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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
 
เสนอ  ผู้ถือหุ้นบริษทั สหวริิยาสตลีอนิดัสตรี จ ากัด (มหาชน) 
 

การไม่แสดงความเห็น 

ขา้พเจา้ไดรั้บการว่าจา้งให้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั สหวิริยาสตีลอินดสัตรี 
จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย (กลุ่มบริษทั) และของเฉพาะบริษทั สหวิริยาสตีลอินดสัตรี จ ากดั (มหาชน) (บริษทั) 
ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 งบ
ก าไรขาดทุนรวมและงบก าไรขาดทุนเฉพาะกิจการ งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะ
กิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ 
และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั  
 
ขา้พเจา้ไม่สามารถแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของกลุ่มบริษทัและบริษทัท่ีกล่าว
ขา้งตน้ได ้เน่ืองจากเร่ืองท่ีกล่าวไวใ้นวรรคเกณฑใ์นการไม่แสดงความเห็นมีนยัส าคญั ขา้พเจา้ไม่สามารถหาหลกัฐาน
การสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเพ่ือเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการดงักล่าว 
 
เกณฑ์ในการไม่แสดงความเห็น 
 
การถกูจ ากัดขอบเขตการตรวจสอบ 
 
1) ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 21 บริษทั สหวิริยาสตีลอินดสัตรี ยูเค จ ากดั ไดแ้สดงความ

จ านงเพ่ือเลิกกิจการและผูช้  าระบญัชีไดถู้กแต่งตั้งและเขา้มาควบคุมบริษทัย่อยดงักล่าว เป็นเหตุให้ผูใ้ห้กูข้อง
บริษทัย่อยไดเ้รียกร้องใหช้ าระเงินกูย้ืมในทนัที เงินกูย้ืมดงักล่าวมีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ของบริษทั สหวิริยา
สตีลอินดสัตรี ยูเค จ ากดั เป็นหลกัประกนัและค ้าประกนัโดยบริษทั  ผูใ้ห้กูข้องบริษทัย่อยไดเ้รียกร้องขอให้
บริษทัรับผิดชอบต่อมูลหน้ีในฐานะผูค้  ้ าประกนัเงินกูย้ืม ท าให้บริษทัไดบ้นัทึกประมาณการหน้ีสินภายใต้
สญัญาค ้าประกนัจากเงินกูย้ืมของบริษทั สหวิริยาสตีลอินดสัตรี ยูเค จ ากดั ทั้งจ านวนในปี 2558 เป็นจ านวนเงิน 
29,976 ลา้นบาท ทั้งน้ีผูใ้หกู้อ้าจจะไดรั้บช าระคืนหน้ีบางส่วนในอนาคตจากกระบวนการช าระบญัชี ซ่ึงจ านวน
เงินดังกล่าวจะถูกน ามาหักจากประมาณการหน้ีสินภายใต้สัญญาค ้ าประกนัท่ีบริษทัได้เคยบันทึกบัญชีไว ้
ปัจจุบนับริษทัยอ่ยดงักล่าวยงัอยูร่ะหวา่งกระบวนการช าระบญัชี  
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 และตามท่ีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 23 บริษทัมีเจา้หน้ีท่ียื่นค าขอรับช าระหน้ีตามแผน
ฟ้ืนฟูกิจการ โดยบริษทัมีการโตแ้ยง้ในมูลหน้ีกบัเจา้หน้ีบางรายอนัเน่ืองมาจากมูลหน้ีไม่ถูกตอ้งหรือไม่มีมูลหน้ี 
ทั้งน้ี ณ วนัท่ีในรายงานฉบบัน้ียงัมีเจา้หน้ี 1 ราย ท่ียงัอยู่ระหว่างการพิจารณาและยงัไม่มีค าสั่งถึงท่ีสุดใหไ้ดรั้บ
ช าระหน้ีโดยเจา้พนกังานพิทกัษท์รัพยซ่ึ์งมียอดหน้ีรวมเงินตน้และดอกเบ้ียตามแผนฟ้ืนฟูกิจการจ านวน 1,928.7 
ลา้นบาท   
 
เน่ืองจากหน้ีสินตามแผนฟ้ืนฟูกิจการของบริษทัท่ียงัไม่มีความแน่นอนและยงัไม่เป็นท่ีส้ินสุดตามเร่ืองท่ีกล่าว
ขา้งตน้ ท าให้บริษทัยงัไม่สามารถค านวณหามูลค่าหน้ีสินท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตของหน้ีสินเพ่ือบนัทึกรายการ
ตามมาตรฐานการบัญชีได ้ดังนั้นขา้พเจา้จึงไม่สามารถหาหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอ
เก่ียวกบัมูลค่าของหน้ีสินตามแผนฟ้ืนฟูกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 และไม่สามารถสรุปไดว้่าอาจมี
รายการปรับปรุงใดๆ ท่ีจ าเป็นต่อบญัชีหน้ีสินตามแผนฟ้ืนฟูกิจการและบญัชีอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
2) ตามท่ีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 และ 6 บริษทัมีลูกหน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2 ราย 

ซ่ึง ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 มีจ านวน 3,698.9 ลา้นบาท โดยในปี 2559 บริษทัไดต้ั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะ
สูญไวแ้ลว้ จ านวน 2,736.7 ลา้นบาท ท าให้ลูกหน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้ง 2 ราย ดงักล่าวมียอดคงเหลือสุทธิ 
จ านวน 962.3 ลา้นบาท และเป็นหน้ีท่ีเกินก าหนดทั้งจ านวน ในระหว่างปี 2561 บริษทัไดท้ าจดหมายทวงถาม
ใหช้ าระหน้ีกบัลูกหน้ีทั้ง 2 ราย ดงักล่าวจ านวน 3 คร้ังใหช้ าระหน้ีและดอกเบ้ีย ทั้งน้ีบริษทัไม่ไดพิ้จารณาตั้งค่า
เผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเพ่ิมเติมเน่ืองจากฝ่ายบริหารของบริษทัเห็นว่าถึงแมก้ารรับช าระหน้ีจากลูกหน้ีจะมีความ
ล่าชา้ แต่ก็คาดว่าจะสามารถเรียกเก็บหน้ีจากลูกหน้ี 2 รายดงักล่าวไดท้ั้งหมด ปัจจุบนัอยู่ระหว่างการเจรจากบั
ลูกหน้ีทั้ง 2 ราย จากกรณีดงักล่าวขา้พเจา้ไม่สามารถหาหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอในการ
พิจารณาค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 ไดแ้ละไม่สามารถสรุปไดว้่า
อาจมีรายการปรับปรุงใดๆ ท่ีจ าเป็นต่อบญัชีค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญและบญัชีอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
ความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญที่เกีย่วข้องกบัการด าเนินงานต่อเนื่อง 
 
ตามท่ีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2(จ) กลุ่มบริษทัและบริษทัมีก าไรสุทธิ ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธันวาคม พ.ศ. 2561 เป็นจ านวนเงิน 227.3 ลา้นบาท และ 306.0 ลา้นบาท ตามล าดบั และ ณ วนัเดียวกนัมีขาดทุน
สะสมเป็นจ านวนเงิน 40,474.7 ลา้นบาท และ 40,377.2 ลา้นบาท ตามล าดบั 
 
ตามท่ีแสดงไวใ้นแผนฟ้ืนฟูกิจการ บริษทัจ าเป็นตอ้งมีกระแสเงินสดจากการด าเนินงานท่ีเพียงพอต่อความตอ้งการ
เงินทุนหมุนเวียน และเพ่ือให้สามารถจ่ายช าระหน้ีสินจากการด าเนินงาน โดยวิธีการออกหุ้นทุนใหม่ การแปลงหน้ี
เป็นทุน จดัหาแหล่งเงินทุนใหม่ และการปรับโครงสร้างหน้ีกบัเจา้หน้ี บริษทัอธิบายความคืบหนา้ในการด าเนินการ
เหล่าน้ีไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 21 
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อย่างไรก็ตาม การฟ้ืนฟูกิจการจะถือว่าไดด้ าเนินการเป็นผลส าเร็จตามแผน จะตอ้งมีเหตุการณ์ดงัต่อไปน้ีเกิดข้ึนคือ  
1) บริษทัไดช้ าระหน้ีเงินตน้คงคา้งใหแ้ก่เจา้หน้ีทุกรายตามแผนฟ้ืนฟูกิจการในจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 25 ของภาระ
หน้ีเงินตน้คงคา้งท่ีบริษทัตอ้งจ่ายช าระตามแผน และเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึงระหว่าง 2) บริษทัไดรั้บเงินลงทุน
ใหม่จากผูร่้วมลงทุนมาช าระหน้ีเป็นผลใหส่้วนของผูถื้อหุน้ในงบการเงินเป็นบวก หรือ 3) มีการแปลงหน้ีเป็นทุนตาม
แผนฟ้ืนฟูกิจการและท าใหส่้วนของผูถื้อหุน้ในงบการเงินเป็นบวก 
 
เน่ืองจากแผนฟ้ืนฟูกิจการเพ่ิงเร่ิมตน้ในปลายปี 2559 และบริษทัยงัสามารถปฏิบติัตามแผนฟ้ืนฟูกิจการ มีการช าระหน้ี
ก่อนก าหนดไดส่้วนหน่ึงจนถึงปัจจุบนั อยา่งไรก็ตามแผนฟ้ืนฟูกิจการก าหนดระยะเวลาช าระหน้ีคืนไว ้12 ปี จึงยงัไม่
สามารถสรุปไดว้า่การด าเนินการตามแผนฟ้ืนฟูจะส าเร็จลงได ้สถานการณ์ดงักล่าวไดแ้สดงใหเ้ห็นถึงความไม่แน่นอน
ของการด าเนินงานต่อเน่ืองอย่างมีนยัส าคญัของกลุ่มบริษทัและบริษทั ทั้งน้ีมูลค่าท่ีจะไดรั้บจากสินทรัพยอ์าจจะนอ้ย
กวา่มูลค่าตามบญัชีอยา่งมีนยัส าคญั หากกลุ่มบริษทัและบริษทัไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้ งบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการน้ีไม่ไดร้วมการจดัประเภทรายการใหม่หรือรายการปรับปรุงสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีจ าเป็น 
หากกลุ่มบริษทัและบริษทัไม่สามารถจดัหากระแสเงินสดและเงินทุนเพ่ิมจากแหล่งอ่ืนอยา่งเพียงพอ 
  
ข้อมลูและเหตุการณ์ที่เน้น 

 
รายการระหว่างกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 
 
ขา้พเจา้ขอให้สังเกตเร่ืองในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 กลุ่ม
บริษทัและบริษทัไดข้ายสินคา้ตามปกติธุรกิจให้แก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัและการร่วมคา้เป็นจ านวนเงินรวม 4,818.6 
ลา้นบาท และ 4,818.6 ลา้นบาท ตามล าดบั คิดเป็นร้อยละ 15.6 ของยอดขายสินคา้รวมของกลุ่มบริษทัและบริษทั ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ.  2561 มียอดคา้งช าระของลูกหน้ีการคา้จากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสุทธิจากค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ
ของกลุ่มบริษทัและของบริษทัมีจ านวนเงินรวม 1,035.2 ลา้นบาท และ 1,026.3 ลา้นบาท ตามล าดบั นอกจากน้ีกลุ่ม
บริษทัและบริษทัไดซ้ื้อสินคา้และบริการตามปกติธุรกิจจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นจ านวนรวม 725.3 ลา้นบาท และ 
1,117.6 ลา้นบาท ตามล าดบั  
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ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก ากบัดแูลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
 
ผูบ้ริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและการน าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ีโดย
ถูกตอ้งตามท่ีควร ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณา
ว่าจ าเป็นเพ่ือให้สามารถจัดท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อ
ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด 
 
ในการจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่ม
บริษทัและบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ืองตามความเหมาะสม และการ
ใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยุดด าเนินงาน
หรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้
 
ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทั 

 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
 
การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พ่ือให้ไดค้วามเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการ
ทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบัญชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยู่ด้วย ความเช่ือมัน่อย่าง
สมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัว่าการปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการ
สอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัท่ีมีอยู่ไดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริง
อาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และถือว่ามีสาระส าคญัเม่ือคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลไดว้่ารายการท่ีขดัต่อ
ขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ช้งบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการจากการใชง้บการเงินเหล่าน้ี 
 

บริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั 

 

 
(นำงสุวิมล  กฤตยำเกียรณ์)  
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขทะเบียน 2982 
 

วนัท่ี 28 กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2562 



บริษทั สหวิริยาสตีลอนิดัสตรี จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที 31 ธันวาคม 2561

หน่วย : บาท

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 755,830,615        1,558,770,463      691,250,798        1,472,841,805     

ลูกหนีการคา้ 6 1,153,093,859     1,205,026,297      1,067,078,131     1,169,968,722     

ลูกหนีหมุนเวยีนอนืกิจการทเีกียวขอ้งกนั 4 307,527,604        270,308,689         350,804,697        305,068,943        

สินคา้คงเหลือ 7 9,672,926,352     7,368,319,367      9,659,959,172     7,357,377,713     

สินทรัพยห์มุนเวยีนอนื 8 242,627,788        910,982,488         142,507,191        852,194,922        

สินทรัพยท์ีถือไวจ้าํหน่ายจากการชาํระบญัชี

   ของบริษทัยอ่ย 2(ฉ) -                       -                        -                       -                       

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 12,132,006,218   11,313,407,304   11,911,599,989   11,157,452,105   

 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากสถาบนัการเงินทมีีขอ้จาํกดัในการใช้ 9 98,330,568          56,807,634           92,039,430          35,784,832          

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 10 -                       -                        278,999,930        278,999,930        

เงินลงทุนในการร่วมคา้ 12 2,598,112,470     2,709,650,450      3,159,668,346     3,159,668,346     

เงินลงทุนระยะยาวอนื 13 -                       -                        -                       -                       

ทดิีน อาคารและอปุกรณ์ 14 11,048,410,953   11,302,042,288   9,740,470,652     9,902,762,583     

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอนื 15 13,294,302          128,555,280         7,588,266            122,571,280        

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 16 8,351,425            17,853,344           -                       -                       

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอนื 10,363,823          9,437,209             8,980,464            7,975,849            

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 13,776,863,541   14,224,346,205   13,287,747,088   13,507,762,820   

รวมสินทรัพย์ 25,908,869,759   25,537,753,509   25,199,347,077   24,665,214,925   

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



บริษทั สหวิริยาสตีลอนิดัสตรี จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที 31 ธันวาคม 2561

หน่วย : บาท

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

หนีสินหมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงิน 17 30,000,000          72,110,249           -                       -                       

เจา้หนีการคา้ 18 5,795,983,020     3,033,056,160      5,734,700,076     3,002,207,617     

เจา้หนีหมุนเวยีนอนืกิจการทเีกียวขอ้งกนั 4 143,339,764        41,722,401           148,082,141        44,819,133          

หนีสินตามสัญญาเช่าการเงินทถึีงกาํหนด

   ชาํระภายในหนึงปี 20 17,401,694          15,935,722           624,794               -                       

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินทถึีงกาํหนด

  ชาํระภายในหนึงปี 21 1,045,961,718     1,038,619,703      1,045,961,718     1,038,619,703     

เจา้หนีอนืภายใตแ้ผนฟืนฟูกิจการทถึีงกาํหนด

   ชาํระภายในหนึงปี 21 61,278,531          60,632,780           61,278,531          60,632,780          

ประมาณการหนีสินภายใตส้ัญญาคาํประกนั

   ทถึีงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 21 511,058,890        498,484,800         511,058,890        498,484,800        

เงินกูย้มืระยะสันจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั 4, 21 -                       -                        7,990,859            7,990,859            

ประมาณการหนีสินจากสัญญาทสีร้างภาระ 1,072,952            691,131                1,072,952            691,131               

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 4,306,925            -                        -                       -                       

หนีสินหมุนเวยีนอนื 19 345,596,519        513,048,746         268,378,665        463,209,163        

รวมหนสิีนหมุนเวียน 7,956,000,013     5,274,301,692      7,779,148,626     5,116,655,186     

หนีสินไม่หมุนเวียน

หนีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 20 4,130,859            17,739,839           1,324,706            -                       

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 21 21,057,748,090   23,319,835,439   21,057,748,090   23,319,835,439   

เจา้หนีอนืภายใตแ้ผนฟืนฟูกิจการ 21 1,784,075,499     1,853,026,021      1,784,075,499     1,853,026,021     

ประมาณการหนีสินภายใตส้ัญญาคาํประกนั 21 24,087,183,958   25,476,910,040   24,087,183,958   25,476,910,040   

ดอกเบียคา้งจ่ายภายใตแ้ผนฟืนฟูกิจการ 21 9,073,956,636     8,277,827,269      9,073,956,636     8,277,827,269     

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวยีนสาํหรับ

    ผลประโยชน์พนกังาน 22 200,357,792        192,018,776         165,353,321        159,047,386        

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 16 43,349,647          61,403,631           13,896,481          31,280,295          

หนีสินไม่หมุนเวยีนอนื 823,876               823,876                823,876               823,876               

รวมหนสิีนไม่หมุนเวียน 56,251,626,357   59,199,584,891   56,184,362,567   59,118,750,326   

รวมหนสิีน 64,207,626,370   64,473,886,583   63,963,511,193   64,235,405,512   

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



บริษทั สหวิริยาสตีลอนิดัสตรี จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที 31 ธันวาคม 2561

หน่วย : บาท

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้ 24

   ทุนจดทะเบียน 11,113,018,280   11,113,018,280   11,113,018,280   11,113,018,280   

   ทุนทีออกและชาํระแลว้  11,113,018,280   1,113,018,280      11,113,018,280   1,113,018,280     

ส่วนตาํกวา่มูลค่าหุน้สามญั (9,500,000,000)   -                        (9,500,000,000)   -                       

ขาดทุนสะสม (40,474,693,091) (40,667,235,140)  (40,377,182,396) (40,683,208,867)  

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ (38,861,674,811) (39,554,216,860)  (38,764,164,116) (39,570,190,587)  

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 11 562,918,200        618,083,786         -                       -                       

ขาดทุนเกนิทุน/รวมส่วนของผู้ถือหุ้น (38,298,756,611) (38,936,133,074)  (38,764,164,116) (39,570,190,587)  

รวมหนสิีนและส่วนของผู้ถือหุ้น 25,908,869,759   25,537,753,509   25,199,347,077   24,665,214,925   

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



บริษทั สหวิริยาสตีลอนิดัสตรี จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุน 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2561

หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

รายได้ 

รายไดจ้ากการขาย 30,863,945,082 24,976,384,730 30,864,279,682  24,975,851,521 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 564,207,595      355,188,684      -                      -                     

กาํไรจากอตัราแลกเปลียนสุทธิ 338,162,630      2,952,224,033   337,972,654       2,951,627,200   

รายไดเ้งินปันผล 10,12 -                     -                     114,400,871       56,100,000        

ผลกระทบจากเหตุอุทกภยัสุทธิ 27 -                     142,551,415      -                      88,093,705        

รายไดอื้น 42,482,140        25,680,537        59,108,127         32,896,926        

รวมรายได้ 31,808,797,447 28,452,029,399 31,375,761,334  28,104,569,352 

ค่าใช้จ่าย 

ตน้ทุนขาย 28,904,135,265 21,602,249,736 29,007,560,884  21,698,627,852 

ตน้ทุนการใหบ้ริการ 385,433,659      238,490,835      -                      -                     

ตน้ทุนการจดัจาํหน่าย 580,510,211      437,308,141      568,497,227       428,442,617      

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 610,458,285      537,471,935      528,911,880       452,773,321      

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 4 94,908,034        87,512,203        81,337,953         73,992,517        

ขาดทุนจากสัญญาทีสร้างภาระ(กลบัรายการ) 381,821             (18,460,987)       381,821              (18,460,987)       

ตน้ทุนทางการเงิน 905,136,310      1,034,740,671   900,428,912       1,025,329,020   

รวมค่าใช้จ่าย 31,480,963,585 23,919,312,534 31,087,118,677  23,660,704,340 

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) ในตราสารทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

   การร่วมคา้ 12 (87,174,079)       2,987,371          -                      -                     

กาํไร(ขาดทุน) ก่อนภาษเีงินได้ 240,659,783      4,535,704,236   288,642,657       4,443,865,012   

(ค่าใชจ่้าย) รายไดภ้าษีเงินได้ 28 (13,320,291)       21,212,459        17,383,814         31,858,998        

กาํไร(ขาดทุน) สําหรับปี 227,339,492      4,556,916,695   306,026,471       4,475,724,010   

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน)

    ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 194,305,078      4,534,664,825   306,026,471       4,475,724,010   

    ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 11 33,034,414        22,251,870        -                      -                     

กาํไร(ขาดทุน) สําหรับปี 227,339,492      4,556,916,695   306,026,471       4,475,724,010   

กาํไร(ขาดทุน) ต่อหุ้นขันพืนฐาน (บาท) 29 0.02                    4.07                    0.04                    4.02                   

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



บริษทั สหวิริยาสตีลอนิดัสตรี จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2561

หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

กาํไร(ขาดทุน) สําหรับปี 227,339,492      4,556,916,695   306,026,471       4,475,724,010   

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

รายการทีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนภายหลงั:

กาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์

   พนกังานทีกาํหนดไวข้องการร่วมคา้ 12 (1,763,029)         330,605             -                      -                     

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับปี - สุทธิจากภาษี (1,763,029)         330,605             -                      -                     

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 225,576,463      4,557,247,300   306,026,471       4,475,724,010   

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

    ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 192,542,049      4,534,995,430   306,026,471       4,475,724,010   

    ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 11 33,034,414        22,251,870        -                      -                     

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 225,576,463      4,557,247,300   306,026,471       4,475,724,010   

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



บริษทั สหวริิยาสตีลอนิดสัตรี จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น  

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2561

หน่วย : บาท

ทุนทีไดรั้บจาก ส่วนของ

ทุนเรือนหุ้น การซือคืนหุ้นกู้ รวมส่วน ส่วนไดเ้สีย

ทีออกและ ส่วนตาํ แปลงสภาพดอ้ยสิทธิ ทุนสาํรองตาม ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ของผูถื้อหุ้น ทีไม่มีอาํนาจ รวมส่วน

หมายเหตุ ชาํระแลว้ กวา่มูลค่าหุ้น จากผูถื้อหุ้น กฎหมาย (ขาดทุนสะสม) ของบริษทั ควบคุม ของผูถื้อหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2560 32,166,262,124   (5,678,076,131) 366,207,178      530,226,819      (71,473,832,280) (44,089,212,290) 649,731,916     (43,439,480,374) 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสําหรับปี

     กาํไร (ขาดทุน) -                       -                   -                    -                     4,534,664,825    4,534,664,825    22,251,870       4,556,916,695    

     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน -                       -                   -                    -                     330,605              330,605              -                   330,605              

รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี -                       -                   -                    -                     4,534,995,430    4,534,995,430    22,251,870       4,557,247,300    

ลดทุน 24 (31,053,243,844)  5,678,076,131  (366,207,178)    (530,226,819)     26,271,601,710  -                      -                   -                     

เงินปันผลจ่ายในส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม -                       -                   -                    -                     -                      -                      (53,900,000)      (53,900,000)       

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2560 1,113,018,280     -                   -                    -                     (40,667,235,140) (39,554,216,860) 618,083,786     (38,936,133,074) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2561 1,113,018,280     -                   -                    -                     (40,667,235,140) (39,554,216,860) 618,083,786     (38,936,133,074) 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสําหรับปี

     กาํไร (ขาดทุน) -                       -                   -                    -                     194,305,078       194,305,078       33,034,414       227,339,492       

     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน -                       -                   -                    -                     (1,763,029)          (1,763,029)          -                   (1,763,029)         

รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี -                       -                   -                    -                     192,542,049       192,542,049       33,034,414       225,576,463       

เพมิทุน 24 10,000,000,000   (9,500,000,000) -                    -                     -                      500,000,000       -                   500,000,000       

เงินปันผลจ่ายในส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม -                       -                   -                    -                     -                      -                      (88,200,000)      (88,200,000)       

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561 11,113,018,280   (9,500,000,000) -                    -                     (40,474,693,091) (38,861,674,811) 562,918,200     (38,298,756,611) 

งบการเงนิรวม

กาํไร (ขาดทุน) สะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



บริษัท สหวริิยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม 2561

หน่วย : บาท

ทุนทีไดรั้บจาก

ทุนเรือนหุ้น การซือคืนหุ้นกู ้

ทีออกและ ส่วนตาํ แปลงสภาพดอ้ยสิทธิ ทุนสาํรองตาม ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวมส่วน

หมายเหตุ ชาํระแลว้ กว่ามูลค่าหุ้น จากผูถื้อหุ้น กฎหมาย (ขาดทุนสะสม) ของผูถื้อหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2560 32,166,262,124    (5,678,076,131)    366,207,178        530,226,819        (71,430,534,587)  (44,045,914,597)   

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี

     กาํไร (ขาดทุน) -                        -                       -                       -                       4,475,724,010     4,475,724,010      

     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน -                        -                       -                       -                       -                       -                        

รวมกําไรขาดทุนเบด็เสร็จสําหรับปี -                        -                       -                       -                       4,475,724,010     4,475,724,010      

ลดทุน 24 (31,053,243,844)   5,678,076,131     (366,207,178)       (530,226,819)      26,271,601,710   -                        

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2560 1,113,018,280      -                       -                       -                       (40,683,208,867)  (39,570,190,587)   

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2561 1,113,018,280      -                       -                       -                       (40,683,208,867)  (39,570,190,587)   

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี

     กาํไร (ขาดทุน) -                        -                       -                       -                       306,026,471        306,026,471         

     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน -                        -                       -                       -                       -                       -                        

รวมกําไรขาดทุนเบด็เสร็จสําหรับปี -                        -                       -                       -                       306,026,471        306,026,471         

เพมิทุน 24 10,000,000,000    (9,500,000,000)    -                       -                       -                       500,000,000         

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561 11,113,018,280    (9,500,000,000)    -                       -                       (40,377,182,396)  (38,764,164,116)   

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

กาํไร (ขาดทุน) สะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



บริษทั สหวิริยาสตีลอนิดัสตรี จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

งบกระแสเงินสด

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2561

หน่วย : บาท

2561 2560 2561 2560

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนินงาน

กาํไร(ขาดทุน) สาํหรับปี 227,339,492      4,556,916,695   306,026,471      4,475,724,010   

รายการปรับปรุง

ค่าเสือมราคาและรายจ่ายตดับญัชี 746,089,755      742,126,121      638,009,157      636,506,294      

หนีสูญและหนีสงสัยจะสูญ 4,546,786          8,032,163          4,546,786          8,032,163          

ขาดทุนจากมูลค่าสินคา้คงเหลือลดลง (กลบัรายการ) 431,970,776      (74,163,700)       431,970,776      (74,067,097)       

ขาดทุน(กาํไร) จากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่เกิดขึนจริง (239,191,521)     (2,770,243,458)  (239,564,096)     (2,769,857,183)  

ตดัจาํหน่ายภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ทจ่ีาย 973,309             6,929,493          973,309             6,929,493          

ตดัจาํหน่ายอปุกรณ์ 9,396,409          45,281,366        9,396,407          16,341,998        

ขาดทุนจากกาดอ้ยค่าสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 95,474,910        -                     95,474,910        -                     

ประมาณการหนีสินผลประโยชน์พนกังาน 19,119,401        20,545,454        16,176,080        16,698,008        

ขาดทุนจากสัญญาทีสร้างภาระ (กลบัรายการ) 381,821             (18,460,987)       381,821             (18,460,987)       

ขาดทุน (กาํไร) จากการจาํหน่ายอปุกรณ์ (205,607)            (172,731)            (205,607)            (149,170)            

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ (สุทธิจากภาษีเงินได)้ 87,174,079        (2,987,371)         -                     -                     

ตน้ทุนทางการเงิน 905,136,310      1,034,740,671   900,428,912      1,025,329,020   

เงินปันผลรับ -                     -                     (114,400,871)     (56,100,000)       

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ 13,320,291        (21,212,459)       (17,383,814)       (31,858,998)       

กาํไร(ขาดทุน) จากการดาํเนินงานก่อนการเปลยีนแปลงใน

    สินทรัพย์และหนสิีนดาํเนินงาน 2,301,526,211   3,527,331,257   2,031,830,241   3,235,067,551   

การเปลยีนแปลงของสินทรัพย์และหนีสินดาํเนินงาน

ลูกหนีการคา้ 51,675,291        76,297,349        102,890,592      82,311,832        

ลูกหนีอนืจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั (41,765,701)       (2,601,482)         (50,282,540)       (23,820,790)       

สินคา้คงเหลือ (2,736,577,761)  (784,409,073)     (2,734,552,235)  (787,045,999)     

สินทรัพยห์มุนเวยีนอนื 674,482,191      (5,179,534)         698,350,720      19,112,283        

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอนื (926,614)            10,298,599        (1,004,615)         9,834,639          

เจา้หนีการคา้ 2,809,275,341   809,027,343      2,778,956,368   817,320,194      

เจา้หนีอนืกิจการทเีกียวขอ้งกนั 101,617,363      5,553,045          103,263,008      (247,461)            

หนีสินหมุนเวยีนอนื (162,798,632)     21,975,896        (190,176,903)     (18,730,931)       

เงินสดได้มา(ใช้ไป) จากกิจกรรมดาํเนินงาน 2,996,507,689   3,658,293,400   2,739,274,636   3,333,801,318   

ผลประโยชน์พนกังานจ่ายโดยโครงการ (10,780,385)       (7,098,259)         (9,870,145)         (5,115,250)         

จ่ายภาษีเงินได้ (36,904,802)       (24,957,381)       (1,874,870)         (1,300,303)         

รับคืนภาษีเงินได้ 12,238,571        -                     12,238,571        -                     

เงินสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมดําเนินงาน 2,961,061,073   3,626,237,760   2,739,768,192   3,327,385,765   

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



บริษทั สหวิริยาสตีลอนิดัสตรี จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2561

หน่วย : บาท

2561 2560 2561 2560

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินฝากสถาบนัการเงินทมีีขอ้จาํกดัในการใช(้เพิมขึน) ลดลง (41,522,934)       (52,124,300)       (56,254,598)       (35,784,832)       

ซือทีดิน อาคารและอปุกรณ์ (479,226,821)     (367,390,842)     (466,013,729)     (315,893,966)     

ขายทดิีน อาคารและอปุกรณ์ 205,607             194,006             205,607             168,329             

ซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (3,673,795)         (2,124,750)         (2,295,895)         (859,860)            

เงินปันผลรับ 22,600,871        -                     114,400,871      56,100,000        

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (501,617,072)     (421,445,886)     (409,957,744)     (296,270,329)     

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ     

จ่ายตน้ทุนทางการเงิน (88,631,954)       (105,843,889)     (83,924,556)       (96,029,351)       

เงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงินเพิมขึน (ลดลง) (42,110,249)       (40,251,426)       -                     -                     

จ่ายชาํระหนีเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (2,246,936,237)  (1,254,591,582)  (2,246,936,237)  (1,254,591,582)  

จ่ายชาํระหนีเจา้หนีอนืตามแผนฟืนฟูกิจการ (68,304,771)       (70,645,600)       (68,304,771)       (70,645,600)       

จ่ายชาํระหนีภายใตส้ัญญาคาํประกนัและอนืๆ (712,235,891)     (492,703,170)     (712,235,891)     (492,703,170)     

จ่ายชาํระหนีสินตามสัญญาเช่าซือและสัญญาเช่าการเงิน (15,964,747)       (53,141,323)       -                     (840,130)            

เงินปันผลจ่าย (88,200,000)       (53,900,000)       -                     -                     

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงนิ (3,262,383,849)  (2,071,076,990)  (3,111,401,455)  (1,914,809,833)  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพมิขึน (ลดลง) สุทธิ (802,939,848)     1,133,714,884   (781,591,007)     1,116,305,603   

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท ี1 มกราคม 1,558,770,463   425,055,579      1,472,841,805   356,536,202      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วันที 31 ธันวาคม 755,830,615      1,558,770,463   691,250,798      1,472,841,805   

รายการทีไม่กระทบเงินสดทีสําคญั   

สินทรัพยท์ีไดม้าภายใตส้ัญญาเช่าซือและสัญญาเช่าการเงิน 3,821,740          -                     1,949,500          -                     

เจา้หนีอนืทีดิน อาคาร อุปกรณ์ 4,653,595          17,085,984        4,653,595          17,085,984        

เพิมทุนโดยการแปลงหนีเป็นทุน 500,000,000      -                     500,000,000      -                     

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษทั สหวริิยาสตลีอนิดสัตรี จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 
 
หมายเหตุ  สารบัญ 
   
1  ขอ้มูลทัว่ไป 
2  เกณฑก์ารจดัท างบการเงิน 
3  นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 
4  บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
5  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
6  ลูกหน้ีการคา้ 
7  สินคา้คงเหลือ 
8  สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 
9  เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีขอ้จ ากดัในการใช ้
10  เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย  
11  ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 
12  เงินลงทุนในการร่วมคา้ 
13  เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 
14  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
15  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
16  ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
17  เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 
18  เจา้หน้ีการคา้ 
19  หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 
20  หน้ีสินตามสญัญาเช่าทางการเงิน 
21  หน้ีสินตามแผนฟ้ืนฟูกิจการ 
22  ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชนพ์นกังาน 
23  แผนฟ้ืนฟูกิจการ 
24  ทุนเรือนหุน้ 
25  ส่วนงานด าเนินงาน 
26  ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ 
27  ผลกระทบจากเหตุอุทกภยั 
28  ภาษีเงินได ้



2 

หมายเหตุ  สารบัญ 
   
29  ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ 
30  สิทธิประโยชนจ์ากการส่งเสริมการลงทุน   
31  เคร่ืองมือทางการเงิน 
32  ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน 
33  การอนุมติังบการเงิน 
   



3 

บริษทั สหวริิยาสตลีอนิดสัตรี จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 
 
1. ข้อมูลทั่วไป 

 
บริษทั สหวิริยาสตีลอินดสัตรี จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย และมีท่ีอยู ่
จดทะเบียนตั้งอยู่เลขท่ี 28/1 อาคารประภาวิทย ์ชั้น 2-3 ถนนสุรศกัด์ิ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 
ประเทศไทย และโรงงานตั้ งอยู่เลขท่ี 9 หมู่ 7 ต าบลแม่ร าพึง อ  าเภอบางสะพาน จังหวดัประจวบคีรีขันธ์  
ประเทศไทย บริษทั บริษทัยอ่ยและการร่วมคา้ซ่ึงต่อไปน้ีรวมเรียกวา่ “กลุ่มบริษทั” 
 
บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือเดือนกนัยายน 2537 
 
ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ ไดแ้ก่ ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 40.49 ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั
(มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 40.22 และธนาคารทิสโก ้จ ากดั (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 7.87 
 
บริษทัด าเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการผลิตและจ าหน่ายแผ่นเหลก็รีดร้อนชนิดมว้น รายละเอียดของบริษทัย่อยและ
การร่วมคา้ ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 10 และ 12  

 
2  เกณฑ์การจดัท างบการเงนิ 

 
(ก) เกณฑ์การถอืปฏิบัติ 

 
งบการเงินน้ีไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศโดย
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถมัภ์ (“สภาวิชาชีพบญัชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ลงวนัท่ี 22 มกราคม 2544 เร่ืองการจดัท าและส่งงบการเงินและรายการเก่ียวกบั
ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัจดทะเบียน พ.ศ. 2544 โดยรูปแบบการน าเสนองบการเงินไม่
แตกต่างอย่างมีสาระส าคญัจากประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ลงวนัท่ี 11 ตุลาคม 2559 เร่ือง ก าหนดรายการย่อ
ท่ีตอ้งมีในงบการเงิน (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2559 
 

