
 

 

 

 

 

 

 

บริษัท สหวริิยาสตีลอนิดัสตรี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

รายงานของผูส้อบบญัชีและขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล 
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ/ สอบทานแลว้) 
 



 

 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

 

เสนอ  ผู้ถือหุ้นบริษทั สหวริิยาสตลีอนิดัสตรี จ ากัด (มหาชน) 

 

ขา้พเจา้ไดรั้บการว่าจา้งให้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน  

พ.ศ. 2562 งบก าไรขาดทุนรวมและงบก าไรขาดทุนเฉพาะกิจการ งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุน

เบด็เสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้

เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั  และ

หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่ ของบริษทั สหวิริยาสตีลอินดสัตรี จ ากดั (มหาชน)  และบริษทัยอ่ย และของเฉพาะ

บริษทั สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ ากัด (มหาชน) ตามล าดบั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและ

น าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่าง

กาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทาน

ของขา้พเจา้ 

 

ขอบเขตการสอบทาน 

 

ยกเวน้เร่ืองท่ีกล่าวไวใ้นวรรคเกณฑใ์นการไม่ให้ขอ้สรุป ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน 

รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าว

ประกอบดว้ย การใชวิ้ธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์

เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท า

ใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้น ขา้พเจา้

จึงไม่แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 
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เกณฑ์ในการไม่ให้ข้อสรุป 
 
1) ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 13 บริษทั สหวิริยาสตีลอินดสัตรี ยูเค จ ากดั ไดแ้สดงความ

จ านงเพ่ือเลิกกิจการและผูช้  าระบญัชีไดถู้กแต่งตั้งและเขา้มาควบคุมบริษทัย่อยดงักล่าว เป็นเหตุให้ผูใ้ห้กูข้อง
บริษทัย่อยไดเ้รียกร้องให้ช าระเงินกูย้ืมในทนัที  เงินกูย้ืมดงักล่าวมีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ของบริษทัย่อย
ดงักล่าวเป็นหลกัประกนัและค ้าประกนัโดยบริษทั ซ่ึงผูใ้ห้กูข้องบริษทัย่อยไดเ้รียกร้องขอให้บริษทัรับผิดชอบ
ต่อมูลหน้ีในฐานะผูค้  ้าประกนัเงินกูย้ืม ท าใหบ้ริษทัไดบ้นัทึกประมาณการหน้ีสินภายใตส้ัญญาค ้าประกนัจากเงิน
กูย้ืมของบริษทั สหวิริยาสตีลอินดสัตรี ยูเค จ ากดั ทั้งจ านวนในปี 2558 เป็นจ านวนเงิน 29,976 ลา้นบาท ทั้งน้ี
ผูใ้หกู้อ้าจจะไดรั้บช าระคืนหน้ีบางส่วนในอนาคตจากกระบวนการช าระบญัชี ซ่ึงจ านวนเงินดงักล่าวจะถูกน ามา
หกัจากประมาณการหน้ีสินภายใตส้ัญญาค ้าประกนัท่ีบริษทัไดเ้คยบนัทึกบญัชีไว ้ปัจจุบนับริษทัย่อยดงักล่าวยงั
อยูร่ะหวา่งกระบวนการช าระบญัชี และตามท่ีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 15 บริษทัมีเจา้หน้ีท่ี
ยื่นค าขอรับช าระหน้ีตามแผนฟ้ืนฟูกิจการ โดยบริษทัมีการโตแ้ยง้ในมูลหน้ีกบัเจา้หน้ีบางรายอนัเน่ืองมาจากมูล
หน้ีไม่ถูกตอ้งหรือไม่มีมูลหน้ี ทั้งน้ี เม่ือวนัท่ี 25 มีนาคม พ.ศ. 2562 มีค าสั่งเจา้พนักงานพิทกัษ์ทรัพยใ์ห้ยกค า
ขอรับช าระหน้ีเจา้หน้ีรายดงักล่าว ปัจจุบนัเจา้หน้ีรายดงักล่าวไดย้ื่นค าขอขยายระยะเวลายื่นค าร้องคดัคา้นค าสั่ง 
ซ่ึงศาลลม้ละลายกลางอนุญาตให้ขยายระยะเวลายื่นค าร้องไดถึ้งวนัท่ี 19 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ซ่ึงมียอดหน้ีรวม
เงินตน้และดอกเบ้ียตามแผนฟ้ืนฟูกิจการจ านวน 1,928.7 ลา้นบาท   

 
เน่ืองจากหน้ีสินตามแผนฟ้ืนฟูกิจการของบริษทัท่ียงัไม่มีความแน่นอนและยงัไม่เป็นท่ีส้ินสุดตามเร่ืองท่ีกล่าว
ขา้งตน้ ท าใหบ้ริษทัยงัไม่สามารถค านวณหามูลค่าหน้ีสินท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตของหน้ีสินเพ่ือบนัทึกรายการตาม
มาตรฐานการบญัชีได ้ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่สามารถหาหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกบั
มูลค่าของหน้ีสินตามแผนฟ้ืนฟูกิจการ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562ไดแ้ละไม่สามารถสรุปไดว้า่อาจมีรายการ
ปรับปรุงใดๆ ท่ีจ าเป็นต่อบญัชีหน้ีสินตามแผนฟ้ืนฟูกิจการและบญัชีอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
2) ตามท่ีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน 4 บริษทัฯมีลูกหน้ีการค้ากิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 2 ราย ซ่ึง  

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 มีจ านวน 3,624.7 ลา้นบาท โดยบริษทัไดต้ั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญไวแ้ลว้ ในปี 
2559 จ านวน 2,736.7 ลา้นบาท ท าให้ลูกหน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้ง 2 ราย ดงักล่าวมียอดคงเหลือสุทธิ จ านวน 
888.0 ลา้นบาท โดยมีหน้ีท่ีเกินก าหนดช าระสุทธิ จ านวน 888.0 ลา้นบาท ทั้งน้ีบริษทัไม่ไดพิ้จารณาตั้งค่าเผื่อหน้ี
สงสัยจะสูญเพ่ิมเติมเน่ืองจากฝ่ายบริหารของบริษทัเห็นว่าถึงแมก้ารรับช าระหน้ีจากลูกหน้ีจะมีความล่าชา้ แต่ก็
คาดว่าจะสามารถเรียกเก็บหน้ีจากลูกหน้ี 2 รายดงักล่าวได้ทั้ งหมด จากกรณีดังกล่าวข้าพเจา้ไม่สามารถหา
หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอในการสอบทานความเพียงพอของค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของ
ลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ไดแ้ละไม่สามารถสรุปไดว้่าอาจมีรายการปรับปรุงใดๆ ท่ีจ าเป็น
ต่อบญัชีค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญและบญัชีอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
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การไม่ให้ข้อสรุป 

 

เน่ืองจากเร่ืองท่ีกล่าวไวใ้นวรรคเกณฑใ์นการไม่ให้ขอ้สรุปมีนยัส าคญั ขา้พเจา้จึงไม่สามารถใหข้อ้สรุปต่อขอ้มูลทาง

การเงินระหวา่งกาลท่ีกล่าวขา้งตน้ได ้

 

ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น 

 

การด าเนินงานต่อเน่ือง 

 

ตามท่ีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2(จ) กลุ่มบริษทัและบริษทัมีก าไรเบด็เสร็จ ส าหรับงวดหกเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เป็นจ านวนเงิน 1,261.4 ลา้นบาท และ 1,207.0 ลา้นบาท ตามล าดบั และ ณ วนั

เดียวกนัมีขาดทุนสะสมเป็นจ านวนเงิน 39,222.0  ลา้นบาท และ 39,170.2 ลา้นบาท ตามล าดบั   

 

ตามท่ีแสดงไวใ้นแผนฟ้ืนฟูกิจการ บริษทัจ าเป็นตอ้งมีกระแสเงินสดจากการด าเนินงานท่ีเพียงพอต่อความตอ้งการ

เงินทุนหมุนเวียน และเพ่ือให้สามารถจ่ายช าระหน้ีสินจากการด าเนินงาน โดยวิธีการออกหุ้นทุนใหม่ การแปลงหน้ี

เป็นทุน จดัหาแหล่งเงินทุนใหม่ และการปรับโครงสร้างหน้ีกบัเจา้หน้ี  บริษทัอธิบายความคืบหนา้ในการด าเนินการ

เหล่าน้ีไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 15 

 

เน่ืองจากแผนฟ้ืนฟูกิจการเพ่ิงเร่ิมตน้ในปลายปี 2559 และบริษทัยงัสามารถปฏิบติัตามแผนฟ้ืนฟูกิจการ มีการช าระหน้ี

ก่อนก าหนดไดส่้วนหน่ึงจนถึงปัจจุบนั อย่างไรก็ตามแผนฟ้ืนฟูกิจการก าหนดระยะเวลาช าระหน้ีคืนไว ้12 ปี จึงยงัไม่

สามารถสรุปไดว้า่การด าเนินการตามแผนฟ้ืนฟูจะส าเร็จลงได ้สถานการณ์ดงักล่าวไดแ้สดงใหเ้ห็นถึงความไม่แน่นอน

ของการด าเนินงานต่อเน่ืองอย่างมีนยัส าคญัของกลุ่มบริษทัและบริษทั ทั้งน้ีมูลค่าท่ีจะไดรั้บจากสินทรัพยอ์าจจะนอ้ย

กวา่มูลค่าตามบญัชีอยา่งมีนยัส าคญั หากกลุ่มบริษทัและบริษทัไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้ งบการเงินรวม

และงบการเงินเฉพาะกิจการน้ีไม่ไดร้วมการจดัประเภทรายการใหม่หรือรายการปรับปรุงสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีจ าเป็น 

หากกลุ่มบริษทัและบริษทัไม่สามารถจดัหากระแสเงินสดและเงินทุนเพ่ิมจากแหล่งอ่ืนอยา่งเพียงพอ 

 



- 4 - 

 

รายการระหว่างกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 

 

ขา้พเจา้ขอใหส้งัเกตเร่ืองในหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลขอ้ 3 ในระหวา่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 

30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 กลุ่มบริษทัและบริษทัไดข้ายสินคา้ตามปกติธุรกิจให้แก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัและการร่วมคา้

เป็นจ านวนรวม 1,990.7 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 13.6 ของยอดขายสินคา้รวมของกลุ่มบริษทั (ปี 2561 จ านวน 2,372.0 

ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 14.8) และจ านวน  1,990.7 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 13.6 ของยอดขายสินคา้รวมของบริษทั (ปี 

2561 จ านวน 2,373.3 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 14.8) และ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 มียอดคา้งช าระของลูกหน้ี

การคา้จากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสุทธิจากค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของกลุ่มบริษทัและของบริษทัมีจ านวนรวม 903.5  

ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 82.5 ของลูกหน้ีการคา้ของกลุ่มบริษทั (31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 จ านวน 1,035.2 ลา้นบาท  

คิดเป็นร้อยละ 89.8) และจ านวน 888.0 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 85.3 ของลูกหน้ีการค้าของบริษทั (31 ธันวาคม  

พ.ศ. 2561 จ านวน 1,026.3 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 96.2) 

 

บริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั 

 

 

 

(นำงสุวิมล  กฤตยำเกียรณ์)  

ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขทะเบียน 2982 

 

