
 
 
 
 
 
 
 

บริษัท สหวริิยาสตีลอนิดัสตรี จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
 

รายงานของผูส้อบบญัชีและขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล 
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ/ สอบทานแลว้) 

 
 



 
 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลโดยผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 
 
 
เสนอ  ผู้ถือหุ้นบริษทั สหวริิยาสตลีอนิดสัตรี จ ากดั (มหาชน) 
 
ขา้พเจา้ไดรั้บการว่าจา้งให้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน  
พ.ศ. 2561 งบก าไรขาดทุนรวมและงบก าไรขาดทุนเฉพาะกิจการ งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้
เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั  และ
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่ ของบริษทั สหวิริยาสตีลอินดสัตรี จ ากดั (มหาชน)  และบริษทัยอ่ย และของเฉพาะ
บริษทั สหวิริยาสตีลอินดสัตรี จ ากดั (มหาชน) ตามล าดบั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและ
น าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่าง
กาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทาน
ของขา้พเจา้ 
 
ขอบเขตการสอบทาน 
 
ยกเวน้เร่ืองท่ีกล่าวไวใ้นวรรคเกณฑใ์นการไม่ให้ขอ้สรุป ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน 
รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าว
ประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์
เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท า
ใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้น ขา้พเจา้
จึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทานได ้
 
เกณฑ์ในการไม่ให้ข้อสรุป 
 
1)  ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 13 บริษทั สหวิริยาสตีลอินดสัตรี ยูเค จ ากดั ไดแ้สดงความ

จ านงเพื่อเลิกกิจการและผูช้  าระบญัชีไดถู้กแต่งตั้งและเขา้มาควบคุมบริษทัย่อยดงักล่าว เป็นเหตุให้ผูใ้ห้กูข้อง
บริษทัย่อยไดเ้รียกร้องให้ช าระเงินกูย้ืมในทนัที  ซ่ึงเงินกูย้ืมดงักล่าวมีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ของบริษทัย่อย
ดงักล่าวเป็นหลกัประกนัและค ้าประกนัโดยบริษทั ซ่ึงผูใ้หกู้ด้งักล่าวไดเ้รียกร้องขอใหบ้ริษทัรับผดิชอบต่อมูลหน้ี
ในฐานะผูค้  ้าประกนัเงินกูย้ืม ท าให้บริษทัไดบ้นัทึกประมาณการหน้ีสินภายใตส้ัญญาค ้าประกนัจากเงินกูย้ืมของ
บริษทั สหวิริยาสตีลอินดสัตรี ยเูค จ ากดั ทั้งจ านวนในปี 2558 เป็นจ านวนเงิน 29,976 ลา้นบาท ทั้งน้ีผูใ้หกู้อ้าจจะ
ได้รับช าระคืนหน้ีบางส่วนในอนาคตจากกระบวนการช าระบญัชี ซ่ึงจ านวนเงินดังกล่าวจะถูกน ามาหักจาก
ประมาณการหน้ีสินภายใตส้ัญญาค ้ าประกันท่ีบริษทัได้เคยบันทึกบญัชีไว ้ปัจจุบนับริษทัย่อยดังกล่าวยงัอยู่
ระหวา่งกระบวนการช าระบญัชี  
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และตามท่ีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 14 บริษทัมีเจา้หน้ีท่ียื่นค าขอรับช าระหน้ีตามแผนฟ้ืนฟู
กิจการ โดยบริษทัมีการโตแ้ยง้ในมูลหน้ีกบัเจา้หน้ีบางรายอนัเน่ืองมาจากมูลหน้ีไม่ถูกตอ้งหรือไม่มีมูลหน้ี ทั้งน้ี 
ณ วนัท่ีในรายงานฉบบัน้ียงัมีเจา้หน้ี 1 ราย ท่ียงัอยูร่ะหวา่งการพิจารณาและยงัไม่มีค าสัง่ถึงท่ีสุดใหไ้ดรั้บช าระหน้ี
โดยเจา้พนกังานพิทกัษท์รัพยซ่ึ์งมียอดหน้ีรวมเงินตน้และดอกเบ้ียตามแผนฟ้ืนฟูกิจการจ านวน 1,928.7 ลา้นบาท   

 
เน่ืองจากหน้ีสินตามแผนฟ้ืนฟูกิจการของบริษทัท่ียงัไม่มีความแน่นอนและยงัไม่เป็นท่ีส้ินสุดตามเร่ืองท่ีกล่าว
ขา้งตน้ ท าให้บริษทัยงัไม่สามารถค านวณหามูลค่าหน้ีสินท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตของหน้ีสินเพื่อบนัทึกรายการตาม
มาตรฐานการบญัชีได ้ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่สามารถหาหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกบั
มูลค่าของหน้ีสินตามแผนฟ้ืนฟูกิจการ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ไดแ้ละไม่สามารถสรุปไดว้่าอาจมีรายการ
ปรับปรุงใดๆ ท่ีจ าเป็นต่อบญัชีหน้ีสินตามแผนฟ้ืนฟูกิจการและบญัชีอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
2)  ตามท่ีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน 4  บริษทัฯมีลูกหน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2 ราย ซ่ึง ณ 

วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561  มีจ านวน 3,580.7 ลา้นบาท โดยบริษทัไดต้ั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญไวแ้ลว้ ในปี 2559 
จ านวน 2,736.7 ลา้นบาท ท าให้ลูกหน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้ง 2 ราย ดงักล่าวมียอดคงเหลือสุทธิ จ านวน 844.0 
ลา้นบาท โดยมีหน้ีท่ีเกินก าหนดช าระสุทธิ จ านวน 653.5 ลา้นบาท และเม่ือวนัท่ี 7 กรกฎาคม 2561 บริษทัไดท้ า
จดหมายทวงถามใหช้ าระหน้ี ถึงลูกหน้ีทั้ง 2 รายดงักล่าวใหช้ าระหน้ีและดอกเบ้ีย ทั้งน้ีบริษทัไม่ไดพ้ิจารณาตั้งค่า
เผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเพิ่มเติมเน่ืองจากฝ่ายบริหารของบริษทัเห็นว่าถึงแมก้ารรับช าระหน้ีจากลูกหน้ีจะมีความล่าชา้ 
แต่ก็คาดว่าจะสามารถเรียกเก็บหน้ีจากลูกหน้ี 2 รายดงักล่าวไดท้ั้งหมด จากกรณีดงักล่าวขา้พเจา้ไม่สามารถหา
หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอในการสอบทานความเพียงพอของค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของ
ลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 ไดแ้ละไม่สามารถสรุปไดว้่าอาจมีรายการปรับปรุงใดๆ ท่ีจ าเป็นต่อบญัชี
ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญและบญัชีอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
การไม่ให้ข้อสรุป 
 
เน่ืองจากเร่ืองท่ีกล่าวไวใ้นวรรคเกณฑใ์นการไม่ให้ขอ้สรุปมีนยัส าคญั ขา้พเจา้จึงไม่สามารถให้ขอ้สรุปต่อขอ้มูลทาง
การเงินระหวา่งกาลท่ีกล่าวขา้งตน้ได ้
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ข้อมูลและเหตุการณ์ทีเ่น้น 
 
การด าเนินงานต่อเน่ือง 
 
ตามท่ีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2(จ) กลุ่มบริษทัและบริษทัมีก าไรสุทธิ ส าหรับงวดหกเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 เป็นจ านวนเงิน 325.9 ลา้นบาท และ 348.8 ลา้นบาท ตามล าดบั และ ณ วนัเดียวกนัมี
ขาดทุนเกินทุนเป็นจ านวนเงิน 38,139.6  ลา้นบาท และ 38,721.4 ลา้นบาท ตามล าดบั   
 
ตามท่ีแสดงไวใ้นแผนฟ้ืนฟูกิจการ บริษทัจ าเป็นตอ้งมีกระแสเงินสดจากการด าเนินงานท่ีเพียงพอต่อความตอ้งการ
เงินทุนหมุนเวียน และเพื่อให้สามารถจ่ายช าระหน้ีสินจากการด าเนินงาน โดยวิธีการออกหุ้นทุนใหม่ การแปลงหน้ี
เป็นทุน จดัหาแหล่งเงินทุนใหม่ และการปรับโครงสร้างหน้ีกบัเจา้หน้ี  บริษทัอธิบายความคืบหนา้ในการด าเนินการ
เหล่าน้ีไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 14 
 
เน่ืองจากแผนฟ้ืนฟูกิจการเพิ่งเร่ิมตน้ในปลายปี 2559 และบริษทัยงัสามารถปฏิบติัตามแผนฟ้ืนฟูกิจการ มีการช าระหน้ี
ก่อนก าหนดไดส่้วนหน่ึงจนถึงปัจจุบนั อยา่งไรก็ตามแผนฟ้ืนฟูกิจการก าหนดระยะเวลาช าระหน้ีคืนไว ้12 ปี จึงยงัไม่
สามารถสรุปไดว้า่การด าเนินการตามแผนฟ้ืนฟูจะส าเร็จลงได ้สถานการณ์ดงักล่าวไดแ้สดงใหเ้ห็นถึงความไม่แน่นอน
ของการด าเนินงานต่อเน่ืองอยา่งมีนยัส าคญัของกลุ่มบริษทัและบริษทั ทั้งน้ีมูลค่าท่ีจะไดรั้บจากสินทรัพยอ์าจจะนอ้ย
กวา่มูลค่าตามบญัชีอยา่งมีนยัส าคญั หากกลุ่มบริษทัและบริษทัไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้ งบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการน้ีไม่ไดร้วมการจดัประเภทรายการใหม่หรือรายการปรับปรุงสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีจ าเป็น 
หากกลุ่มบริษทัและบริษทัไม่สามารถจดัหากระแสเงินสดและเงินทุนเพิ่มจากแหล่งอ่ืนอยา่งเพียงพอ 
 
รายการระหว่างกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 
 
ขา้พเจา้ขอใหส้ังเกตเร่ืองในหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลขอ้ 3 ในระหวา่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 กลุ่มบริษทัและบริษทัไดข้ายสินคา้ตามปกติธุรกิจให้แก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัและการร่วมคา้
เป็นจ านวนรวม 2,372.0  ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14.8 ของยอดขายสินค้ารวมของกลุ่มบริษทั (ปี 2560 จ านวน 
2,928.4 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 25.9) และจ านวน  2,373.3 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 14.8 ของยอดขายสินคา้รวมของ
บริษทั (ปี 2560 จ านวน  2,928.4 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 25.9)  และ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 ยอดคา้งช าระของ
ลูกหน้ีการคา้จากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัของกลุ่มบริษทัและบริษทัมีจ านวนรวม 3,873.8  ลา้นบาท  คิดเป็นร้อยละ 88.27 
ของลูกหน้ีการคา้ของกลุ่มบริษทั (31 ธันวาคม 2560 จ านวน 3,719.3 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 88.0) และจ านวน 
3,864.0 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 89.0 ของลูกหน้ีการคา้ของบริษทั (31 ธันวาคม 2560 จ านวน 3,698.1 ล้านบาท คิด
เป็นร้อยละ 88.3) 

บริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั 

 
 
(นำงสุวิมล  กฤตยำเกียรณ์)  
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขทะเบียน 2982 

วนัท่ี 14 สิงหำคม พ.ศ. 2561 



บริษัท สหวิริยาสตลีอนิดัสตรี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบแสดงฐานะการเงนิ
ณ วันที ่30 มิถุนายน 2561

หน่วย : พนับาท

สินทรัพย์ หมายเหตุ 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม
2561 2560 2561 2560

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

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 891,163             1,558,770          781,875             1,472,842          
ลูกหน้ีการคา้ 4 1,366,882          1,205,026          1,321,144          1,169,969          
ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 272,739             270,309             301,166             305,069             
สินคา้คงเหลือ 5 8,416,724          7,368,319          8,394,184          7,357,378          
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 491,331             910,984             424,431             852,195             
สินทรัพยท่ี์ถือไวจ้าํหน่ายจากการชาํระบญัชี
   ของบริษทัยอ่ย 2(ฉ) -                     -                     -                     -                     
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 11,438,839        11,313,408        11,222,800        11,157,453        
 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีขอ้จาํกดัในการใช้ 89,165               56,808               81,694               35,785               
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 6 -                     -                     279,000             279,000             
เงินลงทุนในการร่วมคา้ 7 2,648,946          2,709,650          3,159,668          3,159,668          
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 8 -                     -                     -                     -                     
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 9 11,178,118        11,302,042        9,826,601          9,902,762          
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 120,943             128,555             115,502             122,571             
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 10 12,545               17,853               -                     -                     
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 9,511                 9,437                 8,161                 7,976                 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 14,059,228        14,224,345        13,470,626        13,507,762        

รวมสินทรัพย์ 25,498,067        25,537,753        24,693,426        24,665,215        

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษัท สหวิริยาสตลีอนิดัสตรี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วันที ่30 มิถุนายน 2561

หน่วย : พนับาท

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม
2561 2560 2561 2560

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

หน้ีสินหมุนเวียน
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 11 57,557               72,110               -                     -                     
เจา้หน้ีการคา้ 12 3,149,058          3,033,056          3,128,134          3,002,208          
เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 57,128               41,722               60,301               44,819               
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินท่ีถึงกาํหนด
   ชาํระภายในหน่ึงปี 16,392               15,936               -                     -                     
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถึงกาํหนด
  ชาํระภายในหน่ึงปี 13 1,042,291          1,038,620          1,042,291          1,038,620          
เจา้หน้ีอ่ืนภายใตแ้ผนฟ้ืนฟูกิจการท่ีถึงกาํหนด
   ชาํระภายในหน่ึงปี 13 60,924               60,633               60,924               60,633               
ประมาณการหน้ีสินภายใตส้ัญญาคํ้าประกนัท่ีถึง
   กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 13 504,772             498,485             504,772             498,485             
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 -                     -                     7,991                 7,991                 
ประมาณการหน้ีสินจากสัญญาท่ีสร้างภาระ 116,482             691                    116,482             691                    
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 7,456                 -                     -                     -                     
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 823,892             513,048             765,439             463,209             
รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 5,835,952          5,274,301          5,686,334          5,116,656          

