังนี้ 

 หน่วย : พันบาท 
 งบการเงินรวมและ    

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 28,945,295 

ก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน (1,460,289) 
จ่ายช าระคืน (227,833) 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 27,257,173 
 

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าซือ้ 
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กลุ่มบริษัทมีเครื่องจักร อุปกรณ์และยานพาหนะ ซึ่งได้มาภายใต้สัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าซื้อ  ณ วันที่  
30 มิถุนายน 2560 และ 31 ธันวาคม 2559 มีรายละเอียดดังนี้ 

    หน่วย : พันบาท 
 งบการเงินรวม 

 30 มิถุนายน 2560 31 ธันวาคม 2559 

 มูลค่าอนาคต
ของจ านวน
เงินขั้นต่ าที่
ต้องจ่าย ดอกเบี้ย 

มูลค่า 
ปัจจุบันของ

จ านวนเงินขั้น
ต่ าที่ต้องจ่าย 

มูลค่าอนาคต
ของจ านวน
เงินขั้นต่ าที่
ต้องจ่าย ดอกเบี้ย 

มูลค่า 
ปัจจุบันของ
จ านวนเงินขั้น
ต่ าที่ต้องจ่าย 

       
ครบก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 29,394 2,325 27,069 53,045 3,340 49,705 
ครบก าหนดช าระหลังจากหนึ่งปี 
   แต่ไม่เกินห้าปี 27,709 1,954 25,755 40,190 

 
3,079 

 
37,111 

รวม 57,103 4,279 52,824 93,235 6,419 86,816 

 
    หน่วย : พันบาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2560 31 ธันวาคม 2559 

 มูลค่าอนาคต
ของจ านวน
เงินขั้นต่ าที่
ต้องจ่าย ดอกเบี้ย 

มูลค่า 
ปัจจุบันของ

จ านวนเงินขั้น
ต่ าที่ตอ้งจ่าย 

มูลค่าอนาคต
ของจ านวน
เงินขั้นต่ าที่
ต้องจ่าย ดอกเบี้ย 

มูลค่า 
ปัจจุบันของ
จ านวนเงินขั้น
ต่ าที่ต้องจ่าย 

       
ครบก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 283 24 259 920 80 840 
ครบก าหนดช าระหลังจากหนึ่งปี 
   แต่ไม่เกินห้าปี - - - - - - 

รวม 283 24 259 920 80 840 
 
 

กลุ่มบริษัทได้ท าสัญญาขาย และเช่ากลับคืนส าหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์กับบริษัทแห่งหนึ่ง  โดยสัญญาเช่ามี
ระยะเวลา 5 ปี ทั้งนี้บริษัทได้วางเงินมัดจ าแก่ผู้ให้เช่าเป็นจ านวนเงิน 11.8 ล้านบาท เครื่องจักรและอุปกรณ์ดังกล่าวมี
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 เปน็จ านวนเงิน 47.7 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2559: 243.0 ล้านบาท) 

 

เงินฝากประจ าของบริษัทย่อยแห่งหนึ่งจ านวน 5.3 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2559: 4.7 ล้านบาท) ได้น าไปค้ าประกัน
วงเงินสินเชื่อที่ได้รับจากสถาบันการเงิน  
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ยอดหนี้สินที่มภีาระดอกเบี้ย ณ วันที่  30 มิถุนายน 2560 และ 31 ธันวาคม 2559 จัดตามประเภทสกุลเงินตรา ได้ดังนี้  

 

    หน่วย : พันบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน
2560 

31 ธันวาคม
2559 

30 มิถุนายน
2560 

31 ธันวาคม
2559 

     
สกุลเงินบาท 27,327,177 27,918,645 27,150,583 27,720,307 
สกุลเงินเหรยีญสหรัฐอเมริกา 26,782,407 28,384,212 26,782,408 28,384,212 
สกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิง - 46,237 - 46,237 
รวม  54,109,584 56,349,094 53,932,991 56,150,756 

 

 

12. เจ้าหนี้การค้า 
    หน่วย : พันบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน

2560 
31 ธันวาคม

2559 
30 มิถุนายน

2560 
31 ธันวาคม

2559 
     
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 25,177 36,221 52,543 46,983 
กิจการอื่นๆ  2,610,588 2,208,083 2,550,435 2,157,993 
รวม 2,635,765 2,244,304 2,602,978 2,204,976 

     
สินค้าคงเหลือภายใต้สัญญาซื้อขายและการส่งมอบกรรมสิทธิ์ สินค้าและการบริหาร (Collateral Management 
Agreement) 
 
บริษัทได้ท าสัญญาซื้อสินค้าคงเหลือภายใต้สัญญาซื้อขายและการส่งมอบกรรมสิทธิ์สินค้าและการบริหารกับบริษัท
สองแห่งในประเทศสิงคโปร์และญี่ปุ่นภายใต้เงื่อนไขของสัญญาบริษัทจะต้องช าระเงินมัดจ าบางส่วน และจะช าระเงิน
เต็มจ านวนเมื่อมีการเบิกสินค้าจากบริษัทตัวแทนบริษัทยังคงเหลือความเสี่ยงและผลตอบแทนทั้งหมดหรือบางส่วนท่ี
มีสาระส าคัญเกี่ยวกับสินค้าที่อยู่ภายใต้สัญญาดังกล่าว สินค้าคงเหลือจะถูกเก็บรักษา บริหารจัดการ ภายใต้การดูแล
ของบริษัทตัวแทนที่ได้รับมอบหมายหน้าที่จากบริษัทผู้ขาย บริษัทบันทึกรายการซื้อในบัญชีสินค้าคงเหลือภายใต้
สัญญาซื้อขายและการส่งมอบกรรมสิทธิ์สินค้าและการบริหาร และเจ้าหนี้การค้าภายใต้สัญญาซื้อขายและการส่งมอบ
กรรมสิทธิ์สินค้าและการบริหารแสดงไว้ในงบแสดงฐานะการเงิน  
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13. แผนฟื้นฟูกิจการ 

 
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติให้บริษัทยื่นค าร้องเพื่อขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลาง  
ต่อมาวันที่ 10 มีนาคม 2559 ศาลล้มละลายกลางได้มีค าสั่งให้บริษัทฟื้นฟูกิจการและตั้งบริษัทเป็นผู้ท าแผนฟื้นฟู
กิจการ (“ผู้ท าแผน”)  โดยได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559  
 
ณ วันที่ 15 กันยายน 2559 เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้จัดประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณาแผน และที่ประชุมเจ้าหนี้ได้มีมติ
พิเศษยอมรับแผนฟื้นฟูกิจการ  (“แผน”) และมีมติตั้งเจ้าหนี้จ านวน 3 รายประกอบด้วย ธนาคารไทยพาณิชย์ 
ธนาคารกรุงไทยและธนาคารทิสโก้เป็นกรรมการเจ้าหนี้  
 
ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2559 ศาลล้มละลายกลางได้มีค าสั่งเห็นชอบด้วยแผน ซึ่งแผนก าหนดให้บริษัทเป็นผู้บริหารแผน  
สาระส าคัญของแผนฟื้นฟูกิจการที่ศาลล้มละลายกลางได้มีค าสั่งเห็นชอบด้วย มีดังนี ้
 
1.  การจัดกลุ่มเจ้าหนี้ 

 
ในแผนฟื้นฟูกิจการได้จัดแบ่งกลุ่มเจ้าหนี้ที่ยื่นค าร้องขอรับช าระหนี้ออกเป็นกลุ่มรวม 13 กลุ่ม แบ่งเป็นภาระหนี้
เงินบาทจ านวน 33,849.9 ล้านบาท และเป็นเงินตราต่างประเทศสกุลเงินเหรียญสหรัฐจ านวน 990.9 ล้านเหรียญ
สหรัฐ สกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิงจ านวน 4.6 ล้านปอนด์สเตอร์ลิง และสกุลเงินยูโรจ านวน 0.1 ล้านยูโร (คิดค านวณ
เป็นสกุลเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ศาลมีค าสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ วันที่ 10 มีนาคม 2559 ซึ่งในวัน
ดังกล่าวอัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญสหรัฐ เท่ากับ 35.4546 บาท 1 ปอนด์สเตอร์ลิง เท่ากับ 50.5173 บาท และ 1 ยู
โร เท่ากับ 39.0923 บาท รวมเป็นจ านวน 69,220.2 ล้านบาท) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
เจ้าหนี้
กลุ่มที ่ กลุ่มเจ้าหนี ้

ยอดหนี้รวมเทียบเท่าสกุลเงินบาท (พันบาท) 
เงินต้น ดอกเบี้ย รวม 

1 เจ้าหนี้มีประกัน  9,780,633   8,764   9,789,397  
2 เจ้าหนี้สถาบันการเงิน ในภาระหนี้ส่วนที่เกินกว่า

มูลค่าหลักประกัน 
 12,468,299   2,271,120   14,739,419  

3 เจ้าหนี้สถาบันการเงินซึ่งเป็นเจ้าหนี้ร่วมตาม
สัญญาปรับโครงสร้างหนี้  

 3,968,607   526,228   4,494,835  

4 เจ้าหนี้ภาระค้ าประกันการช าระหนี้เงินกู้  28,006,355   1,865,495   29,871,850  
5 เจ้าหนี้ผู้จ าหน่ายวัตถุดิบหลัก   1,592,058   172,264  1,764,322  
6 เจ้าหนี้หน่วยงานราชการและภาครัฐ  177,397   204,022   381,419 
7 เจ้าหนี้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ  872,574   587   873,161  
8 เจ้าหนี้การค้า  15,110   387   15,497  
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เจ้าหนี้
กลุ่มที ่ กลุ่มเจ้าหนี ้

ยอดหนี้รวมเทียบเท่าสกุลเงินบาท (พันบาท) 
เงินต้น ดอกเบี้ย รวม 

9 เจ้าหนี้ตามสัญญาค้ าประกันร่วม  3,545,460   224,786   3,770,246  
10 เจ้าหนี้ภาระค้ าประกันความเสียหายในอนาคต  1,185,026  -  1,185,026  
11 เจ้าหนี้ค่าปรับและหรือค่าเสียหายจากการไม่ปฏิบัติ

ตามสัญญา 
 279,391 -  279,391  

12 เจ้าหนี้ค่าธรรมเนียมในการให้บริการตามสัญญา
ว่าจ้างที่ปรึกษา 

 1,927,893   21,251   1,949,144 

13 เจ้าหนี้ผู้ออกหนังสือค้ าประกัน  105,562   925   106,487  
 รวม  63,924,365   5,295,829   69,220,194  

 

หมายเหตุ : เจ้าหนี้ทุกรายที่ยื่นขอรับช าระหนี้ในการฟื้นฟูกิจการต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะได้รับช าระหนี้ตาม
แผนนี้ภายใต้ข้อก าหนดและเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในแผนก็ต่อเมื่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์หรือศาลล้มละลาย หรือศาล
ฎีกา (แล้วแต่กรณี) มีค าสั่งถึงที่สุดให้ได้รับช าระหนี้ 

 