วนัท่ี 14 สิงหำคม พ.ศ. 2562 



บริษัท สหวริิยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที 30 มิถุนายน 2562

หน่วย : พนับาท

สินทรัพย์ หมายเหตุ 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม

2562 2561 2562 2561

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

สอบทานแลว้) สอบทานแลว้)

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 603,090               755,831                514,015               691,251                

ลูกหนีการคา้ 4 1,095,207            1,153,094             1,041,596            1,067,078             

ลูกหนีหมุนเวียนอืนกิจการทีเกียวขอ้งกนั 3 231,524               307,528                269,699               350,805                

สินคา้คงเหลือ 5 8,670,436            9,672,926             8,653,890            9,659,959             

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 215,826               242,628                158,441               142,507                

สินทรัพยที์ถือไวจ้าํหน่ายจากการชาํระบญัชี

   ของบริษทัยอ่ย 2(ฉ) -                       -                        -                       -                       

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 10,816,083          12,132,007           10,637,641          11,911,600          

 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากสถาบนัการเงินทีมีขอ้จาํกดัในการใช้ 204,597               98,331                  200,369               92,039                  

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 6 -                       -                        279,000               279,000                

เงินลงทุนในการร่วมคา้ 7 2,621,241            2,598,112             3,159,668            3,159,668             

เงินลงทุนระยะยาวอืน 8 -                       -                        -                       -                       

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 9 10,960,697          11,048,411           9,700,259            9,740,471             

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืน 13,978                 13,294                  8,767                   7,588                    

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 10 3,839                   8,351                    -                       -                       

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 10,894                 10,364                  9,590                   8,981                    

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 13,815,246          13,776,863           13,357,653          13,287,747          

รวมสินทรัพย์ 24,631,329          25,908,870           23,995,294          25,199,347          

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



บริษัท สหวริิยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที 30 มิถุนายน 2562

หน่วย : พนับาท

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม

2562 2561 2562 2561

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

สอบทานแลว้) สอบทานแลว้)

หนีสินหมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงิน 11 28,644                 30,000                  -                       -                       

เจา้หนีการคา้ 12 5,063,907            5,795,983             5,029,799            5,734,700             

เจา้หนีหมุนเวียนอืนกิจการทีเกียวขอ้งกนั 3 71,893                 143,340                150,527               148,082                

หนีสินตามสัญญาเช่าการเงินทีถึงกาํหนด

   ชาํระภายในหนึงปี 10,401                 17,402                  625                      625                       

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินทีถึงกาํหนด

  ชาํระภายในหนึงปี 13 1,072,311            1,045,962             1,072,311            1,045,962             

เจา้หนีอืนภายใตแ้ผนฟืนฟูกิจการทีถึงกาํหนด

   ชาํระภายในหนึงปี 13 63,826                 61,279                  63,826                 61,279                  

ประมาณการหนีสินภายใตส้ัญญาคาํประกนั

   ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 13 556,185               511,059                556,185               511,059                

เงินกูย้มืระยะสันจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั 3 -                       -                        7,991                   7,991                    

ประมาณการหนีสินจากสัญญาทีสร้างภาระ -                       1,073                    -                       1,073                    

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 3,629                   4,307                    -                       -                       

หนีสินหมุนเวียนอืน 426,006               345,595                356,321               268,379                

รวมหนีสินหมุนเวยีน 7,296,802            7,956,000             7,237,585            7,779,150             

หนีสินไม่หมุนเวียน

หนีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 2,323                   4,131                    1,000                   1,324                    

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 13 20,508,418          21,057,748           20,508,418          21,057,748          

เจา้หนีอืนภายใตแ้ผนฟืนฟูกิจการ 13 1,750,889            1,784,075             1,750,889            1,784,075             

ประมาณการหนีสินภายใตส้ัญญาคาํประกนั 13 22,507,774          24,087,184           22,507,774          24,087,184          

ดอกเบียคา้งจ่ายภายใตแ้ผนฟืนฟูกิจการ 13 9,266,412            9,073,957             9,266,412            9,073,957             

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับ

    ผลประโยชน์พนกังาน 14 311,031               200,358                264,574               165,353                

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 10 43,835                 43,350                  14,970                 13,896                  

หนีสินไม่หมุนเวียนอืน 824                      824                       824                      824                       

รวมหนีสินไม่หมุนเวยีน 54,391,506          56,251,627           54,314,861          56,184,361          

รวมหนีสิน 61,688,308          64,207,627           61,552,446          63,963,511          

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



บริษัท สหวริิยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที 30 มิถุนายน 2562

หน่วย : พนับาท

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม

2562 2561 2562 2561

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

สอบทานแลว้) สอบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุ้น 16

   ทุนจดทะเบียน

      หุ้นสามญั 11,113,018,280 หุ้น 

      มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 11,113,018          11,113,018           11,113,018          11,113,018          

   ทุนทีออกและชาํระแลว้  

      หุ้นสามญั 11,113,018,280 หุ้น 

      มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 11,113,018          11,113,018           11,113,018          11,113,018          

ส่วนตาํกว่ามูลค่าหุ้นสามญั (9,500,000)           (9,500,000)            (9,500,000)           (9,500,000)           

ขาดทุนสะสม (39,222,007)         (40,474,693)          (39,170,170)         (40,377,182)         

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ (37,608,989)         (38,861,675)          (37,557,152)         (38,764,164)         

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 552,010               562,918                -                       -                       

ขาดทุนเกินทุน/รวมส่วนของผู้ถือหุ้น (37,056,979)         (38,298,757)          (37,557,152)         (38,764,164)         

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 24,631,329          25,908,870           23,995,294          25,199,347          

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



บริษัท สหวริิยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุน 

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัท ี30 มิถุนายน 2562

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/ สอบทานแล้ว)

หน่วย : พนับาท

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

รายได้ 

รายไดจ้ากการขาย 14,605,315         16,009,236         14,605,161         16,009,219        

รายไดจ้ากการให้บริการ 289,512              258,200              234                      -                     

กาํไรจากอตัราแลกเปลียนสุทธิ 1,619,280           -                      1,619,116           -                     

รายไดเ้งินปันผล 6,7 -                      -                      20,400                53,201                

รายไดอื้น 44,897                33,006                42,142                41,836                

รวมรายได้ 16,559,004         16,300,442         16,287,053         16,104,256        

ค่าใช้จ่าย 

ตน้ทุนขาย 13,990,305         14,165,353         14,043,375         14,220,057        

ตน้ทุนการให้บริการ 213,200              169,111              -                      -                     

ตน้ทุนการจดัจาํหน่าย 301,481              303,736              295,181              298,707              

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 307,545              247,207              253,261              212,617              

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 3 49,474                41,133                43,935                34,340                

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนสุทธิ -                      432,412              -                      432,294              

ขาดทุนจากสัญญาทีสร้างภาระ(กลบัรายการ) (1,073)                 115,791              (1,073)                 115,791              

ตน้ทุนทางการเงิน 400,367              460,774              399,081              458,091              

รวมค่าใช้จ่าย 15,261,299         15,935,517         15,033,760         15,771,897        

ส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) ในตราสารทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

   การร่วมคา้ 7 23,129                (38,103)               -                      -                     

กําไร(ขาดทุน) ก่อนภาษีเงนิได้ 1,320,834           326,822              1,253,293           332,359              

(ค่าใชจ่้าย) รายไดภ้าษีเงินได้ 10 (16,688)               (884)                    (3,818)                 16,446                

กําไร(ขาดทุน) สําหรับงวด 1,304,146           325,938              1,249,475           348,805              

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน)

    ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 1,295,835           309,092              1,249,475           348,805              

    ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 8,311                  16,846                -                      -                     

กําไร(ขาดทุน) สําหรับงวด 1,304,146           325,938              1,249,475           348,805              

กําไร(ขาดทุน) ต่อหุ้นขันพืนฐาน (บาท) 19 0.12                    0.05                    0.11                     0.06                    

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



บริษัท สหวริิยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบด็เสร็จ

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัท ี30 มิถุนายน 2562

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/ สอบทานแล้ว)

หน่วย : พนับาท

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

กําไร(ขาดทุน) สําหรับงวด 1,304,146           325,938              1,249,475           348,805              

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

รายการทีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรือขาดทุนภายหลัง:

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

   ประกนัภยั 14 (45,589)               -                      (45,207)               -                     

หัก : ผลกระทบของภาษีเงินได้ 2,821                  -                      2,744                   -                     

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี (42,768)               -                      (42,463)               -                     

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 1,261,378           325,938              1,207,012           348,805              

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

    ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 1,252,686           309,092              1,207,012           348,805              

    ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 8,692                  16,846                -                      -                     

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 1,261,378           325,938              1,207,012           348,805              

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



บริษทั สหวริิยาสตีลอนิดสัตรี จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น  

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัท ี30 มิถุนายน 2562

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/ สอบทานแล้ว)

หน่วย : พนับาท

ทุนทีไดรั้บจาก ส่วนของ

ทุนเรือนหุน้ การซือคืนหุน้กู้ รวมส่วน ส่วนไดเ้สีย

ทีออกและ ส่วนตาํ แปลงสภาพดอ้ยสิทธิ ทุนสาํรองตาม ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ของผูถื้อหุน้ ทีไม่มีอาํนาจ รวมส่วน

หมายเหตุ ชาํระแลว้ กวา่มูลค่าหุน้ จากผูถื้อหุน้ กฎหมาย (ขาดทุนสะสม) ของบริษทั ควบคุม ของผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2561 1,113,018            -                     -                    -                     (40,667,235)        (39,554,217)        618,084            (38,936,133)        

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

     กาํไร (ขาดทุน) -                       -                     -                    -                     309,092              309,092              16,846              325,938              

     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน -                       -                     -                    -                     -                      -                      -                   -                     

รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                       -                     -                    -                     309,092              309,092              16,846              325,938              

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

เงินปันผลจ่ายในส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม -                       -                     -                    -                     -                      -                      (29,400)             (29,400)               

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี30 มิถุนายน 2561 11,113,018          (9,500,000)          -                    -                     (40,358,143)        (38,745,125)        605,530            (38,139,595)        

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2562 11,113,018          (9,500,000)          -                    -                     (40,474,693)        (38,861,675)        562,918            (38,298,757)        

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

     กาํไร (ขาดทุน) -                       -                     -                    -                     1,295,835            1,295,835            8,311                1,304,146           

     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน -                       -                     -                    -                     (43,149)               (43,149)               381                   (42,768)               

รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                       -                     -                    -                     1,252,686            1,252,686            8,692                1,261,378           

เงินปันผลจ่ายในส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม -                       -                     -                    -                     -                      -                      (19,600)             (19,600)               

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี30 มิถุนายน 2562 11,113,018          (9,500,000)          -                    -                     (39,222,007)        (37,608,989)        552,010            (37,056,979)        

งบการเงินรวม

กาํไร (ขาดทุน) สะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



บริษทั สหวริิยาสตีลอนิดสัตรี จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2562

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/ สอบทานแล้ว)

หน่วย : พนับาท

ทุนเรือนหุ้น

ทีออกและ ส่วนตาํ ทุนสาํรองตาม ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวมส่วน

หมายเหตุ ชาํระแลว้ กวา่มูลค่าหุ้น กฎหมาย (ขาดทุนสะสม) ของผูถื้อหุ้น

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

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสําหรับงวด

     กาํไร (ขาดทุน) -                                   -                                   -                                   348,805                            348,805                            

