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ความเห็นอย่างมีเง่ือนไข 
 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั สหวิริยาสตีลอินดสัตรี จาํกดั (มหาชน) 
และบริษทัย่อย (“กลุ่มบริษทั”) และของเฉพาะของบริษทั สหวิริยาสตีลอินดสัตรี  จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) ซ่ึง
ประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 งบกาํไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและ
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการและงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ
สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 
 
ขา้พเจา้เห็นวา่ ยกเวน้ผลกระทบจากเร่ืองท่ีกล่าวไวใ้นวรรคเกณฑใ์นการแสดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไข งบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั สหวิริยาสตีล
อินดสัตรี  จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และเฉพาะของบริษทั สหวิริยาสตีลอินดสัตรี จาํกดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2562 และผลการดาํเนินงานรวมและผลการดาํเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงิน
สดเฉพาะกิจการสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเง่ือนไข  
 
ไม่สามารถหาหลักฐานการสอบบัญชีท่ีเหมาะสมอย่างเพยีงพอ 
 
ตามท่ีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 23 เก่ียวกบัภาระหน้ีสินภายใตแ้ผนฟ้ืนฟูกิจการ ซ่ึงขา้พเจา้ไม่ได้
รับหนงัสือยนืยนัยอด จาํนวน 4 รายเป็น เงินตน้จาํนวน 1,506.4 ลา้นบาท และดอกเบ้ียคา้งจ่ายจาํนวน 284.5 ลา้นบาท 
ส่วนท่ีไดรั้บหนงัสือยืนยนัตอบกลบั แต่มีผลต่างจาํนวน 5 ราย ยอดเงินตน้ตามบญัชีสูงกว่า จาํนวน 4,515.2 ลา้นบาท
และ117.2 เหรียญสหรัฐ และดอกเบ้ียคา้งจ่าย จาํนวน 1,697.5 ลา้นบาท และ13.2 ลา้นเหรียญสหรัฐ และจาํนวน 2 ราย 
ยอดตามบญัชีตํ่ากว่าเป็นดอกเบ้ียคา้งจ่าย จาํนวน 93.7 ลา้นเหรียญสหรัฐ และขา้พเจา้ไม่สามารถหาหลกัฐานการสอบ
บญัชีอ่ืนใหเ้ป็นท่ีพอใจในบญัชีภาระหน้ีใตแ้ผนฟ้ืนฟูกิจการดงักล่าวได ้ 
 
เน่ืองจากผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากผลการยนืยนัยอดตามท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ ขา้พเจา้จึงไม่สามารถสรุปไดว้า่จาํเป็นตอ้ง
ปรับปรุงรายการดงักล่าวหรือไม่เพียงใดซ่ึงอาจจะมีผลกระทบต่องบการเงิน 
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ความไม่แน่นอนที่มีสาระสําคญัที่เกีย่วข้องกบัการดาํเนินงานต่อเน่ือง 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 สถานะทางการเงินบางส่วนของกลุ่มบริษทัและบริษทั เป็นดงัน้ี 

 

ตามท่ีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2 ปี 2562 กลุ่มบริษทัและบริษทัมีผลจากการดาํเนินงานขาดทุน
สุทธิ จาํนวนเงิน 1,777.0 ลา้นบาท และ 2,401.8 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ขาดทุนสะสมเป็น
จาํนวนเงิน 43,415.6 ลา้นบาท และ 43,907.8 ลา้นบาท ตามลาํดบั ส่วนของผูถื้อหุ้นติดลบจาํนวน 41,258.2 ลา้นบาท
และ 42,294.8 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
 
ตามท่ีแสดงไวใ้นแผนฟ้ืนฟูกิจการ บริษทัจาํเป็นตอ้งมีกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานท่ีเพียงพอต่อความตอ้งการ
เงินทุนหมุนเวียน และเพื่อให้สามารถจ่ายชาํระหน้ีสินจากการดาํเนินงาน โดยวิธีการออกหุ้นทุนใหม่ การแปลงหน้ี
เป็นทุน จดัหาแหล่งเงินทุนใหม่ บริษทัอธิบายความคืบหน้าในการดาํเนินการเหล่าน้ีไวใ้นหมายเหตุประกอบงบ
การเงินขอ้ 2  อยา่งไรกต็าม การฟ้ืนฟูกิจการจะถือวา่ไดด้าํเนินการเป็นผลสาํเร็จตามแผน จะตอ้งมีเหตุการณ์ดงัต่อไปน้ี
เกิดข้ึนคือ 1) บริษทัไดช้าํระหน้ีเงินตน้คงคา้งใหแ้ก่เจา้หน้ีทุกรายตามแผนฟ้ืนฟูกิจการในจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 25 
ของภาระหน้ีเงินตน้คงคา้งท่ีบริษทัตอ้งจ่ายชาํระตามแผน และเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึงระหวา่ง 2) บริษทัไดรั้บเงิน
ลงทุนใหม่จากผูร่้วมลงทุนมาชาํระหน้ีเป็นผลให้ส่วนของผูถื้อหุ้นในงบการเงินเป็นบวก หรือ 3) มีการแปลงหน้ีเป็น
ทุนตามแผนฟ้ืนฟูกิจการและทาํให้ส่วนของผูถื้อหุ้นในงบการเงินเป็นบวก  มูลค่าท่ีไดรั้บอาจจะน้อยกว่ามูลค่าตาม
บญัชีอย่างมีนัยสําคญั หากกลุ่มบริษทัและบริษทัไม่สามารถดาํเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได้  งบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการน้ีไม่ไดร้วมการจดัประเภทรายการใหม่หรือรายการปรับปรุงสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีจาํเป็น หาก
กลุ่มบริษทัและบริษทัไม่สามารถดาํเนินการไดต้ามแผนฟ้ืนฟูกิจการ  
 
สถานการณ์ดงักล่าวแสดงให้เห็นวา่ มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญัซ่ึงอาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสัยอยา่งมีนยัสาํคญั
เก่ียวกบัความสามารถในการดาํเนินงานต่อเน่ืองของบริษทั ทั้งน้ีความเห็นของขา้พเจา้ไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงไปเน่ืองจาก
เร่ืองน้ี 
 
ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น 
  
การปรับปรุงงบการเงินย้อนหลัง  
 
ตามท่ีกล่าวไปในหมายเหตุประกอบงบตามขอ้ 4 ปี 2562 บริษทัไดท้าํการบนัทึกปรับปรุงภาระหน้ีภายใตแ้ผนฟ้ืนฟู
และต้นทุนทางการเงินให้สะท้อนกบัแผนฟ้ืนฟูกิจการ โดยบริษทัพิจารณานําขอ้เท็จจริงท่ีเกิดข้ึนถึงปีปัจจุบันมา
ปรับปรุงแกไ้ขขอ้ผิดพลาดและจดัประเภทรายการใหม่ยอ้นหลงังบการเงินตั้งแต่ปี 2560 ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบแลว้ว่า
บริษทัไดป้รับปรุงรายการดงักล่าวเหมาะสมแลว้ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินงวดปัจจุบนัจึงไม่มีเง่ือนไขต่อ
เร่ืองดงักล่าว 



-3 - 
 
ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 

 
ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินตามขอ้ 6 และ 8 บริษทัฯมีลูกหน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2 ราย 
จาํนวน 3,579.9 ลา้นบาท คา้งชาํระเกิน 12 เดือนในปี 2562 ผูบ้ริหารของบริษทัไดป้ระเมินถึงโอกาสท่ีจะไดรั้บชาํระ
เงินจากลูกหน้ีดงักล่าว ซ่ึงมีแนวโน้มว่าจะเป็นไปไดย้าก จึงตดัสินใจบนัทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับรายการ
ดงักล่าวทั้งจาํนวน 3,579.9 ลา้นบาท ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินงวดปัจจุบนัจึงไม่มีเง่ือนไขต่อเร่ืองดงักล่าว 

 
รายการระหว่างกจิการที่เกีย่วข้องกนั 
 
ขา้พเจา้ขอให้สังเกตเร่ืองในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 6 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับ 
ปี 2562 บริษทัได้ขายสินคา้ตามปกติธุรกิจให้แก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัและการร่วมคา้เป็นจาํนวนเงินรวม 2,253.1  
ลา้นบาท และ 589.7 ลา้นบาท ตามลาํดบั รวมคิดเป็นร้อยละ 11.5 ของยอดขายสินคา้รวมของกลุ่มบริษทั  
 
ประมาณการหน้ีสินภายใต้สัญญาคํา้ประกนั 
 
ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 (จ) บริษทั สหวิริยาสตีลอินดสัตรี ยเูค จาํกดั ไดแ้สดงความจาํนง
เพื่อเลิกกิจการและผูช้าํระบญัชีไดถู้กแต่งตั้งและเขา้มาควบคุมบริษทัยอ่ยดงักล่าว เป็นเหตุให้ผูใ้ห้กูข้องบริษทัยอ่ยได้
เรียกร้องให้ชาํระเงินกูย้ืมในทนัที เงินกูย้ืมดงักล่าวมีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ของบริษทั สหวิริยาสตีลอินดสัตรี ยเูค 
จาํกดั เป็นหลกัประกนัและคํ้าประกนัโดยบริษทั  ผูใ้หกู้ข้องบริษทัยอ่ยไดเ้รียกร้องขอใหบ้ริษทัรับผดิชอบต่อมูลหน้ีใน
ฐานะผูค้ ํ้าประกนัเงินกูย้ืม ทาํให้บริษทัไดบ้นัทึกประมาณการหน้ีสินภายใตส้ัญญาคํ้าประกนัจากเงินกูย้ืมของบริษทั 
สหวิริยาสตีลอินดสัตรี ยเูค จาํกดั ทั้งจาํนวนในปี 2558 เป็นจาํนวนเงิน 29,976 ลา้นบาท ทั้งน้ีผูใ้ห้กูอ้าจจะไดรั้บชาํระ
คืนหน้ีบางส่วนในอนาคตจากกระบวนการชาํระบญัชี ซ่ึงจาํนวนเงินดงักล่าวจะถูกนาํมาหักจากประมาณการหน้ีสิน
ภายใตส้ญัญาคํ้าประกนัท่ีบริษทัไดเ้คยบนัทึกบญัชีไว ้ปัจจุบนับริษทัยอ่ยดงักล่าวยงัอยูร่ะหวา่งกระบวนการชาํระบญัชี   
 
การจัดเกบ็เงินจากลูกหน้ีกจิการที่เกีย่วข้องกนัตามแผนฟ้ืนฟู 
 
ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 25 บริษทัมีลูกหน้ีบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2 ราย มีภาระหน้ีคงคา้งอยู่
กบั  บริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 มียอดหน้ีคงคา้งรวมกนัจาํนวน 3,579.9 ลา้นบาท บริษทัตั้งสาํรองแลว้ทั้ง
จาํนวน ซ่ึงหน้ีดงักล่าวสูงกว่ายอดหน้ีท่ีตอ้งปฎิบติัตามแผนฟ้ืนฟู ซ่ึงกาํหนดให้บริษทัตอ้งเก็บเงินจากลูกหน้ีทั้งสอง
รายรวมกนัจะตอ้งไม่ตํ่ากว่า 300 ลา้นบาทต่อปี และลูกหน้ีทั้งสองรายจะตอ้งมีหน้ีคงคา้ง ณ ส้ินปี 2562 ไม่เกินกว่า 
2,640.0 ลา้นบาท ซ่ึงอาจเป็นเหตุผดินดัตามสญัญาปรับโครงสร้างหน้ี ทั้งน้ีเหตุการณ์ดงักล่าวยงัไม่ถือวา่เป็นเหตุผดินดั
ชาํระ เน่ืองจากคณะกรรมการเจ้าหน้ียงัมิได้มีหนังสือแจง้ถึงการผิดนัดดงักล่าว ซ่ึงปัจจุบนับริษทัอยู่ระหว่างการ
ติดตามหน้ี และตกลงเง่ือนไขการชาํระหน้ีเพ่ิมเติม 
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เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ 

เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนัยสําคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้ในการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้าํเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาใน
บริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
ทั้งน้ีขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสาํหรับเร่ืองเหล่าน้ี 
 
สินทรัพย์ 

 
การดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

 
ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ้ 16 กลุ่มบริษทัและบริษทั มีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ เป็นจาํนวนท่ีมี
นยัสําคญั ไดถู้กแสดงดว้ยราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า ซ่ึงการพิจารณาการดอ้ยค่าของ
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ดงักล่าวตอ้งใช้ดุลยพินิจท่ีสําคญัของฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัและบริษทั เน่ืองจากการ
ประเมินมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ของกลุ่มบริษทัและบริษทั ซ่ึงกาํหนดจากมูลค่าจากการ
ใชสิ้นทรัพยน์ั้น ดงันั้น กลุ่มบริษทัและบริษทัตอ้งประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีกลุ่มบริษทัและบริษทัคาดวา่
จะไดรั้บจากสินทรัพย ์ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์ ผลการดาํเนินงานและการประเมินแผนงานในอนาคต รวมถึงการ
กาํหนดอตัราคิดลดและขอ้สมมติต่างๆ ท่ีสําคญั ดงันั้น ขา้พเจา้จึงระบุว่าการพิจารณาการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและ
อุปกรณ์เป็นเร่ืองท่ีมีนยัสาํคญั ซ่ึงตอ้งใหค้วามสนใจเป็นพิเศษในการตรวจสอบ 

 
วิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้ต่อเร่ืองดงักล่าว 

 
ขา้พเจา้ไดท้ดสอบการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ดงักล่าว โดยขา้พเจา้ไดท้าํความเขา้ใจและประเมินความ
สมเหตุสมผลรวมถึงหลกัฐานท่ีใชส้นบัสนุนในเร่ืองของขอ้สมมติและวิธีการท่ีใชใ้นการจดัทาํประมาณการกระแสเงิน
สดรับและจ่ายในอนาคตท่ีจะไดรั้บจากการใชท่ี้ดิน อาคารและอุปกรณ์อยา่งต่อเน่ือง รวมถึงประเมินความสมเหตุสมผล
ของอตัราคิดลดท่ีกลุ่มบริษทัและบริษทัใชใ้นการคาํนวณหามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์
ดงักล่าว และยงัไดพ้ิจารณาถึงความเพียงพอของขอ้มูลท่ีไดเ้ปิดเผยเก่ียวกบัการประเมินการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและ
อุปกรณ์ 
 
ข้อมูลอ่ืน 
 
ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบด้วยขอ้มูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงานประจาํปี (แต่ไม่รวมถึง 
งบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยู่ในรายงานประจาํปีนั้น) ขา้พเจา้คาดว่าขา้พเจา้จะไดรั้บรายงานประจาํปี
ภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 
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ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วามเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน 
 
ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ  การอ่านและพิจารณาว่าขอ้มูลอ่ืนมีความ
ขดัแยง้ท่ีมีสาระสําคญักบังบการเงินหรือความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้  หรือปรากฏว่ามีการแสดง
ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ 
 
เม่ือขา้พเจา้ได้อ่านรายงานประจาํปีของบริษทั หากขา้พเจา้สรุปได้ว่ามีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็น
สาระสําคญั  ขา้พเจา้ตอ้งส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบัผูมี้หน้าท่ีในการกาํกบัดูแลเพื่อให้ดาํเนินการแกไ้ขขอ้มูลท่ีแสดงขดั
ต่อขอ้เทจ็จริงอยา่งเหมาะสม 
 
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกาํกบัดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
 
ผูบ้ริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัทาํและการนําเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ีโดย
ถูกตอ้งตามท่ีควร ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณา
ว่าจาํเป็นเพื่อให้สามารถจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อ
ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด 
 
ในการจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่ม
บริษทัและบริษทัในการดาํเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานต่อเน่ืองตามความเหมาะสม และการ
ใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับการดาํเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยดุดาํเนินงาน
หรือไม่สามารถดาํเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้
 
ผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทั 
 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พ่ือให้ไดค้วามเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการ
ทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจ้าอยู่ด้วย ความเช่ือมัน่อย่าง
สมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัว่าการปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการ
สอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริง
อาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และถือว่ามีสาระสาํคญัเม่ือคาดการณ์อยา่งสมเหตุสมผลไดว้่ารายการท่ีขดัต่อ
ขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ช้งบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการจากการใชง้บการเงินเหล่าน้ี 
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ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี  ขา้พเจา้ได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู ้
ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ  การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 
 

 ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัในงบการเงิน  ไม่
วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด  ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อ
ความเส่ียงเหล่านั้น  และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของขา้พเจา้  ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัซ่ึงเป็นผลมาจาก
การทุจริตจะสูงกวา่ความเส่ียงท่ี เกิดจากขอ้ผดิพลาด  เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด  การ
ปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน  การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล  การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เท็จจริง
หรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 
 

 ทาํความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ  เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ี
เหมาะสมกบัสถานการณ์  แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของ
การควบคุมภายในของกลุ่มบริษทั 

 
 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทาง

บญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัทาํข้ึนโดยผูบ้ริหา 

 
 สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑ์การบญัชีสําหรับการดาํเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารและ

จากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสําคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสําคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการ
ดาํเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่  ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสําคญั  ขา้พเจา้ตอ้งกล่าว
ไวใ้นรายงานของผูส้อบบัญชีของขา้พเจ้าถึงการเปิดเผยท่ีเก่ียวขอ้งในงบการเงิน หรือถ้าการเปิดเผย
ดงักล่าวไม่เพียงพอ  ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป  ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยูก่บัหลกัฐานการ
สอบบัญชีท่ีได้รับจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบัญชีของข้าพเจ้า  อย่างไรก็ตาม  เหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเน่ือง 

 

 ประเมินการนาํเสนอโครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม  รวมถึงการเปิดเผยวา่งบการเงินแสดง
รายการและเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีทาํใหมี้การนาํเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควร 
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 ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่ม
หรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม  ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อการ
กาํหนดแนวทาง  การควบคุมดูแลและการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั  ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่
เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 

 
ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการกาํกบัดูแลเก่ียวกบัขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีไดว้างแผนไว ้
ประเด็นท่ีมีนยัสาํคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัสาํคญัในระบบการควบคุมภายในซ่ึงขา้พเจา้ได้
พบในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 
ขา้พเจา้ไดใ้ห้คาํรับรองแก่ผูมี้หน้าท่ีในการกาํกบัดูแลว่าขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ความเป็นอิสระและได้ส่ือสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการกาํกับดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้ งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืน ซ่ึง
ขา้พเจา้เช่ือว่ามีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้
ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ  
 
จากเร่ืองท่ีส่ือสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัสาํคญัมากท่ีสุดในการตรวจสอบ
งบการเงินในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ  ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของ
ผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ใหเ้ปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว  หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ี
จะเกิดข้ึน  ขา้พเจา้พิจารณาว่าไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระทาํดงักล่าวสามารถ
คาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการ
ส่ือสารดงักล่าว 
 

บริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 

 

 

 
(นางสุวิมล  กฤตยาเกียรณ์)  
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982 

 
วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2563 
 



บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562

หน่วย : บาท

สินทรัพย์ หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 1 มกราคม 2561 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 1 มกราคม 2561
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 359,994,931           755,830,615        1,558,770,463      242,829,870         691,250,798        1,472,841,805     
ลูกหน้ีการคา้ 8 67,559,000             1,153,093,859     1,205,026,297      3,229,048             1,067,078,131     1,169,968,722     
ลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 172,792,089           307,527,604        270,308,689         203,174,781         350,804,697        305,068,943        
สินคา้คงเหลือ 9 7,463,700,630        9,672,926,352     7,368,319,367      7,440,368,806      9,659,959,172     7,357,377,713     
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 10 230,002,317           242,627,788        910,982,488         174,673,268         142,507,191        852,194,922        
สินทรัพยท่ี์ถือไวจ้าํหน่ายจากการชาํระบญัชี
   ของบริษทัยอ่ย 5(ซ) -                          -                      -                       -                        -                      -                      
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 8,294,048,967        12,132,006,218   11,313,407,304    8,064,275,773      11,911,599,989   11,157,452,105   
 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีขอ้จาํกดัในการใช้ 11 7,595,649               98,330,568          56,807,634           3,633,986             92,039,430          35,784,832          
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 12 -                          -                      -                       278,999,930         278,999,930        278,999,930        
เงินลงทุนในการร่วมคา้ 14 2,628,781,546        2,598,112,470     2,709,650,450      2,628,781,546      3,159,668,346     3,159,668,346     
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 15 -                          -                      -                       -                        -                      -                      
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 16 10,926,465,042      11,048,410,953   11,302,042,288    9,711,399,205      9,740,470,652     9,902,762,583     
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 17 12,867,820             13,294,302          128,555,280         8,546,550             7,588,266            122,571,280        
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 18 3,635,401               8,351,425            17,853,344           -                        -                      -                      
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 14,360,040             10,363,823          9,437,209             13,142,299           8,980,464            7,975,849            
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 13,593,705,498      13,776,863,541   14,224,346,205    12,644,503,516    13,287,747,088   13,507,762,820   

รวมสินทรัพย์ 21,887,754,465      25,908,869,759   25,537,753,509    20,708,779,289    25,199,347,077   24,665,214,925   

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562

หน่วย : บาท

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 1 มกราคม 2561 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 1 มกราคม 2561
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

หน้ีสินหมุนเวียน
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 19 60,682,672             30,000,000          72,110,249           -                        -                      -                      
เจา้หน้ีการคา้ 20 5,148,662,542        5,795,983,020     3,033,056,160      5,188,948,531      5,734,700,076     3,002,207,617     
เจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 213,678,898           143,339,764        41,722,401           230,546,105         148,082,141        44,819,133          
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินท่ีถึงกาํหนด
   ชาํระภายในหน่ึงปี 22 2,332,033               17,401,694          15,935,722           649,383                624,794              -                      
ภาระหน้ีสินภายใตแ้ผนฟ้ืนฟูท่ีถึงกาํหนดชาํระ
   ภายในหน่ึงปี 23 1,766,345,097        1,618,299,139     1,597,737,283      1,774,335,955      1,626,289,998     1,605,728,143     
ประมาณการหน้ีสินจากสัญญาท่ีสร้างภาระ -                          1,072,952            691,131                -                        1,072,952            691,131               
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 3,502,669               4,306,925            -                       -                        -                      -                      
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 21 318,311,626           345,596,519        513,048,746         260,325,224         268,378,665        463,209,163        
รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 7,513,515,537        7,956,000,013     5,274,301,692      7,454,805,198      7,779,148,626     5,116,655,187     

หน้ีสินไม่หมุนเวียน
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 22 1,803,188               4,130,859            17,739,839           679,684                1,324,706            -                      
ภาระหน้ีสินภายใตแ้ผนฟ้ืนฟู 23 55,226,829,497      57,061,854,691   60,658,835,944    55,226,829,498    57,061,854,691   60,658,835,943   
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวยีนสาํหรับ
    ผลประโยชน์พนกังาน 24 360,918,519           200,357,792        192,018,776         306,174,378         165,353,321        159,047,386        
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 18 42,065,298             43,349,647          61,403,631           14,268,845           13,896,481          31,280,295          
หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 823,876                  823,876              823,876                823,876                823,876              823,876               
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 55,632,440,378      57,310,516,865   60,930,822,066    55,548,776,281    57,243,253,075   60,849,987,500   

รวมหนีสิ้น 63,145,955,915      65,266,516,878   66,205,123,758    63,003,581,479    65,022,401,701   65,966,642,687   
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น 26
   ทุนจดทะเบียน 11,113,018,280      11,113,018,280   11,113,018,280    11,113,018,280    11,113,018,280   11,113,018,280   
   ทุนท่ีออกและชาํระแลว้  11,113,018,280      11,113,018,280   1,113,018,280      11,113,018,280    11,113,018,280   1,113,018,280     
ส่วนตํ่ากวา่มูลค่าหุ้นสามญั (9,500,000,000)       (9,500,000,000)   -                       (9,500,000,000)     (9,500,000,000)   -                      
ขาดทุนสะสม (43,415,571,375)     (41,533,583,599)  (42,398,472,315)   (43,907,820,470)   (41,436,072,904)  (42,414,446,042)  
รวมส่วนของบริษัทใหญ่ (41,802,553,095)     (39,920,565,319)  (41,285,454,035)   (42,294,802,190)   (39,823,054,624)  (41,301,427,762)  
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 13 544,351,645           562,918,200        618,083,786         -                        -                      -                      
ขาดทุนเกินทุน/รวมส่วนของผู้ถือหุ้น (41,258,201,450)     (39,357,647,119)  (40,667,370,249)   (42,294,802,190)   (39,823,054,624)  (41,301,427,762)  

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 21,887,754,465      25,908,869,759   25,537,753,509    20,708,779,289    25,199,347,077   24,665,214,925   

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษัท สหวริิยาสตีลอินดสัตรี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุน 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562

หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

รายได้ 
รายไดจ้ากการขาย 24,662,882,737  30,863,945,082    24,662,711,737      30,864,279,682     
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 536,516,250       564,207,595         233,645                  -                        
กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ 212,484,840       114,572,094         212,290,072           114,382,118          
รายไดเ้งินปันผล 12,14 -                      -                      45,900,000             114,400,871        
รายไดอ่ื้น 78,935,366           42,482,140           82,474,892             59,108,127            
รวมรายได้ 25,490,819,193    31,585,206,911    25,003,610,346      31,152,170,798     

ค่าใช้จ่าย 
ตน้ทุนขาย 24,720,252,036    28,904,135,265    24,828,475,328      29,007,560,884     
ตน้ทุนการใหบ้ริการ 382,605,329         385,433,659         -                         -                        
ตน้ทุนการจดัจาํหน่าย 552,821,915         580,510,211         536,824,316           568,497,227          
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 623,426,447         610,458,285         525,627,571           528,911,880          
หน้ีสงสยัจะสูญ 889,782,638         -                        889,782,638           -                        
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุนในการร่วมคา้ -                        -                        530,886,800           -                        
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 6 99,778,329           94,908,034           89,428,819             81,337,953            
ขาดทุนจากสญัญาท่ีสร้างภาระ(กลบัรายการ) (1,072,952)            381,821              (1,072,952)             381,821                 
ตน้ทุนทางการเงิน 5,511,242             9,199,107           2,332,529               4,491,709              
รวมค่าใช้จ่าย 27,273,104,984    30,585,026,382    27,402,285,049      30,191,181,474     

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) ในตราสารทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
   การร่วมคา้ 14 34,653,763           (87,174,079)          -                         -                      
กําไร(ขาดทุน) ก่อนภาษีเงนิได้ (1,747,632,028)     913,006,450         (2,398,674,703)      960,989,324          
(ค่าใชจ่้าย) รายไดภ้าษีเงินได้ 29 (29,343,852)          (13,320,291)          (3,116,313)             17,383,814          
กําไร(ขาดทุน) สําหรับปี (1,776,975,880)     899,686,159         (2,401,791,016)      978,373,138          

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน)
    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (1,802,877,833)     866,651,745         (2,401,791,016)      978,373,138        
    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 13 25,901,953           33,034,414           -                         -                        
กําไร(ขาดทุน) สําหรับปี (1,776,975,880)     899,686,159         (2,401,791,016)      978,373,138          

กําไร(ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 30 (0.16)                     0.10                      (0.22)                      0.11                       

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษัท สหวริิยาสตีลอินดสัตรี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562

หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

กาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์
   พนกังานท่ีกาํหนดไวข้องการร่วมคา้
-  กลุ่มบริษทั (79,622,016)          -                        (72,700,499)           -                        
-  การร่วมคา้ (5,312,917)            (1,763,029)            -                         -                        
ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัองคป์ระกอบของกาํไรขาดทุน 13 5,456,482             -                        2,743,949               -                        
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับปี - สุทธิจากภาษี (79,478,451)          (1,763,029)            (69,956,550)           -                        
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี (1,856,454,331)     897,923,130         (2,471,747,566)      978,373,138          

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม
   ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (1,881,987,776) 864,888,716 (2,471,747,566) 978,373,138
   ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 25,533,445 33,034,414 -                         -                        
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี (1,856,454,331) 897,923,130 (2,471,747,566) 978,373,138

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น  
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

หน่วย : บาท

ทุนที่ไดร้ับจาก ส่วนของ
ทุนเรือนหุ้น การซื้อคืนหุ้นกู้ รวมส่วน ส่วนไดเ้สีย

หมายเหตุ ที่ออกและ ส่วนตํ่า แปลงสภาพดอ้ยสิทธิ ทุนสาํรองตาม ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ของผูถ้ือหุ้น ที่ไม่มีอาํนาจ รวมส่วน
ชาํระแลว้ กวา่มูลค่าหุ้น จากผูถ้ือหุ้น กฎหมาย (ขาดทุนสะสม) ของบริษทั ควบคุม ของผูถ้ือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 (ก่อนปรับปรุง) 1,113,018,280    -                    -                      -                    (40,667,235,140)    (39,554,216,860)    618,083,786     (38,936,133,074)    
ผลสะสมจากการแกไ้ขขอ้ผดิพลาด 4 -                       -                      -                        -                     (1,731,237,175)      (1,731,237,175)      -                  (1,731,237,175)      
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 (หลังปรับปรุง) 1,113,018,280    -                    -                      -                    (42,398,472,315)  (41,285,454,035)  618,083,786   (40,667,370,249)  
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี
     กาํไร (ขาดทุน) - ปรับปรุงใหม่ -                       -                      -                        -                     866,651,745          866,651,745          33,034,414       899,686,159          
     กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื่น -                       -                      -                        -                     (1,763,029)             (1,763,029)             -                   (1,763,029)             
รวมกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จสําหรับปี -                       -                      -                        -                     864,888,716          864,888,716          33,034,414       897,923,130          
เพิ่มทุน 10,000,000,000    (9,500,000,000)    -                        -                     -                         500,000,000          -                   500,000,000          
เงินปันผลจ่ายในส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม -                       -                      -                        -                     -                         -                         (88,200,000)      (88,200,000)           
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 11,113,018,280  (9,500,000,000)  -                      -                    (41,533,583,599)  (39,920,565,319)  562,918,200   (39,357,647,119)  

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 (ก่อนปรับปรุง) 11,113,018,280  (9,500,000,000)  (40,474,693,091)  (38,861,674,811)  562,918,200   (38,298,756,611)  
ผลสะสมจากการแกไ้ขขอ้ผดิพลาด 4 -                     -                    -                      -                    (1,058,890,508)    (1,058,890,508)    -                 (1,058,890,508)    
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 (หลังปรับปรุง) 11,113,018,280  (9,500,000,000)  -                      -                    (41,533,583,599)  (39,920,565,319)  562,918,200   (39,357,647,119)  
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จสําหรับปี
     กาํไร (ขาดทุน) -                       -                      -                        -                     (1,802,877,833)      (1,802,877,833)      25,901,953       (1,776,975,880)      
     กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื่น -                       -                      -                        -                     (79,109,943)           (79,109,943)           (368,508)           (79,478,451)           
รวมกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จสําหรับปี -                       -                      -                        -                     (1,881,987,776)      (1,881,987,776)      25,533,445       (1,856,454,331)      
เงินปันผลจ่ายในส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม -                       -                      -                        -                     -                         -                         (44,100,000)      (44,100,000)           
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 11,113,018,280  (9,500,000,000)  -                      -                    (43,415,571,375)  (41,802,553,095)  544,351,645   (41,258,201,450)  

งบการเงินรวม
กาํไร (ขาดทุน) สะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

หน่วย : บาท

ทุนที่ไดร้ับจาก
ทุนเรือนหุ้น การซื้อคืนหุ้นกู้
ที่ออกและ ส่วนตํ่า แปลงสภาพดอ้ยสิทธิ ทุนสาํรองตาม ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวมส่วน

หมายเหตุ ชาํระแลว้ กวา่มูลค่าหุ้น จากผูถ้ือหุ้น กฎหมาย (ขาดทุนสะสม) ของผูถ้ือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 (ก่อนปรับปรุง) 1,113,018,280      -                      -                         -                        (40,683,208,867)    (39,570,190,587)     
ผลสะสมจากการแกไ้ขขอ้ผดิพลาด 4 -                      -                     -                        -                       (1,731,237,175)      (1,731,237,175)       
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 (หลังปรับปรุง) 1,113,018,280      -                      -                         -                        (42,414,446,042)    (41,301,427,762)     
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี
     กาํไร (ขาดทุน) - ปรับปรุงใหม่ -                       -                      -                         -                        978,373,138          978,373,138            
     กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอื่น -                       -                      -                         -                        -                        -                          
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี -                       -                      -                         -                        978,373,138          978,373,138            
เพิ่มทุน 10,000,000,000    (9,500,000,000)   -                         -                        -                        500,000,000            
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 11,113,018,280  (9,500,000,000) -                        -                       (41,436,072,904)  (39,823,054,624)   

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 (ก่อนปรับปรุง) 11,113,018,280    (9,500,000,000)   -                         -                        (40,377,182,396)    (38,764,164,116)     
ผลสะสมจากการแกไ้ขขอ้ผดิพลาด 4 -                       -                      -                         -                        (1,058,890,508)      (1,058,890,508)       
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 (หลังปรับปรุง) 11,113,018,280    (9,500,000,000)   -                         -                        (41,436,072,904)    (39,823,054,624)     
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จสําหรับปี
     กาํไร (ขาดทุน) -                       -                      -                         -                        (2,401,791,016)      (2,401,791,016)       
     กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื่น -                       -                      -                         (69,956,550)           (69,956,550)            
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี -                       -                      -                         -                        (2,471,747,566)      (2,471,747,566)       
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 11,113,018,280  (9,500,000,000) -                        -                       (43,907,820,470)  (42,294,802,190)   

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กาํไร (ขาดทุน) สะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



บริษัท สหวริิยาสตลีอนิดัสตรี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบกระแสเงินสด
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2562

หน่วย : บาท

2562 2561 2562 2561
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนินงาน
กาํไร(ขาดทุน) สาํหรับปี (1,776,975,880)  899,686,159      (2,401,791,016)  978,373,138      
รายการปรับปรุง
ค่าเส่ือมราคาและรายจ่ายตดับญัชี 723,033,436      746,089,755      617,841,591      638,009,157      
หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ 843,240,786      4,546,786          843,310,801      4,546,786          
ขาดทุนจากมูลค่าสินคา้คงเหลือลดลง 35,404,123        431,970,776      35,404,123        431,970,776      
ขาดทุน(กาํไร) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 36,887,578        (15,600,985)       37,088,150        (15,973,560)       
ตดัจาํหน่ายภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย -                     973,309             -                     973,309             
ตดัจาํหน่ายอุปกรณ์ 154,467             9,396,409          154,467             9,396,407          
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -                     95,474,910        -                     95,474,910        
ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 83,672,525        19,119,401        68,926,694        16,176,080        
ขาดทุนจากสัญญาท่ีสร้างภาระ (กลบัรายการ) (1,072,952)         381,821             (1,072,952)         381,821             
ขาดทุน(กาํไร)จากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (1,056,789)         (205,607)            (985,987)            (205,607)            
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ (สุทธิจากภาษีเงินได)้ (34,653,762)       87,174,079        -                     -                     
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัร่วม -                     -                     530,886,800      -                     
ตน้ทุนทางการเงิน 5,511,242          9,199,107          2,332,529          4,491,709          
เงินปันผลรับ -                     -                     (45,900,000)       (114,400,871)     
ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ 29,343,852        13,320,291        3,116,313          (17,383,814)       
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย (กลบัรายการ) (1,584,000)         -                     -                     -                     
กาํไร(ขาดทุน) จากการดาํเนินงานก่อนการเปลีย่นแปลงใน
    สินทรัพย์และหนีสิ้นดาํเนินงาน (58,095,374)       2,301,526,211   (310,688,487)     2,031,830,241   
การเปลีย่นแปลงของสินทรัพย์และหนีสิ้นดาํเนินงาน
ลูกหน้ีการคา้ 242,290,398      51,675,291        220,538,282      102,890,592      
ลูกหน้ีอื่นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 134,570,290      (41,765,701)       147,464,691      (50,282,540)       
สินคา้คงเหลือ 2,173,821,599   (2,736,577,761)  2,184,186,243   (2,734,552,235)  
สินทรัพยห์มุนเวยีนอื่น 5,022,997          674,482,191      (30,258,578)       698,350,720      
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื่น (3,996,217)         (926,614)            (4,161,835)         (1,004,615)         
เจา้หน้ีการคา้ (629,509,265)     2,809,275,341   (528,144,579)     2,778,956,368   
เจา้หน้ีอื่นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 70,339,134        101,617,363      82,463,964        103,263,008      
หน้ีสินหมุนเวยีนอื่น (20,013,168)       (162,798,632)     (25,320)              (190,176,903)     
เงินสดได้มา(ใ ช้ไป) จากกิจกรรมดาํเนินงาน 1,914,430,394   2,996,507,689   1,761,374,381   2,739,274,636   

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษัท สหวริิยาสตลีอนิดัสตรี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2562

หน่วย : บาท

2562 2561 2562 2561
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

ผลประโยชน์พนกังานจ่ายโดยโครงการ (2,733,813)         (10,780,385)       (806,136)            (9,870,145)         
จ่ายภาษีเงินได้ (36,554,179)       (36,904,802)       (1,907,499)         (1,874,870)         
รับคืนภาษีเงินได้ 23,152,469        12,238,571        -                     12,238,571        
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 1,898,294,871   2,961,061,073   1,758,660,746   2,739,768,192   
กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีขอ้จาํกดัในการใช(้เพิม่ข้ึน) ลดลง 90,734,919        (41,522,934)       88,405,444        (56,254,598)       
ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (588,496,075)     (479,226,821)     (578,702,474)     (466,013,729)     
เงินสดรับจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,078,715          205,607             985,990             205,607             
ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (4,445,195)         (3,673,795)         (4,062,395)         (2,295,895)         
รับเงินปันผล -                     22,600,871        45,900,000        114,400,871      
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (501,127,636)     (501,617,072)     (447,473,435)     (409,957,744)     

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน     
จ่ายตน้ทุนทางการเงิน (5,532,982)         (9,199,107)         (2,332,529)         (4,491,709)         
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพิม่ข้ึน (ลดลง) 30,682,672        (42,110,249)       -                     -                     
จ่ายชาํระหน้ีภาระหน้ีสินภายใตแ้ผนฟ้ืนฟู (1,756,655,277)  (3,106,909,746)  (1,756,655,277)  (3,106,909,746)  
จ่ายชาํระหน้ีสินตามสัญญาเช่าซ้ือและสัญญาเช่าการเงิน (17,397,332)       (15,964,747)       (620,433)            -                     
เงินปันผลจ่าย (44,100,000)       (88,200,000)       -                     -                     
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (1,793,002,919)  (3,262,383,849)  (1,759,608,239)  (3,111,401,455)  

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ (395,835,684)     (802,939,848)     (448,420,928)     (781,591,007)     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 755,830,615      1,558,770,463   691,250,798      1,472,841,805   
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 359,994,931      755,830,615      242,829,870      691,250,798      

รายการทีไ่ม่กระทบเงินสดทีสํ่าคญั   
สินทรัพยท่ี์ไดม้าภายใตส้ัญญาเช่าซ้ือและสัญญาเช่าการเงิน -                     3,821,740          -                     1,949,500          
เจา้หน้ีอื่นท่ีดิน อาคาร อุปกรณ์ 7,896,166          4,653,595          7,118,029          4,653,595          
เพิม่ทุนโดยการแปลงหน้ีเป็นทุน -                     500,000,000      -                     500,000,000      
ขาดทุนจากการประมาณการฯ ผลประโยชน์พนกังาน 79,622,016        -                     72,700,499        -                     

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



1 

บริษัท สหวริิยาสตีลอินดสัตรี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 
 
หมายเหตุ  สารบัญ 
   
1  ขอ้มูลทัว่ไป 
2  เกณฑก์ารดาํเนินงานต่อเน่ือง 
3  เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงิน 
4  การแกไ้ขขอ้ผดิพลาด 
5  นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 
6  บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
7  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
8  ลูกหน้ีการคา้ 
9  สินคา้คงเหลือ 
10  สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 
11  เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีขอ้จาํกดัในการใช ้
12  เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย  
13  ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 
14  เงินลงทุนในการร่วมคา้ 
15  เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 
16  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
17  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
18  ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
19  เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 
20  เจา้หน้ีการคา้ 
21  หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 
22  หน้ีสินตามสญัญาเช่าทางการเงิน 
23  ภาระหน้ีสินภายใตต้ามแผนฟ้ืนฟูกิจการ 
24  ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 
25  แผนฟ้ืนฟูกิจการ 
26  ทุนเรือนหุน้ 
27  ส่วนงานดาํเนินงาน 
28  ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ 
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หมายเหตุ  สารบัญ 
   
