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รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอ  คณะกรรมการบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ ากัด (มหาชน) 
 
ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันท่ี 30 มิถุนายน  
พ.ศ. 2563 งบก าไรขาดทุนรวมและงบก าไรขาดทุนเฉพาะกิจการ งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น
เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนัและ
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่ของบริษทั สหวิริยาสตีลอินดสัตรี จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย (“กลุ่มบริษทั”) 
และของเฉพาะบริษทั สหวิริยาสตีลอินดสัตรี จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) (รวมเรียกว่า“ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล”) ซ่ึง
ผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ี ตามมาตรฐานการ
บญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกับ
ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
ขอบเขตการสอบทาน 
 
ยกเวน้เร่ืองท่ีกล่าวไวใ้นวรรคเกณฑ์การให้ข้อสรุปอย่างมีเง่ือนไข ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐาน
งานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การ
สอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใช้วิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชี
และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐาน
การสอบบัญชีท าให้ข้าพเจ้าไม่สามารถได้ความเช่ือมั่นว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนัยส าคัญทั้ งหมดซ่ึงอาจพบได้จากการ
ตรวจสอบ ดงันั้น ขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 
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เกณฑ์ในการให้ข้อสรุปอย่างมีเง่ือนไขต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 
 
ไม่สามารถหาหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพยีงพอ 
 
ตามท่ีข้าพเจ้าได้เคยกล่าวไวใ้นรายงานผูส้อบบัญชีรับอนุญาต วรรคเกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเง่ือนไข 
ส าหรับปีส้ินสุด 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562  เก่ียวกับภาระหน้ีสินภายใต้แผนฟ้ืนฟูกิจการ ซ่ึงขา้พเจา้ไม่ได้รับหนังสือ
ยืนยนัยอด จ านวน 4 ราย เป็นเงินต้นจ านวน 1,506.4 ล้านบาท และดอกเบ้ียคา้งจ่ายจ านวน 284.5 ล้านบาท ส่วนท่ี
ได้รับหนังสือยืนยนัตอบกลบั แต่มีผลต่างจ านวน 5 ราย ยอดเงินตน้ตามบญัชีสูงกว่า จ านวน 4,515.2 ลา้นบาทและ 
117.2 ลา้นเหรียญสหรัฐ และดอกเบ้ียคา้งจ่าย จ านวน 1,697.5 ลา้นบาท และ13.2 ลา้นเหรียญสหรัฐ และจ านวน 2 ราย 
ยอดตามบญัชีต ่ากว่าเป็นดอกเบ้ียคา้งจ่าย จ านวน 93.7 ลา้นเหรียญสหรัฐ และขา้พเจา้ไม่สามารถหาหลกัฐานการสอบ
บญัชีอ่ืนให้เป็นท่ีพอใจในบญัชีภาระหน้ีภายใตแ้ผนฟ้ืนฟูกิจการดงักล่าวได ้โดยในงวดหกเดือนส้ินสุด 30 มิถุนายน 
พ.ศ. 2563  บริษทัอยูร่ะหวา่งการกระทบยอดหาสาเหตุของผลแตกต่างดงักล่าว 
 
เน่ืองจากผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นจากผลการกระทบยอดผลต่างจากการยืนยนัยอด ขา้พเจา้จึงไม่สามารถสรุปไดว้่า
จ าเป็นตอ้งปรับปรุงรายการดงักล่าวหรือไม่เพียงใดซ่ึงอาจจะมีผลกระทบต่องบการเงิน 
 
ข้อสรุปอย่างมีเง่ือนไขต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 
 
ยกเวน้ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นต่อขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลจากเร่ืองท่ีกล่าวไวใ้นวรรคเกณฑ์ในการให้ขอ้สรุป
อย่างมีเง่ือนไขต่อขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่า ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล
ดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ืองการรายงานทางการเงินระหวา่งกาลในสาระส าคญัจาก
การสอบทานของขา้พเจา้  
 



- 3 - 
 
ความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานต่อเน่ือง 
 
ขา้พเจา้ขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอ้ 2 ท่ีบริษทัมีผลประกอบการท่ีขาดทุนและมีส่วนของผูถื้อหุ้น
ต ่ากว่าศูนย ์และบริษทัมีภาระท่ีตอ้งจ่ายช าระหน้ีภายใตแ้ผนฟ้ืนฟูกิจการ โดยบริษทัมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีกระแส
เงินสดจากการด าเนินงานท่ีเพียงพอต่อความตอ้งการเงินทุนหมุนเวียน และสามารถจ่ายช าระหน้ีสินจากการด าเนินงาน 
และหน้ีสินภายใต้แผนฟ้ืนฟูกิจการได้ โดยบริษทัอาจจะใช้วิธีจัดหาแหล่งเงินทุนใหม่ การออกหุ้นทุนใหม่ หรือ 
การแปลงหน้ีเป็นทุน เพื่อให้บริษทัสามารถด าเนินการต่อเน่ืองและสามารถปฎิบติัไดต้ามแผนฟ้ืนฟูกิจการ โดยบริษทั
อธิบายความคืบหน้าในการด าเนินการดงักล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 24 นอกจากน้ีตามท่ีกล่าวไวใ้น 
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2 บริษทัไดผ้ิดนัดช าระหน้ีตามแผนฟ้ืนฟู และไดมี้การประชุมกบัเจา้หน้ีเพื่อแกไ้ข
แผนฟ้ืนฟูโดยเจา้หน้ีส่วนใหญ่ให้ความเห็นชอบ ปัจจุบนับริษทัอยู่ระหวา่งรอการพิจารณาเห็นชอบโดยศาลลม้ละลาย
กลาง จากสถานการณ์ดงักล่าว แสดงถึงความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัต่อความสามารถในการด าเนินงานต่อเน่ือง
ของบริษทั หากบริษทัไม่สามารถจดัหาเงินทุนหมุนเวียนไดเ้พียงพอซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าของสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินท่ีมีสาระส าคัญในข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลรวมและเฉพาะกิจการ ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี  
30 มิถุนายน พ.ศ. 2563  
 
ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น 
 
1. การน ามาตรฐานการรายงานทางเงินใหม่มาถือปฎิบติั 
 
ขา้พเจา้ขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 กลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือ
ทางการเงิน และ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ืองสัญญาเช่า ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบ
ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมใน หรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 มาถือปฏิบติั โดยกลุ่มบริษทัเลือกใชว้ิธีรับรู้ผลกระทบสะสม
จากการปรับใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวเป็นรายการปรับปรุงขาดทุนสะสมตน้งวดของงวดปัจจุบนั 
 
2. การแกไ้ขแผนฟ้ืนฟูกิจการและความส าเร็จของแผนฟ้ืนฟูกิจการ  
 
ขา้พเขา้ขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 24 บริษทัผิดนัดช าระหน้ีตามแผนฟ้ืนฟูกิจการ และได้มีการ
แกไ้ขแผนฟ้ืนฟูกิจการ โดยมีการแกไ้ขเง่ือนไขในการช าระหน้ีต่างๆ และแกไ้ขเหตุการณ์ท่ีจะถือว่าแผนฟ้ืนฟูกิจการ
นั้นส าเร็จ ปัจจุบนับริษทัอยูร่ะหวา่งรอความเห็นชอบจากศาลลม้ละลายกลาง 
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3. ภาระหน้ีสินจากการค ้าประกนัการช าระหน้ีเงินกู ้(เจา้หน้ีกลุ่มท่ี 4 ภายใตแ้ผนฟ้ืนฟูกิจการ)  
 
ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 (จ) บริษทั สหวิริยาสตีลอินดสัตรี ยูเค จ ากดั ไดห้ยุดด าเนินการ 
และผูช้  าระบัญชีได้ถูกแต่งตั้ งและเข้ามาควบคุม เป็นเหตุให้ผูใ้ห้กู้ของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จ ากัด  
ไดเ้รียกร้องให้ช าระเงินกูย้มืในทนัที เงินกูย้มืดงักล่าวมีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ของบริษทั สหวิริยาสตีลอินดสัตรี ยเูค 
จ ากัด เป็นหลกัประกันและค ้าประกนัโดยบริษทั  ผูใ้ห้กูไ้ด้เรียกร้องขอให้บริษทัรับผิดชอบต่อมูลหน้ีในฐานะผูค้  ้ า
ประกันเงินกู้ยืม ซ่ึงต่อมาภาระหน้ีดังกล่าวถูกจัดเป็นเจ้าหน้ีกลุ่มท่ี 4 ภายใต้แผนฟ้ืนฟูกิจการของบริษัท (“เจ้าหน้ี 
กลุ่มท่ี 4”) ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 24 เจา้หน้ีกลุ่มท่ี 4 จะไดรั้บช าระหน้ีจากกระบวนการช าระบญัชีของ
บริษทั สหวิริยาสตีลอินดสัตรี ยูเค จ ากดั โดยสิทธิของเจา้หน้ีกลุ่มท่ี 4 ท่ีจะไดรั้บช าระหน้ีจากบริษทัภายใตแ้ผนฟ้ืนฟู
กิจการจะลดลงดว้ยจ านวนดงักล่าว ปัจจุบนับริษทัดงักล่าวยงัอยูร่ะหวา่งกระบวนการช าระบญัชี   
 
4. การจดัเก็บเงินจากลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัตามแผนฟ้ืนฟูกิจการ 
 
ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 9 บริษทัมีลูกหน้ีบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกัน 2 ราย มีหน้ีคงคา้งอยู่กับ  
บริษทั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 และ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562  รวมจ านวนเงิน 3,544.6 ลา้นบาท และ  3,579.9 
ลา้นบาท ตามล าดบั บริษทับนัทึกผลขาดทุนดา้นเครดิตแลว้ทั้งจ านวน ซ่ึงหน้ีดงักล่าวสูงกว่ายอดหน้ีท่ีตอ้งปฎิบติัตาม
แผนฟ้ืนฟู ท่ีก าหนดให้บริษทัตอ้งเก็บเงินจากลูกหน้ีทั้งสองรายรวมกนัจะตอ้งไม่ต ่ากวา่ 300 ลา้นบาทต่อปี และลูกหน้ี
ทั้งสองรายจะตอ้งมีหน้ีคงคา้ง ณ ส้ินปี 2562 ไม่เกินกว่า 2,640.0 ลา้นบาท ซ่ึงอาจเป็นเหตุผิดนัดตามแผนฟ้ืนฟู ทั้งน้ี
เหตุการณ์ดังกล่าวยงัไม่ถือว่าเป็นเหตุผิดนัดช าระ เน่ืองจากคณะกรรมการเจา้หน้ียงัมิไดมี้หนังสือแจง้ถึงการผิดนัด
ดงักล่าว ซ่ึงปัจจุบนับริษทัอยูร่ะหวา่งการติดตามหน้ีดงักล่าว 
 
ต่อมาในปี 2563 ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 24 บริษทัได้ท าการแก้ไขแผนฟ้ืนฟูกิจการ ซ่ึง
ก าหนดให้บริษทัเสนอแนวทางการช าระหน้ีคงคา้งของลูกหน้ีทั้งสองรายและการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดขึ้นกบัลูกหน้ีทั้ง
สองรายใหค้ณะกรรมการเจา้หน้ีพิจารณาเห็นชอบ 
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5. ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
 
ขา้พเจา้ขอใหส้ังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 1.2 เน่ืองดว้ยผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 มีผลกระทบต่อกิจกรรมทางธุรกิจของกลุ่มบริษทัในส่วนท่ีเก่ียวกบัการขาย ท าให้กระทบ
อย่างมีสาระส าคญัต่องบการเงินส าหรับงวดปัจจุบนั และในอนาคตของกลุ่มบริษทัและตามหมายเหตุประกอบงบ
การเงินขอ้ 4.2 บริษทัจัดท าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563  
โดยเลือกน าแนวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนชัว่คราวส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชีเพื่อรองรับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีประกาศโดยสภาวิชาชีพบญัชี มาถือ
ปฏิบติั 
 
6. การถูกเพิกถอนหุน้สามญัของบริษทัจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน  
 
ขา้พเจา้ขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้  1.1 บริษทัถูกเพิกถอนหลกัทรัพยข์องบริษทัออกจากการเป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มีผลตั้งแต่วนัท่ี 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  
 
7. การแกไ้ขขอ้ผิดพลาด 
 
ขา้พเจา้ขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 6 ซ่ึงกล่าวถึงการแกไ้ขขอ้ผิดพลาดเก่ียวกบัการบนัทึกบญัชีภาระ
หน้ีสินตามแผนฟ้ืนฟูกิจการใหม่ โดยบริษทัได้ปรับปรุงงบการเงินส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  
พ.ศ. 2562 ท่ีแสดงเป็นตวัเลขเปรียบเทียบแลว้ 
 
ทั้งน้ี ขา้พเจา้มิไดใ้หข้อ้สรุปอยา่งมีเง่ือนไขต่อกรณีดงักล่าว 
 

บริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 
 
 
 
(นางสุวิมล  กฤตยาเกียรณ์)  
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982 

วนัท่ี 13 สิงหาคม พ.ศ. 2563 



บริษัท สหวริิยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที 30 มิถุนายน 2563

หน่วย : พนับาท

สินทรัพย์ หมายเหตุ 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม

2563 2562 2563 2562

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

สอบทานแลว้) สอบทานแลว้)

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 271,054               359,995                213,766               242,830                

ลูกหนีการคา้ 9 86,640                 67,559                  32,960                 3,229                    

ลูกหนีหมุนเวียนอืนกิจการทีเกียวขอ้งกนั 8 159,843               172,792                188,704               203,175                

สินทรัพยที์เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน 22,308                 -                        -                       -                       

สินคา้คงเหลือ 10 4,700,562            7,463,701             4,630,484            7,440,369             

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 11 269,504               230,002                216,310               174,673                

สินทรัพยที์ถือไวจ้าํหน่ายจากการชาํระบญัชี

   ของบริษทัยอ่ย 3(จ) -                       -                        -                       -                       

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 5,509,911            8,294,049             5,282,224            8,064,276             

 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอืน 12 28,933                 7,596                    24,872                 3,634                    

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 13 -                       -                        279,000               279,000                

เงินลงทุนในการร่วมคา้ 14 2,586,107            2,628,782             2,628,782            2,628,782             

เงินลงทุนระยะยาวอืน 15 -                       -                        -                       -                       

เงินให้กูย้มืระยะยาว 16 426,759               -                        426,759               -                       

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 17 10,957,935          10,926,465           9,786,864            9,711,399             

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 18 89,614                 -                        64,552                 -                       

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืนนอกจากค่าความนิยม 12,922                 12,867                  9,384                   8,546                    

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 19 4,794                   3,635                    -                       -                       

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 16,744                 14,360                  13,733                 13,142                  

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 14,123,808          13,593,705           13,233,946          12,644,503          

รวมสินทรัพย์ 19,633,719          21,887,754           18,516,170          20,708,779          

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



บริษัท สหวริิยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที 30 มิถุนายน 2563

หน่วย : พนับาท

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม

2563 2562 2563 2562

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

สอบทานแลว้) สอบทานแลว้)

หนีสินหมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงิน 20 43,500                 60,683                  -                       -                       

เจา้หนีการคา้ 21 3,736,576            5,148,662             3,714,649            5,188,949             

เจา้หนีหมุนเวียนอืนกิจการทีเกียวขอ้งกนั 8 27,970                 213,679                37,404                 230,546                

หนีสินทีเกิดจากสัญญา-หมุนเวียน 35,990                 -                        -                       -                       

ส่วนของหนีสินภายใตแ้ผนฟืนฟูทีถึงกาํหนดชาํระ

   ภายในหนึงปี 24 131,412               1,766,345             131,412               1,774,336             

ส่วนของหนีสินตามสัญญาเช่าทีถึงกาํหนดชาํระ

   ภายในหนึงปี 22 33,291                 2,332                    25,812                 649                       

เงินกูย้มืระยะสันจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั 8 -                       -                        74,500                 -                       

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 4,068                   3,503                    -                       -                       

ประมาณการหนีสินจากสัญญาทีสร้างภาระ 31,412                 -                        31,412                 -                       

หนีสินหมุนเวียนอืน 510,505               318,312                478,976               260,325                

รวมหนีสินหมุนเวยีน 4,554,724            7,513,516             4,494,165            7,454,805             

หนีสินไม่หมุนเวียน

ภาระหนีสินภายใตแ้ผนฟืนฟู 24 29,414,448          55,226,829           29,422,439          55,226,829          

หนีสินตามสัญญาเช่า 22 55,751                 1,803                    38,102                 680                       

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 19 31,651                 42,065                  4,138                   14,269                  

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับ

    ผลประโยชน์พนกังาน 23 377,278               360,919                320,079               306,174                

หนีสินไม่หมุนเวียนอืน 824                      824                       824                      824                       

รวมหนีสินไม่หมุนเวยีน 29,879,952          55,632,440           29,785,582          55,548,776          

รวมหนีสิน 34,434,676          63,145,956           34,279,747          63,003,581          

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



บริษัท สหวริิยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที 30 มิถุนายน 2563

หน่วย : พนับาท

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม

2563 2562 2563 2562

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

สอบทานแลว้) สอบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุ้น 25

   ทุนจดทะเบียน

      หุ้นสามญั 11,113,018,280 หุ้น 

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

   ทุนทีออกและชาํระแลว้  

      หุ้นสามญั 11,113,018,280 หุ้น 

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

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

ขาดทุนสะสม (16,938,640)         (43,415,571)          (17,376,595)         (43,907,820)         

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ (15,325,622)         (41,802,553)          (15,763,577)         (42,294,802)         

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 524,665               544,351                -                       -                       

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น (14,800,957)         (41,258,202)          (15,763,577)         (42,294,802)         

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 19,633,719          21,887,754           18,516,170          20,708,779          

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



บริษทั สหวริิยาสตีลอินดสัตรี จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกําไรขาดทุน 

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2563

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)

หน่วย : พนับาท

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

รายได้ 

รายไดจ้ากการขาย 8,453,635          14,605,315        8,452,885           14,605,161        

รายไดจ้ากการให้บริการ 215,951             289,512             18,143                234                    

กาํไรจากอตัราแลกเปลียนสุทธิ -                     200,518             -                      200,354             

รายไดเ้งินปันผล -                     -                     25,500                20,400               

รายไดอื้น 28,418               42,714               15,582                40,335               

รวมรายได้ 8,698,004          15,138,059        8,512,110           14,866,484        

ค่าใช้จ่าย 

ตน้ทุนขาย 8,394,789          13,990,305        8,427,409           14,043,375        

ตน้ทุนการผลิตทีวา่งเปล่า 36,219               -                     36,219                -                     

ตน้ทุนการให้บริการ 171,994             213,200             -                      -                     

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 222,422             301,481             215,593              295,181             

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 322,402             307,545             282,171              253,261             

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 45,737               49,474               40,921                43,935               

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนสุทธิ 98,289               -                     98,426                -                     

กลบัรายการค่าเผอืหนีสงสยัจะสูญ (35,373)              -                     (35,373)               -                     

ขาดทุนจากสญัญาทีสร้างภาระ(กลบัรายการ) 31,412               (1,073)                31,412                (1,073)                

รวมค่าใช้จ่าย 9,287,891          14,860,932        9,096,778           14,634,679        

กําไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดาํเนินงาน (589,887)            277,127             (584,668)             231,805             

รายไดท้างการเงิน 4,804                 2,183                 4,688                  1,807                 

ตน้ทุนทางการเงิน (915,358)            (3,144)                (914,708)             (1,858)                

ผลกาํไร (ขาดทุน) ของหนีสินทางการเงินทีวดัมูลค่ายติุธรรม 1,631,529          -                     1,631,529           -                     

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) ในตราสารทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย

   การร่วมคา้ (42,675)              23,129               -                      -                     

กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษเีงนิได้ 88,413               299,295             136,841              231,754             

(ค่าใชจ่้าย) รายไดภ้าษีเงินได้ 19 9,078                 (16,688)              10,131                (3,818)                

กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด 97,491               282,607             146,972              227,936             

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน)

    ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 92,678               274,296             146,972              227,936             

    ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 4,813                 8,311                 -                      -                     

กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด 97,491               282,607             146,972              227,936             

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขันพืนฐาน (บาท) 28 0.01                   0.02                   0.01                    0.02                   

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



บริษทั สหวริิยาสตีลอินดสัตรี จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกําไรขาดทุนเบด็เสร็จ

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2563

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)

หน่วย : พนับาท

2563 2562 2563 2562

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

กําไร(ขาดทุน) สําหรับงวด 97,491               282,607             146,972              227,936             

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอืน

รายการทีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรือขาดทุนภายหลัง:

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

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

หกั : ผลกระทบของภาษีเงินได้ -                     2,821                 -                      2,744                 

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี -                     (42,768)              -                      (42,463)              

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 97,491               239,839             146,972              185,473             

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม

    ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 92,678               231,147             146,972              185,473             

    ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 4,813                 8,692                 -                      -                     

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 97,491               239,839             146,972              185,473             

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



บริษทั สหวริิยาสตลีอนิดสัตรี จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น  

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2563

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)

หน่วย : พนับาท

ส่วนของ

ทุนเรือนหุน้ รวมส่วน ส่วนไดเ้สีย

ทีออกและ ส่วนตาํ ทุนสาํรองตาม ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ของผูถื้อหุน้ ทีไม่มีอาํนาจ รวมส่วน

หมายเหตุ ชาํระแลว้ กวา่มูลคา่หุน้ กฎหมาย (ขาดทุนสะสม) ของบริษทั ควบคุม ของผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2561 (ก่อนปรับปรุง) 11,113,018           (9,500,000)          -                     (40,474,693)        (38,861,675)        562,918            (38,298,757)        

ผลสะสมการแกไ้ขขอ้ผิดพลาด 6 -                      -                     -                    (1,058,891)          (1,058,891)          -                   (1,058,891)          

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2561 ( ปรับปรุงใหม่ ) 11,113,018           (9,500,000)          -                     (41,533,584)        (39,920,566)        562,918            (39,357,648)        

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสําหรับงวด

     กาํไร (ขาดทุน) - ปรับปรุงใหม่ 6 -                       -                      -                     274,296               274,296               8,311                282,607              

     กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอืน -                       -                      -                     (43,149)               (43,149)               381                   (42,768)               

รวมกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสําหรับงวด -                       -                      -                     231,147               231,147               8,692                239,839              

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

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี30 มิถุนายน 2562 (หลงัปรับปรุง) 11,113,018           (9,500,000)          -                     (41,302,437)        (39,689,419)        552,010            (39,137,409)        

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2562 (ก่อนปรับปรุง) 11,113,018           (9,500,000)          -                     (43,415,571)        (41,802,553)        544,352            (41,258,201)        

ผลสะสมจากการเปลียนแปลงนโยบายการบญัชี 7 -                       -                      -                     26,384,253          26,384,253          -                    26,384,253         

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 ( ปรับปรุงใหม่ ) 11,113,018           (9,500,000)          -                     (17,031,318)        (15,418,300)        544,352            (14,873,948)        

กาํไรขาดทุนสําหรับงวด

     กาํไร (ขาดทุน) -                       -                      -                     92,678                 92,678                 4,813                97,491                

     กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอืน -                       -                      -                     -                      -                      -                    -                      

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมสําหรับงวด -                       -                      -                     92,678                 92,678                 4,813                97,491                

เงินปันผลจ่ายในส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม -                       -                      -                     -                      -                      (24,500)             (24,500)               

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี30 มิถุนายน 2563 11,113,018           (9,500,000)          -                     (16,938,640)        (15,325,622)        524,665            (14,800,957)        

งบการเงนิรวม

กาํไร (ขาดทุน) สะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



บริษทั สหวริิยาสตีลอนิดสัตรี จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2563

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)

หน่วย : พนับาท

ทุนเรือนหุ้น

ทีออกและ ส่วนตาํ ทุนสาํรองตาม ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวมส่วน

หมายเหตุ ชาํระแลว้ กวา่มูลค่าหุ้น กฎหมาย (ขาดทุนสะสม) ของผูถื้อหุ้น

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

ผลสะสมการแกไ้ขขอ้ผดิพลาด 6 -                             -                               -                                  (1,058,891)                        (1,058,891)                        

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561 ( ปรับปรุงใหม่ ) 11,113,018                  (9,500,000)                     -                                   (41,436,073)                      (39,823,055)                      

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสําหรับงวด

     กาํไร (ขาดทุน) - ปรับปรุงใหม่ 6 -                               -                                -                                   227,936                            227,936                            

     กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอืน -                               -                                -                                   (42,463)                             (42,463)                             

รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                               -                                -                                   185,473                            185,473                            

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 มิถุนายน 2562 (หลงัปรับปรุง) 11,113,018                  (9,500,000)                     -                                   (41,250,600)                      (39,637,582)                      

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 (ก่อนปรับปรุง) 11,113,018                  (9,500,000)                     -                                   (43,907,820)                      (42,294,802)                      

ผลสะสมจากการเปลียนแปลงนโยบายการบญัชี 7 -                               -                                -                                   26,384,253                       26,384,253                       

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 ( ปรับปรุงใหม่ ) 11,113,018                  (9,500,000)                     -                                   (17,523,567)                      (15,910,549)                      

กาํไรขาดทุนสําหรับงวด

     กาํไร (ขาดทุน) -                               -                                -                                   146,972                            146,972                            

     กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอืน -                               -                                -                                   -                                   -                                   

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมสําหรับงวด -                               -                                -                                   146,972                            146,972                            

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 มิถุนายน 2563 11,113,018                  (9,500,000)                     -                                   (17,376,595)                      (15,763,577)                      

กาํไร (ขาดทุน) สะสม

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



บริษัท สหวิริยาสตีลอนิดัสตรี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบกระแสเงนิสด

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันท ี30 มิถุนายน 2563

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)

หน่วย :พนับาท

2563 2562 2563 2562

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดําเนินงาน

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 88,413               299,295             136,841             231,754             

รายการปรับปรุง

ค่าเสือมราคาและรายจ่ายตดับญัชี 304,912             356,124             251,562             303,426             

หนีสูญและหนีสงสัยจะสูญ (กลบัรายการ) (35,372)              -                     (35,372)              -                     

ขาดทุนจากมูลค่าสินคา้คงเหลือลดลง (กลบัรายการ) (225,601)            (310,596)            (225,601)            (310,596)            

ขาดทุน (กาํไร) จากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่เกิดขึนจริง 29,770               (31,395)              29,439               (31,738)              

ตดัจาํหน่ายอปุกรณ์ 1,711                 130                    1,711                 130                    

ประมาณการหนีสินผลประโยชน์พนกังาน 17,155               66,246               14,590               54,820               

ขาดทุนจากสัญญาทีสร้างภาระ (กลบัรายการ) 31,412               (1,073)                31,412               (1,073)                

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

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ (สุทธิจากภาษีเงินได)้ 42,676               (23,129)              -                     -                     

ขาดทุน(กาํไร)จากการปรับมูลค่ายติุธรรม (1,631,529)         -                     (1,631,529)         -                     

ตน้ทุนทางการเงิน 915,358             3,144                 914,708             1,858                 

รายไดท้างการเงิน (4,804)                (2,183)                (4,688)                (1,807)                

เงินปันผลรับ -                     -                     (25,500)              (20,400)              

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

กาํไร(ขาดทุน) จากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลงใน

    สินทรัพย์และหนีสินดาํเนินงาน (465,899)            354,627             (542,427)            226,093             

การเปลียนแปลงของสินทรัพย์และหนีสินดาํเนินงาน

ลูกหนีการคา้ 15,963               57,527               5,641                 25,482               

ลูกหนีหมุนเวยีนอืนกิจการทีเกียวขอ้งกนั (22,388)              75,839               (20,866)              80,941               

สินคา้คงเหลือ 2,988,740          1,313,086          3,035,486          1,316,665          

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน (49,399)              14,662               (36,249)              (15,018)              

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน (2,384)                (530)                   (591)                   (608)                   

เจา้หนีการคา้ (1,407,211)         (694,424)            (1,469,422)         (667,269)            

เจา้หนีอืนกิจการทีเกียวขอ้งกนั (185,709)            (71,447)              (193,142)            2,445                 

หนีสินหมุนเวียนอืน 225,885             48,481               216,883             56,437               

เงินสดได้มา(ใช้ไป) จากกิจกรรมดาํเนินงาน 1,097,598          1,097,821          995,313             1,025,168          

ผลประโยชน์พนกังานจ่ายโดยโครงการ (796)                   (1,161)                (685)                   (806)                   

จ่ายภาษีเงินได้ (10,111)              (16,401)              (1,158)                (936)                   

รับคืนภาษีเงินได้ -                     23,152               -                     -                     

เงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมดําเนินงาน 1,086,691          1,103,411          993,470             1,023,426          

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



บริษัท สหวิริยาสตีลอนิดัสตรี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันท ี30 มิถุนายน 2563

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)

หน่วย : พนับาท

2563 2562 2563 2562

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินรับจากรายไดท้างการเงิน 574                    2,178                 458                    1,827                 

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอืน (เพมิขึน) ลดลง (21,337)              (106,266)            (21,238)              (108,330)            

เงินให้กูยื้มระยะยาว (426,759)            -                     (426,759)            -                     

ซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (319,915)            (266,394)            (313,335)            (259,906)            

เงินสดรับจากการขายทีดิน อาคารและอุปกรณ์ -                     374                    -                     281                    

ซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (2,478)                (2,979)                (2,374)                (2,596)                  

เงินปันผลรับ -                     -                     -                     20,400                 

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (769,915)            (373,087)            (763,248)            (348,324)            

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน    

จ่ายตน้ทุนทางการเงิน (17,859)              (37,039)              (17,209)              (35,753)              

เงินกูย้ืมระยะสนัจากสถาบนัการเงินเพมิขึน (ลดลง) (17,183)              (1,356)                -                     -                     

เงินกูย้ืมระยะสนัจากบริษทัทีเกียวขอ้งกนัเพมิขึน (ลดลง) -                     -                     100,000             -                     

จ่ายชาํระหนีตามแผนฟืนฟูกิจการ (329,031)            (816,261)            (329,031)            (816,261)            

จ่ายชาํระหนีสินตามสัญญาเช่า (17,144)              (8,809)                (13,046)              (324)                   

เงินปันผลจ่าย (24,500)              (19,600)              -                     -                     

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงนิ (405,717)            (883,065)            (259,286)            (852,338)            

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพมิขึน (ลดลง) สุทธิ (88,941)              (152,741)            (29,064)              (177,236)            

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที 1 มกราคม 359,995             755,831             242,830             691,251             

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วันท ี30 มิถุนายน 271,054             603,090             213,766             514,015             

รายการทไีม่กระทบเงนิสดทสํีาคญั  

เจา้หนีอืนทีดิน อาคาร อุปกรณ์ 3,318                 15,138               2,788                 14,453               

รายการหกักลบเงินปันผลรับและคืนเงินกู้ -                     -                     25,500               -                     

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



1 

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ 
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/ สอบทานแล้ว) 
 
หมายเหตุ  สารบัญ                                                    
   
1  ขอ้มูลทัว่ไป 
2  เกณฑก์ารด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง 
3  เกณฑก์ารจดัท างบการเงินระหวา่งกาล 
4  มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ 
5  สรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 
6  การแกไ้ขขอ้ผิดพลาด 
7  ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเน่ืองจากการน ามาตรฐานการรายงานทาง