     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   

รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                                   -                                   -                                   348,805                            348,805                            

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

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 มิถุนายน 2561 11,113,018                       (9,500,000)                        -                                   (40,334,403)                      (38,721,385)                      

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2562 11,113,018                       (9,500,000)                        -                                   (40,377,182)                      (38,764,164)                      

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสําหรับงวด

     กาํไร (ขาดทุน) -                                   -                                   -                                   1,249,475                         1,249,475                         

     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน -                                   -                                   -                                   (42,463)                             (42,463)                             

รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                                   -                                   -                                   1,207,012                         1,207,012                         

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 มิถุนายน 2562 11,113,018                       (9,500,000)                        -                                   (39,170,170)                      (37,557,152)                      

กาํไร (ขาดทุน) สะสม

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



บริษัท สหวริิยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบกระแสเงนิสด

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัท ี30 มิถุนายน 2562

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/ สอบทานแล้ว)

หน่วย :พนับาท

2562 2561 2562 2561

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กาํไร(ขาดทุน) สาํหรับงวด 1,304,146           325,938              1,249,475          348,805              

รายการปรับปรุง

ค่าเสือมราคาและรายจ่ายตดับญัชี 356,124              373,954              303,426              320,206              

ขาดทุนจากมูลค่าสินคา้คงเหลือลดลง (กลบัรายการ) (310,596)            100,550              (310,596)            100,550              

ขาดทุน(กาํไร) จากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่เกิดขึนจริง (1,450,157)         526,698              (1,450,500)         526,159              

ตดัจาํหน่ายภาษีเงินไดถู้กหัก ณ ทีจ่าย -                      973                     -                     973                     

ตดัจาํหน่ายอุปกรณ์ 130                     5,304                  130                     5,304                  

ประมาณการหนีสินผลประโยชน์พนกังาน 66,246                9,822                  54,820                8,349                  

ขาดทุนจากสัญญาทีสร้างภาระ (กลบัรายการ) (1,073)                 115,791              (1,073)                115,791              

ขาดทุน(กาํไร)จากการจาํหน่ายทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (352)                    -                     (281)                   -                     

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ (สุทธิจากภาษีเงินได)้ (23,129)               38,103                -                     -                     

ตน้ทุนทางการเงิน 400,367              460,774              399,081              458,091              

เงินปันผลรับ -                      -                     (20,400)              (53,201)              

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ 16,688                884                     3,818                  (16,446)              

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย (กลบัรายการ) (1,584)                 -                     -                     -                     

กาํไร(ขาดทุน) จากการดาํเนินงานก่อนการเปลยีนแปลงใน

    สินทรัพย์และหนีสินดาํเนินงาน 356,810              1,958,791          227,900              1,814,581          

การเปลยีนแปลงของสินทรัพย์และหนีสินดาํเนินงาน

ลูกหนีการคา้ 57,527                (162,102)            25,482                (151,211)            

ลูกหนีอืนจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั 75,839                (2,431)                80,941                3,903                  

สินคา้คงเหลือ 1,313,086           (1,148,955)         1,316,665          (1,137,356)         

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 14,657                407,098              (14,998)              415,976              

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน (530)                    (73)                     (608)                   (186)                   

เจา้หนีการคา้ (694,424)            27,318                (667,269)            37,571                

เจา้หนีอืนกิจการทีเกียวขอ้งกนั (71,447)               15,406                2,445                  15,481                

หนีสินหมุนเวียนอืน 48,481                282,870              56,437                274,255              

เงินสดได้มา(ใช้ไป) จากกิจกรรมดาํเนินงาน 1,099,999           1,377,922          1,026,995          1,273,014          

ผลประโยชน์พนักงานจ่ายโดยโครงการ (1,161)                 (1,465)                (806)                   (909)                   

จ่ายภาษีเงินได้ (16,401)               (4,740)                (936)                   (767)                   

รับคืนภาษีเงินได้ 23,152                11,582                -                     11,582                

เงนิสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 1,105,589           1,383,299          1,025,253          1,282,920          

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



บริษัท สหวริิยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัท ี30 มิถุนายน 2562

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/ สอบทานแล้ว)

หน่วย : พนับาท

2562 2561 2562 2561

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินฝากสถาบนัการเงินทีมีขอ้จาํกดัในการใช(้เพมิขึน) ลดลง (106,266)            (32,357)              (108,330)            (45,909)              

ซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (266,394)            (244,771)            (259,906)            (239,597)            

เงินสดรับจากการขายทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 374                     -                     281                     -                     

ซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (2,979)                 (979)                   (2,596)                (709)                     

เงินปันผลรับ -                      22,601                20,400                53,201                 

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (375,265)            (255,506)            (350,151)            (233,014)            

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน     

จ่ายตน้ทุนทางการเงิน (37,039)               (45,535)              (35,753)              (42,851)              

เงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงินเพมิขึน (ลดลง) (1,356)                 (14,553)              -                     -                     

จ่ายชาํระหนีเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (522,981)            (1,266,955)         (522,981)            (1,266,955)         

จ่ายชาํระหนีเจา้หนีอืนตามแผนฟืนฟูกิจการ (30,639)               (35,104)              (30,639)              (35,104)              

จ่ายชาํระหนีภายใตส้ัญญาคาํประกนัและอืนๆ (262,641)            (395,963)            (262,641)            (395,963)            

จ่ายชาํระหนีสินตามสัญญาเช่าซือและสัญญาเช่าการเงิน (8,809)                 (7,890)                (324)                   -                     

เงินปันผลจ่าย (19,600)               (29,400)              -                     -                     

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงนิ (883,065)            (1,795,400)         (852,338)            (1,740,873)         

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพมิขึน (ลดลง) สุทธิ (152,741)            (667,607)            (177,236)            (690,967)            

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที 1 มกราคม 755,831              1,558,770          691,251              1,472,842          

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัที 30 มิถุนายน 603,090              891,163              514,015              781,875              

รายการทีไม่กระทบเงนิสดทีสําคัญ   

เจา้หนีอืนทีดิน อาคาร อุปกรณ์ 15,138                1,971                  14,453                1,971                  

เพมิทุนโดยการแปลงหนีเป็นทุน -                      500,000              -                     500,000              

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษทั สหวริิยาสตลีอนิดสัตรี จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิแบบย่อ 
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินายน 2562 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/ สอบทานแล้ว) 
 
หมายเหตุ  สารบัญ 
   
1  ขอ้มูลทัว่ไป 
2  เกณฑก์ารจดัท างบการเงินระหวา่งกาล 
3  บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
4  ลูกหน้ีการคา้ 
5  สินคา้คงเหลือ 
6  เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย  
7  เงินลงทุนในการร่วมคา้ 
8  เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 
9  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
10  ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
11  เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 
12  เจา้หน้ีการคา้ 
13  หน้ีสินตามแผนฟ้ืนฟูกิจการ 
14  ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชนพ์นกังาน 
15  แผนฟ้ืนฟูกิจการ 
16  ทุนเรือนหุน้ 
17  ส่วนงานด าเนินงาน 
18  ภาษีเงินได ้
19  ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ 
20  ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน 
21  การอนุมติังบการเงินระหวา่งกาล 
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บริษทั สหวริิยาสตลีอนิดสัตรี จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิแบบย่อ 
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินายน 2562 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/ สอบทานแล้ว) 
 
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 
 
ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 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 6 และ 7  

 
2  เกณฑ์การจดัท างบการเงนิระหว่างกาล 

 
(ก) เกณฑ์การถอืปฏิบัต ิ

 
งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนในรูปแบบย่อและตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง          
การรายงานทางการเงินระหว่างกาล  รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ (“สภา
วิชาชีพบญัชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 
 
งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนเพ่ือให้ขอ้มูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561          
งบการเงินน้ีมิไดร้วมขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดตามขอ้ก าหนดส าหรับงบการเงินประจ าปีแต่เนน้การใหข้อ้มูลท่ี
เก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ เพ่ือไม่ใหซ้ ้ าซอ้นกบัขอ้มูลท่ีไดเ้คยน าเสนอรายงานไปแลว้ 
ดงันั้นการอ่านงบการเงินระหวา่งกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ยส าหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
 



 

3 

นโยบายการบญัชีและวิธีการค านวณท่ีใช้ในงบการเงินระหว่างกาลน้ีมีความสอดคลอ้งกบัการถือปฏิบติัใน 
งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  เวน้แต่กรณีท่ีบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ี
ออกและปรับปรุงใหม่ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562  
ทุกฉบบัมาถือปฏิบติั การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่มาถือปฏิบติัดงักล่าวไม่มี
ผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่อนโยบายการบญัชี วิธีการค านวณ และผลการด าเนินงานหรือฐานะการเงิน
ของบริษทั 
 

(ข) เกณฑ์การวัดมลูค่า 
 

งบการเงินน้ีจดัท าข้ึนโดยถือหลกัเกณฑก์ารบนัทึกตามราคาทุนเดิม ยกเวน้ท่ีกล่าวไวใ้นนโยบายการบญัชี  
 

 (ค) สกลุเงินที่ใช้ในการด าเนินงานและน าเสนองบการเงิน 
 
งบการเงินน้ีจดัท าและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการด าเนินงานของบริษทั ขอ้มูล
ทางการเงินทั้งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพ่ือให้แสดงเป็นหลกัพนั ยกเวน้ท่ีระบุไวเ้ป็น      
อยา่งอ่ืน 
 

 (ง) การใช้วิจารณญาณและการประมาณการ 
 

ในการจัดท างบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารต้องใช้วิจารณญาณ การ
ประมาณและขอ้สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการก าหนดนโยบายการบัญชีและการรายงาน
จ านวนเงินท่ีเก่ียวกบั สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย  ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณไว ้
 
ในการจดัท างบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารได้มีการใช้วิจารณญาณอย่างมีนัยส าคัญในการถือปฏิบัติตาม
นโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั และแหล่งขอ้มูลส าคญัของความไม่แน่นอนในการประมาณการซ่ึงถือปฏิบติั
เช่นเดียวกนัในการจดัท างบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
 

 (จ) การด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
 
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 กลุ่มบริษทัมีก าไรเบ็ดเสร็จเป็นจ านวนเงิน 1,261.4 ลา้นบาท 
(2561 : ก าไรสุทธิเป็นจ านวนเงิน 325.9 ลา้นบาท) และ ณ วนัเดียวกนั กลุ่มบริษทัมีขาดทุนสะสมเป็นจ านวนเงิน 
39,222.0 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2561: จ านวนเงิน 40,474.7 ล้านบาท) ส่วนผูถื้อหุ้นติดลบเป็นจ านวนเงิน 
37,057.0 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2561 : จ านวนเงิน 38,298.8 ลา้นบาท) 
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ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 บริษทัมีก าไรเบ็ดเสร็จเป็นจ านวนเงิน 1,207.0 ลา้นบาท (2561 
: ก าไรสุทธิเป็นจ านวนเงิน 348.8 ลา้นบาท) และ ณ วนัเดียวกนั บริษทัมีขาดทุนสะสมเป็นจ านวนเงิน 39,170.2  
ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2561: จ านวนเงิน 40,377.2 ลา้นบาท) ส่วนผูถื้อหุ้นติดลบเป็นจ านวนเงิน 37,557.2 ลา้น
บาท (31 ธนัวาคม 2561 : จ านวนเงิน 38,764.2 ลา้นบาท) 
 