29  ภาษีเงินได ้
30  กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ 
31  สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน   
32  เคร่ืองมือทางการเงิน 
33  ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน 
34  เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลาท่ีรายงาน 
35  การอนุมติังบการเงิน 
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บริษัท สหวริิยาสตีลอินดสัตรี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 
 
1. ข้อมูลท่ัวไป 

 
บริษทั สหวิริยาสตีลอินดสัตรี จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย บริษทัจด
ทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือเดือนกนัยายน 2537 และมีท่ีอยู่จดทะเบียนตั้งอยู่เลขท่ี 28/1 
อาคารประภาวิทย ์ชั้น 2-3 ถนนสุรศกัด์ิ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย และโรงงานตั้งอยู่
เลขท่ี 9 หมู่ 7 ตาํบลแม่รําพึง อาํเภอบางสะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ประเทศไทย บริษทั บริษทัยอ่ยและการ
ร่วมคา้ซ่ึงต่อไปน้ีรวมเรียกวา่ “กลุ่มบริษทั” 

 
ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ ไดแ้ก่ ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 40.49 ธนาคารไทยพาณิชย  ์จาํกดั
(มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 40.22 และธนาคารทิสโก ้จาํกดั (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 7.87 
 
บริษทัดาํเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการผลิตและจาํหน่ายแผน่เหลก็รีดร้อนชนิดมว้น รายละเอียดของบริษทัยอ่ยและ
การร่วมคา้ ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 12 และ 14  
 

2. การดาํเนินงานต่อเน่ือง 
 

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษทัมีขาดทุนสุทธิเป็นจาํนวนเงิน 1,777.0 ลา้นบาท (2561 : กาํไร
สุทธิเป็นจาํนวนเงิน 899.7 ลา้นบาท ) และ ณ วนัเดียวกนั กลุ่มบริษทัมีขาดทุนสะสมเป็นจาํนวนเงิน 43,415.6 ลา้น
บาท (2561: จาํนวนเงิน 41,533.6 ลา้นบาท) ส่วนผูถื้อหุ้นติดลบเป็นจาํนวนเงิน 41,258.2 ลา้นบาท (2561 : จาํนวน
เงิน 39,357.6 ลา้นบาท) 

 
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัมีขาดทุนสุทธิเป็นจาํนวนเงิน 2,401.8 ลา้นบาท (2561 : กาํไรสุทธิ
เป็นจาํนวนเงิน 978.4 ลา้นบาท) และ ณ วนัเดียวกนั บริษทัมีขาดทุนสะสมเป็นจาํนวนเงิน 43,907.8 ลา้นบาท 
(2561: จาํนวนเงิน 41,436.1 ลา้นบาท) ส่วนผูถื้อหุ้นติดลบเป็นจาํนวนเงิน 42,294.8 ลา้นบาท (2561 : จาํนวนเงิน 
39,823.1 ลา้นบาท) 

 
ในปี 2558 คณะกรรมการบริษทัอนุมติัให้บริษทัยื่นความจาํนงเพื่อขอฟ้ืนฟูกิจการต่อศาลลม้ละลายกลางเม่ือ
วนัท่ี 1 ตุลาคม 2558 และเม่ือวนัท่ี 15 ธันวาคม 2559 ศาลล้มละลายกลางได้มีคาํสั่งเห็นชอบด้วยแผนฟ้ืนฟู
กิจการ ซ่ึงตามแผนฟ้ืนฟูกิจการกาํหนดใหบ้ริษทัเป็นผูบ้ริหารแผน  
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ผลการดาํเนินงานท่ีผา่นมา 
ภายหลงัจากท่ีศาลลม้ละลายกลางไดอ้นุมติัแผนฟ้ืนฟูกิจการของบริษทั เม่ือวนัท่ี 15 ธันวาคม 2559 บริษทัฯ 
ในฐานะผูบ้ริหารแผนฯ ไดด้าํเนินงานภายใตเ้ง่ือนไขท่ีกาํหนดไวใ้นแผนฟ้ืนฟูกิจการ ซ่ึงรวมถึงการประชุม
ร่วมกบัคณะกรรมการเจา้หน้ีเพ่ือติดตามผลและการปฏิบติัตามเง่ือนไขในแผนฯ รวมทั้งประเมินความสําเร็จ
ของแผนฯ เป็นประจาํทุกเดือน ตลอดจนไดร้ายงานความคืบหน้าการปฏิบติัตามแผนฯ ให้แก่เจา้พนักงาน
พิทกัษท์รัพยเ์ป็นรายไตรมาสอยา่งต่อเน่ือง  
 
การชาํระหน้ีตามแผนฟ้ืนฟูกิจการ 
ในระหวา่งการจดัทาํแผนฟ้ืนฟูกิจการ บริษทัและท่ีปรึกษาทางการเงินไดใ้ชส้มมติฐานจดัทาํประมาณการทาง
การเงินเพื่อกาํหนดความสามารถในการเฉล่ียชาํระคืนหน้ีรายปีโดยอิงจากผลการดาํเนินงานในอดีต ตามท่ี
ปรากฎรายละเอียดในแผนฟ้ืนฟูกิจการของบริษทั และมีเง่ือนไขใหค้ณะกรรมการเจา้หน้ีเป็นผูพ้ิจารณาจดัสรร
กระแสเงินสดส่วนเกิน (ถา้มี) ซ่ึงเกิดจากผลการดาํเนินงานท่ีดีกว่าประมาณการท่ีจดัทาํไว ้บนสมมติฐานว่า
การจดัสรรกระแสเงินสดส่วนเกินนั้นจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกิจการมากท่ีสุด โดยบริษทัไดจ้ดัสรรกระแส
เงินสดส่วนเกินเพื่อชาํระหน้ีเงินตน้ก่อนกาํหนดเป็นจาํนวน 1,678 ลา้นบาท  
 
แผนการดาํเนินงานในระยะยาว 
ในปี 2561 บริษทัและเจา้หน้ีธนาคารท่ีมีหลกัประกนัจึงไดห้ารือร่วมกนั ใหช้กัชวนพนัธมิตรทางธุรกิจอีกสอง
รายผูซ่ึ้งเป็นผูผ้ลิตและผูค้า้เหล็กรายสาํคญัของโลก ร่วมกนัจดัทาํแผนความร่วมมือทางธุรกิจในระยะยาว ใน
เดือนพฤศจิกายน 2561 ทั้งหมดจึงไดร่้วมกนัลงนามในบนัทึกความเขา้ใจแห่งความร่วมมือ (MOU) เพื่อศึกษา
แนวทางการสนบัสนุน ในดา้นต่างๆเช่น การจดัหาวตัถุดิบหลกั เงินทุนหมุนเวียนเพื่อขยายปริมาณการคา้ และ 
เทคโนโลยกีารผลิตและการจดัการ 
 
บริษทัจึงเช่ือว่า บริษทัจะมีเงินทุนหมุนเวียนท่ีเพียงพอ ท่ีจะใช้ในการดาํเนินกิจการในอีกหน่ึงปีขา้งหน้า 
อยา่งไรก็ตามยงัมีความไม่แน่นอนสูง เน่ืองจากแผนฟ้ืนฟูกิจการยงัอยูร่ะหวา่งเร่ิมตน้ และตอ้งใชร้ะยะเวลาใน
การดาํเนินการอีกหลายขั้นตอน 
 
งบการเงินรวมและงบเฉพาะกิจการไดจ้ดัทาํข้ึนโดยผูบ้ริหารตามเกณฑก์ารดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ืองบนขอ้สมมติ
ท่ีว่าการฟ้ืนฟูกิจการจะประสบผลสําเร็จ และกิจการจะมีเงินทุนและวงเงินสินเช่ือเพียงพอเพื่อใชใ้นการดาํเนิน
ธุรกิจของกลุ่มบริษทัและบริษทั อยา่งไรก็ตาม ความเหมาะสมของขอ้สมมติน้ีข้ึนอยูก่บัการประสบความสาํเร็จ
ของแผนฟ้ืนฟูกิจการ รวมทั้งการดาํเนินมาตรการในการปรับปรุงความสามารถในการทาํกาํไรและกระแสเงิน
สด ความสําเร็จในการปรับโครงสร้างทุน ความสามารถในการจ่ายชาํระหน้ีตามกาํหนดและความสามารถใน
การจดัหาเงินทุนจากแหล่งอ่ืนเพื่อใหมี้เงินทุนเพียงพอ 
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งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ไดร้วมการจดัประเภทรายการใหม่หรือรายการปรับปรุง
สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ซ่ึงอาจจาํเป็นหากกลุ่มบริษทัและบริษทัไม่สามารถดาํเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้ทั้งน้ี
มูลค่าท่ีจะไดรั้บจากสินทรัพยอ์าจจะนอ้ยกวา่มูลค่าตามบญัชีอยา่งมีนยัสาํคญั และอาจจะมีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึน
เพิ่มเติม หากกลุ่มบริษทัและบริษทัไม่สามารถดาํเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้
 

3. เกณฑ์การจัดทํางบการเงิน 
 

(ก) เกณฑ์การถอืปฏิบัติ 
 

งบการเงินน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ภายใตพ้ระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 
และแสดงรายการตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้โดยกระทรวงพาณิชย ์ลงวนัท่ี 11 ตุลาคม 2559 เร่ือง 
กาํหนดรายการย่อท่ีตอ้งมีในงบการเงิน (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2559 และตามกฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการ
กาํกบัหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 

 
(ข) เกณฑ์การวัดมูลค่า 

 
งบการเงินน้ีจดัทาํข้ึนโดยถือหลกัเกณฑก์ารบนัทึกตามราคาทุนเดิม ยกเวน้ท่ีกล่าวไวใ้นนโยบายการบญัชี  

 
(ค) สกลุเงินที่ใช้ในการดาํเนินงานและนําเสนองบการเงิน 

 
งบการเงินน้ีจดัทาํและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการดาํเนินงานของบริษทั ขอ้มูล
ทางการเงินทั้งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อให้แสดงเป็นหลกัพนั ยกเวน้ท่ีระบุไวเ้ป็น      
อยา่งอ่ืน 
 

 (ง) การใช้วิจารณญาณและการประมาณการ 
 

ในการจัดทาํงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารต้องใช้วิจารณญาณ การ
ประมาณและขอ้สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการกาํหนดนโยบายการบญัชีและการรายงาน
จาํนวนเงินท่ีเก่ียวกบั สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย  ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณไว ้
 
ประมาณการและขอ้สมมติฐานท่ีใชใ้นการจดัทาํงบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอยา่งต่อเน่ือง  การปรับประมาณ
การทางบญัชีจะบนัทึกโดยวิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไป 



6 

 

ข้อสมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ 
 

ขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้สมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการท่ีสาํคญัซ่ึงมีความเส่ียงอยา่งมีนยัสาํคญัท่ีเป็น
เหตุใหต้อ้งมีการปรับปรุงจาํนวนเงินท่ีรับรู้ในงบการเงิน ซ่ึงไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปน้ี  

 
 

หมายเหตุขอ้ 2 (จ) การดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ือง 
หมายเหตุขอ้ 16 การทดสอบการดอ้ยค่าเก่ียวกบัการใชข้อ้สมมติท่ีสาํคญัในการ

ประมาณการมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน 
หมายเหตุขอ้ 18 การรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินได ้การคาดการณ์กาํไรทางภาษีในอนาคตท่ี

จะนาํขาดทุนทางภาษีไปใชป้ระโยชน์ 
หมายเหตุขอ้ 24 การวดัมูลค่าของภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ ท่ีกาํหนดไว้

เก่ียวกบัขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั 

หมายเหตุขอ้ 33 การรับรู้รายการและการประเมินหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน เก่ียวกบัขอ้
สมมติสาํคญัของความเป็นไปไดท่ี้จะสูญเสียทรัพยากรและความ
น่าจะเป็นของมูลค่าความเสียหาย 

 
การวัดมูลค่ายุติธรรม  
 
นโยบายการบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทั/กลุ่มบริษทัหลายขอ้กาํหนดให้มีการวดัมูลค่ายุติธรรมทั้ง
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน 
 
บริษทั/กลุ่มบริษทักาํหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเก่ียวกบัการวดัมูลค่ายุติธรรม กรอบแนวคิดน้ีรวมถึง
กลุ่มผูป้ระเมินมูลค่าซ่ึงมีความรับผิดชอบโดยรวมต่อการวดัมูลค่ายุติธรรมท่ีมีนัยสําคญั รวมถึงการวดัมูลค่า
ยติุธรรมระดบั 3 และรายงานโดยตรงต่อผูบ้ริหารสูงสุดทางดา้นการเงิน 
 
กลุ่มผูป้ระเมินมูลค่ามีการทบทวนขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได ้และปรับปรุงการวดัมูลค่าท่ีมีนัยสําคญัอย่าง
สมํ่าเสมอ หากมีการใชข้อ้มูลจากบุคคลท่ีสามเพ่ือวดัมูลค่ายติุธรรม เช่น ราคาจากนายหนา้ หรือการตั้งราคา กลุ่ม
ผูป้ระเมินไดป้ระเมินหลกัฐานท่ีไดม้าจากบุคคลท่ีสามท่ีสนับสนุนขอ้สรุปเก่ียวกบัการวดัมูลค่ารวมถึงการจดั
ระดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมวา่เป็นไปตามท่ีกาํหนดไวใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงินอยา่งเหมาะสม  
 
ประเดน็ปัญหาของการวดัมูลค่าท่ีมีนยัสาํคญัจะถูกรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั/กลุ่มบริษทั 
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เม่ือวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน บริษทั/กลุ่มบริษทัไดใ้ชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดใ้ห้มากท่ีสุด
เท่าท่ีจะทาํไดมู้ลค่ายุติธรรมเหล่าน้ีถูกจดัประเภทในแต่ละลาํดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมตามขอ้มูลท่ีใช้ในการ
ประเมินมูลค่า ดงัน้ี  
 ขอ้มูลระดบั 1  เป็นราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพยห์รือ

หน้ีสินอยา่งเดียวกนั 
 ข้อมูลระดับ 2  เป็นข้อมูลอ่ืนท่ีสังเกตได้โดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรือโดยอ้อม (เช่น ได้มาจากราคา) 

สาํหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 
 ขอ้มูลระดบั 3  เป็นขอ้มูลสําหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีไม่ไดม้าจากขอ้มูลท่ีสังเกตได ้(ขอ้มูลท่ีไม่สามารถ

สงัเกตได)้ 
หากขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินถูกจดัประเภทลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม
ท่ีแตกต่างกนั การวดัมูลค่ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจดัประเภทในภาพรวมในระดบัเดียวกนัตามลาํดบัชั้นของ
มูลค่ายติุธรรมของขอ้มูลท่ีอยูใ่นระดบัตํ่าสุดท่ีมีนยัสาํคญัสาํหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมโดยรวม 
 

บริษทั/กลุ่มบริษทัรับรู้การโอนระหว่างลาํดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีเกิดการ
โอนข้ึน 
 

ขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัขอ้สมมติฐานท่ีใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม อยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงิน ดงัต่อไปน้ี 
 

 หมายเหตุขอ้ 32  เคร่ืองมือทางการเงิน 
 
(จ) การชําระบัญชีและการส้ินสุดการจัดทํางบการเงนิรวมของบริษทั สหวิริยาสตีลอินดสัตรี ยเูค จาํกดั และงบการเงิน

ของบริษทั สหวิริยาสตีลอินดสัตรี ยเูค จํากดั  
 
บริษทั สหวิริยาสตีลอินดสัตรี ยูเค จาํกดั เป็นผูผ้ลิตเหล็กและเหล็กแท่งแบนครบวงจร จากผลการดาํเนินงาน
ขาดทุนท่ีผ่านมาและการลดลงของราคาเหล็กโลกอยา่งต่อเน่ืองทาํให้ ในปี 2558 บริษทั สหวิริยาสตีลอินดสัตรี 
ยเูค จาํกดั ไดห้ยดุการผลิตเหล็กแท่งแบน และผูช้าํระบญัชีไดถู้กแต่งตั้งและเขา้มาควบคุม ส่งผลให้บริษทัไม่มี
อาํนาจในการควบคุมต่อธุรกิจหรือการดาํเนินงานของ บริษทั สหวิริยาสตีลอินดสัตรี ยูเค จาํกดั อีกต่อไป ดว้ย
เหตุดงักล่าวสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของบริษทั สหวิริยาสตีลอินดสัตรี ยเูค จาํกดั ถูกตดัรายการออกจากงบการเงิน
รวมและถูกแทนท่ีดว้ยการรับรู้รายการเงินลงทุนในบริษทั สหวิริยาสตีลอินดสัตรี ยูเค จาํกดั ซ่ึงถูกตดัจาํหน่าย
เตม็จาํนวนดว้ยมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน ในระหวา่งปี 2558 
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ส่วนไดเ้สียสุทธิและมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนในบริษทั สหวิริยาสตีลอินดสัตรี ยเูค จาํกดั ไดจ้ดัประเภทเป็น
สินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือจาํหน่ายในงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม และ 2562 และ 2561 ดังต่อไปนี ้

 
  หน่วย : พนับาท
 สดัส่วนความ

เป็นเจา้ของ ราคาทุน การดอ้ยค่า 
ราคาทุน-
สุทธิ

 (ร้อยละ)  
เงินลงทุนบริษทั สหวิริยาสตีลอินดสัตรี 

ยเูค จาํกดั 
 

100
 

27,481,792
 

27,481,792 
  

-
 

(ฉ) มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 
 

1) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เร่ิมมีผลบังคบัใช้ในปีปัจจบัุน 
 
ในระหวา่งปีกลุ่มบริษทัและบริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบบัใหม่ จาํนวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงิน
ท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึนเพื่อใหมี้เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่ง
ประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายใหช้ดัเจนเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสําคญัต่อ
งบการเงินของกลุ่มบริษทัและบริษทั อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ซ่ึงได้มีการ
เปล่ียนแปลงหลกัการสาํคญั สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายไดจ้ากสญัญาท่ีทาํกบัลูกคา้ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 ใช้แทนมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการบญัชีท่ี
เก่ียวขอ้งต่อไปน้ี 

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

การตีความมาตรฐานการบัญชี  
ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้- รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริการโฆษณา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้
ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สญัญาสาํหรับการก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย์
ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้
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กลุ่มบริษทัและบริษทัตอ้งใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 กบัสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ทุกสัญญา 
ยกเวน้สัญญาท่ีอยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบญัชีฉบบัอ่ืน มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้าํหนดหลกัการ 5 ขั้นตอน 
สาํหรับการรับรู้รายไดท่ี้เกิดข้ึนจากสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ โดยกิจการจะรับรู้รายไดใ้นจาํนวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิง
ตอบแทนท่ีกิจการคาดว่าจะมีสิทธิได้รับจากการแลกเปล่ียนสินคา้หรือบริการท่ีได้ส่งมอบให้แก่ลูกคา้ และ
กาํหนดให้กิจการตอ้งใชดุ้ลยพินิจและพิจารณาขอ้เท็จจริงและเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดในการพิจารณาตาม
หลกัการในแต่ละขั้นตอน 
 
2)  มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือ

หลังวันที่ 1 มกราคม 2563 

สภาวิชาชีพบญัชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัใหม่ ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 
2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ดงักล่าวไดมี้การเปล่ียนแปลงหลกัการสําคญัซ่ึง สามารถสรุป
ไดด้งัน้ี 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบดว้ยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน 
จาํนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 
มาตรฐานการบัญชี 
ฉบบัท่ี 32 การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 การชาํระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ กาํหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทและการวดัมูลค่า
เคร่ืองมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตดัจาํหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทาง
การเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลกัการเก่ียวกบั
วิธีการคาํนวณการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน 
และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทาง
การเงิน และเม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใช ้จะทาํให้มาตรฐานการบญัชี การตีความ
มาตรฐานการบญัชี และแนวปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 
 
ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัและบริษทัอยูร่ะหว่างการประเมินผลกระทบต่องบการเงินมาตรฐานในปีท่ี
เร่ิมนาํมาตรฐานกลุ่มดงักล่าวมาถือปฏิบติั 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 ใช้แทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า และการ
ตีความมาตรฐานบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้าํหนดหลกัการของการรับรู้รายการ การวดัมูลค่า การ
แสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า และกาํหนดให้ผูเ้ช่ารับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินสาํหรับสัญญา
เช่าทุกรายการท่ีมีระยะเวลาในการเช่ามากกวา่ 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าตํ่า 

การบญัชีสาํหรับผูใ้หเ้ช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระสาํคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 ผูใ้หเ้ช่ายงัคง
ต้องจัดประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนโดยใช้หลักการเช่นเดียวกันกับ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี  17 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ฉบับท่ี  16 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี
ดงัต่อไปน้ี 

 
มาตรฐานการบัญชี
ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2561) สญัญาเช่า
การตีความมาตรฐานการบัญชี 
ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2561)  สญัญาเช่าดาํเนินงาน - ส่ิงจูงใจใหแ้ก่ผูเ้ช่า
ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2561) การประเมินเน้ือหาสญัญาเช่าท่ีทาํข้ึนตามรูปแบบกฎหมาย 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2561) การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือไม่ 

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัและบริษทั อยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิม
นาํมาตรฐานฉบบัน้ีมาถือปฏิบติั 
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4. การแก้ไขข้อผดิพลาดและจัดประเภทรายการใหม่ 
 

ในระหวา่งปีปัจจุบนั บริษทัมีการแกไ้ขขอ้ผดิพลาดดงัต่อไปน้ี 
 
ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 25 บริษทัมีหน้ีสินจากสญัญาคํ้าประกนัโดยมีหลกัประกนัเป็น
ทรัพยสิ์นของบริษทั สหวิริยาอินดสัตรี ยเูค จาํกดั ในประเทศองักฤษท่ียงัอยูร่ะหวา่งประเมินมูลค่าท่ีจะไดรั้บให้
สูงสุด เพื่อให้ผูกู้อ้าจจะไดรั้บคืนชาํระหน้ีบางส่วนในอนาคตทาํให้หน้ีสินตามแผนฟ้ืนฟูยงัไม่มีความแน่นอนปี
ปัจจุบนัผูบ้ริหารของบริษทัไดพ้ิจารณาแลว้วา่ทรัพยสิ์นท่ีประกนัดงักล่าว มูลค่าท่ีจะไดรั้บคืนมีจาํนวนท่ีไม่เป็น
สาระสาํคญัเม่ือเทียบกบัหน้ีสินจากการทาํสัญญาคํ้าประกนัจึงตดัสินใจไม่นาํมาพิจารณาและ ตามท่ีไดก้ล่าวใน
หมายเหตุ 23 มีเจา้หน้ีรายหน่ึงไดย้ื่นอุทธรณ์คาํสั่งเห็นชอบดว้ยแผนฟ้ืนฟูกิจการต่อศาลอุทธรณ์คดีชาํนญัพิเศษ 
ซ่ึงต่อมาเม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2562 ศาลฎีกามีคาํสั่งไม่อนุญาตให้เจา้หน้ีรายดงักล่าวฎีกา และ เม่ือภาระหน้ี
ตามแผนฟ้ืนฟู มีความชดัเจน บริษทัจึงไดท้าํการปรับปรุงภาระหน้ีสินตามแผนฟ้ืนฟูใหม่ โดยทาํการปรับปรุง
ภาระหน้ีและค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียยอ้นหลงัเพ่ือใหส้ามารถเปรียบเทียบกนัได ้
 
นอกจากน้ีบริษทัทาํการปรับปรุงการโอนจดัประเภทดอกเบ้ียคา้งจ่ายภายใตแ้ผนฟ้ืนฟูกิจการและเงินกูย้ืมจาก
สถาบนัการเงินและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัไปเป็นภาระหน้ีสินภายใตแ้ผนฟ้ืนฟู 
 
จาํนวนเงินของการปรับปรุงแกไ้ขขอ้ผิดพลาดมีผลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไร
ขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน ดงัน้ี 

 



12 

(หน่วย:พนับาท) 
งบการเงินรวม

 31 ธนัวาคม 2561 1 มกราคม 2561
 

ยอดที่เคยรายงานไว้ แกไ้ขขอ้ผดิพลาด
ยอดหลงัแกไ้ข
ขอ้ผดิพลาด ยอดที่เคยรายงานไว้ แกไ้ขขอ้ผดิพลาด

ยอดหลงัแกไ้ข
ขอ้ผดิพลาด 

งบแสดงฐานะการเงิน

หนีส้ิน 

ภาระหนี้สินภายใตแ้ผนฟื้นฟูกิจการ  

ที่ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ่งปี - 1,618,299 1,618,299 - 1,597,737 1,597,737 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

ที่ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ่งปี 1,045,962 (1,045,962) - 1,038,620 (1,038,620) - 

เจา้หนี้อื่นภายใตแ้ผนฟื้นฟูกิจการที่ถึง 

กาํหนดชาํระภายในหนึ่งปี 61,279 (61,279) - 60,633 (60,633) - 

ประมาณการหนี้สินภายใตส้ญัญาคํ้าประกนั 

ที่ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ่งปี 511,059 (511,059) - 498,485 (498,485) - 
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(หน่วย:พนับาท) 
งบการเงินรวม

 31 ธนัวาคม 2561 1 มกราคม 2561
 

ยอดที่เคยรายงานไว้ แกไ้ขขอ้ผดิพลาด
ยอดหลงัแกไ้ข
ขอ้ผดิพลาด ยอดที่เคยรายงานไว้ แกไ้ขขอ้ผดิพลาด

ยอดหลงัแกไ้ข
ขอ้ผดิพลาด 

งบแสดงฐานะการเงิน

หนีส้ิน 

ภาระหนี้สินภายใตแ้ผนฟื้นฟู - 57,061,855 57,061,855 - 60,658,836 60,658,836 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 21,057,748 (21,057,748) - 23,319,835 (23,319,835) - 

เจา้หนี้อื่นภายใตแ้ผนฟื้นฟูกิจการ 1,784,075 (1,784,075) - 1,853,026 (1,853,026) - 

ประมาณการหนี้สินภายใตส้ญัญาคํ้าประกนั 24,087,184 (24,087,184) - 25,476,910 (25,476,910) - 

ดอกเบี้ยคา้งจ่ายภายใตแ้ผนฟื้นฟูกิจการ 9,073,957 (9,073,957) - 8,277,827 (8,277,827) - 

ส่วนของเจ้าของ  

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ 

ขาดทุนสะสมยงัไม่จดัสรร (40,474,693) (1,058,891) (41,533,584) (40,667,235) (1,731,237) (42,398,472) 

งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

กาํไรจากอตัราแลกเปลี่ยน 338,163 (223,591) 114,572 - - - 

ตน้ทุนทางการเงิน 905,136 (895,937) 9,199 - - - 
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(หน่วย:พนับาท) 
งบการเงินเฉพาะกิจการ

 31 ธนัวาคม 2561 1 มกราคม 2561
 

ยอดที่เคยรายงานไว้ แกไ้ขขอ้ผดิพลาด
ยอดหลงัแกไ้ข
ขอ้ผดิพลาด ยอดที่เคยรายงานไว้ แกไ้ขขอ้ผดิพลาด

ยอดหลงัแกไ้ข
ขอ้ผดิพลาด 

งบแสดงฐานะการเงิน

หนีส้ิน 

ภาระหนี้สินภายใตแ้ผนฟื้นฟูกิจการ  

ที่ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ่งปี - 1,626,290 1,626,290 - 1,605,728 1,605,728 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

ที่ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ่งปี 1,045,962 (1,045,962) - 1,038,620 (1,038,620) - 

เจา้หนี้อื่นภายใตแ้ผนฟื้นฟูกิจการที่ถึง  

กาํหนดชาํระภายในหนึ่งปี 61,279 (61,279) - 60,633 (60,633) - 

ประมาณการหนี้สินภายใตส้ญัญาคํ้าประกนั  

ที่ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ่งปี 511,059 (511,059) - 498,485 (498,485) - 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั 7,991 (7,991) - 7,991 (7,991) - 
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(หน่วย:พนับาท) 
งบการเงินเฉพาะกิจการ

 31 ธนัวาคม 2561 1 มกราคม 2561
 

ยอดที่เคยรายงานไว้ แกไ้ขขอ้ผดิพลาด
ยอดหลงัแกไ้ข
ขอ้ผดิพลาด ยอดที่เคยรายงานไว้ แกไ้ขขอ้ผดิพลาด

ยอดหลงัแกไ้ข
ขอ้ผดิพลาด 

งบแสดงฐานะการเงิน

หนีส้ิน 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 21,057,748 (21,057,748) - 23,319,835 (23,319,835) - 

เจา้หนี้อื่นภายใตแ้ผนฟื้นฟูกิจการ 1,784,075 (1,784,075) - 1,853,026 (1,853,026) - 

ประมาณการหนี้สินภายใตส้ญัญาคํ้าประกนั 24,087,184 (24,087,184) - 25,476,910 (25,476,910) - 

ดอกเบี้ยคา้งจ่ายภายใตแ้ผนฟื้นฟูกิจการ 9,073,957 (9,073,957) - 8,277,827 (8,277,827) - 

ส่วนของเจ้าของ   

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของเจา้ของ  

ขาดทุนสะสมยงัไม่จดัสรร (40,377,182) (1,058,891) (41,436,073) (40,683,209) (1,731,237) (42,414,446) 

งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น  

กาํไรจากอตัราแลกเปลี่ยน 337,973 (223,591) 114,382 - - - 

ตน้ทุนทางการเงิน 900,429 (895,937) 4,492 - - - 
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5. นโยบายการบัญชีท่ีสําคญั 

 
นโยบายการบญัชีท่ีนาํเสนอดงัต่อไปน้ีไดถื้อปฏิบติัโดยสมํ่าเสมอสาํหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาท่ีรายงาน  
 

(ก) เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินรวม 
 
งบการเงินรวมประกอบดว้ยงบการเงินของบริษทั บริษทัย่อย (รวมกนัเรียกว่า“กลุ่มบริษทั”) และการร่วมคา้  
และส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในการร่วมคา้ 

 
การรวมธุรกิจ 
 
กลุ่มบริษทับนัทึกบญัชีสาํหรับการรวมธุรกิจตามวิธีซ้ือ เม่ือการควบคุมถูกโอนไปยงักลุ่มบริษทั ยกเวน้ในกรณีท่ี
เป็นการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 
 
การควบคุมเกิดข้ึนเม่ือกลุ่มบริษทัเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผนัแปรจากการเก่ียวขอ้งกบักิจการนั้นและมี
ความสามารถในการใชอ้าํนาจเหนือกิจการนั้นทาํให้เกิดผลกระทบต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริษทั 
วนัท่ีซ้ือกิจการคือวนัท่ีอาํนาจในการควบคุมนั้นไดถู้กโอนไปยงัผูซ้ื้อ  การกาํหนดวนัท่ีซ้ือกิจการและการระบุ
เก่ียวกบัการโอนอาํนาจควบคุมจากฝ่ายหน่ึงไปยงัอีกฝ่ายหน่ึงตอ้งใชดุ้ลยพินิจเขา้มาเก่ียวขอ้ง  
 
ค่าความนิยมถูกวดัมูลค่า ณ วนัท่ีซ้ือ โดยวดัจากมูลค่ายุติธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ซ่ึงรวมถึงการรับรู้
จาํนวนส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมในผูถู้กซ้ือหักดว้ยมูลค่าสุทธิ (มูลค่ายติุธรรม) ของสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้
ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมาซ่ึงวดัมูลค่า ณ วนัท่ีซ้ือ 
 
ส่ิงตอบแทนท่ีโอนใหต้อ้งวดัดว้ยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์โอนไป  หน้ีสินท่ีกลุ่มบริษทัก่อข้ึนเพื่อจ่ายชาํระ
ใหแ้ก่เจา้ของเดิม และส่วนไดเ้สียในส่วนของเจา้ของท่ีออกโดยกลุ่มบริษทั ทั้งน้ี ส่ิงตอบแทนท่ีโอนใหย้งัรวมถึง
มูลค่ายติุธรรมของหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนและมูลค่าของโครงการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑท่ี์ออกแทนโครงการของ 
ผูถู้กซ้ือเม่ือรวมธุรกิจ หากการรวมธุรกิจมีผลให้ส้ินสุดความสัมพนัธ์ของโครงการเดิมระหว่างกลุ่มบริษทัและ 
ผูถู้กซ้ือให้ใช้ราคาท่ีตํ่ากว่าระหว่างมูลค่าจากการยกเลิกสัญญาตามท่ีระบุในสัญญาและมูลค่าองค์ประกอบ 
นอกตลาดไปหกัจากส่ิงตอบแทนท่ีโอนใหแ้ละรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายอ่ืน  
 
หากมีการออกโครงการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์(โครงการทดแทน) เพื่อแลกเปล่ียนกบัโครงการท่ีพนกังานของ 
ผูถู้กซ้ือถืออยู่ (โครงการผูถู้กซ้ือ) ข้ึนอยู่กบัตน้ทุนบริการในอดีต ผูซ้ื้อตอ้งวดัส่วนของโครงการทดแทนดว้ย
มูลค่าตามราคาตลาดซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของส่ิงตอบแทนท่ีโอน หากมีขอ้กาํหนดเก่ียวกบัการทาํงานในอนาคต 
ผลต่างระหว่างมูลค่าซ่ึงรวมอยู่ในส่ิงตอบแทนท่ีโอนไปและราคาตลาดของโครงการทดแทน รับรู้เป็น
ผลตอบแทนพนกังานภายหลงัการรวมธุรกิจ 
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หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนของบริษทัท่ีถูกซ้ือท่ีรับมาจากการรวมธุรกิจ รับรู้เป็นหน้ีสินหากมีภาระผกูพนัในปัจจุบนัซ่ึง
เกิดข้ึนจากเหตุการณ์ในอดีต และสามารถวดัมูลค่ายติุธรรมไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 
 
กลุม่บริษทัวดัมูลค่าส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมตามอตัราส่วนไดเ้สียในสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้าจากผูถู้กซ้ือ 
 
ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือของกลุ่มบริษทัท่ีเกิดข้ึนซ่ึงเป็นผลมาจากการรวมธุรกิจ เช่น ค่าท่ีปรึกษากฎหมาย 
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพและค่าท่ีปรึกษาอ่ืนๆ ถือเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดข้ึน 
 
บริษัทย่อย 
 

บริษทัย่อยเป็นกิจการท่ีอยู่ภายใตก้ารควบคุมของกลุ่มบริษทั  การควบคุมเกิดข้ึนเม่ือกลุ่มบริษทัเปิดรับหรือมี
สิทธิในผลตอบแทนผนัแปรจากการเก่ียวขอ้งกบักิจการนั้นและมีความสามารถในการใชอ้าํนาจเหนือกิจการนั้น
ทาํให้เกิดผลกระทบต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริษทั  งบการเงินของบริษทัย่อยได้รวมอยู่ในงบ
การเงินรวมนบัแต่วนัท่ีมีการควบคุมจนถึงวนัท่ีการควบคุมส้ินสุดลง  
 
ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม  
 
ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมตามอตัราส่วนไดเ้สียในสินทรัพยสุ์ทธิท่ี
ไดม้าจากผูถู้กซ้ือ 
 
การเปล่ียนแปลงส่วนไดเ้สียในบริษทัย่อยของกลุ่มบริษทัท่ีไม่ทาํให้กลุ่มบริษทัสูญเสียอาํนาจการควบคุมจะ
บนัทึกบญัชีโดยถือเป็นรายการในส่วนของเจา้ของ 
 
การสูญเสียการควบคุม 
 
เม่ือกลุ่มบริษทัสูญเสียการควบคุมในบริษทัยอ่ย กลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของบริษทัยอ่ยนั้น
ออก รวมถึงส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจการควบคุมและส่วนประกอบอ่ืนในส่วนของเจา้ของท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั
ยอ่ยนั้น กาํไรหรือขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการสูญเสียการควบคุมในบริษทัย่อยรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน ส่วนได้
เสียในบริษทัยอ่ยเดิมท่ียงัคงเหลืออยูใ่หว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีสูญเสียการควบคุม 
 
ส่วนได้เสียในเงินลงทุนท่ีบันทึกตามวิธีส่วนได้เสีย 
 
ส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในเงินลงทุนท่ีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สีย ประกอบดว้ยส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ 
 
การร่วมคา้เป็นการร่วมการงานท่ีกลุ่มบริษทัมีการควบคุมร่วมในการงานนั้น โดยมีสิทธิในสินทรัพยสุ์ทธิของ
การร่วมการงานนั้นมากกวา่การมีสิทธิในสินทรัพยแ์ละภาระผกูพนัในหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งกบัการร่วมการงานนั้น 
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ส่วนได้เสียในการร่วมคา้บนัทึกบญัชีตามวิธีส่วนไดเ้สีย โดยรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกดว้ยราคาทุนซ่ึงรวมถึง
ตน้ทุนการทาํรายการภายหลงัการรับรู้รายการเร่ิมแรก ส่วนแบ่งกาํไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนของเงินลงทุนท่ี
บนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทั จะถูกบนัทึกในงบการเงินรวมจนถึงวนัท่ีกลุ่มบริษทัสูญเสียความมี
อิทธิพลอยา่งมีนยัสาํคญั หรือการควบคุมร่วม 
 
การตัดรายการในงบการเงินรวม 
 
ยอดคงเหลือและรายการบญัชีระหวา่งกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายไดห้รือค่าใชจ่้ายท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงซ่ึงเป็นผลมา
จากรายการระหวา่งกิจการในกลุ่ม ถูกตดัรายการในการจดัทาํงบการเงินรวม  กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงซ่ึงเป็นผล
มาจากรายการกบัการร่วมคา้ถูกตดัรายการกบัเงินลงทุนเท่าท่ีกลุ่มบริษทัมีส่วนไดเ้สียในกิจการท่ีถูกลงทุนนั้น  
ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงถูกตดัรายการในลกัษณะเดียวกบักาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง แต่เท่าท่ีเม่ือไม่มีหลกัฐาน
การดอ้ยค่าเกิดข้ึน 
 

(ข) เงินตราต่างประเทศ  
 
รายการบัญชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 
 
รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าแต่ละสกุลเงินเป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั 
โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีรายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการ
ดาํเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนันั้น   
 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่เป็นตวัเงินซ่ึงเกิดจากรายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศซ่ึงบนัทึกตามเกณฑ ์
ราคาทุนเดิม แปลงค่าเป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ  
 

(ค) เคร่ืองมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพนัธ์  
 

เคร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์ไดถู้กนาํมาใชเ้พื่อจดัการความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงใน
อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ อตัราดอกเบ้ียและความเส่ียงจากราคาสินคา้โภคภณัฑ์ท่ีเกิดจากกิจกรรม
ดาํเนินงาน กิจกรรมจดัหาเงินและกิจกรรมลงทุน เคร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์ไม่ไดมี้ไวเ้พื่อคา้ 
อย่างไรก็ตาม ตราสารอนุพนัธ์ท่ีไม่เขา้เง่ือนไขการกาํหนดให้เป็นเคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียงถือเป็นรายการ 
เพื่อคา้ 
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(ง) การป้องกนัความเส่ียง 
 
การป้องกันความเส่ียงจากรายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศท่ีจะมีในอนาคต 
 
กาํไรหรือขาดทุนจากสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้และสัญญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศท่ีถูก
ใชใ้นการป้องกนัความเส่ียงของรายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนในอนาคต จะถูกบนัทึกรอ
ไวใ้นบญัชีจนกวา่รายการท่ีคาดไวเ้กิดข้ึน หากรายการท่ีไดรั้บการป้องกนัความเส่ียงไดรั้บการรับรู้เป็นสินทรัพย์
หรือหน้ีสิน รายการดงักล่าวจะไดรั้บการแปลงค่าโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนล่วงหนา้ตามสญัญา 
 
สินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีค่าเป็นเงินตราต่างประเทศ และไดรั้บการป้องกนัความเส่ียงดว้ยสัญญาซ้ือขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหนา้บนัทึกเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนล่วงหนา้ตามสญัญา 