2.  การปรับโครงสร้างทุน 
 

ณ วันที่ศาลมีค าสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ บริษัทมีทุนจดทะเบียนจ านวน  50,263.7 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ
จ านวน 50,263.7 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยเป็นทุนช าระแล้วจ านวน 32,166.3 ล้านบาท และเป็น
ทุนที่ยังมิได้เรียกช าระจ านวน  18,097.4 ล้านบาท ซึ่งผู้บริหารแผนจะด าเนินการปรับโครงสร้างทุนดังกล่าว
ตามล าดับ ดังนี้ 

 

2.1 การลดทุนจดทะเบียนที่ยังมิได้จัดสรร 
ภายใน 90 วันนับจากวันที่ศาลมีค าสั่งเห็นชอบด้วยแผน ด าเนินการลดทุนจดทะเบียนที่ยังมิได้จัดสรรของ
บริษัทโดยวิธีการลดหุ้นที่ยังไม่ได้เรียกช าระจ านวน 18,097.4 ล้านหุ้น จะท าให้บริษัทมีทุนจดทะเบียนและ
ทุนช าระแล้วจ านวน 32,166.3 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ านวน 32,166.3 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้น
ละ 1 บาท 

 

2.2   การลดทุนจดทะเบียนโดยการลดจ านวนหุ้น 
ภายใน 90 วันนับจากวันที่ศาลมีค าสั่งเห็นชอบด้วยแผน ด าเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจด
ทะเบียน 32,166.3 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวนประมาณ  1,109 ล้านบาท โดยการลดจ านวนหุ้น
สามัญของบริษัทในสัดส่วนจ านวนหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมประมาณ 29 หุ้น เป็น 1 หุ้น ภายหลังการด าเนินการ
ดังกล่าว บริษัทจะมีทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้วจ านวนประมาณ  1,109 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้น
สามัญจ านวนประมาณ 1,109 ล้านหุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท  
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2.3   การเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อท าการแปลงหนี้เป็นทุน ครั้งที่ 1 
 

ภายใน 90 วันนับจากวันที่ศาลมีค าสั่งเห็นชอบด้วยแผน ด าเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนและเพิ่มทุนช าระแล้ว
ของบริษัทอีกจ านวน 10,000 ล้านบาทโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนอีกจ านวน 10,000 ล้านหุ้น เพื่อรองรับ
การแปลงหนี้เป็นทุนให้กับเจ้าหนี้กลุ่มที่ 2 และหรือกลุ่มที่ 3 และหรือกลุ่มที่ 4 ตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ใน
แผน ในราคาแปลงหนี้เป็นทุนหุ้นละ 0.05 บาท ต่อ 1 หุ้น ภายหลังการด าเนินการดังกล่าว บริษัทจะมีทุนจด
ทะเบียนจ านวนประมาณ 11,109 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญที่ออกและเรียกช าระแล้วจ านวนประมาณ 
11,109 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ทั้งนี้  สามารถขยายระยะเวลาในการด าเนินการลดทุนจด
ทะเบียนที่ยังมิได้จัดสรร ลดทุนจดทะเบียนโดยลดจ านวนหุ้น และเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อท าการแปลงหนี้
เป็นทุน ครั้งที ่1 ดังกล่าวข้างต้นออกไปได้อีกไม่เกิน 90 วัน 

 
2.4   การเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อท าการแปลงหนี้เป็นทุน ครั้งที่ 2 
 

ภายหลังจากด าเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อท าการแปลงหนี้เป็นทุน ครั้งที่ 1 แล้วเสร็จ ในกรณีที่เจ้าหนี้ที่
อาจได้รับการแปลงหนี้เป็นทุนครั้งที่ 2 จะได้รับช าระหนี้ด้วยหุ้นสามัญของบริษัทตามเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ใน
แผน ผู้บริหารแผนมีหน้าที่ด าเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนและเพิ่มทุนช าระแล้วของบริษัทโดยการออกหุ้น
สามัญเพิ่มทุน มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาทในจ านวนที่เพียงพอ เพื่อรองรับการแปลงหนี้เป็นทุนให้กับเจ้าหนี้
ที่อาจได้รับการแปลงหนี้เป็นทุนครั้งที่ 2 ทุกราย โดยให้ใช้ราคาแปลงหนี้เป็นทุนที่ราคาตลาดต่อหุ้น (ราคา
ตลาดในวันที่เจ้าหนี้ได้แจ้งความประสงค์เสนอขอแปลงหนี้เป็นทุนดังกล่าว  กรณีไม่มีราคาตลาดให้ใช้ราคา
แปลงหนี้เป็นทุนที่ 0.05 บาท ต่อหุ้น)  ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อช าระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ดังกล่าว
ข้างต้น บริษัทสามารถพิจารณาจดทะเบียนเพิ่มทุนช าระแล้วดังกล่าวภายในครั้งเดียวหรือหลายครั้ง  

 
2.5   การเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อท าการแปลงหนี้เป็นทุนให้กับเจ้าหนี้กลุ่มที ่7 กลุ่มที ่9 และกลุ่มท่ี 12 
 

ภายใต้หลักการช าระหนี้ของเจ้าหนี้ตามแผนนี้ ผู้บริหารแผนมีหน้าที่ด าเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนและเพิ่ม
ทุนช าระแล้วของบริษัทโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการแปลงหนี้
เป็นทุนให้กับเจ้าหนี้กลุ่มที่ 7 กลุ่มที่ 9 และกลุ่มที่ 12 ของแผน ในราคาแปลงหนี้เป็นทุนหุ้นละ 0.05 บาท 
ต่อ 1 หุ้น ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในแผน ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อช าระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้
ดังกล่าวข้างต้น บริษัทสามารถพิจารณาจดทะเบียนเพิ่มทุนช าระแล้วดังกล่าวภายในครั้งเดียวหรือหลายครั้ง  
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3.   การช าระหนี้ตามกลุ่มของเจ้าหนี้ 
 

3.1  เจ้าหนี้กลุ่มที ่1 (เจ้าหนี้มีประกัน)  
 

3.1.1 ภาระหนี้เงินต้นคงค้างจ านวน 9,780.6 ล้านบาท จะได้รับช าระจากกระแสเงินสดเพื่อการช าระหนี้ และ/
หรือ กระแสเงินสดส่วนเกิน โดยเจ้าหนี้จะได้รับการผ่อนช าระหนี้ดังกล่าวเป็นรายเดือน รวม  144 เดือน 
(เริ่มนับเดือนถัดจากเดือนที่ศาลมีค าสั่งเห็นชอบด้วยแผนเป็นเดือนที่ 1) 

 
3.1.2 (ก) นับถัดจากวันทีศ่าลมีค าสั่งให้ฟื้นฟูกิจการจนถึงวันที่ศาลมีค าสั่งเห็นชอบด้วยแผน เจ้าหนี้กลุ่มที่ 1 จะ

ได้รับดอกเบี้ยระหว่างกาลจากเงินต้นคงค้างดังกล่าว ในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีโดยให้ตั้งพักไว้เพื่อรอ
การช าระในเดือนที่ 144 

 (ข) นับถัดจากวันที่ศาลมีค าสั่งเห็นชอบด้วยแผนเป็นต้นไป จนกว่าจะได้รับช าระหนี้ครบถ้วน เจ้าหนี้
กลุ่มที่ 1 จะได้รับดอกเบี้ยใหม่จากเงินต้นคงค้างดังกล่าว ในอัตรา MLR ต่อปี โดยเจ้าหนี้จะได้รับ
ช าระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 0.5 ต่อปี ส าหรับดอกเบี้ยตั้งพักซึ่งเป็นส่วนต่างของดอกเบี้ยใหม่และ
ดอกเบี้ยที่ช าระจริงให้รอการช าระในเดือนที่ 144 

 
3.1.3 ในกรณีที่บริษัทได้ท าการแปลงหนี้เป็นทุนครั้งที่ 2 ให้กับเจ้าหนี้ เจ้าหนี้กลุ่มนี้จะได้รับช าระดอกเบี้ยนับ

ถัดจากวันที่มีการแปลงหนี้เป็นทุนครั้งที่  2 เป็นต้นไป จนกว่าจะได้รับช าระหนี้ครบถ้วน ในอัตรา MLR 
ต่อป ี

 
3.1.4 เมื่อเจ้าหนี้กลุ่มที่ 1 ได้รับช าระหนี้เงินต้นครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ในแผน รวมถึงกรณีที่เจ้าหนี้ได้รับ

ช าระหนี้ก่อนก าหนดทั้งจ านวน หรือบริษัทได้ท าการแปลงหนี้เป็นทุน ครั้งที่ 2 ให้กับเจ้าหนี้ที่อาจได้รับ
การแปลงหนี้เป็นทุนครั้งที่ 2 แล้ว เจ้าหนี้กลุ่มนี้ตกลงจะลดหนี้ ดอกเบี้ยระหว่างกาลและดอกเบี้ยตั้งพัก
ในอัตราร้อยละ 50 ของดอกเบี้ยระหว่างกาลและดอกเบี้ยตั้งพักดังกล่าว  

 
3.1.5 ส าหรับดอกเบี้ยคงค้างจ านวน 8.8 ล้านบาท ดอกเบี้ยระหว่างกาลส่วนที่เหลือ และดอกเบี้ยตั้งพักส่วนที่

เหลือจากข้อ 3.1.4 เจ้าหนี้กลุ่มที่ 1 จะได้รับช าระคืนในเดือนที่ 144 เว้นแต่ ในกรณีที่บริษัทได้ช าระคืนหนี้
เงินต้นให้เจ้าหนี้กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ 3 กลุ่มที่ 4 และกลุ่มที่ 5 ครบถ้วนแล้วในปีใด บริษัทจะช าระหนี้ดอกเบี้ย
คงค้าง ดอกเบี้ยระหว่างกาลส่วนที่เหลือ และดอกเบี้ยตั้งพักส่วนที่เหลือ ให้เจ้าหนี้กลุ่มที่  1 ภายในปี
ดังกล่าว 

 
3.1.6 นอกจากนี้ ในระหว่างการช าระหนี้ตามแผน เจ้าหนี้กลุ่มที่  1 ซึ่งมีหุ้นที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทเป็น

หลักประกัน สามารถเลือกรับช าระหนี้ด้วยวิธีการโอนหุ้นช าระหนี้เงินต้นคงค้างและดอกเบี้ยคงค้างทั้ง
จ านวนได้ โดยเจ้าหนี้รายดังกล่าวยินยอมลดหนี้ดอกเบี้ยระหว่างกาล และดอกเบี้ ยตั้งพัก ทั้งจ านวนให้
ทันทีในวันที่ได้ท าการโอนหุ้นช าระหนี้ให้กับเจ้าหนี้แล้ว  
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3.2  เจ้าหนี้กลุ่มที่ 2, 3, 4 และ 5 
 
3.2.1 เจ้าหนี้กลุ่มที่ 2 (เจ้าหนี้สถาบันการเงิน ในภาระหนี้ส่วนที่เกินกว่ามูลค่าหลักประกัน) ภาระหนี้เงินต้นคง