ในปี 2558 คณะกรรมการบริษทัอนุมติัให้บริษทัยื่นความจ านงเพ่ือขอฟ้ืนฟูกิจการต่อศาลลม้ละลายกลางเม่ือ
วนัท่ี 1 ตุลาคม 2558 และเม่ือวนัท่ี 15 ธันวาคม 2559 ศาลลม้ละลายกลางไดมี้ค าสั่งเห็นชอบด้วยแผนฟ้ืนฟู
กิจการ ซ่ึงตามแผนฟ้ืนฟูกิจการก าหนดใหบ้ริษทัเป็นผูบ้ริหารแผน  
 
งบการเงินรวมและงบเฉพาะกิจการไดจ้ดัท าข้ึนโดยผูบ้ริหารตามเกณฑก์ารด าเนินงานอย่างต่อเน่ืองบนขอ้สมมติ
ท่ีว่าการฟ้ืนฟูกิจการจะประสบผลส าเร็จ และกิจการจะมีเงินทุนและวงเงินสินเช่ือเพียงพอเพ่ือใชใ้นการด าเนิน
ธุรกิจของกลุ่มบริษทัและบริษทั อย่างไรก็ตาม ความเหมาะสมของขอ้สมมติน้ีข้ึนอยู่กบัการประสบความส าเร็จ
ของแผนฟ้ืนฟูกิจการ รวมทั้งการด าเนินมาตรการในการปรับปรุงความสามารถในการท าก าไรและกระแสเงินสด 
ความส าเร็จในการปรับโครงสร้างทุน ความสามารถในการจ่ายช าระหน้ีตามก าหนดและความสามารถในการ
จดัหาเงินทุนจากแหล่งอ่ืนเพ่ือใหมี้เงินทุนเพียงพอ 
 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ไดร้วมการจดัประเภทรายการใหม่หรือรายการปรับปรุง
สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ซ่ึงอาจจ าเป็นหากกลุ่มบริษทัและบริษทัไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้ทั้งน้ี
มูลค่าท่ีจะไดรั้บจากสินทรัพยอ์าจจะนอ้ยกว่ามูลค่าตามบญัชีอย่างมีนยัส าคญั และอาจจะมีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึน
เพ่ิมเติม หากกลุ่มบริษทัและบริษทัไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้

 
(ฉ) การช าระบัญชีและการส้ินสุดการจดัท างบการเงินรวมของบริษทั สหวิริยาสตีลอินดสัตรี ยเูค จ ากดั และงบ

การเงินของบริษทั 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 30 มิถุนายน 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 
ดงัต่อไปน้ี 
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   หน่วย : พนับาท 
 สดัส่วนความ

เป็นเจา้ของ ราคาทุน การดอ้ยค่า 
ราคาทุน-
สุทธิ 

 (ร้อยละ)  
เงินลงทุนบริษทั สหวิริยาสตีลอินดสัตรี  

ยเูค จ ากดั 
 

100 
 

27,481,792 
 

27,481,792 
 

- 
 
(ช) มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 
 

1) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจบัุน 
 
ในระหว่างงวดกลุ่มบริษทัและบริษทัได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบบัใหม่ จ านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบ
การเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึนเพ่ือใหมี้เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็น
สาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทัและบริษทั อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่
ซ่ึงไดมี้การเปล่ียนแปลงหลกัการส าคญั สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายไดจ้ากสญัญาท่ีท ากบัลูกคา้ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการบญัชีท่ี
เก่ียวขอ้งต่อไปน้ี 

มาตรฐานการบัญชี  
ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สญัญาก่อสร้าง 
ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้

การตคีวามมาตรฐานการบัญชี  
ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้- รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริการโฆษณา 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 
ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สญัญาส าหรับการก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย ์
ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 
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กลุ่มบริษทัและบริษทัตอ้งใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 กบัสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ทุกสัญญา 
ยกเวน้สัญญาท่ีอยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบญัชีฉบบัอ่ืน มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้ าหนดหลกัการ 5 ขั้นตอน 
ส าหรับการรับรู้รายไดท่ี้เกิดข้ึนจากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ โดยกิจการจะรับรู้รายไดใ้นจ านวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิง
ตอบแทนท่ีกิจการคาดว่าจะมีสิทธิไดรั้บจากการแลกเปล่ียนสินคา้หรือบริการท่ีไดส่้งมอบให้แก่ลูกคา้ และ
ก าหนดใหกิ้จการตอ้งใชดุ้ลยพินิจและพิจารณาขอ้เท็จจริงและเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดในการพิจารณาตาม
หลกัการในแต่ละขั้นตอน 

การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฎิบัติน้ี ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคัญต่องบ
การเงินของกลุ่มบริษทัและบริษทั 

 
2)  มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่ เร่ิมใน

หรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัใหม่ ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 
2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ดงักล่าวไดมี้การเปล่ียนแปลงหลกัการส าคญัซ่ึง สามารถสรุป
ไดด้งัน้ี 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงนิ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบดว้ยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน 
จ านวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 
มาตรฐานการบัญชี 
ฉบบัท่ี 32 การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 
การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ ก าหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทและการวดัมูลค่า
เคร่ืองมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทาง
การเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลกัการเก่ียวกบั
วิธีการค านวณการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน 
และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทาง
การเงิน และเม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใช ้จะท าให้มาตรฐานการบญัชี การตีความ
มาตรฐานการบญัชี และแนวปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 
 
ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัและบริษทัอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบต่องบการเงินมาตรฐานในปีท่ี
เร่ิมน ามาตรฐานกลุ่มดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญาเช่า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 ใช้แทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า และการ
ตีความมาตรฐานบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้ าหนดหลกัการของการรับรู้รายการ การวดัมูลค่า การ
แสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า และก าหนดใหผู้เ้ช่ารับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินส าหรับสัญญา
เช่าทุกรายการท่ีมีระยะเวลาในการเช่ามากกวา่ 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าต ่า 

การบญัชีส าหรับผูใ้หเ้ช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระส าคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 ผูใ้หเ้ช่ายงัคง
ต้องจัดประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนโดยใช้หลกัการเช่นเดียวกันกับ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 17 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี  16 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี
ดงัต่อไปน้ี 
มาตรฐานการบัญชี  
ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2561) สญัญาเช่า 
การตคีวามมาตรฐานการบัญชี  
ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2561)  สญัญาเช่าด าเนินงาน - ส่ิงจูงใจใหแ้ก่ผูเ้ช่า 
ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2561) การประเมินเน้ือหาสญัญาเช่าท่ีท าข้ึนตามรูปแบบกฎหมาย 
การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2561) การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือไม่ 

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัและบริษทั อยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิม
น ามาตรฐานฉบบัน้ีมาถือปฏิบติั 
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3  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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ช่ือกจิการ 
ประเทศที่จดัตั้ง/

สัญชาติ ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

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 ไทย มีกรรมการร่วมกนัและมีกรรมการบริษทัถือหุ้น

ทางตรงและทางออ้ม 
บริษทั ไทยสตีลเซลล ์จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนัและมีกรรมการบริษทัถือหุ้น

ทางตรงและทางออ้ม 
บริษทั ประจวบพฒันาดีเวลลอปเมน้ท ์
จ ากดั 

ไทย มีกรรมการร่วมกนัและมีกรรมการบริษทัถือหุ้น
ทางตรงและทางออ้ม 

บริษทั เอส วี แอล คอร์ปอเรชัน่ 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 

Atlantic Steel AG สวิตเซอร์แลนด ์ มีผูถื้อหุน้ร่วมกนัและมีกรรมการร่วมกนัใน
บริษทัยอ่ย 
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ช่ือกจิการ 
ประเทศที่จดัตั้ง/

สัญชาติ ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

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 

บริษทั กฤษณา เรสซิเดนท ์จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนัและมีกรรมการบริษทัถือหุ้น
ทางตรงและทางออ้ม 
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ช่ือกจิการ 
ประเทศที่จดัตั้ง/

สัญชาติ ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

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 

บริษทั เอส ซี เจ แอนด ์แอสโซซิเอทส์ 
จ ากดั 

ไทย มีกรรมการร่วมกนัและมีกรรมการบริษทัถือหุ้น
ทางตรงและทางออ้ม 
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ช่ือกจิการ 
ประเทศที่จดัตั้ง/

สัญชาติ ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

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 

 

ตน้ทุนการจดัจ าหน่ายและค่าใช้จ่าย
ในการบริหาร 

ค่าบริการท่าเทียบเรือก าหนดราคาตามอตัราท่ีก าหนด
โดยกระทรวงคมนาคม และข้ึนอยู่กับปริมาณการ
ให้บริการและปัจจยัการตลาดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

ค่าขนส่งในประเทศก าหนดราคาตามน ้ าหนักของ
สินคา้และระยะทางตามอตัราท่ีก าหนดไวใ้นสัญญา
ขนส่ง 

ค่าเช่าส านกังานก าหนดราคาตามสญัญาเช่า 

ค่าคอมมิชชัน่ก าหนดราคาตามสญัญา 
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รายการท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 2561 
สรุปไดด้งัน้ี 
 

    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2562 2561 2562 2561 

บริษทัย่อย     
ขายสินคา้ - - - 1,297 
ซ้ือสินคา้และบริการ - - 208,130 204,953 
รายไดเ้งินปันผล - - 20,400 30,600 
รายไดอ่ื้น - - 10,696 13,545 
ตน้ทุนการจดัจ าหน่ายและค่าใชจ่้าย 
     ในการบริหาร 

 
- 

 
- 

 
8 

 
2,197 

     
การร่วมค้า     
ขายสินคา้ 589,741 1,080,402 589,741 1,080,402 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 63,680 57,604 - - 
ซ้ือสินคา้และบริการ 56 102 - - 
รายไดเ้งินปันผล - 22,601 - 22,601 
รายไดอ่ื้น 7,480 6,679 7,480 6,679 
ตน้ทุนการจดัจ าหน่ายและค่าใชจ่้าย 
     ในการบริหาร 

 
13,485 

 
83 

 
13,485 

 
83 

     
บุคคลหรือกจิการอ่ืนที่เกีย่วข้องกนั     
ขายสินคา้ 1,400,975 1,291,584 1,400,975 1,291,584 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 8,966 5,922 - - 
ซ้ือสินคา้และบริการ (รวมค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ี 
     เก่ียวขอ้ง) 

 
30,715 

 
37,952 

 
29,583 

 
35,634 

รายไดอ่ื้น 21,833 40,954 20,507 39,817 
ตน้ทุนการจดัจ าหน่ายและค่าใชจ่้าย 
     ในการบริหาร 

164,131 123,788 159,264 122,257 
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    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2562 2561 2562 2561 

ค่าตอบแทนผู้บริหารส าคัญ     
 ผลประโยชนร์ะยะสั้น 47,176 39,772 41,637 32,980 
 เงินชดเชยตามกฎหมาย 2,226 1,322 2,226 1,321 
 ผลประโยชนร์ะยะยาวอ่ืน 72 39 72 39 