(ข) เกณฑ์การวัดมลูค่า 
 

งบการเงินน้ีจดัท าข้ึนโดยถือหลกัเกณฑก์ารบนัทึกตามราคาทุนเดิม ยกเวน้ท่ีกล่าวไวใ้นนโยบายการบญัชี  
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(ค) สกลุเงินที่ใช้ในการด าเนินงานและน าเสนองบการเงิน 
 
งบการเงินน้ีจดัท าและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการด าเนินงานของบริษทั ขอ้มูล
ทางการเงินทั้ งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพ่ือให้แสดงเป็นหลกัพนั ยกเวน้ท่ีระบุไวเ้ป็น      
อยา่งอ่ืน 
 

 (ง) การใช้วิจารณญาณและการประมาณการ 
 

ในการจัดท างบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารต้องใช้วิจารณญาณ การ
ประมาณและขอ้สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการก าหนดนโยบายการบัญชีและการรายงาน
จ านวนเงินท่ีเก่ียวกบั สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย  ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณไว ้
 
ประมาณการและขอ้สมมติฐานท่ีใชใ้นการจดัท างบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอยา่งต่อเน่ือง  การปรับประมาณ
การทางบญัชีจะบนัทึกโดยวิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไป 
  

ข้อสมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ 
 

ขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้สมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการท่ีส าคญัซ่ึงมีความเส่ียงอยา่งมีนยัส าคญัท่ีเป็น
เหตุใหต้อ้งมีการปรับปรุงจ านวนเงินท่ีรับรู้ในงบการเงิน ซ่ึงไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปน้ี  
 

หมายเหตุขอ้ 2 (จ) การด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง 
หมายเหตุขอ้ 12 การทดสอบการดอ้ยค่าเก่ียวกบัการใชข้อ้สมมติท่ีส าคญัในการ

ประมาณการมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน 
หมายเหตุขอ้ 16 การรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินได ้การคาดการณ์ก าไรทางภาษีในอนาคตท่ี

จะน าขาดทุนทางภาษีไปใชป้ระโยชน์ 
หมายเหตุขอ้ 22 การวดัมูลค่าของภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน ์ท่ีก าหนดไว้

เก่ียวกบัขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั 

หมายเหตุขอ้ 32 การรับรู้รายการและการประเมินหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน เก่ียวกบัขอ้
สมมติส าคญัของความเป็นไปไดท่ี้จะสูญเสียทรัพยากรและความ
น่าจะเป็นของมูลค่าความเสียหาย 
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การวัดมลูค่ายติุธรรม  
 
นโยบายการบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทั/กลุ่มบริษทัหลายขอ้ก าหนดให้มีการวดัมูลค่ายุติธรรมทั้ง
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน 
 
บริษทั/กลุ่มบริษทัก าหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเก่ียวกบัการวดัมูลค่ายุติธรรม กรอบแนวคิดน้ีรวมถึง
กลุ่มผูป้ระเมินมูลค่าซ่ึงมีความรับผิดชอบโดยรวมต่อการวดัมูลค่ายุติธรรมท่ีมีนัยส าคญั รวมถึงการวดัมูลค่า
ยติุธรรมระดบั 3 และรายงานโดยตรงต่อผูบ้ริหารสูงสุดทางดา้นการเงิน 
 
กลุ่มผูป้ระเมินมูลค่ามีการทบทวนขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได ้และปรับปรุงการวดัมูลค่าท่ีมีนยัส าคญัอย่าง
สม ่าเสมอ หากมีการใชข้อ้มูลจากบุคคลท่ีสามเพ่ือวดัมูลค่ายติุธรรม เช่น ราคาจากนายหนา้ หรือการตั้งราคา กลุ่ม
ผูป้ระเมินไดป้ระเมินหลกัฐานท่ีไดม้าจากบุคคลท่ีสามท่ีสนบัสนุนขอ้สรุปเก่ียวกบัการวดัมูลค่ารวมถึงการจดั
ระดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมวา่เป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงินอยา่งเหมาะสม  
 
ประเดน็ปัญหาของการวดัมูลค่าท่ีมีนยัส าคญัจะถูกรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั/กลุ่มบริษทั 
 
เม่ือวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน บริษทั/กลุ่มบริษทัไดใ้ชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดใ้ห้มากท่ีสุด
เท่าท่ีจะท าไดมู้ลค่ายุติธรรมเหล่าน้ีถูกจดัประเภทในแต่ละล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมตามขอ้มูลท่ีใช้ในการ
ประเมินมูลค่า ดงัน้ี  
• ขอ้มูลระดบั 1  เป็นราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือ

หน้ีสินอยา่งเดียวกนั 
• ข้อมูลระดับ 2  เป็นข้อมูลอ่ืนท่ีสังเกตได้โดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรือโดยออ้ม (เช่น ได้มาจากราคา) 

ส าหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 
• ขอ้มูลระดบั 3  เป็นขอ้มูลส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีไม่ไดม้าจากขอ้มูลท่ีสังเกตได ้(ขอ้มูลท่ีไม่สามารถ

สงัเกตได)้ 
หากขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินถูกจดัประเภทล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม
ท่ีแตกต่างกนั การวดัมูลค่ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจดัประเภทในภาพรวมในระดบัเดียวกนัตามล าดบัชั้นของ
มูลค่ายติุธรรมของขอ้มูลท่ีอยูใ่นระดบัต ่าสุดท่ีมีนยัส าคญัส าหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมโดยรวม 
 

บริษทั/กลุ่มบริษทัรับรู้การโอนระหว่างล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีเกิดการ
โอนข้ึน 
 

ขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัขอ้สมมติฐานท่ีใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม อยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงิน ดงัต่อไปน้ี 
 

• หมายเหตุขอ้  31   เคร่ืองมือทางการเงิน 
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(จ) การด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 กลุ่มบริษทัมีก าไรสุทธิเป็นจ านวนเงิน 227.3 ลา้นบาท  (2560 : ก าไรสุทธิ
เป็นจ านวนเงิน 4,556.9 ลา้นบาท ) และ ณ วนัเดียวกนั กลุ่มบริษทัมีขาดทุนสะสมเป็นจ านวนเงิน 40,474.7 ลา้น
บาท (2560: จ านวนเงิน 40,667.2 ลา้นบาท) ส่วนผูถื้อหุ้นติดลบเป็นจ านวนเงิน 38,298.7 ลา้นบาท (2560 : จ านวน
เงิน 38,936.1 ลา้นบาท) 
 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัมีก าไรสุทธิเป็นจ านวนเงิน 306.0 ลา้นบาท (2560 : ก าไรสุทธิเป็น
จ านวนเงิน 4,475.7 ลา้นบาท) และ ณ วนัเดียวกนั บริษทัมีขาดทุนสะสมเป็นจ านวนเงิน  40,377.2 ลา้นบาท 
(2560: จ านวนเงิน 40,683.2 ลา้นบาท) ส่วนผูถื้อหุ้นติดลบเป็นจ านวนเงิน 38,764.1 ลา้นบาท (2560 : จ านวนเงิน 
39,570.2  ลา้นบาท) 
 
ในปี 2558 คณะกรรมการบริษทัอนุมติัใหบ้ริษทัยื่นความจ านงเพ่ือขอฟ้ืนฟูกิจการต่อศาลลม้ละลายกลางเม่ือวนัท่ี 
1 ตุลาคม 2558 และเม่ือวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2559 ศาลลม้ละลายกลางไดมี้ค าสั่งเห็นชอบดว้ยแผนฟ้ืนฟูกิจการ ซ่ึง
ตามแผนฟ้ืนฟูกิจการก าหนดใหบ้ริษทัเป็นผูบ้ริหารแผน  
 
งบการเงินรวมและงบเฉพาะกิจการไดจ้ดัท าข้ึนโดยผูบ้ริหารตามเกณฑก์ารด าเนินงานอย่างต่อเน่ืองบนขอ้สมมติ
ท่ีว่าการฟ้ืนฟูกิจการจะประสบผลส าเร็จ และกิจการจะมีเงินทุนและวงเงินสินเช่ือเพียงพอเพ่ือใชใ้นการด าเนิน
ธุรกิจของกลุ่มบริษทัและบริษทั อย่างไรก็ตาม ความเหมาะสมของขอ้สมมติน้ีข้ึนอยู่กบัการประสบความส าเร็จ
ของแผนฟ้ืนฟูกิจการ รวมทั้งการด าเนินมาตรการในการปรับปรุงความสามารถในการท าก าไรและกระแสเงินสด 
ความส าเร็จในการปรับโครงสร้างทุน ความสามารถในการจ่ายช าระหน้ีตามก าหนดและความสามารถในการจดัหา
เงินทุนจากแหล่งอ่ืนเพ่ือใหมี้เงินทุนเพียงพอ 
 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ไดร้วมการจดัประเภทรายการใหม่หรือรายการปรับปรุง
สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ซ่ึงอาจจ าเป็นหากกลุ่มบริษทัและบริษทัไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้ทั้งน้ี
มูลค่าท่ีจะไดรั้บจากสินทรัพยอ์าจจะนอ้ยกว่ามูลค่าตามบญัชีอย่างมีนยัส าคญั และอาจจะมีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึน
เพ่ิมเติม หากกลุ่มบริษทัและบริษทัไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้
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(ฉ) การช าระบัญชีและการส้ินสุดการจัดท างบการเงินรวมของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จ ากัด และงบการเงิน
ของบริษทั สหวิริยาสตีลอินดสัตรี ยเูค จ ากดั  
 
บริษทั สหวิริยาสตีลอินดสัตรี ยูเค จ ากดั เป็นผูผ้ลิตเหล็กและเหล็กแท่งแบนครบวงจร จากผลการด าเนินงาน
ขาดทุนท่ีผ่านมาและการลดลงของราคาเหลก็โลกอย่างต่อเน่ืองท าให้ ในปี 2558 บริษทั สหวิริยาสตีลอินดสัตรี 
ยูเค จ ากดั ไดห้ยุดการผลิตเหลก็แท่งแบน และผูช้  าระบญัชีไดถู้กแต่งตั้งและเขา้มาควบคุม ส่งผลใหบ้ริษทัไม่มี
อ านาจในการควบคุมต่อธุรกิจหรือการด าเนินงานของ บริษทั สหวิริยาสตีลอินดสัตรี ยูเค จ ากดั อีกต่อไป ดว้ย
เหตุดงักล่าวสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของบริษทั สหวิริยาสตีลอินดสัตรี ยเูค จ ากดั ถูกตดัรายการออกจากงบการเงิน
รวมและถูกแทนท่ีดว้ยการรับรู้รายการเงินลงทุนในบริษทั สหวิริยาสตีลอินดสัตรี ยูเค จ ากดั ซ่ึงถูกตดัจ าหน่าย
เตม็จ านวนดว้ยมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน ในระหวา่งปี 2558 
  
ส่วนไดเ้สียสุทธิและมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนในบริษทั สหวิริยาสตีลอินดสัตรี ยเูค จ ากดั ไดจ้ดัประเภทเป็น
สินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือจ าหน่ายในงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม และ 2561 และ 2560 ดงัต่อไปน้ี 
    หน่วย : พนับาท 
 สดัส่วนความ

เป็นเจา้ของ ราคาทุน การดอ้ยค่า 
ราคาทุน-
สุทธิ 

 (ร้อยละ)  
เงินลงทุนบริษทั สหวิริยาสตีลอินดสัตรี  

ยเูค จ ากดั 
 

100 
 

27,481,792 
 

27,481,792 
  

- 
 

(ช) มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมผีลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 
 
ในระหวา่งปีกลุ่มบริษทัและบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จ านวนหลายฉบับ ซ่ึงมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบ
ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าว
ไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึนเพ่ือใหมี้เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ 
โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงิน
ของกลุ่มบริษทัและบริษทั 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมผีลบังคับใช้ในอนาคต 
 
ในระหว่างปีสภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายไดจ้ากสัญญา
ท่ีท ากบัลูกคา้ และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ซ่ึงมีผลบังคับใช้ส าหรับงบ
การเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 และ 1 มกราคม 2563  
 
ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัและบริษทัไม่ไดใ้ชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวในการจดัท างบการเงิน
ก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้
 
1) มีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายไดจ้ากสญัญาท่ีท ากบัลูกคา้ ก าหนดหลกัการส าคญัเก่ียวกบั
การรับรู้รายได ้จากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ โดยกิจการจะรับรู้รายได้ในจ านวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ี
กิจการคาดว่าจะไดรั้บเม่ือกิจการส่งมอบการควบคุมสินคา้หรือบริการใหก้บัลูกคา้ ตามท่ีมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบบัน้ีก าหนด 5 ขั้นตอน และรวมถึงการใชดุ้ลยพินิจท่ีส าคญัในการพิจารณาตามหลกัการในแต่ละ
ขั้นตอน  
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายไดจ้ากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการบญัชี ดงัน้ี 
 
มาตรฐานการบัญชี 
ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) สญัญาก่อสร้าง 
ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) รายได ้
การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2560) โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 
ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2560) สญัญาส าหรับการก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย ์
ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 
การตคีวามมาตรฐานการบัญชี 
ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2560) รายได-้รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริการโฆษณา 
 
ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัและบริษทั อยู่ระหว่างประเมินมีผลกระทบต่องบการเงินของมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบงัคบัใชใ้นอนาคตท่ีกล่าวขา้งตน้ 
 



9 

2) มีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 
 

ในระหว่างปี สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 
ประกอบดว้ยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จ านวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่ 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
มาตรฐานการบัญชี 
ฉบบัท่ี 32 การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 
การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ ก าหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทและการวดัมูลค่า
เคร่ืองมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทาง
การเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลกัการเก่ียวกบั
วิธีการค านวณการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน 
และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทาง
การเงิน และเม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใช ้จะท าให้มาตรฐานการบญัชี การตีความ
มาตรฐานการบญัชี และแนวปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 
 
ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัและบริษทัอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบต่องบการเงินมาตรฐานในปีท่ี
เร่ิมน ามาตรฐานกลุ่มดงักล่าวมาถือปฏิบติั 
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3 นโยบายการบัญชีที่ส าคัญ 
 
นโยบายการบญัชีท่ีน าเสนอดงัต่อไปน้ีไดถื้อปฏิบติัโดยสม ่าเสมอส าหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาท่ีรายงาน  
 

(ก) เกณฑ์ในการจดัท างบการเงินรวม 
 

งบการเงินรวมประกอบดว้ยงบการเงินของบริษทั บริษทัย่อย (รวมกนัเรียกว่า“กลุ่มบริษทั”) และการร่วมคา้  
และส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในการร่วมคา้ 

 
การรวมธุรกิจ 
 
กลุ่มบริษทับนัทึกบญัชีส าหรับการรวมธุรกิจตามวิธีซ้ือ เม่ือการควบคุมถูกโอนไปยงักลุ่มบริษทั ยกเวน้ในกรณีท่ี
เป็นการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 
 
การควบคุมเกิดข้ึนเม่ือกลุ่มบริษทัเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผนัแปรจากการเก่ียวขอ้งกบักิจการนั้นและมี
ความสามารถในการใชอ้  านาจเหนือกิจการนั้นท าให้เกิดผลกระทบต่อจ านวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริษทั 
วนัท่ีซ้ือกิจการคือวนัท่ีอ  านาจในการควบคุมนั้นไดถู้กโอนไปยงัผูซ้ื้อ  การก าหนดวนัท่ีซ้ือกิจการและการระบุ
เก่ียวกบัการโอนอ านาจควบคุมจากฝ่ายหน่ึงไปยงัอีกฝ่ายหน่ึงตอ้งใชดุ้ลยพินิจเขา้มาเก่ียวขอ้ง  
 
ค่าความนิยมถูกวดัมูลค่า ณ วนัท่ีซ้ือ โดยวดัจากมูลค่ายุติธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ซ่ึงรวมถึงการรับรู้
จ านวนส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมในผูถู้กซ้ือหกัดว้ยมูลค่าสุทธิ (มูลค่ายุติธรรม) ของสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้
ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมาซ่ึงวดัมูลค่า ณ วนัท่ีซ้ือ 
 
ส่ิงตอบแทนท่ีโอนใหต้อ้งวดัดว้ยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์โอนไป  หน้ีสินท่ีกลุ่มบริษทัก่อข้ึนเพ่ือจ่ายช าระ
ใหแ้ก่เจา้ของเดิม และส่วนไดเ้สียในส่วนของเจา้ของท่ีออกโดยกลุ่มบริษทั ทั้งน้ี ส่ิงตอบแทนท่ีโอนใหย้งัรวมถึง
มูลค่ายติุธรรมของหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนและมูลค่าของโครงการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑท่ี์ออกแทนโครงการของ 
ผูถู้กซ้ือเม่ือรวมธุรกิจ หากการรวมธุรกิจมีผลใหส้ิ้นสุดความสัมพนัธ์ของโครงการเดิมระหว่างกลุ่มบริษทัและ 
ผูถู้กซ้ือให้ใช้ราคาท่ีต ่ากว่าระหว่างมูลค่าจากการยกเลิกสัญญาตามท่ีระบุในสัญญาและมูลค่าองค์ประกอบ 
นอกตลาดไปหกัจากส่ิงตอบแทนท่ีโอนใหแ้ละรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายอ่ืน  
 
หากมีการออกโครงการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์(โครงการทดแทน) เพ่ือแลกเปล่ียนกบัโครงการท่ีพนกังานของ 
ผูถู้กซ้ือถืออยู่ (โครงการผูถู้กซ้ือ) ข้ึนอยู่กบัตน้ทุนบริการในอดีต ผูซ้ื้อตอ้งวดัส่วนของโครงการทดแทนดว้ย
มูลค่าตามราคาตลาดซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของส่ิงตอบแทนท่ีโอน หากมีขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการท างานในอนาคต 
ผลต่างระหว่างมูลค่าซ่ึงรวมอยู่ในส่ิงตอบแทนท่ีโอนไปและราคาตลาดของโครงการทดแทน รับรู้เป็น
ผลตอบแทนพนกังานภายหลงัการรวมธุรกิจ 
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หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนของบริษทัท่ีถูกซ้ือท่ีรับมาจากการรวมธุรกิจ รับรู้เป็นหน้ีสินหากมีภาระผกูพนัในปัจจุบนัซ่ึง
เกิดข้ึนจากเหตุการณ์ในอดีต และสามารถวดัมูลค่ายติุธรรมไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 
 
กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมตามอตัราส่วนไดเ้สียในสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้าจากผูถู้กซ้ือ 
 
ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือของกลุ่มบริษทัท่ีเกิดข้ึนซ่ึงเป็นผลมาจากการรวมธุรกิจ เช่น ค่าท่ีปรึกษากฎหมาย 
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพและค่าท่ีปรึกษาอ่ืนๆ ถือเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดข้ึน 
 
บริษัทย่อย 
 

บริษทัย่อยเป็นกิจการท่ีอยู่ภายใตก้ารควบคุมของกลุ่มบริษทั  การควบคุมเกิดข้ึนเม่ือกลุ่มบริษทัเปิดรับหรือมี
สิทธิในผลตอบแทนผนัแปรจากการเก่ียวขอ้งกบักิจการนั้นและมีความสามารถในการใชอ้  านาจเหนือกิจการนั้น
ท าให้เกิดผลกระทบต่อจ านวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริษทั  งบการเงินของบริษทัย่อยไดร้วมอยู่ในงบ
การเงินรวมนบัแต่วนัท่ีมีการควบคุมจนถึงวนัท่ีการควบคุมส้ินสุดลง  
 

ส่วนได้เสียท่ีไม่มอี านาจควบคุม  
 
ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมตามอตัราส่วนไดเ้สียในสินทรัพยสุ์ทธิท่ี
ไดม้าจากผูถู้กซ้ือ 
 

การเปล่ียนแปลงส่วนไดเ้สียในบริษทัย่อยของกลุ่มบริษทัท่ีไม่ท าให้กลุ่มบริษทัสูญเสียอ านาจการควบคุมจะ
บนัทึกบญัชีโดยถือเป็นรายการในส่วนของเจา้ของ 
 
การสูญเสียการควบคุม 
 
เม่ือกลุ่มบริษทัสูญเสียการควบคุมในบริษทัย่อย กลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของบริษทัย่อยนั้น
ออก รวมถึงส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจการควบคุมและส่วนประกอบอ่ืนในส่วนของเจา้ของท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั
ย่อยนั้น ก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการสูญเสียการควบคุมในบริษทัย่อยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน ส่วนได้
เสียในบริษทัยอ่ยเดิมท่ียงัคงเหลืออยูใ่หว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีสูญเสียการควบคุม 
 
ส่วนได้เสียในเงินลงทุนท่ีบันทึกตามวิธีส่วนได้เสีย 
 
ส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในเงินลงทุนท่ีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สีย ประกอบดว้ยส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ 
 
การร่วมคา้เป็นการร่วมการงานท่ีกลุ่มบริษทัมีการควบคุมร่วมในการงานนั้น โดยมีสิทธิในสินทรัพยสุ์ทธิของ
การร่วมการงานนั้นมากกวา่การมีสิทธิในสินทรัพยแ์ละภาระผกูพนัในหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งกบัการร่วมการงานนั้น 
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ส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้บนัทึกบัญชีตามวิธีส่วนไดเ้สีย โดยรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกดว้ยราคาทุนซ่ึงรวมถึง
ตน้ทุนการท ารายการภายหลงัการรับรู้รายการเร่ิมแรก ส่วนแบ่งก าไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนของเงินลงทุนท่ี
บนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทั จะถูกบนัทึกในงบการเงินรวมจนถึงวนัท่ีกลุ่มบริษทัสูญเสียความมี
อิทธิพลอยา่งมีนยัส าคญั หรือการควบคุมร่วม 
 
การตัดรายการในงบการเงินรวม 
 
ยอดคงเหลือและรายการบญัชีระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายไดห้รือค่าใชจ่้ายท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงซ่ึงเป็นผลมา
จากรายการระหว่างกิจการในกลุ่ม ถูกตดัรายการในการจดัท างบการเงินรวม  ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงซ่ึงเป็นผล
มาจากรายการกบัการร่วมคา้ถูกตดัรายการกบัเงินลงทุนเท่าท่ีกลุ่มบริษทัมีส่วนไดเ้สียในกิจการท่ีถูกลงทุนนั้น  
ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงถูกตดัรายการในลกัษณะเดียวกบัก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง แต่เท่าท่ีเม่ือไม่มีหลกัฐาน
การดอ้ยค่าเกิดข้ึน 
 

(ข) เงินตราต่างประเทศ  
 

รายการบัญชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 
 
รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าแต่ละสกุลเงินเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั 
โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีรายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการ
ด าเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนันั้น   

 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่เป็นตวัเงินซ่ึงเกิดจากรายการบัญชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศซ่ึงบนัทึกตามเกณฑ ์
ราคาทุนเดิม แปลงค่าเป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ  
 

(ค) เคร่ืองมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนพุนัธ์  
 

เคร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์ไดถู้กน ามาใชเ้พ่ือจดัการความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงใน
อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ อตัราดอกเบ้ียและความเส่ียงจากราคาสินคา้โภคภณัฑท่ี์เกิดจากกิจกรรม
ด าเนินงาน กิจกรรมจดัหาเงินและกิจกรรมลงทุน เคร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์ไม่ไดมี้ไวเ้พ่ือคา้ 
อยา่งไรกต็าม ตราสารอนุพนัธ์ท่ีไม่เขา้เง่ือนไขการก าหนดใหเ้ป็นเคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียงถือเป็นรายการเพ่ือ
คา้ 
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(ง) การป้องกนัความเส่ียง 
 
การป้องกันความเส่ียงจากรายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศท่ีจะมใีนอนาคต 
 
ก าไรหรือขาดทุนจากสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้และสัญญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศท่ีถูก
ใชใ้นการป้องกนัความเส่ียงของรายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนในอนาคต จะถูกบนัทึกรอ
ไวใ้นบญัชีจนกวา่รายการท่ีคาดไวเ้กิดข้ึน หากรายการท่ีไดรั้บการป้องกนัความเส่ียงไดรั้บการรับรู้เป็นสินทรัพย์
หรือหน้ีสิน รายการดงักล่าวจะไดรั้บการแปลงค่าโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนล่วงหนา้ตามสญัญา 
 
สินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีค่าเป็นเงินตราต่างประเทศ และไดรั้บการป้องกนัความเส่ียงดว้ยสัญญาซ้ือขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหนา้บนัทึกเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนล่วงหนา้ตามสญัญา 

 
 การป้องกันความเส่ียงจากอัตราดอกเบีย้ 

 
ผลต่างท่ีเกิดจากสญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียรับรู้และบนัทึกโดยปรับปรุงกบัดอกเบ้ียจ่ายของเงินกูย้ืมท่ีไดรั้บ 
การป้องกนัความเส่ียงนั้น ในกรณีของสญัญาซ้ือขายอตัราดอกเบ้ียล่วงหนา้ จ านวนเงินท่ีไดรั้บหรือจ่ายเม่ือช าระ
ดว้ยเงินสด ซ่ึงเป็นก าไรหรือขาดทุนจะถูกบนัทึกรอไวใ้นบญัชีและรับรู้ตลอดช่วงอายุของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน
ท่ีเป็นตวัเงินโดยการปรับปรุงกบัดอกเบ้ียรับหรือดอกเบ้ียจ่าย ในกรณีของสัญญาซ้ืออตัราดอกเบ้ียชนิดสามารถ
เลือกใชสิ้ทธิ ค่าธรรมเนียมหรือส่วนลดตามสัญญาจะรวมเป็นสินทรัพยอ่ื์นหรือหน้ีสินอ่ืนในงบแสดงฐานะ
การเงิน และจะตดับญัชีเป็นดอกเบ้ียรับหรือดอกเบ้ียจ่ายตลอดอายขุองสญัญา 
 

(จ) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบดว้ย เงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่อง
สูง และไม่มีขอ้จ ากดัในการเบิกใช ้

 
(ฉ) ลกูหน้ีการค้าและลกูหน้ีอื่น 

 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนแสดงในราคาตามใบแจง้หน้ีหกัค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 
 
 ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวติัการช าระหน้ี และการคาดการณ์เก่ียวกบัการช าระหน้ีใน

อนาคตของลูกคา้ ลูกหน้ีจะถูกตดัจ าหน่ายบญัชีเม่ือทราบวา่เป็นหน้ีสูญ 
 
(ช) สินค้าคงเหลือ 

 

สินคา้คงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากวา่ 
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ตน้ทุนของวตัถุดิบประเภทเหล็กแท่งแบนค านวณโดยใช้วิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนัก ตน้ทุนของวตัถุดิบประเภท
สินแร่ค านวณโดยใชวิ้ธีเขา้ก่อนออกก่อน สินคา้ส าเร็จรูป ค านวณโดยใชวิ้ธีเฉพาะเจาะจง ตน้ทุนสินคา้ 

 
ประกอบดว้ยตน้ทุนท่ีซ้ือ ตน้ทุนในการดดัแปลงหรือตน้ทุนอ่ืนเพ่ือใหสิ้นคา้อยูใ่นสถานท่ีและสภาพปัจจุบนั  ใน
กรณีของสินคา้ส าเร็จรูปและสินคา้ระหว่างผลิตท่ีผลิตเอง ตน้ทุนสินคา้ รวมการปันส่วนของค่าโสหุ้ยการผลิต
อยา่งเหมาะสมโดยค านึงถึงระดบัก าลงัการผลิตตามปกติ   
 

 มูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับเป็นการประมาณราคาท่ีจะขายได้จากการด าเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายท่ีจ าเป็น
โดยประมาณในการขาย  

 
(ซ) สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนที่ถอืไว้เพือ่ขาย 
 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพยท่ี์ยกเลิกซ่ึงประกอบดว้ยสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน) ท่ีคาดว่ามูลค่าตาม
บญัชีท่ีจะไดรั้บคืนส่วนใหญ่มาจากการขายมากกวา่มาจากการใชสิ้นทรัพยน์ั้นต่อไป จดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์
ถือไวเ้พ่ือขาย สินทรัพย ์(หรือส่วนประกอบของกลุ่มสินทรัพยท่ี์ยกเลิก) วดัมูลค่าดว้ยจ านวนท่ีต ่ากว่าระหว่าง
มูลค่าตามบญัชีกบัมูลค่ายุติธรรมหกัตน้ทุนในการขาย ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าส าหรับกลุ่มสินทรัพยท่ี์ยกเลิก
น าไปปันส่วนให้กบัค่าความนิยมเป็นอนัดบัแรก แลว้จึงปันส่วนให้กบัยอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
ตามสัดส่วน ยกเวน้ไม่ปันส่วนรายการขาดทุนใหก้บัสินคา้คงเหลือและสินทรัพยท์างการเงิน ผลขาดทุนจากการ
ดอ้ยค่าส าหรับการลดมูลค่าในคร้ังแรกและผลก าไรและขาดทุนจากการวดัมูลค่าในภายหลงัรับรู้ในก าไรหรือ
ขาดทุน ผลก าไรรับรู้ไม่เกินยอดผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสมท่ีเคยรับรู้ 
 

(ฌ) เงินลงทุน 
 

เงินลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วมค้า 
 
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วมคา้ ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั บันทึกบัญชีโดยใชว้ิธีราคา
ทุน ส่วนการบนัทึกบญัชีเงินลงทุนในการร่วมคา้ในงบการเงินรวมใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย 
 
การจ าหน่ายเงินลงทุน 
 
เม่ือมีการจ าหน่ายเงินลงทุน  ผลต่างระหว่างจ านวนเงินสุทธิท่ีไดรั้บและมูลค่าตามบญัชีและรวมถึงก าไรหรือ
ขาดทุนสะสมจากการตีราคาหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งท่ีเคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้น จะถูกบนัทึกในก าไรหรือ
ขาดทุน 
 
ในกรณีท่ีกลุ่มบริษทัจ าหน่ายบางส่วนของเงินลงทุนท่ีถืออยู่ การค านวณตน้ทุนส าหรับเงินลงทุนท่ีจ าหน่ายไป
และเงินลงทุนท่ียงัถืออยูใ่ชวิ้ธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั ปรับใชก้บัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนท่ีเหลืออยูท่ั้งหมด 
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(ญ) สัญญาเช่าการเงิน  

 

กลุ่มบริษทัไดท้ าสัญญาขายเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์และเช่ากลบัคืนซ่ึงเขา้ลกัษณะเป็นสัญญาเช่าการเงิน ส่ิงตอบ
แทนจากการขายท่ีสูงกว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่ไดถู้กรับรู้เป็นรายไดโ้ดยทนัที แต่กลุ่มบริษทับนัทึก
รับรู้เป็นรายการรอตดับญัชีและทยอยตดัตลอดอายขุองสญัญาเช่า 
 
กลุ่มบริษทับนัทึกสัญญาเช่าทางการเงินเป็นสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบแสดงฐานะการเงินรวมดว้ยจ านวนเท่ากบั
มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่า ณ วนัเร่ิมตน้ของสญัญาเช่า ค่าเช่าท่ีจ่ายช าระจะปันส่วนเป็นส่วนของค่าใชจ่้าย
ทางการเงินและส่วนท่ีไปลดเงินตน้ ค่าใชจ่้ายทางการเงินจะปันส่วนไปสู่งวดต่างๆ ตลอดอายุสัญญาเช่าเพ่ือให้
อตัราดอกเบ้ียเม่ือเทียบกบัยอดหน้ีท่ีคงเหลืออยูใ่นแต่ละงวดมีอตัราคงท่ี 

 

(ฎ) ที่ดนิ อาคารและอปุกรณ์ 
 

การรับรู้และการวัดมลูค่า 
 
สินทรัพย์ท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของกิจการ 
 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์แสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า  
 

ราคาทุนรวมถึงตน้ทุนทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดม้าของสินทรัพย ์ตน้ทุนของการก่อสร้างสินทรัพยท่ี์กิจการ
ก่อสร้างเอง รวมถึงตน้ทุนของวสัดุ แรงงานทางตรง และตน้ทุนทางตรงอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัหาสินทรัพย์
เพ่ือใหสิ้นทรัพยน์ั้นอยู่ในสภาพท่ีพร้อมจะใชง้านไดต้ามความประสงค์  ตน้ทุนในการร้ือถอน การขนยา้ย การ
บูรณะสถานท่ีตั้ งของสินทรัพยแ์ละตน้ทุนการกูย้ืม ส าหรับเคร่ืองมือท่ีควบคุมโดยลิขสิทธ์ิซอฟท์แวร์ซ่ึงไม่
สามารถท างานไดโ้ดยปราศจากลิขสิทธ์ิซอฟท์แวร์นั้นให้ถือว่าลิขสิทธ์ิซอฟท์แวร์ดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงของ
อุปกรณ์  
 
ส่วนประกอบของรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์แต่ละรายการท่ีมีอายุการใหป้ระโยชน์ไม่เท่ากนัตอ้งบนัทึก          
แต่ละส่วนประกอบท่ีมีนยัส าคญัแยกต่างหากจากกนั  
 
ก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการ
จ าหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยรับรู้สุทธิเป็นรายไดอ่ื้นในก าไรหรือขาดทุน 
 
สินทรัพย์ท่ีเช่า 
 
การเช่าซ่ึงกลุ่มบริษทัไดรั้บส่วนใหญ่ของความเส่ียงและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพยสิ์นท่ีเช่านั้นๆ ให้
จดัประเภทเป็นสัญญาเช่าการเงิน  ส่วนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีไดม้าโดยท าสัญญาเช่าการเงินบนัทึกเป็น
สินทรัพยด์ว้ยมูลค่ายติุธรรมหรือมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่จ านวนใดจะ
ต ่ากว่า หกัดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า  ค่าเช่าท่ีช าระจะแยกเป็นส่วนท่ีเป็นค่าใชจ่้ายทาง
การเงินและส่วนท่ีจะหกัจากหน้ีตามสญัญา เพ่ือท าใหอ้ตัราดอกเบ้ียแต่ละงวดเป็นอตัราคงท่ีส าหรับยอดคงเหลือ
ของหน้ีสิน  ค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกโดยตรงในก าไรหรือขาดทุน 
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ต้นทุนท่ีเกิดขึน้ในภายหลงั 
 
ตน้ทุนในการเปล่ียนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบญัชีของรายการท่ีดิน อาคารและ
อุปกรณ์  ถา้มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะไดรั้บประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น 
และสามารถวดัมูลค่าตน้ทุนของรายการนั้นไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ  ช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัจ าหน่ายตาม
มูลค่าตามบญัชี  ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนในการซ่อมบ ารุงท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีเกิดข้ึนเป็นประจ าจะรับรู้ในก าไร
หรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 

 
ค่าเส่ือมราคา 
 
ค่าเส่ือมราคาค านวณจากมูลค่าเส่ือมสภาพของรายการอาคาร และอุปกรณ์ ซ่ึงประกอบด้วยราคาทุนของ
สินทรัพยห์รือตน้ทุนในการเปล่ียนแทนอ่ืน หกัดว้ยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย ์ 

 
ค่าเส่ือมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุนค านวณ  โดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการใช้งาน
โดยประมาณของส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ต่ละรายการหรือตามหน่วยของผลผลิต  ประมาณการอายุการให้
ประโยชนข์องสินทรัพยแ์สดงไดด้งัน้ี 
 
ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 5  ปี 
สิทธิการเช่าและส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่า 5 และ 10  ปี 
อาคารและส่ิงปลูกสร้างอ่ืน 5 และ 20 ปี 
เคร่ืองจกัร เคร่ืองมือและอุปกรณ์   

- ส่วนการผลิต ตามหน่วยของผลผลิต 
- ส่วนงานผลิตเหลก็ 20 ปี 
- ส่วนการบริการ 5 - 10  ปี 
- เคร่ืองมือและอุปกรณ์อ่ืน 3 - 10 ปี 

เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและเคร่ืองใชส้ านกังาน 5 - 10 ปี 
ยานพาหนะ 5  ปี 
ถนน 5, 20 และ 27 ปี 
ท่าเทียบเรือและสาธารณูปโภค 5 และ 30 ปี 
เรือลากจูง 5 - 17 ปี 
โรงพกัสินคา้และคลงัสินคา้ทณัฑบ์น 5 ปี 