การเงินใหม่มาถือปฏิบติั 
8  บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
9  ลูกหน้ีการคา้ 
10  สินคา้คงเหลือ 
11  สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 
12  สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 
13  เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย  
14  เงินลงทุนในการร่วมคา้ 
15  เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 
16  เงินใหกู้ย้มืระยะยาว 
17  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
18  สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้
19  ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
20  เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 
21  เจา้หน้ีการคา้ 
22  หน้ีสินตามสัญญาเช่า 
23  ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 
24  ภาระหน้ีสินภายใตแ้ผนฟ้ืนฟูกิจการและความคืบหนา้การด าเนินการตามแผน 
25  ทุนเรือนหุน้ 
26  ส่วนงานด าเนินงาน 
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หมายเหตุ  สารบัญ                                                    
   
27  ภาษีเงินได ้
28  ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ 
29  ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น 
30  มูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 
31  เหตุการณ์ภายหลงัวนัท่ีรอบระยะเวลารายงาน 
32  การอนุมติังบการเงินระหวา่งกาล 
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บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ 
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/ สอบทานแล้ว) 
 
1. ข้อมูลทั่วไป 
 
1.1 ข้อมูลทั่วไปของบริษัท 
 

บริษทั สหวิริยาสตีลอินดสัตรี จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งขึ้นในประเทศไทย บริษทัจด
ทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือเดือนกนัยายน 2537 และมีท่ีอยู่จดทะเบียนตั้งอยู่เลขท่ี 28/1 
อาคารประภาวิทย ์ชั้น 2-3 ถนนสุรศกัด์ิ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย และโรงงานตั้งอยู่
เลขท่ี 9 หมู่ 7 ต าบลแม่ร าพึง อ าเภอบางสะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  ประเทศไทย บริษทั บริษทัย่อยและ 
การร่วมคา้ซ่ึงต่อไปน้ีรวมเรียกวา่ “กลุ่มบริษทั” 
 
เม่ือวนัท่ี 22 มิถุนายน 2563 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยประกาศเพิกถอนหุ้นสามญัของบริษทั เน่ืองจาก
บริษทัเขา้ข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนกรณีมีส่วนของผูถื้อหุ้นมีค่าน้อยกว่าศูนยต์าม
ขอ้ 9 (6)(ง) ของขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยฯ์ เร่ืองการเพิกถอนหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน พ.ศ.2542 (ขอ้บงัคบัวา่ดว้ย
การเพิกถอน) ซ่ึงบริษทัไม่สามารถด าเนินการให้เหตุเพิกถอนหมดไปภายในระยะเวลาท่ีก าหนดอนัเป็นเหตุเพิก
ถอนตามขอ้ 9(15) ของขอ้บงัคบัวา่ดว้ยการเพิกถอน 
 
โดยตลาดหลกัทรัพยฯ์ เปิดให้ซ้ือขายหุ้นสามญัของบริษทั เป็นเวลา 7 วนัท าการก่อนวนัท่ีมีผลเป็นการเพิกถอน
หลกัทรัพย ์คือ ระหวา่งวนัท่ี 1-10 กรกฎาคม 2563 และเม่ือครบก าหนดระยะเวลาให้มีการซ้ือขายดงักล่าว ตลาด
หลกัทรัพยฯ์ ไดด้ าเนินการเพิกถอนหุ้นสามญัของบริษทั จากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนและมีผลตั้งแต่วนัท่ี 
11 กรกฎาคม 2563 เป็นตน้ไป 
 
ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ไดแ้ก่ ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 40.49 ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั
(มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 40.22 และธนาคารทิสโก ้จ ากดั (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 7.87  
 
บริษทัด าเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการผลิตและจ าหน่ายแผ่นเหลก็รีดร้อนชนิดมว้น รายละเอียดของบริษทัย่อยและ
การร่วมคา้ ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 13 และ 14 
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1.2 การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  
 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้เกิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจ และมี
ผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ เช่น ระบบห่วงโซ่อุปทาน การใช้จ่ายของผูบ้ริโภค การจ ากดั
หรือหยดุชะงกัการผลิต การด าเนินงานท่ีล่าชา้ขึ้น เป็นตน้ 
 
สถานการณ์ดงักล่าวมีผลกระทบต่อกิจกรรมทางธุรกิจของบริษทัในส่วนท่ีเก่ียวกบัห่วงโซ่อุปทานในส่วนของ
การสั่งวตัถุดิบจากต่างประเทศ การจ ากดัปริมาณการรับสินคา้ของลูกคา้ซ่ึงส่งผลกระทบต่อฐานะการเงิน ผลการ
ด าเนินงาน และกระแสเงินสดในปัจจุบนั โดยผลกระทบดงักล่าวส่งผลถึงความสามารถในการช าระหน้ีตามแผน
ฟ้ืนฟูของกิจการ ซ่ึงส่งผลให้ทางบริษทัต้องขอแกไ้ขแผนฟ้ืนฟูกิจการ ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินขอ้ 24 และในอนาคตของบริษทั ฝ่ายบริหารของบริษทัติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดงักล่าว
และประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น
อย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ีฝ่ายบริหารไดใ้ช้ประมาณการและดุลพินิจในประเด็นต่างๆ ในการประมาณการผลกระทบ
หากสถานการณ์มีการเปล่ียนแปลง 
 

2.  เกณฑ์การด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง 
 
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 กลุ่มบริษทัมีก าไรสุทธิเป็นจ านวนเงิน 97.4 ลา้นบาท (ขาดทุน
สุทธิ 1,534.0 ลา้นบาท เม่ือหักรายการก าไรจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมของหน้ีสินทางการเงิน 1,631.5 
ล้านบาท) (2562 : ก าไรสุทธิ(ปรับปรุงใหม่) เป็นจ านวนเงิน 282.6 ล้านบาท) และ ณ วนัเดียวกัน กลุ่มบริษทัมี
ขาดทุนสะสมเป็นจ านวนเงิน 16,938.6 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2562 : จ านวนเงิน 43,415.6 ลา้นบาท) ส่วนผูถื้อหุ้น
ติดลบเป็นจ านวนเงิน 14,800.9 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2562 : จ านวนเงิน 41,258.2 ลา้นบาท) 
 
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 บริษทัมีก าไรสุทธิเป็นจ านวนเงิน 146.9 ลา้นบาท (2562 : 
ก าไรสุทธิ(ปรับปรุงใหม่) เป็นจ านวนเงิน 227.9 ลา้นบาท) และ ณ วนัเดียวกนั บริษทัมีขาดทุนสะสมเป็นจ านวน
เงิน 17,376.6  ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2562 : จ านวนเงิน 43,907.8 ลา้นบาท) ส่วนผูถื้อหุ้นติดลบเป็นจ านวนเงิน 
15,763.6 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2562 : จ านวนเงิน 42,294.8 ลา้นบาท) 
 
ในปี 2558 คณะกรรมการบริษทัอนุมติัให้บริษทัยื่นความจ านงเพื่อขอฟ้ืนฟูกิจการต่อศาลลม้ละลายกลางเม่ือ
วนัท่ี 1 ตุลาคม 2558 และเม่ือวนัท่ี 15 ธันวาคม 2559 ศาลล้มละลายกลางได้มีค าสั่งเห็นชอบด้วยแผนฟ้ืนฟู
กิจการ ซ่ึงตามแผนฟ้ืนฟูกิจการก าหนดใหบ้ริษทัเป็นผูบ้ริหารแผน  
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ต่อมาบริษทัหยุดช าระหน้ีเงินตน้ตามแผนตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 โดยช าระดอกเบ้ียตามแผน ซ่ึงถือว่า
บริษทัผิดนัดช าระหน้ีตามแผนฟ้ืนฟูและไดมี้การประชุมกบัเจา้หน้ีเพื่อท าการแกไ้ขแผนฟ้ืนฟูโดยไดค้วาม
เห็นชอบจากเจา้หน้ีส่วนใหญ่ และไดย้ื่นค าร้องขอแกไ้ขแผนฟ้ืนฟูต่อเจา้พนักงานพิทกัษ์ทรัพย ์ซ่ึงปัจจุบนั
อยู่ระหว่างรอความเห็นชอบจากศาลลม้ละลายกลาง สาระส าคญัของแผนฟ้ืนฟูกิจการคร้ังท่ี 1 และคร้ังท่ี 2 
ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุขอ้ 24  

 
งบการเงินรวมและงบเฉพาะกิจการไดจ้ดัท าขึ้นโดยผูบ้ริหารตามเกณฑ์การด าเนินงานอย่างต่อเน่ืองบนขอ้สมมติ
ท่ีว่าการฟ้ืนฟูกิจการจะประสบผลส าเร็จ และกิจการจะมีเงินทุนและวงเงินสินเช่ือเพียงพอเพื่อใช้ในการด าเนิน
ธุรกิจของกลุ่มบริษทัและบริษทั อย่างไรก็ตาม ความเหมาะสมของข้อสมมติน้ีขึ้นอยู่กบัการประสบความส าเร็จ
ของแผนฟ้ืนฟูกิจการ รวมทั้งการด าเนินมาตรการในการปรับปรุงความสามารถในการท าก าไรและกระแสเงินสด 
ความส าเร็จในการปรับโครงสร้างทุน ความสามารถในการจ่ายช าระหน้ีตามก าหนดและความสามารถในการ
จดัหาเงินทุนจากแหล่งอ่ืนเพื่อใหมี้เงินทุนเพียงพอ 
 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ไดร้วมการจดัประเภทรายการใหม่หรือรายการปรับปรุง
สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ซ่ึงอาจจ าเป็นหากกลุ่มบริษทัและบริษทัไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้ทั้งน้ี
มูลค่าท่ีจะไดรั้บจากสินทรัพยอ์าจจะน้อยกว่ามูลค่าตามบญัชีอย่างมีนัยส าคญั และอาจจะมีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดขึ้น
เพิ่มเติม หากกลุ่มบริษทัและบริษทัไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้
 

3. เกณฑ์การจัดท างบการเงินระหว่างกาล 
 

(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ 
 
งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นในรูปแบบย่อและตามมาตรฐานการบญัชีไทย ฉบบัท่ี 34 เร่ืองการรายงานทาง
การเงินระหว่างกาล  รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ (“สภาวิชาชีพบญัชี”) 
กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 
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งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดท าขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562          
งบการเงินน้ีมิได้รวมขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดตามขอ้ก าหนดส าหรับงบการเงินประจ าปีแต่เน้นการให้ขอ้มูลท่ี
เก่ียวกับกิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ซ ้ าซ้อนกับข้อมูลท่ีได้เคยน าเสนอรายงานไปแล้ว 
ดงันั้นการอ่านงบการเงินระหว่างกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของบริษทัและบริษทัย่อยส าหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
 
นโยบายการบัญชีและวิธีการค านวณท่ีใช้ในงบการเงินระหว่างกาลน้ีมีความสอดคล้องกับการถือปฏิบัติใน 
งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 เวน้แต่กรณีท่ีบริษทัได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ี
ออกและปรับปรุงใหม่ซ่ึงมีผลบังคับใช้ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2563  
ทุกฉบับมาถือปฏิบัติ การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่มาถือปฏิบัติดังกล่าว มี
ผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่อนโยบายการบญัชี วิธีการค านวณ และผลการด าเนินงานหรือฐานะการเงินของ
บริษทัซ่ึงไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุขอ้ 7  
 

(ข) เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินรวม 
 

ขอ้มูลทางการเงินรวมระหว่างกาลน้ีได้จดัท าขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษทั สหวิริยาสตีลอินดสัตรี จ ากัด 
(มหาชน) บริษทัยอ่ย  และบริษทัร่วม (รวมเรียกวา่ “กลุ่มบริษทั”) ดงัต่อไปน้ี 

บริษทั ประเภทธุรกิจ 
30 มิถุนายน 

2563 
31 ธนัวาคม 

2562 
  (ร้อยละ) (ร้อยละ) 

บริษทัยอ่ยท่ีถือหุน้โดยตรง    
บริษทั ท่าเรือประจวบ จ ากดั บริการท่าเรือน ้าลึกและ

บริการขนถ่ายสินคา้ส าหรับ
เรือเดินทะเล 

51.00 51.00 

บริษทั เวสทโ์คสท ์เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั บริการซ่อมบ ารุง 99.99 99.99 
    
บริษทัยอ่ยท่ีถือหุน้โดยออ้ม    
บริษทั Helium Miracle 303 ยงัไม่เปิดด าเนินธุรกิจ 100 - 
บริษทั Helium Miracle 301 ยงัไม่เปิดด าเนินธุรกิจ 100 - 
บริษทั Helium Miracle 302 ยงัไม่เปิดด าเนินธุรกิจ 100 - 
    
บริษทัร่วมท่ีถือหุ้นโดยตรง    
บริษทั เหลก็แผ่นรีดเยน็ไทย จ ากดั (มหาชน) ผลิตและจ าหน่าย 

เหลก็แผ่นรีดเยน็ 
35.19 35.19 
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(ค) เกณฑ์การวัดมูลค่า 
 

งบการเงินน้ีจดัท าขึ้นโดยถือหลกัเกณฑก์ารบนัทึกตามราคาทุนเดิม ยกเวน้ท่ีกล่าวไวใ้นนโยบายการบญัชี  
 

 (ง) สกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานและน าเสนองบการเงิน 
 
งบการเงินน้ีจัดท าและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการด าเนินงานของบริษัท ขอ้มูล
ทางการเงินทั้งหมดและในหมายเหตุประกอบงบการเงินมีการปัดเศษเพื่อให้แสดงเป็นหลกัพนั ยกเวน้ท่ีระบุไวเ้ป็น
อยา่งอ่ืน 
 

 (จ) การช าระบัญชีและการส้ินสุดการจัดท างบการเงินรวมของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จ ากัด และงบ
การเงินของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จ ากัด 
 
บริษทั สหวิริยาสตีลอินดสัตรี ยูเค จ ากดั เป็นผูผ้ลิตเหล็กและเหล็กแท่งแบนครบวงจร จากผลการด า เนินงาน
ขาดทุนท่ีผ่านมาและการลดลงของราคาเหล็กโลกอย่างต่อเน่ืองท าให้ ในปี 2558 บริษทั สหวิริยาสตีลอินดสัตรี 
ยูเค จ ากดั ไดห้ยุดการผลิตเหล็กแท่งแบน และผูช้  าระบญัชีไดถู้กแต่งตั้งและเขา้มาควบคุม ส่งผลให้บริษทัไม่มี
อ านาจในการควบคุมต่อธุรกิจหรือการด าเนินงานของ บริษทั สหวิริยาสตีลอินดสัตรี ยูเค จ ากดั อีกต่อไป ดว้ย
เหตุดงักล่าวสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของบริษทั สหวิริยาสตีลอินดสัตรี ยเูค จ ากดั ถูกตดัรายการออกจากงบการเงิน
รวมและถูกแทนท่ีดว้ยการรับรู้รายการเงินลงทุนในบริษทั สหวิริยาสตีลอินดสัตรี ยูเค จ ากดั ซ่ึงถูกตดัจ าหน่าย
เตม็จ านวนดว้ยมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน ในระหวา่งปี 2558 
 
ส่วนไดเ้สียสุทธิและมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนในบริษทั สหวิริยาสตีลอินดสัตรี ยเูค จ ากดั ไดจ้ดัประเภทเป็น
สินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อจ าหน่ายในงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 
ดงัต่อไปน้ี 
   หน่วย : พนับาท 
 สัดส่วนความ

เป็นเจา้ของ ราคาทุน การดอ้ยค่า ราคาทุน-สุทธิ 

 (ร้อยละ)  
เงินลงทุนบริษทั สหวิริยาสตีลอินดสัตรี  
     ยเูค จ ากดั 

 
100 

 
27,481,792 

 
27,481,792 

 
- 
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4. มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ 
 
4.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ที่เร่ิมบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน 
 

ในระหว่างงวดกลุ่มบริษัทและบริษัทได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2562) และฉบบัใหม่ จ านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบ
การเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็น
สาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทัและบริษทั  อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่
ซ่ึงไดมี้การเปล่ียนแปลงหลกัการส าคญั สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบดว้ยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน 
จ านวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 
มาตรฐานการบัญชี 
ฉบบัท่ี 32 การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ ก าหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทและการวดัมูลค่า
เคร่ืองมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทาง
การเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลกัการเก่ียวกับ
วิธีการค านวณการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 
และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทาง
การเงิน  
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กลุ่มบริษัทน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมาถือปฏิบัติโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของการน า
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมาถือปฏิบติัคร้ังแรกโดยปรับปรุงกับก าไรสะสม ณ วนัท่ี1 มกราคม 
2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 
 
การน ามาตรฐานกลุ่มน้ีมาถือปฏิบติัมีผลกระทบต่องบการเงินของกลุ่มบริษทัจากรายการดงัต่อไปน้ี 

- การจดัประเภทและการพิจารณาตดัรายการและรับรู้รายการใหม่ของหน้ีสินทางการเงินประเภทตรา
สารหน้ีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งมากในขอ้ก าหนดของหน้ีสินทางการเงิน 

- การจัดประเภทและวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทท่ีไม่ใช่บริษัท  
จดทะเบียน - กลุ่มบริษัทวดัมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทท่ีไม่ใช่บริษัท  
จดทะเบียน และจดัประเภทเงินลงทุนดงักล่าวเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไร
หรือขาดทุน โดยผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัไดป้ระเมินและพิจารณาแลว้ว่า ราคาทุนของเงินลงทุนใน
ตราสารทุนดงักล่าวไดส้ะทอ้นมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนแลว้ ดงันั้น การวดัมูลค่ายติุธรรมของเงิน
ลงทุนในตราสารทุนดงักล่าวจึงไม่มีผลกระทบต่อการปรับปรุงก าไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

- การรับรู้รายการผลขาดทุนด้านเครดิต โดยกลุ่มบริษัทต้องรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะ
เกิดขึ้นต่อสินทรัพยท์างการเงินโดยไม่จ าเป็นตอ้งรอให้เหตุการณ์ท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตเกิดขึ้น
ก่อน กลุ่มบริษทัจะใชวิ้ธีการอย่างง่ายในการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุ
ส าหรับลูกหน้ีการคา้ และใชวิ้ธีการทัว่ไปในการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินให้
กูย้มืระยะยาว  

 
ผลสะสมของการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาปฎิบติั แสดงรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินรวม ระหวา่งกาลขอ้ 7 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญาเช่า 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า และการ
ตีความมาตรฐานบัญชีท่ีเก่ียวข้อง มาตรฐานฉบับน้ีได้ก าหนดหลักการของการรับรู้รายการ การวดัมูลค่า  
การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า และก าหนดให้ผูเ้ช่ารับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินส าหรับ
สัญญาเช่าทุกรายการท่ีมีระยะเวลาในการเช่ามากกวา่ 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าต ่า 
 
การบญัชีส าหรับผูใ้หเ้ช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระส าคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 ผูใ้หเ้ช่ายงัคง
ตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุน 
 
ผลสะสมของการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบติัแสดงรายละเอียดในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินขอ้ 7 
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4.2  แนวปฏิบัติทางบัญชี เร่ืองมาตราการผ่อนปรนช่ัวคราวส าหรับทางเลือกเพิม่เติมทางบัญชี เพ่ือรองรับผลกระทบ
จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค ไวรัส โคโรน่า (COVID-19)  

 
สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้แนวปฎิบัติทางการบญัชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวส าหรับทางเลือก
เพิ่มเติมทางการบญัชี เพื่อรับรองผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 
(COVID-19) โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อลดผลกระทบในเร่ืองของการปฎิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
และ เพื่อใหเ้กิดความชดัเจนในวิธิปฎิบติัทางบญัชีในช่วงเวลาท่ีมีความไม่แน่นอนเก่ียวกบัสถานการณ์ดงักล่าว 
 
แนวปฎิบติัทางการบญัชีดงักล่าว ไดป้ระกาศลงในราชกิจานุเบกษา เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2563 และมีผลบงัคบัใช้
ส าหรับการจดัท างบการเงินของบริษทัท่ีมีรอบระยะเวลารายงานส้ินสุดภายในช่วงเวลาระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 
2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 
บริษทัเลือกใชม้าตรการผอ่นปรนชัว่คราวส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชี ดงัต่อไปน้ี 

- เลือกท่ีจะวดัมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยู่ในความตอ้งการของตลาดดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ 
วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

- เลือกท่ีจะไม่น าสถานการณ์ COVID-19 มาถือเป็นขอ้บ่งช้ีของการด้อยค่า ตามมาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 36 เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

- เลือกท่ีจะไม่ต้องน าข้อมูลท่ีมีการคาดการณ์ไปในอนาคต (Forward-looking information) มาใช ้
วดัมูลค่าของผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น ในกรณีท่ีกลุ่มบริษทัใชวิ้ธีการอย่างง่ายในการ
วดัมูลค่าของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น 

- เลือกท่ีจะไม่น าข้อมูลท่ีเก่ียวกับสถานการณ์ COVID-19 มาเป็นข้อมูลในการประมาณการความ
เพียงพอของก าไรทางภาษีท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตเพื่อท่ีจะใชป้ระโยชน์จากสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการ
ตดับญัชี   

 
5. สรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคัญ 
 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นโดยใช้นโยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใช้ในงบการเงิน
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ยกเวน้การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกใหม่มาถือปฏิบติัตามท่ี
กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4  โดยนโยบายการบญัชีท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระส าคญั มีดงัต่อไปน้ี 
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5.1 เคร่ืองมือทางการเงิน 
 

การจัดประเภทรายการและวัดมูลค่า 
สินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารหน้ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน หรือราคาทุนตดัจ าหน่าย การจดัประเภทดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับโมเดลธุรกิจของกลุ่มบริษทัและ
บริษทัในการจดัการสินทรัพยแ์ละลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินนั้น 
 
หน้ีสินทางการเงิน รับรู้รายการและวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย โดยใชวิ้ธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง   
 
ตราสารอนุพนัธ์จดัประเภทรายการและวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน  
 
การตัดรายการของหน้ีสินทางการเงิน   
กลุ่มบริษทัและบริษทัตดัรายการหน้ีสินทางการเงิน เฉพาะเม่ือหน้ีสินทางการเงินนั้น ไดมี้การปฎิบติัตาม ยกเลิก หรือ
ส้ินสุด ผลแตกต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีของหน้ีสินทางการเงินท่ีตัดรายการและส่ิงตอบแทนท่ีจ่ายซ่ึงรวมถึง
สินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดท่ีไดโ้อนไปนั้นรับรู้ในก าไรขาดทุน 
 
เม่ือกลุ่มบริษทัและบริษทัมีการแลกเปล่ียนตราสารหน้ีท่ีมีความแตกต่างอย่างมากในขอ้ก าหนดระหวา่งผูกู้แ้ละผูใ้ห้กู ้
จะถือว่าเป็นการส้ินสุดของหน้ีสินทางการเงินเดิม และถือเป็นการรับรู้รายการของหน้ีสินทางการเงินใหม่ในท านอง
เดียวกนั กลุ่มบริษทัและบริษทัจะถือว่าการเปล่ียนแปลงอย่างมากในขอ้ก าหนดของหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอยู่หรือ
บางส่วนของหน้ีสินนั้น จะถือปฏิบัติเป็นการส้ินสุดของหน้ีสินทางการเงินเดิม และถือเป็นการรับรู้รายการของ
หน้ีสินทางการเงินใหม่ 
 
กลุ่มบริษทัและบริษทัถือว่าเป็นการเปล่ียนแปลงอย่างมากในขอ้ก าหนดของหน้ีสินทางการเงิน หากมูลค่าปัจจุบนั
ของกระแสเงินสดภายใต้เง่ือนไขใหม่รวมถึงค่าธรรมเนียมจ่ายใดๆ สุทธิด้วยค่าธรรมเนียมรับใดๆ และคิดลดด้วย
อตัราดอกเบ้ียท่ีแท้จริงเดิม ซ่ึงมีความแตกต่างอย่างน้อยร้อยละ 10 จากการคิดลดมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสด
คงเหลือของหน้ีสินทางการเงินเดิม 
 
ถา้การเปล่ียนแปลงในขอ้ก าหนดของหน้ีสินทางการเงินไม่เป็นการเปล่ียนแปลงอยา่งมาก ผลต่างระหวา่ง 
1) ยอดมูลค่าตามบัญชีของหน้ีสินทางการเงินก่อนแปล่ียนแปลง และ 2) มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดภายใต้
เง่ือนไขใหม่จะถูกรับรู้ในงบก าไรขาดทุนอ่ืนภายใตผ้ลก าไรหรือขาดทุนจากการเปล่ียนแปลง 

 
 



12 

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 
กลุ่มบริษทัและบริษทัรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นต่อสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุน
ตดัจ าหน่าย โดยไม่จ าเป็นตอ้งรอให้เหตุการณ์ท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตเกิดขึ้นก่อน กลุ่มบริษทัและบริษทัพิจารณา
การเปล่ียนแปลงในความเส่ียงดา้นเครดิตของสินทรัพยท์างการเงินเป็นระดบั และก าหนดวิธีการวดัค่าเผื่อผลขาดทุน
ดา้นเครดิตและการค านวณดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงท่ีแตกต่างกนัในแต่ละระดบั โดยมีขอ้ยกเวน้ส าหรับลูกหน้ีการคา้หรือ
สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญาท่ีไม่มีองค์ประกอบเก่ียวกบัการจดัหาเงินท่ีมีนัยส าคญั ซ่ึงกลุ่มบริษทัและบริษทัใชว้ิธีการ
อยา่งง่ายในการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นตลอดอาย ุ 

  
 การบัญชีป้องกันความเส่ียง 

กลุ่มบริษทัและบริษทัพิจารณากรณีท่ีเขา้เง่ือนไขของการบญัชีป้องกนัความเส่ียง ดงัน้ี   
หากเป็นการป้องกนัความเส่ียงในมูลค่ายุติธรรม การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือป้องกนัความ
เส่ียงจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน เช่นเดียวกบัการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมเฉพาะส่วนของความเส่ียงท่ี
เก่ียวขอ้งของรายการท่ีถูกป้องกนัความเส่ียง  
 
หากเป็นการป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือป้องกนัความ
เส่ียงส่วนท่ีมีประสิทธิผลจะรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ส่วนการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ
เคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียงส่วนท่ีไม่มีประสิทธิผลจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
 

5.2 สัญญาเช่า 
 

สินทรัพย์สิทธิการใช้ 
 กลุ่มบริษทัและบริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล สินทรัพยสิ์ทธิการใช้วดัมูลค่าดว้ย

ราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม และปรับปรุงดว้ยการวดัมูลค่าของหน้ีสินตาม
สัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใชป้ระกอบดว้ยจ านวนเงินของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจากการวดั
มูลค่าเร่ิมแรก ตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดขึ้น จ านวนเงินท่ีจ่ายช าระตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล
หรือก่อนวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล และหกัดว้ยส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่าท่ีไดรั้บ 

 
 หากกลุ่มบริษทัและบริษทัไม่มีความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลวา่ความเป็นเจา้ของในสินทรัพยอ์า้งอิงจะถูกโอน

ให้แก่กลุ่มบริษทัและบริษทัเม่ือส้ินสุดอายสุัญญาเช่า สินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ะถูกคิดค่าเส่ือมราคาโดยวิธีเส้นตรง
นบัจากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลจนถึงวนัส้ินสุดของอายกุารให้ประโยชน์ของสินทรัพยสิ์ทธิการใชห้รือวนัส้ินสุด
อายสุัญญาเช่าแลว้แต่วนัใดจะเกิดขึ้นก่อน 
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 หนี้สินตามสัญญาเช่า 
 
 ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล กลุ่มบริษทัและบริษทัรับรู้หน้ีสินตามสัญญาเช่าดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินท่ี

ตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า คิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียตามนัยของสัญญาเช่าหรืออตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพิ่มของ
กลุ่มบริษทัและบริษทั หลงัจากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล มูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะเพิ่มขึ้นโดย
สะท้อนดอกเบ้ียจากหน้ีสินตามสัญญาเช่าและลดลงโดยสะท้อนการจ่ายช าระตามสัญญาเช่าท่ีจ่ายช าระแล้ว 
นอกจากน้ี มูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะถูกวดัมูลค่าใหม่เม่ือมีการเปล่ียนแปลงหรือประเมิน
สัญญาเช่าใหม่ 

 
 สัญญาเช่าระยะส้ันและสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต ่า 
 

จ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าท่ีมีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านับตั้งแต่วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล 
หรือสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า จะถูกรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า 
 

6. การแก้ไขข้อผิดพลาด 
 
บริษทัมีการแกไ้ขขอ้ผิดพลาดในงบการเงินปี 2562 ดงัต่อไปน้ี  
 
เดิมบริษทัไม่ได้บนัทึกภาระหน้ีภายใต้แผนฟ้ืนฟูกิจการเน่ืองจากพิจารณาว่ายงัมีความไม่แน่นอนอย่างเป็น
สาระส าคญั เน่ืองจากบริษทัมีหน้ีสินจากสัญญาค ้าประกนัโดยมีหลกัประกนัเป็นทรัพยสิ์นของบริษทั สหวิริยา
อินดัสตรี ยูเค จ ากัด ในประเทศอังกฤษท่ียงัอยู่ระหว่างประเมินมูลค่าท่ีจะได้รับ  ซ่ึงบริษัทอาจจะได้รับคืน
บางส่วนในอนาคตท าให้หน้ีสินตามแผนฟ้ืนฟูยงัไม่มีความแน่นอน ในปี 2562 ผูบ้ริหารของบริษทัไดพ้ิจารณา
แลว้ว่าทรัพยสิ์นหลกัประกนัดงักล่าว มีมูลค่าท่ีจะไดรั้บคืนท่ีไม่เป็นสาระส าคญัเม่ือเทียบกบัหน้ีสินจากการค ้า
ประกนัจึงตดัสินใจไม่น ามูลค่าหลกัประกนัมาพิจารณา นอกจากน้ีเจา้หน้ีรายหน่ึงภายใตแ้ผนฟ้ืนฟูไดย้ื่นอุทธรณ์
ค าสั่งเห็นชอบดว้ยแผนฟ้ืนฟูกิจการต่อศาลอุทธรณ์คดีช านัญพิเศษ ซ่ึงต่อมาเม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2562 ศาล
ฎีกามีค าสั่งไม่อนุญาตใหเ้จา้หน้ีรายดงักล่าวฎีกา ดงันั้นเม่ือภาระหน้ีตามแผนฟ้ืนฟู มีความชดัเจน บริษทัจึงไดท้ า
การปรับปรุงภาระหน้ีสินตามแผนฟ้ืนฟู โดยท าการปรับปรุงภาระหน้ีและค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียยอ้นหลงั ทั้งน้ีบริษทั
ท าการปรับปรุงการโอนจดัประเภทดอกเบ้ียคา้งจ่ายภายใตแ้ผนฟ้ืนฟูกิจการและเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินและ
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัไปเป็นภาระหน้ีสินภายใตแ้ผนฟ้ืนฟู 
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จ านวนเงินของการปรับปรุงแก้ไขขอ้ผิดพลาดมีผลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไร
ขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน ดงัน้ี 
 

 หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2562 30 มิถุนายน 2562 

 
ยอดท่ีเคย 
รายงานไว ้

แกไ้ข 
ขอ้ผิดพลาด 

ยอดหลงั 
แกไ้ข 

ขอ้ผิดพลาด 
ยอดท่ีเคย 
รายงานไว ้

แกไ้ข 
ขอ้ผิดพลาด 

ยอดหลงั 
แกไ้ข 

ขอ้ผิดพลาด 

งบแสดงฐานะการเงิน       

ส่วนของผู้ถือหุ้น       

ขาดทุนสะสม ณ วนัตน้งวด (40,474,693) (1,058,891) (41,533,584) (40,377,182) (1,058,891) (41,436,073) 

ขาดทุนสะสม ณ วนัส้ินงวด (39,222,007) (2,080,430) (41,302,437) (39,170,170) (2,080,430) (41,250,600) 

งบก าไรขาดทุนและ       

     ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน       

ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน 1,619,280 (1,418,762) 200,518 1,619,116 (1,418,762) 200,354 

ตน้ทุนทางการเงิน  (400,367) 397,223 (3,144) (399,081) 397,223 (1,858) 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 1,261,378 (1,021,539) 239,839 1,207,012 (1,021,539) 185,473 
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7. ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเน่ืองจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบัติ  
 
ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุ 4 กลุ่มบริษทัได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินและ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัในระหว่างงวดปัจจุบนัโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของ
การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมาถือปฏิบติัคร้ังแรกและปรับปรุงกบัขอ้มูลทางการเงิน ณ วนัท่ี  
1 มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินงวดก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบผลกระทบต่อก าไรสะสมตน้งวดปี 
2563 จากการเปล่ียนแปลงนโยบายบัญชีเน่ืองจากน ามาตราฐานการรายงานทางการเงินเหล่าน้ีมาถือปฎิบัติ 
แสดงไดด้งัน้ี 

 หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม 

งบแสดงฐานะการเงิน 31 ธนัวาคม 2562 

ผลกระทบจาก
มาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน 
กลุ่มเคร่ืองมือ 
ทางการเงิน 

ผลกระทบจาก
มาตรฐาน 
การรายงาน 
ทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 1 มกราคม 2563 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน     
ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 10,926,465 - (4,925) 10,921,540 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ - - 4,925 4,925 
หนีสิ้นหมุนเวียน     
ส่วนของหน้ีสินภายใตแ้ผนฟ้ืนฟู      
     ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 1,766,345 (1,403,026) - 363,319 
ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่า      
     การเงินท่ีถึงก าหนดช าระภายใน     
     หน่ึงปี 2,332 - (2,332) - 
ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึง                
     ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี - - 2,332 2,332 
หนีสิ้นไม่หมนุเวียน     
ภาระหน้ีสินภายใตแ้ผนฟ้ืนฟู 55,226,829 (24,981,227) - 30,245,602 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 1,803 - (1,803) - 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - - 1,803 1,803 
ส่วนของผู้ถือหุ้น     
ขาดทนุสะสม (43,415,571) 26,384,253 - (17,031,318) 
     
     
     
 หน่วย : พนับาท 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

งบแสดงฐานะการเงิน 31 ธนัวาคม 2562 

ผลกระทบจาก
มาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน 
กลุ่มเคร่ืองมือ 
ทางการเงิน 

ผลกระทบจาก
มาตรฐาน 
การรายงาน 
ทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 1 มกราคม 2563 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน     
ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 9,711,399 - (3,104) 9,708,295 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ - - 3,104 3,104 
หนีสิ้นหมุนเวียน     
ส่วนของหน้ีสินภายใตแ้ผนฟ้ืนฟู     
     ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 1,774,336 (1,411,017) - 363,319 
ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่า     
     การเงินท่ีถึงก าหนดช าระภายใน     
     หน่ึงปี 649 - (649) - 
ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึง                
     ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี - - 649 649 
หนีสิ้นไม่หมนุเวียน     
ภาระหน้ีสินภายใตแ้ผนฟ้ืนฟู 55,226,829 (24,973,236) - 30,253,593 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 680 - (680) - 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - - 680 680 
ส่วนของผู้ถือหุ้น     
ขาดทนุสะสม (43,907,820) 26,384,253 - (17,523,567) 
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7.1  มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 
 

รายละเอียดผลกระทบท่ีมีต่อก าไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 จากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินมาถือปฏิบติัคร้ังแรก แสดงไดด้งัน้ี 

 หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

การตดัรายการและรับรู้รายการใหม่ของหน้ีสินทางการเงิน 
     ท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย 26,384,253 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้ง - 
ผลกระทบต่อขาดทุนสะสมจากการน ามาตรฐานการรายงาน 
     ทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินมาถือปฎิบติั 26,384,253 

 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 การจดัประเภทรายการและวดัมูลค่าและมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินตามท่ีก าหนด
ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 และมูลค่าตามหลกัการบญัชีเดิม แสดงไดด้งัน้ี 

 หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม 
 การจดัประเภทและวดัมูลค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 9 
 

มูลค่าตามหลกั 
การบญัชีเดิม 

มูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไรหรือ

ขาดทนุ 
ราคาทุน 

ตดัจ าหน่าย รวม 
สินทรัพย์ทางการเงิน     
     ณ วันที่ 1 มกราคม 2563     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 359,995 - 359,995 359,995 
ลูกหน้ีการคา้  67,559 - 67,559 67,559 
สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา-หมนุเวียน - - - - 
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอื่น      
     - เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระผกูพนั 7,596 - 7,596 7,596 
เงินลงทุนระยะยาวอื่น(1) - - - - 

รวมสินทรัพย์ทางการเงนิ 435,150 - 435,150 435,150 
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 หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม 
 การจดัประเภทและวดัมูลค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 9 
 

มูลค่าตามหลกั 
การบญัชีเดิม 

มูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไรหรือ

ขาดทนุ 
ราคาทุน 

ตดัจ าหน่าย รวม 
หนีสิ้นทางการเงิน     
หนีสิ้นหมุนเวียน     
     ณ วันที่ 1 มกราคม 2563     
เงินกูยื้มระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน 60,683 - 60,683 60,683 
เจา้หน้ีการคา้ 5,148,662 - 5,148,662 5,148,662 
ส่วนของหน้ีสินภายใตแ้ผนฟ้ืนฟูท่ีถึง     
     ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 363,319 363,319 - 363,319 

ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึง     

     ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 2,332 - 2,332 2,332 

     

หนีสิ้นหมุนไม่เวียน     
     ณ วันที่ 1 มกราคม 2563     
ภาระหน้ีสินภายใตแ้ผนฟ้ืนฟู 30,245,602 30,245,602 - 30,245,602 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 1,803 - 1,803 1,803 

รวมหนีสิ้นทางการเงิน 35,822,401 30,608,921 5,213,480 35,822,401 

 
 หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 การจดัประเภทและวดัมูลค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 9 
 มูลค่าตาม

หลกัการ 
บญัชีเดิม 

มูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไรหรือ

ขาดทนุ 
ราคาทุน 

ตดัจ าหน่าย รวม 
สินทรัพย์ทางการเงิน     
     ณ วันที่ 1 มกราคม 2563     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 242,830 - 242,830 242,830 
ลูกหน้ีการคา้  3,229  - 3,229 3,229 
สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา-หมนุเวียน - - - - 
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอื่น     
     - เงินฝากท่ีติดภาระค ้าประกนั 3,634 - 3,634 3,634 
เงินลงทุนระยะยาวอื่น(1) - - - - 

รวมสินทรัพย์ทางการเงนิ 249,693 - 249,693 249,693 
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 หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 การจดัประเภทและวดัมูลค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 9 
 มูลค่าตาม

หลกัการ 
บญัชีเดิม 

มูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไรหรือ

ขาดทนุ 
ราคาทุน 

ตดัจ าหน่าย รวม 
หนีสิ้นทางการเงิน     
หนีสิ้นหมุนเวียน     
     ณ วันที่ 1 มกราคม 2563     
เงินกูยื้มระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน - - - - 
เจา้หน้ีการคา้ 5,188,949 - 5,188,949 5,188,949 
ส่วนของหน้ีสินภายใตแ้ผนฟ้ืนฟูท่ีถึง     
     ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 363,319 363,319 - 363,319 

ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึง     

     ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 649 - 649 649 

     
หนีสิ้นหมุนไม่เวียน     
     ณ วันที่ 1 มกราคม 2563     
ภาระหน้ีสินภายใตแ้ผนฟ้ืนฟู 30,253,593 30,253,593 - 30,253,593 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 680 - 680 680 

รวมหนีสิ้นทางการเงิน 35,807,190 30,616,912 5,190,278 35,807,190 

     
(1)  วดัดว้ยวิธีมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน แต่มีมูลค่าเป็น 0 
 

7.2   มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญาเช่า 
 

การน ามาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัเป็นคร้ังแรก กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินตามสัญญาเช่า
ส าหรับสัญญาเช่าท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของเงินท่ีจ่ายช าระตามสัญญาเช่าท่ี
เหลืออยู่คิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ส าหรับสัญญาเช่าท่ี
เคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าเงินทุน กลุ่มบริษทัรับรู้มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินตามสัญญาเช่าดว้ย
มูลค่าตามบญัชีเดิมก่อนวนัท่ีน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก 
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 หน่วย : พนับาท 
  

งบการเงินรวม 
งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าท่ีเปิดเผย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 5,909 9 
หกั: สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าท่ีสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า  (478) (9) 

หกั: สัญญาท่ีพิจารณาเป็นสัญญาบริการ  (133) - 

เพิ่ม: มูลค่าตามสิทธิในการขยายอายสุัญญาเช่า 101,289 81,940 

หกั: ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชี (10,232) (6,309) 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากการน ามาตรฐานการรายงาน   
     ทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก 96,355 75,631 
หน้ีสินสัญญาเช่าการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 4,135 1,329 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 100,490 76,960 

   
หน้ีสินตามสัญญาเช่าขา้งตน้ ประกอบดว้ย   
     หน้ีสินสัญญาเช่าหมุนเวียน 32,767 25,798 
     หน้ีสินสัญญาเช่าไม่หมุนเวียน 67,723 51,162 
 100,490 76,960 

 
รายการปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิการใช้จากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 มาถือปฏิบัติ 
คร้ังแรก ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

  หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดิน 2,602 2,602 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 82,235 66,252 
ยานพาหนะ 11,518 6,777 
รวมสินทรัพย์สิทธิการใช้ 96,355 75,631 
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รายการปรับปรุงขา้งตน้มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 

สัญญาเช่าท่ีเคยจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน - กลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช้และหน้ีสินตาม
สัญญาเช่าส าหรับสัญญาเช่าท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน ยกเวน้สัญญาเช่าระยะสั้น (สัญญาเช่าท่ีมี
อายนุ้อยกวา่ 12 เดือนนบัจากวนัท่ีสัญญาเช่ามีผลและไม่มีสิทธิการเลือกซ้ือ) และสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมี
มูลค่าต ่า โดยหน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายช าระตามสัญญาเช่าท่ียงั
ไม่ไดจ่้ายช าระ คิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืส่วนเพิ่ม ณ วนัท่ีน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาปฏิบติั
ใช้คร้ังแรก และสินทรัพยสิ์ทธิการใช้รับรู้ด้วยมูลค่าเดียวกันกับหน้ีสินตามสัญญาเช่า ปรับปรุงด้วยเงินจ่าย
ล่วงหนา้ และค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายตามสัญญาเช่าซ่ึงเคยรับรู้ในงบการเงิน ทั้งน้ี สินทรัพยสิ์ทธิการใชด้งักล่าวรวมถึง
ประมาณการตน้ทุนการร้ือถอน ซ่ึงไดมี้การจดัประเภทรายการใหม่จากท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์
สิทธิการใชน้ี้ 

 
8.  บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

 
เพื่อวตัถุประสงค์ในการจดัท างบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทั 
หากกลุ่มบริษทัมีอ านาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพลอยา่งมีสาระส าคญัต่อ
บุคคลหรือกิจการในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลบักัน โดยท่ีกลุ่มบริษทัมีควบคุม
เดียวกนัหรือการมีอิทธิพลอยา่งมีสาระส าคญัเดียวกนั การเก่ียวขอ้งกนัน้ีอาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ  
 
ความสัมพนัธ์ท่ีมีกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัหรือผูบ้ริหารส าคญั มีดงัน้ี 
 

ช่ือกิจการ 
ประเทศที่จัดตั้ง/

สัญชาต ิ ลักษณะความสัมพนัธ์ 

บริษทั ท่าเรือประจวบ จ ากดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ย บริษทัถือหุ้นร้อยละ 51.00 
  กรรมการร่วมกนั 

บริษทั เวสทโ์คสท ์เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ย บริษทัถือหุ้นร้อยละ 99.99    
กรรมการร่วมกนั 

Helium Miracle 303 องักฤษ บริษทัเป็นผูถื้อหุ้นทางออ้มและมีกรรมการร่วมกนั
กบับริษทั 

Helium Miracle 301 องักฤษ บริษทัเป็นผูถื้อหุ้นทางออ้มและมีกรรมการร่วมกนั
กบับริษทั 

Helium Miracle 302 องักฤษ บริษทัเป็นผูถื้อหุ้นทางออ้มและมีกรรมการร่วมกนั
กบับริษทั 

บริษทั เหลก็แผน่รีดเยน็ไทย จ ากดั (มหาชน) ไทย เป็นการร่วมคา้ บริษทัถือหุ้นร้อยละ 35.19        
กรรมการร่วมกนั           
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ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ไทย ผูถื้อหุ้นในบริษทั 
ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ไทย ผูถื้อหุ้นในบริษทั  
ธนาคารทิสโก ้จ ากดั (มหาชน) ไทย ผูถื้อหุ้นในบริษทั 
บริษทั เครือสหวิริยา จ ากดั ไทย ผูถื้อหุ้นในบริษทั มีกรรมการร่วมกนั และมีกรรมการ

บริษทัถือหุ้นทางตรงและทางออ้ม 
Vanomet Holding AG สวิตเซอร์แลนด ์ ผูถื้อหุ้นและมีกรรมการร่วมกนั และมีกรรมการ

ร่วมกนัในบริษทัยอ่ย 
บริษทั สหวิริยา อินเตอร์ สตีล โฮลดิ้งส์ 
จ ากดั 

ไทย ผู ้ถือหุ้นและมีกรรมการร่วมกัน และมีกรรมการ
ร่วมกันและมีกรรมการบริษทัถือหุ้นทางตรงและ
ทางออ้ม 

บริษทั เหลก็แผน่เคลือบไทย จ ากดั ไทย บริษทัเป็นผูถื้อหุ้นและมีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั บางสะพานบาร์มิล จ ากดั  
    (มหาชน) 

ไทย มีกรรมการร่วมกนัและมีกรรมการบริษทัถือหุน้
ทางตรงและทางออ้ม 

บริษทั บี.เอส. เมทลั จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้น
ทางตรงและทางออ้ม 

บริษทั สหวิริยาเพลทมิล จ ากดั (มหาชน) ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้น
ทางตรงและทางออ้ม 

บริษทั ทรัพยสิ์น อาคารประภาวิทย ์จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้น
ทางตรงและทางออ้ม 

บริษทั อาคารเวสเทิร์น จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้ น
ทางตรง 

บริษทั บริการจดัการสหวิริยา จ ากดั  ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้น
ทางตรงและทางออ้ม 

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

ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้น
ทางตรงและทางออ้ม 

บริษทั ไลน์ทรานสปอร์ต จ ากดั ไทย มีกรรมการบริษัทย่อยเป็นกรรมการร่วมกันและมี
กรรมการบริษทัถือหุ้นทางตรงและทางออ้ม 

บริษทั สห สเปเชียล สตีล จ ากดั  ไทย มีกรรมการบริษทัถือหุ้นทางตรงและทางออ้ม 
บริษทั เรือล าเลียงบางปะกง จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้น

ทางตรงและทางออ้ม 
บริษทั ท่าเรือบางปะกง จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้น

ทางตรงและทางออ้ม 
บริษทั เอบีซี เทรดดิง้ จ ากดั  ไทย มีกรรมการบริษทัถือหุ้นทางออ้ม 
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บริษทั สหวิริยา สตีล คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้น
ทางตรงและทางออ้ม 

บริษทั ไทยสตีลเซลล ์จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้น
ทางตรงและทางออ้ม 

บริษทั ประจวบพฒันาดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้น
ทางตรงและทางออ้ม 

บริษทั เอส วี แอล คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั ไทย มีผู ้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกันและมีกรรมการ
บริษทัถือหุ้นทางตรงและทางออ้ม 

Sahaviriya Shipping Limited ฮ่องกง มีผู ้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกันและมีกรรมการ
บริษทัถือหุ้นทางตรงและทางออ้ม 

Vanomet AG สวิตเซอร์แลนด ์ มีผูถื้อหุ้นร่วมกันและมีกรรมการร่วมกันในบริษัท
ยอ่ย 

Vanomet Finance AG สวิตเซอร์แลนด ์ มีผูถื้อหุ้นร่วมกนัและมีกรรมการร่วมกนัในบริษทั
ยอ่ย 

Vanomet International AG  สวิตเซอร์แลนด ์ มีผูถื้อหุ้นร่วมกนัและมีกรรมการร่วมกนัในบริษทั
ยอ่ย 

Atlantic Steel AG สวิตเซอร์แลนด ์ มีผูถื้อหุ้นร่วมกนัและมีกรรมการร่วมกนัในบริษทั
ยอ่ย 

บริษทั บางปะกงเชพสตีล จ ากดั  ไทย มีกรรมการร่วมกนัและมีกรรมการบริษทัถือหุน้
ทางตรงและทางออ้ม 

บริษทั สตีลโพรเซสโฮลดิ้งส์ จ ากดั  ไทย มีกรรมการร่วมกนัและมีกรรมการบริษทัถือหุน้
ทางตรงและทางออ้ม 

บริษทั สหวิริยาแคปปิตอลโฮลดิ้งส์ จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้น
ทางตรงและทางออ้ม 

บริษทั ทรัพยสิ์น บางนา 26 จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้น
ทางตรงและทางออ้ม 

บริษทั พระราม 3 ท่าทราย จ ากดั  ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้ น
ทางตรง 

บริษทั เคพี แคปปิตอล จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้น
ทางตรงและทางออ้ม 

บริษทั พิชยัเกษตรและท่ีดิน จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้น
ทางตรง 

บริษทั ลอง สตีล เทรดดิ้ง จ ากดั  ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้น
ทางตรงและทางออ้ม 
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บริษทั เครดิตฟองซิเอร์ สหวิริยา จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้น
ทางตรง 

บริษทั สหวิริยาออร์คิด จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้น
ทางตรงและทางออ้ม 

บริษทั ทรัพยสิ์น สุรศกัด์ิเมืองชล จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้น
ทางตรงและทางออ้ม 

บริษทั บางสะพาน สตีล เทรดดิ้ง จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้น
ทางตรง 

บริษทั ซีบีเอส คอนซลัแทนท ์จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้น
ทางตรง 

บริษทั บางปะกง สตีล โฮลดิ้งส์ จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้น
ทางตรงและทางออ้ม 

บริษทั ทองเรียลเอสเตท จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้น
ทางตรงและทางออ้ม 

บริษทั กฤษณา เรสซิเดนท ์จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้น
ทางตรงและทางออ้ม 

บริษทั โกรวท์ วอเตอร์วูด้ส์ จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้น
ทางตรงและทางออ้ม 

บริษทั ทรัพยสิ์น ช่องลม จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้น
ทางตรงและทางออ้ม 

บริษทั ทรัพยสิ์น ชุมพรธานี จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้น
ทางตรงและทางออ้ม 

บริษทั ทรัพยสิ์น ซอยไฮแลนด ์จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้น
ทางตรงและทางออ้ม 

บริษทั ทรัพยสิ์น ลานพระราม 3 จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้น
ทางตรงและทางออ้ม 

บริษทั ประจวบ สตีล จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้น
ทางออ้ม 

บริษทั ป้อมพระจุลสตีล จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้น
ทางออ้ม 

บริษทั บางปลากดสตีล จ ากดั  ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้น
ทางออ้ม 

บริษทั พาณิชยโ์ฮลดิ้งส์ จ ากดั  ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้น
ทางตรงและทางออ้ม 
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บริษทั เอส เอส พี แอสเซท จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้น
ทางตรงและทางออ้ม 

บริษทั เอสวี นิททนั จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้น
ทางออ้ม 

บริษทั พระประแดงเชฟสตีล จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้น
ทางออ้ม 

บริษทั อมัรินทร์สตีล จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้น
ทางตรงและทางออ้ม 

บริษทั กิมเฮ่งเซง้เหลก็กลา้ จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้น
ทางตรงและทางออ้ม 

บริษทั สหแลนดพ์ร็อพเพอต้ีโฮลดิ้งส์ จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้น
ทางออ้ม 

บริษทั เอส ซี เจ แอนด ์แอสโซซิเอทส์ จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้น
ทางตรงและทางออ้ม 

บริษทั สินทรัพย ์ที ซี เอช จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้น
ทางตรงและทางออ้ม 

บริษทั ธนารมย ์พร็อพเพอร์ต้ี เซลล ์จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้น
ทางตรงและทางออ้ม 

บริษทั ทิพยสมบติั จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้น
ทางออ้ม 

บริษทั รักษาความปลอดภยั เวสเทิร์น จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 
ผูบ้ริหารส าคญั 
 
 

ไทย 
 
 
 
 
 
 
 

บุคคลท่ีมีอ านาจและความรับผิดชอบการวางแผนส่ัง
การและควบคุมกิจกรรมต่างๆ ของกิจการไม่ว่า
ทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งน้ี รวมถึงกรรมการของ
กลุ่มบริษัท (ไม่ว่าจะท าหน้าท่ีในระดับบริหาร
หรือไม่) 
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นโยบายการก าหนดราคาส าหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 
 
รายการธุรกิจ นโยบายการก าหนดราคากับบริษัทย่อยและการร่วมค้า นโยบายการก าหนดราคากับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 

ขายสินคา้และวตัถุดิบ ราคาเดียวกนักบัท่ีขายให้บุคคลภายนอกซ่ึงขึ้นอยู่กับ
ป ริมาณการสั่ ง ซ้ื อและปัจจัยการตลาดอื่ นๆ  ท่ี
เก่ียวขอ้ง  

 

ราคาเดียวกนักบัท่ีขายให้บุคคลภายนอกซ่ึงขึ้นอยู่กบั
ปริมาณการสั่ ง ซ้ือและปัจจัยการตลาดอื่นๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง 

การให้บริการท่าเรือ รายได้จากการให้บริการท่าเทียบเรือก าหนดราคาตาม
อตัราท่ีก าหนดโดยกระทรวงคมนาคม และขึ้นอยูก่บั
ปริมาณการให้บริการและปัจจัยการตลาดอื่นๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง 

 

รายไดจ้ากการให้บริการท่าเทียบเรือก าหนดราคาตาม
อตัราท่ีก าหนด โดยกระทรวงคมนาคม และขึ้นอยู่
กบัปริมาณการให้บริการและปัจจยัการตลาดอื่นๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้ง 

การให้บริการอื่น รายได้จากการให้บริการและการให้บริการงานซ่อม
บ ารุงก าหนดราคาตามสัญญา และเง่ือนไขทางการค้า
ทัว่ไป 

 

รายได้จากการให้บริการและการให้บริการงานซ่อม
บ ารุงก าหนดราคาตามสัญญา และเง่ือนไขทางการ
คา้ทัว่ไป 

รายไดเ้งินปันผล ตามสิทธิท่ีจะไดรั้บเงินปันผล 
 

ตามสิทธิท่ีจะไดรั้บเงินปันผล 

รายไดอ้ื่น รายได้จากการขายเศษวัส ดุก าหนดราคาขายตาม
น ้าหนกัของเศษวสัดุตามอตัราท่ีบริษทัก าหนด 

รายได้จากการส่งเจ้าหน้าท่ีบริหารไปปฏิบัติงานใน
บริษทัย่อยและการร่วมคา้เป็นไปตามสัญญาท่ีตกลง
ร่วมกนั 

 

รายได้จากขายเศษวสัดุก าหนดราคาขายตามน ้ าหนัก
ของเศษวสัดุตามอตัราท่ีบริษทัก าหนด 

รายได้จากการส่งเจา้หน้าท่ีบริหารไปปฏิบัติงานใน
บริษัทท่ีเก่ียวข้องกันเป็นไปตามสัญญาท่ีตกลง
ร่วมกนั 

ซ้ือสินคา้ รายการซ้ือสินค้าเพ่ือใช้ในการผลิตก าหนดราคาตาม
ราคาและเง่ือนไขทางการคา้เช่นเดียวกนัลูกคา้ทัว่ไป
ส าหรับรายการประเภทเดียวกนั  

รายการซ้ือเหลก็แท่งแบนระหว่างบริษทัและบริษทัยอ่ย 
ส่วนหน่ึงถูกก าหนดโดยสูตรค านวณราคาท่ีไดต้กลง
กนัไวแ้ลว้ 

ซ้ือลูกรีด ก าหนดราคาตามท่ีตกลงร่วมกนั 
 

รายการซ้ือสินคา้เพ่ือใชใ้นการผลิตก าหนดราคาตาม
ราคาตลาด 

รับบริการอื่น ค่าบริการงานซ่อมบ ารุงก าหนดราคาตามสัญญาซ่อม
บ ารุงระยะยาวซ่ึงอาจมีการปรับเปล่ียนได้ตามความ
เหมาะสมของสภาพธุรกิจ 

ค่าขนส่งสินค้าก าหนดราคาตามน ้ าหนักของสินค้า
และระยะทางตามอตัราท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาขนส่ง 

ค่าเช่าคลงัสินคา้ก าหนดราคาตามสัญญาเช่า 
ค่าบริการตดัเหลก็ก าหนดราคาตามสัญญา 
 

รับบริการท่าเรือ ค่าบริการท่าเทียบเรือก าหนดราคาตามอตัราท่ีก าหนด
โดยกระทรวงคมนาคม และขึ้ นอยู่กับปริมาณการ
ให้บริการและปัจจยัการตลาดอื่นๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

 

ตน้ทุนการจดัจ าหน่ายและ
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 

ค่าบริการท่าเทียบเรือก าหนดราคาตามอตัราท่ีก าหนด
โดยกระทรวงคมนาคม และขึ้ นอยู่กับปริมาณการ
ให้บริการและปัจจยัการตลาดอื่นๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

ค่าขนส่งในประเทศก าหนดราคาตามน ้ าหนักของ
สินคา้และระยะทางตามอตัราที่ก  าหนดไวใ้นสัญญา
ขนส่ง 

ค่าเช่าส านกังานก าหนดราคาตามสัญญาเช่า 
ค่าคอมมิชชัน่ก าหนดราคาตามสัญญา 
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รายการท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 
สรุปไดด้งัน้ี 

    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

บริษัทย่อย     
ซ้ือสินคา้และบริการ - - 162,460 208,130 
รายไดเ้งินปันผล - - 25,500 20,400 
รายไดอ่ื้น - - 10,241 10,696 
ตน้ทุนการจดัจ าหน่ายและค่าใชจ่้าย 
     ในการบริหาร 

 
- 

 
- 

 
5 

 
8 

ตน้ทุนทางการเงิน - - 2,168 - 
     

การร่วมค้า     
ขายสินคา้ 423,001 589,741 423,001 589,741 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ - 63,680 - - 
ซ้ือสินคา้และบริการ - 56 - - 
รายไดอ่ื้น 7,362 7,480 7,362 7,480 
ตน้ทุนการจดัจ าหน่ายและค่าใชจ่้าย 
     ในการบริหาร 

 
48 

 
13,485 

 
48 

 
13,485 

     
บุคคลหรือกิจการอ่ืนที่เกี่ยวข้องกัน     

ขายสินคา้ 861,320 1,400,975 861,320 1,400,975 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 45,496 8,966 - - 
ซ้ือสินคา้และบริการ (รวมค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ี 
     เก่ียวขอ้ง) 

 
70,758 

 
30,715 

 
49,189 

 
29,583 

รายไดอ่ื้น 50,439 21,833 49,240 20,507 
ตน้ทนุการจดัจ าหน่ายและค่าใชจ่้าย 
     ในการบริหาร 

 
227,937 

 
164,131 

 
222,364 

 
159,264 
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    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

ค่าตอบแทนผู้บริหารส าคัญ     
 ผลประโยชน์ระยะสั้น 43,399 47,176 38,583 41,637 
 เงินชดเชยตามกฎหมาย 2,320 2,226 2,320 2,226 
 ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน 18 72 18 72 

 รวมค่าตอบแทนผู้บริหารส าคัญ 45,737 49,474 40,921 43,935 

 
ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 มีดงัน้ี 

   หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 
 2563 2562 2563 2562 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด      

– บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน     
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 235,510 270,465 208,022 237,030 
ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 6,495 6,105 1,939 3,207 
สุทธิ 242,005 276,570 209,961 240,237 

     
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น     

– บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน     
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 107 107 - - 
ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 24,872 3,634 24,872 3,634 
สุทธิ 24,979 3,741 24,872 3,634 

     
ลูกหน้ีการค้า – บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน     
การร่วมค้า     
บริษทั เหลก็แผ่นรีดเยน็ไทย จ ากดั (มหาชน) 7,157 7,006 - - 
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   หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 
 2563 2562 2563 2562 

บุคคลหรือกิจการอ่ืนที่เกี่ยวข้องกัน     
บริษทั บี.เอส. เมทลั จ ากดั 1,788,221 1,808,009 1,788,221 1,807,999 
บริษทั สหวิริยาพาณิชย ์คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 1,756,385 1,771,979 1,756,385 1,771,979 
อ่ืนๆ 4,308 7,128 - - 

รวม 3,556,071 3,594,122 3,544,606 3,579,978 
หัก ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น (3,544,606) (3,579,978) (3,544,606) (3,579,978) 

สุทธิ 11,465 14,144 - - 

     
ลูกหน้ีอื่น - บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน     
บริษัทย่อย     
บริษทั เวสทโ์คสท ์เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั - - 29,998 31,352 
บริษทั ท่าเรือประจวบ จ ากดั - - - 53 
     
การร่วมค้า     
บริษทั เหลก็แผ่นรีดเยน็ไทย จ ากดั (มหาชน) 182 177 182 177 
     
บุคคลหรือกิจการอ่ืนที่เกี่ยวข้องกัน     
Vanomet AG (เป็นเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินคา้) 195,920 208,743 195,920 208,743 
ค่าเผื่อเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินคา้ (45,757) (45,757) (45,757) (45,757) 
บริษทั สหวิริยาเพลทมิล จ ากดั (มหาชน)  
สุทธิจากผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะ
เกิดขึ้น 
จ านวน 48 ลา้นบาท 459 632 459 632 