หน้ีสินไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 13 22,041,400        23,319,835        22,041,400        23,319,835        
เจา้หน้ีอ่ืนภายใตแ้ผนฟ้ืนฟูกิจการ 13 1,817,631          1,853,026          1,817,631          1,853,026          
ประมาณการหน้ีสินภายใตส้ัญญาคํ้าประกนั 13 24,945,574        25,476,910        24,945,574        25,476,910        
ดอกเบ้ียคา้งจ่ายภายใตแ้ผนฟ้ืนฟูกิจการ 13 8,741,727          8,277,827          8,741,727          8,277,827          
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 9,394                 17,740               -                     -                     
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับ
    ผลประโยชน์พนกังาน 200,376             192,019             166,487             159,047             
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 10 44,784               61,404               14,834               31,280               
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 824                    824                    824                    824                    
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 57,801,710        59,199,585        57,728,477        59,118,749        

รวมหนีสิ้น 63,637,662        64,473,886        63,414,811        64,235,405        

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษัท สหวิริยาสตลีอนิดัสตรี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วันที ่30 มิถุนายน 2561

หน่วย : พนับาท

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม
2561 2560 2561 2560

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

ส่วนของผู้ถอืหุ้น
ทุนเรือนหุน้ 15
   ทุนจดทะเบียน 11,113,018        11,113,018        11,113,018        11,113,018        
   ทุนท่ีออกและชาํระแลว้  11,113,018        1,113,018          11,113,018        1,113,018          
ส่วนตํ่ากวา่มูลค่าหุน้สามญั 16 (9,500,000)         -                     (9,500,000)         -                     
ขาดทุนสะสม (40,358,143)      (40,667,235)      (40,334,403)      (40,683,208)      
รวมส่วนของบริษัทใหญ่ (38,745,125)      (39,554,217)      (38,721,385)      (39,570,190)      
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 605,530             618,084             -                     -                     
ขาดทุนเกินทุน/รวมส่วนของผู้ถือหุ้น (38,139,595)      (38,936,133)      (38,721,385)      (39,570,190)      

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 25,498,067        25,537,753        24,693,426        24,665,215        

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษัท สหวิริยาสตลีอนิดัสตรี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุน 
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที ่30 มิถุนายน 2561
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/ สอบทานแล้ว)

หน่วย : พนับาท

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560
รายได้ 
รายไดจ้ากการขาย 16,009,236        11,282,847        16,009,219        11,282,328        
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 258,200             158,780             -                     -                     
กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ -                     1,729,005          -                     1,728,790          
รายไดเ้งินปันผล 6, 7 -                     -                     53,201               30,600               
รายไดอ่ื้น 33,006               21,346               41,836               24,787               
รวมรายได้ 16,300,442        13,191,978        16,104,256        13,066,505        

ค่าใช้จ่าย 
ตน้ทุนขาย 14,165,353        9,735,165          14,220,057        9,778,437          
ตน้ทุนการใหบ้ริการ 169,111             103,738             -                     -                     
ตน้ทุนการจดัจาํหน่าย 303,736             177,344             298,707             172,777             
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 247,207             291,769             212,617             262,245             
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 3 41,133               45,518               34,340               38,780               
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ 432,412             -                     432,294             -                     
ผลกระทบจากเหตุอุทกภยัสุทธิ -                     87,812               -                     148,836             
ขาดทุนจากสัญญาท่ีสร้างภาระ(กลบัรายการ) 115,791             (18,831)              115,791             (18,831)              
ตน้ทุนทางการเงิน 460,774             524,746             458,091             518,698             
รวมค่าใช้จ่าย 15,935,517        10,947,261        15,771,897        10,900,942        

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) ในตราสารทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
   การร่วมคา้ 7 (38,103)              (62,396)              -                     -                     
กําไร(ขาดทุน) ก่อนภาษีเงนิได้ 326,822             2,182,321          332,359             2,165,563          
(ค่าใชจ่้าย) รายไดภ้าษีเงินได้ 10 (884)                   24,303               16,446               30,826               
กําไร(ขาดทุน) สําหรับงวด 325,938             2,206,624          348,805             2,196,389          

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน)
    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 309,092             2,195,484          348,805             2,196,389          
    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 16,846               11,140               -                     -                     
กําไร(ขาดทุน) สําหรับงวด 325,938             2,206,624          348,805             2,196,389          

กําไร(ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน (บาท) 19 0.05 1.97                   0.06 1.97                   

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษัท สหวิริยาสตลีอนิดัสตรี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที ่30 มิถุนายน 2561
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/ สอบทานแล้ว)

หน่วย : พนับาท

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

กําไร(ขาดทุน) สําหรับงวด 325,938             2,206,624          348,805             2,196,389          

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน -                     -                     -                     -                     
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 325,938             2,206,624          348,805             2,196,389          

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 309,092             2,195,484          348,805             2,196,389          
    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 16,846               11,140               -                     -                     
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 325,938             2,206,624          348,805             2,196,389          

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษทั สหวิริยาสตลีอนิดสัตรี จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น  
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/ สอบทานแล้ว)

หน่วย : พนับาท

ทุนที่ไดร้ับจาก ส่วนของ
ทุนเรือนหุน้ การซื้อคืนหุน้กู้ รวมส่วน ส่วนไดเ้สีย
ที่ออกและ ส่วนตํ่า แปลงสภาพดอ้ยสิทธิ ทุนสาํรองตาม ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ของผูถ้ือหุน้ ที่ไม่มีอาํนาจ รวมส่วน

หมายเหตุ ชาํระแลว้ กวา่มูลค่าหุน้ จากผูถ้ือหุน้ กฎหมาย (ขาดทุนสะสม) ของบริษทั ควบคุม ของผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 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 วันที่ 30 มิถุนายน 2560 32,166,262       (5,678,076)      366,207            530,227              (69,278,348)      (41,893,728)      631,472           (41,262,256)      

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 1,113,018           -                    -                     -                      (40,667,235)        (39,554,217)        618,084             (38,936,133)       
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด
     กาํไร (ขาดทุน) -                      -                    -                     -                      309,092              309,092               16,846               325,938              
     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น -                      -                    -                     -                      -                      -                      -                     -                     
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                      -                    -                     -                      309,092              309,092               16,846               325,938              
เพิ่มทุน 15 10,000,000         (9,500,000)        -                     -                      -                      500,000               -                     500,000              
เงินปันผลจ่ายในส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม -                      -                    -                     -                      -                      -                      (29,400)              (29,400)              
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 11,113,018       (9,500,000)      -                   -                     (40,358,143)      (38,745,125)      605,530           (38,139,595)      

งบการเงนิรวม
กาํไร (ขาดทุน) สะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



บริษทั สหวริิยาสตีลอินดสัตรี จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2561
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/ สอบทานแล้ว)

หน่วย : พนับาท

ทุนที่ไดร้ับจาก
ทุนเรือนหุ้น การซื้อคืนหุ้นกู้
ที่ออกและ ส่วนตํ่า แปลงสภาพดอ้ยสิทธิ ทุนสาํรองตาม ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวมส่วน

หมายเหตุ ชาํระแลว้ กวา่มูลค่าหุ้น จากผูถ้ือหุ้น กฎหมาย (ขาดทุนสะสม) ของผูถ้ือหุ้น

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)        

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2561 1,113,018              -                        -                        -                        (40,683,208)          (39,570,190)          
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด
     กาํไร (ขาดทุน) -                        -                        -                        -                        348,805                348,805                 
     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น -                        -                        -                        -                        -                        -                        
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                      -                      -                       -                      348,805                348,805                 
เพิ่มทุน 15 10,000,000            (9,500,000)            500,000                 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2561 11,113,018          (9,500,000)          -                       -                      (40,334,403)        (38,721,385)        

งบการเงนิเฉพาะกิจการ
กาํไร (ขาดทุน) สะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



บริษทั สหวริิยาสตีลอินดสัตรี จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
งบกระแสเงนิสด
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2561
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/ สอบทานแล้ว)

หน่วย : พนับาท

2561 2560 2561 2560
กระแสเงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน
กาํไร(ขาดทุน) สาํหรับงวด 325,938             2,206,624          348,805             2,196,389         
รายการปรับปรุง
ค่าเส่ือมราคาและรายจ่ายตดับญัชี 373,954             257,603             320,206             203,622           
หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ -                    8,032                 -                    8,032               
ขาดทุนจากมูลค่าสินคา้คงเหลือลดลง 100,550             193,829             100,550             174,999           
ขาดทุน(กาํไร)จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 526,698             (1,680,290)         526,159             (1,680,451)       
ตดัจาํหน่ายภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย 973                    -                     973                    -                   
ตดัจาํหน่ายอุปกรณ์ 5,304                 -                     5,304                 -                   
ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 9,822                 10,273               8,349                 8,349               
ขาดทุนจากสญัญาท่ีสร้างภาระ (กลบัรายการ) 115,791             (18,831)              115,791             (18,831)            
ขาดทุน (กาํไร) จากการจาํหน่ายอุปกรณ์ -                    41,915               -                    12,975             
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ (สุทธิจากภาษีเงินได)้ 38,103               62,396               -                    -                   
ตน้ทุนทางการเงิน 460,774             524,746             458,091             518,698           
เงินปันผลรับ -                    -                     (53,201)             (30,600)            
ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ 884                    (24,303)              (16,446)             (30,826)            
กาํไร(ขาดทุน) จากการดาํเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน
    สินทรัพย์และหนีสิ้นดาํเนินงาน 1,958,791          1,581,994          1,814,581          1,362,356         
การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนีสิ้นดาํเนินงาน
ลูกหน้ีการคา้ (162,102)           (98,830)              (151,211)           (105,190)          
ลูกหน้ีอ่ืนจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (2,431)               (823)                   3,903                 (11,698)            
สินคา้คงเหลือ (1,148,955)        (833,974)            (1,137,356)        (809,931)          
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 407,098             (102,802)            415,976             (14,356)            
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (73)                    (409)                   (186)                  (160)                 
เจา้หน้ีการคา้ 27,318               450,498             37,571               456,561           
เจา้หน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 15,406               (700)                   15,481               4,456               
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 282,870             155,174             274,255             120,096           
เงินสดได้มา(ใ ช้ไป) จากกิจกรรมดาํเนินงาน 1,377,922          1,150,128          1,273,014          1,002,134         
ผลประโยชน์พนกังานจ่ายโดยโครงการ (1,465)               (2,587)                (909)                  (1,438)              
จ่ายภาษีเงินได้ (4,740)               (18,626)              (767)                  (583)                 
รับคืนภาษีเงินได้ 11,582               -                     11,582               -                   
เงนิสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงาน 1,383,299          1,128,915          1,282,920          1,000,113         

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษทั สหวริิยาสตีลอินดสัตรี จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2561
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/ สอบทานแล้ว)

หน่วย : พนับาท

2561 2560 2561 2560
กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีขอ้จาํกดัในการใช(้เพ่ิมข้ึน) ลดลง (32,357)             (608)                   (45,909)             -                   
ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (244,771)           (160,737)            (239,597)           (132,505)          
ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (979)                  (382)                   (709)                  (269)                 
ขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ -                    1                        -                    -                   
เงินปันผลรับ 22,601               -                     53,201               30,600             
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (255,506)           (161,726)            (233,014)           (102,174)          

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน     
จ่ายตน้ทุนทางการเงิน (45,535)             (51,820)              (42,851)             (45,216)            
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (14,553)             11,666               -                    -                   
จ่ายชาํระหน้ีเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (1,266,955)        (506,810)            (1,266,955)        (506,810)          
จ่ายชาํระหน้ีเจา้หน้ีอ่ืนตามแผนฟ้ืนฟกิูจการ (35,104)             (37,593)              (35,104)             (37,593)            
จ่ายชาํระหน้ีภายใตส้ญัญาคํ้าประกนัและอ่ืนๆ (395,963)           (227,773)            (395,963)           (227,773)          
จ่ายชาํระหน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือและสญัญาเช่าการเงิน (7,890)               (33,992)              -                    (581)                 
เงินปันผลจ่าย (29,400)             (29,400)              -                    -                   
เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงนิ (1,795,400)        (875,722)            (1,740,873)        (817,973)          

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ (667,607)           91,467               (690,967)           79,966             
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 1,558,770          425,056             1,472,842          356,536           
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 891,163             516,523             781,875             436,502           

รายการท่ีไม่กระทบเงนิสดท่ีสําคญั   
เจา้หน้ีอ่ืนท่ีดิน อาคาร อุปกรณ์ 1,971                 4,628                 1,971                 4,628               
เพ่ิมทุนโดยการแปลงหน้ีเป็นทุน 500,000             -                     500,000             -                   

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั สหวริิยาสตลีอินดสัตรี จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบข้อมูลงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2561 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/ สอบทานแล้ว) 
 
หมายเหตุ  สารบัญ 
   
1  ขอ้มูลทัว่ไป 
2  เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาล 
3  บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
4  ลูกหน้ีการคา้ 
5  สินคา้คงเหลือ 
6  เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย  
7  เงินลงทุนในการร่วมคา้ 
8  เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 
9  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
10  ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
11  เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 
12  เจา้หน้ีการคา้ 
13  หน้ีสินตามแผนฟ้ืนฟูกิจการ 
14  แผนฟ้ืนฟูกิจการ 
15  ทุนเรือนหุน้ 
16  ส่วนตํ่ากวา่มูลค่าหุน้สามญั 
17  ส่วนงานดาํเนินงาน 
18  ภาษีเงินได ้
19  กาํไรต่อหุน้ 
20  ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน 
21  การอนุมติังบการเงินระหวา่งกาล 
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บริษทั สหวริิยาสตลีอินดสัตรี จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบข้อมูลงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2561 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/ สอบทานแล้ว) 
 
1 ข้อมูลทัว่ไป 

 
บริษทั สหวิริยาสตีลอินดสัตรี จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย และมีท่ีอยู ่
จดทะเบียนตั้งอยู่เลขท่ี 28/1 อาคารประภาวิทย ์ชั้น 2-3 ถนนสุรศกัด์ิ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 
ประเทศไทย และโรงงานตั้ งอยู่เลขท่ี 9 หมู่ 7 ตาํบลแม่รําพึง อําเภอบางสะพาน จังหวดัประจวบคีรีขันธ์  
ประเทศไทย บริษทั บริษทัยอ่ยและการร่วมคา้ซ่ึงต่อไปน้ีรวมเรียกวา่ “กลุ่มบริษทั” 
 
บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือเดือนกนัยายน 2537 
 
ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ ไดแ้ก่ ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 40.49 ธนาคารไทยพาณิชย  ์จาํกดั
(มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 40.22 และธนาคารทิสโก ้จาํกดั (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 7.87 
 
บริษทัดาํเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการผลิตและจาํหน่ายแผน่เหลก็รีดร้อนชนิดมว้น รายละเอียดของบริษทัยอ่ยและ
การร่วมคา้ ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 6 และ 7    

 
2 เกณฑ์การจัดทาํงบการเงนิระหว่างกาล 

 
(ก) เกณฑ์การถอืปฏบิติั 

 
งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนในรูปแบบย่อและตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง          
การรายงานทางการเงินระหว่างกาล  รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ (“สภา
วิชาชีพบญัชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 
 
งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพ่ือให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560          
งบการเงินน้ีมิไดร้วมขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดตามขอ้กาํหนดสาํหรับงบการเงินประจาํปีแต่เนน้การให้ขอ้มูลท่ี
เก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ เพื่อไม่ให้ซํ้ าซอ้นกบัขอ้มูลท่ีไดเ้คยนาํเสนอรายงานไปแลว้ 
ดงันั้นการอ่านงบการเงินระหว่างกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ยสาํหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
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(ข) สกลุเงินทีใ่ช้ในการดาํเนินงานและนําเสนองบการเงิน 
 
งบการเงินน้ีจดัทาํและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการดาํเนินงานของบริษทั ขอ้มูล
ทางการเงินทั้งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อให้แสดงเป็นหลกัพนั ยกเวน้ท่ีระบุไวเ้ป็น      
อยา่งอ่ืน 
 

(ค) การใช้วจิารณญาณและการประมาณการ 
 

ในการจัดทาํงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารต้องใช้วิจารณญาณ การ
ประมาณและขอ้สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการกาํหนดนโยบายการบญัชีและการรายงาน
จาํนวนเงินท่ีเก่ียวกบั สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย  ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณไว ้
 
ในการจัดทาํงบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารได้มีการใช้วิจารณญาณอย่างมีนัยสําคญัในการถือปฏิบติัตาม
นโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั และแหล่งขอ้มูลสําคญัของความไม่แน่นอนในการประมาณการซ่ึงถือปฏิบติั
เช่นเดียวกนัในการจดัทาํงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

 (ง) มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 
   

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน 

ในระหว่างงวด กลุ่มบริษทัได้นาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จาํนวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลา
บญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการ
ปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วน
ใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน การนาํ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินของ
กลุ่มบริษทั 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ซ่ึงมีผลบังคับใช้ในอนาคต 

ในระหว่างงวด สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายไดจ้าก
สัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 
2562 กลุ่มบริษทัไม่ไดใ้ชม้าตรฐานการรายงานการเงินดงักล่าวในการจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาลก่อนวนัท่ีมีผล
บงัคบัใช ้

มาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15  เร่ือง รายไดจ้ากสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ กาํหนดหลกัการสําคญัเก่ียวกบั
การรับรู้รายไดจ้ากสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้โดยกิจการจะรับรู้รายไดใ้นจาํนวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกิจการ
คาดว่าจะได้รับเม่ือกิจการส่งมอบการควบคุมสินคา้หรือบริการให้กบัลูกคา้ ตามท่ีมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัน้ี กาํหนด 5 ขั้นตอน และรวมถึงการใช้ดุลยพินิจท่ีสําคญัในการพิจารณาตามหลกัการในแต่ละ
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ขั้นตอน มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 ใช้แทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) 
เร่ือง รายได ้มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญาก่อสร้าง และการตีความมาตรฐานท่ี
เก่ียวขอ้ง 

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมนํามาตรฐาน
ดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

 
 (จ) การดาํเนินงานต่อเน่ือง 
 

สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 กลุ่มบริษทัมีกาํไรสุทธิเป็นจาํนวนเงิน 325.9 ลา้นบาท  (2560:  
กาํไรสุทธิจาํนวนเงิน 2,206.6 ล้านบาท) และ ณ  วนัเดียวกนั กลุ่มบริษทัมีขาดทุนเกินทุนเป็นจาํนวนเงิน  38,139.6 
ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2560 : จาํนวนเงิน 38,936.1 ล้านบาท)  
 
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี  30 มิ ถุนายน  2561 บริษัทมีกําไรสุทธิเป็นจํานวนเงิน  348.9 ล้านบาท  
(2560: กาํไรสุทธิจํานวนเงิน 2,196.4 ล้านบาท) และ ณ วนัเดียวกัน บริษทัมีขาดทุนเกินทุนเป็นจาํนวนเงิน                 
38,721.4 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2560: จาํนวนเงิน 39,570.2 ล้านบาท)  
 
ในปี 2558 คณะกรรมการบริษทัอนุมติัใหบ้ริษทัยืน่ความจาํนงเพ่ือขอฟ้ืนฟูกิจการต่อศาลลม้ละลายกลางเม่ือวนัท่ี 
1 ตุลาคม 2558 และเม่ือวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2559 ศาลลม้ละลายกลางไดมี้คาํสั่งเห็นชอบดว้ยแผนฟ้ืนฟูกิจการ ซ่ึง
แผนกาํหนดใหบ้ริษทัเป็นผูบ้ริหารแผน  
 
งบการเงินรวมและงบเฉพาะกิจการไดจ้ดัทาํข้ึนโดยผูบ้ริหารตามเกณฑ์การดาํเนินงานอย่างต่อเน่ืองบนขอ้สมมติ
ท่ีว่าการฟ้ืนฟูกิจการจะประสบผลสําเร็จ และกิจการจะมีเงินทุนและวงเงินสินเช่ือเพียงพอเพื่อใช้ในการดาํเนิน
ธุรกิจของกลุ่มบริษทัและบริษทั อย่างไรก็ตาม ความเหมาะสมของขอ้สมมติน้ีข้ึนอยู่กบัการประสบความสําเร็จ
ของแผนฟ้ืนฟูกิจการ รวมทั้งการดาํเนินมาตรการในการปรับปรุงความสามารถในการทาํกาํไรและกระแสเงินสด 
ความสาํเร็จในการปรับโครงสร้างทุน ความสามารถในการจ่ายชาํระหน้ีตามกาํหนดและความสามารถในการจดัหา
เงินทุนจากแหล่งอ่ืนเพื่อใหมี้เงินทุนเพียงพอ 
 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ไดร้วมการจดัประเภทรายการใหม่หรือรายการปรับปรุง
สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ซ่ึงอาจจาํเป็นหากกลุ่มบริษทัและบริษทัไม่สามารถดาํเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได  ้ทั้งน้ี
มูลค่าท่ีจะไดรั้บจากสินทรัพยอ์าจจะน้อยกว่ามูลค่าตามบญัชีอย่างมีนยัสําคญั และอาจจะมีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึน
เพิ่มเติม หากกลุ่มบริษทัและบริษทัไม่สามารถดาํเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้
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 (ฉ) การชําระบัญชีและการส้ินสุดการจัดทํางบการเงินรวมของบริษทั สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จํากัด และงบการเงิน
ของบริษทั สหวริิยาสตีลอินดสัตรี ยเูค จํากดั  
 
บริษทั สหวิริยาสตีลอินดสัตรี ยูเค จาํกดั เป็นผูผ้ลิตเหล็กและเหล็กแท่งแบนครบวงจร จากผลการดาํเนินงาน
ขาดทุนท่ีผ่านมาและการลดลงของราคาเหล็กโลกอยา่งต่อเน่ืองทาํให้ ในปี 2558 บริษทั สหวิริยาสตีลอินดสัตรี 
ยเูค จาํกดั ไดห้ยดุการผลิตเหล็กแท่งแบน และผูช้าํระบญัชีไดถู้กแต่งตั้งและเขา้มาควบคุม ส่งผลให้บริษทัไม่มี
อาํนาจในการควบคุมต่อธุรกิจหรือการดาํเนินงานของ บริษทั สหวิริยาสตีลอินดสัตรี ยูเค จาํกดั อีกต่อไป ดว้ย
เหตุดงักล่าวสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของบริษทั สหวิริยาสตีลอินดสัตรี ยเูค จาํกดั ถูกตดัรายการออกจากงบการเงิน
รวมและถูกแทนท่ีดว้ยการรับรู้รายการเงินลงทุนในบริษทั สหวิริยาสตีลอินดสัตรี ยเูค จาํกดั ซ่ึงถูกตดัจาํหน่าย
เตม็จาํนวนดว้ยมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนในระหวา่งปี 2558 
  
ส่วนไดเ้สียสุทธิและมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนในบริษทั สหวิริยาสตีลอินดสัตรี ยเูค จาํกดั ไดจ้ดัประเภทเป็น
สินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อจาํหน่ายในงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 
ดงัต่อไปน้ี 
  หน่วย : พนับาท
 สดัส่วนความ

เป็นเจา้ของ ราคาทุน การดอ้ยค่า 
ราคาทุน-
สุทธิ

 (ร้อยละ)  
เงินลงทุนบริษทั สหวิริยาสตีลอินดสัตรี 

ยเูค จาํกดั 
 

100
 

27,481,792
 

27,481,792 
  

-
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3 บุคคลหรือกิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน 
 

เพื่อวตัถุประสงคใ์นการจดัทาํงบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทั 
หากกลุ่มบริษทัมีอาํนาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพลอยา่งมีสาระสาํคญัต่อ
บุคคลหรือกิจการในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลบักนั โดยท่ีกลุ่มบริษทัมีควบคุม
เดียวกนัหรือการมีอิทธิพลอยา่งมีสาระสาํคญัเดียวกนั การเก่ียวขอ้งกนัน้ีอาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ 
  
ความสมัพนัธ์ท่ีมีกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัหรือผูบ้ริหารสาํคญั มีดงัน้ี 
   

ช่ือกิจการ 
ประเทศทีจ่ัดตั้ง/

สัญชาต ิ ลักษณะความสัมพนัธ์ 
บริษทั ท่าเรือประจวบ จาํกดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ย บริษทัถือหุน้ร้อยละ 51.00 

  กรรมการร่วมกนั 
บริษทั เวสทโ์คสท ์เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ย บริษทัถือหุน้ร้อยละ 99.99    

กรรมการร่วมกนั 
บริษทั เหลก็แผน่รีดเยน็ไทย จาํกดั 

(มหาชน) 
ไทย เป็นการร่วมคา้ บริษทัถือหุน้ร้อยละ 35.19        

กรรมการร่วมกนั           
บริษทั เครือสหวิริยา จาํกดั ไทย ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ถือหุน้ในบริษทัร้อยละ 13.18 

และมีกรรมการบริษทัถือหุน้ทางตรงและ
ทางออ้ม 

Vanomet Holding AG สวิตเซอร์แลนด์ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ถือหุน้ในบริษทัร้อยละ 16.56 
และมีกรรมการร่วมกนัในบริษทัยอ่ย 

บริษทั สหวิริยา อินเตอร์ สตีล โฮลด้ิงส์ 
จาํกดั 

ไทย ผูถื้อหุ้นรายใหญ่  ถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 4.86 
และมีกรรมการร่วมกนัและมีกรรมการบริษทั
ถือหุน้ทางตรงและทางออ้ม 

บริษทั เหลก็แผน่เคลือบไทย จาํกดั ไทย บริษทัเป็นผูถื้อหุน้และมีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั บางสะพานบาร์มิล จาํกดั  
    (มหาชน) 

ไทย มีกรรมการร่วมกนัและมีกรรมการบริษทัถือหุน้
ทางตรงและทางออ้ม 

บริษทั บี.เอส. เมทลั จาํกดั ไทย มีกรรมการร่วมกนัและมีกรรมการบริษทัถือหุ้น
ทางตรงและทางออ้ม 

บริษทั สหวิริยาเพลทมิล จาํกดั (มหาชน) ไทย มีกรรมการร่วมกนัและมีกรรมการบริษทัถือหุ้น
ทางตรงและทางออ้ม 

บริษทั ทรัพยสิ์น อาคารประภาวิทย ์จาํกดั ไทย มีกรรมการร่วมกนัและมีกรรมการบริษทัถือหุ้น
ทางตรงและทางออ้ม 

บริษทั อาคารเวสเทิร์น จาํกดั ไทย มีกรรมการร่วมกนัและมีกรรมการบริษทัถือหุ้น
ทางตรง 
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ช่ือกิจการ 
ประเทศทีจ่ัดตั้ง/

สัญชาต ิ ลักษณะความสัมพนัธ์ 
บริษทั บริการจดัการสหวริิยา จาํกดั  ไทย มีกรรมการร่วมกนัและมีกรรมการบริษทัถือหุ้น

ทางตรงและทางออ้ม 
บริษทั ซี. เอ. อาร์. เซอร์วิส จาํกดั ไทย มีกรรมการบริษทัถือหุน้ทางตรงและทางออ้ม 
บริษทั สหวิริยาพาณิชย ์คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั
 

ไทย มีกรรมการร่วมกนัและมีกรรมการบริษทัถือหุ้น
ทางตรงและทางออ้ม 

บริษทั ไลนท์รานสปอร์ต จาํกดั ไทย มีกรรมการบริษทัยอ่ยเป็นกรรมการร่วมกนัและมี
กรรมการบริษทัถือหุน้ทางตรงและทางออ้ม 

บริษทั สห สเปเชียล สตีล จาํกดั  ไทย มีกรรมการบริษทัถือหุน้ทางตรงและทางออ้ม 
บริษทั เรือลาํเลียงบางปะกง จาํกดั ไทย มีกรรมการร่วมกนัและมีกรรมการบริษทัถือหุ้น

ทางตรงและทางออ้ม 
บริษทั ท่าเรือบางปะกง จาํกดั ไทย มีกรรมการร่วมกนัและมีกรรมการบริษทัถือหุ้น

ทางตรงและทางออ้ม 
บริษทั เอบีซี เทรดด้ิง จาํกดั  ไทย มีกรรมการบริษทัถือหุน้ทางออ้ม 
บริษทั สหวิริยา สตีล คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั ไทย มีกรรมการร่วมกนัและมีกรรมการบริษทัถือหุ้น

ทางตรงและทางออ้ม 
บริษทั ไทยสตีลเซลล ์จาํกดั ไทย มีกรรมการร่วมกนัและมีกรรมการบริษทัถือหุ้น