 
กลุ่มบริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดินและสินทรัพยท่ี์อยู่ระหวา่งการก่อสร้างและติดตั้ง 
 
วิธีการคิดค่าเส่ือมราคา อายุการใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยแ์ละมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอยา่งนอ้ยท่ีสุดทุกส้ินรอบ
ปีบญัชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม 
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(ฏ) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีกลุ่มบริษทัซ้ือมาและมีอายุการใชง้านจ ากดัแสดงในราคาทุนหกัค่าตดัจ าหน่ายสะสมและ 
ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม 
 
รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการ 
 
รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพยเ์ม่ือก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต  โดยรวม
เป็นสินทรัพยท่ี์สามารถระบุไดท่ี้เก่ียวขอ้งนั้น  ค่าใช้จ่ายอ่ืนรวมถึงค่าความนิยมและตราผลิตภณัฑ์ท่ีเกิดข้ึน
ภายในรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 

 
ค่าตัดจ าหน่าย 
 
ค่าตดัจ าหน่ายค านวณจากราคาทุนของสินทรัพยห์รือจ านวนอ่ืนท่ีใชแ้ทนราคาทุนหกัดว้ยมูลค่าคงเหลือ 
 
ค่าตดัจ าหน่ายรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซ่ึงโดยส่วนใหญ่จะสะทอ้นรูปแบบท่ีคาดว่าจะไดรั้บ
ประโยชน์ในอนาคตจากสินทรัพยน์ั้นตามระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนซ่ึงไม่
รวมค่าความนิยม โดยเร่ิมตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเม่ือสินทรัพยน์ั้นพร้อมท่ีจะใหป้ระโยชน์ ระยะเวลาท่ี
คาดวา่จะไดรั้บประโยชนส์ าหรับปีปัจจุบนัและปีเปรียบเทียบแสดงไดด้งัน้ี 
 
ค่าลิขสิทธ์ิซอฟทแ์วร์ 3 - 10 ปี 
 
วิธีการตดัจ าหน่าย  ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์และมูลค่าคงเหลือ จะไดรั้บการทบทวนทุกส้ินรอบปี
บญัชีและปรับปรุงตามความเหมาะสม 
 

(ฐ) การด้อยค่า 
 

ยอดสินทรัพยต์ามบญัชีของกลุ่มบริษทัไดรั้บการทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานว่ามีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่ 
ในกรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ีจะท าการประมาณมูลค่าสินทรัพยท่ี์คาดว่าจะไดรั้บคืน ส าหรับค่าความนิยมและสินทรัพยไ์ม่
มีตวัตนท่ีมีอายกุารใหป้ระโยชนไ์ม่ทราบแน่นอน หรือยงัไม่พร้อมใชง้าน จะประมาณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน
ทุกปี ในช่วงเวลาเดียวกนั  
 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้เม่ือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยห์รือมูลค่าตามบญัชีของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงิน
สดสูงกวา่มูลค่าท่ีจะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน  
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เม่ือมีการลดลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินเผื่อขาย ซ่ึงไดบ้นัทึกในส่วนของผูถื้อหุน้ และมีความ
ชดัเจนว่าสินทรัพยด์งักล่าวมีการดอ้ยค่า  ยอดขาดทุนซ่ึงเคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุน้จะถูกบนัทึกในก าไรหรือ
ขาดทุนโดยไม่ตอ้งปรับกบัยอดสินทรัพยท์างการเงินดงักล่าว  ยอดขาดทุนท่ีบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนเป็น
ผลต่างระหว่างราคาทุนท่ีซ้ือกบัมูลค่ายติุธรรมในปัจจุบนัของสินทรัพย ์ หกัขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย์
ทางการเงินนั้นๆ ซ่ึงเคยรับรู้แลว้ในก าไรหรือขาดทุน 
 
การค านวณมลูค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน 
 
มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของหลกัทรัพยท่ี์ถือไวจ้นกว่าจะครบก าหนดท่ีบันทึกโดยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย  
ค านวณโดยการหามูลค่าปัจจุบนัของประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บในอนาคต คิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ี
แทจ้ริง 
 
มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยท์างการเงินส าหรับหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย ค านวณโดยอา้งอิงถึงมูลค่า
ยติุธรรม 
 
มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงินหมายถึง มูลค่าจากการใชข้องสินทรัพย์
หรือมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยห์กัตน้ทุนในการขายแลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกวา่  ในการประเมินมูลค่าจากการใช้
ของสินทรัพย ์ ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลด
ก่อนค านึงภาษีเงินไดเ้พ่ือใหส้ะทอ้นมูลค่าท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนั ซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ี
มีต่อสินทรัพยส์ าหรับสินทรัพยท่ี์ไม่ก่อใหเ้กิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอ่ื์น จะพิจารณามูลค่าท่ี
คาดวา่จะไดรั้บคืนรวมกบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดท่ีสินทรัพยน์ั้นเก่ียวขอ้งดว้ย 
 
การกลบัรายการด้อยค่า 
 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงินจะถูกกลบัรายการ  เม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนเพ่ิมข้ึนใน
ภายหลงัและการเพ่ิมข้ึนนั้นสัมพนัธ์โดยตรงกบัขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีเคยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน  ส าหรับ
สินทรัพยท์างการเงินท่ีบนัทึกโดยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่ายและตราสารหน้ีท่ีจดัประเภทเป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 
การกลบัรายการจะถูกบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน ส่วนสินทรัพยท์างการเงินท่ีเป็นตราสารทุนท่ีจดัประเภทเป็น
หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย การกลบัรายการจะถูกรับรู้โดยตรงในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงินอ่ืนๆ ท่ีเคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ 
ทุกวนัท่ีท่ีออกรายงานว่ามีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่ ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการ หากมีการ
เปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใช้ในการค านวณมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน  ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลบั
รายการเพียงเท่าท่ีมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่เกินกว่ามูลค่าตามบญัชีภายหลงัหักค่าเส่ือมราคาหรือค่าตดั
จ าหน่าย เสมือนหน่ึงไม่เคยมีการบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่ามาก่อน 



19 

 
(ฑ) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย 

 

หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียบนัทึกเร่ิมแรกในราคาทุนหกัค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัการเกิดหน้ีสิน ภายหลงัจากการบนัทึก
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียจะบันทึกต่อมาโดยวิธีราคาทุนตัดจ าหน่าย  ผลต่างระหว่างยอดหน้ีเร่ิมแรกและ 
ยอดหน้ีเม่ือครบก าหนดไถ่ถอนจะบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนตลอดอายกุารกูย้ืมโดยใชวิ้ธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
 

(ฒ) เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 
 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนแสดงในราคาทุน 
 

(ณ) ผลประโยชน์พนักงาน 
 

โครงการสมทบเงิน 
 
ภาระผูกพนัในการสมทบเขา้โครงการสมทบเงินจะถูกรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายพนกังานในก าไรหรือขาดทุนในรอบ
ระยะเวลาท่ีพนกังานไดท้ างานให้กบักิจการ การสมทบเงินล่วงหนา้จะถูกรับรู้เป็นสินทรัพยห์ากไดรั้บคืนเป็น
เงินสดหรือหกัจากการจ่ายในอนาคต 
 
โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว้ 
 
ภาระผกูพนัสุทธิของกลุ่มบริษทัจากโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวถู้กค านวณแยกต่างหากเป็นรายโครงการ
จากการประมาณผลประโยชน์ในอนาคตท่ีเกิดจากการท างานของพนักงานในงวดปัจจุบันและงวดก่อนๆ  
ผลประโยชนด์งักล่าวไดมี้การคิดลดกระแสเงินสดเพ่ือใหเ้ป็นมูลค่าปัจจุบนั  
 
การค านวณภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวน้ั้นจดัท าโดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีไดรั้บ
อนุญาตเป็นประจ าทุกปี โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้ ผลจากการค านวณอาจท าใหก้ลุ่มบริษทัมี
สินทรัพยเ์กิดข้ึน ซ่ึงการรับรู้เป็นสินทรัพยจ์ะใชมู้ลค่าปัจจุบนัของประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจท่ีมีในรูปของการไดรั้บ
คืนในอนาคตจากโครงการหรือการหักการสมทบเขา้โครงการในอนาคต ในการค านวณมูลค่าปัจจุบนัของ
ประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจไดมี้การพิจารณาถึงความตอ้งการเงินทุนขั้นต ่าส าหรับโครงการต่าง ๆ ของกลุ่มบริษทั 
 
ในการวดัมูลค่าใหม่ของหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวสุ้ทธิ ก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยัจะถูกรับรู้รายการในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนทันที กลุ่มบริษทัก าหนดดอกเบ้ียจ่ายของ
หน้ีสินผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวสุ้ทธิโดยใชอ้ตัราคิดลดท่ีใชว้ดัมูลค่าภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์ ณ ตน้
ปี โดยค านึงถึงการเปล่ียนแปลงใดๆ ในหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวสุ้ทธิซ่ึงเป็นผลมาจากการสมทบเงินและ
การจ่ายช าระผลประโยชน ์ดอกเบ้ียจ่ายสุทธิและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการผลประโยชน์รับรู้รายการใน
ก าไรหรือขาดทุน  



20 

เม่ือมีการเปล่ียนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปล่ียนแปลงในผลประโยชน์ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการบริการในอดีต หรือ ก าไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการตอ้งรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน
ทนัที กลุ่มบริษทัรับรู้ก าไรและขาดทุนจากการจ่ายช าระผลประโยชนพ์นกังานเม่ือเกิดข้ึน 
 
เม่ือวนัท่ี 13 ธันวาคม 2561 สภานิติบญัญติัแห่งชาติ (สนช.) ไดมี้มติผ่านร่างพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน
ฉบบัใหม่ ซ่ึงไดก้ าหนดอตัราค่าชดเชยเพ่ิมเติมกรณีเลิกจา้ง ส าหรับลูกจา้งท่ีท างานติดต่อกนัครบ 20 ปีข้ึนไปให้
มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าอัตราสุดท้าย 400 วนั อย่างไรก็ตามพระราชบัญญัติคุ ้มครองแรงงาน 
ฉบับใหม่ดังกล่าวอยู่ระหว่างรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา ดังนั้นกลุ่มบริษทั จะบันทึกผลกระทบจาก
พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานฉบบัใหม่ เม่ือมีผลบงัคบัใชต้ามกฎหมาย 
 
ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน  
 
ภาระผูกพนัสุทธิของกลุ่มบริษทัท่ีเป็นผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังานเป็นผลประโยชนใ์นอนาคตท่ีเกิดจาก
การท างานของพนักงานในงวดปัจจุบนัและงวดก่อนๆ ซ่ึงผลประโยชน์น้ีไดคิ้ดลดกระแสเงินสดเพ่ือให้เป็น
มูลค่าปัจจุบนั การวดัมูลค่าใหม่จะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน  
 
ผลประโยชน์เม่ือเลิกจ้าง  
 
ผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้งจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือวนัใดวนัหน่ึงต่อไปน้ีเกิดข้ึนก่อน เม่ือกลุ่มบริษทัไม่สามารถ
ยกเลิกข้อเสนอการให้ผลประโยชน์ดังกล่าวได้อีกต่อไป หรือเม่ือกลุ่มบริษัทรับรู้ต้นทุนส าหรับการปรับ
โครงสร้าง หากระยะเวลาการจ่ายผลประโยชน์เกินกว่า 12 เดือนนับจากวันส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
ผลประโยชนเ์ม่ือเลิกจา้งจะถูกคิดลดกระแสเงินสด  
 
ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 
 
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังานรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือพนกังานท างานให ้หน้ีสินรับรู้ดว้ยมูลค่าท่ีคาดว่าจะ
จ่ายช าระ หากกลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัโดยอนุมานท่ีจะตอ้งจ่ายอนัเป็นผลมาจาก
การท่ีพนกังานไดท้ างานใหใ้นอดีตและภาระผกูพนัน้ีสามารถประมาณไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล  
 

(ด) ประมาณการหน้ีสิน 
 

ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้ก็ต่อเม่ือกลุ่มบริษทัมีภาระหน้ีสินตามกฎหมายท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนัหรือท่ีก่อตวัข้ึนอนั
เป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ายไป
เพ่ือช าระภาระหน้ีสินดงักล่าว ประมาณการหน้ีสินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดท่ีจะจ่ายในอนาคตโดยใช้
อตัราคิดลดในตลาดปัจจุบนัก่อนค านึงถึงภาษีเงินได ้เพ่ือให้สะทอ้นจ านวนท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซ่ึง
แปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อหน้ีสิน ประมาณการหน้ีสินส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากเวลาท่ีผ่านไปรับรู้เป็น
ตน้ทุนทางการเงิน 
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ประมาณการค่าใช้จ่ายจากสัญญาท่ีเสียเปรียบหรือก่อให้เกิดภาระ 
 
ประมาณการค่าใชจ่้ายของสัญญาท่ีเสียเปรียบหรือก่อให้เกิดภาระแก่กลุ่มบริษทัจะบนัทึกเม่ือประโยชน์ท่ีกลุ่ม
บริษทัพึงไดรั้บนอ้ยกวา่ตน้ทุนท่ีจ าเป็นในการด าเนินการตามขอ้ผกูพนัในสญัญา การประมาณค่าใชจ่้ายรับรู้ดว้ย 
มูลค่าปัจจุบนัของตน้ทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนเม่ือส้ินสุดสญัญาหรือตน้ทุนสุทธิท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนเม่ือด าเนินสญัญา
ต่อ แลว้แต่มูลค่าใดจะต ่ากว่า กลุ่มบริษทัรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีเกิดข้ึนจากสินทรัพยท่ี์ระบุไวใ้นสญัญา
ก่อนท่ีจะรับรู้และวดัมูลค่าประมาณการหน้ีสิน 
 

(ต) รายได้ 
 

รายไดท่ี้รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้ 
 
การขายสินค้าและให้บริการ 
 
รายไดรั้บรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของสินคา้ท่ีมีนยัส าคญั
ไปใหก้บัผูซ้ื้อแลว้  และจะไม่รับรู้รายไดถ้า้ฝ่ายบริหารยงัมีการควบคุมหรือบริหารสินคา้ท่ีขายไปแลว้นั้นหรือมี 
ความไม่แน่นอนท่ีมีนยัส าคญัในการไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินคา้หรือใหบ้ริการนั้น ไม่อาจวดั
มูลค่าของจ านวนรายไดแ้ละตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ หรือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนท่ีจะตอ้ง
รับคืนสินคา้ รายไดจ้ากการใหบ้ริการรับรู้เม่ือมีการใหบ้ริการ 
 
เงินปันผลรับ 
 
เงินปันผลรับบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนในวนัท่ีกลุ่มบริษทัมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล 
 
ดอกเบีย้รับและรายได้อ่ืน 
 
ดอกเบ้ียรับและรายไดอ่ื้นบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนตามเกณฑค์งคา้ง  
 
ค่านายหน้า 
 
ส าหรับรายการคา้ท่ีกลุ่มบริษทัเขา้ลกัษณะการเป็นตวัแทนมากกวา่การเป็นตวัการ กลุ่มบริษทัจะรับรู้รายไดด้ว้ย
จ านวนเงินสุทธิเป็นค่านายหนา้ 
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(ถ) ต้นทุนทางการเงิน 

 

ต้นทุนทางการเงินบันทึกโดยใช้วิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแท้จริงและประกอบด้วยดอกเบ้ียจ่ายของเงินกู้ยืมและ
ประมาณการหน้ีสินส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากเวลาท่ีผ่านไป และส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่าย ขาดทุนจากการ
จ าหน่ายสินทรัพยท์างการเงินท่ีถือไวเ้พ่ือขายขาดทุนจากมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินท่ีรับรู้ในก าไร
หรือขาดทุน ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน (นอกเหนือลูกหน้ีการค้า) และขาดทุนจาก
เคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียงรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
 
ตน้ทุนการกูย้ืมท่ีไม่ไดเ้ก่ียวกบัการไดม้า  การก่อสร้างหรือการผลิตสินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไขรับรู้ในก าไรหรือ
ขาดทุน โดยใชวิ้ธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
 

(ท) สัญญาเช่าด าเนินงาน 
 

รายจ่ายภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงานบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ประโยชน์ท่ี
ไดรั้บตามสญัญาเช่า จะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเป็นส่วนหน่ึงของค่าเช่าทั้งส้ินตามสญัญาตลอดอายสุญัญาเช่า  
 
ค่าเช่าท่ีอาจเกิดข้ึนตอ้งน ามารวมค านวณจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายตามระยะเวลาท่ีคงเหลือของสัญญาเช่า เม่ือ
ไดรั้บการยืนยนัการปรับค่าเช่า 
 
การจ าแนกประเภทสัญญาเช่า 
 
ณ วนัท่ีเร่ิมตน้ขอ้ตกลง กลุ่มบริษทัจะพิจารณาว่าขอ้ตกลงดงักล่าวประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือมีสัญญาเช่าเป็น
ส่วนประกอบหรือไม่ กลุ่มพิจารณาจากสินทรัพยท่ี์มีลกัษณะเฉพาะเจาะจง ถา้การปฏิบติัตามขอ้ตกลงนั้นข้ึนอยูก่บั 
การใชสิ้นทรัพยท่ี์มีลกัษณะเฉพาะเจาะจง และขอ้ตกลงนั้นจะน าไปสู่สิทธิในการใชสิ้นทรัพย ์ถา้ท าใหก้ลุ่มบริษทั
มีสิทธิในการควบคุมการใชสิ้นทรัพย ์ 
 
ณ วนัท่ีเร่ิมตน้ขอ้ตกลง หรือมีการประเมินขอ้ตกลงใหม่ กลุ่มบริษทัแยกค่าตอบแทนส าหรับสัญญาเช่าและ 
ส่วนท่ีเป็นองค์ประกอบอ่ืนโดยใช้มูลค่ายุติธรรมเป็นเกณฑ์ในการแยก หากกลุ่มบริษทัสรุปว่าเป็นสัญญาเช่า
การเงิน แต่ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนดงักล่าวไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ ใหรั้บรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินในจ านวนท่ีเท่ากบั
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์มีลกัษณะเฉพาะเจาะจงนั้น หลงัจากนั้นจ านวนหน้ีสินจะลดลงตามจ านวนท่ีจ่าย 
และตน้ทุนทางการเงินตามนยัจากหน้ีสินจะรับรู้โดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพ่ิมของกลุ่มบริษทั 
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(ธ) ภาษเีงินได้ 
 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับปีประกอบดว้ยภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินได้
ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินไดร้อการตัดบัญชีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเวน้แต่ในส่วนท่ีเก่ียวกบัรายการท่ี
เก่ียวขอ้งในการรวมธุรกิจ หรือ รายการท่ีรับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้หรือก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
 
ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัไดแ้ก่ภาษีท่ีคาดว่าจะจ่ายช าระหรือไดรั้บช าระ โดยค านวณจากก าไรหรือขาดทุน
ประจ าปีท่ีตอ้งเสียภาษี โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดว่ามีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน ตลอดจนการ
ปรับปรุงทางภาษีท่ีเก่ียวกบัรายการในปีก่อนๆ  
 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบันทึกโดยค านวณจากผลแตกต่างชั่วคราวท่ีเกิดข้ึนระหว่างมูลค่าตามบัญชีของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินและจ านวนท่ีใชเ้พ่ือความมุ่งหมายทางภาษี  ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะไม่ถูกรับรู้เม่ือเกิด
จากผลแตกต่างชัว่คราวต่อไปน้ี  การรับรู้ค่าความนิยมในคร้ังแรก  การรับรู้สินทรัพยห์รือหน้ีสินในคร้ังแรกซ่ึง
เป็นรายการท่ีไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อก าไรขาดทุนทางบญัชีหรือทางภาษี และผล
แตกต่างท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและการร่วมคา้หากเป็นไปไดว้า่จะไม่มีการกลบัรายการในอนาคต
อนัใกล ้   
 
การวดัมูลค่าของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตอ้งสะทอ้นถึงผลกระทบทางภาษีท่ีจะเกิดจากลกัษณะวิธีการท่ีกลุ่ม
บริษทัคาดว่าจะไดรั้บผลประโยชน์จากสินทรัพยห์รือจะจ่ายช าระหน้ีสินตามมูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ีส้ินรอบ
ระยะเวลาท่ีรายงาน  
 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีวดัมูลค่าโดยใชอ้ตัราภาษีท่ีคาดว่าจะใชก้บัผลแตกต่างชัว่คราวเม่ือมีการกลบัรายการ 
โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน  
 
ในการก าหนดมูลค่าของภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  กลุ่มบริษทัตอ้งค านึงถึง
ผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษีท่ีไม่แน่นอนและอาจท าใหจ้ านวนภาษีท่ีตอ้งจ่ายเพ่ิมข้ึน และมีดอกเบ้ียท่ีตอ้ง
ช าระ  กลุ่มบริษทัเช่ือว่าไดต้ั้งภาษีเงินไดค้า้งจ่ายเพียงพอส าหรับภาษีเงินไดท่ี้จะจ่ายในอนาคต ซ่ึงเกิดจากการ
ประเมินผลกระทบจากหลายปัจจยั รวมถึง การตีความทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต  การ
ประเมินน้ีอยู่บนพ้ืนฐานการประมาณการและข้อสมมติฐาน และอาจจะเก่ียวข้องกับการตัดสินใจเก่ียวกับ
เหตุการณ์ในอนาคต ขอ้มูลใหม่ๆอาจจะท าให้กลุ่มบริษทัเปล่ียนการตดัสินใจโดยข้ึนอยู่กบัความเพียงพอของ
ภาษีเงินไดค้า้งจ่ายท่ีมีอยู่ การเปล่ียนแปลงในภาษีเงินไดค้า้งจ่ายจะกระทบต่อค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นงวดท่ีเกิด
การเปล่ียนแปลง 
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สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหักกลบไดเ้ม่ือกิจการมีสิทธิ
ตามกฎหมายท่ีจะน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหักกลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและ
ภาษีเงินไดน้ี้ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนัส าหรับหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษี
ต่างกนั ส าหรับหน่วยภาษีต่างกนันั้นกิจการมีความตั้งใจจะจ่ายช าระหน้ีสินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวด
ปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพยแ์ละจ่ายช าระหน้ีสินในเวลาเดียวกนั 
 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนว่าก าไรเพ่ือเสียภาษีใน
อนาคตจะมีจ านวนเพียงพอกบัการใชป้ระโยชนจ์ากผลแตกต่างชัว่คราวดงักล่าว  สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดั
บญัชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าท่ีประโยชนท์างภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง  
 

(น) การด าเนินงานที่ยกเลิก 
 

การด าเนินงานท่ียกเลิกเป็นส่วนประกอบของธุรกิจของกลุ่มบริษทั เป็นสายงานธุรกิจท่ีส าคญัหรือเขตภูมิศาสตร์
ท่ีแยกต่างหากท่ียกเลิกหรือถือไวเ้พ่ือขาย หรือเป็นบริษัทย่อยท่ีซ้ือมาเพ่ือขายต่อ โดยจัดประเภทเป็นการ
ด าเนินงานท่ียกเลิกเม่ือมีการขาย หรือ เม่ือเขา้เง่ือนไขของการถือไวเ้พ่ือขาย แลว้แต่เวลาใดจะเกิดข้ึนก่อน  เม่ือมี
การจดัประเภทเป็นการด าเนินงานท่ียกเลิก งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จท่ีแสดงเปรียบเทียบจะถูกปรับปรุงใหม่
เสมือนวา่ส่วนงานนั้นไดถู้กยกเลิกตั้งแต่ตน้งวดท่ีน ามาเปรียบเทียบ 

 
(บ) ก าไรต่อหุ้น 

 

กลุ่มบริษทัแสดงก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานและก าไรต่อหุ้นปรับลดส าหรับหุ้นสามญั ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน
ค านวณโดยการหารก าไรหรือขาดทุนของผูถื้อหุ้นสามญัของกลุ่มบริษทั ดว้ยจ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วง
น ้าหนกัท่ีออกจ าหน่ายระหว่างปี ก าไรต่อหุน้ปรับลดค านวณโดยการหารก าไรหรือขาดทุนของผูถื้อหุน้สามญัท่ี
ปรับปรุงดว้ยจ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัท่ีออกจ าหน่ายและปรับปรุงดว้ยจ านวนหุ้นสามญัท่ีซ้ือคืน 
และผลกระทบของตราสารท่ีอาจเปล่ียนเป็นหุน้สามญัปรับลดทั้งหมด  

 
(ป) รายงานทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 

 
ผลการด าเนินงานของส่วนงานท่ีรายงานต่อประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารของกลุ่มบริษทั (ผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุด
ดา้นการด าเนินงาน) จะแสดงถึงรายการท่ีเกิดข้ึนจากส่วนงานด าเนินงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการท่ีไดรั้บการ
ปันส่วนอยา่งสมเหตุสมผล 
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4  บุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั 
 

เพ่ือวตัถุประสงค์ในการจดัท างบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทั 
หากกลุ่มบริษทัมีอ านาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพลอยา่งมีสาระส าคญัต่อ
บุคคลหรือกิจการในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลบักนั โดยท่ีกลุ่มบริษทัมีควบคุม
เดียวกนัหรือการมีอิทธิพลอยา่งมีสาระส าคญัเดียวกนั การเก่ียวขอ้งกนัน้ีอาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ  
 
ความสมัพนัธ์ท่ีมีกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัหรือผูบ้ริหารส าคญั มีดงัน้ี 
 

ช่ือกจิการ 
ประเทศที่จดัตั้ง/

สัญชาติ ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

บริษทั ท่าเรือประจวบ จ ากดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ย บริษทัถือหุน้ร้อยละ 51.00 
  กรรมการร่วมกนั 

บริษทั เวสทโ์คสท ์เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ย บริษทัถือหุน้ร้อยละ 99.99    
กรรมการร่วมกนั 

บริษทั เหลก็แผ่นรีดเยน็ไทย จ ากดั 
(มหาชน) 

ไทย เป็นการร่วมคา้ บริษทัถือหุน้ร้อยละ 35.19        
กรรมการร่วมกนั           

บริษทั เครือสหวิริยา จ ากดั ไทย ผูถื้อหุน้ในบริษทั มีกรรมการร่วมกนั และมี
กรรมการบริษทัถือหุน้ทางตรงและทางออ้ม 

Vanomet Holding AG สวิตเซอร์แลนด ์ ผูถื้อหุน้และมีกรรมการร่วมกนั และมีกรรมการ
ร่วมกนัในบริษทัยอ่ย 

บริษทั สหวิริยา อินเตอร์ สตีล โฮลด้ิงส์ 
จ ากดั 

ไทย ผูถื้อหุ้นและมีกรรมการร่วมกนั และมีกรรมการ
ร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรง
และทางออ้ม 

บริษทั เหลก็แผ่นเคลือบไทย จ ากดั ไทย บริษทัเป็นผูถื้อหุน้และมีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั บางสะพานบาร์มิล จ ากดั  
    (มหาชน) 

ไทย มีกรรมการร่วมกนัและมีกรรมการบริษทัถือหุน้
ทางตรงและทางออ้ม 

บริษทั บี.เอส. เมทลั จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนัและมีกรรมการบริษทัถือหุ้น
ทางตรงและทางออ้ม 

บริษทั สหวิริยาเพลทมิล จ ากดั (มหาชน) ไทย มีกรรมการร่วมกนัและมีกรรมการบริษทัถือหุ้น
ทางตรงและทางออ้ม 

บริษทั ทรัพยสิ์น อาคารประภาวิทย ์จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนัและมีกรรมการบริษทัถือหุ้น
ทางตรงและทางออ้ม 

บริษทั อาคารเวสเทิร์น จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนัและมีกรรมการบริษทัถือหุ้น
ทางตรง 
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บริษทั บริการจดัการสหวิริยา จ ากดั  ไทย มีกรรมการร่วมกนัและมีกรรมการบริษทัถือหุ้น
ทางตรงและทางออ้ม 

บริษทั ซี. เอ. อาร์. เซอร์วิส จ ากดั ไทย มีกรรมการบริษทัถือหุน้ทางตรงและทางออ้ม 
บริษทั สหวิริยาพาณิชย ์คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 

 
ไทย มีกรรมการร่วมกนัและมีกรรมการบริษทัถือหุ้น

ทางตรงและทางออ้ม 
บริษทั ไลนท์รานสปอร์ต จ ากดั ไทย มีกรรมการบริษทัย่อยเป็นกรรมการร่วมกนัและมี

กรรมการบริษทัถือหุน้ทางตรงและทางออ้ม 
บริษทั สห สเปเชียล สตีล จ ากดั  ไทย มีกรรมการบริษทัถือหุน้ทางตรงและทางออ้ม 
บริษทั เรือล าเลียงบางปะกง จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนัและมีกรรมการบริษทัถือหุ้น

ทางตรงและทางออ้ม 
บริษทั ท่าเรือบางปะกง จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนัและมีกรรมการบริษทัถือหุ้น

ทางตรงและทางออ้ม 
บริษทั เอบีซี เทรดด้ิง จ ากดั  ไทย มีกรรมการบริษทัถือหุน้ทางออ้ม 
บริษทั สหวิริยา สตีล คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั

(เดิมช่ือ บริษทั โรงถลุงเหลก็สหวิริยา 
จ ากดั) 

ไทย มีกรรมการร่วมกนัและมีกรรมการบริษทัถือหุ้น
ทางตรงและทางออ้ม 

บริษทั ไทยสตีลเซลล ์จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนัและมีกรรมการบริษทัถือหุ้น
ทางตรงและทางออ้ม 

บริษทั ประจวบพฒันาดีเวลลอปเมน้ท ์
จ ากดั 

ไทย มีกรรมการร่วมกนัและมีกรรมการบริษทัถือหุ้น
ทางตรงและทางออ้ม 

บริษทั เอส วี แอล คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 
   (เดิมช่ือ บริษทั สหวิริยา โลจิสติกส์ 
จ ากดั) 

ไทย มีผูถื้อหุ้นและกรรมการร่วมกนัและมีกรรมการ
บริษทัถือหุน้ทางตรงและทางออ้ม 

 
Sahaviriya Shipping Limited ฮ่องกง มีผูถื้อหุ้นและกรรมการร่วมกนัและมีกรรมการ

บริษทัถือหุน้ทางตรงและทางออ้ม 
Vanomet AG สวิตเซอร์แลนด ์ มีผู ้ถือหุ้นร่วมกันและมีกรรมการร่วมกันใน

บริษทัยอ่ย 
Vanomet Finance AG สวิตเซอร์แลนด ์ มีผูถื้อหุน้ร่วมกนัและมีกรรมการร่วมกนัใน

บริษทัยอ่ย 
Vanomet International AG  สวิตเซอร์แลนด ์ มีผูถื้อหุน้ร่วมกนัและมีกรรมการร่วมกนัใน

บริษทัยอ่ย 
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Atlantic Steel AG สวิตเซอร์แลนด ์ มีผูถื้อหุน้ร่วมกนัและมีกรรมการร่วมกนัใน
บริษทัยอ่ย 

บริษทั บางปะกงเชพสตีล จ ากดั  ไทย มีกรรมการร่วมกนัและมีกรรมการบริษทัถือหุน้
ทางตรงและทางออ้ม 

บริษทั สตีลโพรเซสโฮลด้ิงส์ จ ากดั  ไทย มีกรรมการร่วมกนัและมีกรรมการบริษทัถือหุน้
ทางตรงและทางออ้ม 

บริษทั สหวิริยาแคปปิตอลโฮลด้ิงส์ จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนัและมีกรรมการบริษทัถือหุ้น
ทางตรงและทางออ้ม 

บริษทั ทรัพยสิ์น บางนา 26 จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนัและมีกรรมการบริษทัถือหุ้น
ทางตรงและทางออ้ม 

บริษทั พระราม 3 ท่าทราย จ ากดั  ไทย มีกรรมการร่วมกนัและมีกรรมการบริษทัถือหุ้น
ทางตรง 

บริษทั เคพี แคปปิตอล จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนัและมีกรรมการบริษทัถือหุ้น
ทางตรงและทางออ้ม 

บริษทั พิชยัเกษตรและท่ีดิน จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนัและมีกรรมการบริษทัถือหุ้น
ทางตรง 

บริษทั ลอง สตีล เทรดด้ิง จ ากดั  ไทย มีกรรมการร่วมกนัและมีกรรมการบริษทัถือหุ้น
ทางตรงและทางออ้ม 

บริษทั เครดิตฟองซิเอร์ สหวิริยา จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนัและมีกรรมการบริษทัถือหุ้น
ทางตรง 

บริษทั สหวิริยาออร์คิด จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนัและมีกรรมการบริษทัถือหุ้น
ทางตรงและทางออ้ม 

บริษทั ทรัพยสิ์น สุรศกัด์ิเมืองชล จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนัและมีกรรมการบริษทัถือหุ้น
ทางตรงและทางออ้ม 

บริษทั บางสะพาน สตีล เทรดด้ิง จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนัและมีกรรมการบริษทัถือหุ้น
ทางตรง 

บริษทั ซีบีเอส คอนซลัแทนท ์จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนัและมีกรรมการบริษทัถือหุ้น
ทางตรง 

บริษทั บางปะกง สตีล โฮลด้ิงส์ จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนัและมีกรรมการบริษทัถือหุ้น
ทางตรงและทางออ้ม 

บริษทั ทองเรียลเอสเตท จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนัและมีกรรมการบริษทัถือหุ้น
ทางตรงและทางออ้ม 
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บริษทั กฤษณา เรสซิเดนท ์จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนัและมีกรรมการบริษทัถือหุ้น
ทางตรงและทางออ้ม 

บริษทั โกรวท์ วอเตอร์วูด้ส์ จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนัและมีกรรมการบริษทัถือหุ้น
ทางตรงและทางออ้ม 

บริษทั ทรัพยสิ์น ช่องลม จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนัและมีกรรมการบริษทัถือหุ้น
ทางตรงและทางออ้ม 

บริษทั ทรัพยสิ์น ชุมพรธานี จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนัและมีกรรมการบริษทัถือหุ้น
ทางตรงและทางออ้ม 

บริษทั ทรัพยสิ์น ซอยไฮแลนด ์จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนัและมีกรรมการบริษทัถือหุ้น
ทางตรงและทางออ้ม 

บริษทั ทรัพยสิ์น ลานพระราม 3 จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนัและมีกรรมการบริษทัถือหุ้น
ทางตรงและทางออ้ม 

บริษทั ประจวบ สตีล จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนัและมีกรรมการบริษทัถือหุ้น
ทางออ้ม 

บริษทั ป้อมพระจุลสตีล จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนัและมีกรรมการบริษทัถือหุ้น
ทางออ้ม 

บริษทั บางปลากดสตีล จ ากดั  ไทย มีกรรมการร่วมกนัและมีกรรมการบริษทัถือหุ้น
ทางออ้ม 

บริษทั พาณิชยโ์ฮลด้ิงส์ จ ากดั  ไทย มีกรรมการร่วมกนัและมีกรรมการบริษทัถือหุ้น
ทางตรงและทางออ้ม 

บริษทั เอส เอส พี แอสเซท จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนัและมีกรรมการบริษทัถือหุ้น
ทางตรงและทางออ้ม 

บริษทั เอสวี นิททนั จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนัและมีกรรมการบริษทัถือหุ้น
ทางออ้ม 

บริษทั พระประแดงเชฟสตีล จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนัและมีกรรมการบริษทัถือหุ้น
ทางออ้ม 

บริษทั อมัรินทร์สตีล จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนัและมีกรรมการบริษทัถือหุ้น
ทางตรงและทางออ้ม 