บริษทั ไลน์ทรานสปอร์ต จ ากดั 1,056 718 - - 
บริษทั บี.เอส. เมทลั จ ากดั สุทธิจากผลขาดทุน
ดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น จ านวน 18 ลา้น
บาท 813 503 813 503 

อ่ืนๆ 7,170 7,776 7,089 7,472 
รวม 159,843 172,792 188,704 203,175 
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    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 
 2563 2562 2563 2562 

หนี้สินที่เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน  
 – บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

    

การร่วมค้า     
บริษทั เหลก็แผ่นรีดเยน็ไทย จ ากดั (มหาชน) 2,142 2,667 - - 

รวม 2,142 2,667 - - 

 
    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 
 2563 2562 2563 2562 

เจ้าหนีก้ารค้า - บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน     
บริษัทย่อย     
บริษทั เวสทโ์คสท ์เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั - - 15,153 80,824 
บริษทั ท่าเรือประจวบ จ ากดั - - 3,377 4,890 
     
บุคคลหรือกิจการอ่ืนที่เกี่ยวข้องกัน     
บริษทั บี.เอส. เมทลั จ ากดั 395 880 322 880 
บริษทั รักษาความปลอดภยั  เวสเทิร์น จ ากดั 225 223 - - 
บริษทั เอส วี แอล คอเปอร์เรชัน่ จ ากดั 41,011 62,470 41,011 62,428 
Vanomet International AG - 338,586 - 338,586 
อ่ืนๆ 356 281 91 39 

รวม 41,987 402,440 59,954 487,647 
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    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 
 2563 2562 2563 2562 

เจ้าหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน     
บริษัทย่อย     
บริษทั ท่าเรือประจวบ จ ากดั - - 708 - 
บริษทั เวสทโ์คสท ์เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั - - 9,912 16,433 
     
การร่วมค้า     
บริษทั เหลก็แผ่นรีดเยน็ไทย จ ากดั (มหาชน) - 175,750 - 175,750 
     
บุคคลหรือกิจการอ่ืนที่เกี่ยวข้องกัน     
บริษทั ทรัพยสิ์นอาคารประภาวิทย ์จ ากดั 2,465 231 2,465 231 
บริษทั ไทยสตีลเซลส์ จ ากดั 2,084 11,230 1,604 10,751 
บริษทั เอส วี แอล คอเปอร์เรชัน่ จ ากดั 454 239 8 - 
บริษทั บี.เอส. เมทลั จ ากดั 5,831 20,622 5,831 20,622 
บริษทั สหวิริยา เพลทมิล จ ากดั 9,771 - 9,771 - 
อ่ืนๆ 7,365 5,607 7,105 6,759 

รวม 27,970 213,679 37,404 230,546 

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

 2563 2562 2563 2562 

เงินกู้ยืมระยะส้ัน - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน     
บริษัทย่อย     
บริษทั ท่าเรือประจวบ จ ากดั - - 74,500 - 

รวม - - 74,500 - 
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รายการเคล่ือนไหวระหวา่งงวดส าหรับเงินกูย้ืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีดงัน้ี 
    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 

 2563 2562 2563 2562 

บริษัทย่อย     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 - - - - 
เพิ่มขึ้น - - 100,000 - 
ลดลง - - (25,500) - 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 - - 74,500 - 

 
เม่ือวันท่ี  5 กุมภาพันธ์  2563 บริษัทได้เข้าท าสัญญากู้ยืมเงินกับ  บริษัท ท่าเรือประจวบ จ ากัด วงเงินไม่
เกิน 200 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียร้อยละ MLR ต่อปี เพื่อใชเ้ป็นทุนหมุนเวียนของบริษทั โดยบริษทัไดรั้บเงินกู้
แลว้ จ านวนเงิน 100 ลา้นบาท ซ่ึงครบก าหนดช าระวนัท่ี 5 พฤษภาคม 2563 ต่อมาบริษทั ท่าเรือประจวบ จ ากดั 
ไดใ้ชสิ้ทธิหักกลบลบหน้ีระหว่างเงินปันผลท่ีบริษทัจะไดรั้บและหน้ีเงินตน้ จ านวนเงิน 25.5 ลา้นบาท โดยให้มี
ผลเป็นการหักกลบลบหน้ีวนัท่ี 5 พฤษภาคม 2563 ท าให้บริษทัมีหน้ีเงินกูย้ืมส่วนท่ีเหลือจ านวนเงิน 74.5 ลา้น
บาท เม่ือวนัท่ี 17 กรกฏาคม 2563   บริษทั และ บริษทั ท่าเรือประจวบ จ ากดั ไดเ้ขา้ร่วมลงนามบนัทึกเพิ่มเติม
ต่อทา้ยสัญญาเงินกูโ้ดยเปล่ียนแปลงเง่ือนไขในการช าระเงินกู้ จากเดิมท่ีก าหนดวนัช าระท่ีแน่นอนเป็นช าระคืน
เม่ือทวงถาม 

 
    หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 

2563 
31 ธนัวาคม 

2562 
30 มิถุนายน 

2563 
31 ธนัวาคม 

2562 
ภาระหน้ีสินภายใต้แผนฟ้ืนฟู – กิจการที่ 
        เกี่ยวข้องกัน (ภาระหนี้เงินต้นหลังคิดลด 
        กระแสเงินสด) 

    

บุคคลหรือกิจการอ่ืนที่เกี่ยวข้องกัน     
บริษทั ท่าเรือประจวบ จ ากดั - - 7,991 7,991 
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน)  11,922,485   18,129,927   11,922,485   18,129,927  
ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)  11,849,244   18,017,539   11,849,244   18,017,539  
ธนาคารทิสโก ้จ ากดั (มหาชน)  2,209,165   3,327,229   2,209,165   3,327,229  
รวม  25,980,894   39,474,695   25,988,885  39,482,686  
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รายการเคล่ือนไหวระหวา่งงวดส าหรับเงินกูย้ืมจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีดงัน้ี 
    หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 

2563 
31 ธนัวาคม 

2562 
30 มิถุนายน 

2563 
31 ธนัวาคม 

2562 
บุคคลหรือกิจการอ่ืนที่เกี่ยวข้องกัน     
บริษทั ท่าเรือประจวบ จ ากดั     
ยอดคงเหลือ ณ 31 ธนัวาคม 2562 (ก่อนปรับ) - - 7,991 7,991 
ปรับปรุงใหเ้ป็นมูลค่ายติุธรรมจากการ      
     น า TFRS 9 มาถือปฏิบติั -  -     -     -    
ยอดคงเหลือตามมูลค่ายติุธรรม      
     ณ 1 มกราคม 2563 (หลงัปรับ) - - 7,991 7,991 
รับรู้ดอกเบ้ียจ่ายตามอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง  -     -     -     -    
จ่ายช าระ  -     -     -     -    
การเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรม  -     -     -     -    
ยอดคงเหลือตามมูลค่ายติุธรรม     
     ณ 30 มิถุนายน 2563 - - 7,991 7,991 
     
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน)     
ยอดคงเหลือ ณ 31 ธนัวาคม 2562 (ก่อนปรับ)  18,129,927   19,529,392   18,129,927   19,529,392  
ปรับปรุงใหเ้ป็นมูลค่ายติุธรรมจากการ      
     น า TFRS 9 มาถือปฏิบติั  (5,781,200)  -     (5,781,200)  -    
ยอดคงเหลือตามมูลค่ายติุธรรม      
     ณ 1 มกราคม 2563 (หลงัปรับ)  12,348,727   -     12,348,727   -  
รับรู้ดอกเบ้ียจ่ายตามอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง  366,536   -     366,536   -  
จ่ายช าระ  (134,918)  (1,399,465)  (134,918)  (1,399,465) 
การเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรม  (657,860)  -     (657,860)  -    
ยอดคงเหลือตามมูลค่ายติุธรรม     
     ณ 30 มิถุนายน 2563  11,922,485   18,129,927   11,922,485   18,129,927  
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    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 

2563 
31 ธนัวาคม 

2562 
30 มิถุนายน 

2563 
31 ธนัวาคม 

2562 
ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)     
ยอดคงเหลือ ณ 31 ธนัวาคม 2562 (ก่อนปรับ)  18,017,539   19,414,380   18,017,539   19,414,380  
ปรับปรุงใหเ้ป็นมูลค่ายติุธรรมจากการ      
     น า TFRS 9 มาถือปฏิบติั  (5,744,281)  -     (5,744,281)  -    
ยอดคงเหลือตามมูลค่ายติุธรรม      
     ณ 1 มกราคม 2563 (หลงัปรับ)  12,273,258   -     12,273,258   -    
รับรู้ดอกเบ้ียจ่ายตามอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง  364,290   -     364,290   -    
จ่ายช าระ  (134,476)  (1,396,841)  (134,476)  (1,396,841) 
การเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรม  (653,828)  -     (653,828)  -    
ยอดคงเหลือตามมูลค่ายติุธรรม     
     ณ 30 มิถุนายน 2563  11,849,244   18,017,539   11,849,244   18,017,539  
     
ธนาคารทิสโก ้จ ากดั (มหาชน)     
ยอดคงเหลือ ณ 31 ธนัวาคม 2562 (ก่อนปรับ)  3,327,229   3,666,691   3,327,229   3,666,691  
ปรับปรุงใหเ้ป็นมูลค่ายติุธรรมจากการ      
     น า TFRS 9 มาถือปฏิบติั  (1,038,701)  -     (1,038,701)  -    
ยอดคงเหลือตามมูลค่ายติุธรรม      
     ณ 1 มกราคม 2563 (หลงัปรับ)  2,288,528   -     2,288,528   -    
รับรู้ดอกเบ้ียจ่ายตามอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง  67,937   -     67,937   -    
จ่ายช าระ  (25,366)  (339,462)  (25,366)  (339,462) 
การเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรม  (121,934)  -     (121,934)  -    
ยอดคงเหลือตามมูลค่ายติุธรรม     
     ณ 30 มิถุนายน 2563  2,209,165   3,327,229   2,209,165   3,327,229  
     
สัญญาที่มีสาระส าคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
 
สัญญาการร่วมค้า  
เม่ือวนัท่ี 20 มกราคม 2558 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงไดท้ าสัญญาการร่วมคา้ร่วมกบับริษทัในประเทศแห่งหน่ึง  เพื่อ
การร่วมคา้ส าหรับรับงานจากการรถไฟแห่งประเทศไทย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 การร่วมคา้ดงักล่าวยงัมิได้
ด าเนินงานเชิงพาณิชย ์
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9. ลูกหนีก้ารค้า  
    หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน
2563 

31 ธนัวาคม
2562 

30 มิถุนายน
2563 

31 ธนัวาคม
2562 

     
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 8) 3,556,071 3,594,122 3,544,606 3,579,978 
กิจการอ่ืนๆ 359,923 338,163 316,769 287,038 

รวม 3,915,994 3,932,285 3,861,375 3,867,016 
หัก ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น (3,829,354) (3,864,726) (3,828,415) (3,863,787) 

สุทธิ 86,640 67,559 32,960 3,229 

 
การวิเคราะห์อายขุองลูกหน้ีการคา้มีดงัน้ี 

    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน
2563 

31 ธนัวาคม
2562 

30 มิถุนายน
2563 

31 ธนัวาคม
2562 

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน     
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 8,055 8,418 - - 
เกินวนัครบก าหนดช าระ     
 นอ้ยกวา่  3  เดือน 1,703 3,136 - - 
    3-6 เดือน 1,707 2,590 - - 
    6-12 เดือน - - - - 
    มากกวา่  12 เดือน 3,544,606 3,579,978 3,544,606 3,579,978 

 3,556,071 3,594,122 3,544,606 3,579,978 
หัก ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น (3,544,606) (3,579,978) (3,544,606) (3,579,978) 

รวม 11,465 14,144 - - 
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    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน
2563 

31 ธนัวาคม
2562 

30 มิถุนายน
2563 

31 ธนัวาคม
2562 

บุคคลหรือกิจการอ่ืนๆ     
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 47,745 25,210 28,666 3,072 
เกินวนัครบก าหนดช าระ     
 นอ้ยกวา่  3 เดือน 13,842 21,435 4,294 157 
    3-6 เดือน 6,276 5,126 - - 
    6-12 เดือน 7,312 1,644 - - 
 มากกวา่ 12  เดือน 284,748 284,748 283,809 283,809 
 359,923 338,163 316,769 287,038 
หัก ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น (284,748) (284,748) (283,809) (283,809) 
รวม 75,175 53,415 32,960 3,229 

สุทธิ 86,640 67,559 32,960 3,229 

 
 โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทัมีระยะเวลาตั้งแต่ 5 ถึง 90 วนั  
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษทัมีลูกหน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2 ราย มียอดคา้งช าระตั้งแต่ 6-12 เดือน 
จ านวน 3,580 ลา้นบาท บริษทัตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตเต็มจ านวนในปี 2562 ซ่ึงส่วนหน่ึงของแผนฟ้ืนฟู
กิจการซ่ึงก าหนดให้เก็บเงินจากลูกหน้ีดงักล่าวเพื่อช าระหน้ีเดิมปีละไม่ต ่ากว่า 300 ลา้นบาท ตั้งแต่ปี 2560 ถึง
ปัจจุบนั การช าระหน้ีของลูกหน้ีดังกล่าวไม่เป็นตามท่ีก าหนดไว ้( แต่ยงัไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดตามแผนฟ้ืนฟู
กิจการ ) ปัจจุบนับริษทัอยู่ระหว่างติดตามหน้ีส่วนท่ียงัคา้งช าระ ซ่ึงในระหว่างปี 2563 บริษทัได้รับช าระหน้ี
จ านวน 35 ลา้นบาท จึงท าการกลบัรายการค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตออกดว้ยจ านวนเดียวกนั 
 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 บริษทัไดมี้การปรับปรุงแผนฟ้ืนฟูกิจการใหม่โดยอยู่ระหว่างรอความเห็นชอบจาก
ศาลลม้ละลายกลาง ทั้งน้ีนับจากวนัท่ีศาลมีค าสั่งเห็นชอบดว้ยแผนฟ้ืนฟูกิจการฉบบัแกไ้ข บริษทั ตอ้งน าเสนอ
แนวทางการช าระหน้ีคงคา้งของลูกหน้ีทั้ง 2 ราย ใหค้ณะกรรมการเจา้หน้ีพิจารณาและใหค้วามเห็นชอบ 
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10. สินค้าคงเหลือ 
    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน
2563 

31 ธนัวาคม
2562 

30 มิถุนายน
2563 

31 ธนัวาคม
2562 

     
สินคา้ส าเร็จรูป 1,205,280 1,923,709 1,209,817 1,940,355 
สินคา้ระหวา่งผลิต 105,956 32,449 39,701 618 
วตัถุดิบ 353,657 1,200,862 349,153 1,195,732 
วสัดุโรงงานและอะไหล่ 802,214 810,306 798,358 807,289 
สินคา้ภายใตส้ัญญาซ้ือขายและการส่งมอบ
กรรมสิทธิสินคา้และการบริหาร             
(หมายเหตุ 21) 

 
 

2,252,407 

 
 

3,502,847 

 
 

2,252,407 

 
 

3,502,847 
สินคา้ระหวา่งทาง 637,175 875,256 637,175 875,256 
 5,356,689 8,345,429 5,286,611 8,322,097 
หัก ค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ลดลง (656,127) (881,728) (656,127) (881,728) 

รวม 4,700,562 7,463,701 4,630,484 7,440,369 
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11. สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 
    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน
2563 

31 ธนัวาคม
2562 

30 มิถุนายน
2563 

31 ธนัวาคม
2562 

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 52,403  28,504 39,499  20,043 
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินคา้และวสัดุส้ินเปลือง 150,731 135,212 150,731  135,212 
รายไดค้า้งรับ - 12,588 - - 
ลูกหน้ีกรมสรรพากร 9,403 11,724 9,403  11,724 
ภาษเีงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย  44,372 36,191 6,241  5,083 
อ่ืนๆ 20,627 13,815 18,468  10,643 

รวม 277,536 238,034 224,342 182,705 
ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (8,032) (8,032) (8,032) (8,032) 

สุทธ ิ 269,504 230,002 216,310  174,673 

 
12.  สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 

 
บริษทัไดน้ าเงินฝากสถาบนัการเงินวางเป็นหลกัประกนัการซ้ือวตัถุดิบ การออกหนังสือค ้าประกนัของธนาคาร
และสัญญาซ้ืออตัราแลกเปล่ียนล่วงหน้า บริษัทไม่สามารถน าเงินฝากธนาคารในบัญชีไปใช้ได้ตามอัตราท่ี
ก าหนดของอายสุัญญา 
 
บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดน้ าเงินฝากประจ า ไปค ้าประกนักบัธนาคารในการออกหนงัสือค ้าประกนั 
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13. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 
เงินลงทุนในบริษทัย่อย ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 มีดงัน้ี 
 

  หน่วย : พนับาท 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
สัดส่วน                    

ความเป็นเจา้ของ ทุนช าระแลว้       ราคาทุน การดอ้ยค่า ราคาทุน-สุทธิ 
เงินปันผลรับส าหรับ
งวดหกเดือนส้ินสุด 

  30  
มิถุนายน 

2563 

31   
ธนัวาคม 

2562 

30  
มิถุนายน 

2563 

31   
ธนัวาคม 

2562 

30  
มิถุนายน 

2563 

31   
ธนัวาคม 

2562 

30    
มิถุนายน 

2563 

31   
ธนัวาคม 

2562 

30    
มิถุนายน 

2563 

31   
ธนัวาคม 

2562 

30    
มิถุนายน 

2563 

30    
มิถุนายน 

2562 
  (ร้อยละ) (ร้อยละ)           
บริษทั ท่าเรือประจวบ จ ากดั บริการท่าเรือน ้าลึกและ             
   บริการขนถ่ายสินคา้             
   ส าหรับเรือเดินทะเล 51.00 51.00 400,000 400,000 204,000 204,000 - - 204,000 204,000 25,500 20,400 
บริษทั เวสทโ์คสท ์ 

เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั 
บริการซ่อมบ ารุง 

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

รวม      279,000 279,000 - - 279,000 279,000 25,500 20,400 
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14. เงินลงทุนในการร่วมค้า 
 
เงินลงทุนในการร่วมคา้ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธันวาคม  2562 มีดงัน้ี 

   หน่วย : พนับาท 
  งบการเงินรวม 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
สัดส่วน                    

ความเป็นเจา้ของ ทุนช าระแลว้       ราคาทุน ส่วนไดเ้สีย 

ส่วนแบ่งก าไร
(ขาดทุน)ส าหรับงวด
หกเดือนส้ินสุด 

เงินปันผลรับส าหรับ
งวดหกเดือนส้ินสุด 

  30   
มิถุนายน

2563 

31   
ธนัวาคม 

2562 

30   
มิถุนายน

2563 

31   
ธนัวาคม 

2562 

30   
มิถุนายน

2563 

31   
ธนัวาคม 

2562 

30   
มิถุนายน 

2563 

31   
ธนัวาคม 

2562 

30   
มิถุนายน 

2563 

30  
มิถุนายน 

2562 

30   
มิถุนายน 

2563 

30  
มิถุนายน 

2562 
  (ร้อยละ) (ร้อยละ)           
บริษทั เหลก็แผน่รีดเยน็ไทย 
จ ากดั (มหาชน) 

ผลิตและจ าหน่าย 
 เหลก็แผน่รีดเยน็ 35.19 35.19 4,816,350 4,816,350 3,817,962 3,817,962 2,586,107 2,628,782 (42,675) 23,129 - - 

รวม      3,817,962 3,817,962 2,586,107 2,628,782 (42,675) 23,129 - - 
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   หน่วย : พนับาท 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
สัดส่วน                    

ความเป็นเจา้ของ ทุนช าระแลว้       ราคาทุน การดอ้ยค่า ราคาทุน-สุทธิ 
เงินปันผลรับส าหรับ
งวดหกเดือนส้ินสุด 

  30   
มิถุนายน

2563 

31   
ธนัวาคม 

2562 

30   
มิถุนายน

2563 

31   
ธนัวาคม 

2562 

30   
มิถุนายน

2563 

31   
ธนัวาคม 

2562 

30   
มิถุนายน 

2563 

31   
ธนัวาคม 

2562 

30   
มิถุนายน 

2563 

30  
มิถุนายน 

2562 

30   
มิถุนายน 

2563 

30  
มิถุนายน 

2562 
  (ร้อยละ) (ร้อยละ)           
บริษทั เหลก็แผน่รีดเยน็ไทย 
จ ากดั (มหาชน) 

ผลิตและจ าหน่าย 
 เหลก็แผน่รีดเยน็ 35.19 35.19 4,816,350 4,816,350 3,817,962 3,817,962 1,189,180 1,189,180 2,628,782 2,628,782 - 22,601 

รวม      3,817,962 3,817,962 1,189,180 1,189,180 2,628,782 2,628,782 - 22,601 

 
 

บริษทั เหลก็แผ่นรีดเยน็ไทย จ ากดั (มหาชน) ด าเนินธุรกิจในประเทศไทย  
 
บริษทัไดจ้ าน าหุ้นสามญั จ านวน 150,176,007 หุ้น ในการร่วมคา้กบับริษทั เหล็กแผ่นรีดเยน็ไทย จ ากดั (มหาชน) ไวก้บั บริษทั มารูเบนี-อิโตชู สตีล อินคอร์  
เปอเรชัน่ ส าหรับวงเงินสินเช่ือการคา้ท่ีบริษทั มารูเบนี-อิโตชู สตีล อินคอร์เปอเรชัน่ ใหแ้ก่ บริษทั สหวิริยาสตีลอินดสัตรี ยเูค จ ากดั  ในปี 2559 บริษทัไดรั้บรู้
ขาดทุนจากการค ้าประกนั จ านวน 513 ลา้นบาท ตามหน้ีท่ีคงคา้ง และแสดงประมาณการหน้ีสินภายใตแ้ผนฟ้ืนฟูกิจการ 
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หนีสิ้นที่อาจเกิดขึน้และภาระผูกพนัที่เกี่ยวกับการร่วมค้า  
 
 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 
ภาระผูกพันเก่ียวกับการลงทุนของกลุ่มบริษัทตามส่วนได้
เสียท่ีมีในการร่วมค้า 

ส่วนแบ่งในภาระผกูพนัของกลุ่มบริษทัในการร่วมคา้ 

  

 -  จากรายจ่ายฝ่ายทุน 
 

 

28 ลา้นบาท 
0.18 ลา้นเหรียญสหรัฐ

และ 
40 ลา้นเยนญ่ีปุ่ น 

38 ลา้นบาท 
0.32 ลา้นเหรียญสหรัฐ 
56 ลา้นเยนญ่ีปุ่ น และ 

0.14 ลา้นยโูร 
   -  จากสัญญาเช่าด าเนินงานท่ียกเลิกไม่ได ้ 1 ลา้นบาท 3 ลา้นบาท 
   -  จากสัญญาซ้ือวตัถุดิบและสารเคมี 6.33 ลา้นบาท 

และ 4.5 ลา้นเหรียญสหรัฐ 
4.75 ลา้นบาท 

และ 7.39 ลา้นเหรียญ
สหรัฐ 

   -  จากสัญญาอ่ืนๆ 37.7 ลา้นบาท  
และ 2.64 ลา้นเยนญ่ีปุ่ น 

9 ลา้นบาท  
  และ 11 ลา้นเยนญ่ีปุ่ น 

   -  การค ้าประกนั 9.29 ลา้นบาท 9.29 ลา้นบาท 
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15. เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 
 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธันวาคม  2562 มีดงัน้ี 

   หน่วย : พนับาท 
  งบการเงินรวม 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
สัดส่วน                    

ความเป็นเจา้ของ ทุนช าระแลว้       ราคาทุน การดอ้ยค่า ราคาทุน-สุทธิ 
เงินปันผลรับส าหรับ
งวดหกเดือนส้ินสุด 

  30   
มิถุนายน

2563 

31   
ธนัวาคม 

2562 

30   
มิถุนายน

2563 

31   
ธนัวาคม 

2562 

30   
มิถุนายน

2563 

31   
ธนัวาคม 

2562 

30   
มิถุนายน 

2563 

31   
ธนัวาคม 

2562 

30   
มิถุนายน 

2563 

30  
มิถุนายน 

2562 

30   
มิถุนายน 

2563 

30  
มิถุนายน 

2562 
  (ร้อยละ) (ร้อยละ)           
บริษทั เหลก็แผน่เคลือบไทย 
จ ากดั 

ผลิตและจ าหน่ายเหลก็
แผน่เคลือบสังกะสี
ดว้ยกรรมวิธีทาง
ไฟฟ้าชนิดมว้น 

 
 
 

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. เงินให้กู้ยืมระยะยาว 
 

รายการเคล่ือนไหวระหวา่งงวดส าหรับเงินกูย้ืมจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีดงัน้ี 
    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธนัวาคม 2562 เพิ่มขึ้น ลดลง 30 มิถุนายน 2563 

เงินตน้ - 426,759 - 426,759 
     
ดอกเบ้ียคา้งรับ - 4,233 - 4,233 

 
 ณ 30 มิถุนายน 2563 มีจ านวนเงินให้กู ้11.36 ลา้นปอนดส์เตอร์ล่ิง โดยมีอตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 

40.69 บาทต่อปอนดส์เตอร์ล่ิง และ ณ วนัท่ีส้ินงวด 37.58 บาทต่อปอนดส์เตอร์ล่ิง 
 
 เม่ือวนัท่ี 5 กุมภาพนัธ์ 2563 บริษทัไดเ้ขา้ท าสัญญาใหกู้ย้มืเงินกบั Cork Gully LLP ซ่ึงเป็น Receiver ตวั

แทนท่ีถูกแต่งตั้งโดยธนาคารเจา้หน้ีของบริษทั สหวิริยาสตีลอินดสัตรี ยเูค จ ากดั (“SSI UK”) เพื่อใชสิ้ทธิซ้ือ
หุน้สามญัของ Redcar Bulk Terminal Limited (“RBT”) ซ่ึงเป็นธุรกิจท่าเรือท่ีอยูป่ระเทศองักฤษ จาก British 
Steel Limited (“BSL”) ในสัดส่วนร้อยละ 50 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด คิดเป็นมูลค่า 11.36  
ลา้นปอนดส์เตอร์ลิง เทียบเท่าเงินบาทจ านวน 463 ลา้นบาท โดยมีเง่ือนไขให ้ Cork Gully LLP ในฐานะ 
Receiver ถือหุน้ท่ีซ้ือไวแ้ละใชหุ้น้ดงักล่าวเป็นหลกัประกนัเงินกูใ้หบ้ริษทั ต่อมาเม่ือวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 
2563  SSI UK ไดรั้บโอนหุน้ RBT แลว้มีผลท าให ้SSI UK มีสัดส่วนการถือหุ้นใน RBT จากเดิมถือหุน้ใน
สัดส่วนร้อยละ 50 เป็นร้อยละ 100 เงินให้กูย้มืดงักล่าว คิดอตัราดอกเบ้ีย สเตอริง LIBOR เฉล่ีย 3 เดือน +2%  
ต่อปี  ซ่ึงจะครบก าหนดช าระวนัท่ี  5 กุมภาพนัธ์ 2568 
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17. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  
 

  หน่วย : พนับาท 
 

งบการเงินรวม 
งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 (ก่อนปรับปรุง) 10,926,465 9,711,399 
โอนจดัประเภทรายการเป็นสินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้น่ืองจาก 
     การน ามาตรฐานรายงานทางการเงินฉบบัใหม่มาถือปฏิบติั  
     (หมายเหตุขอ้ 7) (4,925) (3,104) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 (หลงัปรับปรุง) 10,921,540 9,708,295 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 323,233 316,123 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (285,127) (235,843) 
ตดัจ าหน่าย (1,711) (1,711) 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 10,957,935 9,786,864 
 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 กลุ่มบริษทัและบริษทัได้จดจ านอง/จ าน าสินทรัพยจ์ านวนประมาณ  8,810 ลา้น
บาท และ 8,530 ล้านบาท ตามล าดบั (31 ธันวาคม 2562: 8,950 ล้านบาท และ 8,664 ล้านบาท ตามล าดับ) 
เป็นหลกัประกนัเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารเงินกูย้มืระยะสั้นและเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน หนงัสือ
ค ้าประกนัเพื่อค ้าประกนัไฟฟ้า จดัตั้งท าเนียบท่าเรือและโรงพกัสินคา้ ตามท่ีอธิบายไวใ้นหมายเหตุประกอบ
งบการเงินขอ้ 20, 24 และ 29   
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18. สินทรัพย์สิทธิการใช้ 
รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีสินทรัพย์สิทธิการใช้/สิทธิการเช่าส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี  30 
มิถุนายน 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

หน่วย : พนับาท 
    งบการเงิน 

   งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 - - 

โอนจดัประเภทรายการเป็นสินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้น่ืองจาก 

     การน ามาตรฐานรายงานทางการเงินฉบบัใหม่มาถือปฏิบติั  

     (หมายเหตุขอ้ 7) 4,925 3,104 

รายการปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ากการน ามาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก 

 

96,355 

 

75,631 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 (หลงัปรับปรุง) 101,280 78,735 

เพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 5,696 - 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (17,362) (14,183) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 89,614 64,552 
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19. ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี   
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 มีดงัน้ี 
    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน
2563 

31 ธนัวาคม
2562 

30 มิถุนายน
2563 

31 ธนัวาคม
2562 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 4,794 3,635 - - 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี (31,651) (42,065) (4,138) (14,269) 

สุทธิ (26,857) (38,430) (4,138) (14,269) 

 
รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดขึ้นในระหวา่งงวด มีดงัน้ี 

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

1 มกราคม 2563 
ก าไรหรือ 
ขาดทุน 

ก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 

ณ วนัท่ี 
  30 มิถุนายน 2563 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     
ลูกหน้ีการคา้ 188 - - 188 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 4,725 (212) - 4,513 
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับ
ผลประโยชน์พนกังาน 10,949 491 - 11,440 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน - 54 - 54 
ยอดขาดทุนสะสมทางภาษียกไป - 262 - 262 
รวม 15,862 595 - 16,457 

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (323) (128) - (451) 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  (49,493) 10,349 - (39,144) 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน (4,476) 757 - (3,719) 
รวม (54,292) 10,978 - (43,314) 

สุทธ ิ (38,430) 11,573 - (26,857) 
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    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น  
 ณ วนัท่ี  

1 มกราคม 2563 
ก าไรหรือ             
ขาดทุน 

ก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 

ณ วนัท่ี                         
30 มิถุนายน 2563 

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  (14,269) 10,131 - (4,138) 
รวม (14,269) 10,131 - (4,138) 
 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 
  หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

ภาษีเงินได้รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับงวด 2,495 8,870 - - 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี      
การเปล่ียนแปลงของผลต่างชัว่คราว    (11,573) 7,818 (10,131) 3,818 

รวมค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้ (9,078) 16,688 (10,131) 3,818 
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สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีท่ีเกิดจากผลแตกต่างชั่วคราวท่ีมิได้รับรู้ในงบการเงิน ณ วนัท่ี 30 
มิถุนายน 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 มีรายละเอียดดงัน้ี   