ค้างจ านวน 2,319.2 ล้านบาท จะได้รับช าระจากกระแสเงินสดเพื่อการช าระหนี้ และ/หรือ กระแสเงินสด
ส่วนเกิน โดยเจ้าหนี้จะได้รับการผ่อนช าระหนี้เงินต้นดังกล่าวเป็นรายเดือน รวม  144 เดือน (เริ่มนับเดือน
ถัดจากเดือนที่ศาลมีค าสั่งเห็นชอบด้วยแผนเป็นเดือนที่  1) และหนี้เงินต้นคงค้างจ านวน 10,149.1 ล้าน
บาท จะได้รับช าระภายในเดือนที่ 144 จากเงินเพิ่มทุนและหรือเงินกู้ใหม่ (Refinance) และหรือกระแสเงิน
สดส่วนเกิน 

 
3.2.2 เจ้าหนี้กลุ่มที่ 3 (เจ้าหนี้สถาบันการเงินซึ่งเป็นเจ้าหนี้ร่วมตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้) ภาระหนี้เงินต้น

คงค้างจ านวน 722.6 ล้านบาท จะได้รับช าระจากกระแสเงินสดเพื่อการช าระหนี้ และ/หรือ กระแสเงินสด
ส่วนเกิน โดยเจ้าหนี้จะได้รับการผ่อนช าระหนี้เงินต้นดังกล่าวเป็นรายเดือน รวม 144 เดือน (เริ่มนับเดือน
ถัดจากเดือนที่ศาลมีค าสั่งเห็นชอบด้วยแผนเป็นเดือนที่ 1) และหนี้เงินต้นคงค้างจ านวน 3,246.0 ล้านบาท 
จะได้รับช าระภายในเดือนที่ 144 จากเงินเพิ่มทุนและหรือเงินกู้ใหม่ (Refinance) และหรือกระแสเงินสด
ส่วนเกิน  

 
3.2.3 เจ้าหนี้กลุ่มที่ 4 (เจ้าหนี้ภาระค้ าประกันการช าระหนี้เงินกู้)ภาระหนี้เงินต้นคงค้างจ านวน 5,209.4 ล้าน

บาท จะได้รับช าระจากกระแสเงินสดเพื่อการช าระหนี้ และ/หรือ กระแสเงินสดส่วนเกิน โดยเจ้าหนี้จะ
ได้รับการผ่อนช าระหนี้เงินต้นดังกล่าวเป็นรายเดือน รวม 144 เดือน (เริ่มนับเดือนถัดจากเดือนที่ศาลมี
ค าสั่งเห็นชอบด้วยแผนเป็นเดือนที่ 1) และหนี้เงินต้นคงค้างจ านวน 22,796.9 ล้านบาท จะได้รับช าระ
ภายในเดือนที่ 144 จากเงิน  เพิ่มทุนและหรือเงินกู้ใหม่ (Refinance) และหรือกระแสเงินสดส่วนเกิน 

 
3.2.4 เจ้าหนี้กลุ่มที่ 5 (เจ้าหนี้ผู้จ าหน่ายวัตถุดิบหลัก)ภาระหนี้เงินต้นคงค้างจ านวน 291.7 ล้านบาท จะได้รับ

ช าระจากกระแสเงินสดเพื่อการช าระหนี้ และ/หรือ กระแสเงินสดส่วนเกิน โดยเจ้าหนี้จะได้รับการผ่อน
ช าระหนี้เงินต้นดังกล่าวเป็นรายเดือน รวม 144 เดือน (เริ่มนับเดือนถัดจากเดือนที่ศาลมีค าสั่งเห็นชอบ
ด้วยแผนเป็นเดือนที่ 1) และหนี้เงินต้นคงค้างจ านวน 1,300.3 ล้านบาท จะได้รับช าระภายในเดือนที่ 144 
จากเงินเพิ่มทุนและหรือเงินกู้ใหม่ (Refinance) และหรือกระแสเงินสดส่วนเกิน ทั้งนี้ หากเจ้าหนี้กลุ่มที่ 5 
มีภาระหนี้ค้างช าระอยู่กับบริษัทให้ผู้บริหารแผนหักกลบลบหนี้กับจ านวนหนี้ดังกล่าวก่อนท าการช าระ
หนี้ 
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3.2.5 นับถัดจากวันที่ศาลมีค าสั่งให้ฟื้นฟูกิจการจนถึงวันที่ศาลมีค าสั่งเห็นชอบด้วยแผน เจ้าหนี้กลุ่ม  ที่ 2, 3, 4 

และ 5 จะได้รับดอกเบี้ยระหว่างกาลจากเงินต้นคงค้างดังกล่าว โดยดอกเบี้ยดังกล่าว ให้ตั้งพักไว้เพื่อรอการ
ช าระในเดือนที่ 144 และนับถัดจากวันที่ศาลมีค าสั่งเห็นชอบด้วยแผนเป็นต้นไป จนกว่าจะได้รับช าระหนี้
ครบถ้วน เจ้าหนี้กลุ่มที่ 2, 3, 4 และ 5 จะได้รับดอกเบี้ย ใหม่จากเงินต้นคงค้างดังกล่าว ดังนี้  
เดือนที่ 1 – เดือนที่ 60 ร้อยละ 1.00 ต่อปี  
เดือนที่ 61 – เดือนที่ 84  ร้อยละ 1.75  ต่อป ี
เดือนที่ 85 – เดือนที่ 96  ร้อยละ 2.00 ต่อป ี
เดือนที่ 97 – เดือนที่ 108 ร้อยละ 2.25 ต่อป ี
เดือนที่ 109 – เดือนที่ 120 ร้อยละ 2.50 ต่อป ี
เดือนที่ 121 – เดือนที่ 144  ร้อยละ 2.75 ต่อป ี
 
ทั้งนี้ เจ้าหนี้จะได้รับช าระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 0.1 ต่อปี ส าหรับดอกเบี้ยตั้งพักซึ่งเป็นส่วนต่างของ
ดอกเบี้ยใหม่และดอกเบี้ยที่ช าระจริงให้รอการช าระในเดือนที่ 144  

 
3.2.6 เจ้าหนี้กลุ่มที่ 2 และ 4 จะได้รับช าระหนี้เงินต้นคงค้างบางส่วนด้วยหุ้นสามัญของบริษัท และเจ้าหนี้กลุ่มที่ 

3 มีสิทธิที่จะเลือกรับช าระหนี้เงินต้นบางส่วนด้วยหุ้นสามัญของบริษัทด้วยการแปลงหนี้เป็นทุนครั้งที่ 1 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ในแผน 

 
3.2.7 เจ้าหนี้กลุ่มที่ 2, 3, 4 และ 5 มีสิทธิแจ้งให้บริษัททราบว่าประสงค์จะรับช าระหนี้เงินต้น ด้วยหุ้นสามัญ

ของบริษัทโดยการแปลงหนี้เป็นทุนครั้งที่ 2 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ในแผน  
 
3.2.8 ในกรณีที่บริษัทได้ท าการแปลงหนี้เป็นทุนครั้งที่ 2 ให้กับเจ้าหนี้แล้ว หากยังมีเงินต้นคงค้างเหลืออยู่ ให้คิด

ค านวณดอกเบี้ยและจ่ายช าระดอกเบี้ย นับถัดจากวันที่มีการแปลงหนี้เป็นทุนครั้งที่ 2 เป็นต้นไป ในอัตรา 
MLR ต่อปี ส าหรับเจ้าหนี้กลุ่มที่ 2, 3 และ 5 และในอัตรา LIBOR บวก 4.5 ต่อปี ส าหรับเจ้าหนี้กลุ่มที่ 4 
จนกว่าเจ้าหนี้จะได้รับช าระหนี้เงินต้นครบถ้วน 

 
3.2.9 เจ้าหนี้กลุ่มที่  2, 3, 4 และ 5 ยินยอมลดหนี้ดอกเบี้ยคงค้างจ านวน  2,271.1 ล้านบาท 526.2 ล้านบาท 

1,865.5 ล้านบาท และ 172.3 ล้านบาท ตามล าดับ รวมถึงดอกเบี้ยระหว่างกาล และดอกเบี้ยตั้งพัก ทั้ง
จ านวน ในกรณีที่ได้รับช าระหนี้เงินต้นครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ในแผน รวมถึงกรณีที่เจ้าหนี้ได้รับช าระ
หนี้ก่อนก าหนดทั้งจ านวน หรือได้รับการแปลงหนี้เป็น ทุนครั้งที่ 2 ตาม หลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนด
ไว้ในแผนแล้ว 
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3.2.10 เนื่องจากภาระหนี้ในเจ้าหนี้กลุ่มที่ 4 ใช้สิทธิเรียกร้องต่อบริษัทในฐานะผู้ค้ าประกันการช าระหนี้ของ

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จ ากัด ดังนั้น ในกรณีที่ เจ้าหนี้กลุ่มที่ 4 ได้รับช าระหนี้จากกระบวนการ
ช าระบัญชีของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จ ากัด ในประเทศอังกฤษเป็นจ านวนเงินเท่าใด ให้สิทธิ
ของเจ้าหนี้กลุ่มที่ 4 ที่จะได้รับช าระหนี้จากบริษัทตามแผนฟื้นฟูกิจการฉบับนี้ลดลงเพียงนั้น โดยให้น า
เงินที่เจ้าหนี้รายนั้นได้รับช าระมาลดจ านวนการผ่อนช าระหนี้เงินต้นของเจ้าหนี้กลุ่มที่ 4 ในงวดท้ายสุด
ย้อนขึ้นมาตามล าดับ (Inverse Order) 

 
3.3  เจ้าหนี้กลุ่มที่ 6 (เจ้าหนี้หน่วยงานราชการและภาครัฐ) 
 
3.3.1 ภาระหนี้เงินต้นของเจ้าหนี้กลุ่มที่ 6 จ านวน 177.4 ล้านบาท จะได้รับช าระหนี้จากกระแสเงินสดเพื่อการ

ช าระหนี้เป็นรายเดือน รวม 60 เดือน (เริ่มนับเดือนถัดจากเดือนที่ศาลมีค าสั่งเห็นชอบด้วยแผนเป็นเดือน
ที ่1)  

 
3.3.2 ภาระหนี้อื่นใดของเจ้าหนี้กลุ่มที่ 6 รวมทั้งหนี้เบี้ยปรับเงินเพิ่ม จ านวน 204.0 ล้านบาท หนี้ ดอกเบี้ยคงค้าง 

ดอกเบี้ยผิดนัด ค่าปรับ ค่าฤชาธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายและเงินอื่นใดที่เกิดขึ้นตามสัญญา และหรือตาม
กฎหมายที่มิได้ก าหนดวิธีการช าระหนี้ไว้ในแผนฉบับนี้ ถือว่าได้รับการลดหนี้ทั้งจ านวนทันทีที่มีการ
ช าระหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการให้แก่เจ้าหนี้รายดังกล่าวครบถ้วน 

 
3.4  เจ้าหนี้กลุ่มที่ 7 (เจ้าหนี้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ)  
 
3.4.1 ภาระหนี้เงินต้นคงค้างจ านวน 872.6 ล้านบาท จะได้รับช าระหนี้ด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในราคา

แปลงหนี้เป็นทุนที่ 0.05 บาท ต่อหุ้น ภายในวันท าการสุดท้ายของเดือนที่ 84 (เริ่มนับเดือนถัดจากเดือนที่
ศาลมีค าสั่งเห็นชอบด้วยแผนเป็นเดือนที่ 1) หากภายในก าหนดระยะเวลาดังกล่าว เจ้าหนี้กลุ่มที่ 7 รายใด 
ยังไม่มีค าสั่งถึงที่สุดให้ได้รับช าระหนี้ ให้ผู้บริหารแผนด าเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการแปลง
หนี้เป็นทุนให้กับเจ้าหนี้กลุ่มที่ 7 ดังกล่าวไวก่อน โดยจะด าเนินการเพิ่มทุนช าระแล้วภายหลังจากที่มีค าสั่ง
ถึงที่สุดให้ได้รับช าระหนี้ 

 
3.4.2 ภาระหนี้อื่นใดของเจ้าหนี้กลุ่มที่ 7 รวมทั้งหนี้ดอกเบี้ยคงค้างจ านวน 0.6 ล้านบาท ดอกเบี้ยผิดนัด ค่าปรับ 

เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม ค่าฤชาธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายและเงินอื่นใดที่เกิดขึ้นตามสัญญา และหรือตามกฎหมายที่
มิได้ก าหนดวิธีการช าระหนี้ไว้ในแผนฉบับนี้ ถือว่าได้รับการลดหนี้ทั้งจ านวนทันทีที่มีการช าระหนี้ตาม
แผนฟื้นฟูกิจการให้แก่เจ้าหนี้รายดังกล่าวครบถ้วน 
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3.5   เจ้าหนี้กลุ่มที่ 8 (เจ้าหนี้การค้า) 
 

ภาระหนี้ของเจ้าหนี้กลุ่มที่ 8 ประกอบด้วยหนี้เงินต้นคงค้างจ านวน 15.1 ล้านบาท โดยเจ้าหนี้แต่ละรายจะ
ได้รับการช าระหนี้จากกระแสเงินสดเพื่อการช าระหนี้ ภายใต้เงื่อนไขธุรกิจการค้าตามปกติ  

 
3.6  เจ้าหนี้กลุ่มที่ 9 (เจ้าหนี้ตามสัญญาค้ าประกันร่วม)  
 
3.6.1 ภาระหนี้ของเจ้าหนี้กลุ่มที่ 9 ประกอบด้วยหนี้เงินต้นคงค้างจ านวน 3,545.5 ล้านบาท และหนี้ ดอกเบี้ยคง

ค้างจ านวน 224.8 ล้านบาท จะได้รับช าระหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการเมื่อเจ้าหนี้กลุ่มที่ 9 ในฐานะผู้ค้ า
ประกันร่วมได้ช าระหนี้ชั้นต้นแทนบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จ ากัด ให้กับเจ้าหนี้ชั้นต้น และ
เจ้าหนี้ชั้นต้นดังกล่าวจะต้องได้รับช าระหนี้ชั้นต้นตามสัญญา Senior Facilities Agreement ลงวันที่ 16 
มีนาคม 2554 (ตามท่ีได้มีการแก้ไขเป็นครั้งคราว) ครบถ้วนแล้ว  

 
3.6.2 เจ้าหนี้กลุ่มที่ 9 ได้ช าระหนี้ในฐานะผู้ค้ าประกันร่วมให้กับเจ้าหนี้ชั้นต้นไปเป็นจ านวนเท่าไร ให้เจ้าหนี้

กลุ่มที่ 9 มีสิทธิเรียกร้องต่อบริษัทเท่ากับจ านวนกึ่งหนึ่งของภาระหนี้ที่เจ้าหนี้กลุ่มที่ 9 ได้ช าระ  
 
3.6.3 ในกรณีที่เจ้าหนี้กลุ่มที่ 9 และบริษัทในฐานะผู้ค้ าประกันร่วม ต่างก็ได้ช าระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ชั้นต้นไปตาม

สัญญาค้ าประกันร่วมดังกล่าว ให้ผู้บริหารแผนหักกลบลบหนี้ระหว่างกันดังกล่าว  ก่อนที่จะด าเนินการ
แปลงหนี้เป็นทุนให้กับเจ้าหนี้กลุ่มที่ 9 

 
3.6.4 ภาระหนี้เงินต้นคงเหลือหลังจากการหักกลบลบหนี้ จะได้รับช าระหนี้ด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทใน

ราคาแปลงหนี้เป็นทุนที่ 0.05 บาทต่อหุ้น โดยจะได้รับช าระภายใน 180 วันนับแต่วันที่ เจ้าหนี้กลุ่มที่ 9 ได้
น าเอกสารหลักฐานการช าระหนี้มาแสดงต่อผู้บริหารแผน 

 
3.6.5 ให้ผู้บริหารแผนเจรจากับเจ้าหนี้กลุ่มนี้เพื่อท าข้อตกลงระหว่างบริษัทกับเจ้าหนี้กลุ่มนี้ ในการลดภาระหนี้

และหรือไม่ใช้สิทธิเรียกร้องที่มีหรืออาจจะมีซึ่งกันและกัน เพื่อลดภาระหนี้ลงหรือไม่ต้องช าระหนี้ให้แก่
กันและกัน 

 
3.6.6 ภาระหนี้อื่นใดของเจ้าหนี้กลุ่มที่ 9 รวมทั้งหนี้ดอกเบี้ยคงค้าง ดอกเบี้ยผิดนัด ค่าปรับ เบี้ยปรับเงินเพิ่ม ค่า

ฤชาธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายและเงินอื่นใดที่เกิดขึ้นตามสัญญา และหรือตามกฎหมายที่มิได้ก าหนดวิธีการ
ช าระหนี้ไว้ในแผนฉบับนี้ ถือว่าได้รับการลดหนี้ทั้งจ านวนทันทีที่มีการช าระหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ
ให้แก่เจ้าหนี้รายดังกล่าวครบถ้วน 
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3.7  เจ้าหนี้กลุ่มที่ 10 (เจ้าหนี้ภาระค้ าประกันความเสียหายในอนาคต)  
 
3.7.1 ภาระหนี้ของเจ้าหนี้กลุ่มที่ 10 ประกอบด้วยหนี้เงินต้นคงค้างจ านวน 1,185.0 ล้านบาท เป็นภาระหนี้ใน

อนาคตที่มีเงื่อนไขและยังไม่เกิดขึ้น อันเนื่องมาจากการที่บริษัทได้เข้าค้ าประกันบริษัท สหวิริยาสตีล
อินดัสตรี ยูเค จ ากัด ในความเสียหายที่เจ้าหนี้กลุ่มที่ 10 อาจได้รับหรือถูกเรียกร้องจากบุคคลที่  3 ให้
รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมตามสัญญาซื้อขายกิจการ และความเสียหายจากการ
ส่งสินค้าตามสัญญาท่ีเกี่ยวข้อง ดังนั้น เจ้าหนี้กลุ่มที่ 10 จะได้รับช าระหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการก็ต่อเมื่อได้
มีค าสั่งถึงที่สุดให้เจ้าหนี้ได้รับช าระหนี้ ประกอบกับบุคคลที่ 3 เช่น หน่วยงานของรัฐที่ประเทศอังกฤษ 
หรือบุคคลที่มีสิทธิที่เกี่ยวข้อง ได้เรียกร้องให้เจ้าหนี้กลุ่มที่ 10 ช าระค่าเสียหาย เมื่อเจ้าหนี้กลุ่มที่ 10 ได้
ช าระค่าเสียหายดังกล่าวไปแล้ว และได้น าเอกสารหลักฐานอันเป็นที่น่าเชื่อถือ และเอกสารประกอบอื่นใด
ที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจนมาแสดงเพื่อยืนยันต่อผู้บริหารแผนว่าตนได้มีการช าระเงินค่าเสียหายดั งกล่าวไป
แล้วจริง เมื่อครบเงื่อนไขดังกล่าว เจ้าหนี้กลุ่มที่ 10 จึงจะได้รับช าระหนี้ตามแผน  

 
3.7.2 ภาระหนี้เงินต้นคงค้างจ านวน 220.4 ล้านบาท จะได้รับช าระหนี้จากกระแสเงินสดเพื่อการช าระหนี้ และ/

หรือกระแสเงินสดส่วนเกิน โดยเจ้าหนี้จะได้รับการผ่อนช าระหนี้เงินต้นดังกล่าวเป็นรายเดือน รวม 144 
เดือน เริ่มช าระหนี้เงินต้นเดือนแรกภายในวันท าการสุดท้ายของเดือนถัดจากเดือนที่มีค าสั่งถึงที่สุดให้
ได้รับช าระหนี้ (เริ่มนับเดือนที่ช าระหนี้ในเดือนแรกนี้เป็นเดือน 1) และหนี้เงินต้นคงค้างจ านวน 964.6 
ล้านบาท จะได้รับช าระภายในเดือนที่  144 จากเงินเพิ่มทุนและหรือเงินกู้ใหม่ (Refinance) และหรือ
กระแสเงินสดส่วนเกิน  

 
3.7.3 นับถัดจากวันที่มีค าสั่งถึงที่สุดให้ได้รับช าระหนี้และเจ้าหนี้กลุ่มที่ 10 ได้ช าระค่าเสียหายดังกล่าวไปแล้ว 

และได้น าเอกสารหลักฐานอันเป็นที่น่าเชื่อถือ และเอกสารประกอบอื่นใดที่เกี่ยวข้องอย่าชัดเจนมาแสดง
เพื่อยืนยันต่อผู้บริหารแผนว่าตนได้มีการช าระเงินค่าเสียหายดังกล่าวไป แล้วจริงเป็นต้นไปจนกว่าจะ
ได้รับช าระหนี้ครบถ้วน เจ้าหนี้  กลุ่มที่ 10 จะได้รับดอกเบี้ยใหม่ จากเงินต้นคงค้างดังกล่าว ตามอัตราที่
ก าหนดในข้อ 3.2.5 ทั้งนี้ เจ้าหนี้จะได้รับช าระดอกเบี้ยใน อัตราร้อยละ 0.1 ต่อปี ส าหรับดอกเบี้ยตั้งพักซึ่ง
เป็นส่วนต่างของดอกเบี้ยใหม่และดอกเบี้ยที่ ช าระจริงให้รอการช าระในเดือนที่ 144  

 
3.7.4 เจ้าหนี้กลุ่มที่ 10 มีสิทธิแจ้งให้บริษัททราบว่าประสงค์จะรับช าระหนี้เงินต้นดังกล่าวด้วยหุ้นสามัญของ