ทางตรงและทางออ้ม 
บริษทั ประจวบพฒันาดีเวลลอปเมน้ท ์
จาํกดั 

ไทย มีกรรมการร่วมกนัและมีกรรมการบริษทัถือหุ้น
ทางตรงและทางออ้ม 

บริษทั เอส วี แอล คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 
    

ไทย มีผูถื้อหุ้นและกรรมการร่วมกนัและมีกรรมการ
บริษทัถือหุน้ทางตรงและทางออ้ม 

Sahaviriya Shipping Limited ฮ่องกง มีผูถื้อหุ้นและกรรมการร่วมกนัและมีกรรมการ
บริษทัถือหุน้ทางตรงและทางออ้ม 

Vanomet AG สวิตเซอร์แลนด์ มีผู ้ถือหุ้นร่วมกันและมีกรรมการร่วมกันใน
บริษทัยอ่ย 

Vanomet Finance AG สวิตเซอร์แลนด์ มีผูถื้อหุน้ร่วมกนัและมีกรรมการร่วมกนัใน
บริษทัยอ่ย 

Vanomet International AG  สวิตเซอร์แลนด์ มีผูถื้อหุน้ร่วมกนัและมีกรรมการร่วมกนัใน
บริษทัยอ่ย 

Atlantic Steel AG สวิตเซอร์แลนด์ มีผูถื้อหุน้ร่วมกนัและมีกรรมการร่วมกนัใน
บริษทัยอ่ย 
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ช่ือกิจการ 
ประเทศทีจ่ัดตั้ง/

สัญชาต ิ ลักษณะความสัมพนัธ์ 
บริษทั บางปะกงเชพสตีล จาํกดั  ไทย มีกรรมการร่วมกนัและมีกรรมการบริษทัถือหุน้

ทางตรงและทางออ้ม 
บริษทั สตีลโพรเซสโฮลด้ิงส์ จาํกดั  ไทย มีกรรมการร่วมกนัและมีกรรมการบริษทัถือหุน้

ทางตรงและทางออ้ม 
บริษทั สหวิริยาแคปปิตอลโฮลด้ิงส์ จาํกดั ไทย มีกรรมการร่วมกนัและมีกรรมการบริษทัถือหุ้น

ทางตรงและทางออ้ม 
บริษทั ทรัพยสิ์น บางนา 26 จาํกดั ไทย มีกรรมการร่วมกนัและมีกรรมการบริษทัถือหุ้น

ทางตรงและทางออ้ม 
บริษทั พระราม 3 ท่าทราย จาํกดั  ไทย มีกรรมการร่วมกนัและมีกรรมการบริษทัถือหุ้น

ทางตรง 
บริษทั เคพี แคปปิตอล จาํกดั ไทย มีกรรมการร่วมกนัและมีกรรมการบริษทัถือหุ้น

ทางตรงและทางออ้ม 
บริษทั พิชยัเกษตรและท่ีดิน จาํกดั ไทย มีกรรมการร่วมกนัและมีกรรมการบริษทัถือหุ้น

ทางตรง 
บริษทั ลอง สตีล เทรดด้ิง จาํกดั  ไทย มีกรรมการร่วมกนัและมีกรรมการบริษทัถือหุ้น

ทางตรงและทางออ้ม 
บริษทั เครดิตฟองซิเอร์ สหวริิยา จาํกดั ไทย มีกรรมการร่วมกนัและมีกรรมการบริษทัถือหุ้น

ทางตรง 
บริษทั สหวิริยาออร์คิด จาํกดั ไทย มีกรรมการร่วมกนัและมีกรรมการบริษทัถือหุ้น

ทางตรงและทางออ้ม 
บริษทั ทรัพยสิ์น สุรศกัด์ิเมืองชล จาํกดั ไทย มีกรรมการร่วมกนัและมีกรรมการบริษทัถือหุ้น

ทางตรงและทางออ้ม 
บริษทั บางสะพาน สตีล เทรดด้ิง จาํกดั ไทย มีกรรมการร่วมกนัและมีกรรมการบริษทัถือหุ้น

ทางตรง 
บริษทั ซีบีเอส คอนซลัแทนท ์จาํกดั ไทย มีกรรมการร่วมกนัและมีกรรมการบริษทัถือหุ้น

ทางตรง 
บริษทั บางปะกง สตีล โฮลด้ิงส์ จาํกดั ไทย มีกรรมการร่วมกนัและมีกรรมการบริษทัถือหุ้น

ทางตรงและทางออ้ม 
บริษทั ทองเรียลเอสเตท จาํกดั ไทย มีกรรมการร่วมกนัและมีกรรมการบริษทัถือหุ้น

ทางตรงและทางออ้ม 
บริษทั กฤษณา เรสซิเดนท ์จาํกดั ไทย มีกรรมการร่วมกนัและมีกรรมการบริษทัถือหุ้น

ทางตรงและทางออ้ม 
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ช่ือกิจการ 
ประเทศทีจ่ัดตั้ง/

สัญชาต ิ ลักษณะความสัมพนัธ์ 
บริษทั โกรวท์ วอเตอร์วูด้ส์ จาํกดั ไทย มีกรรมการร่วมกนัและมีกรรมการบริษทัถือหุ้น

ทางตรงและทางออ้ม 
บริษทั ทรัพยสิ์น ช่องลม จาํกดั ไทย มีกรรมการร่วมกนัและมีกรรมการบริษทัถือหุ้น

ทางตรงและทางออ้ม 
บริษทั ทรัพยสิ์น ชุมพรธานี จาํกดั ไทย มีกรรมการร่วมกนัและมีกรรมการบริษทัถือหุ้น

ทางตรงและทางออ้ม 
บริษทั ทรัพยสิ์น ซอยไฮแลนด ์จาํกดั ไทย มีกรรมการร่วมกนัและมีกรรมการบริษทัถือหุ้น

ทางตรงและทางออ้ม 
บริษทั ทรัพยสิ์น ลานพระราม 3 จาํกดั ไทย มีกรรมการร่วมกนัและมีกรรมการบริษทัถือหุ้น

ทางตรงและทางออ้ม 
บริษทั ประจวบ สตีล จาํกดั ไทย มีกรรมการร่วมกนัและมีกรรมการบริษทัถือหุ้น

ทางออ้ม 
บริษทั ป้อมพระจุลสตีล จาํกดั ไทย มีกรรมการร่วมกนัและมีกรรมการบริษทัถือหุ้น

ทางออ้ม 
บริษทั บางปลากดสตีล จาํกดั  ไทย มีกรรมการร่วมกนัและมีกรรมการบริษทัถือหุ้น

ทางออ้ม 
บริษทั พาณิชยโ์ฮลด้ิงส์ จาํกดั  ไทย มีกรรมการร่วมกนัและมีกรรมการบริษทัถือหุ้น

ทางตรงและทางออ้ม 
บริษทั เอส เอส พี แอสเซท จาํกดั ไทย มีกรรมการร่วมกนัและมีกรรมการบริษทัถือหุ้น

ทางตรงและทางออ้ม 
บริษทั เอสวี นิททนั จาํกดั ไทย มีกรรมการร่วมกนัและมีกรรมการบริษทัถือหุ้น

ทางออ้ม 
บริษทั พระประแดงเชฟสตีล จาํกดั ไทย มีกรรมการร่วมกนัและมีกรรมการบริษทัถือหุ้น

ทางออ้ม 
บริษทั อมัรินทร์สตีล จาํกดั ไทย มีกรรมการร่วมกนัและมีกรรมการบริษทัถือหุ้น

ทางตรงและทางออ้ม 
บริษทั กิมเฮ่งเซง้เหลก็กลา้ จาํกดั ไทย มีกรรมการร่วมกนัและมีกรรมการบริษทัถือหุ้น

ทางตรงและทางออ้ม 
บริษทั สหแลนดพ์ร็อพเพอต้ีโฮลด้ิงส์ 
จาํกดั 

ไทย มีกรรมการร่วมกนัและมีกรรมการบริษทัถือหุ้น
ทางออ้ม 

บริษทั เอส ซี เจ แอนด ์แอสโซซิเอทส์ 
จาํกดั 

ไทย มีกรรมการร่วมกนัและมีกรรมการบริษทัถือหุ้น
ทางตรงและทางออ้ม 
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ช่ือกิจการ 
ประเทศทีจ่ัดตั้ง/

สัญชาต ิ ลักษณะความสัมพนัธ์ 
บริษทั สินทรัพย ์ที ซี เอช จาํกดั ไทย มีกรรมการร่วมกนัและมีกรรมการบริษทัถือหุ้น

ทางตรงและทางออ้ม 
บริษทั ธนารมย ์พร็อพเพอร์ต้ี เซลล ์จาํกดั ไทย มีกรรมการร่วมกนัและมีกรรมการบริษทัถือหุ้น

ทางตรงและทางออ้ม 
บริษทั ทิพยสมบติั จาํกดั ไทย มีกรรมการร่วมกนัและมีกรรมการบริษทัถือหุ้น

ทางออ้ม 
ผูบ้ริหารสาํคญั ไทย บุคคล ท่ี มีอําน าจและความ รับผิดชอบการ

วางแผนสั่งการและควบคุมกิจกรรมต่างๆ ของ
กิจการไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม ทั้งน้ี รวมถึง
กรรมการของกลุ่มบริษทั (ไม่ว่าจะทาํหนา้ท่ีใน
ระดบับริหารหรือไม่) 
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นโยบายการกาํหนดราคาสาํหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 

 
รายการธุรกิจ นโยบายการกําหนดราคากับบริษทัย่อยและการร่วมค้า นโยบายการกําหนดราคากับบริษทัทีเ่ก่ียวข้องกัน

  
ขายสินคา้และวตัถุดิบ ราคาเดียวกนักับท่ีขายให้บุคคลภายนอกซ่ึงข้ึนอยู่กับ

ป ริมาณการสั่ ง ซ้ื อและปัจจัยการตลาด อ่ืนๆ  ท่ี
เก่ียวขอ้ง 

ราคาเดียวกนักบัท่ีขายให้บุคคลภายนอกซ่ึงข้ึนอยู่กบั
ปริมาณการสั่ งซ้ือและปัจจัยการตลาดอ่ืนๆ  ท่ี
เก่ียวขอ้ง

การใหบ้ริการท่าเรือ รายได้จากการให้บริการท่าเทียบเรือกาํหนดราคาตาม
อตัราท่ีกาํหนดโดยกระทรวงคมนาคม และข้ึนอยูก่บั
ปริมาณการให้บริการและปัจจัยการตลาดอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง 

รายไดจ้ากการให้บริการท่าเทียบเรือกาํหนดราคาตาม
อตัราท่ีกาํหนด โดยกระทรวงคมนาคม และข้ึนอยู่
กบัปริมาณการใหบ้ริการและปัจจยัการตลาดอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง

การใหบ้ริการอ่ืน รายได้จากการให้บริการและการให้บริการงานซ่อม
บาํรุงกาํหนดราคาตามสัญญา และเง่ือนไขทางการคา้
ทัว่ไป 

รายได้จากการให้บริการและการให้บริการงานซ่อม
บาํรุงกาํหนดราคาตามสัญญา และเง่ือนไขทางการ
คา้ทัว่ไป

รายไดเ้งินปันผล ตามสิทธิท่ีจะไดรั้บเงินปันผล ตามสิทธิท่ีจะไดรั้บเงินปันผล 
รายไดอ่ื้น รายไดจ้ากการขายเศษวสัดุกาํหนดราคาขายตามนํ้าหนกั

ของเศษวสัดุตามอตัราท่ีบริษทักาํหนด 
รายได้จากการส่งเจ้าหน้าท่ีบริหารไปปฏิบัติงานใน
บริษทัย่อยและการร่วมคา้เป็นไปตามสัญญาท่ีตกลง
ร่วมกนั 

รายไดจ้ากขายเศษวสัดุกาํหนดราคาขายตามนํ้ าหนัก
ของเศษวสัดุตามอตัราท่ีบริษทักาํหนด 

รายได้จากการส่งเจา้หน้าท่ีบริหารไปปฏิบติังานใน
บริษัทท่ีเก่ียวข้องกันเป็นไปตามสัญญาท่ีตกลง
ร่วมกนั

ซ้ือสินคา้ รายการซ้ือสินค้าเพื่อใช้ในการผลิตกาํหนดราคาตาม
ราคาและเง่ือนไขทางการคา้เช่นเดียวกนัลูกคา้ทัว่ไป
สาํหรับรายการประเภทเดียวกนั  

รายการซ้ือเหลก็แท่งแบนระหวา่งบริษทัและบริษทัยอ่ย 
ส่วนหน่ึงถูกกาํหนดโดยสูตรคาํนวณราคาท่ีไดต้กลง
กนัไวแ้ลว้ 

ซ้ือลูกรีด กาํหนดราคาตามท่ีตกลงร่วมกนั

รายการซ้ือสินคา้เพื่อใช้ในการผลิตกาํหนดราคาตาม
ราคาตลาด 

รับบริการอ่ืน ค่าบริการงานซ่อมบาํรุงกาํหนดราคาตามสัญญาซ่อม
บาํรุงระยะยาวซ่ึงอาจมีการปรับเปล่ียนไดต้ามความ
เหมาะสมของสภาพธุรกิจ 

ค่าขนส่งสินค้ากาํหนดราคาตามนํ้ าหนักของสินค้า
และระยะทางตามอตัราท่ีกาํหนดไวใ้นสญัญาขนส่ง 

ค่าเช่าคลงัสินคา้กาํหนดราคาตามสญัญาเช่า 
ค่าบริการตดัเหลก็กาํหนดราคาตามสญัญา

รับบริการท่าเรือ ค่าบริการท่าเทียบเรือกาํหนดราคาตามอตัราท่ีกาํหนด
โดยกระทรวงคมนาคม และข้ึนอยู่กับปริมาณการ
ใหบ้ริการและปัจจยัการตลาดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง

 

ตน้ทุนการจดัจาํหน่ายและค่าใชจ่้าย 
     ในการบริหาร 

ค่าบริการท่าเทียบเรือกาํหนดราคาตามอตัราท่ีกาํหนด
โดยกระทรวงคมนาคม และข้ึนอยู่กับปริมาณการ
ใหบ้ริการและปัจจยัการตลาดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