    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน
2563 

31 ธนัวาคม
2562 

30 มิถุนายน
2563 

31 ธนัวาคม
2562 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้     
   - ผลแตกต่างชัว่คราว 8,068,539 7,919,018 8,068,539 7,919,018 
   - ยอดขาดทุนยกไป 598,067 303,712 598,067 303,712 

สุทธิ 8,666,606 8,222,730 8,666,606 8,222,730 

 
ขาดทุนทางภาษีของบริษทัในประเทศไทยจะส้ินอายุในปี 2561 - 2566 ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้ักภาษีท่ียงัไม่ส้ิน
อายุตามกฎหมายเก่ียวกบัภาษีเงินไดปั้จจุบนันั้น กลุ่มบริษทัยงัมิไดรั้บรู้รายการดงักล่าวเป็นสินทรัพยภ์าษีเงิน
ไดร้อการตดับญัชีเน่ืองจากยงัไม่มีความเป็นไดค้่อนขา้งแน่ว่ากลุ่มบริษทัจะมีก าไรทางภาษี เพียงพอท่ีจะใช้
ประโยชน์ทางภาษีหรือมีการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราวในอนาคต  
 

20.  เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 
 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 กลุ่มบริษทัมีวงเงินสินเช่ือซ่ึงยงัไม่ไดเ้บิกใชเ้ป็นจ านวนเงินรวม 77 ลา้นบาท และไม่
มีวงเงินสินเช่ือส าหรับบริษทั (31 ธันวาคม 2562: ส าหรับกลุ่มบริษัทมี 93 ล้านบาท  และไม่มีวงเงินสินเช่ือ
ส าหรับบริษัท) 

 
วงเงินกู้ยืมระยะสั้นของบริษทั ท่าเรือประจวบ จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยค ้าประกนัโดยการจดจ านองท่ีดิน
พร้อม ส่ิงปลูกสร้างท่ีมีอยู่แลว้และ/หรือท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตของบริษทัย่อย วงเงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร
และเงินกูย้ืมระยะสั้นของบริษทั เวสทโ์คสท ์เอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยค ้าประกนัโดยการจ านอง
ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างและการโอนสิทธิประโยชน์จากการเอาประกนัภยัสินทรัพยข์องบริษทัยอ่ยดงักล่าว 
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21. เจ้าหนีก้ารค้า 
    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน
2563 

31 ธนัวาคม
2562 

30 มิถุนายน
2563 

31 ธนัวาคม
2562 

     
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 8) 41,987 402,440 59,954 487,647 
กิจการอ่ืนๆ  3,694,589 4,746,222 3,654,695 4,701,302 

รวม 3,736,576 5,148,662 3,714,649 5,188,949 

 
สินค้าคงเหลือภายใต้สัญญาซ้ือขายและการส่งมอบกรรมสิทธ์ิสินค้าและการบริหาร (Collateral Management 
Agreement) 
 
บริษทัไดท้ าสัญญาซ้ือสินคา้คงเหลือภายใตส้ัญญาซ้ือขายและการส่งมอบกรรมสิทธ์ิสินคา้และการบริหารกบั
บริษทัในประเทศญ่ีปุ่ น ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญาบริษทัจะตอ้งช าระเงินมดัจ าบางส่วน และจะช าระเงินเต็ม
จ านวนเม่ือมีการเบิกสินค้าจากบริษั ทตัวแทนบริษัทยงัคงเหลือความเส่ียงและผลตอบแทนทั้ งหมดหรือ
บางส่วนท่ีมีสาระส าคญัเก่ียวกบัสินคา้ท่ีอยูภ่ายใตส้ัญญาดงักล่าว สินคา้คงเหลือจะถูกเก็บรักษา บริหารจดัการ 
ภายใตก้ารดูแลของบริษทัตวัแทนท่ีไดรั้บมอบหมายหน้าท่ีจากบริษทัผูข้าย บริษทับนัทึกรายการซ้ือในบญัชี
สินคา้คงเหลือภายใตส้ัญญาซ้ือขายและการส่งมอบกรรมสิทธ์ิสินคา้และการบริหาร และเจา้หน้ีการคา้ภายใต้
สัญญาซ้ือขายและการส่งมอบกรรมสิทธ์ิสินคา้และการบริหารแสดงไวใ้นงบแสดงฐานะการเงิน  

 
22. หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 
 

 หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 

2563 
31 ธนัวาคม 

2562 
30 มิถุนายน 

2563 
31 ธนัวาคม 

2562 
จ านวนเงินขั้นต ่าท่ีจะตอ้งจ่าย 97,305 4,438 68,361 1,393 

หกั  ดอกเบ้ียรอตดับญัชี (8,263) (303) (4,447) (64) 

มูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีจะตอ้งจ่าย 89,042 4,135 63,914 1,329 
หกั  ส่วนท่ีครบก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  (33,291) (2,332) (25,812) (649) 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าส่วนท่ีครบก าหนด 
   ช าระเกินกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 55,751 1,803 38,102 680 
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บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดท้ าสัญญาขายและเช่ากลบัคืนส าหรับเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ จ านวนเงินรวม 58.9 ลา้น
บาท โดยมีสัญญาเช่า 5 ปี เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ภายใตส้ัญญาขายและเช่ากลบัคืนทั้งหมด ณ วนัท่ี 30 
มิถุนายน 2563 ไม่มีมูลค่าตามบญัชีสุทธิ (ปี 2562 จ านวน 1.5 ลา้นบาท) 
 

กลุ่มบริษทัไดเ้ขา้ท าสัญญาเช่าท่ีดิน พื้นท่ีอาคาร และยานพาหนะ เพื่อใช้ในการด าเนินงานของกิจการ อายุ

ของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉล่ียประมาณ 3 ถึง 5 ปี 

23. ประมาณการหนีสิ้นไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนักงาน 
 
รายการเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังานส าหรับงวดหก
เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 ดงัน้ี 

  หน่วย : พนับาท 
 

งบการเงินรวม 
งบการเงินเฉพาะ

กิจการ 

ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน  
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 360,919 306,174 

รับรู้ในก าไรขาดทุน   
ตน้ทุนบริการปัจจุบนัและดอกเบ้ีย 17,155 14,590 
อื่นๆ   
ผลประโยชน์จ่ายโดยโครงการ (796) (685) 

ประมาณการหนีสิ้นส าหรับผลประโยชน์พนักงาน  
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563  377,278 320,079 

   

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 รับรู้ใน
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ มีดงัน้ี 

  หน่วย : พนับาท 

 
งบการเงินรวม 

งบการเงินเฉพาะ
กิจการ 

ตน้ทุนขาย 12,329 10,371 
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย  697 621 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 4,129 3,598 

รวม  17,155 14,590 



 

 

 

52 
 

24. ภาระหนีสิ้นภายใต้แผนฟ้ืนฟูกิจการและความคืบหน้าการด าเนินการตามแผน 
 
24.1  ภาระหนีสิ้นภายใต้แผนฟ้ืนฟู 

 
บริษทับนัทึกภาระหน้ีสินภายใตแ้ผนฟ้ืนฟูดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 แสดงดงัน้ี 
 

  หน่วย : พนับาท 

 
งบการเงินรวม 

งบการเงินเฉพาะ
กิจการ 

หน้ีสินภายใตแ้ผนฟ้ืนฟูส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 131,412 131,412 
หน้ีสินภายใตแ้ผนฟ้ืนฟูส่วนท่ีถึงก าหนดช าระเกินหน่ึงปี 29,414,448 29,422,439 

รวม  29,545,860 29,553,851 

 
รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีภาระหน้ีสินภายใตแ้ผนฟ้ืนฟูท่ีแสดงดว้ยมูลค่ายุติธรรมส าหรับงวดหกเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 มีดงัน้ี 

  หน่วย : พนับาท 

 
งบการเงินรวม 

งบการเงิน 
เฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  56,993,174 57,001,165 
ปรับปรุงใหเ้ป็นมูลค่ายติุธรรมจากการน า   
    TFRS 9 มาถือปฏิบติั (หมายเหตุขอ้ 7) (26,384,253) (26,384,253) 

ยอดคงเหลือตามมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 30,608,921 30,616,912 

รับรู้ดอกเบ้ียจ่ายตามอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 909,030 909,030 

จ่ายช าระ (340,562) (340,562) 

การเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรม (1,631,529) (1,631,529) 

ยอดคงเหลือตามมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 29,545,860 29,553,851 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

53 
 

รายการเคล่ือนไหวภาระหน้ีตามแผนฟ้ืนฟูกิจการ (คร้ังท่ี1) 
 

หน่วย : พนับาท 

ภาระหน้ีตามแผนส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

กลุ่ม 

เงินต้น ดอกเบีย้ 

เงินต้นคงเหลือ  

ณ 31 ธันวาคม  

2561 

จ่ายช าระ เงินต้นคงเหลือ  

ณ 31 ธันวาคม  

2562 

ดอกเบีย้ค้างจ่าย

คงเหลือ  

ณ 31 ธันวาคม 2561 

ดอกเบีย้ 

ตามแผน 
จ่ายจริง 

ดอกเบีย้ค้างจ่าย

คงเหลือ  

ณ 31 ธันวาคม 2562 จ่ายตามแผน  จ่ายจริง 

1  6,703,591   (812,991)  (812,991)  5,890,600   1,552,035   393,797   (31,834)  1,913,998  

2  12,007,431   (209,127)  (209,127)  11,798,304   3,212,899   119,772   (11,977)  3,320,694  

3  3,733,341   (65,157)  (65,157)  3,668,184   819,981   37,239   (3,724)  853,496  

4  24,240,094   (469,745)  (469,745)  23,770,349   3,091,292   230,800   (23,081)  3,299,011  

5  1,522,509   (26,517)  (26,517)  1,495,992   270,607   15,187   (1,519)  284,275  

6  104,046   (34,682)  (34,682)  69,364   -     -     -     -    

7  7,991   -     -     7,991   -     -     -     -    

12  10,477   (80)  (80)  10,397   -     -     -     -    

ยอดคงเหลือ         

     ณ 31 ธันวาคม 2562  48,329,480   (1,618,299)  (1,618,299)  46,711,181   8,946,814   796,795   (72,135)  9,671,474  

 
หน่วย : พนับาท 

ภาระหน้ีตามแผนส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 

กลุ่ม 

เงินต้น ดอกเบีย้ 

เงินต้นคงเหลือ  

ณ 31 ธันวาคม  

2562 

จ่ายช าระ 
เงินต้นคงเหลือ  

ณ 30 มิถุนายน 

2563 

ดอกเบีย้ค้างจ่าย

คงเหลือ  

ณ 31 ธันวาคม 2562 

ดอกเบีย้ 

ตามแผน 
จ่ายจริง 

ดอกเบีย้ค้างจ่าย

คงเหลือ  

ณ 30 มิถุนายน 2563 จ่ายตามแผน  จ่ายจริง 

1  5,890,600   (406,495)  (135,498)  5,755,102   1,913,998   179,362   (14,513)  2,078,847  

2  11,798,304   (124,654)  (41,551)  11,756,753   3,320,694   58,997   (5,884)  3,373,807  

3  3,668,184   (38,838)  (12,946)  3,655,238   853,496   18,343   (1,829)  870,010  

4  22,085,131   (279,999)  (93,333)  21,991,798   3,299,011   116,455   (11,603)  3,403,863  

5  1,495,992   (15,806)  (5,269)  1,490,723   284,275   7,481   (746)  291,010  

6  69,364   (17,341)  (5,780)  63,584   -     -     -     -    

7  7,991   -     -     7,991   -     -     -     -    

12  10,397   (40)  (13)  10,384   -     -     -     -    

ยอดคงเหลือ         

     ณ 30 มิถุนายน 2563  45,025,963   (883,173)  (294,390)  44,731,573   9,671,474   380,638   (34,575)  10,017,537  



 

 

 

54 
 

24.2  แผนฟ้ืนฟูกิจการ และความคืบหน้าการด าเนินการตามแผนฟ้ืนฟู 
 
เม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 2558 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติให้บริษัทยื่นค าร้องเพื่อขอฟ้ืนฟูกิจการต่อศาล
ลม้ละลายกลาง ต่อมาวนัท่ี 10 มีนาคม 2559 ศาลลม้ละลายกลางไดมี้ค าสั่งใหบ้ริษทัฟ้ืนฟูกิจการและตั้งบริษทั
เป็นผูท้  าแผนฟ้ืนฟูกิจการ (“ผูท้  าแผน”) โดยไดมี้การประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2559  
 
ณ วนัท่ี 15 กันยายน 2559 เจ้าพนักงานพิทกัษ์ทรัพยไ์ด้จัดประชุมเจ้าหน้ีเพื่อพิจารณาแผน และท่ีประชุม
เจา้หน้ีไดมี้มติพิเศษยอมรับแผนฟ้ืนฟูกิจการ (“แผน”) และมีมติตั้งเจา้หน้ีจ านวน 3 รายประกอบดว้ย ธนาคาร
ไทยพาณิชย ์จ ากัด (มหาชน),  ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) และธนาคารทิสโก ้จ ากดั (มหาชน) เป็น
กรรมการเจา้หน้ี 
 
ณ วันท่ี 15 ธันวาคม 2559 ศาลล้มละลายกลางได้มีค าสั่งเห็นชอบด้วยแผนฟ้ืนฟู กิจการฉบับลงวันท่ี  
14 กรกฎาคม 2559 (แกไ้ขแผนฉบบัท่ี 1 เพิ่มเติม โดยท่ีประชุมเจา้หน้ีเม่ือวนัท่ี 15 กนัยายน 2559) (แผนฉบบั
ท่ี 1) ซ่ึงแผนก าหนดใหบ้ริษทัเป็นผูบ้ริหารแผน  
 
ต่อมาบริษัทหยุดช าระหน้ีเงินต้นตามแผนตั้ งแต่เดือนมีนาคม 2563 (โดยดอกเบ้ียตามแผนยงัคงช าระ
ตามปกติ) และบริษทัไดย้ืน่ค าร้องขอแกไ้ขแผน เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2563 ต่อเจา้พนกังานพิทกัษท์รัพย ์
 
ต่อมาเม่ือ วนัท่ี 18 มิถุนายน 2563 เจา้พนักงานพิทกัษ์ทรัพยไ์ดจ้ดัประชุมเจา้หน้ี และท่ีประชุมเจา้หน้ีส่วน
ใหญ่ได้มีมติเห็นชอบดว้ยค าร้องขอแก้ไขแผน (แผนฟ้ืนฟูกิจการ ฉบับลงวนัท่ี 14 กรกฎาคม 2559 แก้ไข
เพิ่มเติมโดยท่ีประชุมเจา้หน้ีเม่ือวนัท่ี 18 มิถุนายน 2563) (“แผนฉบบั ท่ี 2”) โดยปัจจุบนัอยู่ระหว่างรอความ
เห็นชอบจากศาลลม้ละลายกลาง 
 
สาระส าคญัของแผนฟ้ืนฟูกิจการคร้ังท่ี 1 และคร้ังท่ี 2 มีดงัน้ี 
 
1. การจัดกลุ่มเจ้าหนี ้

ในแผนฟ้ืนฟูกิจการไดจ้ดัแบ่งกลุ่มเจา้หน้ีท่ียื่นค าร้องขอรับช าระหน้ีออกเป็นกลุ่มรวม 13 กลุ่ม แบ่งเป็น
ภาระหน้ีเงินบาทจ านวน 33,849.9 ลา้นบาท และเป็นเงินตราต่างประเทศสกุลเงินเหรียญสหรัฐจ านวน 
990.9 ล้านเหรียญสหรัฐ สกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิงจ านวน 4.6 ล้านปอนด์สเตอร์ลิง และสกุลเงินยูโร
จ านวน 0.1 ล้านยูโร (คิดค านวณเป็นสกุลเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีศาลมีค าสั่งให้ฟ้ืนฟู
กิจการ วนัท่ี 10 มีนาคม 2559 ซ่ึงในวนัดงักล่าวอตัราแลกเปล่ียน 1 เหรียญสหรัฐ เท่ากบั 35.4546 บาท 1 
ปอนด์สเตอร์ลิง เท่ากบั 50.5173 บาท และ 1 ยูโร เท่ากับ 39.0923 บาท รวมเป็นจ านวน 69,220.2 ล้าน
บาท) โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
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เจ้าหนี้
กลุ่มที ่ 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 เจา้หน้ีภาระค ้าประกนัการช าระหน้ีเงินกู ้  28,006,355   1,865,495   29,871,850  
5 เจา้หน้ีผูจ้  าหน่ายวตัถุดิบหลกั   1,592,058   172,264  1,764,322  
6 เจา้หน้ีหน่วยงานราชการและภาครัฐ  177,397   204,022   381,419 
7 เจา้หน้ีท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั  872,574   587   873,161  
8 เจา้หน้ีการคา้  15,110   387   15,497  
9 เจา้หน้ีตามสัญญาค ้าประกนัร่วม  3,545,460   224,786   3,770,246  

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

ปฏิบติัตามสัญญา 
 279,391 -  279,391  

12 เจา้หน้ีค่าธรรมเนียมในการให้บริการตามสัญญา
วา่จา้งท่ีปรึกษา 

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

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

 
หมายเหตุ : เจา้หน้ีทุกรายท่ียื่นขอรับช าระหน้ีในการฟ้ืนฟูกิจการต่อเจา้พนักงานพิทกัษ์ทรัพยจ์ะไดรั้บ
ช าระหน้ีตามแผนน้ีภายใตข้อ้ก าหนดและเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นแผนก็ต่อเม่ือเจา้พนกังานพิทกัษท์รัพย์
หรือศาลลม้ละลาย หรือศาลฎีกา (แลว้แต่กรณี) มีค าสั่งถึงท่ีสุดใหไ้ดรั้บช าระหน้ี 
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2. การปรับโครงสร้างทุน 
 

ณ วนัท่ีศาลมีค าสั่งให้ฟ้ืนฟูกิจการ บริษทัมีทุนจดทะเบียนจ านวน 50,263.7 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้น
สามญัจ านวน 50,263.7 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท โดยเป็นทุนช าระแลว้จ านวน 32,166.3 ลา้น
บาท และเป็นทุนท่ียงัมิได้เรียกช าระจ านวน  18,097.4 ล้านบาท ซ่ึงผู ้บริหารแผนจะด าเนินการปรับ
โครงสร้างทุนดงักล่าวตามล าดบั ดงัน้ี 
 
2.1 การลดทุนจดทะเบียนที่ยังมิได้จัดสรร 

 
ภายใน 90 วนันับจากวนัท่ีศาลมีค าสั่งเห็นชอบด้วยแผน ด าเนินการลดทุนจดทะเบียนท่ียงัมิได้
จดัสรรของบริษทัโดยวิธีการลดหุ้นท่ียงัไม่ไดเ้รียกช าระจ านวน 18,097.4 ลา้นหุ้น จะท าให้บริษทัมี
ทุนจดทะเบียนและทุนช าระแลว้จ านวน 32,166.3 ลา้นบาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจ านวน 32,166.3 
ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 
 
เม่ือวนัท่ี 23 ธันวาคม 2559 บริษทัไดย้ื่นค าร้องต่อศาลลม้ละลายกลางขอแกไ้ขหนงัสือบริคณฑส์นธิ
ของบริษทัส าหรับการลดทุนจดทะเบียนโดยการยกเลิกหุ้นท่ียงัไม่ไดอ้อกจ าหน่าย และเม่ือวนัท่ี 22 
กุมภาพนัธ์ 2560 ศาลไดมี้ค าสั่งอนุญาตใหบ้ริษทัแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ  เป็นการยกเลิกหุน้ท่ียงั
ไม่ได้ออกจ าหน่าย 18,097,401,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท การลดทุนท าให้ทุนจด
ทะเบียนของบริษทัลดลงจาก 50,263.7 ลา้นบาท เป็น 32,166.3 ลา้นบาท บริษทัได้จดทะเบียนลด
ทุนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม 2560  

 
2.2   การลดทุนจดทะเบียนโดยการลดจ านวนหุ้น 

 
ภายใน 90 วนันบัจากวนัท่ีศาลมีค าสั่งเห็นชอบดว้ยแผน ด าเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัจาก
ทุนจดทะเบียน 32,166.3 ลา้นบาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวนประมาณ 1,109 ลา้นบาท โดยการลด
จ านวนหุ้นสามัญของบริษัทในสัดส่วนจ านวนหุ้นของผูถื้อหุ้นเดิมประมาณ 29 หุ้น เป็น 1 หุ้น 
ภายหลงัการด าเนินการดงักล่าว บริษทัจะมีทุนจดทะเบียนและทุนช าระแลว้จ านวนประมาณ 1,109 
ลา้นบาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจ านวนประมาณ 1,109 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท  

 
เม่ือวนัท่ี 19 เมษายน 2560 บริษทัไดย้ื่นค าร้องต่อศาลลม้ละลายกลางขอแกไ้ขหนงัสือบริคณฑส์นธิ
ของบริษทัส าหรับการลดทุนโดยการลดจ านวนหุ้นของบริษทั และเม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2560 ศาล
ไดมี้ค าสั่งอนุญาตให้บริษทัแกไ้ขหนังสือบริคณห์สนธิ เป็นการลดหุ้นสามญั 31,053,243,844 หุ้น 
มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท การลดทุนท าใหทุ้นจดทะเบียนของบริษทัลดลงจาก 32,166.3 ลา้นบาท 
เป็น 1,113.0 ลา้นบาท บริษทัไดจ้ดทะเบียนลดทุนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 13 กรกฎาคม 
2560  
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2.3   การเพิม่ทุนจดทะเบียนเพือ่ท าการแปลงหน้ีเป็นทุน คร้ังที่ 1 

 
ภายใน 90 วนันบัจากวนัท่ีศาลมีค าสั่งเห็นชอบดว้ยแผน ด าเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนและเพิ่มทุน
ช าระแลว้ของบริษทัอีกจ านวน 10,000 ลา้นบาทโดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนอีกจ านวน 10,000 
ลา้นหุ้น เพื่อรองรับการแปลงหน้ีเป็นทุนให้กบัเจา้หน้ีกลุ่มท่ี 2 และ/หรือกลุ่มท่ี 3 และ/หรือกลุ่มท่ี 4 
ตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นแผน ในราคาแปลงหน้ีเป็นทุนหุ้นละ 0.05 บาท ต่อ 1 หุ้น ภายหลงัการ
ด าเนินการดงักล่าว บริษทัจะมีทุนจดทะเบียนจ านวนประมาณ 11,109 ลา้นบาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั
ท่ีออกและเรียกช าระแล้วจ านวนประมาณ 11,109 ล้านหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท ทั้ งน้ี 
สามารถขยายระยะเวลาในการด าเนินการลดทุนจดทะเบียนท่ียงัมิไดจ้ดัสรร ลดทุนจดทะเบียนโดย
ลดจ านวนหุ้น และเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อท าการแปลงหน้ีเป็นทุน คร้ังท่ี 1 ดงักล่าวขา้งตน้ออกไป
ไดอี้กไม่เกิน 90 วนั 

 
เม่ือวนัท่ี 24 กรกฎาคม 2560 บริษทัยื่นค าร้องต่อศาลลม้ละลายกลางขอแกไ้ขหนงัสือบริคณฑ์สนธิ
ของบริษัทส าหรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อท าการแปลงหน้ีเป็นทุนคร้ังท่ี 1 และเม่ือวนัท่ี 21 
กันยายน 2560 ศาลได้มีค าสั่งอนุญาตให้บริษัทแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ เป็นการเพิ่มทุนจด
ทะเบียน10,000,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท การเพิ่มทุนท าให้ทุนจดทะเบียนของ
บริษัทเพิ่มขึ้ นจาก 1,113.0 ล้านบาท เป็น 11,113.0 ล้านบาท บริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับ
กระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 19 ตุลาคม 2560 

 
บริษทัไดท้ าการแปลงหน้ีเป็นทุนคร้ังท่ี 1 ตามท่ีก าหนดไวใ้นแผนฟ้ืนฟูกิจการให้กบัเจา้หน้ี โดย
ออกหุ้นสามญัใหม่จ านวน 10,000,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท ให้กบัเจา้หน้ีท่ีแสดง
ความประสงค์จ านวน 4 ราย ในราคาหุ้นละ 0.05 บาท เป็นจ านวนเงิน 500 ลา้นบาท และบริษทัได้
ยืน่แกไ้ขหนงัสือบริคณฑส์นธิของบริษทัแลว้ เม่ือวนัท่ี 28 มีนาคม 2561 
 

2.4   การเพิม่ทุนจดทะเบียนเพือ่ท าการแปลงหน้ีเป็นทุน คร้ังที่ 2 
 

ภายหลงัจากด าเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อท าการแปลงหน้ีเป็นทุน คร้ังท่ี 1 แลว้เสร็จ ในกรณีท่ี
เจา้หน้ีท่ีอาจได้รับการแปลงหน้ีเป็นทุนคร้ังท่ี 2 จะได้รับช าระหน้ีด้วยหุ้นสามญัของบริษทัตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นแผน ผูบ้ริหารแผนมีหน้าท่ีด าเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนและเพิ่มทุนช าระ
แลว้ของบริษทัโดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุน มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาทในจ านวนท่ีเพียงพอ เพื่อ
รองรับการแปลงหน้ีเป็นทุนให้กบัเจา้หน้ีท่ีอาจไดรั้บการแปลงหน้ีเป็นทุนคร้ังท่ี 2 ทุกราย โดยใหใ้ช้
ราคาแปลงหน้ีเป็นทุนท่ีราคาตลาดต่อหุ้น (ราคาตลาดในวนัท่ีเจา้หน้ีไดแ้จง้ความประสงคเ์สนอขอ
แปลงหน้ีเป็นทุนดงักล่าว กรณีไม่มีราคาตลาดให้ใชร้าคาแปลงหน้ีเป็นทุนท่ี 0.05 บาท ต่อหุ้น)  ใน
การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนเพื่อช าระหน้ีให้แก่เจา้หน้ีดงักล่าวขา้งตน้ บริษทัสามารถพิจารณาจด
ทะเบียนเพิ่มทุนช าระแลว้ดงักล่าวภายในคร้ังเดียวหรือหลายคร้ัง  
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2.5   การเพิม่ทุนจดทะเบียนเพือ่ท าการแปลงหน้ีเป็นทุนให้กับเจ้าหน้ีกลุ่มที ่7 กลุ่มที ่9 และกลุ่มที ่12 
 

ภายใตห้ลกัการช าระหน้ีของเจา้หน้ีตามแผนน้ี ผูบ้ริหารแผนมีหน้าท่ีด าเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียน
และเพิ่มทุนช าระแลว้ของบริษทัโดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุน มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท เพื่อ
รองรับการแปลงหน้ีเป็นทุนให้กบัเจา้หน้ีกลุ่มท่ี 7 กลุ่มท่ี 9 และกลุ่มท่ี 12 ของแผน ในราคาแปลง
หน้ีเป็นทุนหุ้นละ 0.05 บาท ต่อ 1 หุ้น ตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดไวใ้นแผน ในการจดัสรรหุ้นสามญั
เพิ่มทุนเพื่อช าระหน้ีให้แก่เจา้หน้ีดงักล่าวขา้งตน้ บริษทัสามารถพิจารณาจดทะเบียนเพิ่มทุนช าระ
แลว้ดงักล่าวภายในคร้ังเดียวหรือหลายคร้ัง  

 
3. การช าระหนีต้ามกลุ่มของเจ้าหนี ้

 
3.1  เจ้าหน้ีกลุ่มที่ 1 (เจ้าหนี้มีประกัน)  
 
3.1.1 ภาระหน้ีเงินตน้คงคา้งจ านวน 9,780.6 ลา้นบาท จะไดรั้บช าระจากกระแสเงินสดเพื่อการช าระหน้ี 

และ/หรือ กระแสเงินสดส่วนเกิน โดยเจา้หน้ีจะไดรั้บการผอ่นช าระหน้ีดงักล่าวเป็นรายเดือน รวม 
144 เดือน (เร่ิมนบัเดือนถดัจากเดือนท่ีศาลมีค าสั่งเห็นชอบดว้ยแผนเป็นเดือนท่ี 1) 

 
3.1.2 (ก) นบัถดัจากวนัท่ีศาลมีค าสั่งใหฟ้ื้นฟูกิจการจนถึงวนัท่ีศาลมีค าสั่งเห็นชอบดว้ยแผน เจา้หน้ีกลุ่ม

ท่ี 1 จะไดรั้บดอกเบ้ียระหวา่งกาลจากเงินตน้คงคา้งดงักล่าว ในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปีโดยใหต้ั้งพกั
ไวเ้พื่อรอการช าระในเดือนท่ี 144 

  (ข) นับถดัจากวนัท่ีศาลมีค าสั่งเห็นชอบด้วยแผนเป็นต้นไป จนกว่าจะไดรั้บช าระหน้ีครบถว้น 
เจา้หน้ีกลุ่มท่ี 1 จะไดรั้บดอกเบ้ียใหม่จากเงินตน้คงคา้งดงักล่าว ในอตัรา MLR ต่อปี โดยเจา้หน้ีจะ
ไดรั้บช าระดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 0.5 ต่อปี ส าหรับดอกเบ้ียตั้งพกัซ่ึงเป็นส่วนต่างของดอกเบ้ีย
ใหม่และดอกเบ้ียท่ีช าระจริงใหร้อการช าระในเดือนท่ี 144 

 
3.1.3 ในกรณีท่ีบริษัทได้ท าการแปลงหน้ีเป็นทุนคร้ังท่ี 2 ให้กับเจ้าหน้ี เจ้าหน้ีกลุ่มน้ีจะได้รับช าระ

ดอกเบ้ียนับถัดจากวนัท่ีมีการแปลงหน้ีเป็นทุนคร้ังท่ี 2 เป็นต้นไป จนกว่าจะได้รับช าระหน้ี
ครบถว้น ในอตัรา MLR ต่อปี 

 
3.1.4 เม่ือเจา้หน้ีกลุ่มท่ี 1 ไดรั้บช าระหน้ีเงินตน้ครบถว้นตามท่ีก าหนดไวใ้นแผน รวมถึงกรณีท่ีเจา้หน้ี

ได้รับช าระหน้ีก่อนก าหนดทั้ งจ านวน หรือบริษัทได้ท าการแปลงหน้ีเป็นทุน คร้ังท่ี 2 ให้กับ
เจ้าหน้ีท่ีอาจได้รับการแปลงหน้ีเป็นทุนคร้ังท่ี 2 แล้ว เจ้าหน้ีกลุ่มน้ีตกลงจะลดหน้ี ดอกเบ้ีย
ระหว่างกาลและดอกเบ้ียตั้งพกัในอตัราร้อยละ 50 ของดอกเบ้ียระหว่างกาลและดอกเบ้ียตั้งพกั
ดงักล่าว  
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3.1.5 ส าหรับดอกเบ้ียคงคา้งจ านวน 8.8 ลา้นบาท ดอกเบ้ียระหว่างกาลส่วนท่ีเหลือ และดอกเบ้ียตั้งพกั