บริษัทได้ โดยการแปลงหนี้เป็นทุนครั้งที่ 2 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ในแผนหากบริษัทได้มี
การแปลงหนี้เป็นทุนครั้งที่ 2 ให้กับเจ้าหนี้ทุกรายไปก่อนที่เจ้าหนี้กลุ่มที่ 10 จะมีค าสั่งถึงที่สุดให้ได้รับ
ช าระหนี้และได้ช าระค่าเสียหายตามสัญญาซื้อกิจการและสัญญาที่เกี่ยวข้องให้กับบุคคลที่ 3 ดังกล่าว ให้
ผู้บริหารแผนมีอ านาจเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการแปลงหนี้เป็นทุนให้กับเจ้าหนี้กลุ่มที่ 10 ดังกล่าว
ไว้ก่อน โดยจะด าเนินการเพิ่มทุนช าระแล้วภายหลังจากที่มีค าสั่งถึงที่สุดให้ได้รับช าระหนี้ และเจ้าหนี้ได้
น าเอกสารหลักฐานอันเป็นที่น่าเชื่อถือ และเอกสารประกอบอื่นใดที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจนมาแสดงเพื่อ
ยืนยันต่อผู้บริหารแผนว่าตนได้มีการช าระเงินค่าเสียหายดังกล่าวไปแล้วจริง 
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3.7.5 ในกรณีที่เจ้าหนี้กลุ่มที่ 10 ได้รับหุ้นสามัญจากการแปลงหนี้เป็นทุนครั้งที่ 2 แล้ว หากยังมีเงินต้นคงค้าง

เหลืออยู่ ให้คิดค านวณดอกเบี้ยและจ่ายช าระดอกเบี้ย นับถัดจากวันดังกล่าวเป็นต้นไป ในอัตรา LIBOR 
บวก 4.5 ต่อปีจนกว่าเจ้าหนี้จะได้รับช าระหนี้เงินต้นครบถ้วน  

 
3.7.6 เจ้าหนี้กลุ่มที่ 10 ยินยอมลดหนี้ดอกเบี้ยตั้งพักทั้งจ านวน ในกรณีที่ได้รับช าระหนี้เงินต้นครบถ้วนตามที่

ก าหนดไว้ในแผน รวมถึงกรณีที่เจ้าหนี้ได้รับช าระหนี้ก่อนก าหนดทั้งจ านวนหรือเจ้าหนี้กลุ่มที่ 10 ได้รับ
การแปลงหนี้เป็นทุนครั้งที่ 2 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ในแผนแล้ว 

 
3.8  เจ้าหนี้กลุ่มที่ 11 (เจ้าหนี้ค่าปรับและหรือค่าเสียหายจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญา) 
 
3.8.1 ภาระหนี้เงินต้นคงค้างจ านวน 52.0 ล้านบาท จะได้รับช าระหนี้จากกระแสเงินสดเพื่อการช าระหนี้ และ/

หรือกระแสเงินสดส่วนเกิน โดยเจ้าหนี้จะได้รับการผ่อนช าระหนี้เงินต้นดังกล่าวเป็นรายเดือน รวม  144 
เดือน เริ่มช าระหนี้เงินต้นเดือนแรกภายในวันท าการสุดท้ายของเดือนถัดจากเดือนที่มีค าสั่งถึงที่สุดให้
ได้รับช าระหนี้ (เริ่มนับเดือนที่ช าระหนี้ในเดือนแรกนี้เป็นเดือนที่ 1) และหนี้เงินต้นคงค้างจ านวน 227.4 
ล้านบาท จะได้รับช าระภายในเดือนที่  144 จากเงินเพิ่มทุนและหรือเงินกู้ใหม่ (Refinance) และหรือ
กระแสเงินสดส่วนเกิน  

 
3.8.2 นับถัดจากวันที่ได้มีค าสั่งถึงที่สุดให้ได้รับช าระหนี้ จนกว่าจะได้รับช าระหนี้ครบถ้วน เจ้าหนี้กลุ่มที่ 11 จะ

ได้รับดอกเบี้ยใหม่จากเงินต้นคงค้างดังกล่าว ตามอัตราที่ก าหนดในข้อ 3.2.5 ทั้งนี้ เจ้าหนี้จะได้รับช าระ
ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 0.1 ต่อปี ส าหรับดอกเบี้ยตั้งพักซึ่งเป็นส่วนต่างของดอกเบี้ยใหม่และดอกเบี้ยที่
ช าระจริงให้รอการช าระในเดือนที่ 144 

 
3.8.3 เจ้าหนี้กลุ่มที่ 11 มีสิทธิแจ้งให้บริษัททราบว่าประสงค์จะรับช าระหนี้เงินต้นดังกล่าวด้วยหุ้นสามัญของ

บริษัทได้ โดยการแปลงหนี้เป็นทุนครั้งที่ 2 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ในแผน หากบริษัทฯ ได้
มีการแปลงหนี้เป็นทุนครั้งที่ 2 ให้กับเจ้าหนี้ทุกรายไปก่อนที่เจ้าหนี้กลุ่มที่ 11 จะมีค าสั่งถึงที่สุดให้ได้รับ
ช าระหนี้ ให้ผู้บริหารแผนมีอ านาจเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการแปลงหนี้เป็นทุนให้กับเจ้าหนี้กลุ่มที่ 
11 ดังกล่าวไว้ก่อน โดยจะด าเนินการเพิ่มทุนช าระแล้วภายหลังจากท่ีมีค าสั่งถึงที่สุดให้ได้รับช าระหนี้ 

 
3.8.4 ในกรณีที่เจ้าหนี้กลุ่มที่ 11 ได้รับหุ้นสามัญจากการแปลงหนี้เป็นทุนครั้งที่ 2 แล้ว หากยังมีเงินต้นคงค้าง

เหลืออยู่ ให้คิดค านวณดอกเบี้ยและจ่ายช าระดอกเบี้ยจริงนับถัดจากวันดังกล่าวเป็นต้นไป ในอัตรา MLR 
ต่อปี จนกว่าเจ้าหนี้จะได้รับช าระหนี้เงินต้นครบถ้วน  
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3.8.5 เจ้าหนี้กลุ่มที่ 11 ยินยอมลดหนี้ดอกเบี้ยตั้งพักทั้งจ านวน ในกรณีที่ได้รับช าระหนี้เงินต้นครบถ้วนตามที่
ก าหนดไว้ในแผน รวมถึงกรณีที่เจ้าหนี้ได้รับช าระหนี้ก่อนก าหนดทั้งจ านวน หรือได้รับการแปลงหนี้เป็น
ทุนครั้งที่ 2 ตามท่ีก าหนดไว้ในแผนแล้ว  

 
3.9  เจ้าหนี้กลุ่มที่ 12 (เจ้าหนี้ค่าธรรมเนียมในการให้บริการตามสัญญาว่าจ้างที่ปรึกษา) 
 
3.9.1 ภาระหนี้เงินต้นคงค้างจ านวน 188.0 ล้านบาท จะได้รับช าระจากกระแสเงินสดเพื่อการช าระหนี้ โดย

เจ้าหนี้จะได้รับการผ่อนช าระหนี้เงินต้นดังกล่าวเป็นรายเดือน รวม 144 เดือน (เริ่มนับเดือนถัดจากเดือนที่
ศาลมีค าสั่งเห็นชอบด้วยแผนเป็นเดือนที่ 1) แต่ทั้งนี้ บริษัทจะจ่ายช าระเงินให้กับเจ้าหนี้ในกลุ่มที่ 12 ราย
ใดก็ต่อเมื่อเจ้าหนี้รายดังกล่าวได้มีค าสั่งถึงที่สุดให้ได้รับช าระหนี้แล้ว  

 
3.9.2 ภาระหนี้เงินต้นคงค้างจ านวน 776.0 ล้านบาท จะได้รับช าระหนี้ด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในราคา

แปลงหนี้เป็นทุนที่ 0.05 บาท ต่อหุ้น ภายในวันท าการสุดท้ายของเดือนที่ 84 (เริ่มนับเดือนถัดจากเดือนที่
ศาลมีค าสั่งเห็นชอบด้วยแผนเป็นเดือนที่ 1) หากภายในก าหนดระยะเวลาดังกล่าว เจ้าหนี้กลุ่มที่ 12 รายใด 
ยังไม่มีค าสั่งถึงที่สุดให้ได้รับช าระหนี้ ให้ผู้บริหารแผนด าเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการแปลง
หนี้เป็นทุนให้กับเจ้าหนี้กลุ่มที่ 12 ดังกล่าวไว้ก่อน โดยจะด าเนินการเพิ่มทุนช าระแล้วภายหลังจากที่มี
ค าสั่งถึงที่สุดให้ได้รับช าระหนี้ 

 
3.9.3 ภาระหนี้เงินต้นคงค้างส่วนที่เหลือจ านวน 963.9 ล้านบาท รวมทั้งภาระหนี้ดอกเบี้ยคงค้างจ านวน 21.3 

ล้านบาท หนี้ดอกเบี้ยผิดนัด ค่าปรับ เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม ค่าฤชาธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายและเงินอื่นใดที่เกิดขึ้น
ตามสัญญา และหรือตามกฎหมายที่มิได้ก าหนดวิธีการช าระหนี้ไว้ในแผนฉบับนี้ ถือว่าได้รับการลดหนี้ทั้ง
จ านวนทันทีท่ีมีการช าระหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการให้แก่เจ้าหนี้รายดังกล่าวครบถ้วน  

 
3.10  เจ้าหนี้กลุ่มที่ 13 (เจ้าหนี้ผู้ออกหนังสือค้ าประกัน) 
 
 เจ้าหนี้กลุ่มนี้เป็นเจ้าหนี้ที่ออกหนังสือค้ าประกันให้แก่บริษัทเพื่อเป็นประกันหนี้ของบริษัทโดยเจ้าหนี้ใน

กลุ่มนี้จะไม่ได้รับผลกระทบจากการปรับโครงสร้างหนี้ตามแผนนี้ เนื่องจากเป็นเจ้าหนี้ที่เกิดจากภาระ
ผูกพันตามหนังสือค้ าประกันที่ยังไม่ถึงก าหนดช าระ ทั้งนี้ เจ้าหนี้ยังคงได้รับการจ่ายช าระค่าธรรมเนียม
และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามสญัญาและข้อตกลงที่มีอยู่เดิม 
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4. การจัดเก็บเงินจากลูกหนี้ซ่ึงเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 
 

โดยที่บริษัท บี.เอส. เมทัล จ ากัด และ บริษัท สหวิริยาพาณิชย์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด มีภาระหนี้คงค้างอยู่กับ   
บริษัทฯ และเงินที่บริษัทฯ จะเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้ทั้งสองรายดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของกระแสเงินสดที่จะ
น ามาช าระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ ดังนั้น ในระหว่างด าเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการ ให้บริษัทฯ 
ท าการค้ากับ บริษัท บี.เอส. เมทัล จ ากัด  และ บริษัท สหวิริยาพาณิชย์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด และบริษัทที่เกี่ยวข้อง
กัน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี้ 

 
4.1 หากลูกหนี้ทั้งสองรายยังคงท าการค้าขายอยู่กับบริษัทฯ ให้บริษัทฯ ทยอยลดยอดหนี้การค้าหมุนเวียนที่

บริษัทฯ ให้แก่ลูกหนี้ทั้งสองรายโดยในการสั่งซื้อสินค้าจากบริษัทฯ บริษัทฯ จะส่งสินค้าใหม่มูลค่าไม่สู ง
กว่าร้อยละ 95  ของเงินที่ช าระในงวดนั้นๆ และบริษัทฯ จะต้องน าเงินค่าสินค้าดังกล่าวที่ได้รับทั้งหมดมา
ช าระหนี้เดิม 