บริษทั กิมเฮ่งเซง้เหลก็กลา้ จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนัและมีกรรมการบริษทัถือหุ้น
ทางตรงและทางออ้ม 

บริษทั สหแลนดพ์ร็อพเพอต้ีโฮลด้ิงส์ 
จ ากดั 

ไทย มีกรรมการร่วมกนัและมีกรรมการบริษทัถือหุ้น
ทางออ้ม 
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บริษทั เอส ซี เจ แอนด ์แอสโซซิเอทส์ 
จ ากดั 

ไทย มีกรรมการร่วมกนัและมีกรรมการบริษทัถือหุ้น
ทางตรงและทางออ้ม 

บริษทั สินทรัพย ์ที ซี เอช จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนัและมีกรรมการบริษทัถือหุ้น
ทางตรงและทางออ้ม 

บริษทั ธนารมย ์พร็อพเพอร์ต้ี เซลล ์จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนัและมีกรรมการบริษทัถือหุ้น
ทางตรงและทางออ้ม 

บริษทั ทิพยสมบติั จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนัและมีกรรมการบริษทัถือหุ้น
ทางออ้ม 

บริษทั รักษาความปลอดภยั เวสเทิร์น 
จ ากดั 

ไทย มีกรรมการร่วมกนั 

ผูบ้ริหารส าคญั ไทย บุคคล ท่ี มีอ านาจและความ รับผิดชอบการ
วางแผนสั่งการและควบคุมกิจกรรมต่างๆ ของ
กิจการไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม ทั้งน้ี รวมถึง
กรรมการของกลุ่มบริษทั (ไม่ว่าจะท าหนา้ท่ีใน
ระดบับริหารหรือไม่) 
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นโยบายการก าหนดราคาส าหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 

 
รายการธุรกจิ นโยบายการก าหนดราคากบับริษทัย่อยและการร่วมค้า นโยบายการก าหนดราคากบับริษทัที่เกี่ยวข้องกนั 

   

ขายสินคา้และวตัถุดิบ ราคาเดียวกนักบัท่ีขายให้บุคคลภายนอกซ่ึงข้ึนอยู่กับ
ป ริมาณการสั่ ง ซ้ื อและปัจจัยก ารตลาด อ่ืนๆ  ท่ี
เก่ียวขอ้ง  

ราคาเดียวกนักบัท่ีขายให้บุคคลภายนอกซ่ึงข้ึนอยูก่บั
ปริมาณการสั่ง ซ้ือและปัจจัยการตลาดอ่ืนๆ  ท่ี
เก่ียวขอ้ง 

การให้บริการท่าเรือ รายได้จากการให้บริการท่าเทียบเรือก าหนดราคาตาม
อตัราท่ีก าหนดโดยกระทรวงคมนาคม และข้ึนอยูก่บั
ปริมาณการให้บริการและปัจจัยการตลาดอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง 

รายไดจ้ากการให้บริการท่าเทียบเรือก าหนดราคาตาม
อตัราท่ีก าหนด โดยกระทรวงคมนาคม และข้ึนอยู่
กบัปริมาณการให้บริการและปัจจยัการตลาดอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง 

การให้บริการอ่ืน รายได้จากการให้บริการและการให้บริการงานซ่อม
บ ารุงก าหนดราคาตามสัญญา และเง่ือนไขทางการคา้
ทัว่ไป 

รายได้จากการให้บริการและการให้บริการงานซ่อม
บ ารุงก าหนดราคาตามสัญญา และเง่ือนไขทางการ
คา้ทัว่ไป 

รายไดเ้งินปันผล ตามสิทธิท่ีจะไดรั้บเงินปันผล ตามสิทธิท่ีจะไดรั้บเงินปันผล 

รายไดอ่ื้น รายไดจ้ากการขายเศษวสัดุก าหนดราคาขายตามน ้าหนกั
ของเศษวสัดุตามอตัราท่ีบริษทัก าหนด 

รายได้จากการส่งเจ้าหน้าท่ีบริหารไปปฏิบัติงานใน
บริษทัยอ่ยและการร่วมคา้เป็นไปตามสัญญาท่ีตกลง
ร่วมกนั 

รายได้จากขายเศษวสัดุก าหนดราคาขายตามน ้ าหนัก
ของเศษวสัดุตามอตัราท่ีบริษทัก าหนด 

รายได้จากการส่งเจ้าหน้าท่ีบริหารไปปฏิบัติงานใน
บริษัทท่ีเก่ียวข้องกันเป็นไปตามสัญญาท่ีตกลง
ร่วมกนั 

ซ้ือสินคา้ รายการซ้ือสินค้าเพ่ือใช้ในการผลิตก าหนดราคาตาม
ราคาและเง่ือนไขทางการคา้เช่นเดียวกนัลูกคา้ทัว่ไป
ส าหรับรายการประเภทเดียวกนั  

รายการซ้ือเหล็กแท่งแบนระหวา่งบริษทัและบริษทัยอ่ย 
ส่วนหน่ึงถูกก าหนดโดยสูตรค านวณราคาท่ีไดต้กลง
กนัไวแ้ลว้ 

ซ้ือลูกรีด ก าหนดราคาตามท่ีตกลงร่วมกนั 

รายการซ้ือสินคา้เพ่ือใช้ในการผลิตก าหนดราคาตาม
ราคาตลาด 

รับบริการอ่ืน ค่าบริการงานซ่อมบ ารุงก าหนดราคาตามสัญญาซ่อม
บ ารุงระยะยาวซ่ึงอาจมีการปรับเปล่ียนได้ตามความ
เหมาะสมของสภาพธุรกิจ 

ค่าขนส่งสินค้าก าหนดราคาตามน ้ าหนักของสินค้า
และระยะทางตามอตัราท่ีก าหนดไวใ้นสญัญาขนส่ง 

ค่าเช่าคลงัสินคา้ก าหนดราคาตามสญัญาเช่า 

ค่าบริการตดัเหล็กก าหนดราคาตามสญัญา 

รับบริการท่าเรือ ค่าบริการท่าเทียบเรือก าหนดราคาตามอตัราท่ีก าหนด
โดยกระทรวงคมนาคม และข้ึนอยู่กับปริมาณการ
ให้บริการและปัจจยัการตลาดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร ค่าบริการท่าเทียบเรือก าหนดราคาตามอตัราท่ีก าหนด
โดยกระทรวงคมนาคม และข้ึนอยู่กับปริมาณการ
ให้บริการและปัจจยัการตลาดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

ค่าขนส่งในประเทศก าหนดราคาตามน ้ าหนักของ
สินคา้และระยะทางตามอตัราท่ีก าหนดไวใ้นสัญญา
ขนส่ง 

ค่าเช่าส านกังานก าหนดราคาตามสญัญาเช่า 

ค่าคอมมิชชัน่ก าหนดราคาตามสญัญา 
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รายการท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สรุปได้
ดงัน้ี 
 

    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2561 2560 2561 2560 

บริษทัย่อย     
ซ้ือสินคา้และบริการ - - 414,066 430,694 
รายไดเ้งินปันผล - - 91,800 56,100 
รายไดอ่ื้น - - 17,323 18,901 
ตน้ทุนการจดัจ าหน่ายและค่าใชจ่้าย 
     ในการบริหาร 

- - 15 - 

     
การร่วมค้า     
ขายสินคา้ 2,125,998 2,251,010 2,125,998 2,251,010 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ - 96,962 - - 
ซ้ือสินคา้และบริการ - 3,062 - 3,062 
รายไดอ่ื้น 14,847 17,306 14,843 17,306 
รายไดเ้งินปันผล - - 22,601 - 
ตน้ทุนการจดัจ าหน่ายและค่าใชจ่้าย 
     ในการบริหาร 

229 462 226 455 

     
บุคคลหรือกจิการอ่ืนที่เกีย่วข้องกนั     
ขายสินคา้ 2,692,562 3,572,147 2,692,562 3,572,147 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 111,869 11,493 - - 
ซ้ือสินคา้และบริการ (รวมค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ี 
     เก่ียวขอ้ง) 

 
214,782 

 
128,165 

 
197,990 

 
127,412 

รายไดอ่ื้น 51,263 7,299 49,102 4,998 
ตน้ทุนการจดัจ าหน่ายและค่าใชจ่้าย 
     ในการบริหาร 

510,260 393,949 505,255 386,576 
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    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2561 2560 2561 2560 

ค่าตอบแทนผู้บริหารส าคัญ     
 ผลประโยชนร์ะยะสั้น 92,273 85,066 78,703 71,547 
 เงินชดเชยตามกฎหมาย 2,556 2,430 2,556 2,430 
 ผลประโยชนร์ะยะยาวอ่ืน 79 16 79 16 

 รวมค่าตอบแทนผู้บริหารส าคัญ 94,908 87,512 81,338 73,993 
  

ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 
    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2561 2560 2561 2560 

ลกูหน้ีการค้า – บุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั     
การร่วมค้า     
บริษทั เหลก็แผ่นรีดเยน็ไทย จ ากดั (มหาชน) 70,558 41,954 64,036 22,266 
     
บุคคลหรือกจิการอ่ืนที่เกีย่วข้องกนั     
บริษทั บี.เอส. เมทลั จ ากดั 1,876,515 1,838,312 1,876,500 1,838,312 
บริษทั สหวิริยาพาณิชย ์คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 1,822,424 1,837,557 1,822,424 1,837,558 
อ่ืนๆ 2,356 1,425 - - 

รวม 3,771,853 3,719,248 3,762,960 3,698,136 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (2,736,667) (2,736,667) (2,736,667) (2,736,667) 

สุทธิ 1,035,186 982,581 1,026,293 961,469 
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    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2561 2560 2561 2560 

ลกูหน้ีอื่น - บุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั     
บริษทัย่อย     
บริษทั เวสทโ์คสท ์เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั - - 43,404 36,904 
บริษทั ท่าเรือประจวบ จ ากดั - -                 53 - 
     
การร่วมค้า     
บริษทั เหลก็แผ่นรีดเยน็ไทย จ ากดั (มหาชน) 3 1,731 3 23 
     
บุคคลหรือกจิการอ่ืนที่เกีย่วข้องกนั     
Vanomet AG (เป็นเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินคา้) 262,512 267,190 262,512 267,190 
Vanomet International AG (เป็นเงินจ่าย
ล่วงหนา้ค่าสินคา้) 43,850 - 43,850 - 

บริษทั สหวิริยาเพลทมิล จ ากดั (มหาชน) สุทธิ 
   จากส ารองหน้ีสงสยัจะสูญจ านวน 48 ลา้น
บาท - - - - 

บริษทั ไลนท์รานสปอร์ต จ ากดั 104 - - - 
บริษทั บี.เอส. เมทลั จ ากดั สุทธิจากส ารองหน้ี
สงสยัจะสูญ จ านวน 17 ลา้นบาท - - - - 

อ่ืนๆ 1,059 1,388 983 952 
รวม 307,528 270,309 350,805 305,069 
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    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2561 2560 2561 2560 

รายได้ค้างรับ     
บริษทัย่อย     
บริษทั เวสทโ์คสท ์เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั - - 549 459 
     
การร่วมค้า     
บริษทั เหลก็แผ่นรีดเยน็ไทย จ ากดั (มหาชน) 5,462 290 174 290 
     
บุคคลหรือกจิการอ่ืนที่เกีย่วข้องกนั     
บริษทั เหลก็แผ่นเคลือบไทย จ ากดั 4,966 4,625 4,966 4,625 
บริษทั บางสะพานบาร์มิล จ ากดั (มหาชน) 4,652 5,036 4,652 5,036 
บริษทั บี.เอส. เมทลั จ ากดั 139 136 139 136 

รวม 15,219 10,087 10,480 10,546 

 

    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2561 2560 2561 2560 

เจ้าหนี้การค้า - บุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั     
บริษทัย่อย     
บริษทั เวสทโ์คสท ์เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั - - 16,177 9,210 
บริษทั ท่าเรือประจวบ จ ากดั - - 3,108 11,849 
     
บุคคลหรือกจิการอ่ืนที่เกีย่วข้องกนั     
บริษทั บี.เอส. เมทลั จ ากดั 530 37 530 37 
บริษทั รักษาความปลอดภยั  เวสเทิร์น จ ากดั 266 217 - - 
บริษทั เอส วี แอล คอเปอร์เรชัน่ จ ากดั 13,293 43,410 13,283 43,392 
อ่ืนๆ 79 73 41 40 

รวม 14,168 43,737 33,139 64,528 
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    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2561 2560 2561 2560 

เจ้าหนี้อื่น - บุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั     
บริษทัย่อย     
บริษทั ท่าเรือประจวบ จ ากดั - - - 2,209 
บริษทั เวสทโ์คสท ์เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั - - 5,299 1,601 
     
การร่วมค้า     
บริษทั เหลก็แผ่นรีดเยน็ไทย จ ากดั (มหาชน) 98,235 - 98,235 - 
     
บุคคลหรือกจิการอ่ืนที่เกีย่วข้องกนั     
บริษทั ทรัพยสิ์นอาคารประภาวิทย ์จ ากดั 219 335 219 335 
บริษทั ไทยสตีลเซลส์ จ ากดั 2,687 - 2,327 - 
บริษทั เอส วี แอล คอเปอร์เรชัน่ จ ากดั 22,247 35,289 22,247 35,281 
บริษทั บี.เอส. เมทลั จ ากดั 13,866 - 13,866 - 
อ่ืนๆ 6,086 6,098 5,889 5,393 

รวม 143,340 41,722 148,082 44,819 
 
 
 

    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2561 2560 2561 2560 

เงินกู้ยมืระยะส้ัน - กจิการที่เกีย่วข้องกนั     
บริษทัย่อย     
บริษทั ท่าเรือประจวบ จ ากดั - - 7,991 7,991 

รวม - - 7,991 7,991 
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รายการเคล่ือนไหวระหวา่งปีส าหรับเงินกูย้ืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีดงัน้ี 
 

    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2561 2560 2561 2560 

บริษทัย่อย     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม - - 7,991 7,991 
ไม่เปล่ียนแปลง - - - - 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม - - 7,991 7,991 

     
บุคคลหรือกจิการอ่ืนที่เกีย่วข้องกนั     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม - 223,274 - 223,274 
เพ่ิมข้ึน - - - - 
ลดลง - (223,274) - (223,274) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม - - - - 

 

 

กรรมการบริษทัซ่ึงเป็นเจา้หน้ีตามสัญญาเงินกู ้จ  านวน 637 ลา้นบาทไดท้ าหนังสือสัญญาซ้ือขายและโอนสิทธิ
เรียกร้อง เม่ือวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2559 ให้แก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 2 แห่งคือ บริษทั สหวิริยาเพลทมิล จ ากัด 
(มหาชน) จ านวน 413.7 ลา้นบาท และ บริษทั บี เอส เมทลั จ ากดั จ านวน 223.3 ลา้นบาท โดยในปี 2558 ทาง
บริษทั สหวิริยาเพลทมิล จ ากดั(มหาชน) น ายอดหน้ีท่ีไดรั้บโอนสิทธิเรียกร้องมาหักกลบลบหน้ีกบัยอดลูกหน้ี
การคา้และลูกหน้ีอ่ืนท่ีมีกบับริษทั และท าให้บริษทัตอ้งบนัทึกยอดเจา้หน้ีท่ีตอ้งจ่ายคืนบริษทั สหวิริยาเพลทมิล 
จ ากดั (มหาชน) จ านวน 4.3 ลา้นบาท และในปี 2560 ทางบริษทั บี เอส เมทลั จ ากดั น ายอดหน้ีท่ีไดรั้บโอนสิทธิ
เรียกร้องมาหกักลบลบหน้ีกบัยอดลูกหน้ีการคา้ท่ีมีกบับริษทั จ านวน 223.3 ลา้นบาท 
 

สัญญาที่มีสาระส าคัญกบับุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั 
 
สัญญาการร่วมค้า  
 
เม่ือวนัท่ี 20 มกราคม 2558 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงไดท้ าสัญญาการร่วมคา้ร่วมกบับริษทัในประเทศแห่งหน่ึง เพ่ือ
การร่วมคา้ส าหรับรับงานจากการรถไฟแห่งประเทศไทย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 การร่วมคา้ดงักล่าวยงัมิได้
ด าเนินงานเชิงพาณิชย ์
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5  เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 
    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2561 2560 2561 2560 
เงินสดในมือ 699 702 600 600 
เงินฝากธนาคาร 755,131 1,558,068 690,651 1,472,242 

รวม 755,830 1,558,770 691,251 1,472,842 

 
6 ลูกหนีก้ารค้า  

    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2561 2560 2561 2560 
     
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 4) 3,771,853 3,719,248 3,762,960 3,698,136 
กิจการอ่ืนๆ 402,726 507,323 324,594 492,309 

รวม 4,174,579 4,226,571 4,087,554 4,190,445 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (3,021,485) (3,021,545) (3,020,476) (3,020,476) 

สุทธิ 1,153,094 1,205,026 1,067,078 1,169,969 

 
การวิเคราะห์อายขุองลูกหน้ีการคา้มีดงัน้ี 

    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2561 2560 2561 2560 

บุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั     
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 71,438 234,491 64,036 216,546 
เกินวนัครบก าหนดช าระ     
 นอ้ยกวา่  3  เดือน 165,981 519,390 164,490 516,233 
    3-6 เดือน 1,042,429 1,433,105 1,042,429 1,433,095 
    6-12 เดือน 1,172,003 1,532,262 1,172,003 1,532,262 
    มากกวา่  12 เดือน 1,320,002 - 1,320,002 - 

 3,771,853 3,719,248 3,762,960 3,698,136 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (2,736,667) (2,736,667) (2,736,667) (2,736,667) 

 1,035,186 982,581 1,026,293 961,469 
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    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2561 2560 2561 2560 

บุคคลหรือกจิการอ่ืนๆ     
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 82,328 185,166 19,167 176,263 
เกินวนัครบก าหนดช าระ     
 นอ้ยกวา่  3 เดือน 34,242 2,157 21,409 - 
    3-6 เดือน 209        32,237 209        32,237 
    6-12 เดือน 761          2,617 - - 
 มากกวา่ 12  เดือน 285,186 285,146 283,809 283,809 
 402,726 507,323 324,594 492,309 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (284,818) (284,878) (283,809) (283,809) 
 117,908 222,445 40,785 208,500 

สุทธิ 1,153,094 1,205,026 1,067,078 1,169,969 
 

 

โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทัมีระยะเวลาตั้งแต่ 5 ถึง 90 วนั  
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ผูบ้ริหารของบริษทัไม่ไดพิ้จารณาตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญเพ่ิมเติม เน่ืองจากผูบ้ริหาร
คาดว่าจะไดรั้บช าระหน้ีจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีคา้งช าระเกินก าหนด ปัจจุบนับริษทัยงัคงมีการขายสินคา้
ใหก้บักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยมีเง่ือนไขการรับช าระเงินตามท่ีระบุไวใ้นแผนฟ้ืนฟูกิจการ 
 



 
 

39 

7  สินค้าคงเหลือ 
    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2561 2560 2561 2560 
     
สินคา้ส าเร็จรูป 2,846,780 2,189,583 2,859,875 2,189,583 
สินคา้ระหวา่งผลิต 24,103 6,876 - - 
วตัถุดิบ 1,711,265 2,541,168 1,709,306 2,537,102 
วสัดุโรงงานและอะไหล่ 787,549 752,806 787,549 752,806 
สินคา้ภายใตส้ญัญาซ้ือขายและการส่งมอบ
กรรมสิทธิสินคา้และการบริหาร             
(หมายเหต ุ18) 

 
 

2,556,226 

 
 

982,316 

 
 

2,556,226 

 
 

982,316 
สินคา้ระหวา่งทาง 2,593,327 1,309,923 2,593,327 1,309,924 
 10,519,250 7,782,672 10,506,283 7,771,731 
หัก ค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ลดลง (846,324) (414,353) (846,324) (414,353) 

รวม 9,672,926 7,368,319 9,659,959 7,357,378 
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8  สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน 
 

    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2561 2560 2561 2560 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้  26,739   22,356   18,353   15,775  
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินคา้และวสัดุส้ินเปลือง  39,397   787,391   39,397   787,391  
รายไดค้า้งรับ  49,409   27,156   10,480   10,547  
ลูกหน้ีกรมสรรพากร  81,091   34,867   73,934   34,867  
ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย  43,803   37,344   3,175   6,926  
อ่ืนๆ  10,221   9,900   5,201   4,721  

รวม  250,660   919,014   150,540  860,227  
ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ  (8,032)  (8,032)  (8,032)  (8,032) 

สุทธิ  242,628   910,982   142,508   852,195  

     
 
9  เงนิฝากสถาบันการเงนิที่มข้ีอจ ากดัในการใช้ 

 
บริษทัไดน้ าเงินฝากสถาบนัการเงินวางเป็นหลกัประกนัสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (forword 
Contract) ตามสัญญาดงักล่าว บริษทัไม่สามารถน าเงินฝากธนาคารในบญัชีไปใชไ้ดต้ามอตัราท่ีก าหนดของอายุ
สญัญาฯ 
 
บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดน้ าเงินฝากประจ า ไปค ้าประกนักบัธนาคารในการออกหนงัสือค ้าประกนั 
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10 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย 
 
เงินลงทุนในบริษทัย่อย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 
 

  หน่วย : พนับาท 
  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
สดัส่วน                    

ความเป็นเจา้ของ ทุนช าระแลว้       ราคาทุน การดอ้ยค่า ราคาทุน-สุทธิ 
เงินปันผลรับ         
ส าหรับปี 

  2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

  (ร้อยละ) (ร้อยละ)           
บริษทั ท่าเรือประจวบ จ ากดั บริการท่าเรือน ้ าลึกและ             
   บริการขนถ่ายสินคา้             
   ส าหรับเรือเดินทะเล 51.00 51.00 400,000 400,000 204,000 204,000 - - 204,000 204,000 91,800 56,100 
บริษทั เวสทโ์คสท ์ 

เอน็จิเนียร่ิง จ  ากดั 
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 91,800 56,100 
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11  ส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มอี านาจควบคุม  
 

ตารางต่อไปน้ีสรุปขอ้มูลเก่ียวกบับริษทัยอ่ยแต่ละรายของกลุ่มบริษทัท่ีมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมท่ีมี
สาระส าคญัก่อนการตดัรายการระหวา่งกนั 

    หน่วย : พนับาท 
 31 ธันวาคม 2561 

 บริษทั ท่าเรือ
ประจวบ 
จ ากดั 

บริษทัย่อยอ่ืน
ที่ไม่มี

สาระส าคัญ 
ตดัรายการ
ระหว่างกนั รวม 

ร้อยละของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 49    
สินทรัพยห์มุนเวียน 80,402    
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 1,205,950    
หน้ีสินหมุนเวียน (16,201)    
หน้ีสินไม่หมุนเวียน (42,645)    

สินทรัพย์สุทธิ 1,227,506    

มูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 601,478 - (38,560) 562,918 
     
รายได ้ 283,130    
ก าไร 74,186    

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน -    

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 74,186    

ก าไรท่ีแบ่งใหก้บัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 36,351 - (3,317) 33,034 
     
กระแสเงินสดไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน 170,354    
กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (6,151)    
กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน 
 (เงินปันผลท่ีจ่ายใหก้บัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจ
ควบคุม: 88.2 ลา้นบาท) (180,314)    

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ (16,111)    
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    หน่วย : พนับาท 
 31 ธันวาคม 2560 

 บริษทั ท่าเรือ
ประจวบ 
จ ากดั 

บริษทัย่อยอ่ืน
ที่ไม่มี

สาระส าคัญ 
ตดัรายการ
ระหว่างกนั รวม 

ร้อยละของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 49    
สินทรัพยห์มุนเวียน 102,376    
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 1,290,265    
หน้ีสินหมุนเวียน (17,025)    
หน้ีสินไม่หมุนเวียน (42,296)    
สินทรัพย์สุทธิ 1,333,320    

มูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 653,327 9 (35,252) 618,084 
     
รายได ้ 238,387    
ก าไร 52,122    
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน -    
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 52,122    
ก าไรท่ีแบ่งใหก้บัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 25,540 8 (3,297) 22,251 
     
กระแสเงินสดไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน 144,200    
กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (8,839)    
กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน 
 (เงินปันผลท่ีจ่ายใหก้บัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจ
ควบคุม: 53.9 ลา้นบาท) 

 
 

(129,005)    
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ 6,355    
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12 เงนิลงทุนในการร่วมค้า 

 
เงินลงทุนในการร่วมคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 

   หน่วย : พนับาท 
  งบการเงนิรวม 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
สดัส่วน                    

ความเป็นเจา้ของ ทุนช าระแลว้       ราคาทุน ส่วนไดเ้สีย 
ส่วนแบ่งก าไร

(ขาดทุน) ส าหรับปี 
เงินปันผลรับ       
ส าหรับปี 

  2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
  (ร้อยละ) (ร้อยละ)           
บริษทั เหลก็แผน่รีดเยน็ไทย 
จ ากดั (มหาชน) 

ผลิตและจ าหน่าย 
 เหล็กแผน่รีดเยน็ 
 ชนิดมว้น 35.19 35.19 4,816,350 4,816,350 3,817,962 3,817,962 2,598,112 2,709,650 (88,937) 3,318 22,601 - 

รวม      3,817,962 3,817,962 2,598,112 2,709,650 (88,937) 3,318 22,601 - 

 
 
บริษทั เหลก็แผ่นรีดเยน็ไทย จ ากดั (มหาชน) ด าเนินธุรกิจในประเทศไทย  

 
บริษทัไดจ้ าน าหุ้นสามญั จ านวน 150,176,007 หุ้น ในการร่วมคา้ บริษทั เหล็กแผ่นรีดเยน็ไทย จ ากดั (มหาชน) ไวก้บั บริษทั มารูเบนี-อิโตชู สตีล อินคอร์   
เปอเรชั่น ส าหรับวงเงินสินเช่ือการคา้ท่ีบริษทั มารูเบนี-อิโตชู สตีล อินคอร์เปอเรชั่น ให้แก่ บริษทั สหวิริยาสตีลอินดสัตรี ยูเค จ ากดั  และบริษทัไดต้ั้ ง
ประมาณการหน้ีสินจากการน าหุน้สามญัในการร่วมคา้ บริษทั เหลก็แผน่รีดเยน็ไทย จ ากดั (มหาชน) ไปค ้าประกนักบับริษทั มารูเบนี-อิโตชู สตีล  อินคอร์เปอ
เรชัน่ เป็นจ านวนเงิน 513 ลา้นบาท  
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   หน่วย : พนับาท 
  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
สดัส่วน                    

ความเป็นเจา้ของ ทุนช าระแลว้       ราคาทุน การดอ้ยค่า ราคาทนุ-สุทธิ 
เงินปันผลรับ             
ส าหรับปี 

  2561  2560 2561  2560 2561  2560 2561  2560 2561  2560 2561  2560 
  (ร้อยละ) (ร้อยละ)           
บริษทั เหลก็แผน่รีดเยน็ไทย 
จ ากดั (มหาชน) 

ผลิตและจ าหน่าย 
 เหล็กแผน่รีดเยน็ 
 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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การร่วมค้า 

 

ตารางต่อไปน้ีสรุปขอ้มูลทางการเงินของการร่วมคา้ท่ีรวมอยู่ในงบการเงินของการร่วมคา้ ปรับปรุงดว้ยการปรับ
มูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีซ้ือ การกระทบยอดรายการระหว่างขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปดงักล่าวกบัมูลค่าตามบญัชี
ของส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในกิจการเหล่าน้ี  

  หน่วย : พนับาท 
 2561 2560 

   
รายได ้ 14,779,454 12,773,280 
ก าไรจากการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง (199,819) 40,401 
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน (5,010) 939 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม (204,829) 41,340 

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม (132,750) 26,792 
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของผูถู้กลงทุน (72,079) 14,548 
   
สินทรัพยห์มุนเวียน 4,041,665 3,857,403 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 3,749,501 3,702,885 
หน้ีสินหมุนเวียน (2,624,069) (2,218,314) 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน (147,320) (53,151) 

สินทรัพย์สุทธิ 5,019,777 5,288,823 

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 3,253,317 3,427,686 
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของผูถู้กลงทุน 1,766,460 1,861,137 
   
ส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในสินทรัพยสุ์ทธิของผูถู้กลงทุน  

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2,709,650 2,706,332 
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส่วนท่ีเป็นของกลุ่มบริษทั (88,937) 3,318 
เงินปันผลรับ (22,601) - 

มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียในผู้ถูกลงทุน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2,598,112 2,709,650 
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หนีสิ้นที่อาจเกดิขึน้และภาระผูกพนัที่เกีย่วกบัการร่วมค้า 
 

 2561 2560 
หนีสิ้นท่ีอาจเกิดขึน้ซ่ึงเกิดขึน้โดยตรงกับกลุ่มบริษัท   
ส่วนแบ่งของกลุ่มบริษทัในหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนของ 
    การร่วมคา้ 

9 ลา้นบาท 9 ลา้นบาท 

 

ภาระผูกพันเก่ียวกับการลงทุนของกลุ่มบริษัทตามส่วนได้เสีย
ท่ีมใีนการร่วมค้า 

ส่วนแบ่งในภาระผกูพนัของกลุ่มบริษทัในการร่วมคา้ 

  

 -  จากรายจ่ายฝ่ายทุน 
 
 
 

60 ลา้นบาท 
0.39 ลา้นเหรียญสหรัฐ 
และ 179 ลา้นเยนญ่ีปุ่น 

87 ลา้นบาท 
0.18 ลา้นเหรียญสหรัฐ 

0.25 ลา้นเยนญ่ีปุ่น 
0.11 ลา้นปอนด ์
และ 0.11 ลา้นยโูร 

   -  จากสญัญาเช่าด าเนินงานท่ียกเลิกไม่ได ้ 7 ลา้นบาท 7 ลา้นบาท 
   -  จากสญัญาซ้ือวตัถุดิบและสารเคมี                                                   6.62 ลา้นบาท 

และ 3.59 ลา้นเหรียญ
สหรัฐ 

103 ลา้นบาท 
และ 13.51 ลา้นเหรียญ

สหรัฐ 
   -  จากสญัญาอ่ืนๆ 13 ลา้นบาท  

และ 11 ลา้นเยนญ่ีปุ่น 
11 ลา้นบาท  

  และ 11 ลา้นเยนญ่ีปุ่น 
 

 

ผูบ้ริหารไดท้ดสอบการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในการร่วมคา้ โดยพิจารณามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนจากมูลค่าจากการ
ใชข้องสินทรัพยซ่ึ์งวดัมูลค่าโดยการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากการด าเนินงานต่อเน่ืองของ 
การร่วมคา้ โดยมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนสูงกวา่มูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
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13  เงนิลงทุนระยะยาวอ่ืน 

 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 

   หน่วย : พนับาท 
  งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
สดัส่วน                    

ความเป็นเจา้ของ ทุนช าระแลว้       ราคาทุน การดอ้ยค่า ราคาทุน-สุทธิ 
เงินปันผลรับ     
ส าหรับปี 

  2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
  (ร้อยละ) (ร้อยละ)           
บริษทั เหลก็แผน่เคลือบไทย 

จ ากดั 
ผลิตและจ าหน่ายเหล็กแผ่น

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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14 ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์  
 

       หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม 
 
 ท่ีดินและส่วน       

ปรับปรุงท่ีดิน 
อาคารโรงงาน
และส านกังาน 

เคร่ืองจกัร 
เคร่ืองมือ  และ
อุปกรณ์โรงงาน 

เคร่ืองตกแต่ง 
ติดตั้งและเคร่ืองใช้

ส านกังาน ยานพาหนะ 
สินทรัพยร์ะหวา่ง
ก่อสร้างและติดตั้ง รวม 

ราคาทุน          

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 1,627,704 2,058,477 18,930,891 203,154 99,161 500,801 23,420,188 
เพ่ิมข้ึน 615 334 76,873 28,194 52 274,535 380,603 
โอน  - 745 105,705 1,143 - (107,593) - 
โอนเป็นตน้ทุนสินคา้คงเหลือ - - - - - (186,709) (186,709) 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - - (94,417) (22,325) (514) - (117,256) 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560 1,628,319 2,059,556 19,019,052 210,166 98,699 481,034 23,496,826 
เพ่ิมข้ึน - 1,190 82,764 17,455 7,531 369,459 478,399 
รับโอนจากสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - - - 6,192 - - 6,192 
โอน  1,495 40,417 49,432 8,936 - (100,280) - 
โอนเป็นตน้ทุนสินคา้คงเหลือ - - - - - (183,000) (183,000) 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย (460) - (23,029) (11,896) (2,487) (3) (37,875) 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561 1,629,354 2,101,163 19,128,219 230,853 103,743 567,210 23,760,542 
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       หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม 
 
 ท่ีดินและส่วน       

ปรับปรุงท่ีดิน 
อาคารโรงงาน
และส านกังาน 

เคร่ืองจกัร 
เคร่ืองมือ  และ
อุปกรณ์โรงงาน 

เคร่ืองตกแต่ง       
ติดตั้งและเคร่ืองใช้

ส านกังาน ยานพาหนะ 
สินทรัพยร์ะหวา่ง
ก่อสร้างและติดตั้ง รวม 

ค่าเส่ือมราคาและขาดทุนจากการด้อยค่า        
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 655,637 1,676,831 9,165,475 181,068 88,090 19,000 11,786,101 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 363 42,783 418,692 12,646 6,152 - 480,636 
จ าหน่าย - - (49,722) (21,728) (503) - (71,953) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560 656,000 1,719,614 9,534,445 171,986 93,739 19,000 12,194,784 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 284 44,966 476,307 20,009 4,257 - 545,823 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย (460) - (13,708) (11,821) (2,487) - (28,476) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561 655,824 1,764,580 9,997,044 180,174 95,509 19,000 12,712,131 
        
มูลค่าสุทธิทางบัญชี        
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560        
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของกลุ่มบริษทั 972,319 339,942 9,475,224 38,180 4,960 462,034 11,292,659 
ภายใตส้ญัญาเช่าการเงินและสญัญาเช่าซ้ือ - - 9,383 - - - 9,383 
รวม 972,319 339,942 9,484,607 38,180 4,960 462,034 11,302,042 

        
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561        
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของกลุ่มบริษทั 973,530 336,583 9,126,722 50,679 2,026 548,210 11,037,750 
ภายใตส้ญัญาเช่าการเงินและสญัญาเช่าซ้ือ - - 4,473 - 6,028 - 10,661 
รวม 973,530 336,583 9,131,175 50,679 8,234 548,210 11,048,411 



 

51 
 

 
       หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 
 ท่ีดินและส่วน       

ปรับปรุงท่ีดิน 
อาคารโรงงาน
และส านกังาน 

เคร่ืองจกัร 
เคร่ืองมือ  และ
อุปกรณ์โรงงาน 

เคร่ืองตกแต่งติดตั้ง
และเคร่ืองใช้
ส านกังาน ยานพาหนะ 

สินทรัพยร์ะหวา่ง
ก่อสร้างและติดตั้ง รวม 

ราคาทุน          

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 1,004,896 1,897,172 16,462,576 163,176 69,990 480,585 20,078,395 

เพ่ิมข้ึน - 264 34,876 22,178 52 274,253 331,623 

โอน  - 745 96,571 1,143 - (98,459) - 

โอนเป็นตน้ทุนสินคา้คงเหลือ - - - - - (186,709) (186,709) 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - - (28,438) (16,160) (514) - (45,112) 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560 1,004,896 1,898,181 16,565,585 170,337 69,528 469,670 20,178,197 

เพ่ิมข้ึน - 820 75,437 13,904 4,965 368,183 463,309 
รับโอนมาจากสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - - - 6,192 - - 6,192 
โอน  1,495 40,416 48,830     8,936 - (99,677) - 
โอนเป็นตน้ทุนสินคา้คงเหลือ - - - - - (183,000) (183,000) 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - - (23,029) (11,896) (1,250) - (36,175) 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561 1,006,391 1,939,417 16,666,823 187,473 73,243 555,176 20,428,523 
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       หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 
 ท่ีดินและส่วน       