ส่วนท่ีเหลือจากขอ้ 3.1.4 เจา้หน้ีกลุ่มท่ี 1 จะไดรั้บช าระคืนในเดือนท่ี 144 เวน้แต่ ในกรณีท่ีบริษทั
ได้ช าระคืนหน้ีเงินต้นให้เจ้าหน้ีกลุ่มท่ี 2 กลุ่มท่ี 3 กลุ่มท่ี 4 และกลุ่มท่ี 5 ครบถ้วนแล้วในปีใด 
บริษทัจะช าระหน้ีดอกเบ้ียคงคา้ง ดอกเบ้ียระหวา่งกาลส่วนท่ีเหลือ และดอกเบ้ียตั้งพกัส่วนท่ีเหลือ 
ใหเ้จา้หน้ีกลุ่มท่ี 1 ภายในปีดงักล่าว 

 
3.1.6 นอกจากน้ี ในระหว่างการช าระหน้ีตามแผน เจา้หน้ีกลุ่มท่ี 1 ซ่ึงมีหุ้นท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของบริษทั

เป็นหลกัประกนั สามารถเลือกรับช าระหน้ีดว้ยวิธีการโอนหุ้นช าระหน้ีเงินตน้คงคา้งและดอกเบ้ีย
คงคา้งทั้งจ านวนได ้โดยเจา้หน้ีรายดงักล่าวยนิยอมลดหน้ีดอกเบ้ียระหว่างกาล และดอกเบ้ียตั้งพกั 
ทั้งจ านวนใหท้นัทีในวนัท่ีไดท้ าการโอนหุน้ช าระหน้ีให้กบัเจา้หน้ีแลว้  

 
แผนฉบับที่ 2 
เน่ืองจากเจา้หน้ีในกลุ่มน้ีไดรั้บช าระหน้ีแลว้บางส่วน ณ วนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2563 เจา้หน้ีกลุ่มท่ี 1 มีภาระ
หน้ีเงินตน้คงคา้งคงเหลือจ านวน  5,755.1 ลา้นบาท ดงันั้นสาระของขอ้ 3.1.1 ขา้งตน้ ปรับปรุงเป็น  
 
“3.1.1 ภาระหน้ีเงินตน้คงคา้งจ านวน 5,755.1 ลา้นบาท จะไดรั้บช าระจากกระแสเงินสดเพื่อการช าระหน้ี 

และ/หรือ กระแสเงินสดส่วนเกิน โดยเจา้หน้ีจะไดรั้บการผอ่นช าระหน้ีดงักล่าวเป็นรายเดือน เร่ิม
ช าระหน้ีเดือนแรกภายในวนัท าการสุดทา้ยของเดือนมีนาคม 2564 รวม 118 งวด”  

 
3.2  เจ้าหนีก้ลุ่มที่ 2, 3, 4 และ 5 
 
3.2.1 เจา้หน้ีกลุ่มท่ี 2 (เจา้หน้ีสถาบนัการเงิน ในภาระหน้ีส่วนท่ีเกินกว่ามูลค่าหลกัประกนั) ภาระหน้ี

เงินตน้คงคา้งจ านวน 2,319.2 ล้านบาท จะได้รับช าระจากกระแสเงินสดเพื่อการช าระหน้ี และ/
หรือ กระแสเงินสดส่วนเกิน โดยเจา้หน้ีจะไดรั้บการผ่อนช าระหน้ีเงินตน้ดงักล่าวเป็นรายเดือน 
รวม 144 เดือน (เร่ิมนับเดือนถดัจากเดือนท่ีศาลมีค าสั่งเห็นชอบดว้ยแผนเป็นเดือนท่ี 1) และหน้ี
เงินต้นคงคา้งจ านวน 10,149.1 ล้านบาท จะได้รับช าระภายในเดือนท่ี 144 จากเงินเพิ่มทุนและ
หรือเงินกูใ้หม่ (Refinance) และหรือกระแสเงินสดส่วนเกิน 

 
3.2.2 เจา้หน้ีกลุ่มท่ี 3 (เจา้หน้ีสถาบนัการเงินซ่ึงเป็นเจา้หน้ีร่วมตามสัญญาปรับโครงสร้างหน้ี) ภาระหน้ี

เงินตน้คงคา้งจ านวน 722.6 ลา้นบาท จะไดรั้บช าระจากกระแสเงินสดเพื่อการช าระหน้ี และ/หรือ 
กระแสเงินสดส่วนเกิน โดยเจา้หน้ีจะได้รับการผ่อนช าระหน้ีเงินตน้ดงักล่าวเป็นรายเดือน รวม 
144 เดือน (เร่ิมนบัเดือนถดัจากเดือนท่ีศาลมีค าสั่งเห็นชอบดว้ยแผนเป็นเดือนท่ี 1) และหน้ีเงินตน้
คงคา้งจ านวน 3,246.0 ลา้นบาท จะไดรั้บช าระภายในเดือนท่ี 144 จากเงินเพิ่มทุนและหรือเงินกู้
ใหม่ (Refinance) และหรือกระแสเงินสดส่วนเกิน  
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3.2.3 เจา้หน้ีกลุ่มท่ี 4 (เจา้หน้ีภาระค ้าประกนัการช าระหน้ีเงินกู)้ภาระหน้ีเงินตน้คงคา้งจ านวน 5,209.4 

ลา้นบาท จะไดรั้บช าระจากกระแสเงินสดเพื่อการช าระหน้ี และ/หรือ กระแสเงินสดส่วนเกิน โดย
เจา้หน้ีจะได้รับการผ่อนช าระหน้ีเงินตน้ดังกล่าวเป็นรายเดือน รวม 144 เดือน (เร่ิมนับเดือนถดั
จากเดือนท่ีศาลมีค าสั่งเห็นชอบด้วยแผนเป็นเดือนท่ี 1) และหน้ีเงินต้นคงคา้งจ านวน 22,796.9 
ลา้นบาท จะไดรั้บช าระภายในเดือนท่ี 144 จากเงิน  เพิ่มทุนและหรือเงินกูใ้หม่ (Refinance) และ/
หรือกระแสเงินสดส่วนเกิน 

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

ไดรั้บช าระจากกระแสเงินสดเพื่อการช าระหน้ี และ/หรือ กระแสเงินสดส่วนเกิน โดยเจา้หน้ีจะ
ไดรั้บการผ่อนช าระหน้ีเงินตน้ดงักล่าวเป็นรายเดือน รวม 144 เดือน (เร่ิมนบัเดือนถดัจากเดือนท่ี
ศาลมีค าสั่งเห็นชอบด้วยแผนเป็นเดือนท่ี 1) และหน้ีเงินต้นคงคา้งจ านวน 1,300.3 ลา้นบาท จะ
ไดรั้บช าระภายในเดือนท่ี 144 จากเงินเพิ่มทุนและ/หรือเงินกูใ้หม่ (Refinance) และ/หรือกระแส
เงินสดส่วนเกิน ทั้งน้ี หากเจา้หน้ีกลุ่มท่ี 5 มีภาระหน้ีคา้งช าระอยู่กบับริษทัให้ผูบ้ริหารแผนหัก
กลบลบหน้ีกบัจ านวนหน้ีดงักล่าวก่อนท าการช าระหน้ี 

 
3.2.5 นบัถดัจากวนัท่ีศาลมีค าสั่งให้ฟ้ืนฟูกิจการจนถึงวนัท่ีศาลมีค าสั่งเห็นชอบดว้ยแผน เจา้หน้ีกลุ่ม ท่ี 

2, 3, 4 และ 5 จะไดรั้บดอกเบ้ียระหว่างกาลจากเงินตน้คงคา้งดงักล่าว โดยดอกเบ้ียดงักล่าว ให้ตั้ง
พกัไวเ้พื่อรอการช าระในเดือนท่ี 144 และนบัถดัจากวนัท่ีศาลมีค าสั่งเห็นชอบดว้ยแผนเป็นตน้ไป 
จนกว่าจะไดรั้บช าระหน้ีครบถว้น เจา้หน้ีกลุ่มท่ี 2, 3, 4 และ 5 จะไดรั้บดอกเบ้ีย ใหม่จากเงินตน้
คงคา้งดงักล่าว ดงัน้ี  
เดือนท่ี 1 – เดือนท่ี 60 ร้อยละ 1.00 ต่อปี  
เดือนท่ี 61 – เดือนท่ี 84  ร้อยละ 1.75  ต่อปี 
เดือนท่ี 85 – เดือนท่ี 96  ร้อยละ 2.00 ต่อปี 
เดือนท่ี 97 – เดือนท่ี 108 ร้อยละ 2.25 ต่อปี 
เดือนท่ี 109 – เดือนท่ี 120 ร้อยละ 2.50 ต่อปี 
เดือนท่ี 121 – เดือนท่ี 144  ร้อยละ 2.75 ต่อปี 

 
ทั้งน้ี เจา้หน้ีจะไดรั้บช าระดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 0.1 ต่อปี ส าหรับดอกเบ้ียตั้งพกัซ่ึงเป็นส่วนต่าง
ของดอกเบ้ียใหม่และดอกเบ้ียท่ีช าระจริงใหร้อการช าระในเดือนท่ี 144  

 
3.2.6 เจ้าหน้ีกลุ่มท่ี 2 และ 4 จะได้รับช าระหน้ีเงินต้นคงคา้งบางส่วนด้วยหุ้นสามญัของบริษทั และ

เจา้หน้ีกลุ่มท่ี 3 มีสิทธิท่ีจะเลือกรับช าระหน้ีเงินต้นบางส่วนด้วยหุ้นสามัญของบริษทัด้วยการ
แปลงหน้ีเป็นทุนคร้ังท่ี 1 ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีก าหนดไวใ้นแผน 
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3.2.7 เจา้หน้ีกลุ่มท่ี 2, 3, 4 และ 5 มีสิทธิแจง้ให้บริษทัทราบว่าประสงค์จะรับช าระหน้ีเงินตน้ ดว้ยหุ้น
สามญัของบริษทัโดยการแปลงหน้ีเป็นทุนคร้ังท่ี 2 ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีก าหนดไวใ้นแผน  

 
3.2.8 ในกรณีท่ีบริษัทได้ท าการแปลงหน้ีเป็นทุนคร้ังท่ี 2 ให้กับเจ้าหน้ีแล้ว หากยงัมีเงินต้นคงค้าง

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

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

1,865.5 ลา้นบาท และ 172.3 ลา้นบาท ตามล าดบั รวมถึงดอกเบ้ียระหว่างกาล และดอกเบ้ียตั้งพกั 
ทั้งจ านวน ในกรณีท่ีไดรั้บช าระหน้ีเงินตน้ครบถว้นตามท่ีก าหนดไวใ้นแผน รวมถึงกรณีท่ีเจา้หน้ี
ไดรั้บช าระหน้ีก่อนก าหนดทั้งจ านวน หรือไดรั้บการแปลงหน้ีเป็นทุนคร้ังท่ี 2 ตามหลกัเกณฑ์
และวิธีการท่ีก าหนดไวใ้นแผนแลว้ 

 
3.2.10 เน่ืองจากภาระหน้ีในเจา้หน้ีกลุ่มท่ี 4 ใชสิ้ทธิเรียกร้องต่อบริษทัในฐานะผูค้  ้าประกนัการช าระหน้ี

ของบริษทั สหวิริยาสตีลอินดสัตรี ยูเค จ ากดั ดงันั้น ในกรณีท่ีเจา้หน้ีกลุ่มท่ี 4 ไดรั้บช าระหน้ีจาก
กระบวนการช าระบัญชีของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จ ากัด ในประเทศองักฤษเป็น
จ านวนเงินเท่าใด ให้สิทธิของเจา้หน้ีกลุ่มท่ี 4 ท่ีจะไดรั้บช าระหน้ีจากบริษทัตามแผนฟ้ืนฟูกิจการ
ฉบบัน้ีลดลงเพียงนั้น โดยให้น าเงินท่ีเจา้หน้ีรายนั้นไดรั้บช าระมาลดจ านวนการผ่อนช าระหน้ีเงิน
ตน้ของเจา้หน้ีกลุ่มท่ี 4 ในงวดทา้ยสุดยอ้นขึ้นมาตามล าดบั (Inverse Order) 

 
แผนฉบับที่ 2 

เน่ืองจากเจา้หน้ีในกลุ่มน้ีไดรั้บช าระหน้ีแลว้บางส่วน ณ วนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2563 เจา้หน้ีกลุ่มท่ี 3,4 และ 
5  มีภาระหน้ีเงินตน้คงคา้ง จ านวน 1,603.3 ลา้นบาท 498.5 ลา้นบาท 3,144.6 ลา้นบาท และ 203.3 ลา้น
บาท ตามล าดบั ท่ีจะได้รับช าระจากกระแสเงินสดเพื่อการช าระหน้ี และ/หรือกระแสเงินสดส่วนเกิน  
ดงันั้นสาระของขอ้ 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3 และ 3.2.4 ขา้งตน้ ปรับปรุงเป็น  
 
“3.2.1 เจา้หน้ีกลุ่มท่ี 2 (เจา้หน้ีสถาบนัการเงิน ในภาระหน้ีส่วนท่ีเกินกวา่มูลค่าหลกัประกนั) ภาระหน้ีเงิน

ตน้คงคา้งจ านวน 1,603.3 ลา้นบาท จะไดรั้บช าระจากกระแสเงินสดเพื่อการช าระหน้ี และ/หรือ 
กระแสเงินสดส่วนเกิน โดยเจา้หน้ีจะไดรั้บการผ่อนช าระหน้ีเงินต้นดงักล่าวเป็นรายเดือน เร่ิม
ช าระหน้ีเดือนแรกภายในวนัท าการสุดทา้ยของเดือนมีนาคม 2564 รวม 118 งวด และหน้ีเงินตน้
คงคา้งจ านวน 10,153.4 ลา้นบาท จะไดรั้บช าระภายใน เดือนธันวาคม 2573 จากเงินเพิ่มทุนและ
หรือเงินกูใ้หม่ (Refinance) และหรือ กระแสเงินสดส่วนเกิน”   
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“3.2.2 เจา้หน้ีกลุ่มท่ี 3 (เจา้หน้ีสถาบนัการเงิน ในภาระหน้ีส่วนท่ีเกินกวา่มูลค่าหลกัประกนั) ภาระหน้ีเงิน
ตน้คงคา้งจ านวน 498.5 ล้านบาท จะได้รับช าระจากกระแสเงินสดเพื่อการช าระหน้ี และ/หรือ 
กระแสเงินสดส่วนเกิน โดยเจา้หน้ีจะไดรั้บการผ่อนช าระหน้ีเงินต้นดงักล่าวเป็นรายเดือน เร่ิม
ช าระหน้ีเดือนแรกภายในวนัท าการสุดทา้ยของเดือนมีนาคม 2564 รวม 118 งวด และหน้ีเงินตน้
คงคา้งจ านวน 3,156.7 ล้านบาท จะไดรั้บช าระภายใน เดือนธันวาคม 2573 จากเงินเพิ่มทุนและ
หรือเงินกูใ้หม่ (Refinance) และหรือ กระแสเงินสดส่วนเกิน”   

 
“3.2.3 เจา้หน้ีกลุ่มท่ี 4 (เจา้หน้ีสถาบนัการเงิน ในภาระหน้ีส่วนท่ีเกินกวา่มูลค่าหลกัประกนั) ภาระหน้ีเงิน

ตน้คงคา้งจ านวน 3,144.6 ลา้นบาท จะไดรั้บช าระจากกระแสเงินสดเพื่อการช าระหน้ี และ/หรือ 
กระแสเงินสดส่วนเกิน โดยเจา้หน้ีจะไดรั้บการผ่อนช าระหน้ีเงินต้นดงักล่าวเป็นรายเดือน เร่ิม
ช าระหน้ีเดือนแรกภายในวนัท าการสุดทา้ยของเดือนมีนาคม 2564 รวม 118 งวด และหน้ีเงินตน้
คงคา้งจ านวน 19,901.6 ลา้นบาท จะไดรั้บช าระภายใน เดือนธันวาคม 2573 จากเงินเพิ่มทุนและ
หรือเงินกูใ้หม่ (Refinance) และหรือ กระแสเงินสดส่วนเกิน” 

 
“3.2.4 เจา้หน้ีกลุ่มท่ี 5 (เจา้หน้ีผูจ้  าหน่ายวตัถุดิบหลกั) ภาระหน้ีเงินตน้คงคา้งจ านวน 203.3 ลา้นบาท จะ

ไดรั้บช าระจากกระแสเงินสดเพื่อการช าระหน้ี และ/หรือ กระแสเงินสดส่วนเกิน  โดยเจา้หน้ีจะ
ได้รับการผ่อนช าระหน้ีเงินต้นดังกล่าวเป็นรายเดือน เร่ิมช าระหน้ีเดือนแรกภายในวนัท าการ
สุดทา้ยของเดือนมีนาคม 2564 รวม 118 งวด และหน้ีเงินตน้คงคา้งจ านวน 1,287.4 ลา้นบาท จะ
ไดรั้บช าระภายในเดือนธนัวาคม 2573 จากเงินเพิ่มทุนและ/หรือเงินกูใ้หม่ (Refinance) และ/หรือ
กระแสเงินสดส่วนเกิน ทั้งน้ี หากเจา้หน้ีกลุ่มท่ี 5 มีภาระหน้ีคา้งช าระอยูก่บับริษทัใหผู้บ้ริหารแผน
หกักลบลบหน้ีกบัจ านวนหน้ีดงักล่าวก่อนท าการช าระหน้ี” 

 
แผนฉบับที่ 2 
เน่ืองจากเจา้หน้ีในกลุ่มท่ี 2, 3, 4 และ 5 ได้มีการปรับการตารางการช าระหน้ี ดงันั้นสาระของขอ้ 3.2.5 
และ 3.2.9 ขา้งตน้ ปรับปรุงเป็น  

 
“3.2.5 นับถดัจากวนัท่ีศาลมีค าสั่งให้ฟ้ืนฟูกิจการจนถึงวนัท่ีศาลมีค าสั่งเห็นชอบดว้ยแผน เจา้หน้ีกลุ่ม ท่ี 

2, 3, 4 และ 5 จะไดรั้บดอกเบ้ียระหว่างกาลจากเงินตน้คงคา้งดงักล่าว โดยดอกเบ้ียดงักล่าว ให้ตั้ง
พกัไวเ้พื่อรอการช าระในเดือนท่ี 168 และนบัถดัจากวนัท่ีศาลมีค าสั่งเห็นชอบดว้ยแผนเป็นตน้ไป 
จนกว่าจะไดรั้บช าระหน้ีครบถว้น เจา้หน้ีกลุ่มท่ี 2, 3, 4 และ 5 จะไดรั้บดอกเบ้ีย ใหม่จากเงินตน้
คงคา้งดงักล่าว ดงัน้ี  
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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 168  ร้อยละ 2.75 ต่อปี 

 
ทั้งน้ี เจา้หน้ีจะไดรั้บช าระดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 0.1 ต่อปี ส าหรับดอกเบ้ียตั้งพกัซ่ึงเป็นส่วนต่าง
ของดอกเบ้ียใหม่และดอกเบ้ียท่ีช าระจริงใหร้อการช าระในเดือนธนัวาคม 2573”  

 

แผนฉบับที่ 2 
 “3.2.9 เจ้าหน้ีกลุ่มท่ี 2, 3, 4 และ 5 ยินยอมลดหน้ีดอกเบ้ียคงคา้งจ านวน 2,257.9 ล้านบาท 523.5 ล้าน

บาท 1,662.4 ลา้นบาท และ 150.3 ลา้นบาท ตามล าดบั รวมถึงดอกเบ้ียระหว่างกาล และดอกเบ้ีย
ตั้งพกั ทั้งจ านวน ในกรณีท่ีไดรั้บช าระหน้ีเงินตน้ครบถว้นตามท่ีก าหนดไวใ้นแผน รวมถึงกรณีท่ี
เจ้าหน้ีได้รับช าระหน้ีก่อนก าหนดทั้ งจ านวน หรือได้รับการแปลงหน้ีเป็นทุนคร้ังท่ี 2 ตาม
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีก าหนดไวใ้นแผนแลว้” 

 
3.3 เจ้าหน้ีกลุ่มที่ 6 (เจ้าหนี้หน่วยงานราชการและภาครัฐ) 
 
3.3.1 ภาระหน้ีเงินตน้ของเจา้หน้ีกลุ่มท่ี 6 จ านวน 177.4 ลา้นบาท จะไดรั้บช าระหน้ีจากกระแสเงินสด

เพื่อการช าระหน้ีเป็นรายเดือน รวม 60 เดือน (เร่ิมนบัเดือนถดัจากเดือนท่ีศาลมีค าสั่งเห็นชอบดว้ย
แผนเป็นเดือนท่ี 1)  

 
3.3.2 ภาระหน้ีอ่ืนใดของเจ้าหน้ีกลุ่มท่ี 6 รวมทั้ งหน้ีเบ้ียปรับเงินเพิ่ม จ านวน 204.0 ล้านบาท หน้ี 

ดอกเบ้ียคงคา้ง ดอกเบ้ียผิดนัด ค่าปรับ ค่าฤชาธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายและเงินอ่ืนใดท่ีเกิดขึ้นตาม
สัญญา และหรือตามกฎหมายท่ีมิไดก้ าหนดวิธีการช าระหน้ีไวใ้นแผนฉบบัน้ี ถือว่าไดรั้บการลด
หน้ีทั้งจ านวนทนัทีท่ีมีการช าระหน้ีตามแผนฟ้ืนฟูกิจการใหแ้ก่เจา้หน้ีรายดงักล่าวครบถว้น 

 
แผนฉบับ ที่ 2 
เน่ืองจากเจา้หน้ีในกลุ่มท่ี 6  น้ีไดรั้บช าระหน้ีแลว้บางส่วน ณ วนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2563 มีภาระหน้ีเงินตน้
คงคา้งจ านวน 63.6 ลา้นบาท ดงันั้นสาระของขอ้ 3.3.1 ขา้งตน้ ปรับปรุงเป็น  
 
“3.3.1 ภาระหน้ีเงินตน้ของเจา้หน้ีกลุ่มท่ี 6 จ านวน 63.6 ลา้นบาท จะไดรั้บช าระหน้ีจากกระแสเงินสดเพื่อ

การช าระหน้ีเป็นรายเดือน เร่ิมช าระหน้ีเดือนแรกภายในวนัท าการสุดทา้ยของเดือนมีนาคม 2564 
รวม 22 งวด” 
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3.4  เจ้าหน้ีกลุ่มที่ 7 (เจ้าหนี้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท)  
 
3.4.1 ภาระหน้ีเงินตน้คงคา้งจ านวน 872.6 ลา้นบาท จะไดรั้บช าระหน้ีดว้ยหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทั

ในราคาแปลงหน้ีเป็นทุนท่ี 0.05 บาท ต่อหุ้น ภายในวนัท าการสุดท้ายของเดือนท่ี  84 (เร่ิมนับ
เดือนถดัจากเดือนท่ีศาลมีค าสั่งเห็นชอบด้วยแผนเป็นเดือนท่ี 1) หากภายในก าหนดระยะเวลา
ดงักล่าว เจา้หน้ีกลุ่มท่ี 7 รายใด ยงัไม่มีค าสั่งถึงท่ีสุดให้ไดรั้บช าระหน้ี ให้ผูบ้ริหารแผนด าเนินการ
เพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการแปลงหน้ีเป็นทุนให้กบัเจา้หน้ีกลุ่มท่ี 7 ดงักล่าวไวก่้อน โดยจะ
ด าเนินการเพิ่มทุนช าระแลว้ภายหลงัจากท่ีมีค าสั่งถึงท่ีสุดใหไ้ดรั้บช าระหน้ี 

 
3.4.2 ภาระหน้ีอ่ืนใดของเจา้หน้ีกลุ่มท่ี 7 รวมทั้งหน้ีดอกเบ้ียคงคา้งจ านวน 0.6 ลา้นบาท ดอกเบ้ียผิดนัด 

ค่าปรับ เบ้ียปรับ เงินเพิ่ม ค่าฤชาธรรมเนียม ค่าใชจ่้ายและเงินอ่ืนใดท่ีเกิดขึ้นตามสัญญา และ/หรือ
ตามกฎหมายท่ีมิไดก้ าหนดวิธีการช าระหน้ีไวใ้นแผนฉบบัน้ี ถือว่าไดรั้บการลดหน้ีทั้งจ านวน
ทนัทีท่ีมีการช าระหน้ีตามแผนฟ้ืนฟูกิจการใหแ้ก่เจา้หน้ีรายดงักล่าวครบถว้น 

 
เจา้หน้ีกลุ่มท่ี 7 ซ่ึงเป็นกรรมการบริษทัและเป็นเจา้หน้ีตามสัญญาเงินกู ้จ านวน 637 ลา้นบาทได้
ท าหนังสือสัญญาซ้ือขายและโอนสิทธิเรียกร้อง เม่ือวนัท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2559 ให้แก่กิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกัน 2 แห่งคือ บริษทั สหวิริยาเพลทมิล จ ากัด (มหาชน)จ านวน  413.7 ล้านบาท และ 
บริษทั บี เอส เมทลั จ ากดั จ านวน 223.3 ลา้นบาท โดยในปี 2558 ทางบริษทั สหวิริยาเพลทมิล 
จ ากดั (มหาชน) น ายอดหน้ีท่ีไดรั้บโอนสิทธิเรียกร้องมาหักลบกลบหน้ีกบัยอดลูกหน้ีการคา้และ
ลูกหน้ีอ่ืนท่ีมีกบับริษทั และท าให้บริษทัตอ้งบนัทึกยอดเจา้หน้ีท่ีตอ้งจ่ายคืนบริษทั สหวิริยาเพลท
มิล จ ากดั (มหาชน) จ านวน 4.3 ลา้นบาท และในปี 2560 ทางบริษทั บี เอส เมทลั จ ากดั น ายอด
หน้ีท่ีไดรั้บโอนสิทธิเรียกร้องมาหักลบกลบหน้ีกบัยอดลูกหน้ีการคา้ท่ีมีกบับริษทั จ านวน 223.3 
ลา้นบาท ต่อมากรรมการบริษทัไดย้ื่นขอถอนค ารับช าระหน้ี และเจา้พนักงานพิทกัษ์ทรัพยไ์ดมี้
ค าสั่งให้ยกค าขอรับช าระหน้ีของบริษทั บี เอส เมทลั จ ากดั และมีค าสั่งให้บริษทั สหวิริยาเพลท
มิล จ ากดั (มหาชน) ไดรั้บช าระหน้ีจ านวน 4.3 ลา้นบาท 

 
แผนฉบับที่ 2 
ตามท่ีเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้มีค าสั่งถึงท่ีสุดให้เจ้าหน้ีในกลุ่มน้ีได้รับช าระหน้ี ณ วันท่ี 28 
กุมภาพนัธ์ 2563 เจา้หน้ีกลุ่มท่ี 7 มีภาระหน้ีเงินตน้คงคา้งคงเหลือจ านวน 12.3 ลา้นบาท ดงันั้นสาระของ
ขอ้ 3.4.1 ขา้งตน้ ปรับปรุงเป็น  
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“3.4.1 ภาระหน้ีเงินตน้คงคา้งจ านวน 12.3 ลา้นบาท จะไดรั้บช าระหน้ีดว้ยหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทั 

ในราคาแปลงหน้ีเป็นทุนท่ี 0.05 บาท ต่อหุ้น ภายในวนัท าการสุดท้ายของเดือนท่ี 84 (เร่ิมนับ
เดือนถดัจากเดือนท่ีศาลมีค าสั่งเห็นชอบดว้ยแผนเป็นเดือนท่ี 1) หากภายในก าหนดระยะเวลา
ดงักล่าว เจา้หน้ีกลุ่มท่ี 7 รายใด ยงัไม่มีค าสั่งถึงท่ีสุดให้ไดรั้บช าระหน้ี ให้ผูบ้ริหารแผนด าเนินการ
เพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการแปลงหน้ีเป็นทุนให้กบัเจา้หน้ีกลุ่มท่ี 7 ดงักล่าวไวก่้อน โดยจะ
ด าเนินการเพิ่มทุนช าระแลว้ภายหลงัจากท่ีมีค าสั่งถึงท่ีสุดใหไ้ดรั้บช าระหน้ี”  

 
3.5  เจ้าหน้ีกลุ่มที่ 8 (เจ้าหนี้การค้า) 
 

ภาระหน้ีของเจา้หน้ีกลุ่มท่ี 8 ประกอบดว้ยหน้ีเงินตน้คงคา้งจ านวน 15.1 ลา้นบาท โดยเจา้หน้ีแต่
ละรายจะได้รับการช าระหน้ีจากกระแสเงินสดเพื่อการช าระหน้ี ภายใต้เง่ือนไขธุรกิจการค้า
ตามปกติ  

 
3.6  เจ้าหน้ีกลุ่มที่ 9 (เจ้าหนี้ตามสัญญาค ้าประกันร่วม)  
 

3.6.1 ภาระหน้ีของเจ้าหน้ีกลุ่มท่ี 9 ประกอบด้วยหน้ีเงินต้นคงคา้งจ านวน 3,545.5 ล้านบาท และหน้ี 
ดอกเบ้ียคงคา้งจ านวน 224.8 ลา้นบาท จะไดรั้บช าระหน้ีตามแผนฟ้ืนฟูกิจการเม่ือเจา้หน้ีกลุ่มท่ี 9 
ในฐานะผูค้  ้าประกนัร่วมไดช้ าระหน้ีชั้นตน้แทนบริษทั สหวิริยาสตีลอินดสัตรี ยูเค จ ากดั ให้กบั
เจา้หน้ีชั้นตน้ และเจา้หน้ีชั้นตน้ดงักล่าวจะตอ้งไดรั้บช าระหน้ีชั้นตน้ตามสัญญา Senior Facilities 
Agreement ลงวนัท่ี 16 มีนาคม 2554 (ตามท่ีไดมี้การแกไ้ขเป็นคร้ังคราว) ครบถว้นแลว้  

 
3.6.2 เจา้หน้ีกลุ่มท่ี 9 ไดช้ าระหน้ีในฐานะผูค้  ้าประกนัร่วมให้กบัเจา้หน้ีชั้นตน้ไปเป็นจ านวนเท่าไร ให้

เจา้หน้ีกลุ่มท่ี 9 มีสิทธิเรียกร้องต่อบริษทัเท่ากบัจ านวนก่ึงหน่ึงของภาระหน้ีท่ีเจา้หน้ีกลุ่มท่ี 9 ได้
ช าระ  

 
3.6.3 ในกรณีท่ีเจา้หน้ีกลุ่มท่ี 9 และบริษทัในฐานะผูค้  ้าประกนัร่วม ต่างก็ไดช้ าระหน้ีใหแ้ก่เจา้หน้ีชั้นตน้

ไปตามสัญญาค ้าประกนัร่วมดงักล่าว ให้ผูบ้ริหารแผนหักกลบลบหน้ีระหว่างกนัดงักล่าว ก่อนท่ี
จะด าเนินการแปลงหน้ีเป็นทุนใหก้บัเจา้หน้ีกลุ่มท่ี 9 

 
3.6.4 ภาระหน้ีเงินตน้คงเหลือหลงัจากการหักกลบลบหน้ี จะไดรั้บช าระหน้ีดว้ยหุ้นสามญัเพิ่มทุนของ