 
4.2 จากการด าเนินการตามข้อ 4.1  ลูกหนี้ทั้งสองรายจ าต้องช าระหนี้เดิมหรือค่าสินค้าที่สั่งในแต่ละคราว

ทั้งหมดเป็นเงินสดล่วงหน้าก่อนวันส่งสินค้า 
 
4.3 บริษัทฯ จะต้องติดตามทวงถามให้ลูกหนี้ทั้งสองรายช าระหนี้  โดยค านวณจ านวนเงินจากส่วนต่างๆ

ระหว่างมูลค่าสินค้าใหม่กับราคาสินค้าที่น าไปช าระหนี้เดิม และหรือจ านวนเงินที่ลูกหนี้ทั้งสองรายทยอย
ช าระหนี้ (กรณีไม่ได้ท าการซื้อขาย) 

 
4.4 จ านวนเงินที่ลูกหนี้ทั้งสองรายช าระหนี้คิดค านวณตามหลักเกณฑ์ข้อ 4.3 ดังกล่าวเมื่อรวมกันจะต้องไม่ต่ า

กว่า 300 ล้านบาทต่อปี และลูกหนี้ทั้งสองรายจะต้องช าระหนี้คงค้างทั้งหมด (ทั้งหนี้เดิมและหนี้ใหม่) แก่
บริษัทฯ ให้เสร็จสิ้นภายใน 7 ปี นับตั้งแต่ 2560 เป็นต้นไป โดยภายในสิ้นปี 2562 จะต้องมีจ านวนหนี้
คงเหลือ (ทั้งหนี้เดิมและหนี้ใหม่) รวมกันไม่เกินกว่า 2,640.0 ล้านบาท และภายในสิ้นปี 2564 จะต้องมี
จ านวนหนี้คงเหลือ (ทั้งหนี้เดิมและหนี้ใหม่) รวมกันไม่เกินกว่า 1,760.0 ล้านบาท 

 
4.5 หากคราวใดลูกหนี้ไม่ช าระเงินตามก าหนด เวลาดังกล่าวในข้อ 4.2  ต้องระงับการส่งสินค้าให้แก่ลูกหนี้ 
 
4.6 หากบริษัทฯ ไม่สามารถเรียกเก็บหนี้คงค้างจากบริษัท บี.เอส. เมทัล จ ากัด และ บริษัท สหวิริยาพาณิชย์ 

คอร์ปอเรชั่น จ ากัด ได้ตามที่ก าหนดในข้อ 4.4 ข้างต้นและคณะกรรมการเจ้านี้ได้มีหนังสือแจ้งถึงการผิด
นัดดังกล่าวแก่บริษัทฯ แล้ว ถือเป็นเหตุผิดนัดตามที่ก าหนดไว้ในแผนฟื้นฟู 
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5.  ผลส าเร็จของแผน 

 
เมื่อมีเหตุการณ์ในข้อ 5.1 และข้อ 5.2 หรือมีเหตุการณ์ในข้อ 5.1 และข้อ 5.3 เกิดขึ้นและได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการเจ้าหนี้  ให้ถือว่าการฟื้นฟูกิจการได้ด าเนินการเป็นผลส าเร็จตามแผนแล้ว 

 
5.1  บริษัทได้ช าระหนี้เงินต้นคงค้างให้แก่เจ้าหนี้ทุกรายตามแผนฟื้นฟูกิจการ ในจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 

ของภาระหนี้เงินต้นคงค้างที่บริษัทต้องจ่ายช าระตามแผน และ 
5.2  บริษัทได้รับเงินลงทุนใหม่จากผู้ร่วมลงทุนมาช าระหนี้ เป็นผลให้ส่วนของผู้ถือหุ้นในงบการเงินเป็นบวก 

หรือ 
5.3  มีการแปลงหนี้เป็นทุนตามแผนฟื้นฟูกิจการ และท าให้ส่วนของผู้ถือหุ้นในงบการเงินเป็นบวก 
 

ความคืบหน้าในการด าเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการ 
 
การปรับโครงสร้างทุน 

 
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559 บริษัทได้ยื่นค าร้องต่อศาลล้มละลายกลางขอแก้ไขหนังสือบริคณฑ์สนธิของบริษัท
ส าหรับการลดทุนจดทะเบียนโดยการยกเลิกหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจ าหน่าย และเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ศาลได้มี
ค าสั่งอนุญาตให้บริษัทแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ  เป็นการยกเลิกหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจ าหน่าย 18,097,401,000 หุ้น มูล
ค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท การลดทุนท าให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทลดลงจาก 50,263.7 ล้านบาท เป็น 32,166.3 ล้าน
บาท บริษัทได้จดทะเบียนลดทุนกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560  
 
เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 บริษัทได้ยื่นค าร้องต่อศาลล้มละลายกลางขอแก้ไขหนังสือบริคณฑ์สนธิของบริษัทส าหรับ
การลดทุนโดยการลดจ านวนหุ้นของบริษัท และเมื่อวันที่ 26 เมษายน  2560 ศาลได้มีค าสั่งอนุญาตให้บริษัทแก้ไข
หนังสือบริคณห์สนธิ เป็นการลดหุ้นสามัญ 31,053,243,844 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท การลดทุนท าให้ทุนจด
ทะเบียนของบริษัทลดลงจาก 32,166.3 ล้านบาท เป็น 1,113.0 ล้านบาท บริษัทได้จดทะเบียนลดทุนกับกระทรวง
พาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560  
 
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 บริษัทยื่นค าร้องต่อศาลล้มละลายกลางขอแก้ไขหนังสือบริคณฑ์สนธิของบริษัทส าหรับ
การเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อท าการแปลงหนี้เป็นทุนครั้งที่ 1 โดยศาลมีค าสั่งนัดพร้อมเพื่อสอบทานและพิจารณาสั่งใน
วันที่ 21 กันยายน 2560 ซึ่งบริษัทฯ จะได้ด าเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการแปลงหนี้เป็นทุนครั้งที่ 1 ตามแผน
ฟื้นฟูกิจการต่อไป 
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การขอรับช าระหนี้ของเจ้าหนี้ 

 
ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2560  มีค าขอรับช าระหนี้ที่อยู่ระหว่างการสอบทานโดยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์อีก 2 ราย โดย
ยอดหนี้จ านวน 3,113.7 ล้านบาท ประกอบด้วยเงินต้นและดอกเบี้ยเทียบเท่าสกุลเงินบาทจ านวน 3,092.8 ล้านบาท 
และ 21.0 ล้านบาท ตามล าดับ ทั้งนี้ บริษัทยังไม่ได้บันทึกหนี้สินจากเจ้าหนี้สองในหกราย (เจ้าหนี้ในกลุ่มที่ 10 และ
กลุ่มที่ 12) โดยมียอดหนี้ตามค าขอรับช าระหนี้ของทั้งสองราย ซึ่งประกอบด้วยเงินต้นและดอกเบี้ยเทียบเท่าสกุลเงิน
บาทจ านวน 3,092.8 ล้านบาท และ 21.0 ล้านบาท ตามล าดับ บริษัทฯ ยังไม่ได้บันทึกหนี้สินจากเจ้าหนี้ทั้งสองราย 
รายละเอียดความคืบหน้าของการรับช าระหนี้ของเจ้าหนี้ที่ยังไม่มีค าสั่งเป็นที่สิ้นสุด ณ วันที่ในรายงานฉบับนี้ มีดังนี ้
 
เจ้าหนี้รายหนึ่งในกลุ่มที่ 10 อยู่ระหว่างการสอบทานโดยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ รวมเป็นเงินต้นเทียบเท่าสกุลเงิน
บาทจ านวน 1,185.1 ล้านบาท ซึ่งบริษัทยังไม่ได้บันทึกเป็นหนี้สิน เนื่องจากผู้บริหารพิจารณาว่าเป็นหนี้ที่มีเงื่อนไข
ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ในอนาคตซึ่งยังมีความไม่แน่นอนและไม่มีความเป็นไปได้ ค่อนข้างแน่ที่บริษัทจะสูญเสีย
ทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเพื่อจ่ายช าระภาระผูกพัน   
 
เจ้าหนี้รายหนึ่งในกลุ่มที่ 12 อยู่ระหว่างการสอบทานโดยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ รวมเป็นเงินต้นและดอกเบี้ยสกุล
เงินบาทจ านวน 1,907.7 ล้านบาท และ 21.0 ล้านบาท ตามล าดับ ซึ่งบริษัทยังไม่ได้บันทึกหนี้สิน เนื่องจากผู้บริหาร
พิจารณาว่ายังมีความไม่แน่นอนและไม่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทจะสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจเพื่อจ่ายช าระหนี้ดังกล่าว 
 
บริษัทได้ช าระหนี้แก่เจ้าหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจกาส าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 เป็นเงินต้นรวม 
770.2 ล้านบาท ดอกเบี้ยรวม 51.0  ล้านบาท รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 821.2 ล้านบาท 
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14. ทุนเรือนหุ้น 

 
รายการเคลื่อนไหวของทุนเรือนหุ้นส าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 และ 2559 มีดังนี้  
 
 มูลค่าหุ้น

ต่อหุ้น 

 2560 2559 

 จ านวนหุ้น จ านวนเงิน จ านวนหุ้น จ านวนเงิน 
 (บาท) (พันหุ้น)  (พันบาท) (พันหุ้น)  (พันบาท) 

ทุนจดทะเบียน      
หุ้นสามัญ      
ณ วันที่ 1 มกราคม 1 50,263,663 50,263,663 50,263,663 50,263,663 
- ลดทุน 1 (18,097,401) (18,097,401) - - 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 1 32,166,262 32,166,262 50,263,663 50,263,663 

      
ทุนที่ออกและช าระแล้ว      
หุ้นสามัญ      
ณ วันที่ 1 มกราคม  32,166,262 32,166,262 32,166,262 32,166,262 
- ไม่เปลี่ยนแปลง 1 - - - - 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 1 32,166,262 32,166,262 32,166,262 32,166,262 

      
 
การลดทุนจดทะเบียนท่ียังไม่จัดสรร 
 
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559 บริษัทได้ยื่นค าร้องต่อศาลล้มละลายกลางขอแก้ไขหนังสือบริคณฑ์สนธิของบริษัท
ส าหรับการลดทุนจดทะเบียนโดยการยกเลิกหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจ าหน่าย และเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ศาลได้มี
ค าสั่งอนุญาตให้บริษัทแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ  เป็นหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจ าหน่าย 18,097,401,000 หุ้น มูลค่าที่ตรา
ไว้หุ้นละ 1 บาท การลดทุนท าให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทลดลงจาก 50,263.7 ล้านบาท เป็น 32,166.3 ล้านบาท 
บริษัทได้จดทะเบียนลดทุนกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560 ทั้งนี้การลดทุนดังกล่าวเป็นการ
ปฏิบัติตามระบุไว้ในแผนฟื้นฟูกิจการ 
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15. ส่วนงานด าเนินงาน 

 