 รวมค่าตอบแทนผู้บริหารส าคัญ 49,474 41,133 43,935 34,340 
 
ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 มีดงัน้ี 

    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 
 2562 2561 2562 2561 

ลกูหน้ีการค้า – บุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั     
การร่วมค้า     
บริษทั เหลก็แผ่นรีดเยน็ไทย จ ากดั (มหาชน) 12,521 70,558 - 64,036 
     
บุคคลหรือกจิการอ่ืนที่เกีย่วข้องกนั     
บริษทั บี.เอส. เมทลั จ ากดั 1,837,056 1,876,515 1,837,056 1,876,500 
บริษทั สหวิริยาพาณิชย ์คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 1,787,646 1,822,424 1,787,646 1,822,424 
อ่ืนๆ 2,941 2,356 - - 

รวม 3,640,164 3,771,853 3,624,702 3,762,960 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (2,736,667) (2,736,667) (2,736,667) (2,736,667) 

สุทธิ 903,497 1,035,186 888,035 1,026,293 
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    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 
 2562 2561 2562 2561 

ลกูหนี้อื่น - บุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั     
บริษทัย่อย     
บริษทั เวสทโ์คสท ์เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั - - 39,038 43,404 
บริษทั ท่าเรือประจวบ จ ากดั - - 53 53 
     
การร่วมค้า     
บริษทั เหลก็แผ่นรีดเยน็ไทย จ ากดั (มหาชน) 30 3 30 3 
     
บุคคลหรือกจิการอ่ืนที่เกีย่วข้องกนั     
Vanomet AG (เป็นเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินคา้) 228,528 262,512 228,528 262,512 
Vanomet International AG (เป็นเงินจ่าย
ล่วงหนา้ค่าสินคา้) - 43,850 - 43,850 

บริษทั สหวิริยาเพลทมิล จ ากดั (มหาชน) สุทธิ 
จากส ารองหน้ีสงสยัจะสูญจ านวน 48 ลา้น
บาท 405 - 405 - 

บริษทั ไลนท์รานสปอร์ต จ ากดั 249 104 - - 
บริษทั บี.เอส. เมทลั จ ากดั สุทธิจากส ารองหน้ี
สงสยัจะสูญ จ านวน 17 ลา้นบาท 1,412 - 1,412 - 

อ่ืนๆ 900 1,059 233 983 
รวม 231,524 307,528 269,699 350,805 
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    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 
 2562 2561 2562 2561 

รายได้ค้างรับ     
บริษทัย่อย     
บริษทั เวสทโ์คสท ์เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั - - 451 549 
     
การร่วมค้า     
บริษทั เหลก็แผ่นรีดเยน็ไทย จ ากดั (มหาชน) 5,198 5,462 180 174 
     
บุคคลหรือกจิการอ่ืนที่เกีย่วข้องกนั     
บริษทั เหลก็แผ่นเคลือบไทย จ ากดั 4,818 4,966 4,818 4,966 
บริษทั บางสะพานบาร์มิล จ ากดั (มหาชน) 4,903 4,652 4,903 4,652 
บริษทั บี.เอส. เมทลั จ ากดั 157 139 157 139 

รวม 15,076 15,219 10,509 10,480 

 

    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 
 2562 2561 2562 2561 

เจ้าหนี้การค้า - บุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั     
บริษทัย่อย     
บริษทั เวสทโ์คสท ์เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั - - 14,258 16,177 
บริษทั ท่าเรือประจวบ จ ากดั - - 10,686 3,108 
     
บุคคลหรือกจิการอ่ืนที่เกีย่วข้องกนั     
บริษทั บี.เอส. เมทลั จ ากดั 1,144 530 994 530 
บริษทั รักษาความปลอดภยั  เวสเทิร์น จ ากดั 223 266 - - 
บริษทั เอส วี แอล คอเปอร์เรชัน่ จ ากดั 17,259 13,293 17,249 13,283 
อ่ืนๆ 294 79 42 41 

รวม 18,920 14,168 43,229 33,139 
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    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 
 2562 2561 2562 2561 

เจ้าหนี้อื่น - บุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั     
บริษทัย่อย     
บริษทั ท่าเรือประจวบ จ ากดั - - - - 
บริษทั เวสทโ์คสท ์เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั - - 79,283 5,299 
     
การร่วมค้า     
บริษทั เหลก็แผ่นรีดเยน็ไทย จ ากดั (มหาชน) - 98,235 - 98,235 
     
บุคคลหรือกจิการอ่ืนที่เกีย่วข้องกนั     
บริษทั ทรัพยสิ์นอาคารประภาวิทย ์จ ากดั 2,029 219 2,029 219 
บริษทั ไทยสตีลเซลส์ จ ากดั 2,814 2,687 2,334 2,327 
บริษทั เอส วี แอล คอเปอร์เรชัน่ จ ากดั 30,245 22,247 30,245 22,247 
บริษทั บี.เอส. เมทลั จ ากดั 23,071 13,866 23,071 13,866 
อ่ืนๆ 13,734 6,086 13,565 5,889 

รวม 71,893 143,340 150,527 148,082 
 
 

    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 

 2562 2561 2562 2561 

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

รวม - - 7,991 7,991 
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รายการเคล่ือนไหวระหวา่งงวดส าหรับเงินกูย้ืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีดงัน้ี 
 

    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 

 2562 2561 2562 2561 

บริษทัย่อย     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 - - 7,991 7,991 
ไม่เปล่ียนแปลง - - - - 
ณ วนัที่ 30 มถุินายน 2562 - - 7,991 7,991 

     
 

 

สัญญาที่มีสาระส าคัญกบับุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั 
 
สัญญาการร่วมค้า  
 
เม่ือวนัท่ี 20 มกราคม 2558 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงไดท้ าสัญญาการร่วมคา้ร่วมกบับริษทัในประเทศแห่งหน่ึง เพ่ือ
การร่วมคา้ส าหรับรับงานจากการรถไฟแห่งประเทศไทย ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 การร่วมคา้ดงักล่าวยงัมิได้
ด าเนินงานเชิงพาณิชย ์  

 
4 ลูกหนีก้ารค้า  

    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 30 มิถุนายน
2562 

31 ธนัวาคม
2561 

30 มิถุนายน
2562 

31 ธนัวาคม
2561 

     
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 3) 3,640,164 3,771,853 3,624,702 3,762,960 
กิจการอ่ืนๆ 476,472 402,726 437,370 324,594 

รวม 4,116,636 4,174,579 4,062,072 4,087,554 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (3,021,429) (3,021,485) (3,020,476) (3,020,476) 

สุทธิ 1,095,207 1,153,094 1,041,596 1,067,078 
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การวิเคราะห์อายขุองลูกหน้ีการคา้มีดงัน้ี 
    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 30 มิถุนายน
2562 

31 ธนัวาคม
2561 

30 มิถุนายน
2562 

31 ธนัวาคม
2561 

บุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั     
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 7,714 71,438 - 64,036 
เกินวนัครบก าหนดช าระ     
 นอ้ยกวา่  3  เดือน 7,748 165,981 - 164,490 
    3-6 เดือน - 1,042,429 - 1,042,429 
    6-12 เดือน 1,132,697 1,172,003 1,132,697 1,172,003 
    มากกวา่  12 เดือน 2,492,005 1,320,002 2,492,005 1,320,002 

 3,640,164 3,771,853 3,624,702 3,762,960 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (2,736,667) (2,736,667) (2,736,667) (2,736,667) 

 903,497 1,035,186 888,035 1,026,293 

 

    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 30 มิถุนายน
2562 

31 ธนัวาคม
2561 

30 มิถุนายน
2562 

31 ธนัวาคม
2561 

บุคคลหรือกจิการอ่ืนๆ     
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 187,418 82,328 151,710 19,167 
เกินวนัครบก าหนดช าระ     
 นอ้ยกวา่  3 เดือน 3,532 34,242 1,851 21,409 
    3-6 เดือน - 209 - 209 
    6-12 เดือน - 761 - - 
 มากกวา่ 12  เดือน 285,522 285,186 283,809 283,809 
 476,472 402,726 437,370 324,594 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (284,762) (284,818) (283,809) (283,809) 

 191,710 117,908 153,561 40,785 

สุทธิ 1,095,207 1,153,094 1,041,596 1,067,078 
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โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทัมีระยะเวลาตั้งแต่ 5 ถึง 90 วนั  
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 ผูบ้ริหารของบริษทัไม่ไดพิ้จารณาตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญเพ่ิมเติม เน่ืองจากผูบ้ริหาร
คาดว่าจะไดรั้บช าระหน้ีจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีคา้งช าระเกินก าหนด ปัจจุบนับริษทัยงัคงมีการขายสินคา้
ใหก้บักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยมีเง่ือนไขการรับช าระเงินตามท่ีระบุไวใ้นแผนฟ้ืนฟูกิจการ 

 
5 สินค้าคงเหลือ 

    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 30 มิถุนายน
2562 

31 ธนัวาคม
2561 

30 มิถุนายน
2562 

31 ธนัวาคม
2561 

     
สินคา้ส าเร็จรูป 2,317,177 2,846,780 2,328,048 2,859,875 
สินคา้ระหวา่งผลิต 18,798 24,103 618 - 
วตัถุดิบ 1,399,274 1,711,265 1,393,372 1,709,306 
วสัดุโรงงานและอะไหล่ 771,333 787,549 767,998 787,549 
สินคา้ภายใตส้ญัญาซ้ือขายและการส่งมอบ
กรรมสิทธิสินคา้และการบริหาร             
(หมายเหต ุ12) 

 
 

1,309,545 

 
 

2,556,226 

 
 

1,309,545 

 
 

2,556,226 
สินคา้ระหวา่งทาง 3,390,037 2,593,327 3,390,037 2,593,327 
 9,206,164 10,519,250 9,185,618 10,506,283 
หัก ค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ลดลง (535,728) (846,324) (535,728) (846,324) 

รวม 8,670,436 9,672,926 8,653,890 9,659,959 
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6 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย 
 
เงินลงทุนในบริษทัย่อย ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 มีดงัน้ี 
 

  หน่วย : พนับาท 
  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
สดัส่วน                    

ความเป็นเจา้ของ ทุนช าระแลว้       ราคาทุน การดอ้ยค่า ราคาทุน-สุทธิ 
เงินปันผลรับส าหรับงวด

หกเดือนส้ินสุด 

  30  
มิถุนายน 

2562 

31   
ธนัวาคม 

2561 

30  
มิถุนายน 

2562 

31   
ธนัวาคม 

2561 

30  
มิถุนายน 

2562 

31   
ธนัวาคม 

2561 

30    
มิถุนายน 

2562 

31   
ธนัวาคม 

2561 

30    
มิถุนายน 

2562 

31   
ธนัวาคม 

2561 

30    
มิถุนายน 

2562 

30    
มิถุนายน 

2561 

  (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 20,400 30,600 
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 20,400 30,600 
 

 
 



 

23 

 
7 เงนิลงทุนในการร่วมค้า 

 
เงินลงทุนในการร่วมคา้ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 31 ธนัวาคม  2561 มีดงัน้ี 

   หน่วย : พนับาท 
  งบการเงนิรวม 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
สดัส่วน                    