ค่าขนส่งในประเทศกําหนดราคาตามนํ้ าหนักของ
สินคา้และระยะทางตามอตัราท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญา
ขนส่ง 

ค่าเช่าสาํนกังานกาํหนดราคาตามสญัญาเช่า 
ค่าคอมมิชชัน่กาํหนดราคาตามสญัญา

ดอกเบ้ียรับและค่าใชจ่้ายทางการเงิน  ดอกเบ้ียรับและค่าใชจ่้ายทางการเงินกาํหนดตามอตัรา
ท่ีตกลงกนัซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราตามทอ้งตลาด
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รายการท่ีสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 
สรุปไดด้งัน้ี 

 
  หน่วย : พนับาท
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
 2561 2560 2561 2560

บริษทัย่อย     
ขายสินคา้ - - 1,297 - 
ซ้ือสินคา้และบริการ - - 204,953 235,979 
รายไดเ้งินปันผล - - 30,600 30,600 
รายไดอ่ื้น - - 13,545 7,281 
ตน้ทุนการจดัจาํหน่ายและค่าใชจ่้าย 

     ในการบริหาร 
- - 2,197 - 

  
การร่วมค้า     
ขายสินคา้ 1,080,402 1,328,624 1,080,402 1,328,624 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 57,604 45,235 - - 
รายไดเ้งินปันผล 22,601 - 22,601 - 
ซ้ือสินคา้และบริการ 102 3,062 - 3,062 
รายไดอ่ื้น 6,679 5,212 6,679 5,212 
ตน้ทุนการจดัจาํหน่ายและค่าใชจ่้าย 
     ในการบริหาร 

83 315 83 314 

   
บุคคลหรือกิจการอ่ืนทีเ่ก่ียวข้องกัน     
ขายสินคา้ 1,291,584 1,599,786 1,291,584 1,599,785 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 5,922 6,545 - - 
ซ้ือสินคา้และบริการ (รวมค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ี 
     เก่ียวขอ้ง) 

37,952 61,233 35,634 60,534 

รายไดอ่ื้น 40,954 3,091 39,817 1,971 
ตน้ทุนการจดัจาํหน่ายและค่าใชจ่้าย 
     ในการบริหาร 

123,788 190,976 122,257 189,265 
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 หน่วย : พนับาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
2561 2560 2561 2560

ผู้บริหารสําคญั     
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั     
 ผลประโยชนร์ะยะสั้น 39,772 44,157 32,980 37,419 
 เงินชดเชยตามกฎหมาย 1,322 1,322 1,321 1,322 
 ผลประโยชนร์ะยะยาวอ่ืน 39 39 39 39 
รวมค่าตอบแทนผู้บริหารสําคญั 41,133 45,518 34,340 38,780 

  
ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 มีดงัน้ี 

 หน่วย : พนับาท
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม
 2561 2560 2561 2560
ลูกหน้ีการค้า – บุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั  
การร่วมค้า  
บริษทั เหลก็แผน่รีดเยน็ไทย จาํกดั (มหาชน) 291,638 41,954 283,315 22,266
  
บุคคลหรือกิจการอ่ืนทีเ่ก่ียวข้องกัน  
บริษทั บี.เอส. เมทลั จาํกดั 1,885,942 1,838,312 1,885,942 1,838,312
บริษทั สหวิริยาพาณิชย์ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 1,694,748 1,837,557 1,694,748 1,837,558
อ่ืนๆ 1,543 1,425 - -
รวม 3,873,871 3,719,248 3,864,005 3,698,136
หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (2,736,667) (2,736,667) (2,736,667) (2,736,667)
สุทธิ 1,137,204 982,581 1,127,338 961,469 
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 หน่วย : พนับาท
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

 30 มิถุนายน
2561

31 ธนัวาคม
2560

30 มิถุนายน
2561 

31 ธนัวาคม
2560

ลูกหน้ีอ่ืน - บุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั   
บริษทัย่อย   
บริษทั เวสทโ์คสท ์เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั - - 28,454 36,904
บริษทั ท่าเรือประจวบ จาํกดั 
 

- - 161 - 

การร่วมค้า   
บริษทั เหลก็แผน่รีดเยน็ไทย จาํกดั (มหาชน) 3 1,731 3 23
  
บุคคลหรือกิจการอ่ืนทีเ่ก่ียวข้องกัน  
Vanomet AG (เป็นเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินคา้) 267,190 267,190 267,190 267,190
บริษทั สหวิริยาเพลทมิล จาํกดั (มหาชน) สุทธิ
จากสาํรองหน้ีสงสยัจะสูญจาํนวน 48 ลา้นบาท

1,402 - 1,402 - 

บริษทั ไลนท์รานสปอร์ต จาํกดั 124 - - -
บริษทั บี.เอส. เมทลั จาํกดั สุทธิจากสาํรองหน้ี
สงสยัจะสูญ จาํนวน 13 ลา้นบาท 

3,716 - 3,716 - 

อ่ืนๆ 304 1,388 240 952
รวม 272,739 270,309 301,166 305,069 
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 หน่วย : พนับาท
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

 30 มิถุนายน
2561

31 ธนัวาคม
2560

30 มิถุนายน
2561 

31 ธนัวาคม
2560

รายได้ค้างรับ   
บริษทัย่อย  
บริษทั เวสทโ์คสท ์เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั - - 576 459
  
การร่วมค้า  
บริษทั เหลก็แผน่รีดเยน็ไทย จาํกดั (มหาชน) 1,048 290 221 290
  
บุคคลหรือกิจการอ่ืนทีเ่ก่ียวข้องกัน  
บริษทั เหลก็แผน่เคลือบไทย จาํกดั 4,596 4,625 4,596 4,625
บริษทั บางสะพานบาร์มิล จาํกดั (มหาชน) 4,936 5,036 4,936 5,036
บริษทั บี.เอส. เมทลั จาํกดั 220 136 220 136
รวม 10,800 10,087 10,549 10,546 
 

 หน่วย : พนับาท
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

 30 มิถุนายน
2561

31 ธนัวาคม
2560

30 มิถุนายน
2561 

31 ธนัวาคม
2560

เจ้าหน้ีการค้า - บุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั   
บริษทัย่อย  
บริษทั เวสทโ์คสท ์เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั - - 22,187 9,210
บริษทั ท่าเรือประจวบ จาํกดั - - 6,278 11,849
  
บุคคลหรือกิจการอ่ืนทีเ่ก่ียวข้องกัน  
บริษทั บี.เอส. เมทลั จาํกดั 1,255 37 1,138 37
บริษทั รักษาความปลอดภยั  เวสเทิร์น จาํกดั 222 217 - -
บริษทั เอส วี แอล คอเปอร์เรชัน่ จาํกดั 8,240 43,410 8,222 43,392
อ่ืนๆ 119 73 40 40
รวม 9,836 43,737 37,865 64,528 
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 หน่วย : พนับาท
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

 30 มิถุนายน
2561

31 ธนัวาคม
2560

30 มิถุนายน
2561 

31 ธนัวาคม
2560

เจ้าหน้ีอ่ืน - บุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
บริษทัย่อย     
บริษทั ท่าเรือประจวบ จาํกดั - - 216 2,209 
บริษทั เวสทโ์คสท ์เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั - - 2,965 1,601 
    
บุคคลหรือกิจการอ่ืนทีเ่ก่ียวข้องกัน    
บริษทั ทรัพยสิ์นอาคารประภาวิทย ์จาํกดั 1,679 335 1,679 335 
บริษทั สหวิริยาโลจิสติกส์ จาํกดั 49,763 35,289 49,755 35,281 
บริษทั สหวิริยาเพลทมิล จาํกดั (มหาชน) - 4,300 - 4,300 
อ่ืนๆ 5,686 1,798 5,686 1,093 
รวม 57,128 41,722 60,301 44,819 
 
 

 หน่วย : พนับาท
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

 30 มิถุนายน
2561

31 ธนัวาคม
2560

30 มิถุนายน
2561 

31 ธนัวาคม
2560

หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน – เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า     
การร่วมค้า     
บริษทั เหลก็แผน่รีดเยน็ไทย จาํกดั (มหาชน) 107,199 - 105,966 - 
    
บุคคลหรือกิจการอ่ืนทีเ่ก่ียวข้องกัน    
บริษทั ไทยสตีลเซลส์ จาํกดั 2,836 - 2,836 - 
รวม 110,035 - 108,802 - 
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หน่วย : พนับาท
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

 30 มิถุนายน
2561

31 ธนัวาคม
2560

30 มิถุนายน
2561 

31 ธนัวาคม
2560

เงินกู้ยมืระยะส้ัน - บุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
บริษทัย่อย     
บริษทั ท่าเรือประจวบ จาํกดั - - 7,991 7,991 
รวม - - 7,991 7,991 
 

รายการเคล่ือนไหวระหวา่งงวดสาํหรับเงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีดงัน้ี 
 

  หน่วย : พนับาท
 

งบการเงนิรวม 
งบการเงนิ     

เฉพาะกิจการ
บริษทัย่อย  
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 - 7,991
ลดลง - -
ณ วนัที ่30 มิถุนายน 2561 - 7,991 
   

 
 
สัญญาทีม่ีสาระสําคญักบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
 
สัญญาการร่วมค้า  
 
เม่ือวนัท่ี 20 มกราคม 2558 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงไดท้าํสัญญาการร่วมคา้ร่วมกบับริษทัในประเทศแห่งหน่ึง เพื่อการ 
ร่วมค้าสําหรับรับงานจากการรถไฟแห่งประเทศไทย ณ  วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 การร่วมค้าดังกล่าวยงัมิได้
ดาํเนินงานเชิงพาณิชย ์
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4 ลูกหนีก้ารค้า  
    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน

2561 
31 ธนัวาคม

2560 
30 มิถุนายน

2561 
31 ธนัวาคม

2560 
  
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,873,871 3,719,248 3,864,004 3,698,136 
กิจการอ่ืนๆ 514,543 507,323 477,616 492,309 
รวม 4,388,414 4,226,571 4,341,620 4,190,445 
หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (3,021,532) (3,021,545) (3,020,476) (3,020,476) 
สุทธิ 1,366,882 1,205,026 1,321,144 1,169,969 
 

 
การวิเคราะห์อายขุองลูกหน้ีการคา้มีดงัน้ี 

    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน

2561 
31 ธนัวาคม

2560 
30 มิถุนายน

2561 
31 ธนัวาคม

2560 
บุคคลหรือกิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน     
ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 481,826 234,491 473,787 216,546 
เกินวนัครบกาํหนดชาํระ     
 นอ้ยกวา่ 3 เดือน 573,485 519,390 571,657 516,233 
    3-6 เดือน 600,346 1,433,105 600,346 1,433,095 
    6-12 เดือน 1,895,837 1,532,262 1,895,837 1,532,262 
    มากกวา่ 12 เดือน 322,377 - 322,377 - 
 3,873,871 3,719,248 3,864,004 3,698,136 
หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (2,736,667) (2,736,667) (2,736,667) (2,736,667) 
 1,137,204 982,581 1,127,337 961,469 
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    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน

2561 
31 ธนัวาคม

2560 
30 มิถุนายน

2561 
31 ธนัวาคม

2560 
บุคคลหรือกิจการอ่ืน  ๆ     
ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 227,538 185,166 193,807 176,263 
เกินวนัครบกาํหนดชาํระ     
 นอ้ยกวา่  3 เดือน 1,872 2,157 - - 
    3-6 เดือน -        32,237 -        32,237 
    6-12 เดือน -          2,617 - - 
 มากกวา่ 12  เดือน 285,133 285,146 283,809 283,809 
 514,543 507,323 477,616 492,309 
หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (284,865) (284,878) (283,809) (283,809) 
 229,678 222,445 193,807 208,500 
สุทธิ 1,366,882 1,205,026 1,321,144 1,169,969 
 

 

โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทัมีระยะเวลาตั้งแต่ 5 ถึง 90 วนั  
 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 ผูบ้ริหารของบริษทัไม่ไดพ้ิจารณาตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเพ่ิมเติม เน่ืองจากผูบ้ริหาร
คาดว่าจะไดรั้บชาํระหน้ีจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีคา้งชาํระเกินกาํหนด ปัจจุบนับริษทัยงัคงมีการขายสินคา้ให้กบั
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยมีเง่ือนไขการรับชาํระเงินตามท่ีระบุไวใ้นแผนฟ้ืนฟูกิจการ 
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5 สินค้าคงเหลือ 
    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน

2561 
31 ธนัวาคม

2560 
30 มิถุนายน

2561 
31 ธนัวาคม

2560 
  
สินคา้สาํเร็จรูป 2,269,693 2,189,583 2,269,694 2,189,583 
สินคา้ระหวา่งผลิต 37,669 6,876 - - 
วตัถุดิบ 2,511,052 2,541,168 2,526,180 2,537,102 
วสัดุโรงงานและอะไหล่ 782,669 752,806 782,669 752,806 
สินคา้ภายใตส้ัญญาซ้ือขายและการส่งมอบ
กรรมสิทธิสินคา้และการบริหาร                 
(หมายเหตุ 12) 1,342,253 

 
 

982,316 1,342,253 

 
 

982,316 
สินคา้ระหวา่งทาง 1,988,290 1,309,923 1,988,290 1,309,924 
 8,931,626 7,782,672 8,909,086 7,771,731 
หัก ค่าเผือ่มูลค่าสินคา้ลดลง (514,902) (414,353) (514,902) (414,353) 
รวม 8,416,724 7,368,319 8,394,184 7,357,378 
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6 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย 

 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 มีดงันี้ 
 

  หน่วย : พนับาท 
  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

ชื่อบริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
สดัส่วน                

ความเป็นเจา้ของ ทุนชาํระแลว้      ราคาทุน การดอ้ยค่า ราคาทุน-สุทธิ
เงินปันผลรับสาํหรับงวด

หกเดือนสิ้นสุด 
  30  

มิถุนายน 
2561

31   
ธนัวาคม 

2560

30 
มิถุนายน 

2561

31   
ธนัวาคม 

2560

30  
มิถุนายน 

2561 

31   
ธนัวาคม 

2560

30  
มิถุนายน 

2561

31   
ธนัวาคม 

2560

30
มิถุนายน 

2561

31   
ธนัวาคม 

2560

30 
มิถุนายน 

2561

30  
มิถุนายน 

2560 
  (ร้อยละ) (ร้อยละ)           
บริษทั ท่าเรือประจวบ จาํกดั บริการท่าเรือนํ้าลึกและ            
   บริการขนถ่ายสินคา้            
   สาํหรับเรือเดินทะเล 51.00 51.00 400,000 400,000 204,000 204,000 - - 204,000 204,000 30,600 30,600 
บริษทั เวสทโ์คสท ์ 