 
 การป้องกันความเส่ียงจากอัตราดอกเบีย้ 

 
ผลต่างท่ีเกิดจากสญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียรับรู้และบนัทึกโดยปรับปรุงกบัดอกเบ้ียจ่ายของเงินกูย้มืท่ีไดรั้บ 
การป้องกนัความเส่ียงนั้น ในกรณีของสัญญาซ้ือขายอตัราดอกเบ้ียล่วงหนา้ จาํนวนเงินท่ีไดรั้บหรือจ่ายเม่ือชาํระ
ดว้ยเงินสด ซ่ึงเป็นกาํไรหรือขาดทุนจะถูกบนัทึกรอไวใ้นบญัชีและรับรู้ตลอดช่วงอายขุองสินทรัพยห์รือหน้ีสิน
ท่ีเป็นตวัเงินโดยการปรับปรุงกบัดอกเบ้ียรับหรือดอกเบ้ียจ่าย ในกรณีของสัญญาซ้ืออตัราดอกเบ้ียชนิดสามารถ
เลือกใช้สิทธิ ค่าธรรมเนียมหรือส่วนลดตามสัญญาจะรวมเป็นสินทรัพยอ่ื์นหรือหน้ีสินอ่ืนในงบแสดงฐานะ
การเงิน และจะตดับญัชีเป็นดอกเบ้ียรับหรือดอกเบ้ียจ่ายตลอดอายขุองสญัญา 
 

(จ) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบดว้ย เงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่อง
สูง และไม่มีขอ้จาํกดัในการเบิกใช ้

 
(ฉ) ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอื่น 

 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนแสดงในราคาตามใบแจง้หน้ีหกัค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 

 
 ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวติัการชาํระหน้ี และการคาดการณ์เก่ียวกบัการชาํระหน้ีใน

อนาคตของลูกคา้ ลูกหน้ีจะถูกตดัจาํหน่ายบญัชีเม่ือทราบวา่เป็นหน้ีสูญ 
 
(ช) สินค้าคงเหลือ 

 
สินคา้คงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากวา่ 
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ตน้ทุนของวตัถุดิบประเภทเหล็กแท่งแบนคาํนวณโดยใช้วิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนัก ตน้ทุนของวตัถุดิบประเภท
สินแร่คาํนวณโดยใช้วิธีเข้าก่อนออกก่อน สินค้าสําเร็จรูป คาํนวณโดยใช้วิธีเฉพาะเจาะจง ต้นทุนสินค้า
ประกอบดว้ย ตน้ทุนท่ีซ้ือ ตน้ทุนในการดดัแปลงหรือตน้ทุนอ่ืนเพ่ือให้สินคา้อยู่ในสถานท่ีและสภาพปัจจุบนั  
ในกรณีของสินคา้สาํเร็จรูปและสินคา้ระหวา่งผลิตท่ีผลิตเอง ตน้ทุนสินคา้ รวมการปันส่วนของค่าโสหุย้การผลิต
อยา่งเหมาะสมโดยคาํนึงถึงระดบักาํลงัการผลิตตามปกติ   
 

 มูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับเป็นการประมาณราคาท่ีจะขายได้จากการดาํเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายท่ีจาํเป็น
โดยประมาณในการขาย  

 
(ซ) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถอืไว้เพือ่ขาย 
 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพยท่ี์ยกเลิกซ่ึงประกอบดว้ยสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน) ท่ีคาดว่ามูลค่าตาม
บญัชีท่ีจะไดรั้บคืนส่วนใหญ่มาจากการขายมากกวา่มาจากการใชสิ้นทรัพยน์ั้นต่อไป จดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์
ถือไวเ้พ่ือขาย สินทรัพย ์(หรือส่วนประกอบของกลุ่มสินทรัพยท่ี์ยกเลิก) วดัมูลค่าดว้ยจาํนวนท่ีตํ่ากว่าระหว่าง
มูลค่าตามบญัชีกบัมูลค่ายติุธรรมหักตน้ทุนในการขาย ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสําหรับกลุ่มสินทรัพยท่ี์ยกเลิก
นาํไปปันส่วนให้กบัค่าความนิยมเป็นอนัดบัแรก แลว้จึงปันส่วนให้กบัยอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
ตามสัดส่วน ยกเวน้ไม่ปันส่วนรายการขาดทุนใหก้บัสินคา้คงเหลือและสินทรัพยท์างการเงิน ผลขาดทุนจากการ
ดอ้ยค่าสําหรับการลดมูลค่าในคร้ังแรกและผลกาํไรและขาดทุนจากการวดัมูลค่าในภายหลงัรับรู้ในกาํไรหรือ
ขาดทุน ผลกาํไรรับรู้ไม่เกินยอดผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสมท่ีเคยรับรู้ 
 

(ฌ) เงินลงทุน 
 

เงินลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วมค้า 
 
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วมคา้ ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท บันทึกบัญชีโดยใชว้ิธีราคา
ทุน ส่วนการบนัทึกบญัชีเงินลงทุนในการร่วมคา้ในงบการเงินรวมใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย 
 
การจาํหน่ายเงินลงทุน 
 
เม่ือมีการจาํหน่ายเงินลงทุน  ผลต่างระหว่างจาํนวนเงินสุทธิท่ีไดรั้บและมูลค่าตามบญัชีและรวมถึงกาํไรหรือ
ขาดทุนสะสมจากการตีราคาหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งท่ีเคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้น จะถูกบนัทึกในกาํไรหรือ
ขาดทุน 
 
ในกรณีท่ีกลุ่มบริษทัจาํหน่ายบางส่วนของเงินลงทุนท่ีถืออยู ่การคาํนวณตน้ทุนสําหรับเงินลงทุนท่ีจาํหน่ายไป
และเงินลงทุนท่ียงัถืออยูใ่ชว้ิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั ปรับใชก้บัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนท่ีเหลืออยูท่ั้งหมด 
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(ญ) สัญญาเช่าการเงิน  

 
กลุ่มบริษทัไดท้าํสัญญาขายเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์และเช่ากลบัคืนซ่ึงเขา้ลกัษณะเป็นสัญญาเช่าการเงิน ส่ิงตอบ
แทนจากการขายท่ีสูงกว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่ไดถู้กรับรู้เป็นรายไดโ้ดยทนัที แต่กลุ่มบริษทับนัทึก
รับรู้เป็นรายการรอตดับญัชีและทยอยตดัตลอดอายขุองสญัญาเช่า 
 
กลุ่มบริษทับนัทึกสัญญาเช่าทางการเงินเป็นสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบแสดงฐานะการเงินรวมดว้ยจาํนวนเท่ากบั
มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่า ณ วนัเร่ิมตน้ของสัญญาเช่า ค่าเช่าท่ีจ่ายชาํระจะปันส่วนเป็นส่วนของค่าใชจ่้าย
ทางการเงินและส่วนท่ีไปลดเงินตน้ ค่าใชจ่้ายทางการเงินจะปันส่วนไปสู่งวดต่างๆ ตลอดอายุสัญญาเช่าเพ่ือให้
อตัราดอกเบ้ียเม่ือเทียบกบัยอดหน้ีท่ีคงเหลืออยูใ่นแต่ละงวดมีอตัราคงท่ี 

 

(ฎ) ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 
 

การรับรู้และการวัดมูลค่า 
 
สินทรัพย์ท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของกิจการ 
 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์แสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า  
 
ราคาทุนรวมถึงตน้ทุนทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดม้าของสินทรัพย ์ตน้ทุนของการก่อสร้างสินทรัพยท่ี์กิจการ
ก่อสร้างเอง รวมถึงตน้ทุนของวสัดุ แรงงานทางตรง และตน้ทุนทางตรงอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัหาสินทรัพย์
เพื่อให้สินทรัพยน์ั้นอยู่ในสภาพท่ีพร้อมจะใชง้านไดต้ามความประสงค ์ ตน้ทุนในการร้ือถอน การขนยา้ย การ
บูรณะสถานท่ีตั้ งของสินทรัพยแ์ละต้นทุนการกู้ยืม สําหรับเคร่ืองมือท่ีควบคุมโดยลิขสิทธ์ิซอฟท์แวร์ซ่ึงไม่
สามารถทาํงานไดโ้ดยปราศจากลิขสิทธ์ิซอฟท์แวร์นั้นให้ถือว่าลิขสิทธ์ิซอฟท์แวร์ดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงของ
อุปกรณ์  
 
ส่วนประกอบของรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์แต่ละรายการท่ีมีอายกุารให้ประโยชน์ไม่เท่ากนัตอ้งบนัทึก          
แต่ละส่วนประกอบท่ีมีนยัสาํคญัแยกต่างหากจากกนั  
 
กาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการ
จาํหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยรับรู้สุทธิเป็นรายไดอ่ื้นในกาํไรหรือขาดทุน 
 
สินทรัพย์ท่ีเช่า 
 
การเช่าซ่ึงกลุ่มบริษทัไดรั้บส่วนใหญ่ของความเส่ียงและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพยสิ์นท่ีเช่านั้นๆ ให้
จดัประเภทเป็นสัญญาเช่าการเงิน  ส่วนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีไดม้าโดยทาํสัญญาเช่าการเงินบนัทึกเป็น
สินทรัพยด์ว้ยมูลค่ายติุธรรมหรือมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่จาํนวนใดจะ
ตํ่ากว่า หักดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า  ค่าเช่าท่ีชาํระจะแยกเป็นส่วนท่ีเป็นค่าใชจ่้ายทาง
การเงินและส่วนท่ีจะหกัจากหน้ีตามสัญญา เพื่อทาํใหอ้ตัราดอกเบ้ียแต่ละงวดเป็นอตัราคงท่ีสาํหรับยอดคงเหลือ
ของหน้ีสิน  ค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกโดยตรงในกาํไรหรือขาดทุน 
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ต้นทุนท่ีเกิดขึน้ในภายหลงั 
 
ตน้ทุนในการเปล่ียนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบญัชีของรายการท่ีดิน อาคารและ
อุปกรณ์  ถา้มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น 
และสามารถวดัมูลค่าตน้ทุนของรายการนั้นไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ  ช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัจาํหน่ายตาม
มูลค่าตามบญัชี  ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนในการซ่อมบาํรุงท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีเกิดข้ึนเป็นประจาํจะรับรู้ในกาํไร
หรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 

 
ค่าเส่ือมราคา 
 
ค่าเส่ือมราคาคาํนวณจากมูลค่าเส่ือมสภาพของรายการอาคาร และอุปกรณ์ ซ่ึงประกอบด้วยราคาทุนของ
สินทรัพยห์รือตน้ทุนในการเปล่ียนแทนอ่ืน หกัดว้ยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย ์ 

 
ค่าเส่ือมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนคํานวณ  โดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการใช้งาน
โดยประมาณของส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ต่ละรายการหรือตามหน่วยของผลผลิต  ประมาณการอายกุารให้
ประโยชน์ของสินทรัพยแ์สดงไดด้งัน้ี 
 
ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 5 ปี 
สิทธิการเช่าและส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่า 5 และ 10 ปี 
อาคารและส่ิงปลูกสร้างอ่ืน 5 และ 20 ปี 
เคร่ืองจกัร เคร่ืองมือและอุปกรณ์  

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

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

 
กลุ่มบริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาสาํหรับท่ีดินและสินทรัพยท่ี์อยูร่ะหวา่งการก่อสร้างและติดตั้ง 
 
วิธีการคิดค่าเส่ือมราคา อายกุารใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยแ์ละมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอยา่งนอ้ยท่ีสุดทุกส้ินรอบ
ปีบญัชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม 
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(ฏ) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีกลุ่มบริษทัซ้ือมาและมีอายกุารใชง้านจาํกดัแสดงในราคาทุนหักค่าตดัจาํหน่ายสะสมและ 
ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม 
 
รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการ 
 
รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพยเ์ม่ือก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต  โดยรวม
เป็นสินทรัพยท่ี์สามารถระบุได้ท่ีเก่ียวขอ้งนั้น  ค่าใช้จ่ายอ่ืนรวมถึงค่าความนิยมและตราผลิตภณัฑ์ท่ีเกิดข้ึน
ภายในรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 

 
ค่าตัดจาํหน่าย 
 
ค่าตดัจาํหน่ายคาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยห์รือจาํนวนอ่ืนท่ีใชแ้ทนราคาทุนหกัดว้ยมูลค่าคงเหลือ 
 
ค่าตดัจาํหน่ายรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซ่ึงโดยส่วนใหญ่จะสะท้อนรูปแบบท่ีคาดว่าจะได้รับ
ประโยชน์ในอนาคตจากสินทรัพยน์ั้นตามระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนซ่ึงไม่
รวมค่าความนิยม โดยเร่ิมตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเม่ือสินทรัพยน์ั้นพร้อมท่ีจะให้ประโยชน์ ระยะเวลาท่ี
คาดวา่จะไดรั้บประโยชน์สาํหรับปีปัจจุบนัและปีเปรียบเทียบแสดงไดด้งัน้ี 
 
ค่าลิขสิทธ์ิซอฟทแ์วร์ 3 - 10 ปี 
 
วิธีการตดัจาํหน่าย  ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์และมูลค่าคงเหลือ จะไดรั้บการทบทวนทุกส้ินรอบปี
บญัชีและปรับปรุงตามความเหมาะสม 
 

(ฐ) การด้อยค่า 
 

ยอดสินทรัพยต์ามบญัชีของกลุ่มบริษทัไดรั้บการทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานวา่มีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่ 
ในกรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ีจะทาํการประมาณมูลค่าสินทรัพยท่ี์คาดวา่จะไดรั้บคืน สาํหรับค่าความนิยมและสินทรัพยไ์ม่
มีตวัตนท่ีมีอายกุารใหป้ระโยชน์ไม่ทราบแน่นอน หรือยงัไม่พร้อมใชง้าน จะประมาณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน
ทุกปี ในช่วงเวลาเดียวกนั  
 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้เม่ือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยห์รือมูลค่าตามบญัชีของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงิน
สดสูงกวา่มูลค่าท่ีจะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน  
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เม่ือมีการลดลงในมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินเผื่อขาย ซ่ึงไดบ้นัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้น และมีความ
ชดัเจนวา่สินทรัพยด์งักล่าวมีการดอ้ยค่า  ยอดขาดทุนซ่ึงเคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้นจะถูกบนัทึกในกาํไรหรือ
ขาดทุนโดยไม่ตอ้งปรับกบัยอดสินทรัพยท์างการเงินดงักล่าว  ยอดขาดทุนท่ีบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนเป็น
ผลต่างระหวา่งราคาทุนท่ีซ้ือกบัมูลค่ายติุธรรมในปัจจุบนัของสินทรัพย ์ หกัขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย์
ทางการเงินนั้นๆ ซ่ึงเคยรับรู้แลว้ในกาํไรหรือขาดทุน 
 
การคาํนวณมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน 
 
มูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของหลกัทรัพยท่ี์ถือไวจ้นกว่าจะครบกาํหนดท่ีบนัทึกโดยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย  
คาํนวณโดยการหามูลค่าปัจจุบนัของประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บในอนาคต คิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ี
แทจ้ริง 
 
มูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพยท์างการเงินสําหรับหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย คาํนวณโดยอา้งอิงถึงมูลค่า
ยติุธรรม 
 
มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงินหมายถึง มูลค่าจากการใชข้องสินทรัพย์
หรือมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยห์กัตน้ทุนในการขายแลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกวา่  ในการประเมินมูลค่าจากการใช้
ของสินทรัพย ์ ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลด
ก่อนคาํนึงภาษีเงินไดเ้พ่ือใหส้ะทอ้นมูลค่าท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนั ซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ี
มีต่อสินทรัพยส์ําหรับสินทรัพยท่ี์ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอ่ื์น จะพิจารณามูลค่าท่ี
คาดวา่จะไดรั้บคืนรวมกบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดท่ีสินทรัพยน์ั้นเก่ียวขอ้งดว้ย 
 
การกลบัรายการด้อยค่า 
 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงินจะถูกกลบัรายการ  เม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนเพ่ิมข้ึนใน
ภายหลงัและการเพ่ิมข้ึนนั้นสัมพนัธ์โดยตรงกบัขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีเคยรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน  สําหรับ
สินทรัพยท์างการเงินท่ีบนัทึกโดยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่ายและตราสารหน้ีท่ีจดัประเภทเป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 
การกลบัรายการจะถูกบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน ส่วนสินทรัพยท์างการเงินท่ีเป็นตราสารทุนท่ีจดัประเภทเป็น
หลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย การกลบัรายการจะถูกรับรู้โดยตรงในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงินอ่ืนๆ ท่ีเคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ 
ทุกวนัท่ีท่ีออกรายงานว่ามีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่ ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการ หากมีการ
เปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใช้ในการคาํนวณมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน  ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลบั
รายการเพียงเท่าท่ีมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่เกินกว่ามูลค่าตามบญัชีภายหลงัหักค่าเส่ือมราคาหรือค่าตดั
จาํหน่าย เสมือนหน่ึงไม่เคยมีการบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่ามาก่อน 
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(ฑ) หน้ีสินที่มีภาระดอกเบ้ีย 

 

หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียบนัทึกเร่ิมแรกในราคาทุนหักค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัการเกิดหน้ีสิน ภายหลงัจากการบนัทึก
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียจะบันทึกต่อมาโดยวิธีราคาทุนตัดจาํหน่าย  ผลต่างระหว่างยอดหน้ีเร่ิมแรกและ 
ยอดหน้ีเม่ือครบกาํหนดไถ่ถอนจะบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนตลอดอายกุารกูย้มืโดยใชว้ิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
 

(ฒ) การปรับโครงสร้างหน้ี 
 

การปรับโครงสร้างหน้ีท่ีมีปัญหาเป็นการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการชาํระหน้ี บริษทัตอ้งบนัทึกผลกระทบจากการ
ปรับโครงสร้างหน้ีนบัตั้งแต่วนัท่ีปรับโครงสร้างหน้ีจนถึงวนัครบกาํหนดของหน้ีตามเง่ือนไขใหม่ อยา่งไรกต็าม
ราคาตามบญัชีของหน้ี ณ วนัท่ีปรับโครงสร้างหน้ีจะไม่เปล่ียนแปลง 
จาํนวนท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตตามเง่ือนไขใหม่เป็นผลรวมของเงินทุกประเภทท่ีบริษทัสัญญาวา่จะจ่ายใหแ้ก่เจา้หน้ี
ในอนาคตตวัอยา่งเช่น เงินตน้ ดอกเบ้ีย และดอกเบ้ียคา้งจ่ายท่ีบริษทัตอ้งจ่ายชาํระตามเง่ือนไขใหม่ จาํนวนเงิน
ดงักล่าวตอ้งเป็นจาํนวนท่ีไม่มีการคิดลดใด ๆ ทั้งส้ิน บริษทัรับรู้กาํไรจากการปรับโครงสร้างหน้ีในแผนฟ้ืนฟู
กิจการในงบกาํไร(ขาดทุน)สําหรับหน้ีท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตตามเง่ือนไขในแผนฟ้ืนฟูกิจการตํ่ากว่าหน้ีคงเหลือ
ตามบญัชี หากในแผนฟ้ืนฟูกิจการกาํหนดยกหน้ีให้ ณ วนัท่ีศาลเห็นชอบดว้ยแผนฟ้ืนฟูกิจการหรือวนัท่ีบริษทั
ปฏิบติัไดค้รบถว้นตามแผนฟ้ืนฟูกิจการ 
นบัตั้งแต่วนัท่ีปรับโครงสร้างหน้ีจนถึงวนัครบกาํหนดของหน้ีตามเง่ือนไขใหม่ บริษทัตอ้งบนัทึกดอกเบ้ียจ่าย
โดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง(ซ่ึงเป็นอตัราคงท่ี) คูณดว้ยราคาตามบญัชีของหน้ี ณ วนัเร่ิมตน้ของแต่ละงวดอตัรา
ดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงท่ีใชใ้นการคาํนวณ คือ อตัราส่วนลดท่ีทาํให้มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายในอนาคต
ตามเง่ือนไขใหม่มีค่าเท่ากบัราคาตามบญัชีของหน้ี โดยจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตดงักล่าวตอ้งไม่รวม
จาํนวนหน้ีท่ีอาจเกิดข้ึนในภายหนา้ ซ่ึงบริษทัอาจตอ้งจ่ายหากเง่ือนไขบางประการท่ีระบุไวใ้นสญัญาไดเ้กิดข้ึน 
 

(ณ) เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอื่น 
 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนแสดงในราคาทุน 
 

(ด) ผลประโยชน์พนักงาน 
 
โครงการสมทบเงิน 
 
ภาระผูกพนัในการสมทบเขา้โครงการสมทบเงินจะถูกรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายพนักงานในกาํไรหรือขาดทุนในรอบ
ระยะเวลาท่ีพนักงานไดท้าํงานให้กบักิจการ การสมทบเงินล่วงหน้าจะถูกรับรู้เป็นสินทรัพยห์ากไดรั้บคืนเป็น
เงินสดหรือหกัจากการจ่ายในอนาคต 
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โครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไว้ 
 
ภาระผกูพนัสุทธิของกลุ่มบริษทัจากโครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวถู้กคาํนวณแยกต่างหากเป็นรายโครงการ
จากการประมาณผลประโยชน์ในอนาคตท่ีเกิดจากการทาํงานของพนักงานในงวดปัจจุบันและงวดก่อนๆ  
ผลประโยชน์ดงักล่าวไดมี้การคิดลดกระแสเงินสดเพ่ือใหเ้ป็นมูลค่าปัจจุบนั  
 
การคาํนวณภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวน้ั้นจดัทาํโดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีไดรั้บ
อนุญาตเป็นประจาํทุกปี โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้ ผลจากการคาํนวณอาจทาํให้กลุ่มบริษทัมี
สินทรัพยเ์กิดข้ึน ซ่ึงการรับรู้เป็นสินทรัพยจ์ะใชมู้ลค่าปัจจุบนัของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจท่ีมีในรูปของการไดรั้บ
คืนในอนาคตจากโครงการหรือการหักการสมทบเขา้โครงการในอนาคต ในการคาํนวณมูลค่าปัจจุบนัของ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจไดมี้การพิจารณาถึงความตอ้งการเงินทุนขั้นตํ่าสาํหรับโครงการต่าง ๆ ของกลุ่มบริษทั 
 
ในการวดัมูลค่าใหม่ของหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวสุ้ทธิ กาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยัจะถูกรับรู้รายการในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนทนัที กลุ่มบริษทักาํหนดดอกเบ้ียจ่ายของ
หน้ีสินผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวสุ้ทธิโดยใชอ้ตัราคิดลดท่ีใชว้ดัมูลค่าภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์ ณ ตน้
ปี โดยคาํนึงถึงการเปล่ียนแปลงใดๆ ในหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวสุ้ทธิซ่ึงเป็นผลมาจากการสมทบเงินและ
การจ่ายชาํระผลประโยชน์ ดอกเบ้ียจ่ายสุทธิและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการผลประโยชน์รับรู้รายการใน
กาํไรหรือขาดทุน  
 
เม่ือมีการเปล่ียนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปล่ียนแปลงในผลประโยชน์ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการบริการในอดีต หรือ กาํไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการตอ้งรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน
ทนัที กลุ่มบริษทัรับรู้กาํไรและขาดทุนจากการจ่ายชาํระผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกิดข้ึน 
 
ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน  
 
ภาระผกูพนัสุทธิของกลุ่มบริษทัท่ีเป็นผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานเป็นผลประโยชน์ในอนาคตท่ีเกิดจาก
การทาํงานของพนักงานในงวดปัจจุบนัและงวดก่อนๆ ซ่ึงผลประโยชน์น้ีไดคิ้ดลดกระแสเงินสดเพื่อให้เป็น
มูลค่าปัจจุบนั การวดัมูลค่าใหม่จะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน  
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ผลประโยชน์เม่ือเลิกจ้าง  
 
ผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้งจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือวนัใดวนัหน่ึงต่อไปน้ีเกิดข้ึนก่อน เม่ือกลุ่มบริษทัไม่สามารถ
ยกเลิกข้อเสนอการให้ผลประโยชน์ดังกล่าวได้อีกต่อไป หรือเม่ือกลุ่มบริษัทรับรู้ต้นทุนสําหรับการปรับ
โครงสร้าง หากระยะเวลาการจ่ายผลประโยชน์เกินกว่า 12 เดือนนับจากวันส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
ผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้งจะถูกคิดลดกระแสเงินสด  
 
ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 
 
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังานรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือพนกังานทาํงานให้ หน้ีสินรับรู้ดว้ยมูลค่าท่ีคาดว่าจะ
จ่ายชาํระ หากกลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัโดยอนุมานท่ีจะตอ้งจ่ายอนัเป็นผลมาจาก
การท่ีพนกังานไดท้าํงานใหใ้นอดีตและภาระผกูพนัน้ีสามารถประมาณไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล  
 

(ต) ประมาณการหน้ีสิน 
 
ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้ก็ต่อเม่ือกลุ่มบริษทัมีภาระหน้ีสินตามกฎหมายท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนัหรือท่ีก่อตวัข้ึนอนั
เป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนวา่ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ายไป
เพื่อชาํระภาระหน้ีสินดงักล่าว ประมาณการหน้ีสินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดท่ีจะจ่ายในอนาคตโดยใช้
อตัราคิดลดในตลาดปัจจุบนัก่อนคาํนึงถึงภาษีเงินได ้เพื่อให้สะทอ้นจาํนวนท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซ่ึง
แปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อหน้ีสิน ประมาณการหน้ีสินส่วนท่ีเพิ่มข้ึนเน่ืองจากเวลาท่ีผ่านไปรับรู้เป็น
ตน้ทุนทางการเงิน 
 
ประมาณการค่าใ ช้จ่ายจากสัญญาท่ีเสียเปรียบหรือก่อให้เกิดภาระ 
 
ประมาณการค่าใชจ่้ายของสัญญาท่ีเสียเปรียบหรือก่อให้เกิดภาระแก่กลุ่มบริษทัจะบนัทึกเม่ือประโยชน์ท่ีกลุ่ม
บริษทัพึงไดรั้บนอ้ยกวา่ตน้ทุนท่ีจาํเป็นในการดาํเนินการตามขอ้ผกูพนัในสญัญา การประมาณค่าใชจ่้ายรับรู้ดว้ย 
มูลค่าปัจจุบนัของตน้ทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนเม่ือส้ินสุดสญัญาหรือตน้ทุนสุทธิท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนเม่ือดาํเนินสญัญา
ต่อ แลว้แต่มูลค่าใดจะตํ่ากวา่ กลุ่มบริษทัรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีเกิดข้ึนจากสินทรัพยท่ี์ระบุไวใ้นสัญญา
ก่อนท่ีจะรับรู้และวดัมูลค่าประมาณการหน้ีสิน 
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(ถ) รายได้ 

 

รายไดท่ี้รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้ 
 
รายได้จากการขายสินค้า 
 
กลุ่มบริษทัรับรู้รายไดจ้ากการขายเม่ือไดโ้อนการควบคุมในสินคา้ใหลู้กคา้แลว้ กล่าวคือเม่ือมีการส่งมอบสินคา้
ไปให้กบัผูซ้ื้อแลว้ และจะไม่รับรู้รายไดถ้า้ฝ่ายบริหารยงัมีการควบคุมหรือบริหารสินคา้ท่ีขายไปแลว้นั้นหรือมี
ความไม่แน่นอนท่ีมีนยัสาํคญัในการไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินคา้หรือใหบ้ริการนั้น ไม่อาจวดั
มูลค่าของจาํนวนรายไดแ้ละตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ รายไดจ้ากการขายแสดงตามมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ 
หรือคาดวา่จะไดรั้บ หลงัจากหกัประมาณการสินคา้รับคืนและส่วนลด 
 
รายได้จากการให้บริการ 
 
กลุ่มบริษทัพิจารณาวา่สัญญาบริการ โดยส่วนใหญ่มีภาระท่ีตอ้งปฏิบติัภาระเดียว กลุ่มบริษทัรับรู้รายไดจ้ากการ
ใหบ้ริการตลอดช่วงเวลาท่ีใหบ้ริการ โดยใชว้ิธีปัจจยันาํเขา้ในการวดัขั้นความสาํเร็จของงานซ่ึงคาํนวณ โดยการ
เปรียบเทียบตน้ทุนงานบริการท่ีเกิดข้ึนแลว้จนถึงวนัส้ินงวดกบัตน้ทุนงานบริการทั้งหมดท่ีคาดว่าจะใชใ้นการ
ใหบ้ริการตามสญัญา 
 
กลุ่มบริษทัจะพิจารณาความน่าจะเป็นในการรับรู้รายไดท่ี้เกิดจากการเปล่ียนแปลงของสัญญา การเรียกร้องความ
เสียหาย ความล่าชา้ในการส่งมอบและค่าปรับตามสัญญา โดยจะรับรู้รายไดเ้ฉพาะในกรณีท่ีมีความเป็นไปได้
ค่อนขา้งแน่ในระดบัสูงมากกวา่จะไม่มีการกลบัรายการท่ีมีนยัสาํคญัของจาํนวนรายไดท่ี้รับรู้สะสม 
 
เม่ือมูลค่าและความสําเร็จของงานไม่สามารถวดัไดอ้ย่างสมเหตุสมผล รายไดจ้ะรับรู้ตามตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริงท่ี
คาดวา่จะไดรั้บคืนเท่านั้น 
 
เงินปันผลรับ 
 
เงินปันผลรับบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนในวนัท่ีกลุ่มบริษทัมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล 
 
ดอกเบีย้รับและรายได้อ่ืน 
 
ดอกเบ้ียรับและรายไดอ่ื้น กลุ่มบริษทับนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนตามเกณฑค์งคา้ง  
 
ค่านายหน้า 
 
สาํหรับรายการคา้ท่ีกลุ่มบริษทัเขา้ลกัษณะการเป็นตวัแทนมากกวา่การเป็นตวัการ กลุ่มบริษทัจะรับรู้รายไดด้ว้ย
จาํนวนเงินสุทธิเป็นค่านายหนา้ 



29 

 
(ท) ต้นทุนทางการเงิน 

 

ต้นทุนทางการเงินบันทึกโดยใช้วิธีอัตราดอกเบ้ียท่ีแท้จริงและประกอบด้วยดอกเบ้ียจ่ายของเงินกู้ยืมและ
ประมาณการหน้ีสินส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากเวลาท่ีผ่านไป และส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่าย ขาดทุนจากการ
จาํหน่ายสินทรัพยท์างการเงินท่ีถือไวเ้พ่ือขายขาดทุนจากมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินท่ีรับรู้ในกาํไร
หรือขาดทุน ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน (นอกเหนือลูกหน้ีการค้า) และขาดทุนจาก
เคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียงรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 
 
ตน้ทุนการกูย้ืมท่ีไม่ไดเ้ก่ียวกบัการไดม้า  การก่อสร้างหรือการผลิตสินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไขรับรู้ในกาํไรหรือ
ขาดทุน โดยใชว้ิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
 

(ธ) สัญญาเช่าดาํเนินงาน 
 
รายจ่ายภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ประโยชน์ท่ี
ไดรั้บตามสญัญาเช่า จะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเป็นส่วนหน่ึงของค่าเช่าทั้งส้ินตามสญัญาตลอดอายสุญัญาเช่า  
 
ค่าเช่าท่ีอาจเกิดข้ึนตอ้งนาํมารวมคาํนวณจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายตามระยะเวลาท่ีคงเหลือของสัญญาเช่า เม่ือ
ไดรั้บการยนืยนัการปรับค่าเช่า 
 
การจาํแนกประเภทสัญญาเช่า 
 
ณ วนัท่ีเร่ิมตน้ขอ้ตกลง กลุ่มบริษทัจะพิจารณาว่าขอ้ตกลงดงักล่าวประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือมีสัญญาเช่าเป็น
ส่วนประกอบหรือไม่ กลุ่มพิจารณาจากสินทรัพยท่ี์มีลกัษณะเฉพาะเจาะจง ถา้การปฏิบติัตามขอ้ตกลงนั้นข้ึนอยูก่บั 
การใชสิ้นทรัพยท่ี์มีลกัษณะเฉพาะเจาะจง และขอ้ตกลงนั้นจะนาํไปสู่สิทธิในการใชสิ้นทรัพย ์ถา้ทาํใหก้ลุ่มบริษทั
มีสิทธิในการควบคุมการใชสิ้นทรัพย ์ 
 
ณ วนัท่ีเร่ิมตน้ขอ้ตกลง หรือมีการประเมินขอ้ตกลงใหม่ กลุ่มบริษทัแยกค่าตอบแทนสําหรับสัญญาเช่าและ 
ส่วนท่ีเป็นองค์ประกอบอ่ืนโดยใชมู้ลค่ายุติธรรมเป็นเกณฑ์ในการแยก หากกลุ่มบริษทัสรุปว่าเป็นสัญญาเช่า
การเงิน แต่ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนดงักล่าวไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ ใหรั้บรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินในจาํนวนท่ีเท่ากบั
มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์มีลกัษณะเฉพาะเจาะจงนั้น หลงัจากนั้นจาํนวนหน้ีสินจะลดลงตามจาํนวนท่ีจ่าย 
และตน้ทุนทางการเงินตามนยัจากหน้ีสินจะรับรู้โดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษทั 
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(น) ภาษเีงินได้ 
 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปีประกอบดว้ยภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินได้
ของงวดปัจจุบนัและภาษีเงินได้รอการตดับัญชีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเวน้แต่ในส่วนท่ีเก่ียวกับรายการท่ี
เก่ียวขอ้งในการรวมธุรกิจ หรือ รายการท่ีรับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้หรือกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
 
ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัไดแ้ก่ภาษีท่ีคาดว่าจะจ่ายชาํระหรือไดรั้บชาํระ โดยคาํนวณจากกาํไรหรือขาดทุน
ประจาํปีท่ีตอ้งเสียภาษี โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดว่ามีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน ตลอดจนการ
ปรับปรุงทางภาษีท่ีเก่ียวกบัรายการในปีก่อนๆ  
 
ภาษีเงินได้รอการตดับัญชีบันทึกโดยคาํนวณจากผลแตกต่างชั่วคราวท่ีเกิดข้ึนระหว่างมูลค่าตามบัญชีของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินและจาํนวนท่ีใชเ้พ่ือความมุ่งหมายทางภาษี  ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะไม่ถูกรับรู้เม่ือเกิด
จากผลแตกต่างชัว่คราวต่อไปน้ี  การรับรู้ค่าความนิยมในคร้ังแรก  การรับรู้สินทรัพยห์รือหน้ีสินในคร้ังแรกซ่ึง
เป็นรายการท่ีไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อกาํไรขาดทุนทางบญัชีหรือทางภาษี และผล
แตกต่างท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและการร่วมคา้หากเป็นไปไดว้า่จะไม่มีการกลบัรายการในอนาคต
อนัใกล ้   
 
การวดัมูลค่าของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตอ้งสะทอ้นถึงผลกระทบทางภาษีท่ีจะเกิดจากลกัษณะวิธีการท่ีกลุ่ม
บริษทัคาดว่าจะไดรั้บผลประโยชน์จากสินทรัพยห์รือจะจ่ายชาํระหน้ีสินตามมูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ีส้ินรอบ
ระยะเวลาท่ีรายงาน  
 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีวดัมูลค่าโดยใชอ้ตัราภาษีท่ีคาดว่าจะใชก้บัผลแตกต่างชัว่คราวเม่ือมีการกลบัรายการ 
โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน  
 
ในการกาํหนดมูลค่าของภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  กลุ่มบริษทัตอ้งคาํนึงถึง
ผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษีท่ีไม่แน่นอนและอาจทาํใหจ้าํนวนภาษีท่ีตอ้งจ่ายเพ่ิมข้ึน และมีดอกเบ้ียท่ีตอ้ง
ชาํระ  กลุ่มบริษทัเช่ือว่าไดต้ั้งภาษีเงินไดค้า้งจ่ายเพียงพอสําหรับภาษีเงินไดท่ี้จะจ่ายในอนาคต ซ่ึงเกิดจากการ
ประเมินผลกระทบจากหลายปัจจยั รวมถึง การตีความทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต  การ
ประเมินน้ีอยู่บนพื้นฐานการประมาณการและขอ้สมมติฐาน และอาจจะเก่ียวข้องกับการตัดสินใจเก่ียวกับ
เหตุการณ์ในอนาคต ขอ้มูลใหม่ๆอาจจะทาํให้กลุ่มบริษทัเปล่ียนการตดัสินใจโดยข้ึนอยู่กบัความเพียงพอของ
ภาษีเงินไดค้า้งจ่ายท่ีมีอยู ่การเปล่ียนแปลงในภาษีเงินไดค้า้งจ่ายจะกระทบต่อค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นงวดท่ีเกิด
การเปล่ียนแปลง 
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สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหักกลบไดเ้ม่ือกิจการมีสิทธิ
ตามกฎหมายท่ีจะนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหักกลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและ
ภาษีเงินไดน้ี้ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนัสําหรับหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษี
ต่างกนั สําหรับหน่วยภาษีต่างกนันั้นกิจการมีความตั้งใจจะจ่ายชาํระหน้ีสินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวด
ปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพยแ์ละจ่ายชาํระหน้ีสินในเวลาเดียวกนั 
 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนว่ากาํไรเพ่ือเสียภาษีใน
อนาคตจะมีจาํนวนเพียงพอกบัการใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวดงักล่าว  สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดั
บญัชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าท่ีประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง  
 

(บ) การดาํเนินงานที่ยกเลิก 
 

การดาํเนินงานท่ียกเลิกเป็นส่วนประกอบของธุรกิจของกลุ่มบริษทั เป็นสายงานธุรกิจท่ีสาํคญัหรือเขตภูมิศาสตร์
ท่ีแยกต่างหากท่ียกเลิกหรือถือไวเ้พื่อขาย หรือเป็นบริษัทย่อยท่ีซ้ือมาเพ่ือขายต่อ โดยจัดประเภทเป็นการ
ดาํเนินงานท่ียกเลิกเม่ือมีการขาย หรือ เม่ือเขา้เง่ือนไขของการถือไวเ้พื่อขาย แลว้แต่เวลาใดจะเกิดข้ึนก่อน  เม่ือมี
การจดัประเภทเป็นการดาํเนินงานท่ียกเลิก งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จท่ีแสดงเปรียบเทียบจะถูกปรับปรุงใหม่
เสมือนวา่ส่วนงานนั้นไดถู้กยกเลิกตั้งแต่ตน้งวดท่ีนาํมาเปรียบเทียบ 

 
(ป) กาํไรต่อหุ้น 

 
กลุ่มบริษทัแสดงกาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานและกาํไรต่อหุ้นปรับลดสําหรับหุ้นสามญั กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
คาํนวณโดยการหารกาํไรหรือขาดทุนของผูถื้อหุ้นสามญัของกลุ่มบริษทั ด้วยจาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วง
นํ้าหนกัท่ีออกจาํหน่ายระหวา่งปี กาํไรต่อหุน้ปรับลดคาํนวณโดยการหารกาํไรหรือขาดทุนของผูถื้อหุน้สามญัท่ี
ปรับปรุงดว้ยจาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักท่ีออกจาํหน่ายและปรับปรุงดว้ยจาํนวนหุ้นสามญัท่ีซ้ือคืน 
และผลกระทบของตราสารท่ีอาจเปล่ียนเป็นหุน้สามญัปรับลดทั้งหมด  

 
(ผ) รายงานทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

 
ผลการดาํเนินงานของส่วนงานท่ีรายงานต่อประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารของกลุ่มบริษทั (ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุด
ดา้นการดาํเนินงาน) จะแสดงถึงรายการท่ีเกิดข้ึนจากส่วนงานดาํเนินงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการท่ีไดรั้บการ
ปันส่วนอยา่งสมเหตุสมผล 
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6. บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 

 

เพื่อวตัถุประสงคใ์นการจดัทาํงบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทั 
หากกลุ่มบริษทัมีอาํนาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพลอยา่งมีสาระสาํคญัต่อ
บุคคลหรือกิจการในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลบักนั โดยท่ีกลุ่มบริษทัมีควบคุม
เดียวกนัหรือการมีอิทธิพลอยา่งมีสาระสาํคญัเดียวกนั การเก่ียวขอ้งกนัน้ีอาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ  
 