ความเป็นเจา้ของ ทุนช าระแลว้       ราคาทุน ส่วนไดเ้สีย 

ส่วนแบ่งก าไร
(ขาดทุน)ส าหรับงวด
หกเดือนส้ินสุด 

เงินปันผลรับส าหรับ
งวดหกเดือนส้ินสุด 

  30   
มิถุนายน

2562 

31   
ธนัวาคม 

2561 

30   
มิถุนายน

2562 

31   
ธนัวาคม 

2561 

30   
มิถุนายน

2562 

31   
ธนัวาคม 

2561 

30   
มิถุนายน 

2562 

31   
ธนัวาคม 

2561 

30   
มิถุนายน 

2562 

30  
มิถุนายน 

2561 

30   
มิถุนายน 

2562 

30  
มิถุนายน 

2561 
  (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 

          
2,621,241 2,598,112 23,129 (38,103) - - 

รวม      3,817,962 3,817,962 2,621,241 2,598,112 23,129 (38,103) - - 

 
 
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 ราคาทุน-สุทธิ 
เงินปันผลรับส าหรับ
งวดหกเดือนส้ินสุด 

  30   
มิถุนายน 

2562 

31   
ธนัวาคม 

2561 

30   
มิถุนายน 

2562 

31   
ธนัวาคม 

2561 

30   
มิถุนายน 

2562 

31    
ธนัวาคม 

2561 

30   
มิถุนายน 

2562 

31   
ธนัวาคม 

2561 

30   
มิถุนายน 

2562 

31   
ธนัวาคม 

2561 

30   
มิถุนายน 

2562 

30  
มิถุนายน 

2561 
  (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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หนีสิ้นที่อาจเกดิขึน้และภาระผูกพนัที่เกีย่วกบัการร่วมค้า 
 

 30 มถุินายน 2562 31 ธันวาคม 2561 

หนีสิ้นท่ีอาจเกิดขึน้ซ่ึงเกิดขึน้โดยตรงกับกลุ่มบริษัท   
ส่วนแบ่งของกลุ่มบริษทัในหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนของ 
    การร่วมคา้ 

9 ลา้นบาท 9 ลา้นบาท 

 

ภาระผูกพันเก่ียวกับการลงทุนของกลุ่มบริษัทตามส่วนได้
เสียท่ีมใีนการร่วมค้า 

ส่วนแบ่งในภาระผกูพนัของกลุ่มบริษทัในการร่วมคา้ 

  

 -  จากรายจ่ายฝ่ายทุน 
 

 

34 ลา้นบาท 
0.46 ลา้นเหรียญสหรัฐ 

49.23 ลา้นเยนญ่ีปุ่น และ 
0.14  ลา้นยโูร 

60 ลา้นบาท 
0.39 ลา้นเหรียญสหรัฐ 
และ 179 ลา้นเยนญ่ีปุ่น 

   -  จากสญัญาเช่าด าเนินงานท่ียกเลิกไม่ได ้ 5.28 ลา้นบาท 7 ลา้นบาท 
   -  จากสญัญาซ้ือวตัถุดิบและสารเคมี 12.32 ลา้นบาท 

และ 12 ลา้นเหรียญสหรัฐ 
6.62 ลา้นบาท 

และ 3.59 ลา้นเหรียญ
สหรัฐ 

   -  จากสญัญาอ่ืนๆ 15 ลา้นบาท  
และ 5.28 ลา้นเยนญ่ีปุ่น 

13 ลา้นบาท  
  และ 11 ลา้นเยนญ่ีปุ่น 

   -  การค ้าประกนั 9.29 ลา้นบาท 9.29 ลา้นบาท 
   -  ภาระผกูพนัอ่ืน - 28.40 ลา้นบาท 
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8 เงนิลงทุนระยะยาวอ่ืน 

 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 31 ธนัวาคม  2561 มีดงัน้ี 

   หน่วย : พนับาท 
  งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
สดัส่วน                    

ความเป็นเจา้ของ ทุนช าระแลว้       ราคาทุน การดอ้ยค่า ราคาทุน-สุทธิ 
เงินปันผลรับส าหรับ
งวดหกเดือนส้ินสุด 

  30   
มิถุนายน 

2562 

31   
ธนัวาคม 

2561 

30   
มิถุนายน 

2562 

31   
ธนัวาคม 

2561 

30   
มิถุนายน 

2562 

31    
ธนัวาคม 

2561 

30   
มิถุนายน 

2562 

31   
ธนัวาคม 

2561 

30   
มิถุนายน 

2562 

31   
ธนัวาคม 

2561 

30   
มิถุนายน 

2562 

30  
มิถุนายน 

2561 
  (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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9 ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์  

 

  หน่วย : พนับาท 
 

งบการเงินรวม 
งบการเงิน    

เฉพาะกจิการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 11,048,411 9,740,471 
ซ้ือเพ่ิมระหวา่งงวด - ราคาทุน 266,267 261,927 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (353,829) (302,009) 
ตดัจ าหน่าย (152) (130) 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที่ 30 มถุินายน 2562 10,960,697 9,700,259 

 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 กลุ่มบริษทัและบริษทัไดจ้ดจ านอง/จ าน าสินทรัพยจ์ านวนประมาณ  9,046 ลา้นบาท 
และ 8,755 ล้านบาท ตามล าดับ (31 ธันวาคม 2561: 9,141 ล้านบาท  และ 8,845 ล้านบาท  ตามล าดับ) เป็น
หลกัประกนัเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารเงินกูย้ืมระยะสั้นและเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน หนังสือค ้ า
ประกนัเพ่ือค ้ าประกนัไฟฟ้า จดัตั้งท าเนียบท่าเรือและโรงพกัสินคา้ ตามท่ีอธิบายไวใ้นหมายเหตุประกอบงบ
การเงินขอ้ 11, 13 และ 20 
 

10 ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี   
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 มีดงัน้ี 
    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม 

 สินทรัพย์ หนีสิ้น 

 30 มิถุนายน
2562 

31 ธนัวาคม
2561 

30 มิถุนายน
2562 

31 ธนัวาคม
2561 

     
รวม 15,509 19,542 (55,505) (54,541) 
การหกักลบรายการของภาษี (11,670) (11,191) 11,670 11,191 

สินทรัพย์ (หนีสิ้น) ภาษเีงินได้รอตดับัญชี 3,839 8,351 (43,835) (43,350) 
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    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 สินทรัพย์ หนีสิ้น 
 30 มิถุนายน

2562 
31 ธนัวาคม

2561 
30 มิถุนายน

2562 
31 ธนัวาคม

2561 
     
หนีสิ้นภาษเีงินได้รอตดับัญชี - - (14,970) (13,896) 
 

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

1 มกราคม 2562 
ก าไรหรือ             
ขาดทุน 

ก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 

ณ วนัท่ี                         
30 มิถุนายน 2562 

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี     
ลูกหน้ีการคา้ 202 (11) - 191 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 7,398 (1,371) - 6,027 
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับ
ผลประโยชนพ์นกังาน 7,001 2,214 76 9,291 

ยอดขาดทุนสะสมทางภาษียกไป 4,941 (4,941) - - 
รวม 19,542 (4,109) 76 15,509 
     
หนี้สินภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี     
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (229) (275) - (504) 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  (46,814) (3,602) - (50,416) 
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับ
ผลประโยชนพ์นกังาน (2,744) - 2,744 - 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน (4,753) 168 - (4,585) 
รวม (54,540) (3,709) 2,744 (55,505) 
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    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
  บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น  
 ณ วนัท่ี  

1 มกราคม 2562 
ก าไรหรือ             
ขาดทุน 

ก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 

ณ วนัท่ี                         
30 มิถุนายน 2562 

หนี้สินภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี     
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  (11,152) (3,818) - (14,970) 
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับ
ผลประโยชนพ์นกังาน (2,744) - 2,744 - 

รวม (13,896) (3,818) 2,744 (14,970) 
 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

  หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2562 2561 2562 2561 

ภาษเีงินได้รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับงวด (8,870) (17,765) - - 
ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี      
การเปล่ียนแปลงของผลต่างชัว่คราว    (7,818) 16,881 (3,818) 16,446 

รวม(ค่าใช้จ่าย)รายได้ภาษเีงนิได้ (16,688) (884) (3,818) 16,446 

    (รายได)้ภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผล
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีบนัทึกโดยตรงไปยงั
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 2,725 - 2,744 - 

รวม (13,963) (884) (1,074) 16,446 
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สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีมิไดรั้บรู้ในงบการเงิน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 
2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 มีรายละเอียดดงัน้ี   

    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 30 มิถุนายน
2562 

31 ธนัวาคม
2561 

30 มิถุนายน
2562 

31 ธนัวาคม
2561 

สินทรัพย์ภาษเีงินได้     
   - ผลแตกต่างชัว่คราว 7,744,741 7,782,660 7,744,741 7,782,660 
   - ยอดขาดทุนยกไป 303,722 497,730 303,722 497,730 

สุทธิ 8,048,463 8,280,390 8,048,463 8,280,390 

     
 

ขาดทุนทางภาษีของบริษทัในประเทศไทยจะส้ินอายุในปี 2561 - 2566 ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีท่ียงัไม่ส้ินอายุ
ตามกฎหมายเก่ียวกบัภาษีเงินไดปั้จจุบนันั้น กลุ่มบริษทัยงัมิไดรั้บรู้รายการดงักล่าวเป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อ
การตดับญัชีเน่ืองจากยงัไม่มีความเป็นไดค่้อนขา้งแน่ว่ากลุ่มบริษทัจะมีก าไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์
ทางภาษีหรือมีการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราวในอนาคต  

 
11  เงนิกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงนิ 

 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 กลุ่มบริษทัมีวงเงินสินเช่ือซ่ึงยงัไม่ไดเ้บิกใชเ้ป็นจ านวนเงินรวม 122.5 ลา้นบาท และไม่มี
วงเงินสินเช่ือส าหรับบริษทั (31 ธันวาคม 2561: ส าหรับกลุ่มบริษัทมี 122.5 ล้านบาท  และไม่มีวงเงินสินเช่ือ
ส าหรับบริษัท) 

 
วงเงินกูย้ืมระยะสั้นของบริษทั ท่าเรือประจวบ จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยค ้าประกนัโดยการจดจ านองท่ีดินพร้อม 
ส่ิงปลูกสร้างท่ีมีอยู่แลว้และ/หรือท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตของบริษทัย่อย วงเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้ืม
ระยะสั้นของบริษทั เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยค ้าประกนัโดยการจ านองท่ีดินพร้อมส่ิง
ปลูกสร้างและการโอนสิทธิประโยชนจ์ากการเอาประกนัภยัสินทรัพยข์องบริษทัยอ่ยดงักล่าว 
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12 เจ้าหนีก้ารค้า 
    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 30 มิถุนายน
2562 

31 ธนัวาคม
2561 

30 มิถุนายน
2562 

31 ธนัวาคม
2561 

     
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 3) 18,920 14,168 43,229 33,139 
กิจการอ่ืนๆ  5,044,987 5,781,815 4,986,570 5,701,561 

รวม 5,063,907 5,795,983 5,029,799 5,734,700 

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

    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 30 มิถุนายน

2562 
31 ธนัวาคม

2561 
30 มิถุนายน

2562 
31 ธนัวาคม

2561 

ส่วนที่หมุนเวียน     
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 7,991 7,991 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 1,072,311 1,045,962 1,072,311 1,045,962 
เจา้หน้ีอ่ืน 63,826 61,279 63,826 61,279 
ประมาณการหน้ีสินภายใตส้ญัญาค ้าประกนั 556,185 511,059 556,185 511,059 
 1,692,322 1,618,300 1,700,313 1,626,291 