เอน็จิเนียริ่ง จาํกดั 
บริการซ่อมบาํรุง 

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 30,600 
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7 เงนิลงทุนในการร่วมค้า 

 
เงินลงทุนในการร่วมคา้ ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2561 และ 31 ธนัวาคม  2560 มีดงันี้ 

  หน่วย : พนับาท 
  งบการเงนิรวม

ชื่อบริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
สดัส่วน               

ความเป็นเจา้ของ ทุนชาํระแลว้      ราคาทุน ส่วนไดเ้สีย
ส่วนแบ่งกาํไรสาํหรับงวด

หกเดือนสิ้นสุด
เงินปันผลรับสาํหรับงวด

หกเดือนสิ้นสุด 
  30  

มิถุนายน
2561

31   
ธนัวาคม 

2560

30  
มิถุนายน

2561

31   
ธนัวาคม 

2560

30  
มิถุนายน

2561

31   
ธนัวาคม 

2560

30   
มิถุนายน 

2561

31   
ธนัวาคม 

2560

30   
มิถุนายน 

2561

30  
มิถุนายน 

2560

30   
มิถุนายน 

2561

30  
มิถุนายน 

2560 
 (ร้อยละ) (ร้อยละ)   
บริษทั เหลก็แผน่รีดเยน็ไทย  
   จาํกดั (มหาชน) 

ผลิตและจาํหน่ายหลก็แผน่ 
 รีดเยน็ชนิดมว้น 35.19 35.19 4,816,350 4,816,350 3,817,962 3,817,962 2,648,946 2,709,650 (38,103) (62,396) - - 

รวม     3,817,962 3,817,962 2,648,946 2,709,650 (38,103) (62,396) - - 
 

 
กลุ่มบริษทัและบริษทัไดจ้าํนาํหุ้นสามญั จาํนวน 150,176,007 หุ้น ในการร่วมคา้ บริษทั เหลก็แผน่รีดเยน็ไทย จาํกดั (มหาชน) ไวก้บั บริษทั มารูเบนี-อิโตชู สตีล 
อินคอร์เปอเรชัน่ สําหรับวงเงินสินเชื่อการคา้ที่บริษทั มารูเบนี-อิโตชู สตีล อินคอร์เปอเรชัน่ให้แก่ บริษทั สหวิริยาสตีลอินดสัตรี ยูเค จาํกดั และบริษทัไดต้ั้ง
ประมาณการหนี้สินจากการนําหุ้นสามัญในการร่วมค้า บริษัท  เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จํากัด (มหาชน) ไปคํ้ าประกันกับบริษัท  มารูเบนี-อิโตชู สตีล                              
อินคอร์เปอเรชัน่ เป็นจาํนวนเงิน 513 ลา้นบาท 
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  หน่วย : พนับาท 
  งบการเงนิเฉพาะกิจการ

ชื่อบริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
สดัส่วน               

ความเป็นเจา้ของ ทุนชาํระแลว้      ราคาทุน การดอ้ยค่า ราคาทุน-สุทธิ
เงินปันผลรับสาํหรับ
งวดหกเดือนสิ้นสุด 

  30  
มิถุนายน 

2561

31   
ธนัวาคม 

2560

30  
มิถุนายน 

2561

31   
ธนัวาคม 

2560

30  
มิถุนายน 

2561

31    
ธนัวาคม 

2560

30  
มิถุนายน 

2561

31   
ธนัวาคม 

2560

30  
มิถุนายน 

2561

31   
ธนัวาคม 

2560

30   
มิถุนายน 

2561

30  
มิถุนายน 

2560 
 (ร้อยละ) (ร้อยละ)   
บริษทั เหลก็แผน่รีดเยน็ไทย 
จาํกดั (มหาชน) 

ผลิตและจาํหน่าย 
 เหลก็แผน่รีดเยน็ 
 ชนิดมว้น 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 22,601 - 

รวม      3,817,962 3,817,962 658,294 658,294 3,159,668 3,159,668 22,601 - 
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หนีสิ้นทีอ่าจเกิดขึน้และภาระผูกพนัทีเ่ก่ียวกับการร่วมค้า 
 

 30 มิถุนายน 2561 31 ธันวาคม 2560 
หนีสิ้นท่ีอาจเกิดขึน้ซ่ึงเกิดขึน้โดยตรงกับกลุ่มบริษทั   
ส่วนแบ่งของกลุ่มบริษทัในหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนของ 
    การร่วมคา้ 

9 ลา้นบาท 9 ลา้นบาท 

 

ภาระผูกพันเกี่ยวกับการลงทุนของกลุ่มบริษทัตามส่วนได้เสีย 
   ท่ีมีในการร่วมค้า 
ส่วนแบ่งในภาระผกูพนัของกลุ่มบริษทัในการร่วมคา้ 

  

 -  จากรายจ่ายฝ่ายทุน 
 
 
 

60 ลา้นบาท 
0.39 ลา้นเหรียญสหรัฐ 

275 ลา้นเยนญ่ีปุ่น 
และ 0.07 ลา้นยโูร 

87 ลา้นบาท 
0.18 ลา้นเหรียญสหรัฐ 

0.25 ลา้นเยนญ่ีปุ่น 
0.11 ลา้นปอนด ์
และ 0.11 ลา้นยโูร 

   -  จากสญัญาเช่าดาํเนินงานท่ียกเลิกไม่ได ้ 7 ลา้นบาท 7 ลา้นบาท 
   -  จากสญัญาซ้ือวตัถุดิบและสารเคมี                                           19 ลา้นบาท 

และ 18.86 ลา้นเหรียญ
สหรัฐ 

103 ลา้นบาท 
และ 13.51 ลา้นเหรียญ

สหรัฐ 
   -  จากสญัญาอ่ืนๆ 13 ลา้นบาท 

และ 5 ลา้นเยนญ่ีปุ่น 
11 ลา้นบาท  

  และ 11 ลา้นเยนญ่ีปุ่น
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8 เงนิลงทุนระยะยาวอื่น 

 
เงินลงทุนระยะยาวอื่น ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2561 และ 31 ธนัวาคม  2560 มีดงันี้ 

  หน่วย : พนับาท 
  งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ

ชื่อบริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
สดัส่วน               

ความเป็นเจา้ของ ทุนชาํระแลว้     ราคาทุน การดอ้ยค่า ราคาทุน-สุทธิ
เงินปันผลรับสาํหรับ
งวดหกเดือนสิ้นสุด 

  30  
มิถุนายน 

2561

31   
ธนัวาคม 

2560

30  
มิถุนายน 

2561

31   
ธนัวาคม 

2560

30   
มิถุนายน 

2561 

31    
ธนัวาคม 

2560

30  
มิถุนายน 

2561

31   
ธนัวาคม 

2560

30  
มิถุนายน 

2561

31   
ธนัวาคม 

2560

30   
มิถุนายน 

2561

30  
มิถุนายน 

2560 
 (ร้อยละ) (ร้อยละ)   
บริษทั เหลก็แผน่เคลือบไทย 

จาํกดั 
ผลิตและจําหน่ายเหล็กแผ่น

เคลือบสังกะสีด้วยกรรมวิธี
ทางไฟฟ้าชนิดมว้น 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 ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์  
 

 หน่วย : พนับาท
 

งบการเงนิรวม 
งบการเงนิ    

เฉพาะกิจการ
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 11,302,042 9,902,762
ซ้ือเพ่ิมระหวา่งงวด - ราคาทุน 246,743 241,569
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (365,363) (312,426)
ตดัจาํหน่าย (5,304) (5,304)
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่30 มิถุนายน 2561 11,178,118 9,826,601 
 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 กลุ่มบริษทัและบริษทัไดจ้ดจาํนอง/จาํนาํสินทรัพยจ์าํนวนประมาณ 9,279 ลา้นบาท และ 
8,978 ลา้นบาท ตามลาํดบั (31 ธันวาคม 2560: 9,428 ล้านบาท และ 9,113 ล้านบาท ตามลาํดับ) เป็นหลกัประกนัเงิน
เบิกเกินบญัชีธนาคารเงินกูย้ืมระยะสั้นและเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน หนงัสือคํ้าประกนัเพ่ือคํ้าประกนั
ไฟฟ้า จดัตั้งทาํเนียบท่าเรือและโรงพกัสินคา้ ตามท่ีอธิบายไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 11, 13 และ 20 

 

10 ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี   
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 มีดงัน้ี 
    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม 
 สินทรัพย์ หนีสิ้น 
 30 มิถุนายน

2561 
31 ธนัวาคม

2560 
30 มิถุนายน

2561 
31 ธนัวาคม

2560 
 
รวม 23,834 29,405 (56,074) (72,955) 
การหกักลบรายการของภาษี (11,289) (11,552) 11,290 11,551 
สินทรัพย์ (หนีสิ้น) ภาษเีงนิได้รอตดับัญชี 12,545 17,853 (44,784) (61,404) 
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 หน่วย : พนับาท
งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

สินทรัพย์ หนีสิ้น
 30 มิถุนายน

2561 
31 ธนัวาคม

2560 
30 มิถุนายน

2561 
31 ธนัวาคม

2560 
 
หนีสิ้นภาษเีงนิได้รอตดับัญชี - - (14,834) (31,280) 

 
รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งงวด มีดงัน้ี 
 หน่วย : พนับาท
 งบการเงนิรวม 
 บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น 
 ณ วนัท่ี 1 

มกราคม 2561
กาํไรหรือ      
ขาดทุน

กาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 

ณ วนัท่ี 30  
มิถุนายน 2561

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบญัชี  
ลูกหน้ีการคา้ 214 (3) - 211
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 10,164 (1,372) - 8,792
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวยีนสาํหรับ
ผลประโยชนพ์นกังาน 6,595 183 - 6,778

ยอดขาดทุนสะสมทางภาษียกไป 12,432 (4,379) - 8,053
รวม 29,405 (5,571) - 23,834 
  
หน้ีสินภาษเีงินได้รอการตัดบญัชี  
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (257) (137) - (394)
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (64,637) 16,663 - (47,974)
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวยีนสาํหรับ
ผลประโยชนพ์นกังาน (2,744) - - (2,744)

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน (5,317) 355 - (4,962)
รวม (72,955) 16,881 - (56,074) 
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    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น 
 ณ วนัท่ี 1

มกราคม 2561
กาํไรหรือ      
ขาดทุน

กาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 

ณ วนัท่ี 30 
มิถุนายน 2561

หน้ีสินภาษเีงินได้รอการตัดบญัชี  
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (28,536) 16,446 - (12,090)
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวยีนสาํหรับ
ผลประโยชนพ์นกังาน (2,744) - - (2,744)

รวม (31,280) 16,446 - (14,834) 
 
 

สินท รัพย์ภ าษี เงิน ได้รอการตัดบัญ ชี ท่ี เกิดจากผลแตกต่างชั่วคราว ท่ี มิ ได้ รับ รู้ในงบการเงิน  ณ  วัน ท่ี  
30 มิถุนายน 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 มีรายละเอียดดงัน้ี   

    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน

2561 
31 ธนัวาคม

2560 
30 มิถุนายน

2561 
31 ธนัวาคม

2560 
สินทรัพย์ภาษเีงินได้     
   - ผลแตกต่างชัว่คราว 7,720,215 7,673,301 7,720,215 7,673,301 
   - ยอดขาดทุนยกไป 318,881 561,592 318,881 561,592 
สุทธิ 8,039,096 8,234,893 8,039,096 8,234,893 
     
 

ขาดทุนทางภาษีของบริษทัในประเทศไทยจะส้ินอายใุนปี 2561 - 2566 ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีท่ียงัไม่ส้ินอายตุาม
กฎหมายเก่ียวกบัภาษีเงินไดปั้จจุบนันั้น กลุ่มบริษทัยงัมิไดรั้บรู้รายการดงักล่าวเป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดั
บญัชีเน่ืองจากยงัไม่มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่ากลุ่มบริษทัจะมีกาํไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์ทางภาษี
หรือมีการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราวในอนาคต  
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11 เงนิกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงนิ 
 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 กลุ่มบริษทัมีวงเงินสินเช่ือซ่ึงยงัไม่ไดเ้บิกใชเ้ป็นจาํนวนเงินรวม 110.2 ลา้นบาท และไม่มี
วงเงินสินเช่ือสาํหรับบริษทั (31 ธันวาคม 2560 : สาํหรับกลุ่มบริษัทมี 102.9 ล้านบาท  และไม่มีวงเงินสินเช่ือสาํหรับ
บริษทั) 

 
เงินกูย้มืระยะสั้นของบริษทั ท่าเรือประจวบ จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยคํ้าประกนัโดยการจดจาํนองท่ีดินพร้อม ส่ิงปลูก
สร้างท่ีมีอยู่แลว้และ/หรือท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตของบริษทัย่อย เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้ืมระยะสั้นของ
บริษทั เวสทโ์คสท ์เอ็นจิเนียร่ิง จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยคํ้าประกนัโดยการจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างและการ
โอนสิทธิประโยชน์จากการเอาประกนัภยัสินทรัพยข์องบริษทัยอ่ยดงักล่าว ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบ
การเงินขอ้ 9 และเงินฝากประจาํของบริษทัยอ่ย 
 

12 เจ้าหนีก้ารค้า 
    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน

2561 
31 ธนัวาคม

2560 
30 มิถุนายน

2561 
31 ธนัวาคม

2560 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 9,836 43,737 37,864 64,528 
กิจการอ่ืนๆ  3,139,222 2,989,319 3,090,270 2,937,680 
รวม 3,149,058 3,033,056 3,128,134 3,002,208 
     
สินค้าคงเหลอืภายใต้สัญญาซ้ือขายและการส่งมอบกรรมสิทธ์ิสินค้าและการบริหาร (Collateral Management Agreement) 
 