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

 
3.6.5 ให้ผูบ้ริหารแผนเจรจากบัเจา้หน้ีกลุ่มน้ีเพื่อท าขอ้ตกลงระหว่างบริษทักบัเจา้หน้ีกลุ่มน้ี ในการลด

ภาระหน้ีและหรือไม่ใช้สิทธิเรียกร้องท่ีมีหรืออาจจะมีซ่ึงกนัและกนั เพื่อลดภาระหน้ีลงหรือไม่
ตอ้งช าระหน้ีใหแ้ก่กนัและกนั 
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3.6.6 ภาระหน้ีอ่ืนใดของเจา้หน้ีกลุ่มท่ี 9 รวมทั้งหน้ีดอกเบ้ียคงคา้ง ดอกเบ้ียผิดนดั ค่าปรับ เบ้ียปรับเงิน
เพิ่ม ค่าฤชาธรรมเนียม ค่าใชจ่้ายและเงินอ่ืนใดท่ีเกิดขึ้นตามสัญญา และหรือตามกฎหมายท่ีมิได้
ก าหนดวิธีการช าระหน้ีไวใ้นแผนฉบบัน้ี ถือว่าไดรั้บการลดหน้ีทั้งจ านวนทนัทีท่ีมีการช าระหน้ี
ตามแผนฟ้ืนฟูกิจการใหแ้ก่เจา้หน้ีรายดงักล่าวครบถว้น 

 
เจา้หน้ีกลุ่มท่ี 9 จ านวน 1 รายซ่ึงเป็นกรรมการบริษทั ได้ยื่นค าขอรับช าระหน้ีเป็น เงินต้นและ
ดอกเบ้ียจ านวน 100 ลา้นเหรียญสหรัฐ 6.3 ลา้นเหรียญสหรัฐตามล าดบั ต่อมาเม่ือวนัท่ี 31 ตุลาคม 
2559 เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพยไ์ด้มีค าสั่งยกค าขอรับช าระหน้ีของเจ้าหน้ีรายดังกล่าวแล้ว ซ่ึง
ต่อมาเม่ือวนัท่ี 19 มกราคม 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั มีมติอนุมติัให้บริษทัท าบนัทึก
ขอ้ตกลงการไม่ใช้สิทธิเรียกร้องซ้ึงกนัและกนัระหว่างบริษทักบัเจา้หน้ีกลุ่มท่ี 9 จากการร่วมค ้า
ประกนัหน้ีเงินกูว้งเงินหมุนเวียน บี (Revolving Facility B)ของบริษทั สหวิริยาสตีลอินดสัตรี ยเูค 
จ ากดั โดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจในการพิจารณา ตกลง รายละเอียดและ
เง่ือนไขต่างๆ ทั้ งน้ีร่างบนัทึกขอ้ตกลงดังกล่าวได้รับการพิจารณาจากท่ีประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เม่ือวนัท่ี 27 มกราคม 2560 ซ่ึงถือเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 
 

3.7  เจ้าหน้ีกลุ่มที่ 10 (เจ้าหนี้ภาระค ้าประกันความเสียหายในอนาคต)  
 

3.7.1 ภาระหน้ีของเจา้หน้ีกลุ่มท่ี 10 ประกอบดว้ยหน้ีเงินตน้คงคา้งจ านวน 1,185.0 ลา้นบาท เป็นภาระ
หน้ีในอนาคตท่ีมีเง่ือนไขและยงัไม่เกิดขึ้น อนัเน่ืองมาจากการท่ีบริษทัไดเ้ขา้ค ้าประกนับริษทั สห
วิริยาสตีลอินดสัตรี ยูเค จ ากดั ในความเสียหายท่ีเจา้หน้ีกลุ่มท่ี 10 อาจไดรั้บหรือถูกเรียกร้องจาก
บุคคลท่ี 3 ให้รับผิดชอบในความเสียหายท่ีเกิดขึ้นกบัส่ิงแวดลอ้มตามสัญญาซ้ือขายกิจการ และ
ความเสียหายจากการส่งสินคา้ตามสัญญาท่ีเก่ียวขอ้ง  ดงันั้น เจา้หน้ีกลุ่มท่ี 10 จะไดรั้บช าระหน้ี
ตามแผนฟ้ืนฟูกิจการก็ต่อเม่ือไดมี้ค าสั่งถึงท่ีสุดให้เจา้หน้ีไดรั้บช าระหน้ี ประกอบกบับุคคลท่ี 3 
เช่น หน่วยงานของรัฐท่ีประเทศองักฤษ หรือบุคคลท่ีมีสิทธิท่ีเก่ียวขอ้ง ไดเ้รียกร้องให้เจา้หน้ีกลุ่ม
ท่ี 10 ช าระค่าเสียหาย เม่ือเจา้หน้ีกลุ่มท่ี 10 ไดช้ าระค่าเสียหายดงักล่าวไปแลว้ และไดน้ าเอกสาร
หลกัฐานอนัเป็นท่ีน่าเช่ือถือ และเอกสารประกอบอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งอย่างชดัเจนมาแสดงเพื่อยนืยนั
ต่อผูบ้ริหารแผนว่าตนไดมี้การช าระเงินค่าเสียหายดงักล่าวไปแลว้จริง เม่ือครบเง่ือนไขดงักล่าว 
เจา้หน้ีกลุ่มท่ี 10 จึงจะไดรั้บช าระหน้ีตามแผน  

 
3.7.2 ภาระหน้ีเงินตน้คงคา้งจ านวน 220.4 ลา้นบาท จะไดรั้บช าระหน้ีจากกระแสเงินสดเพื่อการช าระ

หน้ี และ/หรือกระแสเงินสดส่วนเกิน โดยเจา้หน้ีจะไดรั้บการผอ่นช าระหน้ีเงินตน้ดงักล่าวเป็นราย
เดือน รวม 144 เดือน เร่ิมช าระหน้ีเงินตน้เดือนแรกภายในวนัท าการสุดทา้ยของเดือนถดัจากเดือน
ท่ีมีค าสั่งถึงท่ีสุดให้ไดรั้บช าระหน้ี (เร่ิมนับเดือนท่ีช าระหน้ีในเดือนแรกน้ีเป็นเดือน 1) และหน้ี
เงินตน้คงคา้งจ านวน 964.6 ลา้นบาท จะไดรั้บช าระภายในเดือนท่ี 144 จากเงินเพิ่มทุนและ/หรือ
เงินกูใ้หม่ (Refinance) และ/หรือกระแสเงินสดส่วนเกิน  
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3.7.3 นบัถดัจากวนัท่ีมีค าสั่งถึงท่ีสุดให้ไดรั้บช าระหน้ีและเจา้หน้ีกลุ่มท่ี 10 ไดช้ าระค่าเสียหายดงักล่าว
ไปแลว้ และไดน้ าเอกสารหลกัฐานอนัเป็นท่ีน่าเช่ือถือ และเอกสารประกอบอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งอยา่ง
ชดัเจนมาแสดงเพื่อยืนยนัต่อผูบ้ริหารแผนว่าตนไดมี้การช าระเงินค่าเสียหายดงักล่าวไปแลว้จริง
เป็นตน้ไปจนกวา่จะไดรั้บช าระหน้ีครบถว้น เจา้หน้ีกลุ่มท่ี 10 จะไดรั้บดอกเบ้ียใหม่ จากเงินตน้คง
คา้งดงักล่าว ตามอตัราท่ีก าหนดในขอ้ 3.2.5 ทั้งน้ี เจา้หน้ีจะไดรั้บช าระดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 0.1 
ต่อปี ส าหรับดอกเบ้ียตั้งพกัซ่ึงเป็นส่วนต่างของดอกเบ้ียใหม่และดอกเบ้ียท่ีช าระจริงให้รอการ
ช าระในเดือนท่ี 144  

 
3.7.4 เจ้าหน้ีกลุ่มท่ี 10 มีสิทธิแจ้งให้บริษัททราบว่าประสงค์จะรับช าระหน้ีเงินต้นดังกล่าวด้วยหุ้น

สามญัของบริษทัได ้โดยการแปลงหน้ีเป็นทุนคร้ังท่ี 2 ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดไวใ้น
แผนหากบริษทัไดมี้การแปลงหน้ีเป็นทุนคร้ังท่ี 2 ให้กบัเจา้หน้ีทุกรายไปก่อนท่ีเจา้หน้ีกลุ่มท่ี 10 
จะมีค าสั่งถึงท่ีสุดให้ได้รับช าระหน้ีและได้ช าระค่าเสียหายตามสัญญาซ้ือกิจการและสัญญาท่ี
เก่ียวขอ้งให้กับบุคคลท่ี 3 ดงักล่าว ให้ผูบ้ริหารแผนมีอ านาจเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการ
แปลงหน้ีเป็นทุนให้กับเจ้าหน้ีกลุ่มท่ี 10 ดังกล่าวไวก่้อน โดยจะด าเนินการเพิ่มทุนช าระแล้ว
ภายหลังจากท่ีมีค าสั่งถึงท่ีสุดให้ได้รับช าระหน้ี และเจ้าหน้ีได้น าเอกสารหลักฐานอันเป็นท่ี
น่าเช่ือถือ และเอกสารประกอบอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งอย่างชดัเจนมาแสดงเพื่อยืนยนัต่อผูบ้ริหารแผน
วา่ตนไดมี้การช าระเงินค่าเสียหายดงักล่าวไปแลว้จริง 

 
3.7.5 ในกรณีท่ีเจา้หน้ีกลุ่มท่ี 10 ไดรั้บหุ้นสามญัจากการแปลงหน้ีเป็นทุนคร้ังท่ี 2 แลว้ หากยงัมีเงินตน้

คงคา้งเหลืออยู่ ให้คิดค านวณดอกเบ้ียและจ่ายช าระดอกเบ้ีย นบัถดัจากวนัดงักล่าวเป็นตน้ไป ใน
อตัรา LIBOR บวก 4.5 ต่อปีจนกวา่เจา้หน้ีจะไดรั้บช าระหน้ีเงินตน้ครบถว้น  

 
3.7.6 เจา้หน้ีกลุ่มท่ี 10 ยินยอมลดหน้ีดอกเบ้ียตั้งพกัทั้งจ านวน ในกรณีท่ีไดรั้บช าระหน้ีเงินตน้ครบถว้น

ตามท่ีก าหนดไวใ้นแผน รวมถึงกรณีท่ีเจา้หน้ีไดรั้บช าระหน้ีก่อนก าหนดทั้งจ านวนหรือเจา้หน้ี
กลุ่มท่ี 10 ไดรั้บการแปลงหน้ีเป็นทุนคร้ังท่ี 2 ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีก าหนดไวใ้นแผนแลว้ 

 
ต่อมาเจ้าหน้ีกลุ่มท่ี 10 จ านวน 1 ราย ไดย้ื่นขอได้รับช าระหน้ีจ านวน 31 ลา้นเหรียญสหรัฐ ซ่ึง
ต่อมาเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้มีค าสั่ง เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2561 ให้เจ้าหน้ีกลุ่มท่ี10 ราย
ดงักล่าว ไดรั้บช าระหน้ีจ านวน 31 ลา้นเหรียญสหรัฐ โดยให้ไดรั้บช าระโดยมีเง่ือนไขว่าบริษทั
ตอ้งช าระก็ต่อเม่ือเกิดความเสียหายดา้นส่ิงแวดลอ้มและเป็นไปตามเง่ือนไขความรับผิดชอบดา้น
ส่ิงแวดล้อมตามสัญญาซ้ือขายโรงถลุงเหล็กและผลิตเหล็กกล้าครบวงจร ฉบับลง วันท่ี 24 
กุมภาพนัธ์ 2554 
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แผนฉบับที่ 2 
ณ วนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2563 เจา้หน้ีกลุ่มท่ี 10 มีภาระหน้ีเงินตน้คงคา้งคงเหลือจ านวน 985.2 ลา้นบาท 
ดงันั้นสาระของขอ้ 3.7.1 และ 3.7.2 ขา้งตน้ ปรับปรุงเป็น  
 
“3.7.1 ภาระหน้ีของเจา้หน้ีกลุ่มท่ี 10 ประกอบดว้ยหน้ีเงินตน้คงคา้งจ านวน 985.2 ลา้นบาท เป็นภาระหน้ี

ในอนาคตท่ีมีเง่ือนไขและยงัไม่เกิดขึ้น อนัเน่ืองมาจากการท่ีบริษทัไดเ้ขา้ค ้าประกนับริษทั สหวิริ
ยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จ ากัด ในความเสียหายท่ีเจา้หน้ีกลุ่มท่ี 10 อาจได้รับหรือถูกเรียกร้องจาก
บุคคลท่ี 3 ให้รับผิดชอบในความเสียหายท่ีเกิดขึ้นกบัส่ิงแวดลอ้มตามสัญญาซ้ือขายกิจการ และ
ความเสียหายจากการส่งสินค้าตามสัญญาท่ีเก่ียวขอ้ง ดงันั้น เจา้หน้ีกลุ่มท่ี 10 จะไดรั้บช าระหน้ี
ตามแผนฟ้ืนฟูกิจการก็ต่อเม่ือไดมี้ค าสั่งถึงท่ีสุดให้เจา้หน้ีไดรั้บช าระหน้ี ประกอบกบับุคคลท่ี 3 
เช่น หน่วยงานของรัฐท่ีประเทศองักฤษ หรือบุคคลท่ีมีสิทธิท่ีเก่ียวขอ้ง ไดเ้รียกร้องให้เจา้หน้ีกลุ่ม
ท่ี 10 ช าระค่าเสียหาย เม่ือเจา้หน้ีกลุ่มท่ี 10 ไดช้ าระค่าเสียหายดงักล่าวไปแลว้ และไดน้ าเอกสาร
หลกัฐานอนัเป็นท่ีน่าเช่ือถือ และเอกสารประกอบอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งอย่างชดัเจนมาแสดงเพื่อยนืยนั
ต่อผูบ้ริหารแผนว่าตนไดมี้การช าระเงินค่าเสียหายดงักล่าวไปแลว้จริง เม่ือครบเง่ือนไขดงักล่าว 
เจา้หน้ีกลุ่มท่ี 10 จึงจะไดรั้บช าระหน้ีตามแผน  

3.7.2 ภาระหน้ีเงินตน้คงคา้งจ านวน 183.5 ลา้นบาท จะไดรั้บช าระหน้ีจากกระแสเงินสดเพื่อการช าระ
หน้ี และ/หรือกระแสเงินสดส่วนเกิน โดยเจา้หน้ีจะไดรั้บการผอ่นช าระหน้ีเงินตน้ดงักล่าวเป็นราย
เดือน รวม 168 เดือน เร่ิมช าระหน้ีเงินตน้เดือนแรกภายในวนัท าการสุดทา้ยของเดือนถดัจากเดือน
ท่ีมีค าสั่งถึงท่ีสุดให้ไดรั้บช าระหน้ี และหน้ีเงินตน้คงคา้งจ านวน 801.7 ลา้นบาท จะไดรั้บช าระ
ภายในเดือนท่ี 144 จากเงินเพิ่มทุนและ/หรือเงินกู้ใหม่ (Refinance) และ/หรือกระแสเงินสด
ส่วนเกิน” 

 
3.8  เจ้าหน้ีกลุ่มที่ 11 (เจ้าหนี้ค่าปรับและหรือค่าเสียหายจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญา) 
 
3.8.1 ภาระหน้ีเงินตน้คงคา้งจ านวน 52.0 ลา้นบาท จะไดรั้บช าระหน้ีจากกระแสเงินสดเพื่อการช าระหน้ี 

และ/หรือกระแสเงินสดส่วนเกิน โดยเจา้หน้ีจะไดรั้บการผ่อนช าระหน้ีเงินต้นดงักล่าวเป็นราย
เดือน รวม 144 เดือน เร่ิมช าระหน้ีเงินตน้เดือนแรกภายในวนัท าการสุดทา้ยของเดือนถดัจากเดือน
ท่ีมีค าสั่งถึงท่ีสุดให้ไดรั้บช าระหน้ี (เร่ิมนับเดือนท่ีช าระหน้ีในเดือนแรกน้ีเป็นเดือนท่ี 1) และหน้ี
เงินตน้คงคา้งจ านวน 227.4 ลา้นบาท จะไดรั้บช าระภายในเดือนท่ี 144 จากเงินเพิ่มทุนและหรือ
เงินกูใ้หม่ (Refinance) และหรือกระแสเงินสดส่วนเกิน  

 
3.8.2 นบัถดัจากวนัท่ีไดมี้ค าสั่งถึงท่ีสุดให้ไดรั้บช าระหน้ี จนกว่าจะไดรั้บช าระหน้ีครบถว้น เจา้หน้ีกลุ่ม

ท่ี 11 จะไดรั้บดอกเบ้ียใหม่จากเงินตน้คงคา้งดงักล่าว ตามอตัราท่ีก าหนดในขอ้ 3.2.5 ทั้งน้ี เจา้หน้ี
จะไดรั้บช าระดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 0.1 ต่อปี ส าหรับดอกเบ้ียตั้งพกัซ่ึงเป็นส่วนต่างของดอกเบ้ีย
ใหม่และดอกเบ้ียท่ีช าระจริงใหร้อการช าระในเดือนท่ี 144 
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3.8.3 เจ้าหน้ีกลุ่มท่ี 11 มีสิทธิแจ้งให้บริษัททราบว่าประสงค์จะรับช าระหน้ีเงินต้นดังกล่าวด้วยหุ้น
สามญัของบริษทัได ้โดยการแปลงหน้ีเป็นทุนคร้ังท่ี 2 ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดไวใ้น
แผน หากบริษทั ไดมี้การแปลงหน้ีเป็นทุนคร้ังท่ี 2 ให้กบัเจา้หน้ีทุกรายไปก่อนท่ีเจา้หน้ีกลุ่มท่ี 11 
จะมีค าสั่งถึงท่ีสุดให้ไดรั้บช าระหน้ี ให้ผูบ้ริหารแผนมีอ านาจเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการ
แปลงหน้ีเป็นทุนให้กับเจ้าหน้ีกลุ่มท่ี 11 ดังกล่าวไวก่้อน โดยจะด าเนินการเพิ่มทุนช าระแล้ว
ภายหลงัจากท่ีมีค าสั่งถึงท่ีสุดใหไ้ดรั้บช าระหน้ี 

 
3.8.4 ในกรณีท่ีเจา้หน้ีกลุ่มท่ี 11 ไดรั้บหุ้นสามญัจากการแปลงหน้ีเป็นทุนคร้ังท่ี 2 แลว้ หากยงัมีเงินตน้

คงคา้งเหลืออยู่ ให้คิดค านวณดอกเบ้ียและจ่ายช าระดอกเบ้ียจริงนบัถดัจากวนัดงักล่าวเป็นตน้ไป 
ในอตัรา MLR ต่อปี จนกวา่เจา้หน้ีจะไดรั้บช าระหน้ีเงินตน้ครบถว้น  

 
3.8.5 เจา้หน้ีกลุ่มท่ี 11 ยินยอมลดหน้ีดอกเบ้ียตั้งพกัทั้งจ านวน ในกรณีท่ีไดรั้บช าระหน้ีเงินตน้ครบถว้น

ตามท่ีก าหนดไวใ้นแผน รวมถึงกรณีท่ีเจา้หน้ีไดรั้บช าระหน้ีก่อนก าหนดทั้งจ านวน หรือไดรั้บการ
แปลงหน้ีเป็นทุนคร้ังท่ี 2 ตามท่ีก าหนดไวใ้นแผนแลว้ 
ต่อมาเจา้หน้ีกลุ่มท่ี 11 จ านวน 1 ราย ไดย้ืน่ค าร้องเพื่อขอแกไ้ขค าสั่งเจา้พนกังานพิทกัษท์รัพยท่ี์ได้
มีค าสั่งยกค าขอรับช าระหน้ีของเจา้หน้ีจ านวน 279 ลา้นบาท เม่ือวนัท่ี 28 กนัยายน 2559 ต่อศาล
ล้มละลายกลาง ซ่ึงต่อมาเจ้าหน้ีรายดังกล่าวได้ยื่นขอถอนค าร้องเพื่อแก้ไขค าสั่งเจ้าพนักงาน
พิทกัษท์รัพยท่ี์เม่ือวนัท่ี 8 มีนาคม 2560 

 
แผนฉบับ ที่ 2 
ภาระหน้ีของเจา้หน้ีกลุ่มท่ี 11 ประกอบดว้ยเจ้าหน้ีจ านวนหน่ึงราย ซ่ึงมีหน้ีเงินตน้คงคา้งจ านวน 279.4 
ล้านบาท ต่อมาเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้มีค าสั่งถึงท่ีสุดยกค าขอรับช าระหน้ีของเจ้าหน้ีรายน้ีทั้ ง
จ านวน ท าใหไ้ม่มีเจา้หน้ีท่ีมีสิทธิไดรั้บช าระหน้ีในกลุ่มน้ีอีก 

 
บริษทัยงัไม่ไดบ้นัทึกหน้ีสิน เน่ืองจากผูบ้ริหารพิจารณาว่ายงัมีความไม่แน่นอนและไม่มีความเป็นไปได้
ค่อนขา้งแน่ท่ีบริษทัจะสูญเสียทรัพยากรท่ีมีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเพื่อจ่ายช าระหน้ีดงักล่าว 
 
ปี 2562 บริษทัไดช้ าระหน้ีแก่เจา้หน้ีตามแผนฟ้ืนฟูกิจการ เป็นเงินตน้ตามแผนฟ้ืนฟูจ านวน 1,640.8 ลา้น
บาท และดอกเบ้ียรวม 72.17 ลา้นบาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 1,713.0ลา้นบาท 
 
ปี 2561 บริษทัไดช้ าระหน้ีแก่เจา้หน้ีตามแผนฟ้ืนฟูกิจการ เป็นเงินตน้ตามแผนฟ้ืนฟูจ านวน 1,625.9 ลา้น
บาท และจากกระแสเงินสดส่วนเกินจ านวน 1,401.6 ลา้นบาท และจากการแปลงหน้ีเป็นทุนจ านวน 500 
ลา้นบาท รวมช าระเงินตน้ตามแผนทั้งส้ิน 3,527.5 ลา้นบาท และดอกเบ้ียรวม 80.3 ลา้นบาท รวมเป็นเงิน
ทั้งส้ิน 3,607.8 ลา้นบาท 
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3.9  เจ้าหน้ีกลุ่มที่ 12 (เจ้าหนี้ค่าธรรมเนียมในการให้บริการตามสัญญาว่าจ้างที่ปรึกษา) 
 
3.9.1 ภาระหน้ีเงินตน้คงคา้งจ านวน 188.0 ลา้นบาท จะไดรั้บช าระจากกระแสเงินสดเพื่อการช าระหน้ี 

โดยเจา้หน้ีจะไดรั้บการผ่อนช าระหน้ีเงินตน้ดงักล่าวเป็นรายเดือน รวม 144 เดือน (เร่ิมนับเดือน
ถดัจากเดือนท่ีศาลมีค าสั่งเห็นชอบดว้ยแผนเป็นเดือนท่ี 1) แต่ทั้งน้ี บริษทัจะจ่ายช าระเงินให้กบั
เจา้หน้ีในกลุ่มท่ี 12 รายใดก็ต่อเม่ือเจา้หน้ีรายดงักล่าวไดมี้ค าสั่งถึงท่ีสุดใหไ้ดรั้บช าระหน้ีแลว้  

 
3.9.2 ภาระหน้ีเงินตน้คงคา้งจ านวน 776.0 ลา้นบาท จะไดรั้บช าระหน้ีดว้ยหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทั

ในราคาแปลงหน้ีเป็นทุนท่ี 0.05 บาทต่อหุ้น ภายในวนัท าการสุดทา้ยของเดือนท่ี 84 (เร่ิมนบัเดือน
ถดัจากเดือนท่ีศาลมีค าสั่งเห็นชอบดว้ยแผนเป็นเดือนท่ี 1) หากภายในก าหนดระยะเวลาดงักล่าว 
เจา้หน้ีกลุ่มท่ี 12 รายใด ยงัไม่มีค าสั่งถึงท่ีสุดให้ไดรั้บช าระหน้ี ใหผู้บ้ริหารแผนด าเนินการเพิ่มทุน
จดทะเบียนเพื่อรองรับการแปลงหน้ีเป็นทุนให้กับเจ้าหน้ีกลุ่มท่ี 12 ดังกล่าวไวก่้อน โดยจะ
ด าเนินการเพิ่มทุนช าระแลว้ภายหลงัจากท่ีมีค าสั่งถึงท่ีสุดใหไ้ดรั้บช าระหน้ี 

 
3.9.3 ภาระหน้ีเงินตน้คงคา้งส่วนท่ีเหลือจ านวน 963.9 ลา้นบาท รวมทั้งภาระหน้ีดอกเบ้ียคงคา้งจ านวน 

21.3 ลา้นบาท หน้ีดอกเบ้ียผิดนดั ค่าปรับ เบ้ียปรับ เงินเพิ่ม ค่าฤชาธรรมเนียม ค่าใชจ่้ายและเงินอ่ืน
ใดท่ีเกิดขึ้นตามสัญญา และหรือตามกฎหมายท่ีมิไดก้ าหนดวิธีการช าระหน้ีไวใ้นแผนฉบบัน้ี ถือ
วา่ไดรั้บการลดหน้ีทั้งจ านวนทนัทีท่ีมีการช าระหน้ีตามแผนฟ้ืนฟูกิจการให้แก่เจา้หน้ีรายดงักล่าว
ครบถว้น  

 
ต่อมาตามท่ีเจา้หน้ีรายหน่ึงในกลุ่มท่ี 12 ไดย้ื่นค าขอรับช าระหน้ีตามแผนฟ้ืนฟูกิจการ เม่ือวนัท่ี 25 
มีนาคม 2562 เจา้พนกังานพิทกัษท์รัพยมี์ค าสั่งให้ยกค าขอรับช าระหน้ีของเจา้หน้ีรายน้ี และต่อมา
เจ้าหน้ีรายดังกล่าวได้ขอขยายเวลายื่นค าร้องคัดค้านค าสั่งเจ้าพนักงานพิพักษ์ทรัพย์ต่อศาล
ล้มละลายกลาง จนกระทั่งวันท่ี 23 กันยายน 2562 เจ้าหน้ีรายน้ีได้ยื่นค าร้องให้ศาลมีค าสั่ง
เปล่ียนแปลงค าสั่งเจา้พนกังานพิพกัษท์รัพยซ่ึ์งศาลพิจารณาแลว้นดัสืบพยานฝ่ังเจา้หน้ีรายน้ีและผู ้
คดัคา้นในวนัท่ี 4-5 มีนาคม 2563 โดยมียอดท่ีขอรับช าระหน้ีรวม เงินตน้และดอกเบ้ียฯ จ านวน 
1,928.7 ลา้นบาท  

 
3.10  เจ้าหน้ีกลุ่มที่ 13 (เจ้าหน้ีผู้ออกหนังสือค ้าประกัน) 
 
 เจา้หน้ีกลุ่มน้ีเป็นเจา้หน้ีท่ีออกหนังสือค ้าประกนัให้แก่บริษทัเพื่อเป็นประกนัหน้ีของบริษทัโดย

เจา้หน้ีในกลุ่มน้ีจะไม่ไดรั้บผลกระทบจากการปรับโครงสร้างหน้ีตามแผนน้ี เน่ืองจากเป็นเจา้หน้ี
ท่ีเกิดจากภาระผูกพนัตามหนังสือค ้าประกนัท่ียงัไม่ถึงก าหนดช าระ ทั้งน้ี เจา้หน้ียงัคงไดรั้บการ
จ่ายช าระค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายต่างๆ ตามสัญญาและขอ้ตกลงท่ีมีอยูเ่ดิม 
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4. การจัดเก็บเงินจากลูกหนีซ่ึ้งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 
 

โดยท่ีบริษทั บี.เอส. เมทลั จ ากดั และ บริษทั สหวิริยาพาณิชย ์คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั มีภาระหน้ีคงคา้งอยู่
กบั  บริษทัและเงินท่ีบริษทั จะเรียกเก็บเงินจากลูกหน้ีทั้งสองรายดงักล่าว เป็นส่วนหน่ึงของกระแสเงิน
สดท่ีจะน ามาช าระหน้ีให้กับเจ้าหน้ีตามแผนฟ้ืนฟูกิจการ ดังนั้น ในระหว่างด าเนินการตามแผนฟ้ืนฟู
กิจการ ให้บริษทัท าการคา้กบั บริษทั บี.เอส. เมทลั จ ากัด  และ บริษทั สหวิริยาพาณิชย ์คอร์ปอเรชั่น 
จ ากดั และบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัน้ี 
 
4.1 หากลูกหน้ีทั้งสองรายยงัคงท าการคา้ขายอยู่กบับริษทั ให้บริษทัทยอยลดยอดหน้ีการคา้หมุนเวียน

ท่ีบริษทั ให้แก่ลูกหน้ีทั้งสองรายโดยในการสั่งซ้ือสินคา้จากบริษทั บริษทัจะส่งสินคา้ใหม่มูลค่า
ไม่สูงกว่าร้อยละ 95  ของเงินท่ีช าระในงวดนั้นๆ และบริษัทจะต้องน าเงินค่าสินคา้ดังกล่าวท่ี
ไดรั้บทั้งหมดมาช าระหน้ีเดิม 

 
4.2 จากการด าเนินการตามขอ้ 4.1  ลูกหน้ีทั้งสองรายจ าตอ้งช าระหน้ีเดิมหรือค่าสินคา้ท่ีสั่งในแต่ละ

คราวทั้งหมดเป็นเงินสดล่วงหนา้ก่อนวนัส่งสินคา้ 
4.3 บริษทัจะตอ้งติดตามทวงถามใหลู้กหน้ีทั้งสองรายช าระหน้ี  โดยค านวณจ านวนเงินจากส่วนต่างๆ 

ระหว่างมูลค่าสินคา้ใหม่กบัราคาสินคา้ท่ีน าไปช าระหน้ีเดิม และหรือจ านวนเงินท่ีลูกหน้ีทั้งสอง
รายทยอยช าระหน้ี (กรณีไม่ไดท้ าการซ้ือขาย) 

 
4.4 จ านวนเงินท่ีลูกหน้ีทั้งสองรายช าระหน้ีคิดค านวณตามหลกัเกณฑ์ขอ้ 4.3 ดังกล่าวเม่ือรวมกัน

จะตอ้งไม่ต ่ากว่า 300 ลา้นบาทต่อปี และลูกหน้ีทั้งสองรายจะตอ้งช าระหน้ีคงคา้งทั้งหมด (ทั้งหน้ี
เดิมและหน้ีใหม่) แก่บริษทัให้เสร็จส้ินภายใน 7 ปี นับตั้งแต่ 2560 เป็นตน้ไป โดยภายในส้ินปี 
2562 จะตอ้งมีจ านวนหน้ีคงเหลือ (ทั้งหน้ีเดิมและหน้ีใหม่) รวมกนัไม่เกินกว่า 2,640.0 ลา้นบาท 
และภายในส้ินปี 2564 จะตอ้งมีจ านวนหน้ีคงเหลือ (ทั้งหน้ีเดิมและหน้ีใหม่) รวมกนัไม่เกินกว่า 
1,760.0 ลา้นบาท 