ส่วนที่ไม่หมนุเวียน     
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 20,508,418 21,057,748 20,508,418 21,057,748 
เจา้หน้ีอ่ืน 1,750,889 1,784,075 1,750,889 1,784,075 
ประมาณการหน้ีสินภายใตส้ญัญาค ้าประกนั 22,507,774 24,087,184 22,507,774 24,087,184 
 44,767,081 46,929,007 44,767,081 46,929,007 

รวมหนีสิ้นเงนิต้นภายใต้แผนฟ้ืนฟูกจิการ 46,459,403 48,547,307 46,467,394 48,555,298 

ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 9,266,412 9,073,957 9,266,412 9,073,957 
รวมหนีสิ้นภายใต้แผนฟ้ืนฟูกจิการ 55,725,815 57,621,264 55,733,806 57,629,255 

 
รายการเคล่ือนไหวของหน้ีสินเงินตน้ภายใตแ้ผนฟ้ืนฟูกิจการส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 
และ 2561 มีดงัน้ี 

    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 30 มิถุนายน

2562 
31 ธนัวาคม

2561 
30 มิถุนายน

2562 
31 ธนัวาคม

2561 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 48,547,307 52,247,507 48,555,298 52,255,498 
จ่ายช าระคืน (816,261) (3,027,477) (816,261) (3,027,477) 
แปลงหน้ีเป็นทุน - (500,000) - (500,000) 
(ก าไร)ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่

เกิดข้ึนจริง (1,271,643) (172,723) (1,271,643) (172,723) 

ณ วนัที่ 30 มถุินายน 46,459,403 48,547,307 46,467,394 48,555,298 
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หน้ีสินภายใตแ้ผนฟ้ืนฟูกิจการส่วนท่ีมีหลกัประกนั รายละเอียดของหลกัประกนัท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ตามท่ี
กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 9 
 
ยอดหน้ีสินเงินตน้ตามแผนฟ้ืนฟูกิจการ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 จดัตามประเภทสกุล
เงินตรา ไดด้งันี ้ 
 

    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 30 มิถุนายน

2562 
31 ธนัวาคม

2561 
30 มิถุนายน

2562 
31 ธนัวาคม

2561 
สกลุเงินบาท 23,732,936 24,307,213 23,740,927 24,315,204 
สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 22,726,467 24,240,094 22,726,467 24,240,094 
รวม  46,459,403 48,547,307 46,467,394 48,555,298 

 

14 ประมาณการหนีสิ้นไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนักงาน 
 

รายการเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชนพ์นกังานส าหรับงวดหกเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 ดงัน้ี 

  หน่วย : พนับาท 
 

งบการเงินรวม 
งบการเงินเฉพาะ

กจิการ 

 2562 2562 

ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชนพ์นกังาน ณ วนัท่ี 1 
มกราคม 2562 200,358 165,353 

รับรู้ในก าไรขาดทุน   
ตน้ทุนบริการปัจจุบนัและดอกเบ้ีย 66,246 54,820 
อื่นๆ   
ผลประโยชนจ่์ายโดยโครงการ (1,161) (806) 
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ี

รับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในระหวา่งงวด 45,588 45,207 

ประมาณการหนีสิ้นส าหรับผลประโยชน์พนักงาน ณ วนัที่ 30 
มถุินายน 2562  311,031 264,574 
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ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 รับรู้ในก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จ มีดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 

งบการเงินรวม 
งบการเงินเฉพาะ

กจิการ 

 2562 2562 

ตน้ทุนขาย 43,477 38,968 
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย  2,402 2,333 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 20,367 13,519 

รวม  66,246 54,820 
 

เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2562 พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานฉบบัใหม่ไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยมีผล
บงัคบัเม่ือพน้ก าหนดสามสิบวนั นบัแต่วนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป ซ่ึงไดก้ าหนดอตัราค่าชดเชย
เพ่ิมเติมกรณีเลิกจา้งส าหรับลูกจา้งท่ีท างานติดต่อกนัครบยี่สิบปีข้ึนไป ใหจ่้ายไม่นอ้ยกว่าค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 400 
วนั โดยกลุ่มบริษทัและบริษทัไดบ้นัทึกผลกระทบจากพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานฉบบัใหม่ในงวดแลว้
จ านวน 49.7 ลา้นบาทและ 40.7 ลา้นบาท 
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15 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 าสัง่เห็นชอบดว้ยแผน ซ่ึงแผนก าหนดใหบ้ริษทัเป็นผูบ้ริหาร
แผน  
 
เม่ือวนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์ 2560 เจา้หน้ีรายหน่ึงไดย้ื่นอุทธรณ์ค าสั่งเห็นชอบดว้ยแผนฟ้ืนฟูกิจการต่อศาลอุทธรณ์
คดีช านญัพิเศษ ซ่ึงศาลอุทธรณ์คดีช านญัพิเศษไดมี้ค าสั่งใหย้กค าร้อง โดยเจา้หน้ีรายดงักล่าวไดย้ื่นค าร้องฎีกาต่อ
ศาลฎีกา ต่อมาเม่ือวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2562 ศาลฎีกามีค าสัง่ใหย้กค าร้อง 
 
ความคืบหน้าในการด าเนินการตามแผนฟ้ืนฟูกจิการ 

การขอรับช าระหนี้ของเจ้าหนี้ 
 
ตามท่ีเจา้หน้ีรายหน่ึงในกลุ่มท่ี  12  ไดย้ื่นค าขอรับช าระหน้ีตามแผนฟ้ืนฟูกิจการ  เม่ือวนัท่ี 25 มีนาคม 2562 
เจา้พนักงานพิทกัษ์ทรัพยมี์ค าสั่งให้ยกค าขอรับช าระหน้ีของเจา้หน้ีรายน้ี และต่อมา เจา้หน้ีรายดงักล่าวไดข้อ
ขยายเวลายื่นค าร้องคดัคา้นค าสั่งเจา้พนกังานพิพกัษท์รัพยต่์อศาลลม้ละลายกลาง ซ่ึงศาลลม้ละลายกลางอนุญาต
ขยายระยะเวลาถึงวนัท่ี 19 สิงหาคม 2562 โดยมียอดท่ีขอรับช าระหน้ีรวม เงินตน้และดอกเบ้ียฯจ านวน 1,928.7 
ลา้นบาท หากต่อไปน้ีเจา้หน้ีรายน้ีมิไดย้ื่นค าร้องฯ ก็เป็นอนัส้ินสุดกระบวนการขอรับช าระหน้ี แต่หากมีการยื่น
ค าร้องกจ็ะเขา้สู่กระบวนการทางศาลต่อไป 
 
บริษทัไดช้ าระหน้ีแก่เจา้หน้ีตามแผนฟ้ืนฟูกิจการส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 เป็นเงินตน้
รวม 816.2 ลา้นบาท ดอกเบ้ียรวม 36.7 ลา้นบาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 852.9 ลา้นบาท 
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16 ทุนเรือนหุ้น 
 
ทุนเรือนหุน้ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 ไม่มีรายการเคล่ือนไหว  

 
17 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 าหรับงวด 6 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 2561 มีดงัต่อไปน้ี 
 
       หน่วย : พนับาท 

 การผลติเหล็กแผ่นรีดร้อน การบริการซ่อมบ ารุง การบริการท่าเรือน ้าลกึ ตัดรายการบัญชีระหว่างกนั รวม 
 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
           
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 14,605,395 16,009,219 194,862 152,139 94,570 106,078 - - 14,894,827 16,267,436 

รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน - - 178,678 168,506 30,158 36,944 (208,836) (205,450) - - 

ก าไร (ขาดทุน) ตามส่วนงาน           

   ก่อนหกัภาษี 1,253,293 332,359 32,033 27,575 25,745 54,397 9,763 (87,509) 1,320,834 326,822 

สินทรัพยต์ามส่วนงานท่ีรายงาน  
ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 23,995,294 24,693,427 373,146 340,156 1,274,424 1,377,983 (1,011,535) (913,499) 24,631,329 25,498,067 
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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 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 30 มิถุนายน
2562 

30 มิถุนายน
2561 

30 มิถุนายน
2562 

30 มิถุนายน
2561 

รายได้     
ไทย 14,887,557 16,219,939 14,605,395 16,009,219 
ต่างประเทศ 7,270 47,497 - - 

รวม 14,894,827 16,267,436 14,605,395 16,009,219 
 

ลกูค้ารายใหญ่ 
 
รายไดจ้ากลูกคา้ 3 รายจากส่วนงาน 1 ของกลุ่มบริษทั จ านวนเงินรวม 6,490 ลา้นบาท (2561: 3 ราย จ านวน 6,066 
ล้านบาท)  
รายไดจ้ากลูกคา้ 3 รายจากส่วนงาน 1 ของบริษทั จ านวนเงินรวม 6,490 ลา้นบาท (2561: 3 ราย จ านวน 6,066 ล้าน
บาท)   
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18  ภาษเีงินได้ 
 

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 ้

 
19 ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 

 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 
 
ก าไร(ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานส าหรับงวด ค านวณจากก าไร(ขาดทุน)ส าหรับงวดท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้น
สามญัของบริษทัและจ านวนหุน้สามญัท่ีออกจ าหน่ายแลว้ระหวา่งงวดโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั  

 
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 2561 แสดงการค านวณดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2562 2561 2562 2561 

ก าไร(ขาดทุน) ส าหรับงวดที่เป็นส่วนของผู้ถือ

หุ้นของบริษทั (พนับาท) 1,295,835 309,092 1,249,475 348,805 

จ านวนหุน้สามญัท่ีออก ณ วนัท่ี 1 มกราคม 11,113,018 1,113,018 11,113,018 1,113,018 
ผลกระทบจากหุน้ท่ีออกจ าหน่ายในระหวา่งงวด - 5,222,222 - 5,222,222 

จ านวนหุ้นสามญัโดยวธีิถัวเฉลีย่ถ่วงน ้าหนัก 
(ขั้นพื้นฐาน) (พนัหุ้น) 11,113,018 6,335,240 11,113,018 6,335,240 

ก าไร(ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.12 0.05 0.11 0.06 
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20 ภาระผูกพนัและหนีสิ้นที่อาจเกดิขึน้ 

 
    หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 30 มิถุนายน

2562 
31 ธนัวาคม

2561 
30 มิถุนายน

2562 
31 ธนัวาคม

2561 
     

ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน     
สัญญาท่ียังไม่ได้รับรู้     
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 153 57 171 109 
รวม 153 57 171 109 
 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 กลุ่มบริษทัมีรายจ่ายฝ่ายทุนจ านวน 63 ลา้นบาท 0.4 ลา้นเหรียญสหรัฐและจ านวน 
2.2 ลา้นยูโร (31 ธันวาคม 2561 : จ านวน 40.1 ล้านบาท 0.4 ล้านเหรียญสหรัฐและ จ านวน 0.3 ล้านยูโร) ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการซ้ือและติดตั้งเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 
 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 บริษทัมีรายจ่ายฝ่ายทุนจ านวน 82 ลา้นบาท 0.4 ลา้นเหรียญสหรัฐและจ านวน 2.2 
ลา้นยูโร (31 ธันวาคม 2561 : จ านวน 93 ล้านบาท 0.1 ล้านเหรียญสหรัฐและ จ านวน 0.4 ล้านยูโร)  ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการซ้ือและติดตั้งเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์  
 

    หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 30 มิถุนายน

2562 
31 ธนัวาคม

2561 
30 มิถุนายน

2562 
31 ธนัวาคม

2561 
ภาระผกูพนัจากสัญญาเช่าด าเนินงาน     
    ที่ยกเลิกไม่ได้     
ภายในระยะเวลาหน่ึงปี 11 13 8 9 
ระยะเวลามากกวา่หน่ึงปีถึงหา้ปี 6 5 2 1 
รวม 17 18 10 10 

     
ภาระผกูพนัอื่นๆ     
สญัญาซ้ือวตัถุดิบ 1,860 2,722 1,860 2,722 
เลตเตอร์ออฟเครดิต - 10 - - 
สญัญาอ่ืนๆ 857 720 836 689 
รวม 2,717 3,452 2,696 3,411 
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ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัอ่ืนจากการท าสญัญาซ้ืออะไหล่และวสัดุ อุปกรณ์และสญัญา
ซ่อมบ ารุงเป็นจ านวน 390 ลา้นบาท จ านวน 5.6 ลา้นเหรียญสหรัฐ จ านวน 6.3 ลา้นยูโร จ านวน 4.1 ลา้นเยน
ญ่ีปุ่น และจ านวน 0.3 ลา้นปอนด์สเตอร์ลิง (31 ธันวาคม 2561: จ านวน 347 ลา้นบาท จ านวน 3.1 ลา้นเหรียญ
สหรัฐ จ านวน 4.8 ลา้นยโูร จ านวน 5.8 ลา้นเยนญ่ีปุ่น และจ านวน 0.3 ลา้นปอนดส์เตอร์ลิง) 
 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 บริษทัมีภาระผูกพนัอ่ืนจากการท าสัญญาซ้ืออะไหล่และวสัดุอุปกรณ์และสญัญาซ่อม
บ ารุงเป็นจ านวน 427 ลา้นบาท จ านวน 5.6 ลา้นเหรียญสหรัฐ จ านวน 6.3 ลา้นยูโร และจ านวน 4.1 ลา้นเยน
ญ่ีปุ่น (31 ธันวาคม 2561: จ านวน 145 ลา้นบาท จ านวน 3.1 ลา้นเหรียญสหรัฐ จ านวน 4.8 ลา้นยโูร และจ านวน 
5.8 ลา้นเยนญ่ีปุ่น) 
 
บริษทัฯ มีสัญญาซ้ือเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า(Forward rate)กับธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึงคงเหลือ ณ 30 
มิถุนายน 2562 เป็นจ านวน 90.03 ลา้นเหรียญสหรัฐ โดยมีอตัราแลกเปล่ียน 31.05 - 31.98 บาทต่อหน่ึงเหรียญ
สหรัฐ ซ่ึงวนัครบก าหนดของสญัญาไม่เกิน 3 เดือน  
 
หนี้สินที่อาจเกดิขึ้น 
 

ก) ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการท่ีธนาคารได้
ออกหนงัสือค ้าประกนั ในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

 
    หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 30 มิถุนายน

2562 
31 ธนัวาคม

2561 
30 มิถุนายน

2562 
31 ธนัวาคม

2561 
     
การใชไ้ฟฟ้า 107 107 104 104 
การประกนัผลงาน 31 79 - - 
อ่ืนๆ 11 16 - 5 
รวม 149 202 104 109 
 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 กลุ่มบริษทัมีหนงัสือค ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารในนามบริษทัและบริษทัย่อย 
ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของกลุ่มบริษัท ซ่ึงประกอบด้วย 
หนงัสือค ้าประกนัเพ่ือค ้าประกนั  

 
• การจดัตั้งท าเนียบท่าเทียบเรือและโรงพกัสินคา้ใหไ้วแ้ก่กรมศุลกากรจ านวน 11 ลา้นบาท (31 ธันวาคม

2561: จ านวน 16 ล้านบาท)  
• การปฏิบติังานตามสญัญาจ านวน 31 ลา้นบาท  (31 ธันวาคม2561: จ านวน 79 ล้านบาท)  
• การใชไ้ฟฟ้าจ านวน 107 ลา้นบาท (31 ธันวาคม2561: จ านวน 107 ล้านบาท)   
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ข) ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 บริษทัมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการค ้าประกนัตามสัญญาและค่าเสียหายตาม
สญัญาเป็นจ านวนเงิน 31 ลา้นเหรียญสหรัฐ โดยมีเง่ือนไขวา่บริษทัตอ้งช าระกต่็อเม่ือเกิดความเสียหายดา้น
ส่ิงแวดลอ้มและเป็นไปตามเง่ือนไขความรับผิดชอบดา้นส่ิงแวดลอ้มตามสัญญาซ้ือขายโรงถลุงเหลก็และ
ผลิตเหลก็กลา้ครบวงจร ฉบบัลงวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2554  

 
ข้อพพิาทและคดคีวาม   
 
ที่ดนิในจงัหวดัประจวบคีรีขันธ์ 

 
ก) เม่ือวนัท่ี 9 กรกฎาคม 2553 ส านกังานท่ีดินจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ สาขาบางสะพานไดเ้รียกใหบ้ริษทัและ

บริษทัยอ่ยท าการส่งหนงัสือรับรองการท าประโยชน ์(น.ส. 3 ก.) (“หนงัสือรับรอง”) ของบริษทัและบริษทั
ย่อยแห่งหน่ึงจ านวนหลายแปลง (มูลค่ารวม 123.1 ลา้นบาทของบริษทั และ 187.6 ลา้นบาทของบริษทั
ยอ่ย)เพ่ือท าการยกเลิก ต่อมาส านกังานท่ีดินจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ สาขาบางสะพานไดอ้อกประกาศการ
ด าเนินการออกใบแทนหนังสือรับรองการท าประโยชน์ (น.ส. 3 ก.) บริษทัและบริษทัย่อยไดย้ื่นฟ้องเจา้
พนักงานท่ีดินจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ สาขาบางสะพาน  ต่อศาลปกครองกลาง เพ่ือขอให้ศาลปกครอง
กลางมีค าพิพากษาเพิกถอนการออกประกาศ พร้อมกนัน้ีบริษทัและบริษทัย่อยยงัไดย้ื่นค าร้องขอให้ศาล
ปกครองกลางก าหนดมาตรการหรือวิธีการคุม้ครองเพ่ือบรรเทาทุกขช์ัว่คราวแก่ผูฟ้้องคดีดว้ย โดยศาลได้
รับค าฟ้องไวพิ้จารณาแลว้  

 
วนัท่ี 1 กนัยายน 2553 บริษทัและบริษทัยอ่ยไดย้ื่นฟ้องอธิบดีกรมท่ีดินและรองปลดักระทรวงมหาดไทยต่อ
ศาลปกครองกลาง โดยขอให้ศาลปกครองกลางมีค าพิพากษาเพิกถอนค าสั่งอธิบดีกรมท่ีดินลงวนัท่ี 5 
มกราคม 2553 ท่ีไดมี้ค าสั่งเพิกถอนและแกไ้ขรูปแผนท่ีและเน้ือท่ีของหนงัสือรับรอง และให้เพิกถอนค า
วินิจฉยัอุทธรณ์ของรองปลดักระทรวงมหาดไทย รวมทั้งไดข้อใหศ้าลไต่สวนค าร้องขอทุเลาค าบงัคบัตาม
ค าสั่งทางปกครองดงักล่าวเม่ือวนัท่ี 6 สิงหาคม 2556 ศาลปกครองกลางมีค าสั่งทุเลาการบงัคบัคดีท่ีสั่งให้
บริษทัและบริษทัยอ่ยออกจากป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองแม่ร าพึง จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ และงดเวน้การ
กระท าใด ๆ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติต่อเม่ือวนัท่ี 23 ธนัวาคม 2557 ศาลปกครองสูงสุดมีค าสั่งกลบัเป็นยก
ค าขอใหทุ้เลาการบงัคบัคดีท่ีสัง่ใหบ้ริษทัและบริษทัยอ่ยออกจากป่าสงวนแห่งชาติ 

 
นอกจากน้ีศาลได้มีค าสั่งให้รวมการพิจารณาคดีน้ี เข้ากับคดีซ่ึงบริษัทและบริษัทย่อยได้ยื่นฟ้องเจ้า
พนกังานท่ีดินจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ สาขาบางสะพาน ดงักล่าวขา้งตน้แลว้  

 
เม่ือวนัท่ี 29 สิงหาคม 2560 ศาลปกครองกลางไดมี้ค าพิพากษายกฟ้อง ต่อมาเม่ือวนัท่ี 27 กนัยายน 2560 
บริษทัและบริษทัยอ่ยไดย้ื่นอุทธรณ์คดัคา้นค าพิพากษาต่อศาลปกครองสูงสุด    

 
ซ่ึงปัจจุบนัอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาของศาล 
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ข) เม่ือวนัท่ี 20 ธนัวาคม 2553 นายอ าเภอบางสะพาน ในฐานะเจา้หนา้ท่ีผูค้วบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติ 
ป่าคลองแม่ร าพึง จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ไดมี้ค าสั่งเป็นหนงัสือแจง้แก่บริษทัและบริษทัย่อย ใหอ้อกจาก
ท่ีดิน และงดเวน้การกระท าใดๆในเขตท่ีดิน ซ่ึงอธิบดีกรมท่ีดินไดมี้ค าสัง่ใหเ้พิกถอนเอกสารสิทธ์ิท่ีดินตาม
หนงัสือรับรอง และส านกังานท่ีดินจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ไดอ้อกใบแทนหนงัสือรับรองภายในวนัท่ี 30 
มกราคม 2554  
 
เม่ือวนัท่ี 30 มีนาคม 2554 บริษทัและบริษทัย่อยไดย้ื่นฟ้องต่อศาลปกครองกลาง โดยขอใหเ้พิกถอนค าสั่ง
นายอ าเภอบางสะพาน ท่ีมีค าสั่งเม่ือวนัท่ี 20 ธันวาคม 2553 ให้บริษทัและบริษทัย่อยออกจากป่าสงวน
แห่งชาติป่าคลองแม่ร าพึง จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์และงดเวน้การกระท าใดๆในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  
 
เม่ือวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2561 ศาลปกครองกลางไดมี้ค าพิพากษายกฟ้องคดีดงักล่าวขา้งตน้ ต่อมาเม่ือวนัท่ี 
19 มีนาคม 2561 บริษทัและบริษทัยอ่ยไดย้ื่นอุทธรณ์คดัคา้นค าพิพากษาต่อศาลปกครองสูงสุด  

 
ซ่ึงปัจจุบนัอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาของศาล 
 

อย่างไรก็ตามฝ่ายบริหารของบริษทัและบริษทัยอ่ยเช่ือวา่ผลการพิจารณาจะไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานใน
อนาคตของบริษทัและบริษทัย่อย ในการจดัท างบการเงิน บริษทัและบริษทัย่อยไดบ้นัทึกค่าเผื่อการดอ้ยค่าของ
ท่ีดินและสินทรัพยท่ี์ตั้งอยูบ่นท่ีดินดงักล่าวทั้งจ านวนในปี 2550 และ 2551 แลว้ตามล าดบั 
 

21 การอนุมตัิงบการเงินระหว่างกาล 
 
งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม 2562 
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