ความสมัพนัธ์ท่ีมีกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัหรือผูบ้ริหารสาํคญั มีดงัน้ี 
 

ช่ือกิจการ 
ประเทศท่ีจัดตั้ง/

สัญชาติ ลักษณะความสัมพนัธ์ 
บริษทั ท่าเรือประจวบ จาํกดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ย บริษทัถือหุน้ร้อยละ 51.00 

  กรรมการร่วมกนั 
บริษทั เวสทโ์คสท ์เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ย บริษทัถือหุน้ร้อยละ 99.99    

กรรมการร่วมกนั 
บริษทั เหลก็แผน่รีดเยน็ไทย จาํกดั 

(มหาชน) 
ไทย เป็นการร่วมคา้ บริษทัถือหุน้ร้อยละ 35.19        

กรรมการร่วมกนั           
ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) ไทย ผูถื้อหุน้ในบริษทั 
ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) ไทย ผูถื้อหุน้ในบริษทั 
ธนาคารทิสโก ้จาํกดั (มหาชน) ไทย ผูถื้อหุน้ในบริษทั 
บริษทั เครือสหวิริยา จาํกดั ไทย ผูถื้อหุน้ในบริษทั มีกรรมการร่วมกนั และมี

กรรมการบริษทัถือหุน้ทางตรงและทางออ้ม 
Vanomet Holding AG สวิตเซอร์แลนด์ ผูถื้อหุน้และมีกรรมการร่วมกนั และมีกรรมการ

ร่วมกนัในบริษทัยอ่ย 
บริษทั สหวิริยา อินเตอร์ สตีล โฮลด้ิงส์ 
จาํกดั 

ไทย ผูถื้อหุ้นและมีกรรมการร่วมกนั และมีกรรมการ
ร่วมกันและมีกรรมการบริษทัถือหุ้นทางตรง
และทางออ้ม 

บริษทั เหลก็แผน่เคลือบไทย จาํกดั ไทย บริษทัเป็นผูถื้อหุน้และมีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั บางสะพานบาร์มิล จาํกดั  
    (มหาชน) 

ไทย มีกรรมการร่วมกนัและมีกรรมการบริษทัถือหุน้
ทางตรงและทางออ้ม 

บริษทั บี.เอส. เมทลั จาํกดั ไทย มีกรรมการร่วมกนัและมีกรรมการบริษทัถือหุ้น
ทางตรงและทางออ้ม 

บริษทั สหวิริยาเพลทมิล จาํกดั (มหาชน) ไทย มีกรรมการร่วมกนัและมีกรรมการบริษทัถือหุ้น
ทางตรงและทางออ้ม 
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ช่ือกิจการ 
ประเทศท่ีจัดตั้ง/

สัญชาติ ลักษณะความสัมพนัธ์ 
บริษทั ทรัพยสิ์น อาคารประภาวิทย ์จาํกดั ไทย มีกรรมการร่วมกนัและมีกรรมการบริษทัถือหุ้น

ทางตรงและทางออ้ม 
บริษทั อาคารเวสเทิร์น จาํกดั ไทย มีกรรมการร่วมกนัและมีกรรมการบริษทัถือหุ้น

ทางตรง 
บริษทั บริการจดัการสหวริิยา จาํกดั  ไทย มีกรรมการร่วมกนัและมีกรรมการบริษทัถือหุ้น

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

ไทย มีกรรมการร่วมกนัและมีกรรมการบริษทัถือหุ้น
ทางตรงและทางออ้ม 

บริษทั ไลน์ทรานสปอร์ต จาํกดั ไทย มีกรรมการบริษทัยอ่ยเป็นกรรมการร่วมกนัและมี
กรรมการบริษทัถือหุน้ทางตรงและทางออ้ม 

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

ทางตรงและทางออ้ม 
บริษทั ท่าเรือบางปะกง จาํกดั ไทย มีกรรมการร่วมกนัและมีกรรมการบริษทัถือหุ้น

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

ทางตรงและทางออ้ม 
บริษทั ไทยสตีลเซลล ์จาํกดั ไทย มีกรรมการร่วมกนัและมีกรรมการบริษทัถือหุ้น

ทางตรงและทางออ้ม 
บริษทั ประจวบพฒันาดีเวลลอปเมน้ท ์
จาํกดั 

ไทย มีกรรมการร่วมกนัและมีกรรมการบริษทัถือหุ้น
ทางตรงและทางออ้ม 

บริษทั เอส วี แอล คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 
    

ไทย มีผูถื้อหุ้นและกรรมการร่วมกนัและมีกรรมการ
บริษทัถือหุน้ทางตรงและทางออ้ม 

Sahaviriya Shipping Limited ฮ่องกง มีผูถื้อหุ้นและกรรมการร่วมกนัและมีกรรมการ
บริษทัถือหุน้ทางตรงและทางออ้ม 

Vanomet AG สวิตเซอร์แลนด์ มีผู ้ถือหุ้นร่วมกันและมีกรรมการร่วมกันใน
บริษทัยอ่ย 

Vanomet Finance AG สวิตเซอร์แลนด์ มีผูถื้อหุน้ร่วมกนัและมีกรรมการร่วมกนัใน
บริษทัยอ่ย 

Vanomet International AG  สวิตเซอร์แลนด์ มีผูถื้อหุน้ร่วมกนัและมีกรรมการร่วมกนัใน
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ช่ือกิจการ 
ประเทศท่ีจัดตั้ง/

สัญชาติ ลักษณะความสัมพนัธ์ 
บริษทัยอ่ย 

 
Atlantic Steel AG สวิตเซอร์แลนด์ มีผูถื้อหุน้ร่วมกนัและมีกรรมการร่วมกนัใน

บริษทัยอ่ย 
บริษทั บางปะกงเชพสตีล จาํกดั  ไทย มีกรรมการร่วมกนัและมีกรรมการบริษทัถือหุน้

ทางตรงและทางออ้ม 
บริษทั สตีลโพรเซสโฮลด้ิงส์ จาํกดั  ไทย มีกรรมการร่วมกนัและมีกรรมการบริษทัถือหุน้

ทางตรงและทางออ้ม 
บริษทั สหวิริยาแคปปิตอลโฮลด้ิงส์ จาํกดั ไทย มีกรรมการร่วมกนัและมีกรรมการบริษทัถือหุ้น

ทางตรงและทางออ้ม 
บริษทั ทรัพยสิ์น บางนา 26 จาํกดั ไทย มีกรรมการร่วมกนัและมีกรรมการบริษทัถือหุ้น

ทางตรงและทางออ้ม 
บริษทั พระราม 3 ท่าทราย จาํกดั  ไทย มีกรรมการร่วมกนัและมีกรรมการบริษทัถือหุ้น

ทางตรง 
บริษทั เคพี แคปปิตอล จาํกดั ไทย มีกรรมการร่วมกนัและมีกรรมการบริษทัถือหุ้น

ทางตรงและทางออ้ม 
บริษทั พิชยัเกษตรและท่ีดิน จาํกดั ไทย มีกรรมการร่วมกนัและมีกรรมการบริษทัถือหุ้น

ทางตรง 
บริษทั ลอง สตีล เทรดด้ิง จาํกดั  ไทย มีกรรมการร่วมกนัและมีกรรมการบริษทัถือหุ้น

ทางตรงและทางออ้ม 
บริษทั เครดิตฟองซิเอร์ สหวริิยา จาํกดั ไทย มีกรรมการร่วมกนัและมีกรรมการบริษทัถือหุ้น

ทางตรง 
บริษทั สหวิริยาออร์คิด จาํกดั ไทย มีกรรมการร่วมกนัและมีกรรมการบริษทัถือหุ้น

ทางตรงและทางออ้ม 
บริษทั ทรัพยสิ์น สุรศกัด์ิเมืองชล จาํกดั ไทย มีกรรมการร่วมกนัและมีกรรมการบริษทัถือหุ้น

ทางตรงและทางออ้ม 
บริษทั บางสะพาน สตีล เทรดด้ิง จาํกดั ไทย มีกรรมการร่วมกนัและมีกรรมการบริษทัถือหุ้น

ทางตรง 
บริษทั ซีบีเอส คอนซลัแทนท ์จาํกดั ไทย มีกรรมการร่วมกนัและมีกรรมการบริษทัถือหุ้น

ทางตรง 
บริษทั บางปะกง สตีล โฮลด้ิงส์ จาํกดั ไทย มีกรรมการร่วมกนัและมีกรรมการบริษทัถือหุ้น

ทางตรงและทางออ้ม 
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ช่ือกิจการ 
ประเทศท่ีจัดตั้ง/

สัญชาติ ลักษณะความสัมพนัธ์ 
บริษทั ทองเรียลเอสเตท จาํกดั ไทย มีกรรมการร่วมกนัและมีกรรมการบริษทัถือหุ้น

ทางตรงและทางออ้ม 
บริษทั กฤษณา เรสซิเดนท ์จาํกดั ไทย มีกรรมการร่วมกนัและมีกรรมการบริษทัถือหุ้น

ทางตรงและทางออ้ม 
บริษทั โกรวท์ วอเตอร์วูด้ส์ จาํกดั ไทย มีกรรมการร่วมกนัและมีกรรมการบริษทัถือหุ้น

ทางตรงและทางออ้ม 
บริษทั ทรัพยสิ์น ช่องลม จาํกดั ไทย มีกรรมการร่วมกนัและมีกรรมการบริษทัถือหุ้น

ทางตรงและทางออ้ม 
บริษทั ทรัพยสิ์น ชุมพรธานี จาํกดั ไทย มีกรรมการร่วมกนัและมีกรรมการบริษทัถือหุ้น

ทางตรงและทางออ้ม 
บริษทั ทรัพยสิ์น ซอยไฮแลนด ์จาํกดั ไทย มีกรรมการร่วมกนัและมีกรรมการบริษทัถือหุ้น

ทางตรงและทางออ้ม 
บริษทั ทรัพยสิ์น ลานพระราม 3 จาํกดั ไทย มีกรรมการร่วมกนัและมีกรรมการบริษทัถือหุ้น

ทางตรงและทางออ้ม 
บริษทั ประจวบ สตีล จาํกดั ไทย มีกรรมการร่วมกนัและมีกรรมการบริษทัถือหุ้น

ทางออ้ม 
บริษทั ป้อมพระจุลสตีล จาํกดั ไทย มีกรรมการร่วมกนัและมีกรรมการบริษทัถือหุ้น

ทางออ้ม 
บริษทั บางปลากดสตีล จาํกดั  ไทย มีกรรมการร่วมกนัและมีกรรมการบริษทัถือหุ้น

ทางออ้ม 
บริษทั พาณิชยโ์ฮลด้ิงส์ จาํกดั  ไทย มีกรรมการร่วมกนัและมีกรรมการบริษทัถือหุ้น

ทางตรงและทางออ้ม 
บริษทั เอส เอส พี แอสเซท จาํกดั ไทย มีกรรมการร่วมกนัและมีกรรมการบริษทัถือหุ้น

ทางตรงและทางออ้ม 
บริษทั เอสวี นิททนั จาํกดั ไทย มีกรรมการร่วมกนัและมีกรรมการบริษทัถือหุ้น

ทางออ้ม 
บริษทั พระประแดงเชฟสตีล จาํกดั ไทย มีกรรมการร่วมกนัและมีกรรมการบริษทัถือหุ้น

ทางออ้ม 
บริษทั อมัรินทร์สตีล จาํกดั ไทย มีกรรมการร่วมกนัและมีกรรมการบริษทัถือหุ้น

ทางตรงและทางออ้ม 
บริษทั กิมเฮ่งเซง้เหลก็กลา้ จาํกดั ไทย มีกรรมการร่วมกนัและมีกรรมการบริษทัถือหุ้น

ทางตรงและทางออ้ม 
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ช่ือกิจการ 
ประเทศท่ีจัดตั้ง/

สัญชาติ ลักษณะความสัมพนัธ์ 
บริษทั สหแลนดพ์ร็อพเพอต้ีโฮลด้ิงส์ 
จาํกดั 

ไทย มีกรรมการร่วมกนัและมีกรรมการบริษทัถือหุ้น
ทางออ้ม 

บริษทั เอส ซี เจ แอนด ์แอสโซซิเอทส์ 
จาํกดั 

ไทย มีกรรมการร่วมกนัและมีกรรมการบริษทัถือหุ้น
ทางตรงและทางออ้ม 

บริษทั สินทรัพย ์ที ซี เอช จาํกดั ไทย มีกรรมการร่วมกนัและมีกรรมการบริษทัถือหุ้น
ทางตรงและทางออ้ม 

บริษทั ธนารมย ์พร็อพเพอร์ต้ี เซลล ์จาํกดั ไทย มีกรรมการร่วมกนัและมีกรรมการบริษทัถือหุ้น
ทางตรงและทางออ้ม 

บริษทั ทิพยสมบติั จาํกดั ไทย มีกรรมการร่วมกนัและมีกรรมการบริษทัถือหุ้น
ทางออ้ม 

บริษทั รักษาความปลอดภยั เวสเทิร์น 
จาํกดั 

ไทย มีกรรมการร่วมกนั 

ผูบ้ริหารสาํคญั ไทย บุคคล ท่ี มีอําน าจและความ รับผิดชอบการ
วางแผนสั่งการและควบคุมกิจกรรมต่างๆ ของ
กิจการไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม ทั้งน้ี รวมถึง
กรรมการของกลุ่มบริษทั (ไม่ว่าจะทาํหน้าท่ีใน
ระดบับริหารหรือไม่) 
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นโยบายการกาํหนดราคาสาํหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 

 
รายการธุรกิจ นโยบายการกําหนดราคากับบริษัทย่อยและการร่วมค้า นโยบายการกําหนดราคากับบริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน

  
ขายสินคา้และวตัถุดิบ ราคาเดียวกันกับท่ีขายให้บุคคลภายนอกซ่ึงข้ึนอยู่กับ

ป ริมาณการส่ั ง ซ้ือและปัจจัยการตลาด อ่ืนๆ  ท่ี
เก่ียวขอ้ง  

ราคาเดียวกนักบัท่ีขายให้บุคคลภายนอกซ่ึงข้ึนอยู่กบั
ปริมาณการส่ังซ้ือและปัจจัยการตลาดอ่ืนๆ  ท่ี
เก่ียวขอ้ง 

การใหบ้ริการท่าเรือ รายได้จากการให้บริการท่าเทียบเรือกาํหนดราคาตาม
อตัราท่ีกาํหนดโดยกระทรวงคมนาคม และข้ึนอยู่กบั
ปริมาณการให้บริการและปัจจัยการตลาดอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง 

รายไดจ้ากการให้บริการท่าเทียบเรือกาํหนดราคาตาม
อตัราท่ีกาํหนด โดยกระทรวงคมนาคม และข้ึนอยู่
กบัปริมาณการใหบ้ริการและปัจจยัการตลาดอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง 

การใหบ้ริการอ่ืน รายได้จากการให้บริการและการให้บริการงานซ่อม
บาํรุงกาํหนดราคาตามสัญญา และเง่ือนไขทางการคา้
ทัว่ไป 

รายได้จากการให้บริการและการให้บริการงานซ่อม
บาํรุงกาํหนดราคาตามสัญญา และเง่ือนไขทางการ
คา้ทัว่ไป 

รายไดเ้งินปันผล ตามสิทธิท่ีจะไดรั้บเงินปันผล ตามสิทธิท่ีจะไดรั้บเงินปันผล 
รายไดอ่ื้น รายไดจ้ากการขายเศษวสัดุกาํหนดราคาขายตามนํ้าหนกั

ของเศษวสัดุตามอตัราท่ีบริษทักาํหนด 
รายได้จากการส่งเจ้าหน้าท่ีบริหารไปปฏิบัติงานใน
บริษทัย่อยและการร่วมคา้เป็นไปตามสัญญาท่ีตกลง
ร่วมกนั 

รายไดจ้ากขายเศษวสัดุกาํหนดราคาขายตามนํ้ าหนัก
ของเศษวสัดุตามอตัราท่ีบริษทักาํหนด 

รายได้จากการส่งเจ้าหน้าท่ีบริหารไปปฏิบัติงานใน
บริษัทท่ีเก่ียวข้องกันเป็นไปตามสัญญาท่ีตกลง
ร่วมกนั

ซ้ือสินคา้ รายการซ้ือสินค้าเพื่อใช้ในการผลิตกาํหนดราคาตาม
ราคาและเง่ือนไขทางการคา้เช่นเดียวกนัลูกคา้ทัว่ไป
สาํหรับรายการประเภทเดียวกนั  

รายการซ้ือเหลก็แท่งแบนระหว่างบริษทัและบริษทัยอ่ย 
ส่วนหน่ึงถูกกาํหนดโดยสูตรคาํนวณราคาท่ีไดต้กลง
กนัไวแ้ลว้ 

ซ้ือลูกรีด กาํหนดราคาตามท่ีตกลงร่วมกนั

รายการซ้ือสินคา้เพื่อใช้ในการผลิตกาํหนดราคาตาม
ราคาตลาด 

รับบริการอ่ืน ค่าบริการงานซ่อมบาํรุงกาํหนดราคาตามสัญญาซ่อม
บาํรุงระยะยาวซ่ึงอาจมีการปรับเปล่ียนไดต้ามความ
เหมาะสมของสภาพธุรกิจ 

ค่าขนส่งสินค้ากําหนดราคาตามนํ้ าหนักของสินค้า
และระยะทางตามอตัราท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญาขนส่ง 

ค่าเช่าคลงัสินคา้กาํหนดราคาตามสัญญาเช่า 
ค่าบริการตดัเหลก็กาํหนดราคาตามสัญญา

รับบริการท่าเรือ ค่าบริการท่าเทียบเรือกาํหนดราคาตามอตัราท่ีกาํหนด
โดยกระทรวงคมนาคม และข้ึนอยู่กับปริมาณการ
ใหบ้ริการและปัจจยัการตลาดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง

 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร ค่าบริการท่าเทียบเรือกาํหนดราคาตามอตัราท่ีกาํหนด
โดยกระทรวงคมนาคม และข้ึนอยู่กับปริมาณการ
ใหบ้ริการและปัจจยัการตลาดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

ค่าขนส่งในประเทศกําหนดราคาตามนํ้ าหนักของ
สินคา้และระยะทางตามอตัราท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญา
ขนส่ง 

ค่าเช่าสาํนกังานกาํหนดราคาตามสัญญาเช่า 
ค่าคอมมิชชัน่กาํหนดราคาตามสัญญา
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รายการท่ีสําคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สรุปได้
ดงัน้ี 
 

    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 

บริษัทย่อย     
ซ้ือสินคา้และบริการ - - 423,046 414,066 
รายไดเ้งินปันผล - - 45,900 91,800 
รายไดอ่ื้น - - 21,419 17,323 
ตน้ทุนการจดัจาํหน่ายและค่าใชจ่้าย 
     ในการบริหาร 

- - 14 15 

  
การร่วมค้า     
ขายสินคา้ 589,741 2,125,998 589,741 2,125,998 
รายไดอ่ื้น 17,750 14,847 17,750 14,843 
รายไดเ้งินปันผล - - - 22,601 
ตน้ทุนการจดัจาํหน่ายและค่าใชจ่้าย 
     ในการบริหาร 

77 229 77 226 

  
บุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน     
ขายสินคา้ 2,253,124 2,692,562 2,253,124 2,692,562 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 125,811 111,869 - - 
ซ้ือสินคา้และบริการ (รวมค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ี 
     เก่ียวขอ้ง) 

 
7,138,560 

 
8,662,916 

 
7,123,096 

 
8,646,124 

รายไดอ่ื้น 32,602 51,263 30,338 49,102 
ตน้ทุนการจดัจาํหน่ายและค่าใชจ่้าย 
     ในการบริหาร 

543,193 510,260 535,909 505,255 

 
 

    

     
     
 
 
 



 
 

39 

    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารท่ีสําคญั     
 ค่าตอบแทนกรรมการ 9,215 9,307 6,065 6,111 
ค่าตอบแทนผู้บริหารสําคญั     
 ผลประโยชน์ระยะสั้น 94,893 92,273 84,659 78,703 
 เงินชดเชยตามกฎหมาย 4,850 2,556 4,737 2,556 
 ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน 36 79 33 79 
 รวมค่าตอบแทนผู้บริหารสําคัญ 99,778 94,908 89,429 81,338 
รวมค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารท่ีสําคัญ 108,994 104,215 95,494 87,449 

  
ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มีดงัน้ี 

    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด – บุคคล
หรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั     
บุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน     
ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 270,465 377,276 237,030 361,342 
ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 6,105 326,587 3,207 323,825 
สุทธิ 276,570 703,863 240,237 685,167 
     

ลูกหน้ีการค้า – บุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั     
การร่วมค้า     
บริษทั เหลก็แผน่รีดเยน็ไทย จาํกดั (มหาชน) 7,006 70,558 - 64,036 
     

บุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน     
บริษทั บี.เอส. เมทลั จาํกดั 1,808,009 1,876,515 1,807,999 1,876,500 
บริษทั สหวิริยาพาณิชย ์คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 1,771,979 1,822,424 1,771,979 1,822,424 
อ่ืนๆ 7,128 2,356 - - 
รวม 3,594,122 3,771,853 3,579,978 3,762,960 
หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (3,579,978) (2,736,667) (3,579,978) (2,736,667) 
สุทธิ 14,144 1,035,186 - 1,026,293 
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  หน่วย : พนับาท
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 

ลูกหน้ีอื่น - บุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั     
บริษัทย่อย     
บริษทั เวสทโ์คสท ์เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั - - 31,352 43,404
บริษทั ท่าเรือประจวบ จาํกดั - - 53 53
  
การร่วมค้า  
บริษทั เหลก็แผน่รีดเยน็ไทย จาํกดั (มหาชน) 177 3 177 3
  
บุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน  
Vanomet AG (เป็นเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินคา้) 208,743 262,512 208,743 262,512
ค่าเผือ่เงินจ่ายลว่งหนา้ค่าสินคา้ (45,757) - (45,757) -
Vanomet International AG (เป็นเงินจ่าย
ล่วงหนา้ค่าสินคา้) - 43,850 - 43,850

บริษทั สหวิริยาเพลทมิล จาํกดั (มหาชน) สุทธิ 
   จากสาํรองหน้ีสงสยัจะสูญจาํนวน 48 ลา้น
บาท 632 - 632 -

บริษทั ไลน์ทรานสปอร์ต จาํกดั 718 104 - -
บริษทั บี.เอส. เมทลั จาํกดั สุทธิจากสาํรองหน้ี
สงสยัจะสูญ จาํนวน 18 ลา้นบาท 503 - 503 -

อ่ืนๆ 7,776 1,059 7,472 983
รวม 172,792 307,528 203,175 350,805 
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    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 

รายได้ค้างรับ     
บริษัทย่อย     
บริษทั เวสทโ์คสท ์เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั - - - 549 
     
การร่วมค้า     
บริษทั เหลก็แผน่รีดเยน็ไทย จาํกดั (มหาชน) 2,667 5,462 - 174 
     
บุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน     
บริษทั เหลก็แผน่เคลือบไทย จาํกดั - 4,966 - 4,966 
บริษทั บางสะพานบาร์มิล จาํกดั (มหาชน) - 4,652 - 4,652 
บริษทั บี.เอส. เมทลั จาํกดั - 139 - 139 
รวม 2,667 15,219 - 10,480 
 

  หน่วย : พนับาท
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 

เจ้าหน้ีการค้า - บุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั  
บริษัทย่อย  
บริษทั เวสทโ์คสท ์เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั - - 80,824 16,177 
บริษทั ท่าเรือประจวบ จาํกดั - - 4,890 3,108 
     
บุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน     
บริษทั บี.เอส. เมทลั จาํกดั 880 530 880 530 
บริษทั รักษาความปลอดภยั  เวสเทิร์น จาํกดั 223 266 - - 
บริษทั เอส วี แอล คอเปอร์เรชัน่ จาํกดั 
Vanomet International AG 

62,470 
338,586 

13,293 
- 

62,428 
338,586 

13,283 
- 

อ่ืนๆ 281 79 39 41 
รวม 402,440 14,168 487,647 33,139 
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    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 

เจ้าหน้ีอื่น - บุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั     
บริษัทย่อย     
บริษทั เวสทโ์คสท ์เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั - - 16,433 5,299 
     
การร่วมค้า     
บริษทั เหลก็แผน่รีดเยน็ไทย จาํกดั (มหาชน) 175,750 98,235 175,750 98,235 
     
บุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน     
บริษทั ทรัพยสิ์นอาคารประภาวิทย ์จาํกดั 231 219 231 219 
บริษทั ไทยสตีลเซลส์ จาํกดั 11,230 2,687 10,751 2,327 
บริษทั เอส วี แอล คอเปอร์เรชัน่ จาํกดั 239 22,247 - 22,247 
บริษทั บี.เอส. เมทลั จาํกดั 20,622 13,866 20,622 13,866 
อ่ืนๆ 5,607 6,086 6,759 5,889 
รวม 213,679 143,340 230,546 148,082 

 

  หน่วย : พนับาท
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2562 2561 2562 2561

เงินกู้ยมืระยะส้ัน - กจิการที่เกีย่วข้องกนั     
บริษัทย่อย     
บริษทั ท่าเรือประจวบ จาํกดั - - 7,991 7,991 
รวม - - 7,991 7,991 
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รายการเคล่ือนไหวระหวา่งปีสาํหรับเงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีดงัน้ี 
  หน่วย : พนับาท
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2562 2561 2562 2561

บริษัทย่อย  
ณ วนัท่ี 1 มกราคม - - 7,991 7,991
ไม่เปล่ียนแปลง - - - -
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม - - 7,991 7,991 
 
 

  หน่วย : พนับาท
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2562 2561 2562 2561

ภาระหน้ีสินภายใต้แผนฟ้ืนฟู - กจิการที่
เกีย่วข้องกนั 

    

บุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน     
ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 18,129,927 19,529,392 18,129,927 19,529,392 
ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 18,017,539 19,414,380 18,017,539 19,414,380 
ธนาคารทิสโก ้จาํกดั (มหาชน) 3,327,229 3,666,691 3,327,229 3,666,691 
รวม 39,474,695 42,610,463 39,474,695 42,610,463 
     
 
รายการเคล่ือนไหวระหวา่งปีสาํหรับเงินกูย้มืจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีดงัน้ี 
 

  หน่วย : พนับาท
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2562 2561 2562 2561

บุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน  
ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน)  
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 19,529,392 21,100,484 19,529,392 21,100,484
เพิ่มข้ึน - - - -
ลดลง 1,399,465 1,571,092 1,399,465 1,571,092
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 18,129,927 19,529,392 18,129,927 19,529,392 
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  หน่วย : พนับาท
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2562 2561 2562 2561

ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 19,414,380 20,981,365 19,414,380 20,981,365
ณ วนัท่ี 1 มกราคม - - -
เพิ่มข้ึน - - -
ลดลง 1,396,841 1,566,985 1,396,841 1,566,985
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 18,017,539 19,414,380 18,017,539 19,414,380
  
ธนาคารทิสโก ้จาํกดั (มหาชน)  
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 3,666,691 3,968,589 3,666,691 3,968,589
เพิ่มข้ึน - - - -
ลดลง 339,462 301,898 339,462 301,898
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 3,327,229 3,666,691 3,327,229 3,666,691
  
  
 
สัญญาที่มีสาระสําคญักบับุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั 
 
สัญญาการร่วมค้า  
 
เม่ือวนัท่ี 20 มกราคม 2558 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดท้าํสัญญาการร่วมคา้ร่วมกบับริษทัในประเทศแห่งหน่ึง เพ่ือ
การร่วมคา้สําหรับรับงานจากการรถไฟแห่งประเทศไทย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 การร่วมคา้ดงักล่าวยงัมิได้
ดาํเนินงานเชิงพาณิชย ์
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7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 

เงินสดในมือ 729 699               600 600 
เงินฝากธนาคาร 359,266 755,131 242,230 690,651 
รวม 359,995 755,830 242,830 691,251 

 
8. ลูกหนีก้ารค้า  

    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 

   
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 6) 3,594,122 3,771,853 3,579,978 3,762,960 
กิจการอ่ืนๆ 338,163 402,726 287,038 324,594 
รวม 3,932,285 4,174,579 3,867,016 4,087,554 
หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (3,864,726) (3,021,485) (3,863,787) (3,020,476) 
สุทธิ 67,559 1,153,094 3,229 1,067,078 
 
การวิเคราะห์อายขุองลูกหน้ีการคา้มีดงัน้ี 

    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน     
ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 8,418 71,438 - 64,036 
เกินวนัครบกาํหนดชาํระ     
 นอ้ยกวา่  3  เดือน 3,136 165,981 - 164,490 
    3-6 เดือน 2,590 1,042,429 - 1,042,429 
    6-12 เดือน - 1,172,003 - 1,172,003 
    มากกวา่  12 เดือน 3,579,978 1,320,002 3,579,978 1,320,002 
 3,594,122 3,771,853 3,579,978 3,762,960 
หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (3,579,978) (2,736,667) (3,579,978) (2,736,667) 
 14,144 1,035,186 - 1,026,293 
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    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 

บุคคลหรือกิจการอ่ืน  ๆ    
ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 25,210 82,328 3,072 19,167 
เกินวนัครบกาํหนดชาํระ    
 นอ้ยกวา่  3 เดือน 21,435 34,242 157 21,409 
    3-6 เดือน 5,126 209 - 209 
    6-12 เดือน 1,644 761 - - 
 มากกวา่ 12  เดือน 284,748 285,186 283,809 283,809 
 338,163 402,726 287,038 324,594 
หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (284,748) (284,818) (283,809) (283,809) 
 53,415 117,908 3,229 40,785 
สุทธิ 67,559 1,153,094 3,229 1,067,078 
 

 

โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทัมีระยะเวลาตั้งแต่ 5 ถึง 90 วนั  
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษทัฯมีลูกหน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2 ราย มียอดคา้งชาํระตั้งแต่ 6-12 เดือน 
จาํนวน 3,699 ลา้นบาท บริษทัฯตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ จาํนวน 2,737 ลา้นบาท ซ่ึงส่วนหน่ึงของแผนฟ้ืนฟู
กิจการซ่ึงกาํหนดให้เก็บเงินจากลูกหน้ีดงักล่าวเพื่อชาํระหน้ีเดิมปีละไม่ตํ่ากว่า 300 ลา้นบาท ตั้งแต่ปี 2560 ถึง
ปัจจุบนั การชาํระหน้ีของลูกหน้ีดงักล่าวไม่เป็นตามท่ีกาํหนดไว ้( แต่ยงัไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดตามแผนฟ้ืนฟู
กิจการ ) ปัจจุบนับริษทัฯอยูร่ะหว่างติดตามหน้ีส่วนท่ียงัคา้งชาํระ อยา่งไรก็ตาม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ยอด
ลูกหน้ีดงักล่าวคงเหลือจาํนวน 3,580 ลา้นบาทและคา้งชาํระเกิน 12 เดือน ผูบ้ริหารของบริษทัฯไดป้ระเมินถึง
โอกาสท่ีจะไดรั้บชาํระหน้ีดงักล่าวเป็นไปไดย้ากตามท่ีแสดงในหมายเหตุบริษทัจึงไดต้ั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ
ทั้งจาํนวนแลว้ ในปี 2562 โดยตั้งเพ่ิมเติมจาํนวน 843 ลา้นบาท 
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8.1 รายได้ท่ียงัไม่ได้เรียกชําระ/ ลูกหนีเ้งินประกันผลงาน / รายได้ค่าบริการรับล่วงหน้า 

8.1.1 ยอดคงเหลือตามสัญญา 
 หน่วย (ล้านบาท)
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2562 2561 2562 2561
รายไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกชาํระ 13 37 - -
ลูกหน้ีเงินประกนัผลงาน 463 2,537 - -
รายไดค่้าบริการรับล่วงหนา้และเงินรับล่วงหนา้ 
จากลูกคา้ 
        รายไดค่้าบริการรับล่วงหนา้ 
        เงินรับล่วงหนา้ค่าสินคา้ 

 
 

13 
25

 
 

36 
67 

 
 

- 
25 

 
 

- 
68

รวมรายได้ค่าบริการรับล่วงหน้าและเงินรับล่วงหน้า
จากลูกค้า 38

 
103 

 
25 68

 
8.1.2 รายได้ท่ีรับรู้ท่ีเก่ียวข้องกับยอดคงเหลือตามสัญญา 
  หน่วย (ล้านบาท) 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 
รายไดท่ี้รับรู้ท่ีเคยรวมอยูใ่นยอดยกมาของรายได ้

ค่าบริการรับล่วงหนา้ 
 

34 
 

5 
 

- 
 

- 
รายไดท่ี้รับรู้ท่ีเคยรวมอยูใ่นยอดยกมาของเงินรับ 

ล่วงหนา้ค่าสินคา้ 103 
 

291 
 

68 284 
 

8.1.3 รายได้ท่ีคาดว่าจะรับรู้สําหรับภาระท่ียงัปฏิบัติไม่เสร็จส้ิน 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 กลุ่มบริษทัคาดวา่จะมีรายไดค่้าบริการท่ีรับรู้ในอนาคตสาํหรับภาระท่ียงัปฏิบติั

ไม่เสร็จส้ิน (หรือยงัไม่เสร็จส้ินบางส่วน) ของสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้จาํนวน 120 ลา้นบาท (2561 :จาํนวน 161 ลา้น
บาท) ซ่ึงกลุ่มบริษทัคาดว่าจะปฏิบติัตามภาระท่ีตอ้งปฏิบติัของสัญญาดงักล่าวเสร็จส้ินภายใน 3 ปี และมีรายได้
จากการขายสินคา้ซ่ึงคาดวา่จะปฏิบติัตามภาระของสญัญาจาํนวน 38 ลา้นบาท (2561 : จาํนวน 103 ลา้นบาท) 
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9. สินค้าคงเหลือ 
    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 

  
สินคา้สาํเร็จรูป 1,923,709 2,846,780 1,940,355 2,859,875 
สินคา้ระหวา่งผลิต 32,449 24,103 618 - 
วตัถุดิบ 1,200,862 1,711,265 1,195,732 1,709,306 
วสัดุโรงงานและอะไหล่ 810,306 787,549 807,289 787,549 
สินคา้ภายใตส้ัญญาซ้ือขายและการส่งมอบ
กรรมสิทธิสินคา้และการบริหาร             
(หมายเหตุ 20) 

 
 

3,502,847 

 
 

2,556,226 

 
 

3,502,847 

 
 

2,556,226 
สินคา้ระหวา่งทาง 875,256 2,593,327 875,256 2,593,327 
 (8,345,429) 10,519,250 8,322,097 10,506,283 
หัก ค่าเผือ่มูลค่าสินคา้ลดลง (881,728) (846,324) (881,728) (846,324)
รวม 7,463,701 9,672,926 7,440,369 9,659,959 
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10.  สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน 
 

    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 28,504   26,739  20,043   18,353  
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินคา้และวสัดุส้ินเปลือง 135,212  39,397  135,212   39,397  
รายไดค้า้งรับ 12,588  49,409  -   10,480  
ลูกหน้ีกรมสรรพากร 11,724  81,091  11,724   73,934  
ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย  36,191  43,803  5,083   3,175  
อ่ืนๆ 13,815  10,221  10,643  5,201  
รวม 238,034  250,660  182,705  150,540 
ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (8,032)  (8,032) (8,032)  (8,032) 
สุทธิ 230,002  242,628  174,673   142,508  
     

 
11.  เงินฝากสถาบันการเงินท่ีมีข้อจาํกัดในการใช้ 

 
บริษทัไดน้าํเงินฝากสถาบนัการเงินวางเป็นหลกัประกนัการซ้ือขายเหล็กรูปพรรรณ ตามสัญญาดงักล่าว บริษทั
ไม่สามารถนาํเงินฝากธนาคารในบญัชีไปใชไ้ดต้ามอตัราท่ีกาํหนดของอายสุญัญา 
 
บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดน้าํเงินฝากประจาํ ไปคํ้าประกนักบัธนาคารในการออกหนงัสือคํ้าประกนั 
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12. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มีดงันี้ 
 

  หน่วย : พนับาท 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ชื่อบริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
สัดส่วน             

ความเป็นเจา้ของ ทุนชาํระแลว้      ราคาทุน การดอ้ยค่า ราคาทุน-สุทธิ
เงินปันผลรับ         
สาํหรับปี

  2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
  (ร้อยละ) (ร้อยละ)   
บริษทั ท่าเรือประจวบ จาํกดั บริการท่าเรือนํ้าลึกและ   
   บริการขนถ่ายสินคา้   
   สาํหรับเรือเดินทะเล 51.00 51.00 400,000 400,000 204,000 204,000 - - 204,000 204,000 45,900 91,800 
บริษทั เวสทโ์คสท ์ 

เอน็จิเนียริ่ง จาํกดั
บริการซ่อมบาํรุง 

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

รวม    279,000 279,000 - - 279,000 279,000 45,900 91,800 
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13.  ส่วนของผู้ถือหุ้นท่ีไม่มีอํานาจควบคุม  
 

ตารางต่อไปน้ีสรุปขอ้มูลเก่ียวกบับริษทัยอ่ยแต่ละรายของกลุ่มบริษทัท่ีมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมท่ีมี
สาระสาํคญัก่อนการตดัรายการระหวา่งกนั 

   หน่วย : พนับาท 
 31 ธันวาคม 2562 
 

บริษัท ท่าเรือ
ประจวบ จํากัด 

บริษัทย่อยอ่ืน
ท่ีไม่มี

สาระสําคญั 
ตัดรายการ
ระหว่างกัน รวม 

ร้อยละของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 49    
สินทรัพยห์มุนเวียน 134,080    
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 1,121,615    
หน้ีสินหมุนเวียน (14,031)    
หน้ีสินไม่หมุนเวียน (47,552)    
สินทรัพย์สุทธิ 1,194,111    
มูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 585,115 - (30,763) 554,352 
     
รายได ้ 265,454    
กาํไร 57,357    
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน (752)    
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 56,605    
กาํไรท่ีแบ่งใหก้บัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาควบคุม 27,736 - (1,834) 25,902 
     
กระแสเงินสดไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 145,851    
กระแสเงินสดไดม้าในกิจกรรมลงทุน 137    
กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน 
 (เงินปันผลท่ีจ่ายใหก้บัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจ
ควบคุม: 44.1 ลา้นบาท) (90,310)    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดลดลงสุทธิ 55,678    
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    หน่วย : พนับาท 
 31 ธันวาคม 2561 
 บริษัท ท่าเรือ

ประจวบ 
จํากัด 

บริษัทย่อยอ่ืน
ท่ีไม่มี

สาระสําคญั 
ตัดรายการ
ระหว่างกัน รวม 

ร้อยละของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 49  
สินทรัพยห์มุนเวียน 80,402  
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 1,205,950  
หน้ีสินหมุนเวียน (16,201)  
หน้ีสินไม่หมุนเวียน (42,645)  
สินทรัพย์สุทธิ 1,227,506  
มูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 601,478 - (38,560) 562,918 
   
รายได ้ 283,130  
กาํไร 74,186  
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน -  
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 74,186  
กาํไรท่ีแบ่งใหก้บัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 36,351 - (3,317) 33,034 
   
กระแสเงินสดไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 170,354  
กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (6,151)  
กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน 
 (เงินปันผลท่ีจ่ายใหก้บัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจ
ควบคุม: 88.2 ลา้นบาท) (180,314)  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดลดลงสุทธิ (16,111)  
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14. เงินลงทุนในการร่วมค้า 

 
เงินลงทุนในการร่วมคา้ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มีดงันี้ 

 หน่วย : พนับาท
 งบการเงินรวม

ชื่อบริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
สัดส่วน               

ความเป็นเจา้ของ ทุนชาํระแลว้      ราคาทุน ส่วนไดเ้สีย
ส่วนแบ่งกาํไร

(ขาดทุน) สาํหรับปี
เงินปันผลรับ       
สาํหรับปี

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2652 2561 2562 2561 2562 2561
  (ร้อยละ) (ร้อยละ)  
บริษทั เหลก็แผน่รีดเยน็ไทย 
จาํกดั (มหาชน) 