ปรับปรุงท่ีดิน 
อาคารโรงงาน
และส านกังาน 

เคร่ืองจกัร 
เคร่ืองมือ  และ
อุปกรณ์โรงงาน 

เคร่ืองตกแต่ง 
ติดตั้งและเคร่ืองใช้

ส านกังาน ยานพาหนะ 
สินทรัพยร์ะหวา่ง
ก่อสร้างและติดตั้ง รวม 

ค่าเส่ือมราคาและขาดทุนจากการด้อยค่า        
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 340,297 1,580,217 7,794,433 145,906 63,591 - 9,924,444 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 98 39,295 327,341 9,582 3,425 - 379,741 
จ าหน่าย - - (12,288) (15,960) (503) -     (28,751) 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560 340,395 1,619,512 8,109,486 139,528 66,513 - 10,275,434 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 26 40,972 379,483 16,631 2,286 - 439,398 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - - (13,708) (11,821) (1,250) - (26,779) 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561 340,421 1,660,484 8,475,261 144,338 67,549 - 10,688,053 
        
มูลค่าสุทธิทางบัญชี        
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560        
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของบริษทั 664,501 278,669 8,456,099 30,809 3,015 469,670 9,902,763 
ภายใตส้ญัญาเช่าการเงินและสญัญาเช่าซ้ือ - - - - - - - 
รวม 664,501 278,669 8,456,099 30,809 3,015 469,670 9,902,763 

        
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561        
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของบริษทั 665,970 278,933 8,191,562 43,135 1,810 555,176 9,736,586 
ภายใตส้ญัญาเช่าการเงินและสญัญาเช่าซ้ือ - - - - 3,884 - 3,884 
รวม 665,970 278,933 8,191,562 43,135 5,694 555,176 9,740,470 
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ราคาทรัพยสิ์นของกลุ่มบริษทัก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงไดคิ้ดค่าเส่ือมราคาเต็ม
จ านวนแลว้ แต่ยงัคงใชง้านจนถึง ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 มีจ านวน 2,679 ลา้นบาท (2560: จ านวน 2,597.4 
ล้านบาท) 
 
ราคาทรัพยสิ์นของบริษทัก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงไดคิ้ดค่าเส่ือมราคาเต็มจ านวน
แลว้ แต่ยงัคงใชง้านจนถึง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มีจ านวน 2,129 ลา้นบาท (2560: จ านวน 2,068 ล้านบาท) 
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริษทัไดบ้นัทึกผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยเ์ป็นจ านวนเงิน 19 ลา้นบาท  
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษทัและบริษทัไดจ้ดจ านอง/จ าน าสินทรัพยจ์ านวนประมาณ 9,141 ลา้นบาท 
และ 8,845 ลา้นบาท ตามล าดบั (2560: จ านวน 9,428 ล้านบาท และ 9,113 ล้านบาท ตามล าดับ) เป็นหลกัประกนั
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารเงินกูย้ืมระยะสั้นและเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน หนงัสือค ้าประกนัเพ่ือค ้ า
ประกนัไฟฟ้า จดัตั้งท าเนียบท่าเรือและโรงพกัสินคา้ ตามท่ีอธิบายไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 17, 21 
และ 32 
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15  สินทรัพย์ไม่มตีวัตน 

    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม 
 การอนุญาติให้

ใชสิ้ทธิ 
ค่าลิขสิทธ์ิ 
ซอฟตแ์วร์ 

สินทรัพย ์  
ระหวา่งติดตั้ง รวม 

ราคาทุน     
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 7,627 241,860 38,231 287,718 
เพ่ิมข้ึน - 973 - 973 
ตดัจ าหน่าย (2,047) - - (2,047) 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 5,580 242,833 38,231 286,644 
เพ่ิมข้ึน - 3,458 - 3,458 
โอนไปท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - - (6,192) (6,192) 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561  5,580   246,291   32,039   283,910  

     
ค่าตัดจ าหน่ายและขาดทุนจากการด้อยค่า     
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 795 144,955 - 145,750 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 2,624 11,762 - 14,386 
ตดัจ าหน่าย (2,047) - - (2,047) 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560  1,372  156,717  -   158,089 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี  1,295  15,757  -   17,052 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า  -    63,436  32,039  95,475 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561  2,667  235,910  32,039  270,616 

     
มลูค่าสุทธิทางบัญชี     
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560  4,208   86,116   38,231   128,555  

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561  2,913   10,381   -     13,294  
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   หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ค่าลิขสิทธ์ิ 
ซอฟตแ์วร์ 

สินทรัพย ์  
ระหวา่งติดตั้ง รวม 

ราคาทุน    
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 234,444 38,231 272,675 
เพ่ิมข้ึน 860 - 860 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 235,304 38,231 273,535 
เพ่ิมข้ึน 2,080 - 2,080 
โอนไปเป็นท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - (6,192) (6,192) 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 237,384 32,039 269,423 

    
ค่าตัดจ าหน่าย    
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 139,632 - 139,632 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 11,332 - 11,332 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 150,964 - 150,964 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 15,396 - 15,396 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า 63,436 32,039 95,475 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 229,796 32,039 261,835 

    
มลูค่าสุทธิทางบัญชี    
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 84,340 38,231 122,571 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 7,588 - 7,588 
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16 ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี   
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 
    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม 

 สินทรัพย์ หนีสิ้น 

 2561 2560 2561 2560 
     
รวม 19,542 29,405 (54,540) (72,955) 
การหกักลบรายการของภาษี (11,191) (11,552) 11,191 11,551 

สินทรัพย์ (หนีสิ้น) ภาษเีงินได้รอตดับัญชี 8,351 17,853 (43,349) (61,404) 

 
 

    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 สินทรัพย์ หนีสิ้น 
 2561 2560 2561 2560 

     
หนีสิ้นภาษเีงินได้รอตดับัญชี - - (13,896) (31,280) 
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รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปี มีดงัน้ี 
    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม 
  บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น  
 ณ วนัท่ี  

1 มกราคม 2561 
ก าไรหรือ             
ขาดทุน 

ก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 

ณ วนัท่ี                         
31 ธนัวาคม 2561 

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี     
ลูกหน้ีการคา้ 214 (12) - 202 
สินคา้คงเหลือ   - - - - 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน - - - - 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 10,164 (2,766) - 7,398 
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับ
ผลประโยชนพ์นกังาน 6,595 406 - 7,001 

ยอดขาดทุนสะสมทางภาษียกไป 12,432 (7,491) - 4,941 
รวม 29,405 (9,863) - 19,542 
     
หนี้สินภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี     
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (257) 28 - (229) 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  (64,637) 17,823 - (46,814) 
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับ
ผลประโยชนพ์นกังาน (2,744) - - (2,744) 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน (5,317) 564 - (4,753) 
รวม (72,955) 18,415 - (54,540) 

 
    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
  บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น  
 ณ วนัท่ี  

1 มกราคม 2561 
ก าไรหรือ             
ขาดทุน 

ก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 

ณ วนัท่ี                         
31 ธนัวาคม 2561 

หนี้สินภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี     
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  (28,536) 17,384 - (11,152) 
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับ
ผลประโยชนพ์นกังาน (2,744) - - (2,744) 

รวม (31,280) 17,384 - (13,896) 
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    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม 
  บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น  
 ณ วนัท่ี  

1 มกราคม 2560 
ก าไรหรือ             
ขาดทุน 

ก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 

ณ วนัท่ี                         
31 ธนัวาคม 2560 

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี     
ลูกหน้ีการคา้ 210 4 - 214 
สินคา้คงเหลือ   19 (19) - - 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 22 (22) - - 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 13,600 (3,436) - 10,164 
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับ
ผลประโยชนพ์นกังาน 9,789 (3,194) - 6,595 

ยอดขาดทุนสะสมทางภาษียกไป 14,228 (1,796) - 12,432 
รวม 37,868 (8,463) - 29,405 

     
หนี้สินภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี     
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (312) 55 - (257) 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  (93,360) 28,723 - (64,637) 
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับ
ผลประโยชนพ์นกังาน (6,342) 3,598 - (2,744) 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน (2,617) (2,700) - (5,317) 
รวม (102,631) 29,676 - (72,955) 

 
    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
  บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น  
 ณ วนัท่ี  

1 มกราคม 2560 
ก าไรหรือ             
ขาดทุน 

ก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 

ณ วนัท่ี                         
31 ธนัวาคม 2560 

หนี้สินภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี     
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  (60,395) 31,859 - (28,536) 
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับ
ผลประโยชนพ์นกังาน (2,744) - - (2,744) 

รวม (63,139) 31,859 - (31,280) 
 



 

 

 

59 
 

 
สินทรัพย์ภาษี เงินได้รอการตัดบัญ ชี ท่ี เกิดจากผลแตกต่างชั่วคราวท่ี มิได้รับ รู้ในงบการเงิน  ณ  วัน ท่ี  
31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มีรายละเอียดดงัน้ี   

    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2561 2560 2561 2560 

สินทรัพย์ภาษเีงินได้     
   - ผลแตกต่างชัว่คราว 7,782,660 7,673,301 7,782,660 7,673,301 
   - ยอดขาดทุนยกไป 497,730 561,592 497,730 561,592 

สุทธิ 8,280,390 8,234,893 8,280,390 8,234,893 

     
 

ขาดทุนทางภาษีของบริษทัในประเทศไทยจะส้ินอายุในปี 2561 - 2566 ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีท่ียงัไม่ส้ินอายุ
ตามกฎหมายเก่ียวกบัภาษีเงินไดปั้จจุบนันั้น กลุ่มบริษทัยงัมิไดรั้บรู้รายการดงักล่าวเป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการ
ตดับญัชีเน่ืองจากยงัไม่มีความเป็นไดค่้อนขา้งแน่ว่ากลุ่มบริษทัจะมีก าไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์ทาง
ภาษีหรือมีการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราวในอนาคต  

 
17  เงนิกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงนิ 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 กลุ่มบริษทัมีวงเงินสินเช่ือซ่ึงยงัไม่ไดเ้บิกใชเ้ป็นจ านวนเงินรวม 122.5 ลา้นบาท และไม่มี
วงเงินสินเช่ือส าหรับบริษทั (2560: ส าหรับกลุ่มบริษัทม ี102.9 ล้านบาท  และไม่มวีงเงินสินเช่ือส าหรับบริษัท) 

 
วงเงินกูย้ืมระยะสั้นของบริษทั ท่าเรือประจวบ จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยค ้าประกนัโดยการจดจ านองท่ีดินพร้อม 
ส่ิงปลูกสร้างท่ีมีอยู่แลว้และ/หรือท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตของบริษทัย่อย วงเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้ืม
ระยะสั้นของบริษทั เวสทโ์คสท ์เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยค ้าประกนัโดยการจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูก
สร้างและการโอนสิทธิประโยชนจ์ากการเอาประกนัภยัสินทรัพยข์องบริษทัยอ่ยดงักล่าว  
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18 เจ้าหนีก้ารค้า 
    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2561 2560 2561 2560 
     
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 4) 14,168 43,737 33,139 64,528 
กิจการอ่ืนๆ  5,781,815 2,989,319 5,701,561 2,937,680 

รวม 5,795,983 3,033,056 5,734,700 3,002,208 

     
 
สินค้าคงเหลือภายใต้สัญญาซ้ือขายและการส่งมอบกรรมสิทธ์ิสินค้าและการบริหาร (Collateral Management 
Agreement) 
 
บริษทัไดท้ าสัญญาซ้ือสินคา้คงเหลือภายใตส้ัญญาซ้ือขายและการส่งมอบกรรมสิทธ์ิสินคา้และการบริหารกบั
บริษทัสองแห่งในประเทศสิงคโปร์และญ่ีปุ่นภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญาบริษทัจะตอ้งช าระเงินมดัจ าบางส่วน และ
จะช าระเงินเต็มจ านวนเม่ือมีการเบิกสินคา้จากบริษทัตวัแทนบริษทัยงัคงเหลือความเส่ียงและผลตอบแทนทั้งหมด
หรือบางส่วนท่ีมีสาระส าคญัเก่ียวกบัสินคา้ท่ีอยูภ่ายใตส้ญัญาดงักล่าว สินคา้คงเหลือจะถูกเกบ็รักษา บริหารจดัการ 
ภายใตก้ารดูแลของบริษทัตวัแทนท่ีไดรั้บมอบหมายหนา้ท่ีจากบริษทัผูข้าย บริษทับนัทึกรายการซ้ือในบญัชีสินคา้
คงเหลือภายใตส้ัญญาซ้ือขายและการส่งมอบกรรมสิทธ์ิสินคา้และการบริหาร และเจา้หน้ีการคา้ภายใตส้ัญญาซ้ือ
ขายและการส่งมอบกรรมสิทธ์ิสินคา้และการบริหารแสดงไวใ้นงบแสดงฐานะการเงิน  

 
19  หนีสิ้นหมุนเวยีนอ่ืน 

    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2561 2560 2561 2560 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 130,178 118,470 121,144 110,809 
เจา้หน้ีอ่ืน 42,465 50,541 36,274 34,855 
เงินรับล่วงหนา้จากการขายสินคา้ 103,437         291,195 68,394         283,929 
อ่ืนๆ 69,517 52,843 42,567 33,616 

รวม 345,597 513,049 268,379 463,209 
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20 หนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงนิ 
 
กลุ่มบริษทัมีเคร่ืองจกัร อุปกรณ์และยานพาหนะ ซ่ึงไดม้าภายใตส้ัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าซ้ือ ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2561 และ 2560  มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

      หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม 
 2561 2560 
 มูลค่าอนาคต

ของจ านวน
เงินขั้นต ่าท่ี
ตอ้งจ่าย ดอกเบ้ีย 

มูลค่า 
ปัจจุบนัของ
จ านวนเงินขั้น
ต ่าท่ีตอ้งจ่าย 

มูลค่าอนาคต
ของจ านวน
เงินขั้นต ่าท่ี
ตอ้งจ่าย ดอกเบ้ีย 

มูลค่า 
ปัจจุบนัของ
จ านวนเงินขั้น
ต ่าท่ีตอ้งจ่าย 

       
ครบก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 18,590 (1,188) 17,402 17,833 (1,897) 15,936 
ครบก าหนดช าระหลงัจากหน่ึงปี 
   แต่ไม่เกินหา้ปี 4,438 (307) 4,131 18,793 (1,053) 17,740 
รวม 23,028 (1,495) 21,533 36,626 (2,950) 33,676 

 
      หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2561 2560 
 มูลค่าอนาคต

ของจ านวน
เงินขั้นต ่าท่ี
ตอ้งจ่าย ดอกเบ้ีย 

มูลค่า 
ปัจจุบนัของ
จ านวนเงินขั้น
ต ่าท่ีตอ้งจ่าย 

มูลค่าอนาคต
ของจ านวน
เงินขั้นต ่าท่ี
ตอ้งจ่าย ดอกเบ้ีย 

มูลค่า 
ปัจจุบนัของ
จ านวนเงินขั้น
ต ่าท่ีตอ้งจ่าย 

       
ครบก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 697 (72) 625 - - - 
ครบก าหนดช าระหลงัจากหน่ึงปี 
   แต่ไม่เกินหา้ปี 1,393 (68) 1,325 - - - 
รวม 2,090 (140) 1,950 - - - 

 
บริษทัย่อยแห่งหน่ึงไดท้ าสัญญาขายและเช่ากลบัคืนส าหรับเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ จ านวนเงินรวม 58.9 ลา้น
บาท โดยมีสญัญาเช่า 5 ปี เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ภายใตส้ัญญาขายและเช่ากลบัคืนทั้งหมดมีมูลค่าตามบญัชีสุทธิ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 จ านวน 18.9 ลา้นบาท (ปี 2560 จ านวน 36.7 ลา้นบาท) 
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21 หนีสิ้นภายใต้แผนฟ้ืนฟูกิจการ 
 

    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม                           งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2561 2560 2561 2560 

     
ส่วนที่หมุนเวียน     
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 7,991 7,991 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 1,045,962 1,038,619 1,045,962 1,038,619 
เจา้หน้ีอ่ืน 61,279 60,632 61,279 60,632 
ประมาณการหน้ีสินภายใตส้ญัญาค ้าประกนั 511,059 498,485 511,059 498,485 
 1,618,300 1,597,736 1,626,291 1,605,727 

ส่วนที่ไม่หมนุเวียน     
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 21,057,748 23,319,835 21,057,748 23,319,835 
เจา้หน้ีอ่ืน 1,784,075 1,853,026 1,784,075 1,853,026 
ประมาณการหน้ีสินภายใตส้ญัญาค ้าประกนั 24,087,184 25,476,910 24,087,184 25,476,910 
 46,929,007 50,649,771 46,929,007 50,649,771 

รวมหนีสิ้นเงนิต้นภายใต้แผนฟ้ืนฟูกจิการ 48,547,307 52,247,507 48,555,298 52,255,498 

ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 9,073,957 8,277,827 9,073,957 8,277,827 
รวมหนีสิ้นภายใต้แผนฟ้ืนฟูกจิการ 57,621,264 60,525,334 57,629,255 60,533,325 

 
รายการเคล่ือนไหวของหน้ีสินเงินตน้ภายใตแ้ผนฟ้ืนฟูกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 
มีดงัน้ี 

    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2561 2560 2561 2560 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  52,247,507 56,542,646 52,255,498 56,550,637 
จ่ายช าระคืน (3,027,477) (1,817,940) (3,027,477) (1,817,940) 
แปลงหน้ีเป็นทุน (หมายเหต ุ23 และ 24 ) (500,000) - (500,000) - 

ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (172,723) (2,477,199) (172,723) (2,477,199) 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม  48,547,307 52,247,507 48,555,298 52,255,498 
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หน้ีสินภายใตแ้ผนฟ้ืนฟูกิจการส่วนท่ีมีหลกัประกนั รายละเอียดของหลกัประกนัท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ตามท่ี
กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 14 
 
ในปี 2558 ผูใ้ห้กูย้ืมรายใหญ่ไดเ้รียกร้องการช าระเงินโดยทันทีจากยอดเงินกูย้ืมคงเหลือจ านวน 788 ลา้นเหรียญ
สหรัฐ และ 1 ลา้นปอนด์สเตอร์ลิง ตามล าดับ (เทียบเท่ากับ 28,384 ลา้นบาท และ 46 ลา้นบาท ตามล าดับ) และ
ยอดเงินบาทจ านวน 1.6 ลา้นบาทกบับริษทั สหวิริยาสตีลอินดสัตรี ยูเค จ ากดั และในเวลาต่อมาผูใ้หกู้ย้ืมรายใหญ่ยงั
ขอใหบ้ริษทัรับผิดชอบต่อมูลหน้ีในฐานะผูค้  ้าประกนัเงินกูย้ืมมีผลใหบ้ริษทัไม่สามารถด ารงอตัราส่วนทางการเงิน 
และไม่ได้จ่ายช าระคืนเงินต้นและดอกเบ้ียท่ีถึงก าหนดจ่ายช าระกับธนาคาร โดยผูใ้ห้กู ้รายใหญ่ของบริษัทได้
เรียกร้องการช าระเงินกูย้ืมทั้งหมดในทนัที เหตุการณ์ดงักล่าวเป็นเหตุให้คณะกรรมการบริษทัอนุมติัให้บริษทัยื่น
ความจ านงเพ่ือขอฟ้ืนฟูกิจการต่อศาลลม้ละลายกลางเม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 2558 อนัเป็นผลมาจากแผนฟ้ืนฟูกิจการท่ี
ได้รับอนุมัติจากศาลล้มละลายกลางเม่ือวนัท่ี 15 ธันวาคม 2559 เงินกู้ยืมระยะยาวทั้ งหมดจากสถาบันการเงิน 
ประมาณการหน้ีสินจากการเป็นผูค้  ้าประกนั และเจา้หน้ีอ่ืนภายใตแ้ผนฟ้ืนฟูกิจการรวมเป็นส่วนหน่ึงของแผนฟ้ืนฟู
กิจการ (หมายเหตุข้อ 23) ทั้งน้ีการจดัประเภทของเงินกูย้ืม ประมาณการหน้ีสิน เจา้หน้ีอ่ืนและดอกเบ้ียคา้งจ่ายภายใต้
แผนฟ้ืนฟูกิจการ เป็นไปตามแผนการช าระหน้ีท่ีระบุในแผนฟ้ืนฟูกิจการ 
 

ยอดหน้ีสินเงินตน้ตามแผนฟ้ืนฟูกิจการ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 จดัตามประเภทสกลุเงินตรา ไดด้งัน้ี  
 

    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม                            งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2561 2560 2561 2560 
สกลุเงินบาท 24,307,213 26,731,983 24,315,204 26,739,974 
สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 24,240,094 25,515,524 24,240,094 25,515,524 

รวม  48,547,307 52,247,507 48,555,298 52,255,498 
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22 ประมาณการหนีสิ้นไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนักงาน 
    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2561 2560 2561 2560 

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม     
ประมาณการหนีสิ้นในงบแสดงฐานะการเงนิส าหรับ     
เงินชดเชยตามกฎหมาย 187,971 179,590                                                                                                              156,658 150,452 

ผลประโยชนร์ะยะยาวอ่ืน 12,387 12,429 8,695 8,595    

รวม 200,358 192,019 165,353 159,047 
     

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม     
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ     
รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน     
เงินชดเชยตามกฎหมาย 13,905 15,371 15,167 11,969 
ผลประโยชนร์ะยะยาวอ่ืน 5,214 5,174 1,009 4,729 

รวม 19,119 20,545 16,176 16,698 
 

เงินชดเชยตามกฎหมาย 
 
กลุ่มบริษทัและบริษทัจดัการโครงการบ าเหน็จบ านาญพนกังานตามขอ้ก าหนดของพระราชบญัญติัคุม้ครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541 ในการใหผ้ลประโยชนเ์ม่ือเกษียณแก่พนกังานตามสิทธิและอายงุาน 
 
ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3(ณ) กลุ่มบริษทัจะบนัทึกผลกระทบจากพระราชบญัญติั
คุม้ครองแรงงานฉบบัใหม่ เม่ือมีการประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา ซ่ึงอาจจะมีผลบังคับใช้ในปี 2562  
ปัจจุบนักลุ่มบริษทัอยูร่ะหวา่งจดัท าประมาณการหาผลกระทบดงักล่าว 
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การเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังานส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 แสดงดงัตารางไดด้งัน้ี 

    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2561 2560 2561 2560 
ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์

พนกังาน ณ วนัท่ี 1 มกราคม 192,019 178,572 159,047 
 

147,465 
รับรู้ในก าไรขาดทุน     
ตน้ทุนบริการปัจจุบนัและดอกเบ้ีย 19,119 20,545 16,176 16,698 
อื่นๆ     
ผลประโยชนจ่์ายโดยโครงการ (10,780) (7,098) (9,870) (5,116) 

ประมาณการหนีสิ้นส าหรับผลประโยชน์
พนักงาน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม  200,358 

 
192,019 165,353 159,047 

     
 

ข้อสมมตใินการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภัย 
 

ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัท่ีรายงาน (แสดงโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั)
ไดแ้ก่ 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2561 2560 2561 2560 

อตัราคิดลด (ร้อยละ) 3.03 - 3.20 3.03 - 3.20 3.03 3.03 
การเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนในอนาคต (ร้อยละ) 5.59 - 6.64 5.59 - 6.64 6.59 6.59 
 
ขอ้สมมติฐานเก่ียวกบัอตัรามรณะในอนาคตถือตามขอ้มูลทางสถิติท่ีเผยแพร่ทัว่ไปและตารางมรณะ   
 
การวิเคราะห์ความอ่อนไหว  

การเปล่ียนแปลงในแต่ละขอ้สมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีอาจ
เป็นไปไดอ้ย่างสมเหตุสมผล ณ วนัท่ีรายงาน โดยถือว่าขอ้สมมติฐานอ่ืนๆ คงท่ี จะมีผลกระทบต่อประมาณการ
หน้ีสินส าหรับผลประโยชนท่ี์ก าหนดไวเ้ป็นจ านวนเงินดงัต่อไปน้ี 
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    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 เพ่ิมข้ึน ลดลง เพ่ิมข้ึน ลดลง 

ประมาณการหนีสิ้นส าหรับผลประโยชน์
พนักงาน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561     

อตัราคิดลด  (เปล่ียนแปลงร้อยละ 0.5) (6,132) 6,504 (5,142)    5,450 
การเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนในอนาคต   

(เปล่ียนแปลงร้อยละ 0.5) 6,902 (6,504)    5,785 (5,485) 
อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน  

(เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) (16,027) 18,158 (13,353) 15,109 
 
แมว้่าการวิเคราะห์น้ีไม่ไดค้  านึงการกระจายตวัแบบเต็มรูปแบบของกระแสเงินสดท่ีคาดหวงัภายใตโ้ครงการ
ดงักล่าว แต่ไดแ้สดงประมาณการความอ่อนไหวของขอ้สมมติฐานต่างๆ 
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23  แผนฟ้ืนฟูกจิการ 

 
เม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 2558 คณะกรรมการบริษทัไดอ้นุมติัใหบ้ริษทัยื่นค าร้องเพ่ือขอฟ้ืนฟูกิจการต่อศาลลม้ละลาย
กลาง ต่อมาวนัท่ี 10 มีนาคม 2559 ศาลลม้ละลายกลางไดมี้ค าสั่งใหบ้ริษทัฟ้ืนฟูกิจการและตั้งบริษทัเป็นผูท้  าแผน
ฟ้ืนฟูกิจการ (“ผูท้  าแผน”) โดยไดมี้การประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2559  
 
ณ วนัท่ี 15 กนัยายน 2559 เจา้พนกังานพิทกัษท์รัพยไ์ดจ้ดัประชุมเจา้หน้ีเพ่ือพิจารณาแผน และท่ีประชุมเจา้หน้ีได้
มีมติพิเศษยอมรับแผนฟ้ืนฟูกิจการ (“แผน”) และมีมติตั้งเจา้หน้ีจ านวน 3 รายประกอบดว้ย ธนาคารไทยพาณิชย ์
จ ากดั (มหาชน),  ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) และธนาคารทิสโก ้จ ากดั (มหาชน) เป็นกรรมการเจา้หน้ี 
 
ณ วนัท่ี 15 ธนัวาคม 2559 ศาลลม้ละลายกลางไดมี้ค าสั่งเห็นชอบดว้ยแผน ซ่ึงแผนก าหนดใหบ้ริษทัเป็นผูบ้ริหาร
แผน  
 
เม่ือวนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์ 2560 เจา้หน้ีรายหน่ึงไดย้ื่นอุทธรณ์ค าสัง่เห็นชอบดว้ยแผนฟ้ืนฟูกิจการต่อศาลอุทธรณ์คดี
ช านญัพิเศษ ซ่ึงศาลอุทธรณ์คดีช านญัพิเศษไดมี้ค าสัง่ใหย้กค าร้อง โดยเจา้หน้ีรายดงักล่าวไดย้ื่นค าร้องฎีกาต่อศาล
ฎีกา เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2562 ศาลฎีกามีค าสัง่ไม่อนุญาตใหเ้จา้หน้ีฎีกา 
 
สาระส าคญัของแผนฟ้ืนฟูกิจการท่ีศาลลม้ละลายกลางไดมี้ค าสัง่เห็นชอบดว้ย มีดงัน้ี 
 
1.  การจดักลุ่มเจ้าหนี ้

 
ในแผนฟ้ืนฟูกิจการไดจ้ดัแบ่งกลุ่มเจา้หน้ีท่ียื่นค าร้องขอรับช าระหน้ีออกเป็นกลุ่มรวม 13 กลุ่ม แบ่งเป็นภาระ
หน้ีเงินบาทจ านวน 33,849.9 ลา้นบาท และเป็นเงินตราต่างประเทศสกุลเงินเหรียญสหรัฐจ านวน 990.9 ลา้น
เหรียญสหรัฐ สกลุเงินปอนดส์เตอร์ลิงจ านวน 4.6 ลา้นปอนดส์เตอร์ลิง และสกลุเงินยโูรจ านวน 0.1 ลา้นยูโร 
(คิดค านวณเป็นสกุลเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีศาลมีค าสั่งให้ฟ้ืนฟูกิจการ วนัท่ี 10 มีนาคม 
2559 ซ่ึงในวนัดังกล่าวอตัราแลกเปล่ียน 1 เหรียญสหรัฐ เท่ากบั 35.4546 บาท 1 ปอนด์สเตอร์ลิง เท่ากับ 
50.5173 บาท และ 1 ยโูร เท่ากบั 39.0923 บาท รวมเป็นจ านวน 69,220.2 ลา้นบาท) โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
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เจ้าหนี้
กลุ่มที ่ กลุ่มเจ้าหนี ้

ยอดหนีร้วมเทียบเท่าสกลุเงนิบาท (พนับาท) 
เงนิต้น ดอกเบีย้ รวม 

1 เจา้หน้ีมีประกนั  9,780,633   8,764   9,789,397  
2 เจา้หน้ีสถาบนัการเงิน ในภาระหน้ีส่วนท่ีเกินกวา่

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

3 เจา้หน้ีสถาบนัการเงินซ่ึงเป็นเจา้หน้ีร่วมตาม
สญัญาปรับโครงสร้างหน้ี  

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

4 เจา้หน้ีภาระค ้าประกนัการช าระหน้ีเงินกู ้  28,006,355   1,865,495   29,871,850  
5 เจา้หน้ีผูจ้  าหน่ายวตัถุดิบหลกั   1,592,058   172,264  1,764,322  
6 เจา้หน้ีหน่วยงานราชการและภาครัฐ  177,397   204,022   381,419 
7 เจา้หน้ีท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั  872,574   587   873,161  
8 เจา้หน้ีการคา้  15,110   387   15,497  
9 เจา้หน้ีตามสญัญาค ้าประกนัร่วม  3,545,460   224,786   3,770,246  

10 เจา้หน้ีภาระค ้าประกนัความเสียหายในอนาคต  1,185,026  -  1,185,026  
11 เจา้หน้ีค่าปรับและ/หรือค่าเสียหายจากการไม่

ปฏิบติัตามสญัญา 
 279,391 -  279,391  

12 เจา้หน้ีค่าธรรมเนียมในการใหบ้ริการตามสญัญา
วา่จา้งท่ีปรึกษา 

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

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

 

หมายเหตุ : เจา้หน้ีทุกรายท่ียื่นขอรับช าระหน้ีในการฟ้ืนฟูกิจการต่อเจา้พนกังานพิทกัษท์รัพยจ์ะไดรั้บช าระ
หน้ีตามแผนน้ีภายใตข้อ้ก าหนดและเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นแผนก็ต่อเม่ือเจา้พนกังานพิทกัษท์รัพยห์รือศาล
ลม้ละลาย หรือศาลฎีกา (แลว้แต่กรณี) มีค าสัง่ถึงท่ีสุดใหไ้ดรั้บช าระหน้ี 

 

2.  การปรับโครงสร้างทุน 
 

ณ วนัท่ีศาลมีค าสั่งใหฟ้ื้นฟูกิจการ บริษทัมีทุนจดทะเบียนจ านวน 50,263.7 ลา้นบาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญั
จ านวน 50,263.7 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท โดยเป็นทุนช าระแลว้จ านวน 32,166.3 ลา้นบาท และ
เป็นทุนท่ียงัมิไดเ้รียกช าระจ านวน  18,097.4 ลา้นบาท ซ่ึงผูบ้ริหารแผนจะด าเนินการปรับโครงสร้างทุน
ดงักล่าวตามล าดบั ดงัน้ี 
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2.1 การลดทุนจดทะเบียนท่ียังมิได้จัดสรร 
 

ภายใน 90 วนันบัจากวนัท่ีศาลมีค าสั่งเห็นชอบดว้ยแผน ด าเนินการลดทุนจดทะเบียนท่ียงัมิไดจ้ดัสรร
ของบริษทัโดยวิธีการลดหุ้นท่ียงัไม่ไดเ้รียกช าระจ านวน 18,097.4 ลา้นหุ้น จะท าให้บริษทัมีทุนจด
ทะเบียนและทุนช าระแลว้จ านวน 32,166.3 ลา้นบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 32,166.3 ลา้นหุ้น 
มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

 

2.2   การลดทุนจดทะเบียนโดยการลดจ านวนหุ้น 
 

ภายใน 90 วนันบัจากวนัท่ีศาลมีค าสั่งเห็นชอบดว้ยแผน ด าเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัจากทุน
จดทะเบียน 32,166.3 ลา้นบาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวนประมาณ 1,109 ลา้นบาท โดยการลดจ านวน
หุ้นสามญัของบริษทัในสัดส่วนจ านวนหุ้นของผูถื้อหุ้นเดิมประมาณ 29 หุ้น เป็น 1 หุ้น ภายหลงัการ
ด าเนินการดงักล่าว บริษทัจะมีทุนจดทะเบียนและทุนช าระแลว้จ านวนประมาณ 1,109 ลา้นบาท แบ่ง
ออกเป็นหุน้สามญัจ านวนประมาณ 1,109 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท  

 
2.3   การเพ่ิมทุนจดทะเบียนเพ่ือท าการแปลงหนีเ้ป็นทุน คร้ังท่ี 1 

 

ภายใน 90 วนันบัจากวนัท่ีศาลมีค าสัง่เห็นชอบดว้ยแผน ด าเนินการเพ่ิมทุนจดทะเบียนและเพ่ิมทุนช าระ
แลว้ของบริษทัอีกจ านวน 10,000 ลา้นบาทโดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนอีกจ านวน 10,000 ลา้นหุ้น 
เพ่ือรองรับการแปลงหน้ีเป็นทุนใหก้บัเจา้หน้ีกลุ่มท่ี 2 และ/หรือกลุ่มท่ี 3 และ/หรือกลุ่มท่ี 4 ตามเง่ือนไข
ท่ีก าหนดไวใ้นแผน ในราคาแปลงหน้ีเป็นทุนหุ้นละ 0.05 บาท ต่อ 1 หุ้น ภายหลงัการด าเนินการ
ดงักล่าว บริษทัจะมีทุนจดทะเบียนจ านวนประมาณ 11,109 ลา้นบาท แบ่งเป็นหุน้สามญัท่ีออกและเรียก
ช าระแลว้จ านวนประมาณ 11,109 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท ทั้งน้ี สามารถขยายระยะเวลาใน
การด าเนินการลดทุนจดทะเบียนท่ียงัมิไดจ้ดัสรร ลดทุนจดทะเบียนโดยลดจ านวนหุ้น และเพ่ิมทุนจด
ทะเบียนเพ่ือท าการแปลงหน้ีเป็นทุน คร้ังท่ี 1 ดงักล่าวขา้งตน้ออกไปไดอี้กไม่เกิน 90 วนั 

 
2.4   การเพ่ิมทุนจดทะเบียนเพ่ือท าการแปลงหนีเ้ป็นทุน คร้ังท่ี 2 

 