บริษทัไดท้าํสัญญาซ้ือสินคา้คงเหลือภายใตส้ัญญาซ้ือขายและการส่งมอบกรรมสิทธ์ิสินคา้และการบริหารกบับริษทั
สองแห่งในประเทศสิงคโปร์และญ่ีปุ่นภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญาบริษทัจะตอ้งชาํระเงินมดัจาํบางส่วน และจะชาํระ
เงินเต็มจาํนวนเม่ือมีการเบิกสินคา้จากบริษทัตวัแทนบริษทัยงัคงเหลือความเส่ียงและผลตอบแทนทั้ งหมดหรือ
บางส่วนท่ีมีสาระสาํคญัเก่ียวกบัสินคา้ท่ีอยูภ่ายใตส้ัญญาดงักล่าว สินคา้คงเหลือจะถูกเก็บรักษา บริหารจดัการ ภายใต้
การดูแลของบริษทัตวัแทนท่ีไดรั้บมอบหมายหน้าท่ีจากบริษทัผูข้าย บริษทับนัทึกรายการซ้ือในบญัชีสินคา้คงเหลือ
ภายใตส้ัญญาซ้ือขายและการส่งมอบกรรมสิทธ์ิสินคา้และการบริหาร และเจา้หน้ีการคา้ภายใตส้ัญญาซ้ือขายและการ
ส่งมอบกรรมสิทธ์ิสินคา้และการบริหารแสดงไวใ้นงบแสดงฐานะการเงิน  
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13 หนีสิ้นตามแผนฟ้ืนฟูกิจการ 
 

 หน่วย : พนับาท
 งบการเงนิรวมและ                  

งบการเงนิเฉพาะกิจการ
 30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560

ส่วนทีถ่งึกาํหนดชําระใน 1 ปี 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 1,042,291 1,038,620
เจา้หน้ีอ่ืน 60,924 60,633
ประมาณการหน้ีสินภายใตส้ญัญาคํ้าประกนั 504,772 498,485
 1,607,987 1,597,738
ส่วนทีไ่ม่หมุนเวยีน  
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 22,041,400 23,319,835
เจา้หน้ีอ่ืน 1,817,631 1,853,026
ประมาณการหน้ีสินภายใตส้ญัญาคํ้าประกนั 24,945,574 25,476,910
 48,804,605 50,649,771
 50,412,592 52,247,509
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 8,741,727 8,277,827
รวมหนีสิ้นภายใต้แผนฟ้ืนฟูกิจการ 59,154,319 60,525,336 
 
รายการเคล่ือนไหวของหน้ีสินภายใตแ้ผนฟ้ืนฟูกิจการสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับาท
 งบการเงนิรวมและ       

งบการเงนิเฉพาะกิจการ
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 52,247,509
จ่ายชาํระคืน (1,698,022)
แปลงหน้ีเป็นทุน (หมายเหตุ 14 และ 15 ) (500,000)
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 363,105
ณ วนัที ่30 มิถุนายน 2561 50,412,592 
 
หน้ีสินภายใตแ้ผนฟ้ืนฟูกิจการส่วนท่ีมีหลกัประกนั รายละเอียดของหลกัประกนัท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ตามท่ีกล่าว
ไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 9 
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ยอดหน้ีสินตามแผนฟ้ืนฟูกิจการ วนัท่ี  30 มิถุนายน 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 จดัตามประเภทสกลุเงินตรา ได้
ดงัน้ี  

 

  หน่วย : พนับาท
 งบการเงนิรวมและ                  

งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560

สกลุเงินบาท 25,364,101 26,731,984 
สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 25,048,491 25,515,525 
รวม  50,412,592 52,247,509 

 
 

14 แผนฟ้ืนฟูกิจการ 
 
เม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 2558 คณะกรรมการบริษทัไดอ้นุมติัใหบ้ริษทัยืน่คาํร้องเพื่อขอฟ้ืนฟูกิจการต่อศาลลม้ละลายกลาง  
ต่อมาวนัท่ี 10 มีนาคม 2559 ศาลลม้ละลายกลางได้มีคาํสั่งให้บริษทัฟ้ืนฟูกิจการและตั้งบริษทัเป็นผูท้าํแผนฟ้ืนฟู
กิจการ (“ผูท้าํแผน”)  โดยไดมี้การประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2559  
 
ณ วนัท่ี 15 กนัยายน 2559 เจา้พนกังานพิทกัษท์รัพยไ์ดจ้ดัประชุมเจา้หน้ีเพื่อพิจารณาแผน และท่ีประชุมเจา้หน้ีไดมี้
มติพิเศษยอมรับแผนฟ้ืนฟูกิจการ (“แผน”) และมีมติตั้งเจา้หน้ีจาํนวน 3 รายประกอบดว้ย ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั 
(มหาชน),  ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) และธนาคารทิสโก ้จาํกดั (มหาชน) เป็นกรรมการเจา้หน้ี  
 
ณ วนัท่ี 15 ธนัวาคม 2559 ศาลลม้ละลายกลางไดมี้คาํสัง่เห็นชอบดว้ยแผน ซ่ึงแผนกาํหนดใหบ้ริษทัเป็นผูบ้ริหารแผน  
ฟ้ืนฟูกิจการ 
 
เม่ือวนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์ 2560 เจา้หน้ีรายหน่ึงไดย้ื่นอุทธรณ์คาํสั่งเห็นชอบดว้ยแผนฟ้ืนฟูกิจการต่อศาลอุทธรณ์คดี
ชาํนญัพิเศษ ซ่ึงศาลอุทธรณ์คดีชาํนัญพิเศษไดมี้คาํสั่งให้ยกคาํร้อง โดยเจา้หน้ีรายดงักล่าวไดย้ื่นคาํร้องฎีกาต่อศาล
ฎีกา ณ วนัท่ี 14 สิงหาคม 2561 คดีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลฎีกายงัไม่ทราบผล 
 
ความคบืหน้าในการดาํเนินการตามแผนฟ้ืนฟูกจิการ 
 
การปรับโครงสร้างทุน 

 
บริษทัไดท้าํการแปลงหน้ีเป็นทุนคร้ังท่ี 1 ตามท่ีกาํหนดไวใ้นแผนฟ้ืนฟูกิจการให้กบัเจา้หน้ี โดยออกหุ้นสามญัใหม่
จาํนวน 10,000,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท ให้กบัเจา้หน้ีท่ีแสดงความประสงคจ์าํนวน 4 ราย ในราคา
หุน้ละ 0.05 บาท เป็นจาํนวนเงิน 500 ลา้นบาท และบริษทัไดย้ืน่แกไ้ขหนงัสือบริคณฑส์นธิของบริษทัแลว้ เม่ือวนัท่ี 
28 มีนาคม 2561 
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การขอรับชาํระหนีข้องเจ้าหนี ้
 
ณ วนัท่ี 14 สิงหาคม 2561  มีคาํขอรับชาํระหน้ีท่ีอยูร่ะหว่างรอคาํสั่งโดยเจา้พนกังานพิทกัษท์รัพยอี์ก 1 ราย โดยยอด
หน้ีจาํนวน 1,928.7 ลา้นบาท (ประกอบดว้ย เงินตน้และดอกเบ้ียสกุลเงินบาทจาํนวน 1,907.7 ลา้นบาท และ 21.0 
ลา้นบาท ตามลาํดบั)  ซ่ึงบริษทัยงัไม่ไดบ้นัทึกหน้ีสินจากเจา้หน้ีรายน้ี (เจา้หน้ีในกลุ่มท่ี 12) ซ่ึงอยูร่ะหว่างการสอบ
ทานโดยเจา้พนกังานพิทกัษท์รัพย ์เน่ืองจากผูบ้ริหารพิจารณาเห็นว่ามีความไม่แน่นอนและยงัไม่มีความเป็นไปได้
ค่อนขา้งแน่ท่ีบริษทัจะจ่ายชาํระหน้ีดงักล่าว 
  
บริษทัไดช้าํระหน้ีแก่เจา้หน้ีตามแผนฟ้ืนฟูกิจการสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 เป็นเงินตน้รวม 
2,198.0 ล้านบาท (รวมแปลงหน้ีเป็นทุนจาํนวน 500 ล้านบาท) ดอกเบ้ียรวม 41.5 ล้านบาท รวมเป็นเงินทั้ งส้ิน 
2,239.5 ลา้นบาท 
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15 ทุนเรือนหุ้น 
 
รายการเคล่ือนไหวของทุนเรือนหุน้สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 มีดงัน้ี  
 
 มูลค่าหุน้

ต่อหุน้
2561 2560 

 จาํนวนหุน้ จาํนวนเงิน จาํนวนหุน้ จาํนวนเงิน
 (บาท) (พันหุ้น) (พันบาท) (พันหุ้น)  (พันบาท)

ทุนจดทะเบยีน  
หุ้นสามัญ 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 1 11,113,018 11,113,018 50,263,663 50,263,663
- ลดทุน 1 - - (18,097,401) (18,097,401)
ณ วนัที ่30 มิถุนายน 1 11,113,018 11,113,018 32,166,262 32,166,262 
  
ทุนทีอ่อกและชําระแล้ว   
หุ้นสามัญ   
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 1,113,018 1,113,018 32,166,262 32,166,262
- เพิ่มทุน 1 10,000,000 10,000,000 - -
ณ วนัที ่30 มิถุนายน 1 11,113,018 11,113,018 32,166,262 32,166,262 

  
การเพ่ิมทุน 

 
เม่ือวนัท่ี 28 มีนาคม 2561 ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุขอ้ 14 บริษทัไดท้าํการแปลงหน้ีเป็นทุนคร้ังท่ี 1 ตามท่ีกาํหนด
ไวใ้นแผนฟ้ืนฟูกิจการใหก้บัเจา้หน้ี โดยออกหุน้สามญัใหม่จาํนวน 10,000,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 
ให้กบัเจา้หน้ีท่ีแสดงความประสงคจ์าํนวน 4 ราย ในราคาหุ้นละ 0.05 บาท เป็นจาํนวนเงิน 500 ลา้นบาท และบริษทั
ไดย้ืน่แกไ้ขหนงัสือบริคณฑส์นธิของบริษทักบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้  
 

16  ส่วนตํา่กว่ามูลค่าหุ้นสามัญ 
 หน่วย: พนับาท
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 -
เพิ่มข้ึน (9,500,000)
ณ วนัที ่30 มิถุนายน 2561 (9,500,000) 
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17 ส่วนงานดาํเนินงาน 
 

กลุ่มบริษทัมี 3 ส่วนงานท่ีรายงาน ดงัรายละเอียดขา้งล่าง ซ่ึงเป็นหน่วยงานธุรกิจท่ีสาํคญัของกลุ่มบริษทั หน่วยงาน
ธุรกิจท่ีสาํคญัน้ีผลิตสินคา้และให้บริการท่ีแตกต่างกนั และมีการบริหารจดัการแยกต่างหาก เน่ืองจากใชเ้ทคโนโลยี
และกลยุทธ์ทางการตลาดท่ีแตกต่างกนั  ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานสอบทานรายงานการจดัการ
ภายในของแต่ละหน่วยงานธุรกิจท่ีสาํคญัอยา่งนอ้ยทุกไตรมาส การดาํเนินงานของแต่ละส่วนงานท่ีรายงานของกลุ่ม
บริษทัโดยสรุปมีดงัน้ี  
 
ส่วนงานธุรกิจ 
 
ส่วนงาน 1  การผลิตเหลก็แผน่รีดร้อน 
ส่วนงาน 2  การบริการซ่อมบาํรุง 
ส่วนงาน 3  การบริการท่าเรือนํ้าลึก 

 

ขอ้มูลผลการดาํเนินงานของแต่ละส่วนงานท่ีรายงานไดร้วมอยูด่งัขา้งล่างน้ี ผลการดาํเนินงานวดัโดยใชก้าํไรก่อนภาษีเงิน
ไดข้องส่วนงาน ซ่ึงนาํเสนอในรายงานการจดัการภายในและสอบทานโดยผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงาน
ของกลุ่มบริษทั  ผูบ้ริหารเช่ือว่าการใชก้าํไรก่อนภาษีเงินไดใ้นการวดัผลการดาํเนินงานนั้นเป็นขอ้มูลท่ีเหมาะสมในการ
ประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงานและสอดคลอ้งกบักิจการอ่ืนท่ีดาํเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกนั 
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ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนงานทีร่ายงาน 
 
ขอ้มูลรายไดแ้ละกาํไรของส่วนงานสาํหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 มีดงัต่อไปนี้ 
 
  หน่วย: ลา้นบาท 

การผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน การบริการซ่อมบํารุง การบริการท่าเรือนํ้าลึก ตัดรายการบัญชีระหว่างกัน รวม
 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
   
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 16,009,219 11,282,328 152,139 71,204 106,078 88,095 - - 16,267,436 11,441,627 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน - - 168,506 209,606 36,944 28,044 (205,450) (237,650) - - 
กาํไร (ขาดทุน) ตามส่วนงาน   
   ก่อนหกัภาษี 332,359 2,165,563 27,575 80,598 54,397 34,558 (87,509) (98,398) 326,822 2,182,321 
สินทรัพยต์ามส่วนงานที่รายงาน  
ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 24,693,427 23,831,461 340,156 429,023 1,377,983 1,414,091 (913,499) (932,563) 25,498,067 24,742,012 
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18 ภาษเีงนิได้ 
 
การรับรู้ภาษีเงินไดข้ึ้นอยู่กบัการประมาณการท่ีดีท่ีสุดของฝ่ายบริหารเก่ียวกบัอตัราภาษีเงินไดป้ระจาํปีถวัเฉล่ีย   
ถ่วงนํ้ าหนักท่ีคาดไวส้ําหรับงวดท่ีใชก้บัรายไดก่้อนภาษีของงวดระหว่างกาล อตัราภาษีเงินไดท่ี้แทจ้ริงของกลุ่ม
บริษทัไดรั้บผลกระทบจากปัจจยัดงัต่อไปน้ี 
 
 ขาดทุนทางภาษีและผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดข้ึนในระหว่างงวด ซ่ึงสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีไม่ไดรั้บ

การบนัทึก เน่ืองจากฝ่ายบริหารพิจารณาวา่ไม่มีแนวโนม้ท่ีกาํไรสุทธิทางภาษีในอนาคตจะสามารถนาํมาใชไ้ด ้
 กาํไรสุทธิบางส่วนของกลุ่มบริษทั ซ่ึงเกิดจากธุรกรรมท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทุน โดยกาํไรสุทธิของ