ผลิตและจาํหน่าย 
 เหลก็แผน่รีดเยน็ 
 ชนิดมว้น 35.19 35.19 4,816,350 4,816,350 3,817,962 3,817,962 2,628,782 2,598,112 30,670 (88,937) - 22,601 

รวม    3,817,962 3,817,962 2,628,782 2,598,112 30,670 (88,937) - 22,601 
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 หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ

ชื่อบริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
สัดส่วน               

ความเป็นเจา้ของ ทุนชาํระแลว้      ราคาทุน การดอ้ยค่า ราคาทุน-สุทธิ
เงินปันผลรับ           
สาํหรับปี 

 2562 2561 2562 2561 2562  2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
  (ร้อยละ) (ร้อยละ)   
บริษทั เหลก็แผน่รีดเยน็ไทย 
จาํกดั (มหาชน) 

ผลิตและจาํหน่าย 
 เหลก็แผน่รีดเยน็ 
 ชนิดมว้น 35.19 35.19 4,816,350 4,816,350 3,817,962 3,817,962 1,189,180 658,294 2,628,782 3,159,668 - 22,601 

รวม      3,817,962 3,817,962 1,189,180 658,294 2,628,782 3,159,668 - 22,601 

 
บริษทั เหลก็แผน่รีดเยน็ไทย จาํกดั (มหาชน) ดาํเนินธุรกิจในประเทศไทย  

 
บริษทัไดจ้าํนาํหุ้นสามญั จาํนวน 150,176,007 หุ้น ในกิจการร่วมคา้ บริษทั เหล็กแผ่นรีดเยน็ไทย จาํกดั (มหาชน) ไวก้บั บริษทั มารูเบนี-อิโตชู สตีล อินคอร์   
เปอเรชัน่ สาํหรับวงเงินสินเชื่อการคา้ที่บริษทั มารูเบนี-อิโตชู สตีล อินคอร์เปอเรชัน่ ใหแ้ก่ บริษทั สหวิริยาสตีลอินดสัตรี ยเูค จาํกดั  ในปี 2559 บริษทัไดร้ับรู้
ขาดทุนจากการคํ้าประกนั จาํนวน 513 ลา้นบาท ตามหนี้ที่คงคา้ง และแสดงประมาณการหนี้สินภายใตแ้ผนฟื้นฟูกิจการ 
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การร่วมค้า 
 

ตารางต่อไปน้ีสรุปขอ้มูลทางการเงินของการร่วมคา้ท่ีรวมอยู่ในงบการเงินของการร่วมคา้ ปรับปรุงดว้ยการปรับ
มูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีซ้ือ การกระทบยอดรายการระหว่างขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปดงักล่าวกบัมูลค่าตามบญัชี
ของส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในกิจการเหล่าน้ี  

  หน่วย : พนับาท 
 2562 2561 

  
รายได ้ 12,320,824 14,779,454 
กาํไรจากการดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ือง 7,478 (199,819) 
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน (15,098) (5,010) 
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม (7,620) (204,829) 
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (4,939) (132,750) 
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของผูถู้กลงทุน (2,681) (72,079) 
   
สินทรัพยห์มุนเวียน 2,858,658 4,041,665 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 3,622,353 3,749,501 
หน้ีสินหมุนเวียน (1,333,826) (2,624,069) 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน (135,028) (147,320) 
สินทรัพย์สุทธิ 5,012,157 5,019,777 
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 3,248,379 3,253,317 
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของผูถู้กลงทุน 1,763,778 1,766,460 
   
ส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในสินทรัพยสุ์ทธิของผูถู้กลงทุน  

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2,598,112 2,709,650 
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส่วนท่ีเป็นของกลุ่มบริษทั 30,670 (88,937) 
เงินปันผลรับ - (22,601) 
มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียในผู้ถูกลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2,628,782 2,598,112 
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หนีสิ้นท่ีอาจเกิดขึน้และภาระผูกพนัท่ีเก่ียวกับการร่วมค้า 
 

 2562 2561 
หนีสิ้นท่ีอาจเกิดขึน้ซ่ึงเกิดขึน้โดยตรงกับกลุ่มบริษัท   
ส่วนแบ่งของกลุ่มบริษทัในหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนของ 
    การร่วมคา้ 

9 ลา้นบาท 9 ลา้นบาท 

 

ภาระผูกพันเกี่ยวกับการลงทุนของกลุ่มบริษัทตามส่วนได้เสีย
ท่ีมีในการร่วมค้า 

ส่วนแบ่งในภาระผกูพนัของกลุ่มบริษทัในการร่วมคา้ 

  

 -  จากรายจ่ายฝ่ายทุน 
 
 
 

38 ลา้นบาท 
0.32 ลา้นเหรียญสหรัฐ 

56 ลา้นเยนญ่ีปุ่น 
และ 0.14 ลา้นยโูร 

 

60 ลา้นบาท 
0.39 ลา้นเหรียญสหรัฐ 
และ 179 ลา้นเยนญ่ีปุ่น

   -  จากสญัญาเช่าดาํเนินงานท่ียกเลิกไม่ได ้ 3 ลา้นบาท 7 ลา้นบาท 
   -  จากสญัญาซ้ือวตัถุดิบและสารเคมี                                    4.75 ลา้นบาท 

และ 7.39 ลา้นเหรียญ
สหรัฐ 

6.62 ลา้นบาท 
และ 3.59 ลา้นเหรียญ

สหรัฐ 
   -  จากสญัญาอ่ืนๆ 9 ลา้นบาท  

และ 11 ลา้นเยนญ่ีปุ่น 
13 ลา้นบาท  

และ 11 ลา้นเยนญ่ีปุ่น 
   -  การคํ้าประกนั 9.29 ลา้นบาท 9.29 ลา้นบาท 
   -  ภาระผกูพนัอ่ืน - 28.40 ลา้นบาท 

 
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษทัได้พิจารณาด้อยค่าของบัญชีเงินลงทุนในการร่วมคา้ดังกล่าว บริษทัได้บันทึก
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุนจาํนวน 530.89 ลา้นบาท 
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15. เงินลงทุนระยะยาวอื่น 
 
เงินลงทุนระยะยาวอื่น ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มีดงันี้ 

 หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ชื่อบริษทั ลกัษณะธุรกิจ
สัดส่วน               

ความเป็นเจา้ของ ทุนชาํระแลว้      ราคาทุน การดอ้ยค่า ราคาทุน-สุทธิ
เงินปันผลรับ     
สาํหรับปี 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
  (ร้อยละ) (ร้อยละ)   
บริษทั เหลก็แผน่เคลือบไทย 

จาํกดั 
ผลิตและจําหน่ายเหล็กแผ่น

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

รวม      294,000 294,000 294,000 294,000 - - - - 
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16. ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์  
 

 หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม
 

ที่ดินและส่วน     
ปรับปรุงที่ดิน

อาคารโรงงาน
และสาํนกังาน

เครื่องจกัร 
เครื่องมือ  และ
อุปกรณ์โรงงาน 

เครื่องตกแต่ง 
ติดตั้งและเครื่องใช้

สาํนกังาน ยานพาหนะ
สินทรัพยร์ะหวา่ง
ก่อสร้างและติดตั้ง รวม 

ราคาทุน    
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 1,628,319 2,059,556 19,019,052 210,166 98,699 481,034 23,496,826 
เพิ่มขึ้น - 1,190 82,764 17,455 7,531 369,459 478,399 
รับโอนจากสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - - - 6,192 - - 6,192 
โอน  1,495 40,417 49,432 8,936 - (100,280) - 
โอนเป็นตน้ทุนสินคา้คงเหลือ - - - - - (183,000) (183,000) 
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย (460) - (23,029) (11,896) (2,487) (3) (37,875) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 1,629,354 2,101,163 19,128,219 230,853 103,743 567,210 23,760,542 
เพิ่มขึ้น 550 160 132,545 15,549 2,968 444,621 596,393 
โอนไปสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - - - - - (582) (582) 
โอน  1,870 9,640 66,019 13,927 3,370 (94,826) - 
โอนเป็นตน้ทุนสินคา้คงเหลือ - - - - - (210,643) (210,643) 
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - - (16,095) (8,130) (10,837) - (35,062) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 1,631,774 2,110,963 19,310,688 252,199 99,244 705,780 24,110,648 
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หน่วย : พนับาท 
งบการเงินรวม

 
ที่ดินและส่วน     
ปรับปรุงที่ดิน

อาคารโรงงาน
และสาํนกังาน

เครื่องจกัร 
เครื่องมือ  และ
อุปกรณ์โรงงาน 

เครื่องตกแต่ง      
ติดตั้งและเครื่องใช้

สาํนกังาน ยานพาหนะ
สินทรัพยร์ะหวา่ง
ก่อสร้างและติดตั้ง รวม 

ค่าเสื่อมราคาและขาดทุนจากการด้อยค่า  
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 268,652 1,703,526 9,447,879 171,986 93,739 - 11,685,782 
ค่าเสื่อมราคาสาํหรับปี 284 44,966 476,307 20,009 4,257 - 545,823 
จาํหน่าย (460) - (13,708) (11,821) (2,487) - (28,476) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 268,476 1,748,492 9,910,478 180,174 95,509 - 12,203,129 
ค่าเสื่อมราคาสาํหรับปี 451 50,078 434,975 18,445 2,987 - 506,936 
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - - (16,026) (8,025) (10,833) - (34,884) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 268,927 1,798,570 10,329,427 190,594 87,663 - 12,675,181 
ขาดทุนจากการด้อยค่า   
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 387,348 16,088 86,566 - - 19,000 509,002 
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง - - - - - - - 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 387,348 16,088 86,566 - - 19,000 509,002 
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง - - - - - - - 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 387,348 16,088 86,566 - - 19,000 509,002 
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หน่วย : พนับาท 

งบการเงินรวม
 

ที่ดินและส่วน     
ปรับปรุงที่ดิน

อาคารโรงงาน
และสาํนกังาน

เครื่องจกัร 
เครื่องมือ  และ
อุปกรณ์โรงงาน 

เครื่องตกแต่ง      
ติดตั้งและเครื่องใช้

สาํนกังาน ยานพาหนะ
สินทรัพยร์ะหวา่ง
ก่อสร้างและติดตั้ง รวม 

มูลค่าสุทธิทางบัญชี   
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561   
ภายใตก้รรมสิทธิ์ของกลุ่มบริษทั 973,530 336,583 9,126,722 50,679 2,026 548,210 11,037,750 
ภายใตส้ญัญาเช่าการเงินและสญัญาเช่าซื้อ - - 4,453 - 6,208 - 10,661 
รวม 973,530 336,583 9,131,175 50,679 8,234 548,210 11,048,411 
   
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562   
ภายใตก้รรมสิทธิ์ของกลุ่มบริษทั 975,499 296,305 8,892,697 61,605 6,318 686,780 10,919,204 
ภายใตส้ญัญาเช่าการเงินและสญัญาเช่าซื้อ - - 1,998 - 5,263 - 7,261 
รวม 975,499 296,305 8,894,695 61,605 11,581 686,780 10,926,465 
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 หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ
 

ที่ดินและส่วน     
ปรับปรุงที่ดิน

อาคารโรงงาน
และสาํนกังาน

เครื่องจกัร 
เครื่องมือ  และ
อุปกรณ์โรงงาน 

เครื่องตกแต่งติดตั้ง
และเครื่องใช้
สาํนกังาน ยานพาหนะ

สินทรัพยร์ะหวา่ง
ก่อสร้างและติดตั้ง รวม 

ราคาทุน    
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 1,004,896 1,898,181 16,565,585 170,337 69,528 469,670 20,178,197 
เพิ่มขึ้น - 820 75,437 13,904 4,965 368,183 463,309 
รับโอนมาจากสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - - - 6,192 - - 6,192 
โอน  1,495 40,416 48,830 8,936 - (99,677) - 
โอนเป็นตน้ทุนสินคา้คงเหลือ - - - - - (183,000) (183,000) 
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - - (23,029) (11,896) (1,250) - (36,175) 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 1,006,391 1,939,417 16,666,823 187,473 73,243 555,176 20,428,523 
เพิ่มขึ้น - - 130,221 14,039 2,844 438,717 585,821 
รับโอนมาจากสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - - - - - (581) (581) 
โอน  - 8,965 64,781 13,497 3,370 (90,613) - 
โอนเป็นตน้ทุนสินคา้คงเหลือ - - - - - (210,643) (210,643) 
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - - (15,207) (7,707) (10,652) - (33,566) 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 1,006,391 1,948,382 16,846,618 207,301 68,805 692,057 20,769,554 
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หน่วย : พนับาท 
งบการเงินเฉพาะกิจการ

 
ที่ดินและส่วน     
ปรับปรุงที่ดิน

อาคารโรงงาน
และสาํนกังาน

เครื่องจกัร 
เครื่องมือ  และ
อุปกรณ์โรงงาน 

เครื่องตกแต่ง 
ติดตั้งและเครื่องใช้

สาํนกังาน ยานพาหนะ
สินทรัพยร์ะหวา่ง
ก่อสร้างและติดตั้ง รวม 

ค่าเสื่อมราคาและขาดทุนจากการด้อยค่า  
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 340,395 1,619,512 8,109,486 139,528 66,513 - 10,275,434 
ค่าเสื่อมราคาสาํหรับปี 26 40,972 379,483 16,631 2,286 - 439,398 
จาํหน่าย - - (13,708) (11,821) (1,250) - (26,779) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 340,421 1,660,484 8,475,261 144,338 67,549 - 10,688,053 
ค่าเสื่อมราคาสาํหรับปี 299 45,959 339,398 15,815 2,041 - 403,512 
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - - (15,156) (7,606) (10,648) - (33,410) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 340,720 1,706,443 8,799,503 152,547 58,942 - 11,058,155 
ขาดทุนจากการด้อยค่า        
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 110,137 13,422 86,566 - - - 210,125 
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง - - - - - - - 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 110,137 13,422 86,566 - - - 210,125 
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง - - - - - - - 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 110,137 13,422 86,566 - - - 210,125 
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หน่วย : พนับาท 
งบการเงินเฉพาะกิจการ

 
ที่ดินและส่วน     
ปรับปรุงที่ดิน

อาคารโรงงาน
และสาํนกังาน

เครื่องจกัร 
เครื่องมือ  และ
อุปกรณ์โรงงาน 

เครื่องตกแต่ง 
ติดตั้งและเครื่องใช้

สาํนกังาน ยานพาหนะ
สินทรัพยร์ะหวา่ง
ก่อสร้างและติดตั้ง รวม 

มูลค่าสุทธิทางบัญชี   
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561   
ภายใตก้รรมสิทธิ์ของบริษทั 665,970 278,933 8,191,562 43,135 1,810 555,176 9,736,586 
ภายใตส้ญัญาเช่าการเงินและสญัญาเช่าซื้อ - - - - 3,884 - 3,884 
รวม 665,970 278,933 8,191,562 43,135 5,694 555,176 9,740,470 
   
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562   
ภายใตก้รรมสิทธิ์ของบริษทั 665,671 241,939 8,047,115 54,754 6,759 692,057 9,708,295 
ภายใตส้ญัญาเช่าการเงินและสญัญาเช่าซื้อ - - - - 3,104 - 3,104 
รวม 665,671 241,939 8,047,115 54,754 9,863 692,057 9,711,399 
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ราคาทรัพยสิ์นของกลุ่มบริษทัก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงได้คิดค่าเส่ือมราคาเต็ม
จาํนวนแล้ว แต่ยงัคงใช้งานจนถึง ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 มีจาํนวน 3,613ล้านบาท (2561: จํานวน 2,679  
ล้านบาท) 
 
ราคาทรัพยสิ์นของบริษทัก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงไดคิ้ดค่าเส่ือมราคาเต็มจาํนวน
แลว้ แต่ยงัคงใชง้านจนถึง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีจาํนวน 3,008 ลา้นบาท (2561: จาํนวน 2,129 ล้านบาท) 
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษทัและบริษทัไดจ้ดจาํนอง/จาํนาํสินทรัพยจ์าํนวนประมาณ 8,950 ลา้นบาท 
และ 8,664 ลา้นบาท ตามลาํดบั (2561: จาํนวน 9,141 ล้านบาท และ 8,845 ล้านบาท ตามลาํดับ) เป็นหลกัประกนั
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเงินกู้ยืมระยะสั้ นและเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน หนังสือคํ้ าประกันเพ่ือ 
คํ้าประกนัไฟฟ้า จดัตั้งทาํเนียบท่าเรือและโรงพกัสินคา้ ตามท่ีอธิบายไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 19, 
25 และ 33 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

65 
 

17.  สินทรัพย์ไม่มตีัวตน 
    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม 
 การอนุญาติให้

ใชสิ้ทธิ 
ค่าลิขสิทธ์ิ 
ซอฟตแ์วร์ 

สินทรัพย ์  
ระหวา่งติดตั้ง รวม 

ราคาทุน     
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 5,580 242,833 38,231 286,644 
เพิ่มข้ึน - 3,458 - 3,458 
ตดัจาํหน่าย - - (6,192) (6,192) 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561  5,580   246,291   32,039   283,910  
เพิ่มข้ึน - 4,444 - 4,444 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562  5,580  250,735   32,039   288,354  
ค่าตัดจําหน่ายและขาดทุนจากการด้อยค่า     
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560  1,372  156,717  -   158,089 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี  1,295  15,757  -   17,052
ตดัจาํหน่าย  -    63,436  32,039  95,475 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561  2,667  235,910  32,039  270,616 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี  1,295  3,575  -   4,870
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 25612  3,962  239,485  32,039 275,486 
     
มูลค่าสุทธิทางบัญชี     
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561  2,913   10,381   -     13,294  
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562  1,618  11,250   -     12,868  
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   หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ค่าลิขสิทธ์ิ 

ซอฟตแ์วร์ 
สินทรัพย ์  

ระหวา่งติดตั้ง รวม 
ราคาทุน    
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 235,304 38,231 273,535 
เพิ่มข้ึน 2,080 - 2,080 
โอนไปเป็นท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - (6,192) (6,192) 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 237,384 32,039 269,423 
เพิ่มข้ึน 4,063 - 4,063 
โอนไปเป็นท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - - - 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 241,447 32,039 273,486 
    
ค่าตัดจําหน่าย    
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 150,964 - 150,964 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 15,396 - 15,396 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า 63,436 32,039 95,475 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 229,796 32,039 261,835 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 3,104 - 3,104 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า - - - 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 232,900 32,039 264,939 
    
มูลค่าสุทธิทางบัญชี    
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 7,588 - 7,588 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 8,547 - 8,547 
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18. ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี   
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มีดงัน้ี 
    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม 
 สินทรัพย์ หนีสิ้น 
 2562 2561 2562 2561 

   
รวม 15,862 19,542 (54,292) (54,540) 
การหกักลบรายการของภาษี (12,227) (11,191) 12,227 11,191 
สินทรัพย์ (หนีสิ้น) ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 3,635 8,351 (42,065) (43,349) 
 
 

  หน่วย : พนับาท
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สินทรัพย์ หนีสิ้น
 2562 2561 2562 2561

  
หนีสิ้นภาษีเงินได้รอตัดบัญชี - - (14,269) (13,896) 
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รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปี มีดงัน้ี 
  หน่วย : พนับาท
 งบการเงินรวม 
 บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น 
 ณ วนัท่ี  

1 มกราคม 2562
กาํไรหรือ     
ขาดทุน

กาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 

ณ วนัท่ี           
31 ธนัวาคม 2562

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี   
ลูกหน้ีการคา้ 202 (14) - 188
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 7,398 (2,673) - 4,725
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวยีนสาํหรับ
ผลประโยชน์พนกังาน 7,001 2,564 1,384 10,949

ยอดขาดทุนสะสมทางภาษียกไป 4,941 (4,941) - -
รวม 19,542 (5,064) 1,384 15,862 
  
หน้ีสินภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี  
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (229) (94) - (323)
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  (46,814) (2,679) - (49,493)
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวยีนสาํหรับ
ผลประโยชน์พนกังาน (2,744) - 2,744 -

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน (4,753) 277 - (4,476)
รวม (54,540) (2,496) 2,744 (54,292) 

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

1 มกราคม 2562
กาํไรหรือ       
ขาดทุน

กาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 

ณ วนัท่ี           
31 ธนัวาคม 2562

หน้ีสินภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี  
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  (11,152) (3,117) - (14,269) 
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวยีนสาํหรับ
ผลประโยชน์พนกังาน (2,744) - 2,744 -

รวม (13,896) (3,117) 2,744 (14,269) 
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  หน่วย : พนับาท
 งบการเงินรวม 
 บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น 
 ณ วนัท่ี  

1 มกราคม 2561
กาํไรหรือ     
ขาดทุน

กาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 

ณ วนัท่ี           
31 ธนัวาคม 2561

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี   
ลูกหน้ีการคา้ 214 (12) - 202
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 10,164 (2,766) - 7,398
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวยีนสาํหรับ
ผลประโยชน์พนกังาน 6,595 406 - 7,001

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

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

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

1 มกราคม 2561
กาํไรหรือ      
ขาดทุน

กาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 

ณ วนัท่ี           
31 ธนัวาคม 2561

หน้ีสินภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี  
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  (28,536) 17,384 - (11,152)
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวยีนสาํหรับ
ผลประโยชน์พนกังาน (2,744) - - (2,744)

รวม (31,280) 17,384 - (13,896) 
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สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีมิไดรั้บรู้ในงบการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
2562 และ 2561 มีรายละเอียดดงัน้ี   

    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 

สินทรัพย์ภาษเีงินได้     
   - ผลแตกต่างชัว่คราว 7,919,018 7,782,660 7,919,018 7,782,660 
   - ยอดขาดทุนยกไป 303,712 497,730 303,712 497,730 
สุทธิ 8,222,730 8,280,390 8,222,730 8,280,390 
     
 

ขาดทุนทางภาษีของบริษทัในประเทศไทยจะส้ินอายใุนปี 2561 - 2566 ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีท่ียงัไม่ส้ินอายุ
ตามกฎหมายเก่ียวกบัภาษีเงินไดปั้จจุบนันั้น กลุ่มบริษทัยงัมิไดรั้บรู้รายการดงักล่าวเป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการ
ตดับญัชีเน่ืองจากยงัไม่มีความเป็นไดค่้อนขา้งแน่ว่ากลุ่มบริษทัจะมีกาํไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์ทาง
ภาษีหรือมีการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราวในอนาคต  

 
19.  เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษทัมีวงเงินสินเช่ือซ่ึงยงัไม่ไดเ้บิกใชเ้ป็นจาํนวนเงินรวม 93 ลา้นบาท และไม่มี
วงเงินสินเช่ือสาํหรับบริษทั (2561: สาํหรับกลุ่มบริษัทมี 122.5 ล้านบาท  และไม่มีวงเงินสินเช่ือสาํหรับบริษัท) 

 
วงเงินกูย้ืมระยะสั้นของบริษทั ท่าเรือประจวบ จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยคํ้าประกนัโดยการจดจาํนองท่ีดินพร้อม 
ส่ิงปลูกสร้างท่ีมีอยูแ่ลว้และ/หรือท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตของบริษทัยอ่ย วงเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้ืม
ระยะสั้นของบริษทั เวสทโ์คสท ์เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยคํ้าประกนัโดยการจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูก
สร้างและการโอนสิทธิประโยชน์จากการเอาประกนัภยัสินทรัพยข์องบริษทัยอ่ยดงักล่าว  
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20. เจ้าหนีก้ารค้า 
    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 

     
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 6) 402,440 14,168 487,647 33,139 
กิจการอ่ืนๆ  4,746,223 5,781,815 4,701,302 5,701,561 
รวม 5,148,663 5,795,983 5,188,949 5,734,700 
     
 
สินค้าคงเหลือภายใต้สัญญาซ้ือขายและการส่งมอบกรรมสิทธ์ิสินค้าและการบริหาร (Collateral Management 
Agreement) 
 
บริษทัไดท้าํสัญญาซ้ือสินคา้คงเหลือภายใตส้ัญญาซ้ือขายและการส่งมอบกรรมสิทธ์ิสินคา้และการบริหารกบั
บริษทัสองแห่งในประเทศสิงคโปร์และญ่ีปุ่นภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญาบริษทัจะตอ้งชาํระเงินมดัจาํบางส่วน และ
จะชาํระเงินเตม็จาํนวนเม่ือมีการเบิกสินคา้จากบริษทัตวัแทนบริษทัยงัคงเหลือความเส่ียงและผลตอบแทนทั้งหมด
หรือบางส่วนท่ีมีสาระสาํคญัเก่ียวกบัสินคา้ท่ีอยูภ่ายใตส้ญัญาดงักล่าว สินคา้คงเหลือจะถูกเกบ็รักษา บริหารจดัการ 
ภายใตก้ารดูแลของบริษทัตวัแทนท่ีไดรั้บมอบหมายหนา้ท่ีจากบริษทัผูข้าย บริษทับนัทึกรายการซ้ือในบญัชีสินคา้
คงเหลือภายใตส้ัญญาซ้ือขายและการส่งมอบกรรมสิทธ์ิสินคา้และการบริหาร และเจา้หน้ีการคา้ภายใตส้ัญญาซ้ือ
ขายและการส่งมอบกรรมสิทธ์ิสินคา้และการบริหารแสดงไวใ้นงบแสดงฐานะการเงิน  

 
21  หนีสิ้นหมุนเวยีนอ่ืน 

    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 134,926 130,178 125,607 121,144 
เจา้หน้ีอ่ืน 57,081 42,465 51,725 36,274 
เงินรับล่วงหนา้จากการขายสินคา้ 38,196 103,437 25,149 68,394 
อ่ืนๆ 88,109 69,517 57,844 42,567 
รวม 318,312 345,597 260,325 268,379 
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22. หนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงิน 

 
กลุ่มบริษทัมีเคร่ืองจกัร อุปกรณ์และยานพาหนะ ซ่ึงไดม้าภายใตส้ัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าซ้ือ ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2562 และ 2561  มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

   หน่วย : พนับาท
 งบการเงินรวม
 2562 2561 
 มูลค่าอนาคต

ของจาํนวน
เงินขั้นตํ่าท่ี
ตอ้งจ่าย ดอกเบ้ีย

มูลค่า 
ปัจจุบนัของ
จาํนวนเงินขั้น
ตํ่าท่ีตอ้งจ่าย

มูลค่าอนาคต
ของจาํนวน
เงินขั้นตํ่าท่ี
ตอ้งจ่าย ดอกเบ้ีย 

มูลค่า 
ปัจจุบนัของ
จาํนวนเงินขั้น
ตํ่าท่ีตอ้งจ่าย

   
ครบกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 2,532 (200) 2,332 18,590 (1,188) 17,402
ครบกาํหนดชาํระหลงัจากหน่ึงปี 
   แต่ไม่เกินหา้ปี 1,906 (103) 1,803 4,438 (307) 4,131
รวม 4,438 (303) 4,135 23,028 (1,495) 21,533 

 
   หน่วย : พนับาท
 งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2562 2561 
 มูลค่าอนาคต

ของจาํนวน
เงินขั้นตํ่าท่ี
ตอ้งจ่าย ดอกเบ้ีย

มูลค่า 
ปัจจุบนัของ
จาํนวนเงินขั้น
ตํ่าท่ีตอ้งจ่าย

มูลค่าอนาคต
ของจาํนวน
เงินขั้นตํ่าท่ี
ตอ้งจ่าย ดอกเบ้ีย 

มูลค่า 
ปัจจุบนัของ
จาํนวนเงินขั้น
ตํ่าท่ีตอ้งจ่าย

    
ครบกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 696 (47) 649 697 (72) 625
ครบกาํหนดชาํระหลงัจากหน่ึงปี 
   แต่ไม่เกินหา้ปี 697 (17) 680 1,393 (68) 1,325
รวม 1,393 (64) 1,329 2,090 (140) 1,950 

 
บริษทัย่อยแห่งหน่ึงไดท้าํสัญญาขายและเช่ากลบัคืนสําหรับเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ จาํนวนเงินรวม 58.9 ลา้น
บาท โดยมีสัญญาเช่า 5 ปี เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ภายใตส้ัญญาขายและเช่ากลบัคืนทั้งหมดมีมูลค่าตามบญัชีสุทธิ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 จาํนวน 1.5 ลา้นบาท (ปี 2561 จาํนวน 18.9 ลา้นบาท) 
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23. ภาระหนีสิ้นภายใต้แผนฟ้ืนฟูกิจการ 

 

 หน่วย : พนับาท
 งบการเงินรวม                 งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2562 2561 2562 2561

 (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)
ส่วนที่หมุนเวียน  
เจา้หน้ีกลุ่ม1 812,991 812,991 812,991 812,991
เจา้หน้ีกลุ่ม2 249,307 249,307 249,307 249,307
เจา้หน้ีกลุ่ม3 77,676 65,157 77,676 65,157
เจา้หน้ีกลุ่ม4 559,998 469,745 559,998 469,745
เจา้หน้ีกลุ่ม5 31,611 26,517 31,611 26,517
เจา้หน้ีกลุ่ม6 34,682 34,682 34,682 34,682
เจา้หน้ีกลุ่ม7 - - 7,991 7,991
เจา้หน้ีกลุ่ม12 80 80 80 80

รวม 1,766,345 1,618,299 1,774,336 1,626,290
ส่วนที่ไม่หมุนเวียน  
เจา้หน้ีกลุ่ม1 8,155,558 8,502,345 8,155,558 8,502,345
เจา้หน้ีกลุ่ม2 14,792,240 15,001,367 14,792,240 15,001,367
เจา้หน้ีกลุ่ม3 4,521,863 4,553,863 4,521,863 4,553,863
เจา้หน้ีกลุ่ม4 25,688,490 26,887,844 25,688,490 26,887,844
เจา้หน้ีกลุ่ม5 1,780,328 1,793,323 1,780,328 1,793,323
เจา้หน้ีกลุ่ม6 273,386 308,068 273,386 308,068
เจา้หน้ีกลุ่ม7 4,300 4,300 4,300 4,300
เจา้หน้ีกลุ่ม12 10,664 10,744 10,664 10,744

รวม 55,226,829 57,061,854 55,226,829 57,061,854
รวมหนีสิ้นภายใต้แผนฟ้ืนฟูกิจการ 57,001,164 58,688,143 57,001,165 58,688,144
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รายการเคล่ือนไหวของหน้ีสินเงินตน้ภายใตแ้ผนฟ้ืนฟูกิจการสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 
มีดงัน้ี 

  หน่วย : พนับาท
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561
  

 

(ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่)
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  58,688,144 62,264,564 58,688,144 62,264,564 

จ่ายชาํระคืน (1,686,980) (3,068,429) (1,686,980) (3,068,429)
แปลงหน้ีเป็นทุน (หมายเหตุ 25 และ 26 ) - (500,000) - (500,000) 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม  57,001,164 58,688,144 57,001,164 58,688,144 

    

หน้ีสินภายใตแ้ผนฟ้ืนฟูกิจการส่วนท่ีมีหลกัประกนั รายละเอียดของหลกัประกนัท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ตามท่ี
กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 16 
 
ในปี 2558 ผูใ้ห้กูย้ืมรายใหญ่ไดเ้รียกร้องการชาํระเงินโดยทนัทีจากยอดเงินกูย้ืมคงเหลือจาํนวน 788 ลา้นเหรียญ
สหรัฐ และ 1 ล้านปอนด์สเตอร์ลิง ตามลาํดบั (เทียบเท่ากบั 28,384 ล้านบาท และ 46 ล้านบาท ตามลาํดับ) และ
ยอดเงินบาทจาํนวน 1.6 ลา้นบาทกบับริษทั สหวิริยาสตีลอินดสัตรี ยเูค จาํกดั และในเวลาต่อมาผูใ้หกู้ย้มืรายใหญ่ยงั
ขอใหบ้ริษทัรับผิดชอบต่อมูลหน้ีในฐานะผูค้ ํ้าประกนัเงินกูย้มืมีผลใหบ้ริษทัไม่สามารถดาํรงอตัราส่วนทางการเงิน 
และไม่ได้จ่ายชาํระคืนเงินต้นและดอกเบ้ียท่ีถึงกาํหนดจ่ายชําระกับธนาคาร โดยผูใ้ห้กู้รายใหญ่ของบริษทัได้
เรียกร้องการชาํระเงินกูย้ืมทั้งหมดในทนัที เหตุการณ์ดงักล่าวเป็นเหตุให้คณะกรรมการบริษทัอนุมติัให้บริษทัยื่น
ความจาํนงเพ่ือขอฟ้ืนฟูกิจการต่อศาลลม้ละลายกลางเม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 2558 อนัเป็นผลมาจากแผนฟ้ืนฟูกิจการท่ี
ได้รับอนุมัติจากศาลล้มละลายกลางเม่ือวนัท่ี 15 ธันวาคม 2559 เงินกู้ยืมระยะยาวทั้ งหมดจากสถาบันการเงิน 
ประมาณการหน้ีสินจากการเป็นผูค้ ํ้าประกนั และเจา้หน้ีอ่ืนภายใตแ้ผนฟ้ืนฟูกิจการรวมเป็นส่วนหน่ึงของแผนฟ้ืนฟู
กิจการ (หมายเหตุข้อ 23) ทั้งน้ีการจดัประเภทของเงินกูย้มื ประมาณการหน้ีสิน เจา้หน้ีอ่ืนและดอกเบ้ียคา้งจ่ายภายใต้
แผนฟ้ืนฟูกิจการ เป็นไปตามแผนการชาํระหน้ีท่ีระบุในแผนฟ้ืนฟูกิจการ 
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ยอดหนีสิ้นเงินต้นตามแผนฟ้ืนฟูกิจการ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 จัดตามประเภทสกุลเงินตรา ได้ดงันี ้ 
 

    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 

 (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่)
สกลุเงินบาท 30,752,676 24,315,204 30,752,676 24,315,204
สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 26,248,488 27,357,589 26,248,488 27,357,589
รวม  57,001,164 58,688,144 57,001,164 58,688,144

 

ในปี 2559 บริษทัไดค้าํนวณภาระหน้ีท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตตามเง่ือนไขใหม่ ณ วนัท่ีศาลอนุมติัแผนฟ้ืนฟูกิจการ และ
จาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตตามเง่ือนไขใหม่ตํ่ากวา่มูลค่าหน้ีตามบญัชี บริษทัจึงนาํเงินท่ีจ่ายในแต่ละงวดไปปรับ
ลดกบัมูลค่าหน้ีตามบญัชีท่ีคา้งจ่ายชาํระโดยไม่บนัทึกดอกเบ้ียจ่ายแต่บริษทัไม่บนัทึกกาํไรจากการปรับโครงสร้าง
หน้ีเน่ืองจากยงัไม่สามารถกาํหนดจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตตามเง่ือนไขใหม่ไดอ้ยา่งแน่นอน 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 บริษทัไดท้บทวนภาระหน้ีท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตตามเง่ือนไขใหม่คงเหลือ และ
พบวา่เงินท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตตามเง่ือนไขใหม่ตํ่ากวา่มูลค่าทางบญัชี 
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24. ประมาณการหนีสิ้นไม่หมุนเวยีนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน 
    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม     
ประมาณการหนีสิ้นในงบแสดงฐานะการเงินสําหรับ     
เงินชดเชยตามกฎหมาย 338,177 187,971 288,355 156,658 
ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน 22,741 12,387 17,819 8,695 
รวม 360,918 200,358 306,174 165,353 

   
สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม     
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ     
รับรู้ในกําไรหรือขาดทุน     
เงินชดเชยตามกฎหมาย 40,011 13,905 26,498 15,167 
ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน 43,662 5,214 42,428 1,009 
รวม 83,673 19,119 68,927 16,176 

 
เงินชดเชยตามกฎหมาย 
 
กลุ่มบริษทัและบริษทัจดัการโครงการบาํเหน็จบาํนาญพนักงานตามขอ้กาํหนดของพระราชบญัญติัคุม้ครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541 ในการใหผ้ลประโยชน์เม่ือเกษียณแก่พนกังานตามสิทธิและอายงุาน 
 
เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2562 พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานฉบบัใหม่ไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยมีผล
บังคับเม่ือพ้นกําหนดสามสิบวนั นับแต่วนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ซ่ึงได้กําหนดอัตรา
ค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีเลิกจา้งสาํหรับลูกจา้งท่ีทาํงานติดต่อกนัครบยีสิ่บปีข้ึนไป ใหจ่้ายไม่นอ้ยกวา่ค่าจา้งอตัรา
สุดทา้ย 400 วนั โดยกลุ่มบริษทัและบริษทัไดบ้นัทึกผลกระทบจากพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานฉบบัใหม่
ในปีแลว้จาํนวน 49.7 ลา้นบาทและ 40.7 ลา้นบาท 
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การเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของประมาณการหน้ีสินสําหรับผลประโยชน์พนักงานสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  
31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 แสดงดงัตารางไดด้งัน้ี 

    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 

ประมาณการหน้ีสินสาํหรับผลประโยชน์
พนกังาน ณ วนัท่ี 1 มกราคม 200,358 192,019 165,353 159,047 

รับรู้ในกาํไรขาดทุน     
ตน้ทุนบริการปัจจุบนัและดอกเบ้ีย 83,673 19,119 68,927 16,176 
รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่     
ขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงประมาณการ 79,621 - 72,700 - 
อื่นๆ     
ผลประโยชน์จ่ายโดยโครงการ (2,734) (10,780) (806) (9,870) 
ประมาณการหนีสิ้นสําหรับผลประโยชน์

พนักงาน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม  360,918 200,358 306,174 165,353 
     
 

ข้อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 
 

ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัท่ีรายงาน (แสดงโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั)
ไดแ้ก่ 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 

อตัราคิดลด (ร้อยละ) 1.63-1.71 3.03 - 3.20 1.71 3.03 
การเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนในอนาคต (ร้อยละ) 5.62-7.02 5.59 - 6.64 7.02 6.59 
 
ขอ้สมมติฐานเก่ียวกบัอตัรามรณะในอนาคตถือตามขอ้มูลทางสถิติท่ีเผยแพร่ทัว่ไปและตารางมรณะ   
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การวิเคราะห์ความอ่อนไหว  

การเปล่ียนแปลงในแต่ละขอ้สมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีอาจ
เป็นไปไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล ณ วนัท่ีรายงาน โดยถือว่าขอ้สมมติฐานอ่ืนๆ คงท่ี จะมีผลกระทบต่อประมาณการ
หน้ีสินสาํหรับผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวเ้ป็นจาํนวนเงินดงัต่อไปน้ี 
 

  หน่วย : พนับาท
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 เพิ่มข้ึน ลดลง เพิ่มข้ึน ลดลง

ประมาณการหนีสิ้นสําหรับผลประโยชน์
พนักงาน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562  

อตัราคิดลด  (เปล่ียนแปลงร้อยละ 0.5) (13,711) 17,325 (11,512)   14,980   
การเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนในอนาคต   

(เปล่ียนแปลงร้อยละ 0.5) 14,639 (11,426) 12,616 (9,512)
อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน  

(เปล่ียนแปลงร้อยละ 0.5-1) (14,149) (17,600) (10,296) 13,255
 
แมว้่าการวิเคราะห์น้ีไม่ไดค้าํนึงการกระจายตวัแบบเต็มรูปแบบของกระแสเงินสดท่ีคาดหวงัภายใตโ้ครงการ
ดงักล่าว แต่ไดแ้สดงประมาณการความอ่อนไหวของขอ้สมมติฐานต่างๆ 
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25. แผนฟ้ืนฟูกิจการ 
 
เม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 2558 คณะกรรมการบริษทัไดอ้นุมติัให้บริษทัยื่นคาํร้องเพ่ือขอฟ้ืนฟูกิจการต่อศาลลม้ละลาย
กลาง ต่อมาวนัท่ี 10 มีนาคม 2559 ศาลลม้ละลายกลางไดมี้คาํสั่งใหบ้ริษทัฟ้ืนฟูกิจการและตั้งบริษทัเป็นผูท้าํแผน
ฟ้ืนฟูกิจการ (“ผูท้าํแผน”) โดยไดมี้การประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2559  
 