ภายหลงัจากด าเนินการเพ่ิมทุนจดทะเบียนเพ่ือท าการแปลงหน้ีเป็นทุน คร้ังท่ี 1 แลว้เสร็จ ในกรณีท่ี
เจา้หน้ีท่ีอาจไดรั้บการแปลงหน้ีเป็นทุนคร้ังท่ี 2 จะไดรั้บช าระหน้ีดว้ยหุน้สามญัของบริษทัตามเง่ือนไข
ท่ีก าหนดไวใ้นแผน ผูบ้ริหารแผนมีหน้าท่ีด าเนินการเพ่ิมทุนจดทะเบียนและเพ่ิมทุนช าระแลว้ของ
บริษทัโดยการออกหุน้สามญัเพ่ิมทุน มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาทในจ านวนท่ีเพียงพอ เพ่ือรองรับการ
แปลงหน้ีเป็นทุนใหก้บัเจา้หน้ีท่ีอาจไดรั้บการแปลงหน้ีเป็นทุนคร้ังท่ี 2 ทุกราย โดยใหใ้ชร้าคาแปลงหน้ี
เป็นทุนท่ีราคาตลาดต่อหุ้น (ราคาตลาดในวนัท่ีเจา้หน้ีไดแ้จง้ความประสงค์เสนอขอแปลงหน้ีเป็นทุน
ดงักล่าว กรณีไม่มีราคาตลาดใหใ้ชร้าคาแปลงหน้ีเป็นทุนท่ี 0.05 บาท ต่อหุน้)  ในการจดัสรรหุน้สามญั
เพ่ิมทุนเพ่ือช าระหน้ีใหแ้ก่เจา้หน้ีดงักล่าวขา้งตน้ บริษทัสามารถพิจารณาจดทะเบียนเพ่ิมทุนช าระแลว้
ดงักล่าวภายในคร้ังเดียวหรือหลายคร้ัง  
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2.5   การเพ่ิมทุนจดทะเบียนเพ่ือท าการแปลงหนีเ้ป็นทุนให้กับเจ้าหนีก้ลุ่มท่ี 7 กลุ่มท่ี 9 และกลุ่มท่ี 12 
 

ภายใตห้ลกัการช าระหน้ีของเจา้หน้ีตามแผนน้ี ผูบ้ริหารแผนมีหนา้ท่ีด าเนินการเพ่ิมทุนจดทะเบียนและ
เพ่ิมทุนช าระแลว้ของบริษทัโดยการออกหุน้สามญัเพ่ิมทุน มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพ่ือรองรับการ
แปลงหน้ีเป็นทุนใหก้บัเจา้หน้ีกลุ่มท่ี 7 กลุ่มท่ี 9 และกลุ่มท่ี 12 ของแผน ในราคาแปลงหน้ีเป็นทุนหุน้ละ 
0.05 บาท ต่อ 1 หุ้น ตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดไวใ้นแผน ในการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนเพ่ือช าระหน้ี
ให้แก่เจา้หน้ีดงักล่าวขา้งตน้ บริษทัสามารถพิจารณาจดทะเบียนเพ่ิมทุนช าระแลว้ดงักล่าวภายในคร้ัง
เดียวหรือหลายคร้ัง  
 

3. การช าระหนีต้ามกลุ่มของเจ้าหนี ้
 

3.1  เจ้าหนีก้ลุ่มท่ี 1 (เจ้าหนีม้ปีระกัน)  
 

3.1.1 ภาระหน้ีเงินตน้คงคา้งจ านวน 9,780.6 ลา้นบาท จะไดรั้บช าระจากกระแสเงินสดเพ่ือการช าระหน้ี 
และ/หรือ กระแสเงินสดส่วนเกิน โดยเจา้หน้ีจะไดรั้บการผ่อนช าระหน้ีดงักล่าวเป็นรายเดือน รวม 
144 เดือน (เร่ิมนบัเดือนถดัจากเดือนท่ีศาลมีค าสัง่เห็นชอบดว้ยแผนเป็นเดือนท่ี 1) 

 
3.1.2 (ก) นบัถดัจากวนัท่ีศาลมีค าสั่งใหฟ้ื้นฟูกิจการจนถึงวนัท่ีศาลมีค าสั่งเห็นชอบดว้ยแผน เจา้หน้ีกลุ่มท่ี 

1 จะไดรั้บดอกเบ้ียระหว่างกาลจากเงินตน้คงคา้งดงักล่าว ในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปีโดยใหต้ั้งพกั
ไวเ้พ่ือรอการช าระในเดือนท่ี 144 

 (ข) นับถดัจากวนัท่ีศาลมีค าสั่งเห็นชอบด้วยแผนเป็นต้นไป จนกว่าจะได้รับช าระหน้ีครบถว้น 
เจา้หน้ีกลุ่มท่ี 1 จะไดรั้บดอกเบ้ียใหม่จากเงินตน้คงคา้งดงักล่าว ในอตัรา MLR ต่อปี โดยเจา้หน้ี
จะได้รับช าระดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 0.5 ต่อปี ส าหรับดอกเบ้ียตั้ งพักซ่ึงเป็นส่วนต่างของ
ดอกเบ้ียใหม่และดอกเบ้ียท่ีช าระจริงใหร้อการช าระในเดือนท่ี 144 

 
3.1.3 ในกรณีท่ีบริษทัไดท้ าการแปลงหน้ีเป็นทุนคร้ังท่ี 2 ใหก้บัเจา้หน้ี เจา้หน้ีกลุ่มน้ีจะไดรั้บช าระดอกเบ้ีย

นบัถดัจากวนัท่ีมีการแปลงหน้ีเป็นทุนคร้ังท่ี 2 เป็นตน้ไป จนกว่าจะไดรั้บช าระหน้ีครบถว้น ในอตัรา 
MLR ต่อปี 

 
3.1.4 เม่ือเจา้หน้ีกลุ่มท่ี 1 ไดรั้บช าระหน้ีเงินตน้ครบถว้นตามท่ีก าหนดไวใ้นแผน รวมถึงกรณีท่ีเจา้หน้ีไดรั้บ

ช าระหน้ีก่อนก าหนดทั้งจ านวน หรือบริษทัไดท้ าการแปลงหน้ีเป็นทุน คร้ังท่ี 2 ให้กบัเจา้หน้ีท่ีอาจ
ได้รับการแปลงหน้ีเป็นทุนคร้ังท่ี 2 แลว้ เจ้าหน้ีกลุ่มน้ีตกลงจะลดหน้ี ดอกเบ้ียระหว่างกาลและ
ดอกเบ้ียตั้งพกัในอตัราร้อยละ 50 ของดอกเบ้ียระหวา่งกาลและดอกเบ้ียตั้งพกัดงักล่าว  

 
3.1.5 ส าหรับดอกเบ้ียคงคา้งจ านวน 8.8 ลา้นบาท ดอกเบ้ียระหวา่งกาลส่วนท่ีเหลือ และดอกเบ้ียตั้งพกัส่วน

ท่ีเหลือจากขอ้ 3.1.4 เจา้หน้ีกลุ่มท่ี 1 จะไดรั้บช าระคืนในเดือนท่ี 144 เวน้แต่ ในกรณีท่ีบริษทัไดช้ าระ
คืนหน้ีเงินตน้ใหเ้จา้หน้ีกลุ่มท่ี 2 กลุ่มท่ี 3 กลุ่มท่ี 4 และกลุ่มท่ี 5 ครบถว้นแลว้ในปีใด บริษทัจะช าระ
หน้ีดอกเบ้ียคงคา้ง ดอกเบ้ียระหว่างกาลส่วนท่ีเหลือ และดอกเบ้ียตั้งพกัส่วนท่ีเหลือ ใหเ้จา้หน้ีกลุ่มท่ี 
1 ภายในปีดงักล่าว 
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3.1.6 นอกจากน้ี ในระหว่างการช าระหน้ีตามแผน เจา้หน้ีกลุ่มท่ี 1 ซ่ึงมีหุน้ท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของบริษทัเป็น
หลกัประกนั สามารถเลือกรับช าระหน้ีดว้ยวิธีการโอนหุน้ช าระหน้ีเงินตน้คงคา้งและดอกเบ้ียคงคา้ง
ทั้งจ านวนได ้โดยเจา้หน้ีรายดงักล่าวยินยอมลดหน้ีดอกเบ้ียระหว่างกาล และดอกเบ้ียตั้งพกั ทั้งจ านวน
ใหท้นัทีในวนัท่ีไดท้ าการโอนหุน้ช าระหน้ีใหก้บัเจา้หน้ีแลว้  

 
3.2  เจ้าหนีก้ลุ่มท่ี 2, 3, 4 และ 5 
 
3.2.1 เจา้หน้ีกลุ่มท่ี 2 (เจา้หน้ีสถาบนัการเงิน ในภาระหน้ีส่วนท่ีเกินกวา่มูลค่าหลกัประกนั) ภาระหน้ีเงินตน้

คงคา้งจ านวน 2,319.2 ลา้นบาท จะไดรั้บช าระจากกระแสเงินสดเพ่ือการช าระหน้ี และ/หรือ กระแส
เงินสดส่วนเกิน โดยเจา้หน้ีจะไดรั้บการผ่อนช าระหน้ีเงินตน้ดงักล่าวเป็นรายเดือน รวม 144 เดือน 
(เร่ิมนบัเดือนถดัจากเดือนท่ีศาลมีค าสั่งเห็นชอบดว้ยแผนเป็นเดือนท่ี 1) และหน้ีเงินตน้คงคา้งจ านวน 
10,149.1 ลา้นบาท จะไดรั้บช าระภายในเดือนท่ี 144 จากเงินเพ่ิมทุนและหรือเงินกูใ้หม่ (Refinance) 
และหรือกระแสเงินสดส่วนเกิน 

 
3.2.2 เจา้หน้ีกลุ่มท่ี 3 (เจา้หน้ีสถาบนัการเงินซ่ึงเป็นเจา้หน้ีร่วมตามสญัญาปรับโครงสร้างหน้ี) ภาระหน้ีเงิน

ตน้คงคา้งจ านวน 722.6 ลา้นบาท จะไดรั้บช าระจากกระแสเงินสดเพ่ือการช าระหน้ี และ/หรือ กระแส
เงินสดส่วนเกิน โดยเจา้หน้ีจะไดรั้บการผ่อนช าระหน้ีเงินตน้ดงักล่าวเป็นรายเดือน รวม 144 เดือน 
(เร่ิมนบัเดือนถดัจากเดือนท่ีศาลมีค าสั่งเห็นชอบดว้ยแผนเป็นเดือนท่ี 1) และหน้ีเงินตน้คงคา้งจ านวน 
3,246.0 ลา้นบาท จะไดรั้บช าระภายในเดือนท่ี  144 จากเงินเพ่ิมทุนและหรือเงินกูใ้หม่ (Refinance) 
และหรือกระแสเงินสดส่วนเกิน  

 
3.2.3 เจา้หน้ีกลุ่มท่ี 4 (เจา้หน้ีภาระค ้าประกนัการช าระหน้ีเงินกู)้ภาระหน้ีเงินตน้คงคา้งจ านวน 5,209.4 ลา้น

บาท จะไดรั้บช าระจากกระแสเงินสดเพ่ือการช าระหน้ี และ/หรือ กระแสเงินสดส่วนเกิน โดยเจา้หน้ี
จะไดรั้บการผ่อนช าระหน้ีเงินตน้ดงักล่าวเป็นรายเดือน รวม 144 เดือน (เร่ิมนบัเดือนถดัจากเดือนท่ี
ศาลมีค าสั่งเห็นชอบดว้ยแผนเป็นเดือนท่ี 1) และหน้ีเงินตน้คงคา้งจ านวน 22,796.9 ลา้นบาท จะไดรั้บ
ช าระภายในเดือนท่ี 144 จากเงิน  เพ่ิมทุนและหรือเงินกูใ้หม่ (Refinance) และ/หรือกระแสเงินสด
ส่วนเกิน 

 
3.2.4 เจา้หน้ีกลุ่มท่ี 5 (เจา้หน้ีผูจ้  าหน่ายวตัถุดิบหลกั)ภาระหน้ีเงินตน้คงคา้งจ านวน 291.7 ลา้นบาท จะไดรั้บ

ช าระจากกระแสเงินสดเพ่ือการช าระหน้ี และ/หรือ กระแสเงินสดส่วนเกิน โดยเจา้หน้ีจะไดรั้บการ
ผ่อนช าระหน้ีเงินตน้ดงักล่าวเป็นรายเดือน รวม 144 เดือน (เร่ิมนับเดือนถดัจากเดือนท่ีศาลมีค าสั่ง
เห็นชอบดว้ยแผนเป็นเดือนท่ี 1) และหน้ีเงินตน้คงคา้งจ านวน 1,300.3 ลา้นบาท จะไดรั้บช าระภายใน
เดือนท่ี 144 จากเงินเพ่ิมทุนและ/หรือเงินกูใ้หม่ (Refinance) และ/หรือกระแสเงินสดส่วนเกิน ทั้งน้ี 
หากเจา้หน้ีกลุ่มท่ี 5 มีภาระหน้ีคา้งช าระอยู่กบับริษทัให้ผูบ้ริหารแผนหักกลบลบหน้ีกบัจ านวนหน้ี
ดงักล่าวก่อนท าการช าระหน้ี 
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3.2.5 นบัถดัจากวนัท่ีศาลมีค าสัง่ใหฟ้ื้นฟูกิจการจนถึงวนัท่ีศาลมีค าสั่งเห็นชอบดว้ยแผน เจา้หน้ีกลุ่ม ท่ี 2, 3, 

4 และ 5 จะไดรั้บดอกเบ้ียระหวา่งกาลจากเงินตน้คงคา้งดงักล่าว โดยดอกเบ้ียดงักล่าว ใหต้ั้งพกัไวเ้พ่ือ
รอการช าระในเดือนท่ี 144 และนับถดัจากวนัท่ีศาลมีค าสั่งเห็นชอบดว้ยแผนเป็นตน้ไป จนกว่าจะ
ไดรั้บช าระหน้ีครบถว้น เจา้หน้ีกลุ่มท่ี 2, 3, 4 และ 5 จะไดรั้บดอกเบ้ีย ใหม่จากเงินตน้คงคา้งดงักล่าว 
ดงัน้ี  
เดือนท่ี 1 – เดือนท่ี 60 ร้อยละ 1.00 ต่อปี  
เดือนท่ี 61 – เดือนท่ี 84  ร้อยละ 1.75  ต่อปี 
เดือนท่ี 85 – เดือนท่ี 96  ร้อยละ 2.00 ต่อปี 
เดือนท่ี 97 – เดือนท่ี 108 ร้อยละ 2.25 ต่อปี 
เดือนท่ี 109 – เดือนท่ี 120 ร้อยละ 2.50 ต่อปี 
เดือนท่ี 121 – เดือนท่ี 144  ร้อยละ 2.75 ต่อปี 
 
ทั้งน้ี เจา้หน้ีจะไดรั้บช าระดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 0.1 ต่อปี ส าหรับดอกเบ้ียตั้งพกัซ่ึงเป็นส่วนต่าง
ของดอกเบ้ียใหม่และดอกเบ้ียท่ีช าระจริงใหร้อการช าระในเดือนท่ี 144  

 
3.2.6 เจา้หน้ีกลุ่มท่ี 2 และ 4 จะไดรั้บช าระหน้ีเงินตน้คงคา้งบางส่วนดว้ยหุน้สามญัของบริษทั และเจา้หน้ี

กลุ่มท่ี 3 มีสิทธิท่ีจะเลือกรับช าระหน้ีเงินตน้บางส่วนดว้ยหุน้สามญัของบริษทัดว้ยการแปลงหน้ีเป็น
ทุนคร้ังท่ี 1 ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีก าหนดไวใ้นแผน 

 
3.2.7 เจา้หน้ีกลุ่มท่ี 2, 3, 4 และ 5 มีสิทธิแจง้ใหบ้ริษทัทราบวา่ประสงคจ์ะรับช าระหน้ีเงินตน้ ดว้ยหุน้สามญั

ของบริษทัโดยการแปลงหน้ีเป็นทุนคร้ังท่ี 2 ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีก าหนดไวใ้นแผน  
 
3.2.8 ในกรณีท่ีบริษทัไดท้ าการแปลงหน้ีเป็นทุนคร้ังท่ี 2 ให้กบัเจา้หน้ีแลว้ หากยงัมีเงินตน้คงคา้งเหลืออยู ่

ใหคิ้ดค านวณดอกเบ้ียและจ่ายช าระดอกเบ้ีย นบัถดัจากวนัท่ีมีการแปลงหน้ีเป็นทุนคร้ังท่ี 2 เป็นตน้ไป 
ในอตัรา MLR ต่อปี ส าหรับเจา้หน้ีกลุ่มท่ี 2, 3 และ 5 และในอตัรา LIBOR บวก 4.5 ต่อปี ส าหรับ
เจา้หน้ีกลุ่มท่ี 4 จนกวา่เจา้หน้ีจะไดรั้บช าระหน้ีเงินตน้ครบถว้น 

 
3.2.9 เจา้หน้ีกลุ่มท่ี 2, 3, 4 และ 5 ยินยอมลดหน้ีดอกเบ้ียคงคา้งจ านวน 2,271.1 ลา้นบาท 526.2 ลา้นบาท 

1,865.5 ลา้นบาท และ 172.3 ลา้นบาท ตามล าดบั รวมถึงดอกเบ้ียระหว่างกาล และดอกเบ้ียตั้งพกั ทั้ง
จ านวน ในกรณีท่ีไดรั้บช าระหน้ีเงินตน้ครบถว้นตามท่ีก าหนดไวใ้นแผน รวมถึงกรณีท่ีเจา้หน้ีไดรั้บ
ช าระหน้ีก่อนก าหนดทั้งจ านวน หรือไดรั้บการแปลงหน้ีเป็นทุนคร้ังท่ี 2 ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ี
ก าหนดไวใ้นแผนแลว้ 
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3.2.10 เน่ืองจากภาระหน้ีในเจา้หน้ีกลุ่มท่ี 4 ใชสิ้ทธิเรียกร้องต่อบริษทัในฐานะผูค้  ้าประกนัการช าระหน้ีของ
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จ ากัด ดังนั้ น ในกรณีท่ีเจ้าหน้ีกลุ่มท่ี 4 ได้รับช าระหน้ีจาก
กระบวนการช าระบญัชีของบริษทั สหวิริยาสตีลอินดสัตรี ยูเค จ ากดั ในประเทศองักฤษเป็นจ านวน
เงินเท่าใด ให้สิทธิของเจา้หน้ีกลุ่มท่ี 4 ท่ีจะไดรั้บช าระหน้ีจากบริษทัตามแผนฟ้ืนฟูกิจการฉบับน้ี
ลดลงเพียงนั้น โดยให้น าเงินท่ีเจา้หน้ีรายนั้นไดรั้บช าระมาลดจ านวนการผ่อนช าระหน้ีเงินตน้ของ
เจา้หน้ีกลุ่มท่ี 4 ในงวดทา้ยสุดยอ้นข้ึนมาตามล าดบั (Inverse Order) 

 
3.3  เจ้าหนีก้ลุ่มท่ี 6 (เจ้าหนีห้น่วยงานราชการและภาครัฐ) 
 
3.3.1 ภาระหน้ีเงินตน้ของเจา้หน้ีกลุ่มท่ี 6 จ านวน 177.4 ลา้นบาท จะไดรั้บช าระหน้ีจากกระแสเงินสดเพ่ือ

การช าระหน้ีเป็นรายเดือน รวม 60 เดือน (เร่ิมนบัเดือนถดัจากเดือนท่ีศาลมีค าสั่งเห็นชอบดว้ยแผน
เป็นเดือนท่ี 1)  

 
3.3.2 ภาระหน้ีอ่ืนใดของเจา้หน้ีกลุ่มท่ี 6 รวมทั้งหน้ีเบ้ียปรับเงินเพ่ิม จ านวน 204.0 ลา้นบาท หน้ี ดอกเบ้ียคง

คา้ง ดอกเบ้ียผิดนดั ค่าปรับ ค่าฤชาธรรมเนียม ค่าใชจ่้ายและเงินอ่ืนใดท่ีเกิดข้ึนตามสัญญา และหรือ
ตามกฎหมายท่ีมิไดก้ าหนดวิธีการช าระหน้ีไวใ้นแผนฉบบัน้ี ถือวา่ไดรั้บการลดหน้ีทั้งจ านวนทนัทีท่ีมี
การช าระหน้ีตามแผนฟ้ืนฟูกิจการใหแ้ก่เจา้หน้ีรายดงักล่าวครบถว้น 

 
3.4  เจ้าหนีก้ลุ่มท่ี 7 (เจ้าหนีท่ี้เก่ียวข้องกับบริษัท)  
 
3.4.1 ภาระหน้ีเงินตน้คงคา้งจ านวน 872.6 ลา้นบาท จะไดรั้บช าระหน้ีดว้ยหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัใน

ราคาแปลงหน้ีเป็นทุนท่ี 0.05 บาท ต่อหุ้น ภายในวนัท าการสุดทา้ยของเดือนท่ี 84 (เร่ิมนับเดือนถดั
จากเดือนท่ีศาลมีค าสั่งเห็นชอบดว้ยแผนเป็นเดือนท่ี 1) หากภายในก าหนดระยะเวลาดงักล่าว เจา้หน้ี
กลุ่มท่ี 7 รายใด ยงัไม่มีค าสั่งถึงท่ีสุดใหไ้ดรั้บช าระหน้ี ใหผู้บ้ริหารแผนด าเนินการเพ่ิมทุนจดทะเบียน
เพ่ือรองรับการแปลงหน้ีเป็นทุนใหก้บัเจา้หน้ีกลุ่มท่ี 7 ดงักล่าวไวก่้อน โดยจะด าเนินการเพ่ิมทุนช าระ
แลว้ภายหลงัจากท่ีมีค าสัง่ถึงท่ีสุดใหไ้ดรั้บช าระหน้ี 

 
3.4.2 ภาระหน้ีอ่ืนใดของเจา้หน้ีกลุ่มท่ี 7 รวมทั้งหน้ีดอกเบ้ียคงคา้งจ านวน 0.6 ลา้นบาท ดอกเบ้ียผิดนัด 

ค่าปรับ เบ้ียปรับ เงินเพ่ิม ค่าฤชาธรรมเนียม ค่าใชจ่้ายและเงินอ่ืนใดท่ีเกิดข้ึนตามสญัญา และ/หรือตาม
กฎหมายท่ีมิไดก้ าหนดวิธีการช าระหน้ีไวใ้นแผนฉบบัน้ี ถือวา่ไดรั้บการลดหน้ีทั้งจ านวนทนัทีท่ีมีการ
ช าระหน้ีตามแผนฟ้ืนฟูกิจการใหแ้ก่เจา้หน้ีรายดงักล่าวครบถว้น 

 
3.5   เจ้าหนีก้ลุ่มท่ี 8 (เจ้าหนีก้ารค้า) 
 

ภาระหน้ีของเจา้หน้ีกลุ่มท่ี 8 ประกอบดว้ยหน้ีเงินตน้คงคา้งจ านวน 15.1 ลา้นบาท โดยเจา้หน้ีแต่ละ
รายจะไดรั้บการช าระหน้ีจากกระแสเงินสดเพ่ือการช าระหน้ี ภายใตเ้ง่ือนไขธุรกิจการคา้ตามปกติ  
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3.6  เจ้าหนีก้ลุ่มท่ี 9 (เจ้าหนีต้ามสัญญาค า้ประกันร่วม)  
 
3.6.1 ภาระหน้ีของเจ้าหน้ีกลุ่มท่ี 9 ประกอบด้วยหน้ีเงินต้นคงค้างจ านวน 3,545.5 ล้านบาท และหน้ี 

ดอกเบ้ียคงคา้งจ านวน 224.8 ลา้นบาท จะไดรั้บช าระหน้ีตามแผนฟ้ืนฟูกิจการเม่ือเจา้หน้ีกลุ่มท่ี 9 ใน
ฐานะผูค้  ้ าประกนัร่วมไดช้ าระหน้ีชั้นตน้แทนบริษทั สหวิริยาสตีลอินดสัตรี ยูเค จ ากดั ให้กบัเจา้หน้ี
ชั้ นต้น และเจ้าห น้ีชั้ นต้นดังกล่าวจะต้องได้รับช าระหน้ีชั้ นต้นตามสัญญา Senior Facilities 
Agreement ลงวนัท่ี 16 มีนาคม 2554 (ตามท่ีไดมี้การแกไ้ขเป็นคร้ังคราว) ครบถว้นแลว้  

 
3.6.2 เจา้หน้ีกลุ่มท่ี 9 ไดช้ าระหน้ีในฐานะผูค้  ้ าประกนัร่วมให้กบัเจา้หน้ีชั้นตน้ไปเป็นจ านวนเท่าไร ให้

เจา้หน้ีกลุ่มท่ี 9 มีสิทธิเรียกร้องต่อบริษทัเท่ากบัจ านวนก่ึงหน่ึงของภาระหน้ีท่ีเจา้หน้ีกลุ่มท่ี 9 ไดช้ าระ  
 
3.6.3 ในกรณีท่ีเจา้หน้ีกลุ่มท่ี 9 และบริษทัในฐานะผูค้  ้าประกนัร่วม ต่างก็ไดช้ าระหน้ีใหแ้ก่เจา้หน้ีชั้นตน้ไป

ตามสัญญาค ้ าประกนัร่วมดังกล่าว ให้ผูบ้ริหารแผนหักกลบลบหน้ีระหว่างกนัดังกล่าว ก่อนท่ีจะ
ด าเนินการแปลงหน้ีเป็นทุนใหก้บัเจา้หน้ีกลุ่มท่ี 9 

 
3.6.4 ภาระหน้ีเงินต้นคงเหลือหลงัจากการหักกลบลบหน้ี จะไดรั้บช าระหน้ีดว้ยหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของ

บริษทัในราคาแปลงหน้ีเป็นทุนท่ี 0.05 บาทต่อหุ้น โดยจะไดรั้บช าระภายใน  180 วนันับแต่วนัท่ี 
เจา้หน้ีกลุ่มท่ี 9 ไดน้ าเอกสารหลกัฐานการช าระหน้ีมาแสดงต่อผูบ้ริหารแผน 

 
3.6.5 ใหผู้บ้ริหารแผนเจรจากบัเจา้หน้ีกลุ่มน้ีเพ่ือท าขอ้ตกลงระหว่างบริษทักบัเจา้หน้ีกลุ่มน้ี ในการลดภาระ

หน้ีและหรือไม่ใชสิ้ทธิเรียกร้องท่ีมีหรืออาจจะมีซ่ึงกนัและกนั เพ่ือลดภาระหน้ีลงหรือไม่ตอ้งช าระ
หน้ีใหแ้ก่กนัและกนั 

 
3.6.6 ภาระหน้ีอ่ืนใดของเจา้หน้ีกลุ่มท่ี 9 รวมทั้งหน้ีดอกเบ้ียคงคา้ง ดอกเบ้ียผิดนดั ค่าปรับ เบ้ียปรับเงินเพ่ิม 

ค่าฤชาธรรมเนียม ค่าใชจ่้ายและเงินอ่ืนใดท่ีเกิดข้ึนตามสัญญา และหรือตามกฎหมายท่ีมิไดก้ าหนด
วิธีการช าระหน้ีไวใ้นแผนฉบบัน้ี ถือวา่ไดรั้บการลดหน้ีทั้งจ านวนทนัทีท่ีมีการช าระหน้ีตามแผนฟ้ืนฟู
กิจการใหแ้ก่เจา้หน้ีรายดงักล่าวครบถว้น 

 
3.7  เจ้าหนีก้ลุ่มท่ี 10 (เจ้าหนีภ้าระค า้ประกันความเสียหายในอนาคต)  
 
3.7.1 ภาระหน้ีของเจา้หน้ีกลุ่มท่ี 10 ประกอบดว้ยหน้ีเงินตน้คงคา้งจ านวน 1,185.0 ลา้นบาท เป็นภาระหน้ี

ในอนาคตท่ีมีเง่ือนไขและยงัไม่เกิดข้ึน อนัเน่ืองมาจากการท่ีบริษทัไดเ้ขา้ค ้ าประกนับริษทั สหวิริยา
สตีลอินดสัตรี ยูเค จ ากดั ในความเสียหายท่ีเจา้หน้ีกลุ่มท่ี 10 อาจไดรั้บหรือถูกเรียกร้องจากบุคคลท่ี 3 
ให้รับผิดชอบในความเสียหายท่ีเกิดข้ึนกบัส่ิงแวดลอ้มตามสัญญาซ้ือขายกิจการ และความเสียหาย
จากการส่งสินค้าตามสัญญาท่ีเก่ียวข้อง ดังนั้น เจา้หน้ีกลุ่มท่ี 10 จะไดรั้บช าระหน้ีตามแผนฟ้ืนฟู
กิจการกต่็อเม่ือไดมี้ค าสั่งถึงท่ีสุดใหเ้จา้หน้ีไดรั้บช าระหน้ี ประกอบกบับุคคลท่ี 3 เช่น หน่วยงานของ
รัฐท่ีประเทศองักฤษ หรือบุคคลท่ีมีสิทธิท่ีเก่ียวขอ้ง ไดเ้รียกร้องให้เจา้หน้ีกลุ่มท่ี 10 ช าระค่าเสียหาย 
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เม่ือเจ้าหน้ีกลุ่มท่ี 10 ได้ช าระค่าเสียหายดังกล่าวไปแล้ว และได้น าเอกสารหลักฐานอันเป็นท่ี
น่าเช่ือถือ และเอกสารประกอบอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งอย่างชดัเจนมาแสดงเพ่ือยืนยนัต่อผูบ้ริหารแผนว่า
ตนไดมี้การช าระเงินค่าเสียหายดงักล่าวไปแลว้จริง เม่ือครบเง่ือนไขดงักล่าว เจา้หน้ีกลุ่มท่ี 10 จึงจะ
ไดรั้บช าระหน้ีตามแผน  

 
3.7.2 ภาระหน้ีเงินตน้คงคา้งจ านวน 220.4 ลา้นบาท จะไดรั้บช าระหน้ีจากกระแสเงินสดเพ่ือการช าระหน้ี 

และ/หรือกระแสเงินสดส่วนเกิน โดยเจา้หน้ีจะไดรั้บการผ่อนช าระหน้ีเงินตน้ดงักล่าวเป็นรายเดือน 
รวม 144 เดือน เร่ิมช าระหน้ีเงินตน้เดือนแรกภายในวนัท าการสุดทา้ยของเดือนถดัจากเดือนท่ีมีค าสั่ง
ถึงท่ีสุดให้ไดรั้บช าระหน้ี (เร่ิมนบัเดือนท่ีช าระหน้ีในเดือนแรกน้ีเป็นเดือน 1) และหน้ีเงินตน้คงคา้ง
จ านวน 964.6 ล้านบาท จะได้รับช าระภายในเดือนท่ี  144 จากเงินเพ่ิมทุนและ/หรือเงินกู้ใหม่ 
(Refinance) และ/หรือกระแสเงินสดส่วนเกิน  

 
3.7.3 นบัถดัจากวนัท่ีมีค าสั่งถึงท่ีสุดใหไ้ดรั้บช าระหน้ีและเจา้หน้ีกลุ่มท่ี 10 ไดช้ าระค่าเสียหายดงักล่าวไป

แลว้ และได้น าเอกสารหลกัฐานอนัเป็นท่ีน่าเช่ือถือ และเอกสารประกอบอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องอย่าง
ชดัเจนมาแสดงเพ่ือยืนยนัต่อผูบ้ริหารแผนว่าตนไดมี้การช าระเงินค่าเสียหายดงักล่าวไปแลว้จริงเป็น
ตน้ไปจนกว่าจะไดรั้บช าระหน้ีครบถว้น เจา้หน้ีกลุ่มท่ี 10 จะไดรั้บดอกเบ้ียใหม่ จากเงินตน้คงคา้ง
ดงักล่าว ตามอตัราท่ีก าหนดในขอ้ 3.2.5 ทั้งน้ี เจา้หน้ีจะไดรั้บช าระดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 0.1 ต่อปี 
ส าหรับดอกเบ้ียตั้งพกัซ่ึงเป็นส่วนต่างของดอกเบ้ียใหม่และดอกเบ้ียท่ีช าระจริงให้รอการช าระใน
เดือนท่ี 144  

 
3.7.4 เจา้หน้ีกลุ่มท่ี 10 มีสิทธิแจง้ให้บริษทัทราบว่าประสงค์จะรับช าระหน้ีเงินตน้ดงักล่าวดว้ยหุ้นสามญั

ของบริษทัได ้โดยการแปลงหน้ีเป็นทุนคร้ังท่ี 2 ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีก าหนดไวใ้นแผนหาก
บริษทัไดมี้การแปลงหน้ีเป็นทุนคร้ังท่ี 2 ใหก้บัเจา้หน้ีทุกรายไปก่อนท่ีเจา้หน้ีกลุ่มท่ี 10 จะมีค าสั่งถึง
ท่ีสุดให้ไดรั้บช าระหน้ีและได้ช าระค่าเสียหายตามสัญญาซ้ือกิจการและสัญญาท่ีเก่ียวข้องให้กับ
บุคคลท่ี 3 ดงักล่าว ให้ผูบ้ริหารแผนมีอ านาจเพ่ิมทุนจดทะเบียนเพ่ือรองรับการแปลงหน้ีเป็นทุน
ให้กบัเจา้หน้ีกลุ่มท่ี 10 ดงักล่าวไวก่้อน โดยจะด าเนินการเพ่ิมทุนช าระแลว้ภายหลงัจากท่ีมีค าสั่งถึง
ท่ีสุดใหไ้ดรั้บช าระหน้ี และเจา้หน้ีไดน้ าเอกสารหลกัฐานอนัเป็นท่ีน่าเช่ือถือ และเอกสารประกอบอ่ืน
ใดท่ีเก่ียวข้องอย่างชัดเจนมาแสดงเพ่ือยืนยนัต่อผูบ้ริหารแผนว่าตนได้มีการช าระเงินค่าเสียหาย
ดงักล่าวไปแลว้จริง 

 
3.7.5 ในกรณีท่ีเจา้หน้ีกลุ่มท่ี 10 ไดรั้บหุ้นสามญัจากการแปลงหน้ีเป็นทุนคร้ังท่ี 2 แลว้ หากยงัมีเงินตน้คง

คา้งเหลืออยู่ ให้คิดค านวณดอกเบ้ียและจ่ายช าระดอกเบ้ีย นบัถดัจากวนัดงักล่าวเป็นตน้ไป ในอตัรา 
LIBOR บวก 4.5 ต่อปีจนกวา่เจา้หน้ีจะไดรั้บช าระหน้ีเงินตน้ครบถว้น  
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3.7.6 เจา้หน้ีกลุ่มท่ี 10 ยินยอมลดหน้ีดอกเบ้ียตั้งพกัทั้งจ านวน ในกรณีท่ีไดรั้บช าระหน้ีเงินตน้ครบถว้น
ตามท่ีก าหนดไวใ้นแผน รวมถึงกรณีท่ีเจา้หน้ีไดรั้บช าระหน้ีก่อนก าหนดทั้งจ านวนหรือเจา้หน้ีกลุ่มท่ี 
10 ไดรั้บการแปลงหน้ีเป็นทุนคร้ังท่ี 2 ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีก าหนดไวใ้นแผนแลว้ 

 
3.8  เจ้าหนีก้ลุ่มท่ี 11 (เจ้าหนีค่้าปรับและหรือค่าเสียหายจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญา) 
 
3.8.1 ภาระหน้ีเงินตน้คงคา้งจ านวน 52.0 ลา้นบาท จะไดรั้บช าระหน้ีจากกระแสเงินสดเพ่ือการช าระหน้ี 

และ/หรือกระแสเงินสดส่วนเกิน โดยเจา้หน้ีจะไดรั้บการผ่อนช าระหน้ีเงินตน้ดงักล่าวเป็นรายเดือน 
รวม 144 เดือน เร่ิมช าระหน้ีเงินตน้เดือนแรกภายในวนัท าการสุดทา้ยของเดือนถดัจากเดือนท่ีมีค าสั่ง
ถึงท่ีสุดใหไ้ดรั้บช าระหน้ี (เร่ิมนบัเดือนท่ีช าระหน้ีในเดือนแรกน้ีเป็นเดือนท่ี 1) และหน้ีเงินตน้คงคา้ง
จ านวน 227.4 ล้านบาท จะได้รับช าระภายในเดือนท่ี  144 จากเงินเพ่ิมทุนและหรือเงินกู้ใหม่ 
(Refinance) และหรือกระแสเงินสดส่วนเกิน  

 
3.8.2 นบัถดัจากวนัท่ีไดมี้ค าสั่งถึงท่ีสุดใหไ้ดรั้บช าระหน้ี จนกว่าจะไดรั้บช าระหน้ีครบถว้น เจา้หน้ีกลุ่มท่ี 