กลุ่มบริษัทมี 3 ส่วนงานที่รายงาน ดังรายละเอียดข้างล่าง ซึ่งเป็นหน่วยงานธุรกิจที่ส าคัญของกลุ่มบริษัท หน่วยงาน
ธุรกิจที่ส าคัญนี้ผลิตสินค้าและให้บริการที่แตกต่างกัน และมีการบริหารจัดการแยกต่างหาก เนื่องจากใช้เทคโนโลยี
และกลยุทธ์ทางการตลาดที่แตกต่างกัน  ผู้มีอ านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด าเนินงานสอบทานรายงานการจัดการ
ภายในของแต่ละหน่วยงานธุรกิจที่ส าคัญอย่างน้อยทุกไตรมาส การด าเนินงานของแต่ละส่วนงานที่รายงานของกลุ่ม
บริษัทโดยสรุปมีดังนี้  
 
ส่วนงานธุรกิจ 
 

ส่วนงาน 1  การผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน 
ส่วนงาน 2  การบริการซ่อมบ ารุง 
ส่วนงาน 3  การบริการท่าเรือน้ าลึก 

 

ข้อมูลผลการด าเนินงานของแต่ละส่วนงานที่รายงานได้รวมอยู่ดังข้างล่างนี้ ผลการด าเนินงานวัดโดยใช้ก าไรก่อนภาษีเงิน
ได้ของส่วนงาน ซึ่งน าเสนอในรายงานการจัดการภายในและสอบทานโดยผู้มีอ านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด าเนินงานของ
กลุ่มบริษัท  ผู้บริหารเชื่อว่าการใช้ก าไรก่อนภาษีเงินได้ในการวัดผลการด าเนินงานนั้นเป็นข้อมูลที่เหมาะสมในการ
ประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงานและสอดคล้องกับกิจการอื่นที่ด าเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน 
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ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนงานที่รายงาน 
 
ข้อมูลรายได้และก าไรของส่วนงานส าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 และ 2559 มีดังต่อไปนี ้
 

        
 การผลติเหล็กแผน่รีดร้อน การบริการซ่อมบ ารุง การบริการท่าเรือน้ าลึก ตัดรายการบัญชีระหว่างกัน รวม 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 
           
รายได้จากลูกค้าภายนอก 11,282,328 8,546,363 71,204 68,656 88,095 105,016 - - 11,441,627 8,720,035 

รายได้ระหว่างส่วนงาน - - 209,606 86,843 28,044 31,738 (237,650) (118,581) - - 

ก าไร (ขาดทุน) ตามส่วนงาน           

   กอ่นหักภาษ ี 2,165,563 (796,791) 80,598 13,656 34,558 40,044 (98,398) 90,188 2,182,321 (652,903) 

สินทรัพย์ตามส่วนงานที่รายงาน  
ณ วันที่ 30 มถิุนายน 23,831,461 23,987,174 429,023 333,067 1,414,091 1,493,437 (932,563) (378,971) 24,742,012 25,434,707 
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16. ภาษีเงินได้ 

 
การรับรู้ภาษีเงินได้ขึ้นอยู่กับการประมาณการที่ดีที่สุดของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับอัตราภาษีเงินได้ประจ าปีถัวเฉลี่ย   ถ่วง
น้ าหนักที่คาดไว้ส าหรับงวดที่ใช้กับรายได้ก่อนภาษีของงวดระหว่างกาล อัตราภาษีเงินได้ที่แท้จริงของกลุ่มบริษัท
ได้รับผลกระทบจากปัจจัยดังต่อไปนี ้
 
• ขาดทุนทางภาษีและผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดขึ้นในระหว่างงวด ซึ่งสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีไม่ได้รับ

การบันทึก เนื่องจากฝ่ายบริหารพิจารณาว่าไม่มีแนวโน้มที่ก าไรสุทธิทางภาษีในอนาคตจะสามารถน ามาใช้ได้ 
• ก าไรสุทธิบางส่วนของกลุ่มบริษัท ซึ่งเกิดจากธุรกรรมที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน โดยก าไรสุทธิของธุรกรรม

ดังกล่าวได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีเงินได้ 
• ขาดทุนของบริษัทย่อยบางแห่งของกลุ่มบริษัท ซึ่งไม่สามารถจะน ามาสุทธิกับก าไรของบริษัทย่อยแห่งอื่นๆ ของ

กลุ่มบริษัทในการค านวณภาษีเงินได้ 
 

17. ก าไรต่อหุ้น 
 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 
 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานส าหรับงวด ค านวณจากก าไร(ขาดทุน)ส าหรับงวดที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท
และจ านวนหุ้นสามัญท่ีออกจ าหน่ายแล้วระหว่างงวดโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก  
 
ส าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 และ 2559 แสดงการค านวณดังนี้ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 

ก าไร(ขาดทุน) ส าหรับงวดที่เป็นส่วน
ของผู้ถือหุ้นของบริษัท (พันบาท) 2,195,484 (674,116) 2,196,389 (743,103) 

จ านวนหุ้นสามัญโดยวิธีถัวเฉลีย่ถ่วง
น้ าหนัก (ข้ันพื้นฐาน) (พันหุ้น) 32,166,262 32,166,262 32,166,262 32,166,262 

ก าไร(ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.07                  (0.02)                0.07              (0.02) 
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18. ภาระผูกพันกับบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 
 

    หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน

2560 
31 ธันวาคม

2559 
30 มิถุนายน

2560 
31 ธันวาคม

2559 
     

ภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุน     
สัญญาที่ยังไม่ได้รับรู ้     
เครื่องจักรและอุปกรณ์ 101 7 94 7 
รวม 101 7 94 7 
 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 กลุ่มบริษัทมีรายจ่ายฝ่ายทุนจ านวน 53  ล้านบาท 0.8 ล้านเหรียญสหรัฐและจ านวน 0.4 
ล้านยูโร (31 ธันวาคม 2559  : 4.5 ล้านบาท จ านวน 0.06 ล้านยูโร) ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อและติดตั้งเครื่องจักรและ
อุปกรณ์ 
 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 บริษัทมีรายจ่ายฝ่ายทุนจ านวน 46 ล้านบาท และจ านวน 0.4 ล้านยูโร (31 ธนัวาคม 2559 : 
4.5 ล้านบาท จ านวน 0.06 ล้านยูโร)  ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อและติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์  
 

    หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน

2560 
31 ธันวาคม

2559 
30 มิถุนายน

2560 
31 ธันวาคม

2559 
ภาระผูกพันจากสัญญาเช่าด าเนินงาน     
    ที่ยกเลิกไมไ่ด้     
ภายในระยะเวลาหนึ่งปี 12 8 10 5 
ระยะเวลามากกว่าหนึ่งปีถึงหา้ปี 15 1 14 1 
รวม 27 9 24 6 
     
ภาระผูกพันอื่นๆ     
สัญญาซื้อวัตถุดิบ 661 1,493 661 1,493 
สัญญาอื่นๆ 436 97 415 90 
รวม 1,097 1,590 1,076 1,583 
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ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันอื่นจากการท าสัญญาซื้ออะไหล่และวัสดุ อุปกรณ์และสัญญา
ซ่อมบ ารุงเป็นจ านวน 276 ล้านบาท จ านวน 2.2 ล้านเหรียญสหรัฐ จ านวน 2 ล้านยูโร และจ านวน 4.1 ล้านเยนญี่ปุ่น  
(31 ธันวาคม2559: จ านวน 84 ล้านบาท จ านวน 0.3 ล้านเหรียญสหรัฐ จ านวน 0.1 ล้านยูโร และจ านวน 0.1 ล้านเยน
ญี่ปุ่น) 
 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 บริษัทมีภาระผูกพันอื่นจากการท าสัญญาซื้ออะไหล่และวัสดุอุปกรณ์และสัญญาซ่อม
บ ารุงเป็นจ านวน 255 ล้านบาท จ านวน 2.2 ล้านเหรียญสหรัฐ จ านวน 2 ล้านยูโร และจ านวน 4.1 ล้านเยนญี่ปุ่น               
(31 ธันวาคม2559: จ านวน 77 ล้านบาท จ านวน 0.3 ล้านเหรียญสหรัฐ จ านวน 6.5 ล้านปอนด์สเตอร์ลิง และ              
จ านวน 0.1 ล้านยูโร) 
 

19. หนี้สินที่อาจเกดิขึ้น 
 

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น 
 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 และ 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริษัทมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการที่ธนาคารได้ออกหนังสือ
ค้ าประกัน ในเรื่องดังต่อไปนี้ 
 

    หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน

2560 
31 ธันวาคม

2559 
30 มิถุนายน

2560 
31 ธันวาคม

2559 
     
การใช้ไฟฟ้า 107 107 104 104 
การประกันผลงาน 15 31 - - 
อื่นๆ 12 12 1 1 
รวม 134 150 105 105 
 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 กลุ่มบริษัทมีหนังสือค้ าประกันที่ออกโดยธนาคารในนามบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่ง
เกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของกลุ่มบริษัท ซึ่งประกอบด้วย หนังสือค้ าประกัน
เพื่อค้ าประกัน  
 

• การจัดตั้งท าเนียบท่าเทียบเรือและโรงพักสินค้าให้ไว้แก่กรมศุลกากรจ านวน 11  ล้านบาท (31 ธันวาคม
2559: จ านวน 11 ล้านบาท)  

• การปฏิบัติงานตามสัญญาจ านวน 15 ล้านบาท  (31 ธันวาคม2559: จ านวน 298 ล้านบาท จ านวน 0.02 ล้าน
ปอนด์สเตอร์ลิง)  

• การใช้ไฟฟ้าจ านวน 107 ล้านบาท (31 ธันวาคม2559: จ านวน 107 ล้านบาท)   
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ข้อพิพาทและคดีความ 
 
ก) ที่ดินในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2553 ส านักงานท่ีดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาบางสะพานได้เรียกให้บริษัทและบริษัท
ย่อยท าการส่งหนังสือรับรองการท าประโยชน์ (น.ส. 3 ก.) (“หนังสือรับรอง”) ของบริษัทและบริษัทย่อยแห่ง
หนึ่งจ านวนหลายแปลง (มูลค่ารวม 123.1 ล้านบาทของบริษัท และ 187.6 ล้านบาทของบริษัทย่อย)|เพื่อท าการ
ยกเลิก ต่อมาส านักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาบางสะพานได้ออกประกาศการด าเนินการออกใบแทน
หนังสือรับรองการท าประโยชน์ (น.ส. 3 ก.) บริษัทและบริษัทย่อยได้ยื่นฟ้องเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ สาขาบางสะพาน  ต่อศาลปกครองกลาง เพื่อขอให้ศาลปกครองกลางมีค าพิพากษาเพิกถอนการ
ออกประกาศ พร้อมกันนี้บริษัทและบริษัทย่อยยังได้ยื่นค าร้องขอให้ศาลปกครองกลางก าหนดมาตรการหรือ
วิธีการคุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวแก่ผู้ฟ้องคดีด้วย โดยศาลได้รับค าฟ้องไว้พิจารณาแล้ว ซึ่งปัจจุบันอยู่ใน
ระหว่างการพิจารณาของศาล อย่างไรก็ตามในการจัดท างบการเงิน บริษัทและบริษัทย่อยได้บันทึกค่าเผื่อการด้อย
ค่าของที่ดินและสินทรัพย์ที่ตั้งอยู่บนที่ดินดังกล่าวทั้งจ านวนในปี 2550 และ 2551 แล้วตามล าดับ 
 