ณ วนัท่ี 15 กนัยายน 2559 เจา้พนกังานพิทกัษท์รัพยไ์ดจ้ดัประชุมเจา้หน้ีเพื่อพิจารณาแผน และท่ีประชุมเจา้หน้ีได้
มีมติพิเศษยอมรับแผนฟ้ืนฟูกิจการ (“แผน”) และมีมติตั้งเจา้หน้ีจาํนวน 3 รายประกอบดว้ย ธนาคารไทยพาณิชย ์
จาํกดั (มหาชน), ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) และธนาคารทิสโก ้จาํกดั (มหาชน) เป็นกรรมการเจา้หน้ี 
 
ณ วนัท่ี 15 ธนัวาคม 2559 ศาลลม้ละลายกลางไดมี้คาํสั่งเห็นชอบดว้ยแผน ซ่ึงแผนกาํหนดใหบ้ริษทัเป็นผูบ้ริหาร
แผน  
 
เม่ือวนัท่ี 14 กมุภาพนัธ์ 2560 เจา้หน้ีรายหน่ึงไดย้ืน่อุทธรณ์คาํสัง่เห็นชอบดว้ยแผนฟ้ืนฟูกิจการต่อศาลอุทธรณ์คดี
ชาํนญัพิเศษ ซ่ึงศาลอุทธรณ์คดีชาํนญัพิเศษไดมี้คาํสัง่ใหย้กคาํร้อง โดยเจา้หน้ีรายดงักล่าวไดย้ืน่คาํร้องฎีกาต่อศาล
ฎีกา เม่ือวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2562 ศาลฎีกามีคาํสัง่ไม่อนุญาตใหเ้จา้หน้ีฎีกา 
 
สาระสาํคญัของแผนฟ้ืนฟูกิจการท่ีศาลลม้ละลายกลางไดมี้คาํสัง่เห็นชอบดว้ย มีดงัน้ี 
 
1. การจัดกลุ่มเจ้าหนี ้

 
ในแผนฟ้ืนฟูกิจการไดจ้ดัแบ่งกลุ่มเจา้หน้ีท่ียืน่คาํร้องขอรับชาํระหน้ีออกเป็นกลุ่มรวม 13 กลุ่ม แบ่งเป็นภาระ
หน้ีเงินบาทจาํนวน 33,849.9 ลา้นบาท และเป็นเงินตราต่างประเทศสกุลเงินเหรียญสหรัฐจาํนวน 990.9 ลา้น
เหรียญสหรัฐ สกุลเงินปอนดส์เตอร์ลิงจาํนวน 4.6 ลา้นปอนดส์เตอร์ลิง และสกุลเงินยโูรจาํนวน 0.1 ลา้นยโูร 
(คิดคาํนวณเป็นสกุลเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีศาลมีคาํสั่งให้ฟ้ืนฟูกิจการ วนัท่ี 10 มีนาคม 
2559 ซ่ึงในวนัดังกล่าวอตัราแลกเปล่ียน 1 เหรียญสหรัฐ เท่ากับ 35.4546 บาท 1 ปอนด์สเตอร์ลิง เท่ากับ 
50.5173 บาท และ 1 ยโูร เท่ากบั 39.0923 บาท รวมเป็นจาํนวน 69,220.2 ลา้นบาท) โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

 



 

80 
 

 

เจ้าหนี้
กลุ่มท่ี กลุ่มเจ้าหนี้

ยอดหนีร้วมเทียบเท่าสกุลเงินบาท (พนับาท)
เงินต้น ดอกเบีย้ รวม

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

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

3 เจา้หน้ีสถาบนัการเงินซ่ึงเป็นเจา้หน้ีร่วมตาม
สญัญาปรับโครงสร้างหน้ี

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

4 เจา้หน้ีภาระคํ้าประกนัการชาํระหน้ีเงินกู้ 28,006,355   1,865,495  29,871,850 
5 เจา้หน้ีผูจ้าํหน่ายวตัถุดิบหลกั 1,592,058   172,264 1,764,322 
6 เจา้หน้ีหน่วยงานราชการและภาครัฐ 177,397   204,022  381,419
7 เจา้หน้ีท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั 872,574   587  873,161
8 เจา้หน้ีการคา้ 15,110   387  15,497 
9 เจา้หน้ีตามสญัญาคํ้าประกนัร่วม 3,545,460   224,786  3,770,246 
10 เจา้หน้ีภาระคํ้าประกนัความเสียหายในอนาคต 1,185,026  - 1,185,026 
11 เจา้หน้ีค่าปรับและ/หรือค่าเสียหายจากการไม่

ปฏิบติัตามสญัญา 
 279,391 -  279,391 

12 เจา้หน้ีค่าธรรมเนียมในการใหบ้ริการตามสญัญา
วา่จา้งท่ีปรึกษา 

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

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

 
หมายเหตุ : เจา้หน้ีทุกรายท่ียื่นขอรับชาํระหน้ีในการฟ้ืนฟูกิจการต่อเจา้พนกังานพิทกัษท์รัพยจ์ะไดรั้บชาํระ
หน้ีตามแผนน้ีภายใตข้อ้กาํหนดและเง่ือนไขท่ีกาํหนดไวใ้นแผนก็ต่อเม่ือเจา้พนกังานพิทกัษท์รัพยห์รือศาล
ลม้ละลาย หรือศาลฎีกา (แลว้แต่กรณี) มีคาํสัง่ถึงท่ีสุดใหไ้ดรั้บชาํระหน้ี 

 
2. การปรับโครงสร้างทุน 
 

ณ วนัท่ีศาลมีคาํสั่งให้ฟ้ืนฟูกิจการ บริษทัมีทุนจดทะเบียนจาํนวน 50,263.7 ลา้นบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญั
จาํนวน 50,263.7 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท โดยเป็นทุนชาํระแลว้จาํนวน 32,166.3 ลา้นบาท และ
เป็นทุนท่ียงัมิได้เรียกชาํระจาํนวน 18,097.4 ล้านบาท ซ่ึงผูบ้ริหารแผนจะดาํเนินการปรับโครงสร้างทุน
ดงักล่าวตามลาํดบั ดงัน้ี 
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2.1 การลดทุนจดทะเบียนท่ียังมิได้จัดสรร 
 

ภายใน 90 วนันับจากวนัท่ีศาลมีคาํสั่งเห็นชอบดว้ยแผน ดาํเนินการลดทุนจดทะเบียนท่ียงัมิไดจ้ดัสรร
ของบริษทัโดยวิธีการลดหุ้นท่ียงัไม่ได้เรียกชาํระจาํนวน 18,097.4 ล้านหุ้น จะทาํให้บริษทัมีทุนจด
ทะเบียนและทุนชาํระแลว้จาํนวน 32,166.3 ลา้นบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจาํนวน 32,166.3 ลา้นหุ้น 
มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

 
2.2   การลดทุนจดทะเบียนโดยการลดจาํนวนหุ้น 

 
ภายใน 90 วนันบัจากวนัท่ีศาลมีคาํสั่งเห็นชอบดว้ยแผน ดาํเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัจากทุน
จดทะเบียน 32,166.3 ลา้นบาท เป็นทุนจดทะเบียนจาํนวนประมาณ 1,109 ลา้นบาท โดยการลดจาํนวน
หุ้นสามญัของบริษทัในสัดส่วนจาํนวนหุ้นของผูถื้อหุ้นเดิมประมาณ 29 หุ้น เป็น 1 หุ้น ภายหลงัการ
ดาํเนินการดงักล่าว บริษทัจะมีทุนจดทะเบียนและทุนชาํระแลว้จาํนวนประมาณ 1,109 ลา้นบาท แบ่ง
ออกเป็นหุน้สามญัจาํนวนประมาณ 1,109 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท  

 
2.3   การเพ่ิมทุนจดทะเบียนเพ่ือทาํการแปลงหนีเ้ป็นทุน คร้ังท่ี 1 

 
ภายใน 90 วนันบัจากวนัท่ีศาลมีคาํสั่งเห็นชอบดว้ยแผน ดาํเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนและเพิ่มทุนชาํระ
แลว้ของบริษทัอีกจาํนวน 10,000 ลา้นบาทโดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนอีกจาํนวน 10,000 ลา้นหุ้น 
เพ่ือรองรับการแปลงหน้ีเป็นทุนใหก้บัเจา้หน้ีกลุ่มท่ี 2 และ/หรือกลุ่มท่ี 3 และ/หรือกลุ่มท่ี 4 ตามเง่ือนไข
ท่ีกาํหนดไวใ้นแผน ในราคาแปลงหน้ีเป็นทุนหุ้นละ 0.05 บาท ต่อ 1 หุ้น ภายหลังการดําเนินการ
ดงักล่าว บริษทัจะมีทุนจดทะเบียนจาํนวนประมาณ 11,109 ลา้นบาท แบ่งเป็นหุน้สามญัท่ีออกและเรียก
ชาํระแลว้จาํนวนประมาณ 11,109 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท ทั้งน้ี สามารถขยายระยะเวลาใน
การดาํเนินการลดทุนจดทะเบียนท่ียงัมิไดจ้ดัสรร ลดทุนจดทะเบียนโดยลดจาํนวนหุ้น และเพิ่มทุนจด
ทะเบียนเพื่อทาํการแปลงหน้ีเป็นทุน คร้ังท่ี 1 ดงักล่าวขา้งตน้ออกไปไดอี้กไม่เกิน 90 วนั 

 
2.4   การเพ่ิมทุนจดทะเบียนเพ่ือทาํการแปลงหนีเ้ป็นทุน คร้ังท่ี 2 

 
ภายหลงัจากดาํเนินการเพ่ิมทุนจดทะเบียนเพื่อทาํการแปลงหน้ีเป็นทุน คร้ังท่ี 1 แลว้เสร็จ ในกรณีท่ี
เจา้หน้ีท่ีอาจไดรั้บการแปลงหน้ีเป็นทุนคร้ังท่ี 2 จะไดรั้บชาํระหน้ีดว้ยหุ้นสามญัของบริษทัตามเง่ือนไข
ท่ีกาํหนดไวใ้นแผน ผูบ้ริหารแผนมีหน้าท่ีดาํเนินการเพ่ิมทุนจดทะเบียนและเพิ่มทุนชาํระแล้วของ
บริษทัโดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุน มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาทในจาํนวนท่ีเพียงพอ เพื่อรองรับการ
แปลงหน้ีเป็นทุนใหก้บัเจา้หน้ีท่ีอาจไดรั้บการแปลงหน้ีเป็นทุนคร้ังท่ี 2 ทุกราย โดยใหใ้ชร้าคาแปลงหน้ี
เป็นทุนท่ีราคาตลาดต่อหุ้น (ราคาตลาดในวนัท่ีเจา้หน้ีไดแ้จง้ความประสงคเ์สนอขอแปลงหน้ีเป็นทุน
ดงักล่าว กรณีไม่มีราคาตลาดให้ใชร้าคาแปลงหน้ีเป็นทุนท่ี 0.05 บาท ต่อหุ้น)  ในการจดัสรรหุ้นสามญั
เพ่ิมทุนเพื่อชาํระหน้ีให้แก่เจา้หน้ีดงักล่าวขา้งตน้ บริษทัสามารถพิจารณาจดทะเบียนเพิ่มทุนชาํระแลว้
ดงักล่าวภายในคร้ังเดียวหรือหลายคร้ัง  
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2.5   การเพ่ิมทุนจดทะเบียนเพ่ือทาํการแปลงหนีเ้ป็นทุนให้กับเจ้าหนีก้ลุ่มท่ี 7 กลุ่มท่ี 9 และกลุ่มท่ี 12 
 

ภายใตห้ลกัการชาํระหน้ีของเจา้หน้ีตามแผนน้ี ผูบ้ริหารแผนมีหนา้ท่ีดาํเนินการเพ่ิมทุนจดทะเบียนและ
เพ่ิมทุนชาํระแลว้ของบริษทัโดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุน มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการ
แปลงหน้ีเป็นทุนใหก้บัเจา้หน้ีกลุ่มท่ี 7 กลุ่มท่ี 9 และกลุ่มท่ี 12 ของแผน ในราคาแปลงหน้ีเป็นทุนหุน้ละ 
0.05 บาท ต่อ 1 หุ้น ตามหลกัเกณฑ์ท่ีกาํหนดไวใ้นแผน ในการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนเพ่ือชาํระหน้ี
ให้แก่เจา้หน้ีดงักล่าวขา้งตน้ บริษทัสามารถพิจารณาจดทะเบียนเพิ่มทุนชาํระแลว้ดงักล่าวภายในคร้ัง
เดียวหรือหลายคร้ัง  
 

3. การชําระหนีต้ามกลุ่มของเจ้าหนี ้
 

3.1  เจ้าหนีก้ลุ่มท่ี 1 (เจ้าหนีมี้ประกัน)  
 

3.1.1 ภาระหน้ีเงินตน้คงคา้งจาํนวน 9,780.6 ลา้นบาท จะไดรั้บชาํระจากกระแสเงินสดเพื่อการชาํระหน้ี 
และ/หรือ กระแสเงินสดส่วนเกิน โดยเจา้หน้ีจะไดรั้บการผ่อนชาํระหน้ีดงักล่าวเป็นรายเดือน รวม 
144 เดือน (เร่ิมนบัเดือนถดัจากเดือนท่ีศาลมีคาํสัง่เห็นชอบดว้ยแผนเป็นเดือนท่ี 1) 

 
3.1.2 (ก) นบัถดัจากวนัท่ีศาลมีคาํสั่งให้ฟ้ืนฟูกิจการจนถึงวนัท่ีศาลมีคาํสั่งเห็นชอบดว้ยแผน เจา้หน้ีกลุ่มท่ี 

1 จะไดรั้บดอกเบ้ียระหว่างกาลจากเงินตน้คงคา้งดงักล่าว ในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปีโดยให้ตั้งพกั
ไวเ้พ่ือรอการชาํระในเดือนท่ี 144 

 (ข) นับถัดจากวนัท่ีศาลมีคาํสั่งเห็นชอบด้วยแผนเป็นต้นไป จนกว่าจะได้รับชําระหน้ีครบถ้วน 
เจา้หน้ีกลุ่มท่ี 1 จะไดรั้บดอกเบ้ียใหม่จากเงินตน้คงคา้งดงักล่าว ในอตัรา MLR ต่อปี โดยเจา้หน้ี
จะได้รับชําระดอกเบ้ียในอัตราร้อยละ 0.5 ต่อปี สําหรับดอกเบ้ียตั้ งพักซ่ึงเป็นส่วนต่างของ
ดอกเบ้ียใหม่และดอกเบ้ียท่ีชาํระจริงใหร้อการชาํระในเดือนท่ี 144 

 
3.1.3 ในกรณีท่ีบริษทัไดท้าํการแปลงหน้ีเป็นทุนคร้ังท่ี 2 ให้กบัเจา้หน้ี เจา้หน้ีกลุ่มน้ีจะไดรั้บชาํระดอกเบ้ีย

นบัถดัจากวนัท่ีมีการแปลงหน้ีเป็นทุนคร้ังท่ี 2 เป็นตน้ไป จนกวา่จะไดรั้บชาํระหน้ีครบถว้น ในอตัรา 
MLR ต่อปี 

 
3.1.4 เม่ือเจา้หน้ีกลุ่มท่ี 1 ไดรั้บชาํระหน้ีเงินตน้ครบถว้นตามท่ีกาํหนดไวใ้นแผน รวมถึงกรณีท่ีเจา้หน้ีไดรั้บ

ชาํระหน้ีก่อนกาํหนดทั้งจาํนวน หรือบริษทัไดท้าํการแปลงหน้ีเป็นทุน คร้ังท่ี 2 ให้กบัเจา้หน้ีท่ีอาจ
ได้รับการแปลงหน้ีเป็นทุนคร้ังท่ี 2 แล้ว เจ้าหน้ีกลุ่มน้ีตกลงจะลดหน้ี ดอกเบ้ียระหว่างกาลและ
ดอกเบ้ียตั้งพกัในอตัราร้อยละ 50 ของดอกเบ้ียระหวา่งกาลและดอกเบ้ียตั้งพกัดงักล่าว  

 
3.1.5 สาํหรับดอกเบ้ียคงคา้งจาํนวน 8.8 ลา้นบาท ดอกเบ้ียระหวา่งกาลส่วนท่ีเหลือ และดอกเบ้ียตั้งพกัส่วน

ท่ีเหลือจากขอ้ 3.1.4 เจา้หน้ีกลุ่มท่ี 1 จะไดรั้บชาํระคืนในเดือนท่ี 144 เวน้แต่ ในกรณีท่ีบริษทัไดช้าํระ
คืนหน้ีเงินตน้ให้เจา้หน้ีกลุ่มท่ี 2 กลุ่มท่ี 3 กลุ่มท่ี 4 และกลุ่มท่ี 5 ครบถว้นแลว้ในปีใด บริษทัจะชาํระ
หน้ีดอกเบ้ียคงคา้ง ดอกเบ้ียระหว่างกาลส่วนท่ีเหลือ และดอกเบ้ียตั้งพกัส่วนท่ีเหลือ ให้เจา้หน้ีกลุ่มท่ี 
1 ภายในปีดงักล่าว 
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3.1.6 นอกจากน้ี ในระหวา่งการชาํระหน้ีตามแผน เจา้หน้ีกลุ่มท่ี 1 ซ่ึงมีหุ้นท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของบริษทัเป็น
หลกัประกนั สามารถเลือกรับชาํระหน้ีดว้ยวิธีการโอนหุ้นชาํระหน้ีเงินตน้คงคา้งและดอกเบ้ียคงคา้ง
ทั้งจาํนวนได ้โดยเจา้หน้ีรายดงักล่าวยนิยอมลดหน้ีดอกเบ้ียระหวา่งกาล และดอกเบ้ียตั้งพกั ทั้งจาํนวน
ใหท้นัทีในวนัท่ีไดท้าํการโอนหุน้ชาํระหน้ีใหก้บัเจา้หน้ีแลว้  

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

คงคา้งจาํนวน 2,319.2 ลา้นบาท จะไดรั้บชาํระจากกระแสเงินสดเพ่ือการชาํระหน้ี และ/หรือ กระแส
เงินสดส่วนเกิน โดยเจา้หน้ีจะไดรั้บการผ่อนชาํระหน้ีเงินตน้ดงักล่าวเป็นรายเดือน รวม 144 เดือน 
(เร่ิมนบัเดือนถดัจากเดือนท่ีศาลมีคาํสั่งเห็นชอบดว้ยแผนเป็นเดือนท่ี 1) และหน้ีเงินตน้คงคา้งจาํนวน 
10,149.1 ลา้นบาท จะไดรั้บชาํระภายในเดือนท่ี 144 จากเงินเพ่ิมทุนและหรือเงินกูใ้หม่ (Refinance) 
และหรือกระแสเงินสดส่วนเกิน 

 
3.2.2 เจา้หน้ีกลุ่มท่ี 3 (เจา้หน้ีสถาบนัการเงินซ่ึงเป็นเจา้หน้ีร่วมตามสัญญาปรับโครงสร้างหน้ี) ภาระหน้ีเงิน

ตน้คงคา้งจาํนวน 722.6 ลา้นบาท จะไดรั้บชาํระจากกระแสเงินสดเพ่ือการชาํระหน้ี และ/หรือ กระแส
เงินสดส่วนเกิน โดยเจา้หน้ีจะไดรั้บการผ่อนชาํระหน้ีเงินตน้ดงักล่าวเป็นรายเดือน รวม 144 เดือน 
(เร่ิมนบัเดือนถดัจากเดือนท่ีศาลมีคาํสั่งเห็นชอบดว้ยแผนเป็นเดือนท่ี 1) และหน้ีเงินตน้คงคา้งจาํนวน 
3,246.0 ลา้นบาท จะได้รับชาํระภายในเดือนท่ี 144 จากเงินเพิ่มทุนและหรือเงินกูใ้หม่ (Refinance) 
และหรือกระแสเงินสดส่วนเกิน  

 
3.2.3 เจา้หน้ีกลุ่มท่ี 4 (เจา้หน้ีภาระคํ้าประกนัการชาํระหน้ีเงินกู)้ภาระหน้ีเงินตน้คงคา้งจาํนวน 5,209.4 ลา้น

บาท จะไดรั้บชาํระจากกระแสเงินสดเพ่ือการชาํระหน้ี และ/หรือ กระแสเงินสดส่วนเกิน โดยเจา้หน้ี
จะไดรั้บการผ่อนชาํระหน้ีเงินตน้ดงักล่าวเป็นรายเดือน รวม 144 เดือน (เร่ิมนบัเดือนถดัจากเดือนท่ี
ศาลมีคาํสั่งเห็นชอบดว้ยแผนเป็นเดือนท่ี 1) และหน้ีเงินตน้คงคา้งจาํนวน 22,796.9 ลา้นบาท จะไดรั้บ
ชาํระภายในเดือนท่ี 144 จากเงิน  เพิ่มทุนและหรือเงินกู้ใหม่ (Refinance) และ/หรือกระแสเงินสด
ส่วนเกิน 

 
3.2.4 เจา้หน้ีกลุ่มท่ี 5 (เจา้หน้ีผูจ้าํหน่ายวตัถุดิบหลกั)ภาระหน้ีเงินตน้คงคา้งจาํนวน 291.7 ลา้นบาท จะไดรั้บ

ชาํระจากกระแสเงินสดเพ่ือการชาํระหน้ี และ/หรือ กระแสเงินสดส่วนเกิน โดยเจา้หน้ีจะไดรั้บการ
ผ่อนชาํระหน้ีเงินตน้ดงักล่าวเป็นรายเดือน รวม 144 เดือน (เร่ิมนับเดือนถดัจากเดือนท่ีศาลมีคาํสั่ง
เห็นชอบดว้ยแผนเป็นเดือนท่ี 1) และหน้ีเงินตน้คงคา้งจาํนวน 1,300.3 ลา้นบาท จะไดรั้บชาํระภายใน
เดือนท่ี 144 จากเงินเพ่ิมทุนและ/หรือเงินกูใ้หม่ (Refinance) และ/หรือกระแสเงินสดส่วนเกิน ทั้งน้ี 
หากเจา้หน้ีกลุ่มท่ี 5 มีภาระหน้ีคา้งชาํระอยู่กบับริษทัให้ผูบ้ริหารแผนหักกลบลบหน้ีกบัจาํนวนหน้ี
ดงักล่าวก่อนทาํการชาํระหน้ี 
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3.2.5 นบัถดัจากวนัท่ีศาลมีคาํสัง่ใหฟ้ื้นฟูกิจการจนถึงวนัท่ีศาลมีคาํสัง่เห็นชอบดว้ยแผน เจา้หน้ีกลุ่ม ท่ี 2, 3, 

4 และ 5 จะไดรั้บดอกเบ้ียระหวา่งกาลจากเงินตน้คงคา้งดงักล่าว โดยดอกเบ้ียดงักล่าว ใหต้ั้งพกัไวเ้พ่ือ
รอการชาํระในเดือนท่ี 144 และนับถดัจากวนัท่ีศาลมีคาํสั่งเห็นชอบดว้ยแผนเป็นตน้ไป จนกว่าจะ
ไดรั้บชาํระหน้ีครบถว้น เจา้หน้ีกลุ่มท่ี 2, 3, 4 และ 5 จะไดรั้บดอกเบ้ีย ใหม่จากเงินตน้คงคา้งดงักล่าว 
ดงัน้ี  
เดือนท่ี 1 – เดือนท่ี 60 ร้อยละ 1.00 ต่อปี  
เดือนท่ี 61 – เดือนท่ี 84  ร้อยละ 1.75  ต่อปี 
เดือนท่ี 85 – เดือนท่ี 96  ร้อยละ 2.00 ต่อปี 
เดือนท่ี 97 – เดือนท่ี 108 ร้อยละ 2.25 ต่อปี 
เดือนท่ี 109 – เดือนท่ี 120 ร้อยละ 2.50 ต่อปี 
เดือนท่ี 121 – เดือนท่ี 144  ร้อยละ 2.75 ต่อปี 
 
ทั้งน้ี เจา้หน้ีจะไดรั้บชาํระดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 0.1 ต่อปี สําหรับดอกเบ้ียตั้งพกัซ่ึงเป็นส่วนต่าง
ของดอกเบ้ียใหม่และดอกเบ้ียท่ีชาํระจริงใหร้อการชาํระในเดือนท่ี 144  

 
3.2.6 เจา้หน้ีกลุ่มท่ี 2 และ 4 จะไดรั้บชาํระหน้ีเงินตน้คงคา้งบางส่วนดว้ยหุ้นสามญัของบริษทั และเจา้หน้ี

กลุ่มท่ี 3 มีสิทธิท่ีจะเลือกรับชาํระหน้ีเงินตน้บางส่วนดว้ยหุ้นสามญัของบริษทัดว้ยการแปลงหน้ีเป็น
ทุนคร้ังท่ี 1 ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีกาํหนดไวใ้นแผน 

 
3.2.7 เจา้หน้ีกลุ่มท่ี 2, 3, 4 และ 5 มีสิทธิแจง้ใหบ้ริษทัทราบวา่ประสงคจ์ะรับชาํระหน้ีเงินตน้ ดว้ยหุน้สามญั

ของบริษทัโดยการแปลงหน้ีเป็นทุนคร้ังท่ี 2 ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีกาํหนดไวใ้นแผน  
 
3.2.8 ในกรณีท่ีบริษทัไดท้าํการแปลงหน้ีเป็นทุนคร้ังท่ี 2 ให้กบัเจา้หน้ีแลว้ หากยงัมีเงินตน้คงคา้งเหลืออยู ่

ใหคิ้ดคาํนวณดอกเบ้ียและจ่ายชาํระดอกเบ้ีย นบัถดัจากวนัท่ีมีการแปลงหน้ีเป็นทุนคร้ังท่ี 2 เป็นตน้ไป 
ในอตัรา MLR ต่อปี สําหรับเจ้าหน้ีกลุ่มท่ี 2, 3 และ 5 และในอตัรา LIBOR บวก 4.5 ต่อปี สําหรับ
เจา้หน้ีกลุ่มท่ี 4 จนกวา่เจา้หน้ีจะไดรั้บชาํระหน้ีเงินตน้ครบถว้น 

 
3.2.9 เจา้หน้ีกลุ่มท่ี 2, 3, 4 และ 5 ยินยอมลดหน้ีดอกเบ้ียคงคา้งจาํนวน 2,271.1 ลา้นบาท 526.2 ลา้นบาท 

1,865.5 ลา้นบาท และ 172.3 ลา้นบาท ตามลาํดบั รวมถึงดอกเบ้ียระหวา่งกาล และดอกเบ้ียตั้งพกั ทั้ง
จาํนวน ในกรณีท่ีไดรั้บชาํระหน้ีเงินตน้ครบถว้นตามท่ีกาํหนดไวใ้นแผน รวมถึงกรณีท่ีเจา้หน้ีไดรั้บ
ชาํระหน้ีก่อนกาํหนดทั้งจาํนวน หรือไดรั้บการแปลงหน้ีเป็นทุนคร้ังท่ี 2 ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ี
กาํหนดไวใ้นแผนแลว้ 
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3.2.10 เน่ืองจากภาระหน้ีในเจา้หน้ีกลุ่มท่ี 4 ใชสิ้ทธิเรียกร้องต่อบริษทัในฐานะผูค้ ํ้าประกนัการชาํระหน้ีของ
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จํากัด ดังนั้ น  ในกรณีท่ีเจ้าหน้ีกลุ่มท่ี 4 ได้รับชําระหน้ีจาก
กระบวนการชาํระบญัชีของบริษทั สหวิริยาสตีลอินดสัตรี ยเูค จาํกดั ในประเทศองักฤษเป็นจาํนวน
เงินเท่าใด ให้สิทธิของเจ้าหน้ีกลุ่มท่ี 4 ท่ีจะได้รับชาํระหน้ีจากบริษทัตามแผนฟ้ืนฟูกิจการฉบบัน้ี
ลดลงเพียงนั้น โดยให้นาํเงินท่ีเจา้หน้ีรายนั้นไดรั้บชาํระมาลดจาํนวนการผ่อนชาํระหน้ีเงินตน้ของ
เจา้หน้ีกลุ่มท่ี 4 ในงวดทา้ยสุดยอ้นข้ึนมาตามลาํดบั (Inverse Order) 

 
3.3 เจ้าหนีก้ลุ่มท่ี 6 (เจ้าหนีห้น่วยงานราชการและภาครัฐ) 
 
3.3.1 ภาระหน้ีเงินตน้ของเจา้หน้ีกลุ่มท่ี 6 จาํนวน 177.4 ลา้นบาท จะไดรั้บชาํระหน้ีจากกระแสเงินสดเพ่ือ

การชาํระหน้ีเป็นรายเดือน รวม 60 เดือน (เร่ิมนับเดือนถดัจากเดือนท่ีศาลมีคาํสั่งเห็นชอบดว้ยแผน
เป็นเดือนท่ี 1)  

 
3.3.2 ภาระหน้ีอ่ืนใดของเจา้หน้ีกลุ่มท่ี 6 รวมทั้งหน้ีเบ้ียปรับเงินเพิ่ม จาํนวน 204.0 ลา้นบาท หน้ี ดอกเบ้ียคง

คา้ง ดอกเบ้ียผิดนดั ค่าปรับ ค่าฤชาธรรมเนียม ค่าใชจ่้ายและเงินอ่ืนใดท่ีเกิดข้ึนตามสัญญา และหรือ
ตามกฎหมายท่ีมิไดก้าํหนดวิธีการชาํระหน้ีไวใ้นแผนฉบบัน้ี ถือวา่ไดรั้บการลดหน้ีทั้งจาํนวนทนัทีท่ีมี
การชาํระหน้ีตามแผนฟ้ืนฟูกิจการใหแ้ก่เจา้หน้ีรายดงักล่าวครบถว้น 

 
3.4  เจ้าหนีก้ลุ่มท่ี 7 (เจ้าหนีท่ี้เกี่ยวข้องกับบริษัท)  
 
3.4.1 ภาระหน้ีเงินตน้คงคา้งจาํนวน 872.6 ลา้นบาท จะไดรั้บชาํระหน้ีดว้ยหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัใน

ราคาแปลงหน้ีเป็นทุนท่ี 0.05 บาท ต่อหุ้น ภายในวนัทาํการสุดทา้ยของเดือนท่ี 84 (เร่ิมนับเดือนถดั
จากเดือนท่ีศาลมีคาํสั่งเห็นชอบดว้ยแผนเป็นเดือนท่ี 1) หากภายในกาํหนดระยะเวลาดงักล่าว เจา้หน้ี
กลุ่มท่ี 7 รายใด ยงัไม่มีคาํสั่งถึงท่ีสุดใหไ้ดรั้บชาํระหน้ี ใหผู้บ้ริหารแผนดาํเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียน
เพ่ือรองรับการแปลงหน้ีเป็นทุนใหก้บัเจา้หน้ีกลุ่มท่ี 7 ดงักล่าวไวก่้อน โดยจะดาํเนินการเพ่ิมทุนชาํระ
แลว้ภายหลงัจากท่ีมีคาํสัง่ถึงท่ีสุดใหไ้ดรั้บชาํระหน้ี 

 
3.4.2 ภาระหน้ีอ่ืนใดของเจา้หน้ีกลุ่มท่ี 7 รวมทั้งหน้ีดอกเบ้ียคงคา้งจาํนวน 0.6 ลา้นบาท ดอกเบ้ียผิดนัด 

ค่าปรับ เบ้ียปรับ เงินเพ่ิม ค่าฤชาธรรมเนียม ค่าใชจ่้ายและเงินอ่ืนใดท่ีเกิดข้ึนตามสญัญา และ/หรือตาม
กฎหมายท่ีมิไดก้าํหนดวิธีการชาํระหน้ีไวใ้นแผนฉบบัน้ี ถือวา่ไดรั้บการลดหน้ีทั้งจาํนวนทนัทีท่ีมีการ
ชาํระหน้ีตามแผนฟ้ืนฟูกิจการใหแ้ก่เจา้หน้ีรายดงักล่าวครบถว้น 

 
3.5   เจ้าหนีก้ลุ่มท่ี 8 (เจ้าหนีก้ารค้า) 
 

ภาระหน้ีของเจา้หน้ีกลุ่มท่ี 8 ประกอบดว้ยหน้ีเงินตน้คงคา้งจาํนวน 15.1 ลา้นบาท โดยเจา้หน้ีแต่ละ
รายจะไดรั้บการชาํระหน้ีจากกระแสเงินสดเพ่ือการชาํระหน้ี ภายใตเ้ง่ือนไขธุรกิจการคา้ตามปกติ  
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3.6  เจ้าหนีก้ลุ่มท่ี 9 (เจ้าหนีต้ามสัญญาคํา้ประกันร่วม)  
 
3.6.1 ภาระหน้ีของเจ้าหน้ีกลุ่มท่ี 9 ประกอบด้วยหน้ีเงินต้นคงค้างจํานวน 3,545.5 ล้านบาท และหน้ี 

ดอกเบ้ียคงคา้งจาํนวน 224.8 ลา้นบาท จะไดรั้บชาํระหน้ีตามแผนฟ้ืนฟูกิจการเม่ือเจา้หน้ีกลุ่มท่ี 9 ใน
ฐานะผูค้ ํ้าประกนัร่วมไดช้าํระหน้ีชั้นตน้แทนบริษทั สหวิริยาสตีลอินดสัตรี ยเูค จาํกดั ให้กบัเจา้หน้ี
ชั้ นต้น  และเจ้าห น้ีชั้ นต้นดังกล่าวจะต้องได้รับชําระหน้ีชั้ นต้นตามสัญญา Senior Facilities 
Agreement ลงวนัท่ี 16 มีนาคม 2554 (ตามท่ีไดมี้การแกไ้ขเป็นคร้ังคราว) ครบถว้นแลว้  

 
3.6.2 เจา้หน้ีกลุ่มท่ี 9 ได้ชาํระหน้ีในฐานะผูค้ ํ้ าประกนัร่วมให้กบัเจา้หน้ีชั้นตน้ไปเป็นจาํนวนเท่าไร ให้

เจา้หน้ีกลุม่ท่ี 9 มีสิทธิเรียกร้องต่อบริษทัเท่ากบัจาํนวนก่ึงหน่ึงของภาระหน้ีท่ีเจา้หน้ีกลุ่มท่ี 9 ไดช้าํระ  
 
3.6.3 ในกรณีท่ีเจา้หน้ีกลุ่มท่ี 9 และบริษทัในฐานะผูค้ ํ้าประกนัร่วม ต่างก็ไดช้าํระหน้ีใหแ้ก่เจา้หน้ีชั้นตน้ไป

ตามสัญญาคํ้ าประกนัร่วมดังกล่าว ให้ผูบ้ริหารแผนหักกลบลบหน้ีระหว่างกนัดงักล่าว ก่อนท่ีจะ
ดาํเนินการแปลงหน้ีเป็นทุนใหก้บัเจา้หน้ีกลุ่มท่ี 9 

 
3.6.4 ภาระหน้ีเงินตน้คงเหลือหลงัจากการหักกลบลบหน้ี จะได้รับชาํระหน้ีด้วยหุ้นสามญัเพิ่มทุนของ

บริษทัในราคาแปลงหน้ีเป็นทุนท่ี 0.05 บาทต่อหุ้น โดยจะได้รับชาํระภายใน 180 วนันับแต่วนัท่ี 
เจา้หน้ีกลุ่มท่ี 9 ไดน้าํเอกสารหลกัฐานการชาํระหน้ีมาแสดงต่อผูบ้ริหารแผน 

 
3.6.5 ใหผู้บ้ริหารแผนเจรจากบัเจา้หน้ีกลุ่มน้ีเพื่อทาํขอ้ตกลงระหวา่งบริษทักบัเจา้หน้ีกลุ่มน้ี ในการลดภาระ

หน้ีและหรือไม่ใชสิ้ทธิเรียกร้องท่ีมีหรืออาจจะมีซ่ึงกนัและกนั เพื่อลดภาระหน้ีลงหรือไม่ตอ้งชาํระ
หน้ีใหแ้ก่กนัและกนั 

 
3.6.6 ภาระหน้ีอ่ืนใดของเจา้หน้ีกลุ่มท่ี 9 รวมทั้งหน้ีดอกเบ้ียคงคา้ง ดอกเบ้ียผิดนดั ค่าปรับ เบ้ียปรับเงินเพิ่ม 

ค่าฤชาธรรมเนียม ค่าใชจ่้ายและเงินอ่ืนใดท่ีเกิดข้ึนตามสัญญา และหรือตามกฎหมายท่ีมิไดก้าํหนด
วิธีการชาํระหน้ีไวใ้นแผนฉบบัน้ี ถือวา่ไดรั้บการลดหน้ีทั้งจาํนวนทนัทีท่ีมีการชาํระหน้ีตามแผนฟ้ืนฟู
กิจการใหแ้ก่เจา้หน้ีรายดงักล่าวครบถว้น 
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3.7  เจ้าหนีก้ลุ่มท่ี 10 (เจ้าหนีภ้าระคํา้ประกันความเสียหายในอนาคต)  
 
3.7.1 ภาระหน้ีของเจา้หน้ีกลุ่มท่ี 10 ประกอบดว้ยหน้ีเงินตน้คงคา้งจาํนวน 1,185.0 ลา้นบาท เป็นภาระหน้ี

ในอนาคตท่ีมีเง่ือนไขและยงัไม่เกิดข้ึน อนัเน่ืองมาจากการท่ีบริษทัไดเ้ขา้คํ้าประกนับริษทั สหวิริยา
สตีลอินดสัตรี ยเูค จาํกดั ในความเสียหายท่ีเจา้หน้ีกลุ่มท่ี 10 อาจไดรั้บหรือถูกเรียกร้องจากบุคคลท่ี 3 
ให้รับผิดชอบในความเสียหายท่ีเกิดข้ึนกบัส่ิงแวดลอ้มตามสัญญาซ้ือขายกิจการ และความเสียหาย
จากการส่งสินคา้ตามสัญญาท่ีเก่ียวขอ้ง ดังนั้น เจ้าหน้ีกลุ่มท่ี 10 จะได้รับชาํระหน้ีตามแผนฟ้ืนฟู
กิจการก็ต่อเม่ือไดมี้คาํสั่งถึงท่ีสุดให้เจา้หน้ีไดรั้บชาํระหน้ี ประกอบกบับุคคลท่ี 3 เช่น หน่วยงานของ
รัฐท่ีประเทศองักฤษ หรือบุคคลท่ีมีสิทธิท่ีเก่ียวขอ้ง ไดเ้รียกร้องให้เจา้หน้ีกลุ่มท่ี 10 ชาํระค่าเสียหาย 
เม่ือเจ้าหน้ีกลุ่มท่ี 10 ได้ชําระค่าเสียหายดังกล่าวไปแล้ว และได้นําเอกสารหลักฐานอันเป็นท่ี
น่าเช่ือถือ และเอกสารประกอบอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งอย่างชดัเจนมาแสดงเพ่ือยืนยนัต่อผูบ้ริหารแผนว่า
ตนไดมี้การชาํระเงินค่าเสียหายดงักล่าวไปแลว้จริง เม่ือครบเง่ือนไขดงักล่าว เจา้หน้ีกลุ่มท่ี 10 จึงจะ
ไดรั้บชาํระหน้ีตามแผน  

 
3.7.2 ภาระหน้ีเงินตน้คงคา้งจาํนวน 220.4 ลา้นบาท จะไดรั้บชาํระหน้ีจากกระแสเงินสดเพ่ือการชาํระหน้ี 

และ/หรือกระแสเงินสดส่วนเกิน โดยเจา้หน้ีจะไดรั้บการผ่อนชาํระหน้ีเงินตน้ดงักล่าวเป็นรายเดือน 
รวม 144 เดือน เร่ิมชาํระหน้ีเงินตน้เดือนแรกภายในวนัทาํการสุดทา้ยของเดือนถดัจากเดือนท่ีมีคาํสั่ง
ถึงท่ีสุดให้ไดรั้บชาํระหน้ี (เร่ิมนบัเดือนท่ีชาํระหน้ีในเดือนแรกน้ีเป็นเดือน 1) และหน้ีเงินตน้คงคา้ง
จํานวน  964.6 ล้านบาท  จะได้รับชําระภายในเดือนท่ี  144 จากเงินเพิ่มทุนและ/หรือเงินกู้ใหม่ 
(Refinance) และ/หรือกระแสเงินสดส่วนเกิน  

 
3.7.3 นบัถดัจากวนัท่ีมีคาํสั่งถึงท่ีสุดให้ไดรั้บชาํระหน้ีและเจา้หน้ีกลุ่มท่ี 10 ไดช้าํระค่าเสียหายดงักล่าวไป