ธุรกรรมดงักล่าวไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งเสียภาษีเงินได ้
 ขาดทุนของบริษทัย่อยบางแห่งของกลุ่มบริษทั ซ่ึงไม่สามารถจะนาํมาสุทธิกบักาํไรของบริษทัย่อยแห่งอ่ืนๆ 

ของกลุ่มบริษทัในการคาํนวณภาษีเงินได ้
 

19 กําไรต่อหุ้น 
 
กาํไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน 
 
กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานสําหรับงวด คาํนวณจากกาํไร(ขาดทุน)สาํหรับงวดท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทั
และจาํนวนหุน้สามญัท่ีออกจาํหน่ายแลว้ระหวา่งงวดโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั  
 
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 กาํไร(ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน ถูกคาํนวณข้ึนใหม่ดว้ยหุ้น
สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัจากการลดทุนหุ้นสามญั โดยถือเสมือนว่ามีลดทุนหุ้นสามญัเกิดข้ึนตั้งแต่วนัเร่ิมตน้ของ
งวดแรกท่ีเสนอรายงาน 
 
สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 แสดงการคาํนวณดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 

กําไร(ขาดทุน) สําหรับงวดทีเ่ป็นส่วนของผู้ถือ
หุ้นของบริษทั (พนับาท) 309,092 2,195,484 348,805 2,196,389 

  
จาํนวนหุน้สามญัท่ีออก ณ วนัท่ี 1 มกราคม 1,113,018 1,113,018 1,113,018 1,113,018 
ผลกระทบจากหุน้ท่ีออกจาํหน่ายในระหวา่งงวด 5,222,222 - 5,222,222 - 
จํานวนหุ้นสามัญโดยวธีิถวัเฉล่ียถ่วงนํา้หนัก 

(ขั้นพืน้ฐาน) (พนัหุ้น) 6,335,240 1,113,018 6,335,240 1,113,018 

กําไร(ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน (บาท) 0.05 1.97                0.06                1.97 
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20 ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกิดขึน้ 
 

 หน่วย : ลา้นบาท
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

 30 มิถุนายน
2561

31 ธนัวาคม
2560

30 มิถุนายน
2561 

31 ธนัวาคม
2560

ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน  
สัญญาท่ียังไม่ได้รับรู้  
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 69 76 65 75
รวม 69 76 65 75 
 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 กลุ่มบริษทัมีรายจ่ายฝ่ายทุนจาํนวน 29.6 ลา้นบาท 0.2 ลา้นเหรียญสหรัฐและจาํนวน 0.8 
ลา้นยโูร (31 ธันวาคม 2560  : จาํนวน 28.8  ล้านบาท 0.1 ล้านเหรียญสหรัฐและจาํนวน 1.1 ล้านยูโ ร) ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การซ้ือและติดตั้งเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 
 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 บริษทัมีรายจ่ายฝ่ายทุนจาํนวน 25.9 ลา้นบาท 0.2 ลา้นเหรียญสหรัฐ และจาํนวน 0.8 ลา้น
ยโูร (31 ธันวาคม 2560 : 27.6 ล้านบาท 0.1 ล้านเหรียญสหรัฐและจาํนวน 1.1 ล้านยูโ ร) ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือและ
ติดตั้งเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์  
 

 หน่วย : ลา้นบาท
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

 30 มิถุนายน
2561

31 ธนัวาคม
2560

30 มิถุนายน
2561 

31 ธนัวาคม
2560

ภาระผกูพนัจากสัญญาเช่าดาํเนินงาน  
    ทีย่กเลกิไม่ได้  
ภายในระยะเวลาหน่ึงปี 12 9 8 8
ระยะเวลามากกวา่หน่ึงปีถึงหา้ปี 9 9 4 8
รวม 21 18 12 16 
  
ภาระผกูพนัอ่ืนๆ  
สญัญาซ้ือวตัถุดิบ 3,734 3,247 3,734 3,247
เลตเตอร์ออฟเครดิต - 10 - -
สญัญาอ่ืนๆ 521 481 512 453
รวม 4,255 3,738 4,246 3,700 
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ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัอ่ืนจากการทาํสัญญาซ้ืออะไหล่และวสัดุ อุปกรณ์และสัญญา
ซ่อมบาํรุงเป็นจาํนวน 284 ลา้นบาท จาํนวน 3.7 ลา้นเหรียญสหรัฐ จาํนวน 3.0 ลา้นยูโร และจาํนวน 3.3 ลา้นเยน
ญ่ีปุ่น  (31 ธันวาคม2560: จาํนวน 170 ล้านบาท จาํนวน 4.8 ล้านเหรียญสหรัฐ จาํนวน 3.7 ล้านยูโ ร และจาํนวน 
11.3 ล้านเยนญ่ีปุ่ น) 
 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 บริษทัมีภาระผูกพนัอ่ืนจากการทาํสัญญาซ้ืออะไหล่และวสัดุอุปกรณ์และสัญญาซ่อม
บาํรุงเป็นจาํนวน 268 ลา้นบาท จาํนวน 3.7 ลา้นเหรียญสหรัฐ จาํนวน 3.0 ลา้นยูโร และจาํนวน 3.3 ลา้นเยนญ่ีปุ่น               
(31 ธันวาคม2560: จาํนวน 170 ล้านบาท จาํนวน 4.8 ล้านเหรียญสหรัฐ จาํนวน 3.7 ล้านยูโร และจาํนวน 11.3 ล้านเยน
ญ่ีปุ่ น) 
 
หน้ีสินทีอ่าจเกดิขึน้ 
 

ก) ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการท่ีธนาคารไดอ้อก
หนงัสือคํ้าประกนั ในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

 
  หน่วย : ลา้นบาท
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
 30 มิถุนายน

2561
31 ธนัวาคม

2560
30 มิถุนายน

2561 
31 ธนัวาคม

2560
การใชไ้ฟฟ้า 107 107 104 104
การประกนัผลงาน 44 42 - -
อ่ืนๆ 16 16 5 5
รวม 167 165 109 109

 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 กลุ่มบริษทัมีหนงัสือคํ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารในนามบริษทัและบริษทัยอ่ย ซ่ึง
เก่ียวเน่ืองกบัภาระผูกพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจของกลุ่มบริษทั ซ่ึงประกอบดว้ย หนงัสือคํ้า
ประกนัเพื่อคํ้าประกนั  

 
 การจดัตั้งทาํเนียบท่าเทียบเรือและโรงพกัสินคา้ให้ไวแ้ก่กรมศุลกากรจาํนวน 16 ลา้นบาท (31 ธันวาคม

2560: จาํนวน 16 ล้านบาท)  
 การปฏิบติังานตามสญัญาจาํนวน 44 ลา้นบาท  (31 ธันวาคม 2560: จาํนวน 42 ล้านบาท)  
 การใชไ้ฟฟ้าจาํนวน 107 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2560: จาํนวน 107 ล้านบาท)   

 
ข) ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 บริษทัมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการคํ้าประกนัตามสัญญาและค่าเสียหายตามสัญญา

เป็นจาํนวนเงิน 31 ลา้นเหรียญสหรัฐ โดยมีเง่ือนไขก็ต่อเม่ือเกิดความเสียหายดา้นส่ิงแวดลอ้มและเป็นไปตาม
เง่ือนไขความรับผิดชอบดา้นส่ิงแวดลอ้มตามสัญญาซ้ือขายโรงถลุงเหล็กและผลิตเหล็กกลา้ครบวงจรฉบบัลง
วนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2554  
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ข้อพพิาทและคดคีวาม 
 
ทีด่นิในจังหวดัประจวบครีีขนัธ์ 
 
ก) เม่ือวนัท่ี 9 กรกฎาคม 2553 สํานักงานท่ีดินจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ สาขาบางสะพานได้เรียกให้บริษทัและ

บริษทัยอ่ยทาํการส่งหนงัสือรับรองการทาํประโยชน์ (น.ส. 3 ก.) (“หนงัสือรับรอง”) ของบริษทัและบริษทัยอ่ย
แห่งหน่ึงจาํนวนหลายแปลง (มูลค่ารวม 123.1 ลา้นบาทของบริษทั และ 187.6 ลา้นบาทของบริษทัยอ่ย) เพื่อทาํ
การยกเลิก ต่อมาสํานกังานท่ีดินจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ สาขาบางสะพานไดอ้อกประกาศการดาํเนินการออก
ใบแทนหนงัสือรับรองการทาํประโยชน์ (น.ส. 3 ก.) บริษทัและบริษทัยอ่ยไดย้ื่นฟ้องเจา้พนกังานท่ีดินจงัหวดั
ประจวบคีรีขนัธ์ สาขาบางสะพาน  ต่อศาลปกครองกลาง เพื่อขอให้ศาลปกครองกลางมีคาํพิพากษาเพิกถอน
การออกประกาศ พร้อมกนัน้ีบริษทัและบริษทัย่อยยงัไดย้ื่นคาํร้องขอให้ศาลปกครองกลางกาํหนดมาตรการ
หรือวิธีการคุม้ครองเพื่อบรรเทาทุกขช์ัว่คราวแก่ผูฟ้้องคดีดว้ย โดยศาลไดรั้บคาํฟ้องไวพ้ิจารณาแลว้  

 
วนัท่ี 1 กนัยายน 2553 บริษทัและบริษทัยอ่ยไดย้ืน่ฟ้องอธิบดีกรมท่ีดินและรองปลดักระทรวงมหาดไทยต่อศาล
ปกครองกลาง โดยขอใหศ้าลปกครองกลางมีคาํพิพากษาเพิกถอนคาํสั่งอธิบดีกรมท่ีดินลงวนัท่ี 5 มกราคม 2553 
ท่ีไดมี้คาํสั่งเพิกถอนและแกไ้ขรูปแผนท่ีและเน้ือท่ีของหนงัสือรับรอง และให้เพิกถอนคาํวินิจฉัยอุทธรณ์ของ
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย รวมทั้ งได้ขอให้ศาลไต่สวนคาํร้องขอทุเลาคาํบังคบัตามคาํสั่งทางปกครอง
ดงักล่าว ขณะน้ีคดีอยูร่ะหว่างศาลส่งคาํให้การของผูถู้กฟ้องให้แก่บริษทั และบริษทัยอ่ย นอกจากนั้นศาลไดมี้
คาํสั่งให้รวมการพิจารณาคดีน้ี  เข้ากับคดีซ่ึงบริษัทและบริษัทย่อยได้ยื่นฟ้องเจ้าพนักงานท่ีดินจังหวัด
ประจวบคีรีขนัธ์ สาขาบางสะพาน ดงักล่าวขา้งตน้แลว้ อยา่งไรก็ตามในการจดัทาํงบการเงิน บริษทัและบริษทั
ยอ่ยไดบ้นัทึกค่าเผื่อการดอ้ยค่าของท่ีดินและสินทรัพยท่ี์ตั้งอยูบ่นท่ีดินดงักล่าวทั้งจาํนวนในปี 2550 และ 2551 
แลว้ตามลาํดบั 
 
เม่ือวนัท่ี 29 สิงหาคม 2560 ศาลปกครองกลางได้มีคาํพิพากษายกฟ้องคดีดงักล่าวขา้งตน้ ต่อมาเม่ือวนัท่ี 27 
กนัยายน 2560 บริษทัและบริษทัยอ่ยไดย้ืน่อุทธรณ์คดัคา้นคาํพิพากษาต่อศาลปกครองสูงสุด ขณะน้ีอยูร่ะหว่าง
การพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด 

 
ข) เม่ือวนัท่ี 20 ธนัวาคม 2553 นายอาํเภอบางสะพาน ในฐานะเจา้หนา้ท่ีผูค้วบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติ ป่า

คลองแม่รําพึง จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ไดมี้คาํสั่งเป็นหนังสือแจง้แก่บริษทัและบริษทัย่อย ให้ออกจากท่ีดิน 
และงดเวน้การกระทาํใดๆในเขตท่ีดิน ซ่ึงอธิบดีกรมท่ีดินไดมี้คาํสั่งให้เพิกถอนเอกสารสิทธ์ิท่ีดินตามหนงัสือ
รับรอง และสาํนกังานท่ีดินจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ไดอ้อกใบแทนหนงัสือรับรองภายในวนัท่ี 30 มกราคม 2554  

 
 เม่ือวนัท่ี 30 มีนาคม 2554 บริษทัและบริษทัย่อยไดย้ื่นฟ้องต่อต่อศาลปกครองกลาง โดยขอให้เพิกถอนคาํสั่ง

นายอาํเภอบางสะพาน ท่ีมีคาํสั่งเม่ือวนัท่ี 20 ธนัวาคม 2553 ให้บริษทัและบริษทัยอ่ยออกจากป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าคลองแม่รําพึง จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์และงดเวน้การกระทาํใดๆในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  

 
เม่ือวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2561 ศาลปกครองกลางไดมี้คาํพิพากษายกฟ้องคดีท่ีดงักล่าวขา้งตน้ ต่อมาเม่ือวนัท่ี 19 
มีนาคม 2561 บริษทัและบริษทัยอ่ยไดย้ื่นอุทธรณ์คดัคา้นคาํพิพากษาต่อศาลปกครองสูงสุด ขณะน้ีอยูร่ะหว่าง
การพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด 
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เม่ือวนัท่ี 6 สิงหาคม 2556 ศาลปกครองกลางมีคาํสั่งทุเลาการบงัคบัคดีท่ีสั่งให้บริษทัและบริษทัย่อยออกจาก              
ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองแม่รําพึง จังหวดัประจวบคีรีขนัธ์ และงดเวน้การกระทาํใด ๆ ในเขตป่าสงวน
แห่งชาติต่อมาเม่ือวนัท่ี 23 ธนัวาคม 2557 ศาลปกครองสูงสุดมีคาํสัง่กลบัเป็นยกคาํขอใหทุ้เลาการบงัคบัคดีท่ีสั่ง
ใหบ้ริษทัและบริษทัยอ่ยออกจากป่าสงวนแห่งชาติ  อยา่งไรกต็ามฝ่ายบริหารของบริษทัและบริษทัยอ่ยเช่ือวา่ผล
การพิจารณาจะไม่มีผลกระทบต่อการดาํเนินงานในอนาคตของบริษทัและบริษทัยอ่ย 
 

21 การอนุมัตงิบการเงนิระหว่างกาล 
 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม 2561 
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