11 จะไดรั้บดอกเบ้ียใหม่จากเงินตน้คงคา้งดงักล่าว ตามอตัราท่ีก าหนดในขอ้ 3.2.5 ทั้งน้ี เจา้หน้ีจะ
ไดรั้บช าระดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 0.1 ต่อปี ส าหรับดอกเบ้ียตั้งพกัซ่ึงเป็นส่วนต่างของดอกเบ้ียใหม่
และดอกเบ้ียท่ีช าระจริงใหร้อการช าระในเดือนท่ี 144 

 
3.8.3 เจา้หน้ีกลุ่มท่ี 11 มีสิทธิแจง้ให้บริษทัทราบว่าประสงค์จะรับช าระหน้ีเงินตน้ดงักล่าวดว้ยหุ้นสามญั

ของบริษทัได ้โดยการแปลงหน้ีเป็นทุนคร้ังท่ี 2 ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีก าหนดไวใ้นแผน หาก
บริษทั ไดมี้การแปลงหน้ีเป็นทุนคร้ังท่ี 2 ใหก้บัเจา้หน้ีทุกรายไปก่อนท่ีเจา้หน้ีกลุ่มท่ี 11 จะมีค าสั่งถึง
ท่ีสุดให้ไดรั้บช าระหน้ี ใหผู้บ้ริหารแผนมีอ านาจเพ่ิมทุนจดทะเบียนเพ่ือรองรับการแปลงหน้ีเป็นทุน
ให้กบัเจา้หน้ีกลุ่มท่ี 11 ดงักล่าวไวก่้อน โดยจะด าเนินการเพ่ิมทุนช าระแลว้ภายหลงัจากท่ีมีค าสั่งถึง
ท่ีสุดใหไ้ดรั้บช าระหน้ี 

 
3.8.4 ในกรณีท่ีเจา้หน้ีกลุ่มท่ี 11 ไดรั้บหุ้นสามญัจากการแปลงหน้ีเป็นทุนคร้ังท่ี 2 แลว้ หากยงัมีเงินตน้คง

คา้งเหลืออยู่ ให้คิดค านวณดอกเบ้ียและจ่ายช าระดอกเบ้ียจริงนับถดัจากวนัดงักล่าวเป็นตน้ไป ใน
อตัรา MLR ต่อปี จนกวา่เจา้หน้ีจะไดรั้บช าระหน้ีเงินตน้ครบถว้น  

 
3.8.5 เจา้หน้ีกลุ่มท่ี 11 ยินยอมลดหน้ีดอกเบ้ียตั้งพกัทั้งจ านวน ในกรณีท่ีไดรั้บช าระหน้ีเงินตน้ครบถว้น

ตามท่ีก าหนดไวใ้นแผน รวมถึงกรณีท่ีเจา้หน้ีไดรั้บช าระหน้ีก่อนก าหนดทั้งจ านวน หรือไดรั้บการ
แปลงหน้ีเป็นทุนคร้ังท่ี 2 ตามท่ีก าหนดไวใ้นแผนแลว้  
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3.9  เจ้าหนีก้ลุ่มท่ี 12 (เจ้าหนีค่้าธรรมเนียมในการให้บริการตามสัญญาว่าจ้างท่ีปรึกษา) 
 
3.9.1 ภาระหน้ีเงินตน้คงคา้งจ านวน 188.0 ลา้นบาท จะไดรั้บช าระจากกระแสเงินสดเพ่ือการช าระหน้ี โดย

เจา้หน้ีจะไดรั้บการผ่อนช าระหน้ีเงินตน้ดงักล่าวเป็นรายเดือน รวม 144 เดือน (เร่ิมนับเดือนถดัจาก
เดือนท่ีศาลมีค าสั่งเห็นชอบดว้ยแผนเป็นเดือนท่ี 1) แต่ทั้งน้ี บริษทัจะจ่ายช าระเงินให้กบัเจา้หน้ีใน
กลุ่มท่ี 12 รายใดกต่็อเม่ือเจา้หน้ีรายดงักล่าวไดมี้ค าสัง่ถึงท่ีสุดใหไ้ดรั้บช าระหน้ีแลว้  

 
3.9.2 ภาระหน้ีเงินตน้คงคา้งจ านวน 776.0 ลา้นบาท จะไดรั้บช าระหน้ีดว้ยหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัใน

ราคาแปลงหน้ีเป็นทุนท่ี 0.05 บาทต่อหุน้ ภายในวนัท าการสุดทา้ยของเดือนท่ี 84 (เร่ิมนบัเดือนถดัจาก
เดือนท่ีศาลมีค าสั่งเห็นชอบดว้ยแผนเป็นเดือนท่ี 1) หากภายในก าหนดระยะเวลาดงักล่าว เจา้หน้ีกลุ่ม
ท่ี 12 รายใด ยงัไม่มีค าสัง่ถึงท่ีสุดใหไ้ดรั้บช าระหน้ี ใหผู้บ้ริหารแผนด าเนินการเพ่ิมทุนจดทะเบียนเพ่ือ
รองรับการแปลงหน้ีเป็นทุนให้กบัเจา้หน้ีกลุ่มท่ี 12 ดงักล่าวไวก่้อน โดยจะด าเนินการเพ่ิมทุนช าระ
แลว้ภายหลงัจากท่ีมีค าสัง่ถึงท่ีสุดใหไ้ดรั้บช าระหน้ี 

 
3.9.3 ภาระหน้ีเงินตน้คงคา้งส่วนท่ีเหลือจ านวน 963.9 ลา้นบาท รวมทั้งภาระหน้ีดอกเบ้ียคงคา้งจ านวน 

21.3 ลา้นบาท หน้ีดอกเบ้ียผิดนดั ค่าปรับ เบ้ียปรับ เงินเพ่ิม ค่าฤชาธรรมเนียม ค่าใชจ่้ายและเงินอ่ืนใด
ท่ีเกิดข้ึนตามสญัญา และหรือตามกฎหมายท่ีมิไดก้ าหนดวิธีการช าระหน้ีไวใ้นแผนฉบบัน้ี ถือวา่ไดรั้บ
การลดหน้ีทั้งจ านวนทนัทีท่ีมีการช าระหน้ีตามแผนฟ้ืนฟูกิจการใหแ้ก่เจา้หน้ีรายดงักล่าวครบถว้น  

 
3.10  เจ้าหนีก้ลุ่มท่ี 13 (เจ้าหนีผู้้ออกหนังสือค า้ประกัน) 
 
 เจา้หน้ีกลุ่มน้ีเป็นเจา้หน้ีท่ีออกหนังสือค ้ าประกันให้แก่บริษทัเพ่ือเป็นประกันหน้ีของบริษทัโดย

เจา้หน้ีในกลุ่มน้ีจะไม่ไดรั้บผลกระทบจากการปรับโครงสร้างหน้ีตามแผนน้ี เน่ืองจากเป็นเจา้หน้ีท่ี
เกิดจากภาระผูกพนัตามหนังสือค ้ าประกนัท่ียงัไม่ถึงก าหนดช าระ ทั้งน้ี เจา้หน้ียงัคงไดรั้บการจ่าย
ช าระค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ตามสญัญาและขอ้ตกลงท่ีมีอยูเ่ดิม 

 
4. การจดัเกบ็เงนิจากลูกหนีซ่ึ้งเป็นบริษทัที่เกีย่วข้องกนั 
 

โดยท่ีบริษทั บี.เอส. เมทลั จ ากดั และ บริษทั สหวิริยาพาณิชย ์คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั มีภาระหน้ีคงคา้งอยู่กบั  
บริษทัและเงินท่ีบริษทั จะเรียกเก็บเงินจากลูกหน้ีทั้งสองรายดงักล่าว เป็นส่วนหน่ึงของกระแสเงินสดท่ีจะ
น ามาช าระหน้ีให้กบัเจา้หน้ีตามแผนฟ้ืนฟูกิจการ ดงันั้น ในระหว่างด าเนินการตามแผนฟ้ืนฟูกิจการ ให้
บริษทัฯ ท าการคา้กบั บริษทั บี.เอส. เมทลั จ ากดั  และ บริษทั สหวิริยาพาณิชย ์คอร์ปอเรชั่น จ ากดั และ
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัน้ี 
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4.1 หากลูกหน้ีทั้งสองรายยงัคงท าการคา้ขายอยู่กบับริษทั ให้บริษทัทยอยลดยอดหน้ีการคา้หมุนเวียนท่ี
บริษทั ใหแ้ก่ลูกหน้ีทั้งสองรายโดยในการสั่งซ้ือสินคา้จากบริษทั บริษทัจะส่งสินคา้ใหม่มูลค่าไม่สูง
กว่าร้อยละ 95  ของเงินท่ีช าระในงวดนั้นๆ และบริษทัจะตอ้งน าเงินค่าสินคา้ดงักล่าวท่ีไดรั้บทั้งหมด
มาช าระหน้ีเดิม 

 
4.2 จากการด าเนินการตามขอ้ 4.1  ลูกหน้ีทั้งสองรายจ าตอ้งช าระหน้ีเดิมหรือค่าสินคา้ท่ีสั่งในแต่ละคราว

ทั้งหมดเป็นเงินสดล่วงหนา้ก่อนวนัส่งสินคา้ 
 
4.3 บริษทัจะตอ้งติดตามทวงถามให้ลูกหน้ีทั้งสองรายช าระหน้ี  โดยค านวณจ านวนเงินจากส่วนต่างๆ

ระหว่างมูลค่าสินคา้ใหม่กบัราคาสินคา้ท่ีน าไปช าระหน้ีเดิม และหรือจ านวนเงินท่ีลูกหน้ีทั้งสองราย
ทยอยช าระหน้ี (กรณีไม่ไดท้ าการซ้ือขาย) 

 
4.4 จ านวนเงินท่ีลูกหน้ีทั้งสองรายช าระหน้ีคิดค านวณตามหลกัเกณฑข์อ้ 4.3 ดงักล่าวเม่ือรวมกนัจะตอ้ง

ไม่ต ่ากวา่ 300 ลา้นบาทต่อปี และลูกหน้ีทั้งสองรายจะตอ้งช าระหน้ีคงคา้งทั้งหมด (ทั้งหน้ีเดิมและหน้ี
ใหม่) แก่บริษทัฯ ให้เสร็จส้ินภายใน 7 ปี นบัตั้งแต่ 2560 เป็นตน้ไป โดยภายในส้ินปี 2562 จะตอ้งมี
จ านวนหน้ีคงเหลือ (ทั้งหน้ีเดิมและหน้ีใหม่) รวมกนัไม่เกินกว่า 2,640.0 ลา้นบาท และภายในส้ินปี 
2564 จะตอ้งมีจ านวนหน้ีคงเหลือ (ทั้งหน้ีเดิมและหน้ีใหม่) รวมกนัไม่เกินกวา่ 1,760.0 ลา้นบาท 

 
4.5 หากคราวใดลูกหน้ีไม่ช าระเงินตามก าหนด เวลาดงักล่าวในขอ้ 4.2  ตอ้งระงบัการส่งสินคา้ให้แก่

ลูกหน้ี 
 
4.6 หากบริษทัไม่สามารถเรียกเกบ็หน้ีคงคา้งจากบริษทั บี.เอส. เมทลั จ ากดั และ บริษทั สหวิริยาพาณิชย ์

คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั ไดต้ามท่ีก าหนดในขอ้ 4.4 ขา้งตน้และคณะกรรมการเจา้หน้ีไดมี้หนงัสือแจง้ถึง
การผิดนดัดงักล่าวแก่บริษทัแลว้ ถือเป็นเหตุผิดนดัตามท่ีก าหนดไวใ้นแผนฟ้ืนฟู 
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5.  ผลส าเร็จของแผน 
 
เม่ือมีเหตุการณ์ในขอ้ 5.1 และขอ้ 5.2 หรือมีเหตุการณ์ในขอ้ 5.1 และขอ้ 5.3 เกิดข้ึนและไดรั้บความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการเจา้หน้ี  ใหถื้อวา่การฟ้ืนฟูกิจการไดด้ าเนินการเป็นผลส าเร็จตามแผนแลว้ 

 
5.1  บริษทัไดช้ าระหน้ีเงินตน้คงคา้งใหแ้ก่เจา้หน้ีทุกรายตามแผนฟ้ืนฟูกิจการ ในจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 

25 ของภาระหน้ีเงินตน้คงคา้งท่ีบริษทัตอ้งจ่ายช าระตามแผน และ 
5.2  บริษทัไดรั้บเงินลงทุนใหม่จากผูร่้วมลงทุนมาช าระหน้ี เป็นผลให้ส่วนของผูถื้อหุ้นในงบการเงินเป็น

บวก หรือ 
5.3  มีการแปลงหน้ีเป็นทุนตามแผนฟ้ืนฟูกิจการ และท าใหส่้วนของผูถื้อหุน้ในงบการเงินเป็นบวก 
 

ความคืบหน้าในการด าเนินการตามแผนฟ้ืนฟูกจิการ 
 
การปรับโครงสร้างทุน 

 
เม่ือวนัท่ี 23 ธนัวาคม 2559 บริษทัไดย้ื่นค าร้องต่อศาลลม้ละลายกลางขอแกไ้ขหนงัสือบริคณฑส์นธิของบริษทั
ส าหรับการลดทุนจดทะเบียนโดยการยกเลิกหุน้ท่ียงัไม่ไดอ้อกจ าหน่าย และเม่ือวนัท่ี 22 กมุภาพนัธ์ 2560 ศาลได้
มีค าสั่งอนุญาตใหบ้ริษทัแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ  เป็นการยกเลิกหุ้นท่ียงัไม่ไดอ้อกจ าหน่าย 18,097,401,000 
หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท การลดทุนท าให้ทุนจดทะเบียนของบริษทัลดลงจาก 50,263.7 ลา้นบาท เป็น 
32,166.3 ลา้นบาท บริษทัไดจ้ดทะเบียนลดทุนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม 2560  
 
เม่ือวนัท่ี 19 เมษายน 2560 บริษทัไดย้ื่นค าร้องต่อศาลลม้ละลายกลางขอแกไ้ขหนังสือบริคณฑส์นธิของบริษทั
ส าหรับการลดทุนโดยการลดจ านวนหุ้นของบริษทั และเม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2560 ศาลไดมี้ค าสั่งอนุญาตให้
บริษทัแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ เป็นการลดหุน้สามญั 31,053,243,844 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท การลด
ทุนท าใหทุ้นจดทะเบียนของบริษทัลดลงจาก 32,166.3 ลา้นบาท เป็น 1,113.0 ลา้นบาท บริษทัไดจ้ดทะเบียนลด
ทุนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 13 กรกฎาคม 2560  
 
เม่ือวนัท่ี 24 กรกฎาคม 2560 บริษทัยื่นค าร้องต่อศาลลม้ละลายกลางขอแกไ้ขหนงัสือบริคณฑ์สนธิของบริษทั
ส าหรับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนเพ่ือท าการแปลงหน้ีเป็นทุนคร้ังท่ี 1 และเม่ือวนัท่ี 21 กนัยายน 2560 ศาลไดมี้ค าสั่ง
อนุญาตให้บริษทัแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ เป็นการเพ่ิมทุนจดทะเบียน10,000,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้น
ละ 1 บาท การเพ่ิมทุนท าให้ทุนจดทะเบียนของบริษทัเพ่ิมข้ึนจาก 1,113.0 ลา้นบาท เป็น 11,113.0 ลา้นบาท 
บริษทัไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 19 ตุลาคม 2560 
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บริษทัไดท้ าการแปลงหน้ีเป็นทุนคร้ังท่ี 1 ตามท่ีก าหนดไวใ้นแผนฟ้ืนฟูกิจการใหก้บัเจา้หน้ี โดยออกหุ้นสามญั
ใหม่จ านวน 10,000,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท ให้กบัเจา้หน้ีท่ีแสดงความประสงคจ์ านวน 4 ราย 
ในราคาหุ้นละ 0.05 บาท เป็นจ านวนเงิน 500 ลา้นบาท และบริษทัไดย้ื่นแกไ้ขหนงัสือบริคณฑ์สนธิของบริษทั
แลว้ เม่ือวนัท่ี 28 มีนาคม 2561 

 
 การขอรับช าระหนี้ของเจ้าหนี้ 

 
ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2562  มีค าขอรับช าระหน้ีท่ีอยูร่ะหวา่งรอค าสัง่โดยเจา้พนกังานพิทกัษท์รัพยอี์ก 1 ราย  
 
เป็นเจา้หน้ีรายหน่ึงในกลุ่มท่ี 12 อยู่ระหว่างการรอค าสั่งโดยเจา้พนักงานพิทักษ์ทรัพย์ รวมเป็นเงินต้นและ
ดอกเบ้ียสกุลเงินบาทจ านวน 1,907.7 ลา้นบาท และ 21 ลา้นบาท ตามล าดบั ซ่ึงบริษทัยงัไม่ได้บนัทึกหน้ีสิน 
เน่ืองจากผูบ้ริหารพิจารณาว่ายงัมีความไม่แน่นอนและไม่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ท่ีบริษทัจะสูญเสีย
ทรัพยากรท่ีมีประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจเพ่ือจ่ายช าระหน้ีดงักล่าว 
 
ปี 2561 บริษทัไดช้ าระหน้ีแก่เจา้หน้ีตามแผนฟ้ืนฟูกิจการ เป็นเงินตน้ตามแผนฟ้ืนฟูจ านวน 1,625.9 ลา้นบาท 
และจากกระแสเงินสดส่วนเกินจ านวน 1,401.6 ลา้นบาท และจากการแปลงหน้ีเป็นทุนจ านวน 500 ลา้นบาท รวม
ช าระเงินตน้ตามแผนทั้งส้ิน 3,527.5 ลา้นบาท และดอกเบ้ียรวม 80.3 ลา้นบาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 3,607.8 ลา้น
บาท 
 
ปี 2560 บริษทัไดช้ าระหน้ีแก่เจา้หน้ีตามแผนฟ้ืนฟูกิจการ เป็นเงินตน้ตามแผนฟ้ืนฟูจ านวน 1,538.4 ลา้นบาท 
และจากกระแสเงินสดส่วนเกินจ านวน 279.5 ลา้นบาท รวมช าระเงินตน้ตามแผนทั้งส้ิน 1,817.9 ลา้นบาท และ
ดอกเบ้ียรวม 94.3 ลา้นบาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 1,912.2 ลา้นบาท 
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24 ทุนเรือนหุ้น 
 
รายการเคล่ือนไหวของทุนเรือนหุน้ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มีดงัน้ี  
 
 มูลค่าหุน้

ต่อหุน้ 

 2561 2560 
 จ านวนหุน้ จ านวนเงิน จ านวนหุน้ จ านวนเงิน 

 (บาท) (พันหุ้น)  (พันบาท) (พันหุ้น)  (พันบาท) 
ทุนจดทะเบียน      
หุ้นสามญั      
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 1 11,113,018 11,113,018 50,263,663 50,263,663 
- ลดทุน - คร้ังท่ี 1 1 - - (18,097,401) (18,097,401) 
- ลดทุน - คร้ังท่ี 2 1 - - (31,053,244) (31,053,244) 
- เพ่ิมทุน 1 - - 10,000,000 10,000,000 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 1 11,113,018 11,113,018 11,113,018 11,113,018 

      
ทุนที่ออกและช าระแล้ว      
หุ้นสามญั      
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  1,113,018 1,113,018 32,166,262 32,166,262 
- ลดทุน คร้ังท่ี 2 1 - - (31,053,244) (31,053,244) 
- เพ่ิมทุน  10,000,000 10,000,000 - - 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 1 11,113,018 11,113,018 1,113,018 1,113,018 

 
การลดทุน 
 
เม่ือวนัท่ี 23 ธนัวาคม 2559 บริษทัไดย้ื่นค าร้องต่อศาลลม้ละลายกลางขอแกไ้ขหนงัสือบริคณฑส์นธิของบริษทั
ส าหรับการลดทุนจดทะเบียนโดยการยกเลิกหุน้ท่ียงัไม่ไดอ้อกจ าหน่าย และเม่ือวนัท่ี 22 กมุภาพนัธ์ 2560 ศาลได้
มีค าสัง่อนุญาตใหบ้ริษทัแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ  เป็นหุน้ท่ียงัไม่ไดอ้อกจ าหน่าย 18,097,401,000 หุน้ มูลค่าท่ี
ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท การลดทุนท าให้ทุนจดทะเบียนของบริษทัลดลงจาก 50,263.7 ลา้นบาท เป็น 32,166.3 ลา้น
บาท บริษทัไดจ้ดทะเบียนลดทุนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม 2560  
 
เม่ือวนัท่ี 19 เมษายน 2560 บริษทัไดย้ื่นค าร้องต่อศาลลม้ละลายกลางขอแกไ้ขหนังสือบริคณฑส์นธิของบริษทั
ส าหรับการลดทุนโดยการลดจ านวนหุ้นของบริษทั และเม่ือวนัท่ี 26 เมษายน  2560 ศาลไดมี้ค าสั่งอนุญาตให้
บริษทัแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ เป็นการลดหุน้สามญั 31,053,243,844 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท การลด
ทุนท าใหทุ้นจดทะเบียนของบริษทัลดลงจาก 32,166.3 ลา้นบาท เป็น 1,113.0 ลา้นบาท บริษทัไดจ้ดทะเบียนลด
ทุนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 13 กรกฎาคม 2560  
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การเพ่ิมทุน 
 
เม่ือวนัท่ี 24 กรกฎาคม 2560 บริษทัยื่นค าร้องต่อศาลลม้ละลายกลางขอแกไ้ขหนงัสือบริคณฑ์สนธิของบริษทั
ส าหรับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนเพ่ือท าการแปลงหน้ีเป็นทุนคร้ังท่ี 1 และเม่ือวนัท่ี 21 กนัยายน 2560 ศาลไดมี้ค าสั่ง
อนุญาตใหบ้ริษทัแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ เป็นการเพ่ิมทุนจดทะเบียน 10,000,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้้น
ละ 1 บาท การเพ่ิมทุนท าให้ทุนจดทะเบียนของบริษทัเพ่ิมข้ึนจาก 1,113.0 ลา้นบาท เป็น 11,113.0 ลา้นบาท 
บริษทัไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 19 ตุลาคม 2560 
 
เม่ือวนัท่ี 28 มีนาคม 2561 บริษทัไดท้ าการแปลงหน้ีเป็นทุนคร้ังท่ี 1 ตามท่ีก าหนดไวใ้นแผนฟ้ืนฟูกิจการให้กบั
เจา้หน้ีตามแผนฟ้ืนฟู โดยออกหุ้นสามญัใหม่จ านวน 10,000,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท ให้กบั
เจา้หน้ีท่ีแสดงความประสงคจ์ านวน 4 ราย ในราคาหุน้ละ 0.05 บาท เป็นจ านวนเงิน 500 ลา้นบาท และบริษทัได้
ยื่นแกไ้ขหนงัสือบริคณฑส์นธิของบริษทักบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้  
 
ทั้งน้ีการลดทุนและการเพ่ิมทุนขา้งตน้เป็นการปฏิบติัตามระบุไวใ้นแผนฟ้ืนฟูกิจการ 
 
รายการบัญชีที่มีผลกระทบจากการลดทุน 
 

 การเคล่ือนไหวในทุน และส ารองน าเสนอในงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ 
 
 

  ส่วนต า่กว่ามูลค่าหุ้นสามญั 

 หน่วย: พนับาท 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 - 
เพ่ิมข้ึน (9,500,000) 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 (9,500,000) 
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25 ส่วนงานด าเนินงาน 
 

กลุ่มบริษัทมี 3 ส่วนงานท่ีรายงาน ดังรายละเอียดข้างล่าง ซ่ึงเป็นหน่วยงานธุรกิจท่ีส าคัญของกลุ่มบริษัท 
หน่วยงานธุรกิจท่ีส าคญัน้ีผลิตสินคา้และใหบ้ริการท่ีแตกต่างกนั และมีการบริหารจดัการแยกต่างหาก เน่ืองจาก
ใช้เทคโนโลยีและกลยุทธ์ทางการตลาดท่ีแตกต่างกนั  ผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานสอบทาน
รายงานการจดัการภายในของแต่ละหน่วยงานธุรกิจท่ีส าคญัอย่างนอ้ยทุกไตรมาส การด าเนินงานของแต่ละส่วน
งานท่ีรายงานของกลุ่มบริษทัโดยสรุปมีดงัน้ี  
 
ส่วนงานธุรกจิ 
 

ส่วนงาน 1  การผลิตเหลก็แผน่รีดร้อน 
ส่วนงาน 2  การบริการซ่อมบ ารุง 
ส่วนงาน 3  การบริการท่าเรือน ้าลึก 

 

ขอ้มูลผลการด าเนินงานของแต่ละส่วนงานท่ีรายงานไดร้วมอยู่ดงัขา้งล่างน้ี ผลการด าเนินงานวดัโดยใชก้ าไรก่อนภาษี
เงินได้ของส่วนงาน ซ่ึงน าเสนอในรายงานการจดัการภายในและสอบทานโดยผูมี้อ  านาจตัดสินใจสูงสุดดา้นการ
ด าเนินงานของกลุ่มบริษทั  ผูบ้ริหารเช่ือว่าการใชก้ าไรก่อนภาษีเงินไดใ้นการวดัผลการด าเนินงานนั้นเป็นขอ้มูลท่ี
เหมาะสมในการประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงานและสอดคลอ้งกบักิจการอ่ืนท่ีด าเนินธุรกิจในอุตสาหกรรม
เดียวกนั 
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ข้อมูลเกีย่วกบัส่วนงานที่รายงาน 
 
ขอ้มูลรายไดแ้ละก าไรของส่วนงานส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มีดงัต่อไปน้ี 
 
       หน่วย : พนับาท 

 การผลติเหล็กแผ่นรีดร้อน การบริการซ่อมบ ารุง การบริการท่าเรือน ้าลกึ ตัดรายการบัญชีระหว่างกนั รวม 
 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
           
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 30,864,280 24,975,852 355,403 177,338 208,470 178,383 - - 31,428,153 25,331,573 

รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน - - 343,771 370,679 71,587 60,003 (415,358) (430,682) - - 

ก าไร (ขาดทุน) ตามส่วนงาน           

   ก่อนหกัภาษี 288,643 4,443,865 49,654 87,044 95,388 54,955 (193,025) (50,160) 240,660 4,535,704 

สินทรัพยต์ามส่วนงานท่ีรายงาน  
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 25,199,347 24,665,215 390,932 335,255 1,286,352 1,392,641 (967,761) (855,357) 25,908,870 25,537,754 

หน้ีสินตามส่วนงานท่ีรายงาน  
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 63,963,511 64,235,405 262,572 247,047 58,846 59,321 (77,303) (67,886) 64,207,626 64,473,887 
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ส่วนงานภูมิศาสตร์ 

 

ส่วนงาน 1 มีการจดัการ การผลิต และส านกังานในประเทศไทย 
ส่วนงาน 2 และ 3  มีการด าเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น ไม่มีรายไดจ้ากต่างประเทศหรือสินทรัพยใ์น

ต่างประเทศท่ีมีสาระส าคญั 
 

ในการน าเสนอการจ าแนกส่วนงานภูมิศาสตร์ รายไดต้ามส่วนงานแยกตามท่ีตั้งทางภูมิศาสตร์ของลูกคา้  สินทรัพย์
ตามส่วนงานแยกตามสถานท่ีตั้งทางภูมิศาสตร์ของสินทรัพย ์
 

ข้อมลูเกีย่วกบัส่วนงานภูมิศาสตร์ 

 หน่วย : พนับาท 
 2561 2560 

รายได้   
ไทย 31,268,714 25,286,629 
ต่างประเทศ 159,439 44,945 

รวม 31,428,153 25,331,574 
 

ลกูค้ารายใหญ่ 
 
รายไดจ้ากลูกคา้ 3 รายจากส่วนงาน 1 ของกลุ่มบริษทั จ านวนเงินรวม 12,036 ลา้นบาท (2560: 3 ราย จ านวน 10,319 
ล้านบาท)  
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26 ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 
    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2561 2560 2561 2560 
การเปล่ียนแปลงในสินคา้ส าเร็จรูปและ              

งานระหวา่งท า (92,349)     (515,461) (96,997) (523,091) 
วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 27,539,690 20,421,843 27,253,521 20,645,898 
ค่าใชจ่้ายผลประโยชนต์อบแทนพนกังาน 933,999 835,814 672,400 625,754 
ค่าน ้ามนัเช้ือเพลิงและพลงังานไฟฟ้า 694,714 597,271 688,167 592,614 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 746,090 742,126 638,009 636,506 
ค่าซ่อมบ ารุง 311,320 240,036 306,795 240,506 
ค่าขนส่ง 505,199 380,449 505,199 380,449 
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 142,008 150,787 122,605 127,671 
ค่าใชจ่้ายขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายตามสญัญา                     

เช่าด าเนินงาน 35,143 28,034 29,651 25,486 
หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ 4,547 8,032 4,547 8,032 
ค่าโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ 16,003 6,400 16,003 6,400 
ค่าเบ้ียปรับ 8,125 12,414 8,125 12,414 
ขาดทุนจากมูลค่าสินคา้คงเหลือลดลง            

(กลบัรายการ) 431,971 (74,163) 431,971 (74,067) 
ขาดทุนจากสญัญาท่ีสร้างภาระ (กลบัรายการ) 382 (18,461) 382 (18,461) 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 95,475 - 95,475 - 
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27 ผลกระทบจากเหตุอุทกภัย 
 
การด าเนินการของกลุ่มบริษทัและบริษทัท่ีอ าเภอบางสะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ไดรั้บผลกระทบจาก

สถานการณ์น ้ าท่วมใหญ่ทางภาคใตข้องไทย โดยน ้ าไดเ้ขา้ท่วมโรงงานในระหว่างวนัท่ี 9 - 13 มกราคม 2560 

ส่งผลให้การผลิตท่ีโรงงานดงักล่าวตอ้งหยุดชะงกัลงชัว่คราว บริษทัไดเ้ร่ิมด าเนินการผลิตเป็นปกติในวนัท่ี 23 

มกราคม 2560 กลุ่มบริษทัและบริษทัรับรู้ค่าใชจ่้ายและเงินชดเชยจากการประกนัภยัอนัเน่ืองมาจากความเสียหาย

จากอุทกภยั ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ดงัน้ี 

    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2561 2560 2561 2560 
     

เงินชดเชยไดรั้บจากบริษทัประกนัภยั - 364,888 - 246,362 
รายไดจ้ากการขายเศษซาก - 102 - - 

รวมรายได้ที่ได้รับรู้ - 364,990 - 246,362 
     
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินคา้คงเหลือ  - 25,914 - 20,902 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเคร่ืองจกัร           

และอุปกรณ์  
-  

67,089 
-  

38,150 
ค่าใชจ่้ายอ่ืนซ่ึงเกิดเน่ืองจากอุทกภยั - 129,435 - 99,216 

รวมค่าใช้จ่ายที่เกีย่วกบัอุทกภัย - 222,438 - 158,268 
     

ก าไรสุทธิอนัเน่ืองมาจากอุทกภัยที่รับรู้  - 142,551 - 88,094 
     

ค่าชดเชยไดรั้บจากบริษทัประกนัภยั - 364,888 - 246,362 
รับเงินค่าสินไหมระหวา่งปี - (364,888) - (246,362) 

เงนิชดเชยค้างรับ - - - - 
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28  ภาษเีงินได้ 
 

ภาษเีงินได้ที่รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2561 2560 2561 2560 

ภาษเีงินได้ของปีปัจจุบัน      
ส าหรับปีปัจจุบนั  (21,872) - - - 
ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี      
การเปล่ียนแปลงของผลต่างชัว่คราว    8,552 21,212 17,384 31,859 

รวม(ค่าใช้จ่าย)รายได้ภาษเีงนิได้ (13,320) 21,212 17,384 31,859 

 
 การกระทบยอดเพือ่หาอัตราภาษทีี่แท้จริง   

    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม 
 2561 2560 

 อตัราภาษี จ านวนเงิน อตัราภาษี จ านวนเงิน 
 (ร้อยละ)  (ร้อยละ)  
ก าไร(ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได ้  240,660  4,535,704 
จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20 48,132 20 907,141 
รายไดท่ี้ไม่ตอ้งเสียภาษี    (39,716)  (74,268) 
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี  179,612  8,082 
ค่าใชจ่้ายทางภาษีหกัไดเ้พ่ิมสองเท่า  (287)  - 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดท่ี้ไม่ไดบ้นัทึก

ระหวา่งปี  2,023  28,487 
ภาษีงวดก่อนท่ีบนัทึกต ่าไป  (164)  - 
ขาดทุนทางภาษียกมา  (202,920)  (848,230) 
รวม 5.5 (13,320) - 21,212 
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    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2561 2560 

 อตัราภาษี จ านวนเงิน อตัราภาษี จ านวนเงิน 
 (ร้อยละ)  (ร้อยละ)  
ก าไร(ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได ้  288,643  4,443,865 
จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20 57,729 20 888,773 
รายไดท่ี้ไม่ตอ้งเสียภาษี    (27,211)  (61,813) 
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี  164,960  3,403 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดท่ี้ไม่ไดบ้นัทึก

ระหวา่งปี  17,384  31,859 
ขาดทุนทางภาษียกมา  (195,478)  (830,363) 
รวม - 17,384 - 31,859 
 
 
การรับรู้ภาษีเงินไดข้ึ้นอยู่กบัการประมาณการท่ีดีท่ีสุดของฝ่ายบริหารเก่ียวกบัอตัราภาษีเงินไดป้ระจ าปีถวัเฉล่ีย   
ถ่วงน ้าหนกัท่ีคาดไวส้ าหรับงวดท่ีใชก้บัรายไดก่้อนภาษีของงวดระหวา่งกาล อตัราภาษีเงินไดท่ี้แทจ้ริงของกลุ่ม
บริษทัไดรั้บผลกระทบจากปัจจยัดงัต่อไปน้ี 
 
• ขาดทุนทางภาษีและผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งงวด ซ่ึงสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีไม่ได้

รับการบันทึก เน่ืองจากฝ่ายบริหารพิจารณาว่าไม่มีแนวโน้มท่ีก าไรสุทธิทางภาษีในอนาคตจะสามารถ
น ามาใชไ้ด ้

• ก าไรสุทธิบางส่วนของกลุ่มบริษทั ซ่ึงเกิดจากธุรกรรมท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน โดยก าไรสุทธิของ
ธุรกรรมดงักล่าวไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งเสียภาษีเงินได ้

• ขาดทุนของบริษทัยอ่ยบางแห่งของกลุ่มบริษทั ซ่ึงไม่สามารถจะน ามาสุทธิกบัก าไรของบริษทัยอ่ยแห่งอ่ืนๆ 
ของกลุ่มบริษทัในการค านวณภาษีเงินได ้
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29 ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 
 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 
 
ก าไร(ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานส าหรับปี ค านวณจากก าไร(ขาดทุน)ส าหรับงวดท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้สามญั
ของบริษทัและจ านวนหุน้สามญัท่ีออกจ าหน่ายแลว้ระหวา่งงวดโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั  
 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 แสดงการค านวณดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2561 2560 2561 2560 

ก าไร(ขาดทุน) ส าหรับปีที่เป็นส่วนของผู้ถือ

หุ้นของบริษทั (พนับาท) 194,305 4,534,665 306,026 4,475,724 

จ านวนหุน้สามญัท่ีออก ณ วนัท่ี 1 มกราคม 1,113,018 32,166,262 1,113,018 32,166,262 
ผลกระทบจากหุน้ท่ีออกจ าหน่ายในระหวา่งปี 7,616,438 (31,053,244) 7,616,438 (31,053,244) 

จ านวนหุ้นสามญัโดยวธีิถัวเฉลีย่ถ่วงน ้าหนัก 

(ขั้นพื้นฐาน) (พนัหุ้น) 8,729,456 1,113,018 8,729,456 1,113,018 

ก าไร(ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.02 4.07 0.04 4.02 

 
30 สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน   
 

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนอนุมติัให้กลุ่มบริษทัไดรั้บสิทธิประโยชน์หลายประการในฐานะผูไ้ดรั้บการ
ส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 เก่ียวกบั (1) ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนและ
เหล็กแผ่นรีดร้อนเคลือบน ้ ามนั (2) บริการขนถ่ายสินคา้ส าหรับเรือเดินทะเล (3) บริการเรือก าลงัสูง (4) ผลิต
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ส าหรับงานอุตสาหกรรม ช้ินส่วนเคร่ืองจกัรกล การซ่อมแซมและปรับปรุงอุปกรณ์
เคร่ืองจกัรอุตสาหกรรม และโครงสร้างโลหะส าหรับงานอุตสาหกรรม 