 
4.5 หากคราวใดลูกหน้ีไม่ช าระเงินตามก าหนด เวลาดงักล่าวในขอ้ 4.2  ตอ้งระงบัการส่งสินคา้ให้แก่

ลูกหน้ี 
 
4.6 หากบริษทัไม่สามารถเรียกเก็บหน้ีคงคา้งจากบริษทั บี.เอส. เมทลั จ ากัด และ บริษทั สหวิริยา

พาณิชย ์คอร์ปอเรชั่น จ ากัด ได้ตามท่ีก าหนดในขอ้ 4.4 ขา้งตน้และคณะกรรมการเจา้หน้ีได้มี
หนงัสือแจง้ถึงการผิดนดัดงักล่าวแก่บริษทัแลว้ ถือเป็นเหตุผิดนดัตามท่ีก าหนดไวใ้นแผนฟ้ืนฟู 
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ซ่ึงต่อมา ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ยอดหน้ีของลูกหน้ีสองรายมีจ านวน 3,580 ลา้นบาท สูงกว่า
แผนท่ีก าหนดใหต้อ้งมียอดคงคา้งต ่ากวา่ 2,640 ลา้นบาท แต่บริษทัไดด้ าเนินการทวงถามซ่ึงไม่
เป็นเหตุใหผ้ิดนดัช าระ 

 
แผนฉบับที่ 2 

เพิ่มขอ้ก าหนดในเร่ืองการจดัเก็บเงินจากลูกหน้ีซ่ึงเป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ดงัน้ี 
 
“4.7 นบัจากวนัท่ีศาลมีค าสั่งเห็นชอบดว้ยแผนฟ้ืนฟูกิจการฉบบัแกไ้ข บริษทัจะตอ้งน าเสนอแนว
ทางการช าระหน้ีคงคา้งของลูกหน้ีทั้งสองราย และการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดขึ้นกบัลูกหน้ีทั้งสองราย 
ซ่ึงเป็นประการอ่ืนนอกเหนือจากท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 9.1 ขา้งตน้ ให้คณะกรรมการเจา้หน้ีพิจารณา
และเห็นชอบ โดยแนวทางดงักล่าวตอ้งค านึงถึงผลประโยชน์ของบริษทัเป็นส าคญั อย่างไรก็ตาม 
หากแนวทางการแกไ้ขปัญหาของบริษทัยงัไม่เป็นท่ีพอใจของคณะกรรมการเจา้หน้ี บริษทัจะตอ้ง
น าเสนอแนวทางอ่ืนๆ เพื่อท าการแก้ปัญหาดังกล่าวจนกว่าคณะกรรมการเจ้าหน้ีจะพิจารณ
เห็นชอบตามแนวทางนั้น” 
 

5.  ผลส าเร็จของแผน 
 

5.1  บริษทัไดช้ าระหน้ีเงินตน้คงคา้งให้แก่เจา้หน้ีทุกรายตามแผนฟ้ืนฟูกิจการ ในจ านวนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 25 ของภาระหน้ีเงินตน้คงคา้งท่ีบริษทัตอ้งจ่ายช าระตามแผน และ 

5.2  บริษทัไดรั้บเงินลงทุนใหม่จากผูร่้วมลงทุนมาช าระหน้ี เป็นผลให้ส่วนของผูถื้อหุ้นในงบการเงิน
เป็นบวก หรือ 

5.3  มีการแปลงหน้ีเป็นทุนตามแผนฟ้ืนฟูกิจการ และท าใหส่้วนของผูถื้อหุน้ในงบการเงินเป็นบวก 
 

แผนฉบับที่ 2 
แกไ้ขขอ้ 5.1 ขา้งตน้ โดยปรับปรุงเป็น  

 
   “5.1  บริษทั ไดช้ าระหน้ีเงินตน้คงคา้งใหแ้ก่เจา้หน้ีทุกรายตามแผนฟ้ืนฟูกิจการ ซ่ึงรวมถึงกรณีท่ีเจา้หน้ี

ไดรั้บช าระหน้ีดว้ยการแปลงหน้ีเป็นทุน คร้ังท่ี 1 และคร้ังท่ี 2 ในจ านวนรวมกนัไม่น้อยกวา่ร้อยละ 
25 ของภาระหน้ีเงินตน้คงคา้งท่ีบริษทัตอ้งจ่ายช าระหน้ีตามแผน และ” 
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ความคืบหน้าในการด าเนินการตามแผนฟ้ืนฟูกิจการ ส าหรับปีส้ินสุด 31 ธันวาคม 2562 และส าหรับงวดหก
เดือนส้ินสุด  30 มิถุนายน 2563  

 
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด 30 มิถุนายน 2563  บริษทัไดช้ าระหน้ีแก่เจา้หน้ีตามแผนฟ้ืนฟูกิจการ เป็นเงินตน้
ตามแผนฟ้ืนฟูจ านวน 294.4 ล้านบาท และดอกเบ้ียรวม 34.6 ล้านบาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 329.0 ล้านบาท 
ทั้ งน้ีบริษัทมิได้ช าระหน้ีเงินต้นตามแผน ตั้ งแต่เดือนมีนาคม 2563 จนถึงปัจจุบัน และอยู่ระหว่างศาล
เห็นชอบดว้ยแผนฉบบัแกไ้ข 
 
ส าหรับปีส้ินสุด 31 ธันวาคม 2562 บริษทัไดช้ าระหน้ีแก่เจา้หน้ีตามแผนฟ้ืนฟูกิจการ เป็นเงินตน้ตามแผน
ฟ้ืนฟูจ านวน 1,618.3 ลา้นบาท และดอกเบ้ียรวม 72.2 ลา้นบาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 1,690.5 ลา้นบาท 

 
25. ทุนเรือนหุ้น 

 
ทุนเรือนหุน้ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 ไม่มีรายการเคล่ือนไหว  
 

26. ส่วนงานด าเนินงาน 
 
กลุ่มบริษทัมี 3 ส่วนงานท่ีรายงาน ดังรายละเอียดขา้งล่าง ซ่ึงเป็นหน่วยงานธุรกิจท่ีส าคญัของกลุ่มบริษัท 
หน่วยงานธุรกิจท่ีส าคัญน้ีผลิตสินค้าและให้บริการท่ีแตกต่างกัน และมีการบริหารจัดการแยกต่างหาก 
เน่ืองจากใชเ้ทคโนโลยีและกลยุทธ์ทางการตลาดท่ีแตกต่างกนั  ผูมี้อ านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด า เนินงาน
สอบทานรายงานการจดัการภายในของแต่ละหน่วยงานธุรกิจท่ีส าคญัอย่างน้อยทุกไตรมาส การด าเนินงาน
ของแต่ละส่วนงานท่ีรายงานของกลุ่มบริษทัโดยสรุปมีดงัน้ี  
 
ส่วนงานธุรกิจ 
 
ส่วนงาน 1  การผลิตเหลก็แผน่รีดร้อน 
ส่วนงาน 2  การบริการซ่อมบ ารุง 
ส่วนงาน 3  การบริการท่าเรือน ้าลึก 

 
ขอ้มูลผลการด าเนินงานของแต่ละส่วนงานท่ีรายงานไดร้วมอยูด่งัขา้งล่างน้ี ผลการด าเนินงานวดัโดยใชก้ าไรก่อน
ภาษีเงินไดข้องส่วนงาน ซ่ึงน าเสนอในรายงานการจดัการภายในและสอบทานโดยผูมี้อ านาจตดัสินใจสูงสุดดา้น
การด าเนินงานของกลุ่มบริษทั  ผูบ้ริหารเช่ือว่าการใช้ก าไรก่อนภาษีเงินได้ในการวดัผลการด าเนินงานนั้นเป็น
ขอ้มูลท่ีเหมาะสมในการประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงานและสอดคลอ้งกับกิจการอ่ืนท่ีด าเนินธุรกิจใน
อุตสาหกรรมเดียวกนั 
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ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนงานที่รายงาน 
 
ขอ้มูลรายไดแ้ละก าไรของส่วนงานส าหรับงวด 6 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 มีดงัต่อไปน้ี 
 
       หน่วย : พนับาท 

 การผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน การบริการซ่อมบ ารุง การบริการท่าเรือน ้าลึก ตัดรายการบัญชีระหว่างกัน รวม 
 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
           
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 8,471,029 14,605,395 143,217 194,862 55,340 94,570 - - 8,669,586 14,894,827 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน - - 144,919 178,678 17,583 30,158 (162,502) (208,836) - - 
ก าไร (ขาดทุน) ตามส่วนงาน           
   ก่อนหกัภาษี 136,841 231,754 (3,821) 32,033 9,608 25,745 49,215 9,763 88,413 299,295 
สินทรัพยต์ามส่วนงานท่ีรายงาน  
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 18,516,170 23,995,294 377,609 373,146 1,234,457 1,274,424 (494,517) (1,011,535) 19,633,719 24,631,329 
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ส่วนงานภูมิศาสตร์ 
 
ส่วนงาน 1 มีการจดัการ การผลิต และส านกังานในประเทศไทย 
ส่วนงาน 2 และ 3  มีการด าเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น ไม่มีรายได้จากต่างประเทศหรือสินทรัพยใ์น

ต่างประเทศท่ีมีสาระส าคญั 
 
ในการน าเสนอการจ าแนกส่วนงานภูมิศาสตร์ รายไดต้ามส่วนงานแยกตามท่ีตั้งทางภูมิศาสตร์ของลูกคา้  สินทรัพย์
ตามส่วนงานแยกตามสถานท่ีตั้งทางภูมิศาสตร์ของสินทรัพย ์
 
ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนงานภูมิศาสตร์ 
 หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน
2563 

30 มิถุนายน
2562 

30 มิถุนายน
2563 

30 มิถุนายน
2562 

รายได้     
ไทย 8,659,954 14,887,557 8,471,028 14,605,395 
ต่างประเทศ 9,632 7,270 - - 

รวม 8,669,586 14,894,827 8,471,028 14,605,395 
 

ลูกค้ารายใหญ่ 
 
รายไดจ้ากลูกคา้ 2 รายจากส่วนงาน 1 ของกลุ่มบริษทั จ านวนเงินรวม 3,566 ลา้นบาท (2562: 3 ราย จ านวน 6,490 
ล้านบาท)  
รายไดจ้ากลูกคา้ 2 รายจากส่วนงาน 1 ของบริษทั จ านวนเงินรวม 3,566 ลา้นบาท (2562: 3 ราย จ านวน 6,490 ล้าน
บาท)   
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27.  ภาษีเงินได้ 
 

การรับรู้ภาษีเงินไดข้ึ้นอยู่กบัการประมาณการท่ีดีท่ีสุดของฝ่ายบริหารเก่ียวกบัอตัราภาษีเงินไดป้ระจ าปีถวัเฉล่ีย   
ถ่วงน ้าหนกัท่ีคาดไวส้ าหรับงวดท่ีใชก้บัรายไดก่้อนภาษีของงวดระหวา่งกาล อตัราภาษีเงินไดท่ี้แทจ้ริงของกลุ่ม
บริษทัไดรั้บผลกระทบจากปัจจยัดงัต่อไปน้ี 
 
• ขาดทุนทางภาษีและผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดขึ้นในระหวา่งงวด ซ่ึงสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีไม่ได้

รับการบันทึก เน่ืองจากฝ่ายบริหารพิจารณาว่าไม่มีแนวโน้มท่ีก าไรสุทธิทางภาษีในอนาคตจะสามารถ
น ามาใชไ้ด ้

• ก าไรสุทธิบางส่วนของกลุ่มบริษทั ซ่ึงเกิดจากธุรกรรมท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน โดยก าไรสุทธิของ
ธุรกรรมดงักล่าวไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งเสียภาษีเงินได ้

• ขาดทุนของบริษทัยอ่ยบางแห่งของกลุ่มบริษทั ซ่ึงไม่สามารถจะน ามาสุทธิกบัก าไรของบริษทัยอ่ยแห่งอ่ืนๆ 
ของกลุ่มบริษทัในการค านวณภาษีเงินได ้

 
28. ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น   

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

 
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 แสดงการค านวณดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับงวดหกเดือน 
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 ส าหรับงวดหกเดือน 
       ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2563 2562 2563 2562 

ก าไร(ขาดทุน) ส าหรับงวดที่เป็นส่วนของผู้ถือ

หุ้นของบริษัท (พนับาท) 92,678 274,296 146,972 227,936 

จ านวนหุ้นสามัญโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนัก 

(ขั้นพื้นฐาน) (พนัหุ้น) 11,113,018 11,113,018 11,113,018 11,113,018 

ก าไร(ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.01 0.02 0.01 0.02 
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29. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นที่อาจเกิดขึน้ 
    หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน

2563 
31 ธนัวาคม

2562 
30 มิถุนายน

2563 
31 ธนัวาคม

2562 
ภาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุน     
สัญญาท่ียงัไม่ได้รับรู้     
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 30 82 21 104 
รวม 30 82 21 104 
 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 กลุ่มบริษทัมีรายจ่ายฝ่ายทุนจ านวน 21 ลา้นบาท 0.05 ลา้นเหรียญสหรัฐและจ านวน 
0.21 ล้านยูโร (31 ธันวาคม 2562 : จ านวน 35 ล้านบาท 0.2 ล้านเหรียญสหรัฐและจ านวน 1.2  ล้านยูโร) ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการซ้ือและติดตั้งเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 
 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 บริษทัมีรายจ่ายฝ่ายทุนจ านวน 12 ลา้นบาท 0.05 ลา้นเหรียญสหรัฐและจ านวน 0.21 
ลา้นยูโร (31 ธันวาคม 2562 : จ านวน 57 ล้านบาท 0.2 ล้านเหรียญสหรัฐและจ านวน 1.2 ล้านยูโร)  ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการซ้ือและติดตั้งเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์  

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 กลุ่มบริษทัมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาเช่าท่ีดินดงัน้ี 

    หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน

2563 
31 ธนัวาคม

2562 
30 มิถุนายน

2563 
31 ธนัวาคม

2562 
ภาระผูกพนัจากสัญญาเช่าด าเนินงาน     
    ที่ยกเลิกไม่ได้     
ภายในระยะเวลาหน่ึงปี 0.25 12 0.23 5 
ระยะเวลามากกวา่หน่ึงปีถึงหา้ปี 0.11 3 0.11 4 
รวม 0.37 15 0.34 9 

     
ภาระผูกพนัอื่นๆ     
สัญญาซ้ือวตัถุดิบ 1,698 6,511 1,698 2,194 
เลตเตอร์ออฟเครดิต 3 43 - - 
สัญญาอ่ืนๆ 239 569 198 513 
รวม 1,940 7,123 1,896 2,707 
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ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 กลุ่มบริษัทไม่มีภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าท่ีดินดังกล่าวจากการน ามาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติั ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีดิน
ท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของเงินจ่ายช าระตามสัญญาเช่าท่ีเหลืออยูค่ิดลดดว้ย
อตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษทั ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 7 

 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัอ่ืนจากการท าสัญญาซ้ืออะไหล่และวสัดุ อุปกรณ์และสัญญา
ซ่อมบ ารุงเป็นจ านวน 227 ลา้นบาท จ านวน 0.24 ลา้นเหรียญสหรัฐ จ านวน 0.12 ลา้นยูโร และจ านวน 2.94 ลา้น
เยนญ่ีปุ่ น (31 ธันวาคม 2562: จ านวน 309 ลา้นบาท จ านวน 2.9 ลา้นเหรียญสหรัฐ จ านวน 4.0 ลา้นยูโร จ านวน 
0.04 ลา้นปอนดส์เตอร์ลิง และจ านวน 34.6 ลา้นเยนญ่ีปุ่ น) 
 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 บริษทัมีภาระผูกพนัอ่ืนจากการท าสัญญาซ้ืออะไหล่และวสัดุอุปกรณ์และสัญญาซ่อม
บ ารุงเป็นจ านวน 186 ลา้นบาท จ านวน 0.24 ลา้นเหรียญสหรัฐ จ านวน 0.12 ลา้นยูโร และจ านวน 2.94 ลา้นเยน
ญ่ีปุ่ น (31 ธันวาคม 2562: จ านวน 277 ลา้นบาท จ านวน 2.9 ลา้นเหรียญสหรัฐ จ านวน 4.0 ลา้นยูโร จ านวน 0.04 
ลา้นปอนดส์เตอร์ลิง และจ านวน 34.6  ลา้นเยนญ่ีปุ่ น) 
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หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น 
 
ก) ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นจากการท่ีธนาคารได้

ออกหนงัสือค ้าประกนั ในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
 

    หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน

2563 
31 ธนัวาคม

2562 
30 มิถุนายน

2563 
31 ธนัวาคม

2562 
     
การใชไ้ฟฟ้า 107 104 104 104 
การประกนัผลงาน 65 43 19 - 
อ่ืนๆ 11 4 - 4 
รวม 183 151 123 108 
 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 กลุ่มบริษทัมีหนงัสือค ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารในนามบริษทัและบริษทัย่อย 
ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของกลุ่มบริษัท ซ่ึงประกอบด้วย 
หนงัสือค ้าประกนัเพื่อค ้าประกนั  

 
• การจดัตั้งท าเนียบท่าเทียบเรือและโรงพกัสินคา้ใหไ้วแ้ก่กรมศุลกากรจ านวน 11 ลา้นบาท (31 ธันวาคม

2562 : จ านวน 11 ล้านบาท)  
• การปฏิบติังานตามสัญญาจ านวน 65 ลา้นบาท  (31 ธันวาคม 2562 : จ านวน 43 ล้านบาท)  
• การใชไ้ฟฟ้าจ านวน 107 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2562 : จ านวน 104 ล้านบาท)   

 
ข) ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 บริษทัมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นจากการค ้าประกนัตามสัญญาและค่าเสียหายตาม

สัญญาเป็นจ านวนเงิน 31 ลา้นเหรียญสหรัฐ โดยมีเง่ือนไขวา่บริษทัตอ้งช าระก็ต่อเม่ือเกิดความเสียหายดา้น
ส่ิงแวดลอ้มและเป็นไปตามเง่ือนไขความรับผิดชอบดา้นส่ิงแวดลอ้มตามสัญญาซ้ือขายโรงถลุงเหล็กและ
ผลิตเหลก็กลา้ครบวงจร ฉบบัลงวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2554  
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ข้อพพิาทและคดีความ   
 
ที่ดินในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 
ก) เม่ือวนัท่ี 9 กรกฎาคม 2553 ส านกังานท่ีดินจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ สาขาบางสะพานไดเ้รียกให้บริษทัและ

บริษทัยอ่ยท าการส่งหนงัสือรับรองการท าประโยชน์ (น.ส. 3 ก.) (“หนงัสือรับรอง”) ของบริษทัและบริษทั
ย่อยแห่งหน่ึงจ านวนหลายแปลง (มูลค่ารวม 123.1 ล้านบาทของบริษทั และ 187.6 ล้านบาทของบริษทั
ยอ่ย)เพื่อท าการยกเลิก ต่อมาส านกังานท่ีดินจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ สาขาบางสะพานไดอ้อกประกาศการ
ด าเนินการออกใบแทนหนังสือรับรองการท าประโยชน์ (น.ส. 3 ก.) บริษทัและบริษทัย่อยไดย้ื่นฟ้องเจา้
พนักงานท่ีดินจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ สาขาบางสะพาน  ต่อศาลปกครองกลาง เพื่อขอให้ศาลปกครอง
กลางมีค าพิพากษาเพิกถอนการออกประกาศ พร้อมกนัน้ีบริษทัและบริษทัย่อยยงัไดย้ื่นค าร้องขอให้ศาล
ปกครองกลางก าหนดมาตรการหรือวิธีการคุม้ครองเพื่อบรรเทาทุกขช์ัว่คราวแก่ผูฟ้้องคดีดว้ย โดยศาลได้
รับค าฟ้องไวพ้ิจารณาแลว้  

 
วนัท่ี 1 กนัยายน 2553 บริษทัและบริษทัยอ่ยไดย้ืน่ฟ้องอธิบดีกรมท่ีดินและรองปลดักระทรวงมหาดไทยต่อ
ศาลปกครองกลาง โดยขอให้ศาลปกครองกลางมีค าพิพากษาเพิกถอนค าสั่งอธิบดีกรมท่ีดินลงวนัท่ี 5 
มกราคม 2553 ท่ีไดมี้ค าสั่งเพิกถอนและแกไ้ขรูปแผนท่ีและเน้ือท่ีของหนังสือรับรอง และให้เพิกถอนค า
วินิจฉัยอุทธรณ์ของรองปลดักระทรวงมหาดไทย รวมทั้งไดข้อให้ศาลไต่สวนค าร้องขอทุเลาค าบงัคบัตาม
ค าสั่งทางปกครองดงักล่าวเม่ือวนัท่ี 6 สิงหาคม 2556 ศาลปกครองกลางมีค าสั่งทุเลาการบงัคบัคดีท่ีสั่งให้
บริษทัและบริษทัยอ่ยออกจากป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองแม่ร าพึง จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ และงดเวน้การ
กระท าใดๆ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติต่อเม่ือวนัท่ี 23 ธันวาคม 2557 ศาลปกครองสูงสุดมีค าสั่งกลบัเป็นยก
ค าขอใหทุ้เลาการบงัคบัคดีท่ีสั่งใหบ้ริษทัและบริษทัยอ่ยออกจากป่าสงวนแห่งชาติ 

 
นอกจากน้ีศาลได้มีค าสั่งให้รวมการพิจารณาคดีน้ี เข้ากับคดีซ่ึงบริษัทและบริษัทย่อยได้ยื่นฟ้องเจ้า
พนกังานท่ีดินจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ สาขาบางสะพาน ดงักล่าวขา้งตน้แลว้  

 
เม่ือวนัท่ี 29 สิงหาคม 2560 ศาลปกครองกลางได้มีค าพิพากษายกฟ้อง ต่อมาเม่ือวนัท่ี 27 กนัยายน 2560 
บริษทัและบริษทัยอ่ยไดย้ืน่อุทธรณ์คดัคา้นค าพิพากษาต่อศาลปกครองสูงสุด    

 
ซ่ึงปัจจุบนัอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาของศาล 
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ข) เม่ือวนัท่ี 20 ธันวาคม 2553 นายอ าเภอบางสะพาน ในฐานะเจา้หน้าท่ีผูค้วบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติ 
ป่าคลองแม่ร าพึง จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ไดมี้ค าสั่งเป็นหนงัสือแจง้แก่บริษทัและบริษทัย่อย ให้ออกจาก
ท่ีดิน และงดเวน้การกระท าใดๆ ในเขตท่ีดิน ซ่ึงอธิบดีกรมท่ีดินไดมี้ค าสั่งให้เพิกถอนเอกสารสิทธ์ิท่ีดิน
ตามหนงัสือรับรอง และส านกังานท่ีดินจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ไดอ้อกใบแทนหนงัสือรับรองภายในวนัท่ี 
30 มกราคม 2554  
 
เม่ือวนัท่ี 30 มีนาคม 2554 บริษทัและบริษทัย่อยไดย้ื่นฟ้องต่อศาลปกครองกลาง โดยขอให้เพิกถอนค าสั่ง
นายอ าเภอบางสะพาน ท่ีมีค าสั่งเม่ือวนัท่ี 20 ธันวาคม 2553 ให้บริษัทและบริษทัย่อยออกจากป่าสงวน
แห่งชาติป่าคลองแม่ร าพึง จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์และงดเวน้การกระท าใดๆ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  
 
เม่ือวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2561 ศาลปกครองกลางไดมี้ค าพิพากษายกฟ้องคดีดงักล่าวขา้งตน้ ต่อมาเม่ือวนัท่ี 
19 มีนาคม 2561 บริษทัและบริษทัยอ่ยไดย้ืน่อุทธรณ์คดัคา้นค าพิพากษาต่อศาลปกครองสูงสุด  

 
ซ่ึงปัจจุบนัอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาของศาล 
 

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

 
30. มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 
 เน่ืองจากสินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทจัดอยู่ในประเภทระยะสั้ นหรือมีอัตรา

ดอกเบ้ียใกล้เคียงกับอตัราดอกเบ้ียในตลาด กลุ่มบริษทัจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
ทางการเงินส่วนใหญ่ใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน  

 มูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน ณ วนัท่ี  30 มิถุนายน 2563 

และ 1 มกราคม 2563 มีดงัต่อไปน้ี 
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 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 

 มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม 

 
มูลค่ายติุธรรมผา่น
ก าไรหรือขาดทุน 

ราคาทุน 
ตดัจ าหน่าย รวม  

สินทรัพย์ทางการเงิน     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - 271,054 271,054 271,054 
ลูกหน้ีการคา้ - 86,640 86,640 86,640 
สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน - 22,308 22,308 22,308 
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน     

- เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระผกูพนั - 28,933 28,933 28,933 
เงินให้กูย้มืระยะยาว - 426,759 426,759 426,759 

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน - 835,694 835,694 835,694 

หนีสิ้นทางการเงิน     
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน - 43,500 43,500 43,500 
เจา้หน้ีการคา้ - 3,736,576 3,736,576 3,736,576 
เงินกูยื้มระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - - 
ภาระหน้ีสินภายใตแ้ผนฟ้ืนฟู 29,545,860 - 29,545,860 29,545,860 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - 89,042 89,042 89,042 

รวมหนีสิ้นทางการเงิน 29,545,860 3,869,118 33,414,978 33,414,978 
 

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 

 มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม 

 
มูลค่ายติุธรรมผา่น
ก าไรหรือขาดทุน 

ราคาทุน 
ตดัจ าหน่าย รวม  

สินทรัพย์ทางการเงิน     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - 359,995 359,995 359,995 
ลูกหน้ีการคา้ - 67,559 67,559 67,559 
สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน - - - - 
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน     

- เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระผกูพนั - 7,596 7,596 7,596 
เงินให้กูย้มืระยะยาว - - - - 

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน - 435,150 435,150 435,150 
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 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 

 มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม 

 
มูลค่ายติุธรรมผา่น
ก าไรหรือขาดทุน 

ราคาทุน 
ตดัจ าหน่าย รวม  

หนีสิ้นทางการเงิน     
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน - 60,683 60,683 60,683 
เจา้หน้ีการคา้ - 5,148,662 5,148,662 5,148,662 
เงินกูยื้มระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - - 
ภาระหน้ีสินภายใตแ้ผนฟ้ืนฟู 
     (หลงัปรับปรุง)(หมายเหตุขอ้ 7) 30,608,921 - 30,608,921 30,608,921 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - 4,135 4,135 4,135 

รวมหนีสิ้นทางการเงิน 30,608,921 5,213,480 35,822,401 35,822,401 
 

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 

 มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม 

 
มูลค่ายติุธรรมผา่น
ก าไรหรือขาดทุน 

ราคาทุน 
ตดัจ าหน่าย รวม  

สินทรัพย์ทางการเงิน     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - 213,766 213,766 213,766 
ลูกหน้ีการคา้ - 32,960 32,960 32,960 
สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน - - - - 
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน     

- เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระผกูพนั - 24,872 24,872 24,872 
เงินให้กูย้มืระยะยาวอ่ืน - 426,759 426,759 426,759 

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน - 698,357 698,357 698,357 

หนีสิ้นทางการเงิน     
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน - - - - 
เจา้หน้ีการคา้ - 3,714,649 3,714,649 3,714,649 
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง - 74,500 74,500 74,500 
ภาระหน้ีสินภายใตแ้ผนฟ้ืนฟู 29,553,851 - 29,553,851 29,553,851 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - 63,914 63,914 63,914 

รวมหนีสิ้นทางการเงิน 29,553,851 3,853,063 33,406,914 33,406,914 
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 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 

 มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม 

 
มูลค่ายติุธรรมผา่น
ก าไรหรือขาดทุน 

ราคาทุน 
ตดัจ าหน่าย รวม  

สินทรัพย์ทางการเงิน     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - 242,830 242,830 242,830 
ลูกหน้ีการคา้ - 3,229 3,229 3,229 
สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน - - - - 
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน     

- เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระผกูพนั - 3,634 3,634 3,634 
เงินให้กูย้มืระยะยาวอ่ืน - - - - 

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน - 249,693 249,693 249,693 

หนีสิ้นทางการเงิน     
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน - - - - 
เจา้หน้ีการคา้ - 5,188,949 5,188,949 5,188,949 
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง - - - - 
ภาระหน้ีสินภายใตแ้ผนฟ้ืนฟู 
     (หลงัปรับปรุง)(หมายเหตุ 7) 30,616,912 - 30,616,912 30,616,912 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - 1,329 1,329 1,329 

รวมหนีสิ้นทางการเงิน 30,616,912 5,190,278 35,807,190 35,807,190 
 

กลุ่มบริษทัมีการประมาณการมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 

ก) สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีจะครบก าหนดในระยะเวลาอนัสั้น ไดแ้ก่ เงินสดและเงินฝากสถาบนั
การเงิน ลูกหน้ีและเจา้หน้ี แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะ
การเงิน 

ข) เงินให้กู้ยืมและเงินกู้ยืมท่ีมีดอกเบ้ียในอัตราใกล้เคียงกับอัตราดอกเบ้ียในตลาดแสดงมูลค่ายุติธรรม
โดยประมาณตามมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

ค) บริษทัมีหน้ีสินภายใตแ้ผนฟ้ืนฟูแสดงมูลค่ายุติธรรมซ่ึงค านวณโดยใชเ้ทคนิคการคิดลดกระแสเงินสดใน
อนาคตและแบบจ าลองตามทฤษฎีในการประเมินมูลค่า 

ง) สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า แสดงมูลค่ายุติธรรมซ่ึงค านวณโดยใช้เทคนิคการคิดลด
กระแสเงินสดในอนาคตและแบบจ าลองตามทฤษฎีในการประเมินมูลค่า ซ่ึงขอ้มูลท่ีน ามาใช้ในการ
ประเมินมูลค่าเป็นขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดใ้นตลาดท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น อตัราแลกเปล่ียนทนัที  

ในระหวา่งงวดปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 
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31. เหตุการณ์ภายหลังวันที่รอบระยะเวลารายงาน 
 

- ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทัในฐานะผูบ้ริหารแผนฟ้ืนฟูกิจการคร้ังท่ี 9/2563 เม่ือวนัท่ี 16 
กรกฎาคม 2563 มีมติอนุมติัให้บริษทัน าเสนอคณะกรรมการเจา้หน้ีเห็นชอบในเร่ืองการให้ความช่วยเหลือทาง
การเงินประเภทเงินกูร้ะยะสั้น (Brigde loan) แก่ Redcar Bulk Termianl Limited (RBT) ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง
กนัเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 200,000 ปอนด์สเตอร์ล่ิง อตัราดอกเบ้ีย MLR+1% ต่อปี โดยเม่ือวนัท่ี 20 กรกฎาคม 
2563 บริษทัไดมี้การให้กูย้ืมแลว้จ านวน 150,000 ปอนด์สเตอร์ล่ิง ต่อมาเม่ือวนัท่ี 6 สิงหาคม 2563 บริษทัไดรั้บ
คืนเงินใหกู้ย้มืดงักล่าวแลว้ทั้งจ านวน 

 
32. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

 
งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทั เม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม 2563 
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