แล้ว และได้นําเอกสารหลกัฐานอนัเป็นท่ีน่าเช่ือถือ และเอกสารประกอบอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งอย่าง
ชดัเจนมาแสดงเพ่ือยืนยนัต่อผูบ้ริหารแผนว่าตนไดมี้การชาํระเงินค่าเสียหายดงักล่าวไปแลว้จริงเป็น
ตน้ไปจนกว่าจะไดรั้บชาํระหน้ีครบถว้น เจา้หน้ีกลุ่มท่ี 10 จะไดรั้บดอกเบ้ียใหม่ จากเงินตน้คงคา้ง
ดงักล่าว ตามอตัราท่ีกาํหนดในขอ้ 3.2.5 ทั้งน้ี เจา้หน้ีจะไดรั้บชาํระดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 0.1 ต่อปี 
สําหรับดอกเบ้ียตั้งพกัซ่ึงเป็นส่วนต่างของดอกเบ้ียใหม่และดอกเบ้ียท่ีชาํระจริงให้รอการชาํระใน
เดือนท่ี 144  

 
3.7.4 เจา้หน้ีกลุ่มท่ี 10 มีสิทธิแจง้ให้บริษทัทราบว่าประสงคจ์ะรับชาํระหน้ีเงินตน้ดงักล่าวดว้ยหุ้นสามญั

ของบริษทัได ้โดยการแปลงหน้ีเป็นทุนคร้ังท่ี 2 ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีกาํหนดไวใ้นแผนหาก
บริษทัไดมี้การแปลงหน้ีเป็นทุนคร้ังท่ี 2 ให้กบัเจา้หน้ีทุกรายไปก่อนท่ีเจา้หน้ีกลุ่มท่ี 10 จะมีคาํสั่งถึง
ท่ีสุดให้ได้รับชาํระหน้ีและได้ชาํระค่าเสียหายตามสัญญาซ้ือกิจการและสัญญาท่ีเก่ียวขอ้งให้กับ
บุคคลท่ี 3 ดงักล่าว ให้ผูบ้ริหารแผนมีอาํนาจเพ่ิมทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการแปลงหน้ีเป็นทุน
ให้กบัเจา้หน้ีกลุ่มท่ี 10 ดงักล่าวไวก่้อน โดยจะดาํเนินการเพ่ิมทุนชาํระแลว้ภายหลงัจากท่ีมีคาํสั่งถึง
ท่ีสุดใหไ้ดรั้บชาํระหน้ี และเจา้หน้ีไดน้าํเอกสารหลกัฐานอนัเป็นท่ีน่าเช่ือถือ และเอกสารประกอบอ่ืน
ใดท่ีเก่ียวขอ้งอย่างชัดเจนมาแสดงเพ่ือยืนยนัต่อผูบ้ริหารแผนว่าตนได้มีการชาํระเงินค่าเสียหาย
ดงักล่าวไปแลว้จริง 
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3.7.5 ในกรณีท่ีเจา้หน้ีกลุ่มท่ี 10 ไดรั้บหุ้นสามญัจากการแปลงหน้ีเป็นทุนคร้ังท่ี 2 แลว้ หากยงัมีเงินตน้คง

คา้งเหลืออยู ่ให้คิดคาํนวณดอกเบ้ียและจ่ายชาํระดอกเบ้ีย นบัถดัจากวนัดงักล่าวเป็นตน้ไป ในอตัรา 
LIBOR บวก 4.5 ต่อปีจนกวา่เจา้หน้ีจะไดรั้บชาํระหน้ีเงินตน้ครบถว้น  

 
3.7.6 เจา้หน้ีกลุ่มท่ี 10 ยินยอมลดหน้ีดอกเบ้ียตั้งพกัทั้งจาํนวน ในกรณีท่ีไดรั้บชาํระหน้ีเงินตน้ครบถว้น

ตามท่ีกาํหนดไวใ้นแผน รวมถึงกรณีท่ีเจา้หน้ีไดรั้บชาํระหน้ีก่อนกาํหนดทั้งจาํนวนหรือเจา้หน้ีกลุ่มท่ี 
10 ไดรั้บการแปลงหน้ีเป็นทุนคร้ังท่ี 2 ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีกาํหนดไวใ้นแผนแลว้ 

 
3.8  เจ้าหนีก้ลุ่มท่ี 11 (เจ้าหนีค่้าปรับและหรือค่าเสียหายจากการไม่ปฏิบติัตามสัญญา) 
 
3.8.1 ภาระหน้ีเงินตน้คงคา้งจาํนวน 52.0 ลา้นบาท จะไดรั้บชาํระหน้ีจากกระแสเงินสดเพื่อการชาํระหน้ี 

และ/หรือกระแสเงินสดส่วนเกิน โดยเจา้หน้ีจะไดรั้บการผ่อนชาํระหน้ีเงินตน้ดงักล่าวเป็นรายเดือน 
รวม 144 เดือน เร่ิมชาํระหน้ีเงินตน้เดือนแรกภายในวนัทาํการสุดทา้ยของเดือนถดัจากเดือนท่ีมีคาํสั่ง
ถึงท่ีสุดใหไ้ดรั้บชาํระหน้ี (เร่ิมนบัเดือนท่ีชาํระหน้ีในเดือนแรกน้ีเป็นเดือนท่ี 1) และหน้ีเงินตน้คงคา้ง
จํานวน  227.4 ล้านบาท  จะได้รับชําระภายในเดือนท่ี  144 จากเงินเพิ่มทุนและหรือเงินกู้ใหม่ 
(Refinance) และหรือกระแสเงินสดส่วนเกิน  

 
3.8.2 นบัถดัจากวนัท่ีไดมี้คาํสั่งถึงท่ีสุดให้ไดรั้บชาํระหน้ี จนกว่าจะไดรั้บชาํระหน้ีครบถว้น เจา้หน้ีกลุ่มท่ี 

11 จะไดรั้บดอกเบ้ียใหม่จากเงินตน้คงคา้งดงักล่าว ตามอตัราท่ีกาํหนดในขอ้ 3.2.5 ทั้งน้ี เจา้หน้ีจะ
ไดรั้บชาํระดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 0.1 ต่อปี สาํหรับดอกเบ้ียตั้งพกัซ่ึงเป็นส่วนต่างของดอกเบ้ียใหม่
และดอกเบ้ียท่ีชาํระจริงใหร้อการชาํระในเดือนท่ี 144 

 
3.8.3 เจา้หน้ีกลุ่มท่ี 11 มีสิทธิแจง้ให้บริษทัทราบว่าประสงค์จะรับชาํระหน้ีเงินตน้ดงักล่าวดว้ยหุ้นสามญั

ของบริษทัได ้โดยการแปลงหน้ีเป็นทุนคร้ังท่ี 2 ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีกาํหนดไวใ้นแผน หาก
บริษทั ไดมี้การแปลงหน้ีเป็นทุนคร้ังท่ี 2 ให้กบัเจา้หน้ีทุกรายไปก่อนท่ีเจา้หน้ีกลุ่มท่ี 11 จะมีคาํสั่งถึง
ท่ีสุดให้ไดรั้บชาํระหน้ี ให้ผูบ้ริหารแผนมีอาํนาจเพ่ิมทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการแปลงหน้ีเป็นทุน
ให้กบัเจา้หน้ีกลุ่มท่ี 11 ดงักล่าวไวก่้อน โดยจะดาํเนินการเพิ่มทุนชาํระแลว้ภายหลงัจากท่ีมีคาํสั่งถึง
ท่ีสุดใหไ้ดรั้บชาํระหน้ี 

 
3.8.4 ในกรณีท่ีเจา้หน้ีกลุ่มท่ี 11 ไดรั้บหุ้นสามญัจากการแปลงหน้ีเป็นทุนคร้ังท่ี 2 แลว้ หากยงัมีเงินตน้คง

คา้งเหลืออยู่ ให้คิดคาํนวณดอกเบ้ียและจ่ายชาํระดอกเบ้ียจริงนับถดัจากวนัดงักล่าวเป็นตน้ไป ใน
อตัรา MLR ต่อปี จนกวา่เจา้หน้ีจะไดรั้บชาํระหน้ีเงินตน้ครบถว้น  
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3.8.5 เจา้หน้ีกลุ่มท่ี 11 ยินยอมลดหน้ีดอกเบ้ียตั้งพกัทั้งจาํนวน ในกรณีท่ีไดรั้บชาํระหน้ีเงินตน้ครบถว้น
ตามท่ีกาํหนดไวใ้นแผน รวมถึงกรณีท่ีเจา้หน้ีไดรั้บชาํระหน้ีก่อนกาํหนดทั้งจาํนวน หรือไดรั้บการ
แปลงหน้ีเป็นทุนคร้ังท่ี 2 ตามท่ีกาํหนดไวใ้นแผนแลว้  

 
3.9  เจ้าหนีก้ลุ่มท่ี 12 (เจ้าหนีค่้าธรรมเนียมในการให้บริการตามสัญญาว่าจ้างท่ีปรึกษา) 
 
3.9.1 ภาระหน้ีเงินตน้คงคา้งจาํนวน 188.0 ลา้นบาท จะไดรั้บชาํระจากกระแสเงินสดเพ่ือการชาํระหน้ี โดย

เจา้หน้ีจะไดรั้บการผ่อนชาํระหน้ีเงินตน้ดงักล่าวเป็นรายเดือน รวม 144 เดือน (เร่ิมนับเดือนถดัจาก
เดือนท่ีศาลมีคาํสั่งเห็นชอบดว้ยแผนเป็นเดือนท่ี 1) แต่ทั้งน้ี บริษทัจะจ่ายชาํระเงินให้กบัเจา้หน้ีใน
กลุ่มท่ี 12 รายใดกต่็อเม่ือเจา้หน้ีรายดงักล่าวไดมี้คาํสัง่ถึงท่ีสุดใหไ้ดรั้บชาํระหน้ีแลว้  

 
3.9.2 ภาระหน้ีเงินตน้คงคา้งจาํนวน 776.0 ลา้นบาท จะไดรั้บชาํระหน้ีดว้ยหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัใน

ราคาแปลงหน้ีเป็นทุนท่ี 0.05 บาทต่อหุน้ ภายในวนัทาํการสุดทา้ยของเดือนท่ี 84 (เร่ิมนบัเดือนถดัจาก
เดือนท่ีศาลมีคาํสั่งเห็นชอบดว้ยแผนเป็นเดือนท่ี 1) หากภายในกาํหนดระยะเวลาดงักล่าว เจา้หน้ีกลุ่ม
ท่ี 12 รายใด ยงัไม่มีคาํสัง่ถึงท่ีสุดใหไ้ดรั้บชาํระหน้ี ใหผู้บ้ริหารแผนดาํเนินการเพ่ิมทุนจดทะเบียนเพื่อ
รองรับการแปลงหน้ีเป็นทุนให้กบัเจา้หน้ีกลุ่มท่ี 12 ดงักล่าวไวก่้อน โดยจะดาํเนินการเพ่ิมทุนชาํระ
แลว้ภายหลงัจากท่ีมีคาํสัง่ถึงท่ีสุดใหไ้ดรั้บชาํระหน้ี 

 
3.9.3 ภาระหน้ีเงินตน้คงคา้งส่วนท่ีเหลือจาํนวน 963.9 ลา้นบาท รวมทั้งภาระหน้ีดอกเบ้ียคงคา้งจาํนวน 

21.3 ลา้นบาท หน้ีดอกเบ้ียผิดนดั ค่าปรับ เบ้ียปรับ เงินเพิ่ม ค่าฤชาธรรมเนียม ค่าใชจ่้ายและเงินอ่ืนใด
ท่ีเกิดข้ึนตามสญัญา และหรือตามกฎหมายท่ีมิไดก้าํหนดวิธีการชาํระหน้ีไวใ้นแผนฉบบัน้ี ถือวา่ไดรั้บ
การลดหน้ีทั้งจาํนวนทนัทีท่ีมีการชาํระหน้ีตามแผนฟ้ืนฟูกิจการใหแ้ก่เจา้หน้ีรายดงักล่าวครบถว้น  

 
3.10  เจ้าหนีก้ลุ่มท่ี 13 (เจ้าหนีผู้้ออกหนังสือคํา้ประกัน) 
 
 เจ้าหน้ีกลุ่มน้ีเป็นเจ้าหน้ีท่ีออกหนังสือคํ้ าประกนัให้แก่บริษทัเพ่ือเป็นประกันหน้ีของบริษทัโดย

เจา้หน้ีในกลุ่มน้ีจะไม่ไดรั้บผลกระทบจากการปรับโครงสร้างหน้ีตามแผนน้ี เน่ืองจากเป็นเจา้หน้ีท่ี
เกิดจากภาระผูกพนัตามหนังสือคํ้าประกนัท่ียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ ทั้งน้ี เจา้หน้ียงัคงไดรั้บการจ่าย
ชาํระค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ตามสญัญาและขอ้ตกลงท่ีมีอยูเ่ดิม 
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4. การจัดเก็บเงินจากลูกหนีซ้ึ่งเป็นบริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน 
 

โดยท่ีบริษทั บี.เอส. เมทลั จาํกดั และ บริษทั สหวิริยาพาณิชย ์คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั มีภาระหน้ีคงคา้งอยู่กบั  
บริษทัและเงินท่ีบริษทั จะเรียกเก็บเงินจากลูกหน้ีทั้งสองรายดงักล่าว เป็นส่วนหน่ึงของกระแสเงินสดท่ีจะ
นาํมาชาํระหน้ีให้กบัเจา้หน้ีตามแผนฟ้ืนฟูกิจการ ดงันั้น ในระหว่างดาํเนินการตามแผนฟ้ืนฟูกิจการ ให้
บริษทัฯ ทาํการคา้กบั บริษทั บี.เอส. เมทลั จาํกดั  และ บริษทั สหวิริยาพาณิชย ์คอร์ปอเรชั่น จาํกดั และ
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัน้ี 
4.1 หากลูกหน้ีทั้งสองรายยงัคงทาํการคา้ขายอยูก่บับริษทั ให้บริษทัทยอยลดยอดหน้ีการคา้หมุนเวียนท่ี

บริษทั ให้แก่ลูกหน้ีทั้งสองรายโดยในการสั่งซ้ือสินคา้จากบริษทั บริษทัจะส่งสินคา้ใหม่มูลค่าไม่สูง
กวา่ร้อยละ 95  ของเงินท่ีชาํระในงวดนั้นๆ และบริษทัจะตอ้งนาํเงินค่าสินคา้ดงักล่าวท่ีไดรั้บทั้งหมด
มาชาํระหน้ีเดิม 

 
4.2 จากการดาํเนินการตามขอ้ 4.1  ลูกหน้ีทั้งสองรายจาํตอ้งชาํระหน้ีเดิมหรือค่าสินคา้ท่ีสั่งในแต่ละคราว

ทั้งหมดเป็นเงินสดล่วงหนา้ก่อนวนัส่งสินคา้ 
 
4.3 บริษทัจะตอ้งติดตามทวงถามให้ลูกหน้ีทั้งสองรายชาํระหน้ี  โดยคาํนวณจาํนวนเงินจากส่วนต่างๆ

ระหว่างมูลค่าสินคา้ใหม่กบัราคาสินคา้ท่ีนาํไปชาํระหน้ีเดิม และหรือจาํนวนเงินท่ีลูกหน้ีทั้งสองราย
ทยอยชาํระหน้ี (กรณีไม่ไดท้าํการซ้ือขาย) 

 
4.4 จาํนวนเงินท่ีลูกหน้ีทั้งสองรายชาํระหน้ีคิดคาํนวณตามหลกัเกณฑ์ขอ้ 4.3 ดงักล่าวเม่ือรวมกนัจะตอ้ง

ไม่ตํ่ากวา่ 300 ลา้นบาทต่อปี และลูกหน้ีทั้งสองรายจะตอ้งชาํระหน้ีคงคา้งทั้งหมด (ทั้งหน้ีเดิมและหน้ี
ใหม่) แก่บริษทัฯ ให้เสร็จส้ินภายใน 7 ปี นับตั้งแต่ 2560 เป็นตน้ไป โดยภายในส้ินปี 2562 จะตอ้งมี
จาํนวนหน้ีคงเหลือ (ทั้งหน้ีเดิมและหน้ีใหม่) รวมกนัไม่เกินกว่า 2,640.0 ลา้นบาท และภายในส้ินปี 
2564 จะตอ้งมีจาํนวนหน้ีคงเหลือ (ทั้งหน้ีเดิมและหน้ีใหม่) รวมกนัไม่เกินกวา่ 1,760.0 ลา้นบาท 

 
4.5 หากคราวใดลูกหน้ีไม่ชาํระเงินตามกาํหนด เวลาดงักล่าวในขอ้ 4.2  ตอ้งระงบัการส่งสินคา้ให้แก่

ลูกหน้ี 
 
4.6 หากบริษทัไม่สามารถเรียกเก็บหน้ีคงคา้งจากบริษทั บี.เอส. เมทลั จาํกดั และ บริษทั สหวิริยาพาณิชย ์

คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั ไดต้ามท่ีกาํหนดในขอ้ 4.4 ขา้งตน้และคณะกรรมการเจา้หน้ีไดมี้หนงัสือแจง้ถึง
การผดินดัดงักล่าวแก่บริษทัแลว้ ถือเป็นเหตุผดินดัตามท่ีกาํหนดไวใ้นแผนฟ้ืนฟู 
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5.  ผลสําเร็จของแผน 
 
เม่ือมีเหตุการณ์ในขอ้ 5.1 และขอ้ 5.2 หรือมีเหตุการณ์ในขอ้ 5.1 และขอ้ 5.3 เกิดข้ึนและไดรั้บความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการเจา้หน้ี  ใหถื้อวา่การฟ้ืนฟูกิจการไดด้าํเนินการเป็นผลสาํเร็จตามแผนแลว้ 

 
5.1  บริษทัไดช้าํระหน้ีเงินตน้คงคา้งใหแ้ก่เจา้หน้ีทุกรายตามแผนฟ้ืนฟูกิจการ ในจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 

25 ของภาระหน้ีเงินตน้คงคา้งท่ีบริษทัตอ้งจ่ายชาํระตามแผน และ 
5.2  บริษทัไดรั้บเงินลงทุนใหม่จากผูร่้วมลงทุนมาชาํระหน้ี เป็นผลให้ส่วนของผูถื้อหุ้นในงบการเงินเป็น

บวก หรือ 
5.3  มีการแปลงหน้ีเป็นทุนตามแผนฟ้ืนฟูกิจการ และทาํใหส่้วนของผูถื้อหุน้ในงบการเงินเป็นบวก 
 

ความคบืหน้าในการดาํเนินการตามแผนฟ้ืนฟูกจิการ 
 

การปรับโครงสร้างทุน 
 

เม่ือวนัท่ี 23 ธนัวาคม 2559 บริษทัไดย้ื่นคาํร้องต่อศาลลม้ละลายกลางขอแกไ้ขหนงัสือบริคณฑ์สนธิของบริษทั
สาํหรับการลดทุนจดทะเบียนโดยการยกเลิกหุน้ท่ียงัไม่ไดอ้อกจาํหน่าย และเม่ือวนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2560 ศาลได้
มีคาํสั่งอนุญาตให้บริษทัแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ  เป็นการยกเลิกหุ้นท่ียงัไม่ไดอ้อกจาํหน่าย 18,097,401,000 
หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท การลดทุนทาํให้ทุนจดทะเบียนของบริษทัลดลงจาก 50,263.7 ลา้นบาท เป็น 
32,166.3 ลา้นบาท บริษทัไดจ้ดทะเบียนลดทุนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม 2560  
 
เม่ือวนัท่ี 19 เมษายน 2560 บริษทัไดย้ื่นคาํร้องต่อศาลลม้ละลายกลางขอแกไ้ขหนังสือบริคณฑ์สนธิของบริษทั
สําหรับการลดทุนโดยการลดจาํนวนหุ้นของบริษทั และเม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2560 ศาลไดมี้คาํสั่งอนุญาตให้
บริษทัแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ เป็นการลดหุน้สามญั 31,053,243,844 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท การลด
ทุนทาํให้ทุนจดทะเบียนของบริษทัลดลงจาก 32,166.3 ลา้นบาท เป็น 1,113.0 ลา้นบาท บริษทัไดจ้ดทะเบียนลด
ทุนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 13 กรกฎาคม 2560  
 
เม่ือวนัท่ี 24 กรกฎาคม 2560 บริษทัยื่นคาํร้องต่อศาลลม้ละลายกลางขอแกไ้ขหนังสือบริคณฑ์สนธิของบริษทั
สาํหรับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนเพื่อทาํการแปลงหน้ีเป็นทุนคร้ังท่ี 1 และเม่ือวนัท่ี 21 กนัยายน 2560 ศาลไดมี้คาํสั่ง
อนุญาตให้บริษทัแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ เป็นการเพิ่มทุนจดทะเบียน10,000,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้น
ละ 1 บาท การเพ่ิมทุนทาํให้ทุนจดทะเบียนของบริษทัเพิ่มข้ึนจาก 1,113.0 ล้านบาท เป็น 11,113.0 ล้านบาท 
บริษทัไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 19 ตุลาคม 2560 
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บริษทัไดท้าํการแปลงหน้ีเป็นทุนคร้ังท่ี 1 ตามท่ีกาํหนดไวใ้นแผนฟ้ืนฟูกิจการให้กบัเจา้หน้ี โดยออกหุ้นสามญั
ใหม่จาํนวน 10,000,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท ให้กบัเจา้หน้ีท่ีแสดงความประสงคจ์าํนวน 4 ราย 
ในราคาหุ้นละ 0.05 บาท เป็นจาํนวนเงิน 500 ลา้นบาท และบริษทัไดย้ื่นแกไ้ขหนังสือบริคณฑ์สนธิของบริษทั
แลว้ เม่ือวนัท่ี 28 มีนาคม 2561 

 
 การขอรับชําระหน้ีของเจ้าหน้ี 

 
ตามท่ีเจา้หน้ีรายหน่ึงในกลุ่มท่ี 12 ไดย้ื่นคาํขอรับชาํระหน้ีตามแผนฟ้ืนฟูกิจการ เม่ือวนัท่ี 25 มีนาคม 2562 เจา้
พนักงานพิทกัษท์รัพยมี์คาํสั่งให้ยกคาํขอรับชาํระหน้ีของเจา้หน้ีรายน้ี และต่อมาเจา้หน้ีรายดงักล่าวไดข้อขยาย
เวลายื่นคาํร้องคดัคา้นคาํสั่งเจา้พนักงานพิพกัษ์ทรัพยต่์อศาลลม้ละลายกลาง จนกระทัง่วนัท่ี 23 กนัยายน 2562 
เจ้าหน้ีรายน้ีได้ยื่นคาํร้องให้ศาลมีคาํสั่งเปล่ียนแปลงคาํสั่งเจ้าพนักงานพิพกัษ์ทรัพยซ่ึ์งศาลพิจารณาแล้วนัด
สืบพยานฝ่ังเจา้หน้ีรายน้ีและผูค้ดัคา้นในวนัท่ี 4-5 มีนาคม 2563 โดยมียอดท่ีขอรับชาํระหน้ีรวม เงินตน้และ
ดอกเบ้ียฯจาํนวน 1,928.7 ลา้นบาท  
 
เจ้าหนีก้ลุ่มท่ี 7 
เจา้หน้ีกลุ่มท่ี 7 ซ่ึงเป็นกรรมการบริษทัและเป็นเจา้หน้ีตามสัญญาเงินกู ้จาํนวน 637 ลา้นบาทไดท้าํหนงัสือสญัญา
ซ้ือขายและโอนสิทธิเรียกร้อง เม่ือวนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ 2559 ใหแ้ก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2 แห่งคือ บริษทั สหวิริยา
เพลทมิล จาํกดั (มหาชน)จาํนวน  413.7 ลา้นบาท และ บริษทั บี เอส เมทลั จาํกดั จาํนวน 223.3 ลา้นบาท โดยใน
ปี 2558 ทางบริษทั สหวิริยาเพลทมิล จาํกดั (มหาชน) นาํยอดหน้ีท่ีไดรั้บโอนสิทธิเรียกร้องมาหักลบกลบหน้ีกบั
ยอดลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนท่ีมีกบับริษทั และทาํใหบ้ริษทัตอ้งบนัทึกยอดเจา้หน้ีท่ีตอ้งจ่ายคืนบริษทั สหวิริยา
เพลทมิล จาํกดั (มหาชน) จาํนวน 4.3 ลา้นบาท และในปี 2560 ทางบริษทั บี เอส เมทลั จาํกดั นาํยอดหน้ีท่ีไดรั้บ
โอนสิทธิเรียกร้องมาหักลบกลบหน้ีกบัยอดลูกหน้ีการคา้ท่ีมีกบับริษทั จาํนวน 223.3 ลา้นบาท ต่อมากรรมการ
บริษทัไดย้ื่นขอถอนคาํรับชาํระหน้ี และเจา้พนกังานพิทกัษท์รัพยไ์ดมี้คาํสั่งให้ยกคาํขอรับชาํระหน้ีของบริษทั บี 
เอส เมทลั จาํกดั และมีคาํสัง่ใหบ้ริษทั สหวิริยาเพลทมิล จาํกดั (มหาชน) ไดรั้บชาํระหน้ีจาํนวน 4.3 ลา้นบาท 
เจ้าหนีก้ลุ่มท่ี 9 
เจา้หน้ีกลุ่มท่ี 9 จาํนวน 1 รายซ่ึงเป็นกรรมการบริษทั ไดย้ืน่คาํขอรับชาํระหน้ีเป็น เงินตน้และดอกเบ้ียจาํนวน 100 
ลา้นเหรียญสหรัฐ 6.3 ลา้นเหรียญสหรัฐ ต่อมาเม่ือวนัท่ี 31 ตุลาคม 2559 เจา้พนกังานพิทกัษท์รัพยไ์ดมี้คาํสัง่ยกคาํ
ขอรับชาํระหน้ีของเจา้หน้ีรายดงักล่าวแลว้ ซ่ึงต่อมาเม่ือวนัท่ี 19 มกราคม 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั มี
มติอนุมติัใหบ้ริษทัทาํบนัทึกขอ้ตกลงการไม่ใชสิ้ทธิเรียกร้องซ้ึงกนัและกนัระหวา่งบริษทักบัเจา้หน้ีกลุ่มท่ี 9 จาก
การร่วมคํ้ าประกนัหน้ีเงินกู้วงเงินหมุนเวียน บี (Revolving Facility B)ของบริษทั สหวิริยาสตีลอินดสัตรี ยูเค 
จาํกดั โดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอาํนาจในการพิจารณา ตกลง รายละเอียดและเง่ือนไขต่างๆ 
ทั้งน้ีร่างบนัทึกขอ้ตกลงดงักล่าวไดรั้บการพิจารณาจากท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เม่ือวนัท่ี 27 มกราคม 
2560 ซ้ึงถือเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 
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เจ้าหนีก้ลุ่มท่ี 10  
เจา้หน้ีกลุ่มท่ี 10 จาํนวน 1 ราย ไดย้ืน่ขอไดรั้บชาํระหน้ีจาํนวน 31 ลา้นเหรียญสหรัฐ ซ่ึงต่อมาเจา้พนกังานพิทกัษ์
ทรัพยไ์ดมี้คาํสัง่ เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2561 ใหเ้จา้หน้ีกลุ่มท่ี10 รายดงักล่าว ไดรั้บชาํระหน้ีจาํนวน 31 ลา้นเหรียญ
สหรัฐ โดยให้ไดรั้บชาํระโดยมีเง่ือนไขว่าบริษทัตอ้งชาํระก็ต่อเม่ือเกิดความเสียหายดา้นส่ิงแวดลอ้มและเป็นไป
ตามเง่ือนไขความรับผิดชอบดา้นส่ิงแวดลอ้มตามสัญญาซ้ือขายโรงถลุงเหล็กและผลิตเหล็กกลา้ครบวงจร ฉบบั
ลง วนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2554 
บริษทัไดเ้ปิดเผยภาระหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากเร่ืองดงักล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 33 
 
เจ้าหนีก้ลุ่มท่ี 11  
เจา้หน้ีกลุ่มท่ี 11 จาํนวน 1 ราย ไดย้ื่นคาํร้องเพ่ือขอแกไ้ขคาํสั่งเจา้พนกังานพิทกัษท์รัพยท่ี์ไดมี้คาํสั่งยกคาํขอรับ
ชาํระหน้ีของเจา้หน้ีจาํนวน 279 ลา้นบาท เม่ือวนัท่ี 28 กนัยายน 2559 ต่อศาลลม้ละลายกลาง ซ่ึงต่อมาเจา้หน้ีราย
ดงักล่าวไดย้ืน่ขอถอนคาํร้องเพื่อแกไ้ขคาํสัง่เจา้พนกังานพิทกัษท์รัพยท่ี์เม่ือวนัท่ี 8 มีนาคม 2560 
 
บริษทัยงัไม่ไดบ้นัทึกหน้ีสิน เน่ืองจากผูบ้ริหารพิจารณาวา่ยงัมีความไม่แน่นอนและไม่มีความเป็นไปไดค่้อนขา้ง
แน่ท่ีบริษทัจะสูญเสียทรัพยากรท่ีมีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเพื่อจ่ายชาํระหน้ีดงักล่าว 
 
ปี 2562 บริษทัไดช้าํระหน้ีแก่เจา้หน้ีตามแผนฟ้ืนฟูกิจการ เป็นเงินตน้ตามแผนฟ้ืนฟูจาํนวน 1,640.8 ลา้นบาท 
และดอกเบ้ียรวม 72.17 ลา้นบาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 1,713.0ลา้นบาท 
 
ปี 2561 บริษทัไดช้าํระหน้ีแก่เจา้หน้ีตามแผนฟ้ืนฟูกิจการ เป็นเงินตน้ตามแผนฟ้ืนฟูจาํนวน 1,625.9 ลา้นบาท 
และจากกระแสเงินสดส่วนเกินจาํนวน 1,401.6 ลา้นบาท และจากการแปลงหน้ีเป็นทุนจาํนวน 500 ลา้นบาท รวม
ชาํระเงินตน้ตามแผนทั้งส้ิน 3,527.5 ลา้นบาท และดอกเบ้ียรวม 80.3 ลา้นบาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 3,607.8 ลา้น
บาท 
 
ลูกหน้ีรายบริษทั บี. เอส. เมทลั จาํกดั หรือ บริษทั สหวิริยาพาณิชย ์คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั ประสบปัญหาทางการเงิน
หรือขาดสภาพคล่องสืบเน่ืองมาจากการประกอบธุรกิจปกติ หรือจากภาวะการประกอบธุรกิจการค้าท่ีไม่
เอ้ืออาํนวย ทาํใหลู้กหน้ีรายนั้นไม่มีความสามารถท่ีจะชาํระหน้ีดงักล่าวคืนใหแ้ก่บริษทัฯ ได ้
 
ลูกหน้ีรายบริษทั บี. เอส. เมทลั จาํกดั หรือ บริษทั สหวิริยาพาณิชย ์คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั มีฐานะหรือสภาพคล่อง
ทางการเงินท่ีดี แต่ลูกหน้ีรายนั้นมิไดช้าํระหน้ีคงคา้งให้แก่บริษทัฯ และบริษทัฯ ไดติ้ดตามทวงถาม รวมทั้งไดมี้
การดาํเนินคดีการใดๆ ท่ีจาํเป็น ตามควรแก่กรณี อาทิ การมอบใหท้นายความมีหนงัสือทวงถามหรือระงบัการซ้ือ
ขายไวเ้ป็นการชัว่คราวแลว้ 
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 การจัดเกบ็เงินจากลูกหน้ีซ่ึงเป็นบริษทัที่เกีย่วข้องกนั 
 
ตามแผนฟ้ืนฟูกิจการบริษทัตอ้งติดตามทวงถามหน้ีของ บริษทั บี.เอส.เมทลั และ บริษทั สหวิริยาพาณชิย ์คอ
ปอเรชัน่ จาํกดั รวมกนัไม่ตํ่ากว่า 300 ลา้นบาทต่อปี ให้แลว้เสร็จภายใน 7 ปี นับตั้งแต่ปี 2560 เป็นตน้ไป โดย
ภายในปี 2562 จะตอ้งมีจาํนวนหน้ีคงเหลือ(ทั้งหน้ีเดิมและหน้ีใหม่รวมกนัไม่เกินกวา่ 2,640 ลา้นบาท แต่ ณ วนัท่ี 
31 ธันวาคม 2562 ยอดหน้ีของลูกหน้ีสองรายมีจาํนวน 3,580 ลา้นบาท แต่บริษทัไดด้าํเนินการทวงถามซ่ึงไม่
แป็นเหตุใหผ้ดินดัชาํระ 
 
ปี 2562 มีลูกหน้ีคงเหลือท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2 ราย มียอดหน้ีคงคา้งจาํนวน 3,580 ลา้นบาท บริษทัไดรั้บชาํระหน้ีในปี 
2562 จาํนวนรวม 118.9 ลา้นบาท โดยบริษทัได้ตั้งสํารองค่าเผื่อแลว้ทั้งจาํนวน การปฎิบติัดงักล่าวไม่เป็นไป
ขอ้กาํหนดตามแผนฟ้ืนฟูตามหมายเหตุขอ้ 23 (4.4) ทั้งน้ีเหตุการณ์ดงักล่าวยงัไม่ถือว่าเป็นเหตุผิดนัดชาํระหน้ี 
เน่ืองจากคณะกรรมการเจา้หน้ียงัมิไดมี้หนงัสือแจง้ถึงการผิดนดัดงักล่าว โดยในปี 2561 บริษทัไดด้าํเนินการส่ง
จดหมายทวงถามใหช้าํระหน้ี จาํนวน 3 คร้ัง โดยปัจจุบนับริษทัอยูร่ะหวา่งการติดตามหน้ี และตกลงเง่ือนไขการ
ชาํระหน้ีเพ่ิมเติม 
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26. ทุนเรือนหุ้น 
 
รายการเคล่ือนไหวของทุนเรือนหุน้สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มีดงัน้ี  
 
 มูลค่าหุน้

ต่อหุน้
2562 2561 

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

ทุนจดทะเบียน   
หุ้นสามัญ  
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 1 11,113,018 11,113,018 11,113,018 11,113,018
- เพิ่มทุน 1 - - - -
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 1 11,113,018 11,113,018 11,113,018 11,113,018 
   
ทุนที่ออกและชําระแล้ว    
หุ้นสามัญ    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  11,113,018 11,113,018 1,113,018 1,113,018
- เพิ่มทุน  - - 10,000,000 10,000,000
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 1 11,113,018 11,113,018 11,113,018 11,113,018 

 
 
การเพ่ิมทุน 
 
เม่ือวนัท่ี 28 มีนาคม 2561 บริษทัไดท้าํการแปลงหน้ีเป็นทุนคร้ังท่ี 1 ตามท่ีกาํหนดไวใ้นแผนฟ้ืนฟูกิจการให้กบั
เจา้หน้ีตามแผนฟ้ืนฟู โดยออกหุ้นสามญัใหม่จาํนวน 10,000,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท ให้กบั
เจา้หน้ีท่ีแสดงความประสงคจ์าํนวน 4 ราย ในราคาหุน้ละ 0.05 บาท เป็นจาํนวนเงิน 500 ลา้นบาท และบริษทัได้
ยืน่แกไ้ขหนงัสือบริคณฑส์นธิของบริษทักบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้  
 
ทั้งน้ีการลดทุนและการเพ่ิมทุนขา้งตน้เป็นการปฏิบติัตามระบุไวใ้นแผนฟ้ืนฟูกิจการ 
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รายการบัญชีที่มีผลกระทบจากการลดทุน 
 

 การเคล่ือนไหวในทุน และสาํรองนาํเสนอในงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ 
 

  ส่วนตํ่ากว่ามูลค่าหุ้นสามัญ 
 หน่วย: พนับาท
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 (9,500,000)
เพิ่มข้ึน -
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 (9,500,000) 
 

27. ส่วนงานดาํเนินงาน 
 

กลุ่มบริษัทมี 3 ส่วนงานท่ีรายงาน ดังรายละเอียดข้างล่าง ซ่ึงเป็นหน่วยงานธุรกิจท่ีสําคัญของกลุ่มบริษัท 
หน่วยงานธุรกิจท่ีสําคญัน้ีผลิตสินคา้และให้บริการท่ีแตกต่างกนั และมีการบริหารจดัการแยกต่างหาก เน่ืองจาก
ใช้เทคโนโลยีและกลยุทธ์ทางการตลาดท่ีแตกต่างกนั  ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานสอบทาน
รายงานการจดัการภายในของแต่ละหน่วยงานธุรกิจท่ีสาํคญัอยา่งนอ้ยทุกไตรมาส การดาํเนินงานของแต่ละส่วน
งานท่ีรายงานของกลุ่มบริษทัโดยสรุปมีดงัน้ี  
 
ส่วนงานธุรกิจ 
 
ส่วนงาน 1  การผลิตเหลก็แผน่รีดร้อน 
ส่วนงาน 2  การบริการซ่อมบาํรุง 
ส่วนงาน 3  การบริการท่าเรือนํ้าลึก 

 
ขอ้มูลผลการดาํเนินงานของแต่ละส่วนงานท่ีรายงานไดร้วมอยูด่งัขา้งล่างน้ี ผลการดาํเนินงานวดัโดยใชก้าํไรก่อนภาษี
เงินได้ของส่วนงาน ซ่ึงนําเสนอในรายงานการจดัการภายในและสอบทานโดยผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดด้านการ
ดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั  ผูบ้ริหารเช่ือว่าการใชก้าํไรก่อนภาษีเงินไดใ้นการวดัผลการดาํเนินงานนั้นเป็นขอ้มูลท่ี
เหมาะสมในการประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงานและสอดคลอ้งกบักิจการอ่ืนท่ีดาํเนินธุรกิจในอุตสาหกรรม
เดียวกนั 
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ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนงานที่รายงาน 
 
ขอ้มูลรายไดแ้ละกาํไรของส่วนงานสาํหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มีดงัต่อไปนี้ 
 
 หน่วย : พนับาท 

การผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน การบริการซ่อมบํารุง การบริการท่าเรือนํา้ลึก ตัดรายการบัญชีระหว่างกัน รวม 
 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
 (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) 
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 24,662,945 30,864,280 339,526 355,403 196,928 208,470 - - 25,199,399 31,428,153 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน - - 359,389 343,771 64,154 71,587 (423,543) (415,358) - - 
กาํไร (ขาดทุน) ตามส่วนงาน  
   ก่อนหกัภาษี (2,398,675) 960,989 52,807 49,654 73,853 95,388 524,383 (193,025) (1,747,632) 913,006 
สินทรัพยต์ามส่วนงานที่รายงาน  
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 20,708,779 25,199,347 388,718 390,932 1,255,695 1,286,352 (465,437) (967,761) 21,887,754 25,908,870 

หนี้สินตามส่วนงานที่รายงาน  
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 63,003,581 65,022,402 222,068 262,572 61,584 58,846 (141,277) (77,303) 63,145,956 65,266,517 
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ส่วนงานภูมิศาสตร์ 
 

ส่วนงาน 1 มีการจดัการ การผลิต และสาํนกังานในประเทศไทย 
ส่วนงาน 2 และ 3  มีการดาํเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น ไม่มีรายไดจ้ากต่างประเทศหรือสินทรัพยใ์น

ต่างประเทศท่ีมีสาระสาํคญั 
 

ในการนาํเสนอการจาํแนกส่วนงานภูมิศาสตร์ รายไดต้ามส่วนงานแยกตามท่ีตั้งทางภูมิศาสตร์ของลูกคา้  สินทรัพย์
ตามส่วนงานแยกตามสถานท่ีตั้งทางภูมิศาสตร์ของสินทรัพย ์
 

ข้อมูลเกีย่วกบัส่วนงานภูมิศาสตร์ 
หน่วย : พนับาท 

 2562  2561

รายได้    
ไทย 25,171,934  31,268,714 

ต่างประเทศ 27,465  159,439 

รวม 25,199,399  31,428,153 

 
 

ลูกค้ารายใหญ่ 
 
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัมีรายไดจ้ากส่วนงาน 1 ของกลุ่มบริษทัจาํนวน 3 ราย จาํนวนเงินรวม 
11,013 ลา้นบาท (2561: 3 ราย จาํนวน 12,036 ล้านบาท) 
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28. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 
    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 