วันที่ 1 กันยายน 2553 บริษัทและบริษัทย่อยได้ยื่นฟ้องอธิบดีกรมที่ดินและรองปลัดกระทรวงมหาดไทยต่อศาล
ปกครองกลาง โดยขอให้ศาลปกครองกลางมีค าพิพากษาเพิกถอนค าสั่งอธิบดีกรมที่ดินลงวันที่ 5 มกราคม 2553 
ที่ได้มีค าสั่งเพิกถอนและแก้ไขรูปแผนที่และเนื้อที่ของหนังสือรับรอง และให้เพิกถอนค าวินิจฉัยอุทธรณ์ของรอง
ปลัดกระทรวงมหาดไทย รวมทั้งได้ขอให้ศาลไต่สวนค าร้องขอทุเลาค าบังคับตามค าสั่งทางปกครองดังกล่าว 
ขณะนี้คดีอยู่ระหว่างศาลส่งค าให้การของผู้ถูกฟ้องให้แก่บริษัท และบริษัทย่อย นอกจากนั้นศาลได้มีค าสั่งให้รวม
การพิจารณาคดีนี้ เข้ากับคดีซึ่งบริษัทและบริษัทย่อยได้ยื่นฟ้องเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขา
บางสะพาน ดังกล่าวข้างต้นแล้ว 
 
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2553 นายอ าเภอบางสะพาน ในฐานะเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติ           
ป่าคลองแม่ร าพึง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้มีค าสั่งเป็นหนังสือแจ้งแก่บริษัทและบริษัทย่อย ให้ออกจากที่ดิน 
และงดเว้นการกระท าใดๆในเขตที่ดิน ซึ่งอธิบดีกรมที่ดินได้มีค าสั่งให้เพิกถอนเอกสารสิทธิ์ที่ดินตามหนังสือ
รับรอง และส านักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้ออกใบแทนหนังสือรับรองภายในวันที่ 30 มกราคม 2554  
 
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2554 บริษัทและบริษัทย่อยได้ยื่นฟ้องต่อต่อศาลปกครองกลาง โดยขอให้เพิกถอนค าสั่ง
นายอ าเภอบางสะพาน ที่มีค าสั่งเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2553 ให้บริษัทและบริษัทย่อยออกจากป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าคลองแม่ร าพึง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และงดเว้นการกระท าใดๆในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ขณะนี้อยู่ระหว่าง
การพิจารณาของศาลปกครองกลาง 
 
เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2556 ศาลปกครองกลางมีค าสั่งทุเลาการบังคับคดีที่สั่งให้บริษัทและบริษัทย่อยออกจาก              
ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองแม่ร าพึง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และงดเว้นการกระท าใด ๆ ในเขตป่าสงวนแห่งชาต ิ
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ต่อเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2557 ศาลปกครองสูงสุดมีค าสั่งกลับเป็นยกค าขอให้ทุเลาการบังคับคดีที่สั่งให้บริษัท
และบริษัทย่อยออกจากป่าสงวนแห่งชาติ   อย่างไรก็ตามฝ่ายบริหารของบริษัทและบริษัทย่อยเชื่อว่าผลการ
พิจารณาจะไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานในอนาคตของบริษัทและบริษัทย่อย 

 
ข) สินค้าระหว่างทาง 

 
เมื่อวันที ่15 สิงหาคม 2559 บริษัทได้ยื่นค าร้องต่อศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางให้มี
ค าสั่งกักเรือเอ็ม.วี. พานอร์มิติส. เอวี. เนื่องจากบริษัทมีสิทธิฟ้องร้องด าเนินคดีหลังจากเรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ใน
การส่งมอบเหล็กแท่งแบนจ านวน 38,016.95 เมตริกตัน อันเป็นการผิดสัญญารับขนของทางทะเล แม้ว่าบริษัท
จะเป็นผู้รับใบตราส่งและเป็นผู้ทรงใบตราส่งมีสิทธิรับมอบเหล็กแท่งแบนดังกล่าว ซึ่งได้ขนมากับเรือเอ็ม.วี.  
พานอร์มิติส. เอวี. บริษัทประสงค์ให้เรือเอ็ม.วี. พานอร์มิติส. เอวี. ส่งมอบสินค้าให้แก่บริษัท ณ ท่าเรือประจวบ 
อ าเภอบางสะพาน ประเทศไทย ซึ่งเป็นท่าเรือปลายทาง 
 
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2559 ศาลได้มีค าสั่งให้กักเรือเอ็ม.วี. พานอร์มิติส. เอวี. โดยก าหนดเงื่อนไขให้บริษัท
วางเงินต่อศาลจ านวน 10 ล้านบาท เพื่อประกันความเสียหายหรือความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากการกักเรือ ศาล
อาจมีค าสั่งปล่อยเรือ หากผู้มีส่วนได้เสียวางเงินจ านวน 20 ล้านบาท เพื่อเป็นประกันการช าระหนี้ต่อบริษัท ใน
วันที่ 19 สิงหาคม 2559 เจ้าพนักงานบังคับคดีและตัวแทนบริษัทได้ส่งหมายกักเรือแก่นายเรือของเรือเอ็ม.วี.  
พานอร์มิติส. เอวี. โดยเรือดังกล่าวถูกศาลมีค าสั่งให้กักไว้และจอดทอดสมออยู่กลางทะเล ด้านหลังเกาะสีชัง 
อ าเภอสีชัง จังหวัดชลบุรี  
 
เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2559 บริษัทได้ยื่นฟ้องบริษัท เซาท์ เคป นาวิเกชั่น เอส.เอ. และบริษัท ยูนิบัลค์ ชิปปิ้ง เอ็น
เตอร์ไพร้ส เอส.เอ. ซึ่งเป็นเจ้าของและผู้จัดการเรือเอ็ม.วี. พานอร์มิติส. เอวี. และในวันที่ 13 ตุลาคม 2559 บริษัท
ได้ยื่นฟ้องนายโซริน โลซิฟ โอโปรอิอู ซึ่งเป็นนายเรือรวมถึงเจ้าหน้าที่และลูกเรือ เนื่องจากไม่ส่งมอบเหล็กแท่ง
แบนให้กับบริษัททั้งที่มีหน้าที่ตามใบตราส่งและผิดสัญญารับขนของทางทะเล 
 
เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2559 บริษัทได้ยื่นค าร้องขอให้ศาลมีค าสั่งคุ้มครองชั่วคราวก่อนพิพากษาในคดีที่บริษัทฟ้อง
เจ้าของและผู้จัดการเรือและศาลนัดไต่สวนค าร้องในวันที่ 11 เมษายน 2560 ต่อมาเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 
บริษัทและผู้ถูกฟ้องทั้งหมดสามารถเจรจาตกลงยุติข้อพิพาทระหว่างกัน โดยได้ท าสัญญาประนอมยอมความต่อ
หน้าศาล โดยผู้ถูกฟ้องตกลงส่งมอบสินค้าเหล็กพิพาทให้แก่บริษัทในทันที 
 
เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 บริษัทได้ด าเนินการขนถ่ายสินค้าออกจากเรือ เรือเอ็ม.วี. พานอร์มิติส. เอวี. เสร็จสิ้น 
ปัจจุบันสินค้าท้ังหมดอยู่ที่คลังสินค้าทัณฑ์บน ท่าเรือประจวบ อ าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
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20. ผลกระทบจากเหตุอุทกภัย 
 
การด าเนินการของกลุ่มบริษัทและบริษัทที่อ าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้รับผลกระทบจาก

สถานการณ์น้ าท่วมใหญ่ทางภาคใต้ของไทย โดยน้ าได้เข้าท่วมโรงงานในระหว่างวันที่ 9 - 13 มกราคม 2560 ส่งผลให้

การผลิตที่โรงงานดังกล่าวต้องหยุดชะงักลงชั่วคราว บริษัทได้เริ่มด าเนินการผลิตเป็นปกติในวันที่ 23 มกราคม 2560 

กลุ่มบริษัทและบริษัทรับรู้ค่าใช้จ่ายและเงินชดเชยจากการประกันภัยอันเนื่องมาจากความเสียหายจากอุทกภัย 

ส าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ดังนี้ 

    หน่วย : พันบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 
     

เงินชดเชยได้รบัจากบริษัทประกันภัย 218,508 - 100,000 - 
รายได้จากการขายเศษซาก 102 - - - 
รวมรายได้ที่ได้รับรู้ 218,610 - 100,000 - 
     
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินค้าคงเหลือ  (55,981) - (50,969) - 
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเครื่องจักร           

และอุปกรณ ์ 
 

(83,072) 
 

- 
 

(54,133) 
 

- 
ค่าใช้จ่ายอื่นซึ่งเกิดเนื่องจากอทุกภัย (167,369) - (143,734) - 
รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับอุทกภัย (306,422) - (248,836) - 
     
ขาดทุนสุทธิอนัเนื่องมาจากอทุกภัยที่รับรู้  (87,812) - (148,836) - 
     

ค่าชดเชยได้รับจากบริษัทประกันภัย 218,508 - 100,000 - 
รับเงินค่าสินไหมระหว่างงวด (135,000) - (100,000) - 
เงินชดเชยค้างรบั 83,508 - - - 

 
บริษัทอยู่ระหว่างเจรจากับบริษัทประกันภัย ส าหรับเงินชดเชยส่วนที่เหลือ ซึ่ง ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2560 ยังไม่ได้
ข้อสรุป
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21. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลาที่รายงาน 

 
ก) การลดทุนจดทะเบียนโดยการลดจ านวนหุ้น 

 
เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 บริษัทได้จดทะเบียนลดทุนกับกระทรวงพาณิชย์ ตามที่บริษัทได้ยื่นค าร้องต่อศาล
ล้มละลายกลางและศาลได้มีค าสั่งอนุญาตให้แก้ไขหนังสือบริคณฑ์สนธิของบริษัท ส าหรับการลดทุนโดยการลด
จ านวนหุ้นของบริษัท เป็นหุ้นสามัญ 31,053,243,844 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท การลดทุนท าให้ทุนจด
ทะเบียนของบริษัทลดลงจาก 32,166 ล้านบาท เป็น 1,113 ล้านบาท 

 
ข) การเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อท าการแปลงหนี้เป็นทุนครั้งที่ 1 

 
 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 บริษัทยื่นค าร้องต่อศาลล้มละลายกลางขอแก้ไขหนังสือบริคณฑ์สนธิของบริษัท

ส าหรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อท าการแปลงหนี้เป็นทุนครั้งที่ 1 โดยศาลมีค าสั่งนัดพร้อมเพื่อสอบทานและ
พิจารณาสั่งในวันที่ 21 กันยายน 2560  

 
22. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

 
 งบการเงินระหว่างกาลนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560          
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