 

ซ่ึงพอสรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี  
 

(ก) ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรับเคร่ืองจกัรท่ีไดรั้บอนุมติัโดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
 

(ข) ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรับวตัถุดิบและวสัดุท่ีจ าเป็นท่ีน าเขา้มา 
 

(ค) ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการการจ าหน่ายเหลก็แผ่นรีด
ร้อน และเหลก็แผน่รีดร้อนเคลือบน ้ามนัรวมกนัไม่เกิน 1.6 ลา้นตนั ต่อปี เป็นระยะเวลา 8 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ี
เร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น (วนัท่ี 13 พฤษภาคม 2547) 
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(ง) ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมรวมกนั 
ไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุน ไม่รวมค่าท่ีดินและทุนหมุนเวียนเป็นระยะเวลา 8 ปี นับตั้งแต่วนัท่ีเร่ิม 
มีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น (14 พฤศจิกายน 2549) ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลท่ีไดรั้บยกเวน้ดงักล่าวมี
จ านวนไม่เกิน 1,146 ล้านบาท ทั้ งน้ี จะปรับเปล่ียนตามจ านวนเงินลงทุนโดยไม่รวมค่าท่ีดินและทุน
หมุนเวียนท่ีแท้จริงในวนัเปิดด าเนินการตามโครงการท่ีไดรั้บการส่งเสริมและไดรั้บยกเวน้อากรขาเข้า
ส าหรับเคร่ืองจกัรตามท่ีคณะกรรมการอนุมติั 

 

(จ) ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมรวมกนั 
ไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุน ไม่รวมค่าท่ีดินและทุนหมุนเวียนเป็นระยะเวลา 8 ปี นับตั้ งแต่วนัท่ีมี
รายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น (วนัท่ี 4 กรกฎาคม 2555) ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลท่ีไดรั้บการยกเวน้ดงักล่าว
มีจ านวนไม่เกิน 300 ล้านบาท ทั้ งน้ี จะปรับเปล่ียนตามจ านวนเงินลงทุนโดยไม่รวมค่าท่ีดินและทุน
หมุนเวียนท่ีแทจ้ริงในการเปิดด าเนินงานตามโครงการท่ีไดรั้บการส่งเสริม 

 

(ฉ) ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมรวมกนั 
ไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุน ไม่รวมค่าท่ีดินและทุนหมุนเวียนเป็นระยะเวลา 8 ปี นับตั้งแต่วนัท่ีเร่ิม 
มีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลท่ีไดรั้บการยกเวน้ดงักล่าวมีจ านวนไม่เกิน 167 
ลา้นบาท ทั้งน้ีจะปรับเปล่ียนตามจ านวนเงินลงทุนโดยไม่รวมค่าท่ีดินและทุนหมุนเวียนท่ีแทจ้ริงในวนัเปิด
ด าเนินการตามโครงการท่ีไดรั้บการส่งเสริม 

 

เน่ืองจากเป็นกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน กลุ่มบริษทัจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้ก าหนดตามท่ี
ระบุไวใ้นบตัรส่งเสริมการลงทุน 
 

รายไดท่ี้ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนและท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 
สรุปไดด้งัน้ี 

      หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม 

 2561 2560 

 
 
กิจการท่ีไดรั้บ 
การส่งเสริม 

กิจการท่ีไม่ได้
รับการส่งเสริม รวม 

กิจการท่ีไดรั้บ 
การส่งเสริม 

กิจการท่ีไม่ได้
รับการส่งเสริม 

 
รวม 

       
ขายและบริการต่างประเทศ - 125,628 125,628 - 44,945 44,945 
ขายและบริการในประเทศ 2,548 31,715,335 31,717,883 2,084 25,715,239 25,717,323 
ตดัรายการระหวา่งกนั               -          (415,358)       (415,358)   - (430,694) (430,694) 

รวมรายได้ 2,548 31,425,605 31,428,153 2,084 25,329,490 25,331,574 
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      หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2561 2560 

 
 
กิจการท่ีไดรั้บ 
การส่งเสริม 

กิจการท่ีไม่ได้
รับการส่งเสริม รวม 

กิจการท่ีไดรั้บ 
การส่งเสริม 

กิจการท่ีไม่ได้
รับการส่งเสริม 

 
รวม 

       
ขายและบริการต่างประเทศ - 33,811 33,811 - 30,837 30,837 
ขายและบริการในประเทศ - 30,830,469 30,830,469 - 24,945,015 24,945,015 

รวมรายได้ - 30,864,280 30,864,280 - 24,975,852 24,975,852 

       
 

 

31 เคร่ืองมือทางการเงนิ 
 

นโยบายการจดัการความเส่ียงทางด้านการเงิน 
 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากการด าเนินธุรกิจตามปกติจากการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียและอตัราแลกเปล่ียน
เงินตราต่างประเทศ และจากการไม่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดตามสัญญาของคู่สัญญา กลุ่มบริษทัไม่มีการถือหรือ
ออกเคร่ืองมือทางการท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์ เพ่ือการเกง็ก าไรหรือการคา้ 
 
การจดัการความเส่ียงเป็นส่วนท่ีส าคญัของธุรกิจของกลุ่มบริษทั กลุ่มบริษทัมีระบบในการควบคุมให้มีความ
สมดุลของระดบัความเส่ียงใหเ้ป็นท่ียอมรับได ้โดยพิจารณาระหว่างตน้ทุนท่ีเกิดจากความเส่ียงและตน้ทุนของ
การจัดการความเส่ียง  ฝ่ายบริหารได้มีการควบคุมกระบวนการการจดัการความเส่ียงของกลุ่มบริษทัอย่าง
ต่อเน่ืองเพ่ือใหม้ัน่ใจวา่มีความสมดุลระหวา่งความเส่ียงและการควบคุมความเส่ียง 
 
การบริหารจดัการทุน   
 
นโยบายของคณะกรรมการบริษทั คือการรักษาระดับเงินทุนให้มัน่คงเพ่ือรักษานักลงทุน เจา้หน้ีและความ
เช่ือมัน่ของตลาดและก่อให้เกิดการพฒันาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการไดมี้การก ากบัดูแลผลตอบแทน
จากการลงทุน ซ่ึงกลุ่มบริษทัพิจารณาจากสัดส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมด าเนินงานต่อส่วนของเจา้ของ
รวม ซ่ึงไม่รวมส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม อีกทั้งยงัก ากบัดูแลระดบัการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญั  
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ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบี้ย  
 
ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย หมายถึงความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดในอนาคตของอตัราดอกเบ้ีย
ในตลาด ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษทั เน่ืองจากดอกเบ้ียของหลกัทรัพย์
ท่ีเป็นตราสารหน้ีและเงินกูย้ืมส่วนใหญ่มีอตัราคงท่ี กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ียท่ีเกิดจากเงินกูย้ืม 
(ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 17 และ 21) กลุ่มบริษทัไดล้ดความเส่ียงดงักล่าวโดยท าใหแ้น่ใจวา่ดอกเบ้ียท่ี
เกิดจากหลกัทรัพยท่ี์เป็นตราสารหน้ีและเงินกูย้ืมส่วนใหญ่มีอตัราคงท่ี และใช้เคร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็นตรา
สารอนุพนัธ์ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย เพ่ือใชใ้นการจดัการความเส่ียงท่ีเกิดจากความผนั
ผวนของอตัราดอกเบ้ียท่ีเกิดจากหลกัทรัพยท่ี์เป็นตราสารหน้ีและเงินกูย้ืมเป็นการเฉพาะ 
 

อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงของหน้ีสินทางการเงินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย ณ วนัท่ี  31 ธันวาคม และระยะท่ีครบก าหนด
ช าระหรือก าหนดอตัราใหม่มีดงัน้ี 

  (หน่วย :พนับาท) 
  งบการเงินรวม 

 
อตัราดอกเบ้ีย 
ท่ีแทจ้ริง 

 
ภายใน 1 ปี 

 หลงัจาก 1 ปี 
แต่ภายใน 5 ปี 

  
หลงัจาก 5 ปี 

  
รวม 

ปี 2561  (ร้อยละต่อปี)  
หมุนเวียน         
เจา้หน้ีอ่ืนภายใตแ้ผนฟ้ืนฟูกิจการ – ท่ีไม่มี

หลกัประกนั 
 

1.00 
 

25,517 
  

- 
  

- 
  

25,517 
เงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน         

- ส่วนท่ีมีหลกัประกนั MLR-0.75 30,000  -  -  30,000 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน         

-ท่ีมีหลกัประกนั MLR 771,677  -  -  771,677 
-ท่ีไม่มีหลกัประกนั 1.00 274,285  -  -  274,285 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 4.44-6.50 17,402  -  -  17,402 
ประมาณการหน้ีสินผลขาดทุนจากการ 
เป็นผูค้  ้าประกนั 1.00,MLR 511,059  

 
- 

  
- 

 
511,059 

ไม่หมุนเวียน         
เจา้หน้ีอ่ืนภายใตแ้ผนฟ้ืนฟูกิจการ – ท่ีไม่มี

หลกัประกนั 
 

1.00 
 

- 
  

120,794 
  

1,375,198 
 
 

 
1,495,992 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน         
-ท่ีมีหลกัประกนั MLR -  3,086,709  2,504,551  5,591,260 
-ท่ีไม่มีหลกัประกนั 1.00 -  1,249,469  14,217,018  15,466,487 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 4.44-6.50 -  4,131  -  4,131 
ประมาณการหน้ีสินผลขาดทุนจากการ 
เป็นผูค้  ้าประกนั 1.00,MLR 

 
- 

  
2,305,121 

  
21,782,063 

  
24,087,184 

รวม  1,629,940  6,766,224  39,878,830  48,274,994 
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  (หน่วย :พนับาท) 
  งบการเงินรวม 

 
อตัราดอกเบ้ีย 
ท่ีแทจ้ริง 

 
ภายใน 1 ปี 

 หลงัจาก 1 ปี 
แต่ภายใน 5 ปี 

  
หลงัจาก 5 ปี 

  
รวม 

ปี 2560  (ร้อยละต่อปี)  
หมุนเวียน         
เจา้หน้ีอ่ืนภายใตแ้ผนฟ้ืนฟูกิจการ – ท่ีไม่มี

หลกัประกนั 
 

1.00 
 

25,807 
  

- 
  

- 
  

25,807 
เงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน         

- ส่วนท่ีมีหลกัประกนั MOR, MLR 72,000  -  -  72,000 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน         

-ท่ีมีหลกัประกนั MLR 771,677  -  -  771,677 
-ท่ีไม่มีหลกัประกนั 1.00 266,942  -  -  266,942 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 6.50-7.56 15,936  -  -  15,936 
ประมาณการหน้ีสินผลขาดทุนจากการ 
เป็นผูค้  ้าประกนั 1.00,MLR 498,485  

 
- 

  
- 

 
498,485 

ไม่หมุนเวียน         
เจา้หน้ีอ่ืนภายใตแ้ผนฟ้ืนฟูกิจการ – ท่ีไม่มี

หลกัประกนั 
 

1.00 
 

- 
  

118,635 
  

1,411,610 
  

1,530,245 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน         

-ท่ีมีหลกัประกนั MLR -  3,086,709  4,404,557  7,491,266 
-ท่ีไม่มีหลกัประกนั 1.00 -  1,227,135  14,601,434  15,828,569 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 6.50-7.56 -  17,740  -  17,740 
ประมาณการหน้ีสินผลขาดทุนจากการ 
เป็นผูค้  ้าประกนั 1.00,MLR 

 
- 

  
2,266,871 

  
23,210,039 

  
25,476,910 

รวม  1,650,847  6,717,090  43,627,640  51,995,577 
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  (หน่วย :พนับาท) 
  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 
อตัราดอกเบ้ีย 
ท่ีแทจ้ริง 

 
ภายใน 1 ปี 

 หลงัจาก 1 ปี   
แต่ภายใน 5 ปี 

  
หลงัจาก 5 ปี 

  
รวม 

ปี 2561 (ร้อยละต่อปี)  
หมุนเวียน         

เจา้หน้ีอ่ืนภายใตแ้ผนฟ้ืนฟูกิจการ  
 -ท่ีไม่มีหลกัประกนั 1.00 25,517  

 
- 

  
- 

 

25,517 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน         

-ท่ีมีหลกัประกนั MLR 771,677  -  -  771,677 
-ท่ีไม่มีหลกัประกนั 1.00 274,285  -  -  274,285 

ประมาณการหน้ีสินผลขาดทุนจากการ 
เป็นผูค้  ้าประกนั 1.00,MLR 511,059  

 
- 

  
- 

 

511,059 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 4.52 625  -  -  625 
ไม่หมุนเวียน         

เจา้หน้ีอ่ืนภายใตแ้ผนฟ้ืนฟูกิจการ  
 -ท่ีไม่มีหลกัประกนั 1.00 

 
- 

  
120,794 

  
1,375,198 

  
1,495,992 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน         
-ท่ีมีหลกัประกนั MLR -  3,086,709  2,504,551  5,591,260 
-ท่ีไม่มีหลกัประกนั 1.00 -  1,249,469  14,217,018  15,466,487 

ประมาณการหน้ีสินผลขาดทุนจากการ 
เป็นผูค้  ้าประกนั 1.00,MLR 

 
- 

  
2,305,121 

  
21,782,063 

  
24,087,184 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 4.52 -  1,325  -  1,325 
รวม  1,583,163  6,763,418  39,878,830  48,225,411 
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  (หน่วย :พนับาท) 

  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 
อตัราดอกเบ้ีย 
ท่ีแทจ้ริง 

 
ภายใน 1 ปี 

 หลงัจาก 1 ปี   
แต่ภายใน 5 ปี 

  
หลงัจาก 5 ปี 

  
รวม 

ปี 2560 (ร้อยละต่อปี)  
หมุนเวียน         

เจา้หน้ีอ่ืนภายใตแ้ผนฟ้ืนฟูกิจการ  
 -ท่ีไม่มีหลกัประกนั 1.00 25,807  

 
- 

  
- 

 

25,807 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน         

-ท่ีมีหลกัประกนั MLR 771,677  -  -  771,677 
-ท่ีไม่มีหลกัประกนั 1.00 266,942  -  -  266,942 

ประมาณการหน้ีสินผลขาดทุนจากการ 
เป็นผูค้  ้าประกนั 1.00,MLR 498,485  

 
- 

  
- 

 

498,485 
ไม่หมุนเวียน         

เจา้หน้ีอ่ืนภายใตแ้ผนฟ้ืนฟูกิจการ  
 -ท่ีไม่มีหลกัประกนั 1.00 

 
- 

  
118,635 

  
1,411,610 

  
1,530,245 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน         
-ท่ีมีหลกัประกนั MLR -  3,086,709  4,404,557  7,491,266 
-ท่ีไม่มีหลกัประกนั 1.00 -  1,227,135  14,601,434  15,828,569 

ประมาณการหน้ีสินผลขาดทุนจากการ 
เป็นผูค้  ้าประกนั 1.00,MLR 

 
- 

  
2,266,871 

  
23,210,039 

  
25,476,910 

รวม  1,562,911  6,699,350  43,627,640  51,889,901 
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ความเส่ียงจากเงินตราต่างประเทศ 
 
กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงเกิดจากการซ้ือสินคา้และการขายสินคา้ท่ี
เป็นเงินตราต่างประเทศ กลุ่มบริษทัไดท้ าสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ ซ่ึงรายการดงักล่าวจะมีอายุ
ไม่เกินหน่ึงปี เพ่ือป้องกนัความเส่ียงของหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ สัญญาซ้ือขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้า ณ วนัท่ีรายงานเป็นรายการท่ีเก่ียวข้องกับรายการซ้ือและขายสินค้าท่ีเป็นเงินตรา
ต่างประเทศในงวดถดัไป 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม กลุ่มบริษทัและบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศอนัเป็นผลมา
จากการมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศดงัน้ี 
 

   (หน่วย :พนับาท) 
 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2561  2560  2561  2560 
เงินเหรียญสหรัฐ  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 306  120,446  306  120,446 
ลูกหน้ีการคา้ -  186  -  - 
เจา้หน้ีการคา้ (5,319,611)  (2,928,296)  (5,310,608)  (2,918,545) 
ประมาณการหน้ีสินภายใตส้ญัญาค ้าประกนั 
และอ่ืนๆ (24,240,094)  (25,515,525)  (24,240,094)  (25,515,525) 

หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน (50)  (1,386)  (50)  (1,386) 

ยอดบัญชีในงบดุลทีม่คีวามเส่ียง (29,559,449)  (28,324,575)  (29,550,446)  (28,315,010) 
สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ  (1,304,592)  (508,108)  (1,304,592)  (508,108) 
ยอดความเส่ียงคงเหลือสุทธิ (30,864,041)  (28,832,683)  (30,855,038)  (28,823,118) 

        
เงินปอนด์สเตอร์ลงิ        
ลูกหน้ีการคา้ 419  449  -  449 
เจา้หน้ีการคา้ (47)  -  (47)  - 
หน้ีสินทางการเงินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย -  -  -  - 
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน (5,918)  (7,312)  (5,918)  (7,312) 
ยอดบัญชีในงบดุลทีม่คีวามเส่ียง (5,546)  (6,863)  (5,965)  (6,863) 
สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ  -  -  -  - 
ยอดความเส่ียงคงเหลือสุทธิ (5,546)  (6,863)  (5,965)  (6,863) 
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   (หน่วย :พนับาท) 
 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2561  2560  2561  2560 
        
เงินยโูร  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 235  280,949  235  280,949 
ลูกหน้ีการคา้ 590  1,433  -  - 
เจา้หน้ีการคา้ (22,751)  (7,081)  (22,663)  (7,081) 
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน (4,898)  (4,727)  (4,898)  (4,727) 
ยอดบัญชีในงบดุลทีม่คีวามเส่ียง (26,824)  (270,574)  (27,326)  (269,141) 
สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ -  -  -  - 
ยอดความเส่ียงคงเหลือสุทธิ (26,824)  (270,574)  (27,326)  (269,141) 

  

เงินเยน  
เจา้หน้ีการคา้ (313)  (310)  (285)  (282) 
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน -  -  (1,128)  - 
ยอดบัญชีในงบดุลทีม่คีวามเส่ียง (313)  (310)  (1,413)  (282) 
สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ -  -  -  - 
ยอดความเส่ียงคงเหลือสุทธิ (313)  (310)  (1,413)  (282) 
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ความเส่ียงทางด้านสินเช่ือ  
 
ความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือ คือความเส่ียงท่ีลูกคา้หรือคู่สญัญาไม่สามารถช าระหน้ีแก่กลุ่มบริษทัตามเง่ือนไขท่ีตก
ลงไวเ้ม่ือครบก าหนด 
 
ฝ่ายบริหารไดก้ าหนดนโยบายทางดา้นสินเช่ือเพ่ือควบคุมความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือดงักล่าวอย่างสม ่าเสมอ โดย
การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกคา้ทุกรายท่ีขอวงเงินสินเช่ือในระดบัหน่ึงๆ ณ  วนัท่ีรายงานไม่พบว่ามี
ความเส่ียงจากสินเช่ือท่ีเป็นสาระส าคญั ความเส่ียงสูงสุดทางดา้นสินเช่ือแสดงไวใ้นราคาตามบญัชีของสินทรัพย์
ทางการเงินแต่ละรายการในงบดุล  อย่างไรก็ตามเน่ืองจากกลุ่มบริษทัมีฐานลูกคา้จ านวนมาก ฝ่ายบริหารไม่ได้
คาดวา่จะเกิดผลเสียหายท่ีมีสาระส าคญัจากการเกบ็หน้ีไม่ได ้
 
ความเส่ียงจากสภาพคล่อง  
 
กลุ่มบริษทัมีการควบคุมความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดบัของเงินสดและรายการเทียบเท่า            
เงินสดให้เพียงพอต่อการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั และเพ่ือท าให้ผลกระทบจากความผนัผวนของกระแสเงิน
สดลดลง 
 
การก าหนดมลูค่ายติุธรรม 
 
นโยบายการบญัชีและการเปิดเผยของกลุ่มบริษทั ก าหนดใหมี้การก าหนดมูลค่ายติุธรรมทั้งสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
ทั้งทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน   มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จ านวนเงินท่ีผูซ้ื้อและผูข้ายตกลงแลกเปล่ียน
สินทรัพยห์รือช าระหน้ีสินกนั ในขณะท่ีทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปล่ียนกนั และสามารถ
ต่อรองราคากนัไดอ้ย่างเป็นอิสระในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั วตัถุประสงค์ของการวดัมูลค่าและ
หรือการเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมถูกก าหนดโดยวิธีต่อไปน้ี  ขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัสมมติฐานในการก าหนดมูลค่า
ยติุธรรมถูกเปิดเผยในหมายเหตุท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยแ์ละหน้ีสินนั้นๆ 
 
มูลค่ายติุธรรมของลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีระยะสั้นอ่ืนๆ เป็นมูลค่าท่ีใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชี 
 
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์เป็นตราสารทุนและตราสารหน้ีท่ีถือไวเ้พ่ือคา้ ท่ีจะถือไวจ้นครบ
ก าหนด และเผื่อขาย พิจารณาโดยอา้งอิงกบัราคาเสนอซ้ือ ณ วนัท่ีในรายงาน มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนท่ีจะ
ถือไวจ้นครบก าหนดถูกพิจารณาเพ่ือความมุ่งหมายในการเปิดเผยในงบการเงินเท่านั้น 
 
มูลค่ายติุธรรมของสญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียถือตามราคาอา้งอิงของนายหนา้ ราคาอา้งอิงเหล่านั้นสามารถ
ทดสอบหาความสมเหตุสมผลได ้ดว้ยการคิดลดประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต ภายใตข้อ้ก าหนดต่างๆ 
และวนัส้ินสุดของแต่ละสัญญา และโดยการใชอ้ตัราดอกเบ้ียในทอ้งตลาดของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีคลา้ยคลึง
กนั ณ วนัท่ีวดัมูลค่า 
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หากมีราคาตลาด มูลค่ายุติธรรมของสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ถือตามราคาตลาดของวนัท่ีท า
สัญญาล่วงหน้า ในกรณีท่ีไม่มีราคาตลาด ให้ประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยการคิดลดจากผลต่างระหว่างราคา
ล่วงหนา้ตามสัญญา กบัราคาล่วงหนา้ของสัญญาปัจจุบนั ณ วนัท่ีรายงานท่ีครบก าหนดในวนัเดียวกนั โดยใช้
อตัราดอกเบ้ียประเภทท่ีใชก้บัธุรกรรมการเงินท่ีปลอดความเส่ียง เช่น พนัธบตัรรัฐบาล 
 
มูลค่ายุติธรรมของหน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์ุ ซ่ึงพิจารณาเพ่ือจุดประสงค์ในการเปิดเผยใน 
งบการเงิน ค านวณจากมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดในอนาคตของเงินตน้และดอกเบ้ีย ซ่ึงคิดลดโดยใชอ้ตัรา
ดอกเบ้ียในทอ้งตลาด ณ วนัท่ีในรายงาน ในกรณีของหุน้กูแ้ปลงสภาพ อตัราดอกเบ้ียในทอ้งตลาดพิจารณาจาก
หน้ีสินท่ีมีความคลา้ยคลึงกนัซ่ึงไม่มีสิทธิเลือกแปลงสภาพ ส าหรับหน้ีตามสัญญาเช่าการเงิน อตัราดอกเบ้ียใน
ทอ้งตลาดพิจารณาจากสญัญาเช่าท่ีมีความคลา้ยคลึงกนั 
 
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินพร้อมทั้งมูลค่าตามบัญชีตามท่ีปรากฏในงบแสดงฐานะทาง
การเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
 
   (หน่วย :พนับาท) 
 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 มูลค่ายติุธรรม

ระดบั 2 
 มูลค่า 
ตามบญัชี  

มูลค่ายติุธรรม
ระดบั 2 

 มูลค่า 
ตามบญัชี 

ปี 2561        
หมุนเวยีน        
สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ – หน้ีสิน 1,296,475  1,304,592  1,296,475  1,304,592 
รวม 1,296,475  1,304,592  1,296,475  1,304,592 

        
ปี 2560        
หมุนเวยีน        
สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ – หน้ีสิน 503,966  508,108  503,966  508,108 
รวม 503,966  508,108  503,966  508,108 
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32 ภาระผูกพนัและหนีสิ้นที่อาจเกิดขึน้ 
 

    หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2561 2560 2561 2560 
     

ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน     
สัญญาท่ียังไม่ได้รับรู้     
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 57 76 109 76 
รวม 57 76 109 76 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 กลุ่มบริษทัมีรายจ่ายฝ่ายทุนจ านวน 40.1 ลา้นบาท 0.4 ลา้นเหรียญสหรัฐและจ านวน 
0.3 ลา้นยูโร (2560 : จ านวน 28.8 ล้านบาท 0.1 ล้านเหรียญสหรัฐและ จ านวน 1.1 ล้านยูโร) ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ซ้ือและติดตั้งเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษทัมีรายจ่ายฝ่ายทุนจ านวน 93 ลา้นบาท 0.1 ลา้นเหรียญสหรัฐและจ านวน 0.4 
ลา้นยูโร (2560 : จ านวน 27.6 ล้านบาท 0.1 ล้านเหรียญสหรัฐและ จ านวน 1.1 ล้านยูโร)  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือ
และติดตั้งเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์  
 

    หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2561 2560 2561 2560 

ภาระผกูพนัจากสัญญาเช่าด าเนินงาน     
    ที่ยกเลิกไม่ได้     
ภายในระยะเวลาหน่ึงปี 13 9 9 8 
ระยะเวลามากกวา่หน่ึงปีถึงหา้ปี 5 9 1 8 
รวม 18 18 10 16 

     
ภาระผกูพนัอื่นๆ     
สญัญาซ้ือวตัถุดิบ 2,722 3,247 2,722 3,247 
เลตเตอร์ออฟเครดิต 10 10 - - 
สญัญาอ่ืนๆ 720 481 689 453 
รวม 3,452 3,738 3,411 3,700 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัอ่ืนจากการท าสัญญาซ้ืออะไหล่และวสัดุ อุปกรณ์และสัญญา
ซ่อมบ ารุงเป็นจ านวน 347 ลา้นบาท จ านวน 3.11 ลา้นเหรียญสหรัฐ จ านวน 4.79 ลา้นยูโร จ านวน 5.82 ลา้นเยน
ญ่ีปุ่น และจ านวน 0.31 ลา้นปอนดส์เตอร์ลิง (2560: จ านวน 170 ล้านบาท จ านวน 4.8 ล้านเหรียญสหรัฐ จ านวน 
3.7 ล้านยูโร และจ านวน 11.3 ล้านเยนญี่ปุ่น) 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัมีภาระผูกพนัอ่ืนจากการท าสัญญาซ้ืออะไหล่และวสัดุอุปกรณ์และสัญญาซ่อม
บ ารุงเป็นจ านวน 145 ลา้นบาท จ านวน 3.1 ลา้นเหรียญสหรัฐ จ านวน 4.8 ลา้นยโูร และจ านวน 5.8 ลา้นเยนญ่ีปุ่น 
(2560: จ านวน 142 ล้านบาท จ านวน 4.8 ล้านเหรียญสหรัฐ จ านวน 3.7 ล้านยูโร และจ านวน 11.3 ล้านเยนญี่ปุ่น) 
 
หนี้สินที่อาจเกดิขึ้น 
 

ก) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการท่ีธนาคารไดอ้อกหนงัสือค ้า
ประกนั ในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

 
    หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2561 2560 2561 2560 

     
การใชไ้ฟฟ้า 107 107 104 104 
การประกนัผลงาน 79 44 - - 
อ่ืนๆ 16 16 5 5 
รวม 202 165 109 109 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 กลุ่มบริษทัมีหนงัสือค ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารในนามบริษทัและ
บริษัทย่อย ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของกลุ่มบริษัท ซ่ึง
ประกอบดว้ย หนงัสือค ้าประกนัเพ่ือค ้าประกนั  

 
• การจดัตั้ งท าเนียบท่าเทียบเรือและโรงพักสินค้าให้ไวแ้ก่กรมศุลกากรจ านวน 11 ลา้นบาท (2560: 

จ านวน 11 ล้านบาท)  
• การปฏิบติังานตามสญัญาจ านวน 79 ลา้นบาท  (2560: จ านวน 44 ล้านบาท)  
• การใชไ้ฟฟ้าจ านวน 107 ลา้นบาท (2560: จ านวน 107 ล้านบาท)   

 
ข) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษทัมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการค ้ าประกนัตามสัญญาและค่าเสียหายตาม

สญัญาเป็นจ านวนเงิน 31 ลา้นเหรียญสหรัฐ โดยมีเง่ือนไขว่าบริษทัตอ้งช าระก็ต่อเม่ือเกิดความเสียหายดา้น
ส่ิงแวดลอ้มและเป็นไปตามเง่ือนไขความรับผิดชอบดา้นส่ิงแวดลอ้มตามสัญญาซ้ือขายโรงถลุงเหล็กและ
ผลิตเหลก็กลา้ครบวงจร ฉบบัลงวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2554  
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ข้อพพิาทและคดคีวาม 
 
ที่ดนิในจงัหวดัประจวบคีรีขันธ์ 

 
ก) เม่ือวนัท่ี 9 กรกฎาคม 2553 ส านกังานท่ีดินจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ สาขาบางสะพานไดเ้รียกใหบ้ริษทัและ

บริษทัยอ่ยท าการส่งหนงัสือรับรองการท าประโยชน์ (น.ส. 3 ก.) (“หนงัสือรับรอง”) ของบริษทัและบริษทั
ยอ่ยแห่งหน่ึงจ านวนหลายแปลง (มูลค่ารวม 123.1 ลา้นบาทของบริษทั และ 187.6 ลา้นบาทของบริษทัย่อย)
เพ่ือท าการยกเลิก ต่อมาส านักงานท่ีดินจังหวดัประจวบคีรีขันธ์ สาขาบางสะพานไดอ้อกประกาศการ
ด าเนินการออกใบแทนหนังสือรับรองการท าประโยชน์ (น.ส. 3 ก.) บริษทัและบริษทัย่อยไดย้ื่นฟ้องเจา้
พนกังานท่ีดินจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ สาขาบางสะพาน  ต่อศาลปกครองกลาง เพ่ือขอใหศ้าลปกครองกลาง
มีค าพิพากษาเพิกถอนการออกประกาศ พร้อมกนัน้ีบริษทัและบริษทัย่อยยงัไดย้ื่นค าร้องขอใหศ้าลปกครอง
กลางก าหนดมาตรการหรือวิธีการคุม้ครองเพ่ือบรรเทาทุกขช์ัว่คราวแก่ผูฟ้้องคดีดว้ย โดยศาลไดรั้บค าฟ้อง
ไวพิ้จารณาแลว้  

 
วนัท่ี 1 กนัยายน 2553 บริษทัและบริษทัย่อยไดย้ื่นฟ้องอธิบดีกรมท่ีดินและรองปลดักระทรวงมหาดไทยต่อ
ศาลปกครองกลาง โดยขอให้ศาลปกครองกลางมีค าพิพากษาเพิกถอนค าสั่งอธิบดีกรมท่ีดินลงวนัท่ี 5 
มกราคม 2553 ท่ีไดมี้ค าสั่งเพิกถอนและแกไ้ขรูปแผนท่ีและเน้ือท่ีของหนังสือรับรอง และให้เพิกถอนค า
วินิจฉยัอุทธรณ์ของรองปลดักระทรวงมหาดไทย รวมทั้งไดข้อให้ศาลไต่สวนค าร้องขอทุเลาค าบงัคบัตาม
ค าสั่งทางปกครองดงักล่าวเม่ือวนัท่ี 6 สิงหาคม 2556 ศาลปกครองกลางมีค าสั่งทุเลาการบงัคบัคดีท่ีสั่งให้
บริษทัและบริษทัย่อยออกจากป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองแม่ร าพึง จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ และงดเวน้การ
กระท าใด ๆ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติต่อเม่ือวนัท่ี 23 ธนัวาคม 2557 ศาลปกครองสูงสุดมีค าสั่งกลบัเป็นยก
ค าขอใหทุ้เลาการบงัคบัคดีท่ีสัง่ใหบ้ริษทัและบริษทัยอ่ยออกจากป่าสงวนแห่งชาติ 
 
นอกจากน้ีศาลไดมี้ค าสัง่ใหร้วมการพิจารณาคดีน้ี เขา้กบัคดีซ่ึงบริษทัและบริษทัย่อยไดย้ื่นฟ้องเจา้พนกังาน
ท่ีดินจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ สาขาบางสะพาน ดงักล่าวขา้งตน้แลว้  
 
เม่ือวนัท่ี 29 สิงหาคม 2560 ศาลปกครองกลางไดมี้ค าพิพากษายกฟ้อง ต่อมาเม่ือวนัท่ี 27 กนัยายน 2560 
บริษทัและบริษทัยอ่ยไดย้ื่นอุทธรณ์คดัคา้นค าพิพากษาต่อศาลปกครองสูงสุด    
 

ข) เม่ือวนัท่ี 20 ธันวาคม 2553 นายอ าเภอบางสะพาน ในฐานะเจา้หนา้ท่ีผูค้วบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติ          
ป่าคลองแม่ร าพึง จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ไดมี้ค าสั่งเป็นหนงัสือแจง้แก่บริษทัและบริษทัย่อย ให้ออกจาก
ท่ีดิน และงดเวน้การกระท าใดๆในเขตท่ีดิน ซ่ึงอธิบดีกรมท่ีดินไดมี้ค าสัง่ใหเ้พิกถอนเอกสารสิทธ์ิท่ีดินตาม
หนงัสือรับรอง และส านกังานท่ีดินจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ไดอ้อกใบแทนหนังสือรับรองภายในวนัท่ี 30 
มกราคม 2554  
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เม่ือวนัท่ี 30 มีนาคม 2554 บริษทัและบริษทัย่อยไดย้ื่นฟ้องต่อศาลปกครองกลาง โดยขอให้เพิกถอนค าสั่ง
นายอ าเภอบางสะพาน ท่ีมีค าสั่งเม่ือวนัท่ี 20 ธันวาคม 2553 ให้บริษัทและบริษทัย่อยออกจากป่าสงวน
แห่งชาติป่าคลองแม่ร าพึง จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์และงดเวน้การกระท าใดๆในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  
 
เม่ือวนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 2561 ศาลปกครองกลางไดมี้ค าพิพากษายกฟ้องคดีดงักล่าวขา้งตน้ ต่อมาเม่ือวนัท่ี 19 
มีนาคม 2561 บริษทัและบริษทัยอ่ยไดย้ื่นอุทธรณ์คดัคา้นค าพิพากษาต่อศาลปกครองสูงสุด     
 

อย่างไรก็ตามฝ่ายบริหารของบริษทัและบริษทัยอ่ยเช่ือว่าผลการพิจารณาจะไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานใน
อนาคตของบริษทัและบริษทัย่อย ซ่ึงปัจจุบนัอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาล ในการจดัท างบการเงิน บริษทั
และบริษทัย่อยไดบ้นัทึกค่าเผื่อการดอ้ยค่าของท่ีดินและสินทรัพยท่ี์ตั้งอยู่บนท่ีดินดงักล่าวทั้งจ านวนในปี 2550 
และ 2551 แลว้ตามล าดบั 
 

33 การอนุมตังิบการเงิน 
 

 งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินโดยคณะกรรมการบริษทั เม่ือวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2562 
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