การเปล่ียนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูปและ              
งานระหวา่งทาํ 914,725 (92,349) 918,902 (96,997) 

วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 22,215,507 27,539,690 21,991,379 27,253,521 
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ตอบแทนพนกังาน 1,109,860 933,999 783,968 672,400 
ค่านํ้ามนัเช้ือเพลิงและพลงังานไฟฟ้า 660,322 694,714 651,651 688,167 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 723,033 746,090 617,842 638,009 
ค่าซ่อมบาํรุง 282,806 311,320 277,143 306,795 
ค่าขนส่ง 467,061 505,199 467,061 505,199 
ค่าธรรมเนียมวชิาชีพ 290,990 142,008 159,221 122,605 
ค่าใชจ่้ายขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายตามสญัญา                     

เช่าดาํเนินงาน 46,981 35,143 35,313 29,651 
หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ 843,311 4,547 843,311 4,547 
ค่าโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ 14,626 16,003 14,626 16,003 
ค่าเบ้ียปรับ 911 8,125 911 8,125 
ขาดทุนจากมูลค่าสินคา้คงเหลือลดลง             35,404 431,971 35,404 431,971 
ขาดทุนจากสัญญาท่ีสร้างภาระ (กลบัรายการ) (1,073) 382 (1,073) 382 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - 95,475 - 95,475 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุนในการร่วมคา้ - - 530,887 - 
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29.  ภาษีเงินได้ 
 

ภาษเีงินได้ที่รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 
    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 

ภาษีเงินได้ของปีปัจจุบัน      
สาํหรับปีปัจจุบนั  (36,904) (21,872) - - 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี      
การเปล่ียนแปลงของผลต่างชัว่คราว    7,560 8,552 (3,116) 17,384 
รวม(ค่าใช้จ่าย)รายได้ภาษีเงินได้ (29,344) (13,320) (3,116) 17,384 

 
 การกระทบยอดเพือ่หาอัตราภาษทีี่แท้จริง   

  หน่วย : พนับาท
 งบการเงินรวม 
 2562 2561

 อตัราภาษี จาํนวนเงิน อตัราภาษี จาํนวนเงิน
 (ร้อยละ) (ร้อยละ) 
กาํไร(ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได ้ (1,747,632)  913,006
จาํนวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20 (349,526) 20 182,601
รายไดท่ี้ไม่ตอ้งเสียภาษี   (15,515)  (39,716)
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี 480,830  45,143
ค่าใชจ่้ายทางภาษีหกัไดเ้พ่ิมสองเท่า (4,593)  (287)
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดท่ี้ไม่ไดบ้นัทึก

ระหวา่งปี 7,442  2,023
ภาษีงวดก่อนท่ีบนัทึก(ตํ่า)สูงไป 3,668  (164)
ขาดทุนทางภาษียกมา (151,650)  (202,920)
รวม - (29,344) - (13,320)
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  หน่วย : พนับาท
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561

 อตัราภาษี จาํนวนเงิน อตัราภาษี จาํนวนเงิน
 (ร้อยละ) (ร้อยละ) 
กาํไร(ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได ้ (2,398,675)  960,989
จาํนวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20 (479,735) 20 192,198
รายไดท่ี้ไม่ตอ้งเสียภาษี   (13,511)  (27,211)
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี 583,184  30,491
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดท่ี้ไม่ไดบ้นัทึก

ระหวา่งปี 7,442  17,384
ขาดทุนทางภาษียกมา (100,496)  (195,478)
รวม - (3,116) - 17,384
 
 
การรับรู้ภาษีเงินไดข้ึ้นอยูก่บัการประมาณการท่ีดีท่ีสุดของฝ่ายบริหารเก่ียวกบัอตัราภาษีเงินไดป้ระจาํปีถวัเฉล่ีย   
ถ่วงนํ้าหนกัท่ีคาดไวส้าํหรับงวดท่ีใชก้บัรายไดก่้อนภาษีของงวดระหวา่งกาล อตัราภาษีเงินไดท่ี้แทจ้ริงของกลุ่ม
บริษทัไดรั้บผลกระทบจากปัจจยัดงัต่อไปน้ี 
 
 ขาดทุนทางภาษีและผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งงวด ซ่ึงสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีไม่ได้

รับการบันทึก เน่ืองจากฝ่ายบริหารพิจารณาว่าไม่มีแนวโน้มท่ีกําไรสุทธิทางภาษีในอนาคตจะสามารถ
นาํมาใชไ้ด ้

 กาํไรสุทธิบางส่วนของกลุ่มบริษทั ซ่ึงเกิดจากธุรกรรมท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน โดยกาํไรสุทธิของ
ธุรกรรมดงักล่าวไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งเสียภาษีเงินได ้

 ขาดทุนของบริษทัยอ่ยบางแห่งของกลุ่มบริษทั ซ่ึงไม่สามารถจะนาํมาสุทธิกบักาํไรของบริษทัยอ่ยแห่งอ่ืนๆ 
ของกลุ่มบริษทัในการคาํนวณภาษีเงินได ้
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30. กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 
 
กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 
 
กาํไร(ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานสาํหรับปี คาํนวณจากกาํไร(ขาดทุน)สาํหรับงวดท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นสามญั
ของบริษทัและจาํนวนหุน้สามญัท่ีออกจาํหน่ายแลว้ระหวา่งงวดโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั  
 
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 แสดงการคาํนวณดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 
  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 

กําไร(ขาดทุน) สําหรับปีท่ีเป็นส่วนของผู้ถือ
หุ้นของบริษัท (พนับาท) (1,802,878) 866,652 (2,401,791) 978,373

จาํนวนหุน้สามญัท่ีออก ณ วนัท่ี 1 มกราคม 11,113,018 1,113,018 11,113,018 1,113,018
ผลกระทบจากหุน้ท่ีออกจาํหน่ายในระหวา่งปี - 7,616,438 - 7,616,438
จํานวนหุ้นสามัญโดยวธิีถัวเฉล่ียถ่วงนํา้หนัก 

(ขั้นพืน้ฐาน) (พนัหุ้น) 11,113,018 8,729,456 11,113,018 8,729,456

กําไร(ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน (บาท) (0.16) 0.10 (0.22) 0.11
 
31. สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน   
 

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนอนุมติัให้กลุ่มบริษทัไดรั้บสิทธิประโยชน์หลายประการในฐานะผูไ้ดรั้บการ
ส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 เก่ียวกบั (1) ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนและ
เหล็กแผ่นรีดร้อนเคลือบนํ้ ามนั (2) บริการขนถ่ายสินคา้สําหรับเรือเดินทะเล (3) บริการเรือกาํลงัสูง (4) ผลิต
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์สําหรับงานอุตสาหกรรม ช้ินส่วนเคร่ืองจกัรกล การซ่อมแซมและปรับปรุงอุปกรณ์
เคร่ืองจกัรอุตสาหกรรม และโครงสร้างโลหะสาํหรับงานอุตสาหกรรม 

 
ซ่ึงพอสรุปสาระสาํคญัไดด้งัน้ี  
 

(ก) ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรับเคร่ืองจกัรท่ีไดรั้บอนุมติัโดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
 

(ข) ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรับวตัถุดิบและวสัดุท่ีจาํเป็นท่ีนาํเขา้มา 
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(ค) ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการการจาํหน่ายเหล็กแผ่นรีด
ร้อน และเหลก็แผน่รีดร้อนเคลือบนํ้ามนัรวมกนัไม่เกิน 1.6 ลา้นตนั ต่อปี เป็นระยะเวลา 8 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ี
เร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น (วนัท่ี 13 พฤษภาคม 2547) 

 

(ง) ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมรวมกนั 
ไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุน ไม่รวมค่าท่ีดินและทุนหมุนเวียนเป็นระยะเวลา 8 ปี นับตั้งแต่วนัท่ีเร่ิม 
มีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น (14 พฤศจิกายน 2549) ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลท่ีไดรั้บยกเวน้ดงักล่าวมี
จาํนวนไม่เกิน 1,146 ล้านบาท ทั้ งน้ี จะปรับเปล่ียนตามจาํนวนเงินลงทุนโดยไม่รวมค่าท่ีดินและทุน
หมุนเวียนท่ีแท้จริงในวนัเปิดดาํเนินการตามโครงการท่ีได้รับการส่งเสริมและได้รับยกเวน้อากรขาเขา้
สาํหรับเคร่ืองจกัรตามท่ีคณะกรรมการอนุมติั 

 

(จ) ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมรวมกนั 
ไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุน ไม่รวมค่าท่ีดินและทุนหมุนเวียนเป็นระยะเวลา 8 ปี นับตั้งแต่วนัท่ีมี
รายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น (วนัท่ี 4 กรกฎาคม 2555) ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลท่ีไดรั้บการยกเวน้ดงักล่าว
มีจาํนวนไม่เกิน 300 ล้านบาท ทั้ งน้ี จะปรับเปล่ียนตามจาํนวนเงินลงทุนโดยไม่รวมค่าท่ีดินและทุน
หมุนเวียนท่ีแทจ้ริงในการเปิดดาํเนินงานตามโครงการท่ีไดรั้บการส่งเสริม 

 
(ฉ) ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมรวมกนั 

ไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุน ไม่รวมค่าท่ีดินและทุนหมุนเวียนเป็นระยะเวลา 8 ปี นับตั้งแต่วนัท่ีเร่ิม 
มีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลท่ีไดรั้บการยกเวน้ดงักล่าวมีจาํนวนไม่เกิน 167 
ลา้นบาท ทั้งน้ีจะปรับเปล่ียนตามจาํนวนเงินลงทุนโดยไม่รวมค่าท่ีดินและทุนหมุนเวียนท่ีแทจ้ริงในวนัเปิด
ดาํเนินการตามโครงการท่ีไดรั้บการส่งเสริม 

 

เน่ืองจากเป็นกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน กลุ่มบริษทัจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้กาํหนดตามท่ี
ระบุไวใ้นบตัรส่งเสริมการลงทุน 
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รายไดท่ี้ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนและท่ีไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 
สรุปไดด้งัน้ี 

      หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม 
 2562 2561 
 กิจการท่ีไดรั้บ 

การส่งเสริม 
กิจการท่ีไม่ได้
รับการส่งเสริม รวม 

กิจการท่ีไดรั้บ 
การส่งเสริม 

กิจการท่ีไม่ได้
รับการส่งเสริม 

 
รวม 

       
ขายและบริการต่างประเทศ - 27,465 27,465 - 125,628 125,628
ขายและบริการในประเทศ 1,296 25,594,181 25,595,477 2,548 31,715,335 31,717,883
ตดัรายการระหว่างกนั           -          (423,543) (423,543)               -          (415,358)       (415,358)
รวมรายได้ 1,296 25,198,103 25,199,399 2,548 31,425,605 31,428,153
      
      หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 
 กิจการท่ีไดรั้บ 

การส่งเสริม 
กิจการท่ีไม่ได้
รับการส่งเสริม รวม 

กิจการท่ีไดรั้บ 
การส่งเสริม 

กิจการท่ีไม่ได้
รับการส่งเสริม 

 
รวม 

       
ขายและบริการต่างประเทศ - 7,731 7,731 - 33,811 33,811 
ขายและบริการในประเทศ - 24,655,214 24,655,214 - 30,830,469 30,830,469 
รวมรายได้ - 24,662,945 24,662,945 - 30,864,280 30,864,280 
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32. เคร่ืองมือทางการเงิน 
 

นโยบายการจัดการความเส่ียงทางด้านการเงิน 
 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากการดาํเนินธุรกิจตามปกติจากการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียและอตัราแลกเปล่ียน
เงินตราต่างประเทศ และจากการไม่ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดตามสัญญาของคู่สัญญา กลุ่มบริษทัไม่มีการถือหรือ
ออกเคร่ืองมือทางการท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์ เพื่อการเกง็กาํไรหรือการคา้ 
 
การจดัการความเส่ียงเป็นส่วนท่ีสําคญัของธุรกิจของกลุ่มบริษทั กลุ่มบริษทัมีระบบในการควบคุมให้มีความ
สมดุลของระดบัความเส่ียงให้เป็นท่ียอมรับได ้โดยพิจารณาระหว่างตน้ทุนท่ีเกิดจากความเส่ียงและตน้ทุนของ
การจดัการความเส่ียง  ฝ่ายบริหารได้มีการควบคุมกระบวนการการจัดการความเส่ียงของกลุ่มบริษทัอย่าง
ต่อเน่ืองเพื่อใหม้ัน่ใจวา่มีความสมดุลระหวา่งความเส่ียงและการควบคุมความเส่ียง 
 
การบริหารจัดการทุน   
 
นโยบายของคณะกรรมการบริษทั คือการรักษาระดบัเงินทุนให้มัน่คงเพ่ือรักษานักลงทุน เจ้าหน้ีและความ
เช่ือมัน่ของตลาดและก่อให้เกิดการพฒันาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการไดมี้การกาํกบัดูแลผลตอบแทน
จากการลงทุน ซ่ึงกลุ่มบริษทัพิจารณาจากสัดส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมดาํเนินงานต่อส่วนของเจา้ของ
รวม ซ่ึงไม่รวมส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม อีกทั้งยงักาํกบัดูแลระดบัการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญั  
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ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบ้ีย  
ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย หมายถึงความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดในอนาคตของอตัราดอกเบ้ีย
ในตลาด ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการดาํเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษทั เน่ืองจากดอกเบ้ียของหลกัทรัพย์
ท่ีเป็นตราสารหน้ีและเงินกูย้ืมส่วนใหญ่มีอตัราคงท่ี กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ียท่ีเกิดจากเงินกูย้ืม 
(ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 19 และ 23) กลุ่มบริษทัไดล้ดความเส่ียงดงักล่าวโดยทาํใหแ้น่ใจวา่ดอกเบ้ียท่ี
เกิดจากหลกัทรัพยท่ี์เป็นตราสารหน้ีและเงินกูย้ืมส่วนใหญ่มีอตัราคงท่ี และใชเ้คร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็นตรา
สารอนุพนัธ์ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย เพื่อใชใ้นการจดัการความเส่ียงท่ีเกิดจากความผนั
ผวนของอตัราดอกเบ้ียท่ีเกิดจากหลกัทรัพยท่ี์เป็นตราสารหน้ีและเงินกูย้มืเป็นการเฉพาะ 

สาํหรับหน้ีตามแผนฟ้ืนฟู ดอกเบ้ียท่ีแสดง คือ ดอกเบ้ียตามแผนฟ้ืนฟูกิจการดอกเบ้ียจะไดรั้บยกเวน้บางส่วน ถา้
สามารถปฏิบติัไดต้ามเง่ือนไขบางประการ 
 

อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงของหน้ีสินทางการเงินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย ณ วนัท่ี  31 ธันวาคม และระยะท่ีครบกาํหนด
ชาํระหรือกาํหนดอตัราใหม่มีดงัน้ี 

 (หน่วย :พนับาท)
 งบการเงินรวม 

 
อตัราดอกเบ้ีย 
ท่ีแทจ้ริง

 
ภายใน 1 ปี

 
เกินกวา่ 1ปี 

 
รวม

ปี 2562  (ร้อยละต่อปี)  
หมุนเวยีน  
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 4.44-6.50 2,332 - 2,332
ภาระหน้ีสินภายใตแ้ผนฟ้ืนฟท่ีูถึงกาํหนด

ชาํระภายในหน่ึงปี
 

1-MLR 1,766,345 
 

- 
 

1,766,345
ไม่หมุนเวยีน   
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 4.44-6.50 - 1,803  1,803
ภาระหน้ีสินภายใตแ้ผนฟ้ืนฟ ู 1-MLR - 55,226,829 55,226,829

รวม  1,768,677 55,228,632  56,997,309 
   

ปี 2561  (ร้อยละต่อปี)   
หมุนเวยีน   
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 4.44-6.50 17,402 - 17,402
ภาระหน้ีสินภายใตแ้ผนฟ้ืนฟท่ีูถึงกาํหนด

ชาํระภายในหน่ึงปี 
 

1-MLR 
 

1,618,229 
 

- 
  

1,618,229 
ไม่หมุนเวยีน   
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 4.44-6.50 - 4,131  4,131
ภาระหน้ีสินภายใตแ้ผนฟ้ืนฟ ู 1-MLR - 57,061,855  57,061,855

รวม 1,635,631  57,065,986  58,701,617
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 (หน่วย :พนับาท)
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
อตัราดอกเบ้ีย 
ท่ีแทจ้ริง

 
ภายใน 1 ปี

 
เกินกวา่ 1ปี 

 
รวม

ปี 2562  (ร้อยละต่อปี)  
หมุนเวยีน  
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 4.52 649 - 649
ภาระหน้ีสินภายใตแ้ผนฟ้ืนฟท่ีูถึงกาํหนด

ชาํระภายในหน่ึงปี
 

1-MLR 1,774,336  
 

- 
 

1,774,336 
ไม่หมุนเวยีน   
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 4.52 - 680  680
ภาระหน้ีสินภายใตแ้ผนฟ้ืนฟ ู 1-MLR -  55,226,829  55,226,829 

รวม  1,774,985  55,227,509  57,002,494 
     

ปี 2561  (ร้อยละต่อปี)   
หมุนเวยีน  
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 4.52 625 - 625
ภาระหน้ีสินภายใตแ้ผนฟ้ืนฟท่ีูถึงกาํหนด

ชาํระภายในหน่ึงปี 
 

1-MLR 
 

1,626,290 
  

- 
  

1,626,290 
ไม่หมุนเวยีน   
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 

4.52
-  1,325  1,325 

ภาระหน้ีสินภายใตแ้ผนฟ้ืนฟ ู 1-MLR -  57,061,855  57,061,855 
รวม 1,626,915  57,063,180  58,690,095 
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ความเส่ียงจากเงินตราต่างประเทศ 
 
กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงเกิดจากการซ้ือสินคา้และการขายสินคา้ท่ี
เป็นเงินตราต่างประเทศ กลุ่มบริษทัไดท้าํสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ ซ่ึงรายการดงักล่าวจะมีอายุ
ไม่เกินหน่ึงปี เพื่อป้องกนัความเส่ียงของหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ สัญญาซ้ือขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้า ณ  วนัท่ีรายงานเป็นรายการท่ีเก่ียวข้องกับรายการซ้ือและขายสินค้าท่ีเป็นเงินตรา
ต่างประเทศในงวดถดัไป 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม กลุ่มบริษทัและบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศอนัเป็นผลมา
จากการมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศดงัน้ี 
 

 (หน่วย :พนับาท)
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2562 2561  2562 2561
เงินเหรียญสหรัฐ  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 318 306  318 306
ลูกหน้ีการคา้ - -  - -
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (5,841) -  - -
เจา้หน้ีการคา้ (4,660,572) (5,319,611) (4,660,572) (5,310,608)
ประมาณการหน้ีสินภายใตส้ญัญาคํ้าประกนั 
และอ่ืนๆ (25,815,560) (24,240,094)  (25,815,560) (24,240,094)

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน - (50)  - (50)
ยอดบัญชีในงบดุลท่ีมีความเส่ียง (30,481,655) (29,559,449)  (30,476,450) (29,550,446)
สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ  (7,150) (1,304,592)  - (1,304,592)
ยอดความเส่ียงคงเหลือสุทธิ (30,488,805) (30,864,041)  (30,476,450) (30,855,038) 
  
เงินปอนด์สเตอร์ลิง  
ลูกหน้ีการคา้ 403 419  - -
เจา้หน้ีการคา้ (11,609) (47)  (11,473) (47)
หน้ีสินทางการเงินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย - -  - -
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน - (5,918)  - (5,918)
ยอดบัญชีในงบดุลท่ีมีความเส่ียง (11,206) (5,546)  (11,473) (5,965)
สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ  - -  - -
ยอดความเส่ียงคงเหลือสุทธิ (11,206) (5,546)  (11,473) (5,965)
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  (หน่วย :พนับาท)
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561  2562 2561 
  
เงินยโูร 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 65 235 65 235 
ลูกหน้ีการคา้ 1,156 590 - - 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (345) - - - 
เจา้หน้ีการคา้ (27,748) (22,751) (27,748) (22,663) 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน - (4,898) - (4,898) 
ยอดบัญชีในงบดุลท่ีมีความเส่ียง (26,872) (26,824) (27,813) (27,326) 
สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ - - - - 
ยอดความเส่ียงคงเหลือสุทธิ (26,872) (26,824) (27,813) (27,326) 
  
เงินเยน  
เจา้หน้ีการคา้ (294) (313) (268) (285) 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน - - - (1,128) 
ยอดบัญชีในงบดุลท่ีมีความเส่ียง (294) (313) (268) (1,413) 
สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ - - - - 
ยอดความเส่ียงคงเหลือสุทธิ (294) (313) (268) (1,413) 
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ความเส่ียงทางด้านสินเช่ือ  
 
ความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือ คือความเส่ียงท่ีลูกคา้หรือคู่สัญญาไม่สามารถชาํระหน้ีแก่กลุ่มบริษทัตามเง่ือนไขท่ีตก
ลงไวเ้ม่ือครบกาํหนด 
 
ฝ่ายบริหารไดก้าํหนดนโยบายทางดา้นสินเช่ือเพื่อควบคุมความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือดงักล่าวอยา่งสมํ่าเสมอ โดย
การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกคา้ทุกรายท่ีขอวงเงินสินเช่ือในระดบัหน่ึงๆ ณ วนัท่ีรายงานไม่พบว่ามี
ความเส่ียงจากสินเช่ือท่ีเป็นสาระสาํคญั ความเส่ียงสูงสุดทางดา้นสินเช่ือแสดงไวใ้นราคาตามบญัชีของสินทรัพย์
ทางการเงินแต่ละรายการในงบดุล  อยา่งไรก็ตามเน่ืองจากกลุ่มบริษทัมีฐานลูกคา้จาํนวนมาก ฝ่ายบริหารไม่ได้
คาดวา่จะเกิดผลเสียหายท่ีมีสาระสาํคญัจากการเกบ็หน้ีไม่ได ้
 
ความเส่ียงจากสภาพคล่อง  
 
กลุ่มบริษทัมีการควบคุมความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดบัของเงินสดและรายการเทียบเท่า            
เงินสดให้เพียงพอต่อการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั และเพ่ือทาํให้ผลกระทบจากความผนัผวนของกระแสเงิน
สดลดลง 
 
การกาํหนดมูลค่ายติุธรรม 
 
นโยบายการบญัชีและการเปิดเผยของกลุ่มบริษทั กาํหนดใหมี้การกาํหนดมูลค่ายติุธรรมทั้งสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
ทั้งทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน   มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จาํนวนเงินท่ีผูซ้ื้อและผูข้ายตกลงแลกเปล่ียน
สินทรัพยห์รือชาํระหน้ีสินกนั ในขณะท่ีทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปล่ียนกนั และสามารถ
ต่อรองราคากนัไดอ้ยา่งเป็นอิสระในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั วตัถุประสงคข์องการวดัมูลค่าและ
หรือการเปิดเผยมูลค่ายติุธรรมถูกกาํหนดโดยวิธีต่อไปน้ี  ขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัสมมติฐานในการกาํหนดมูลค่า
ยติุธรรมถูกเปิดเผยในหมายเหตุท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยแ์ละหน้ีสินนั้นๆ 
 
มูลค่ายติุธรรมของลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีระยะสั้นอ่ืนๆ เป็นมูลค่าท่ีใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชี 
 
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์เป็นตราสารทุนและตราสารหน้ีท่ีถือไวเ้พื่อคา้ ท่ีจะถือไวจ้นครบ
กาํหนด และเผื่อขาย พิจารณาโดยอา้งอิงกบัราคาเสนอซ้ือ ณ วนัท่ีในรายงาน มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนท่ีจะ
ถือไวจ้นครบกาํหนดถูกพิจารณาเพ่ือความมุ่งหมายในการเปิดเผยในงบการเงินเท่านั้น 
 
มูลค่ายติุธรรมของสญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียถือตามราคาอา้งอิงของนายหนา้ ราคาอา้งอิงเหล่านั้นสามารถ
ทดสอบหาความสมเหตุสมผลได ้ดว้ยการคิดลดประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต ภายใตข้อ้กาํหนดต่างๆ 
และวนัส้ินสุดของแต่ละสัญญา และโดยการใชอ้ตัราดอกเบ้ียในทอ้งตลาดของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีคลา้ยคลึง
กนั ณ วนัท่ีวดัมูลค่า 
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หากมีราคาตลาด มูลค่ายติุธรรมของสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าถือตามราคาตลาดของวนัท่ีทาํ
สัญญาล่วงหน้า ในกรณีท่ีไม่มีราคาตลาด ให้ประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยการคิดลดจากผลต่างระหว่างราคา
ล่วงหน้าตามสัญญา กบัราคาล่วงหน้าของสัญญาปัจจุบนั ณ วนัท่ีรายงานท่ีครบกาํหนดในวนัเดียวกนั โดยใช้
อตัราดอกเบ้ียประเภทท่ีใชก้บัธุรกรรมการเงินท่ีปลอดความเส่ียง เช่น พนัธบตัรรัฐบาล 
 
มูลค่ายุติธรรมของหน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์ุ ซ่ึงพิจารณาเพ่ือจุดประสงค์ในการเปิดเผยใน 
งบการเงิน คาํนวณจากมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดในอนาคตของเงินตน้และดอกเบ้ีย ซ่ึงคิดลดโดยใชอ้ตัรา
ดอกเบ้ียในทอ้งตลาด ณ วนัท่ีในรายงาน ในกรณีของหุ้นกูแ้ปลงสภาพ อตัราดอกเบ้ียในทอ้งตลาดพิจารณาจาก
หน้ีสินท่ีมีความคลา้ยคลึงกนัซ่ึงไม่มีสิทธิเลือกแปลงสภาพ สําหรับหน้ีตามสัญญาเช่าการเงิน อตัราดอกเบ้ียใน
ทอ้งตลาดพิจารณาจากสญัญาเช่าท่ีมีความคลา้ยคลึงกนั 
 
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินพร้อมทั้งมูลค่าตามบญัชีตามท่ีปรากฏในงบแสดงฐานะทาง
การเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
 
  (หน่วย :พนับาท)
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 มูลค่ายติุธรรม

ระดบั 2 
มูลค่า 

ตามบญัชี 
มูลค่ายติุธรรม

ระดบั 2 
มูลค่า 

ตามบญัชี 
ปี 2562     
หมุนเวยีน     
สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ – หน้ีสิน -  -  -  - 
รวม -  -  -  - 

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

  หน่วย : ลา้นบาท
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2562 2561 2562 2561
  

ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน  
สัญญาท่ียังไม่ได้รับรู้  
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 82 57 104 109
รวม 82 57 104 109 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 กลุ่มบริษทัมีรายจ่ายฝ่ายทุนจาํนวน 35 ลา้นบาท 0.2 ลา้นเหรียญสหรัฐและจาํนวน 1.2  
ลา้นยูโร (2561 : จาํนวน 40.1 ล้านบาท 0.4 ล้านเหรียญสหรัฐและ จาํนวน 0.3 ล้านยูโ ร) ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือ
และติดตั้งเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษทัมีรายจ่ายฝ่ายทุนจาํนวน 57 ลา้นบาท 0.2 ลา้นเหรียญสหรัฐและจาํนวน 1.2 
ลา้นยโูร (2561 : จาํนวน 93 ล้านบาท 0.1 ล้านเหรียญสหรัฐและ จาํนวน 0.4 ล้านยูโ ร)  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือและ
ติดตั้งเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์  
 

  หน่วย : ลา้นบาท
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2562 2561 2562 2561

ภาระผกูพนัจากสัญญาเช่าดาํเนินงาน  
    ที่ยกเลิกไม่ได้  
ภายในระยะเวลาหน่ึงปี 12 13 5 9
ระยะเวลามากกวา่หน่ึงปีถึงหา้ปี 3 5 4 1
รวม 15 18 9 10 
  
ภาระผกูพนัอื่นๆ  
สญัญาซ้ือวตัถุดิบ 6,511 2,722 2,194 2,722
เลตเตอร์ออฟเครดิต 43 10 - -
สญัญาอ่ืนๆ 569 720 513 689
รวม 7,123 3,452 2,707 3,411 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัอ่ืนจากการทาํสัญญาซ้ืออะไหล่และวสัดุ อุปกรณ์และสญัญา
ซ่อมบํารุงเป็นจาํนวน 309 ล้านบาท 2.9 ล้านเหรียญสหรัฐ จาํนวน 4.0 ล้านยูโร จาํนวน 0.04 ล้านปอนด ์
สเตอร์ลิง และจาํนวน 34.6 ลา้นเยนญ่ีปุ่น (2561: จาํนวน 347 ล้านบาท จาํนวน 3.1 ล้านเหรียญสหรัฐ จาํนวน 
4.8 ล้านยูโ ร จาํนวน 5.8 ล้านเยนญ่ีปุ่ น และจาํนวน 0.3 ล้านปอนด์สเตอร์ลิง) 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัมีภาระผกูพนัอ่ืนจากการทาํสัญญาซ้ืออะไหล่และวสัดุอุปกรณ์และสัญญาซ่อม
บาํรุงเป็นจาํนวน 277 ลา้นบาท จาํนวน 2.9 ลา้นเหรียญสหรัฐ จาํนวน 4.0 ลา้นยูโร จาํนวน 0.04 ลา้นปอนด์
สเตอร์ลิง และจาํนวน 34.6  ลา้นเยนญ่ีปุ่น (2561: จาํนวน 145 ล้านบาท จาํนวน 3.1 ล้านเหรียญสหรัฐ จาํนวน 4.8 
ล้านยูโร และจาํนวน 5.8 ล้านเยนญ่ีปุ่ น) 
 
หน้ีสินที่อาจเกดิขึ้น 
 

ก) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการท่ีธนาคารไดอ้อกหนงัสือคํ้า
ประกนั ในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

 
  หน่วย : ลา้นบาท
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2562 2561 2562 2561

  
การใชไ้ฟฟ้า 104 107 104 104
การประกนัผลงาน 43 79 - -
อ่ืนๆ 4 16 4 5
รวม 151 202 108 109
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษทัมีหนงัสือคํ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารในนามบริษทัและ
บริษัทย่อย ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของกลุ่มบริษัท  ซ่ึง
ประกอบดว้ย หนงัสือคํ้าประกนัเพื่อคํ้าประกนั  

 
 การจัดตั้งทาํเนียบท่าเทียบเรือและโรงพกัสินค้าให้ไวแ้ก่กรมศุลกากรจาํนวน 11 ล้านบาท (2561: 

จาํนวน 11 ล้านบาท)  
 การปฏิบติังานตามสญัญาจาํนวน 43 ลา้นบาท  (2561: จาํนวน 79 ล้านบาท)  
 การใชไ้ฟฟ้าจาํนวน 104 ลา้นบาท (2561: จาํนวน 107 ล้านบาท)   

 
ข) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษทัมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการคํ้าประกนัตามสัญญาและค่าเสียหายตาม

สัญญาเป็นจาํนวนเงิน 31 ลา้นเหรียญสหรัฐ โดยมีเง่ือนไขว่าบริษทัตอ้งชาํระก็ต่อเม่ือเกิดความเสียหายดา้น
ส่ิงแวดลอ้มและเป็นไปตามเง่ือนไขความรับผิดชอบดา้นส่ิงแวดลอ้มตามสัญญาซ้ือขายโรงถลุงเหล็กและ
ผลิตเหลก็กลา้ครบวงจร ฉบบัลงวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2554  
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ข้อพพิาทและคดคีวาม 
 
ท่ีดนิในจังหวดัประจวบครีีขันธ์ 

 
ก) เม่ือวนัท่ี 9 กรกฎาคม 2553 สํานกังานท่ีดินจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ สาขาบางสะพานไดเ้รียกให้บริษทัและ

บริษทัยอ่ยทาํการส่งหนงัสือรับรองการทาํประโยชน์ (น.ส. 3 ก.) (“หนงัสือรับรอง”) ของบริษทัและบริษทั
ยอ่ยแห่งหน่ึงจาํนวนหลายแปลง (มูลค่ารวม 123.1 ลา้นบาทของบริษทั และ 187.6 ลา้นบาทของบริษทัยอ่ย)
เพื่อทาํการยกเลิก ต่อมาสํานักงานท่ีดินจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ สาขาบางสะพานได้ออกประกาศการ
ดาํเนินการออกใบแทนหนังสือรับรองการทาํประโยชน์ (น.ส. 3 ก.) บริษทัและบริษทัย่อยได้ยื่นฟ้องเจา้
พนกังานท่ีดินจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ สาขาบางสะพาน  ต่อศาลปกครองกลาง เพื่อขอใหศ้าลปกครองกลาง
มีคาํพิพากษาเพิกถอนการออกประกาศ พร้อมกนัน้ีบริษทัและบริษทัยอ่ยยงัไดย้ื่นคาํร้องขอใหศ้าลปกครอง
กลางกาํหนดมาตรการหรือวิธีการคุม้ครองเพ่ือบรรเทาทุกขช์ัว่คราวแก่ผูฟ้้องคดีดว้ย โดยศาลไดรั้บคาํฟ้อง
ไวพ้ิจารณาแลว้  

 
วนัท่ี 1 กนัยายน 2553 บริษทัและบริษทัยอ่ยไดย้ืน่ฟ้องอธิบดีกรมท่ีดินและรองปลดักระทรวงมหาดไทยต่อ
ศาลปกครองกลาง โดยขอให้ศาลปกครองกลางมีคาํพิพากษาเพิกถอนคาํสั่งอธิบดีกรมท่ีดินลงวนัท่ี 5 
มกราคม 2553 ท่ีไดมี้คาํสั่งเพิกถอนและแกไ้ขรูปแผนท่ีและเน้ือท่ีของหนังสือรับรอง และให้เพิกถอนคาํ
วินิจฉัยอุทธรณ์ของรองปลดักระทรวงมหาดไทย รวมทั้งไดข้อให้ศาลไต่สวนคาํร้องขอทุเลาคาํบงัคบัตาม
คาํสั่งทางปกครองดงักล่าวเม่ือวนัท่ี 6 สิงหาคม 2556 ศาลปกครองกลางมีคาํสั่งทุเลาการบงัคบัคดีท่ีสั่งให้
บริษทัและบริษทัย่อยออกจากป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองแม่รําพึง จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ และงดเวน้การ
กระทาํใด ๆ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติต่อเม่ือวนัท่ี 23 ธันวาคม 2557 ศาลปกครองสูงสุดมีคาํสั่งกลบัเป็นยก
คาํขอใหทุ้เลาการบงัคบัคดีท่ีสัง่ใหบ้ริษทัและบริษทัยอ่ยออกจากป่าสงวนแห่งชาติ 
 
นอกจากน้ีศาลไดมี้คาํสั่งใหร้วมการพิจารณาคดีน้ี เขา้กบัคดีซ่ึงบริษทัและบริษทัยอ่ยไดย้ืน่ฟ้องเจา้พนกังาน
ท่ีดินจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ สาขาบางสะพาน ดงักล่าวขา้งตน้แลว้  
 
เม่ือวนัท่ี 29 สิงหาคม 2560 ศาลปกครองกลางได้มีคาํพิพากษายกฟ้อง ต่อมาเม่ือวนัท่ี 27 กนัยายน 2560 
บริษทัและบริษทัยอ่ยไดย้ืน่อุทธรณ์คดัคา้นคาํพิพากษาต่อศาลปกครองสูงสุด    
 
ซ่ึงปัจจุบนัอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาของศาล 
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ข) เม่ือวนัท่ี 20 ธนัวาคม 2553 นายอาํเภอบางสะพาน ในฐานะเจา้หน้าท่ีผูค้วบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติ          

ป่าคลองแม่รําพึง จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ไดมี้คาํสั่งเป็นหนงัสือแจง้แก่บริษทัและบริษทัยอ่ย ให้ออกจาก
ท่ีดิน และงดเวน้การกระทาํใดๆในเขตท่ีดิน ซ่ึงอธิบดีกรมท่ีดินไดมี้คาํสั่งให้เพิกถอนเอกสารสิทธ์ิท่ีดินตาม
หนงัสือรับรอง และสํานักงานท่ีดินจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ไดอ้อกใบแทนหนังสือรับรองภายในวนัท่ี 30 
มกราคม 2554  
 
เม่ือวนัท่ี 30 มีนาคม 2554 บริษทัและบริษทัย่อยไดย้ื่นฟ้องต่อศาลปกครองกลาง โดยขอให้เพิกถอนคาํสั่ง
นายอาํเภอบางสะพาน ท่ีมีคาํสั่งเม่ือวนัท่ี 20 ธันวาคม 2553 ให้บริษัทและบริษัทย่อยออกจากป่าสงวน
แห่งชาติป่าคลองแม่รําพึง จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์และงดเวน้การกระทาํใดๆในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  
 
เม่ือวนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 2561 ศาลปกครองกลางไดมี้คาํพิพากษายกฟ้องคดีดงักล่าวขา้งตน้ ต่อมาเม่ือวนัท่ี 19 
มีนาคม 2561 บริษทัและบริษทัยอ่ยไดย้ืน่อุทธรณ์คดัคา้นคาํพิพากษาต่อศาลปกครองสูงสุด 
 
ซ่ึงปัจจุบนัอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาของศาล 
 
อยา่งไรก็ตามฝ่ายบริหารของบริษทัและบริษทัยอ่ยเช่ือวา่ผลการพิจารณาจะไม่มีผลกระทบต่อการดาํเนินงาน
ในอนาคตของบริษทัและบริษทัยอ่ย ซ่ึงปัจจุบนัอยูใ่นระหว่างการพิจารณาของศาล ในการจดัทาํงบการเงิน 
บริษทัและบริษทัยอ่ยไดบ้นัทึกค่าเผื่อการดอ้ยค่าของท่ีดินและสินทรัพยท่ี์ตั้งอยูบ่นท่ีดินดงักล่าวทั้งจาํนวน
ในปี 2550 และ 2551 แลว้ตามลาํดบั 
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34. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลาท่ีรายงาน 
 
ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทัในฐานะผูบ้ริหารแผนฟ้ืนฟูกิจการของบริษทัลูกหน้ี คร้ังท่ี 2/2563 
เม่ือวนัท่ี 4 กมุภาพนัธ์ 2563 มีมติท่ีสาํคญัดงัน้ี:- 
 
1. อนุมติัให้บริษทัให้เงินกูป้ระเภท Bridging Loan แก่ Cork Gully LLP ซ่ึงเป็น Receiver ตวัแทนท่ีถูกแต่งตั้ง

โดยธนาคารเจา้หน้ี (บริษทั สหวิริยาสตีลอินดสัตรี ยูเค จาํกดั) (“SSI UK”) เพ่ือใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัของ 
Redcar Bulk Terminal Limited (“RBT”) ซ่ึงเป็นธุรกิจท่าเรือท่ีอยูป่ระเทศองักฤษ จาก British Steel Limited 
(“BSL”) ในสัดส่วนร้อยละ 50 ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด คิดเป็นมูลค่า 11,356,500 ปอนด์
สเตอร์ลิง เทียบเท่าเงินบาทจาํนวน 463 ลา้นบาท โดยมีเง่ือนไขให้ Cork Gully LLP ในฐานะ Receiver ถือ
หุน้ท่ีซ้ือไวแ้ละใชหุ้้นดงักล่าวเป็นหลกัประกนัเงินกูใ้ห้บริษทั ต่อมาเม่ือวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2563  SSI UK 
ไดรั้บหุ้น RBT แลว้มีผลทาํให้ SSI UK มีสัดส่วนการถือหุ้นใน RBT จากเดิมถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 50 
เป็นร้อยละ 100 
 

2. อนุมติัใหบ้ริษทักูย้มืเงินแบบหมุนเวียนโดยไม่มีหลกัประกนัจาก บริษทั ท่าเรือประจวบ จาํกดั (บริษทัยอ่ย)     
ไม่เกินจาํนวน 200 ล้านบาท โดยมีอัตราดอกเบ้ีย MLR ต่อปี เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน เม่ือวนัท่ี 5 
กมุภาพนัธ์ 2563 บริษทัฯ ไดรั้บเงินกูย้มืดงักล่าวแลว้ จาํนวน 100 ลา้นบาท 

 
35 การอนุมัติงบการเงิน 

 
 งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินโดยคณะกรรมการบริษทั เม่ือวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2563 
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