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บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564

หน่วย : บาท

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

สินทรัพย์หมนุเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 7 496,419,762           665,739,959           383,871,876           635,691,476           
ลูกหน้ีการคา้ 8 124,435,894           134,803,702           43,445,503            36,401,026            
ลูกหน้ีหมนุเวียนอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 36,381,221            163,943,165           49,490,922            172,069,608           
สินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญา-หมนุเวียน 9 21,146,617            16,593,096            -                         -                         
เงินให้กูย้ืมระยะสั้นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 26,788,560            11,055,963            26,788,560            11,055,963            
ส่วนของเงินให้กูย้ืมระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระในหน่ึงปี 16 25,959,391            14,875,294            25,959,391            14,875,294            
สินคา้คงเหลือ 10 8,021,248,242        4,316,393,324        7,996,400,012        4,260,405,551        
สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน 11 560,765,449           242,585,812           494,664,560           192,424,811           
สินทรัพยท่ี์ถือไวจ้  าหน่ายจากการช าระบญัชี
   ของบริษทัยอ่ย  3(ฉ) -                         -                         -                         -                         
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 9,313,145,136        5,565,990,315        9,020,620,824        5,322,923,729        
 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน
สินทรัพยท์างการเงินไมห่มนุเวียนอ่ืน 12 74,048,419            44,135,840            72,690,296            43,322,326            
เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย 13 -                         -                         323,999,930           278,999,930           
เงินลงทนุในการร่วมคา้ 15 2,741,466,298        2,564,156,667        2,628,781,546        2,628,781,546        
เงินให้กูย้ืมระยะยาว 16 507,040,469           471,446,343           507,040,469           471,446,343           
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 17 10,542,803,469      10,922,902,304      9,430,057,754        9,769,170,144        
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 18 50,112,105            71,521,507            29,975,973            49,535,354            
สินทรัพยไ์มมี่ตวัตนอ่ืน 19 18,083,109            12,970,146            14,845,113            8,293,802              
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 20 15,403,465            9,770,968              -                         -                         
สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 16,532,969            16,932,530            14,961,587            15,326,254            
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 13,965,490,303      14,113,836,305      13,022,352,668      13,264,875,699      

รวมสินทรัพย์ 23,278,635,439      19,679,826,620      22,042,973,492      18,587,799,428      

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564

หน่วย : บาท

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

หน้ีสินหมนุเวียน
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 21 39,000,000            40,000,000            -                         -                         
เจา้หน้ีการคา้ 22 4,844,666,302        2,837,508,891        4,806,977,778        2,801,884,831        
เจา้หน้ีหมนุเวียนอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 11,477,271            11,084,669            28,411,940            22,070,285            
เจา้หน้ีหมนุเวียนอ่ืน 23 226,005,776           219,693,792           185,118,238           180,494,197           
หน้ีสินท่ีเกิดจากสญัญา-หมนุเวียน 9 550,436,976           823,914,277           536,027,575           812,234,197           
ส่วนของหน้ีสินภายใตแ้ผนฟ้ืนฟท่ีูถึงก าหนดช าระ
   ภายในหน่ึงปี 26 1,420,201,862        225,082,399           1,420,201,862        233,073,258           
ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระ
   ภายในหน่ึงปี 18 33,711,976            31,444,814            27,411,982            25,159,706            
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 -                         -                         24,423,914            74,500,000            
ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลคา้งจ่าย 10,166,413            -                         -                         -                         
ประมาณการหน้ีสินจากสญัญาท่ีสร้างภาระ 9 104,991,274           12,290,774            104,991,274           12,290,775            
หน้ีสินทางการเงินหมนุเวียนอ่ืน 24 2,415,933              731,876                 540,200                 731,876                 
รวมหน้ีสินหมุนเวียน 7,243,073,783        4,201,751,492        7,134,104,763        4,162,439,125        

หน้ีสินไม่หมนุเวียน
ภาระหน้ีสินภายใตแ้ผนฟ้ืนฟู 26 30,628,525,877      29,527,288,478      30,636,516,736      29,527,288,478      
หน้ีสินตามสญัญาเช่า 18 17,243,349            41,439,486            3,463,753              25,353,004            
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 20 38,689,914            38,379,800            16,184,258            15,121,842            
ประมาณการหน้ีสินไมห่มนุเวียนส าหรับ
    ผลประโยชน์พนกังาน 25 421,759,817           391,164,406           361,451,707           334,679,381           
หน้ีสินไมห่มนุเวียนอ่ืน 823,876                 823,876                 823,876                 823,876                 
รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 31,107,042,833      29,999,096,046      31,018,440,330      29,903,266,581      

รวมหน้ีสิน 38,350,116,616      34,200,847,538      38,152,545,093      34,065,705,706      

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564

หน่วย : บาท

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

ส่วนของผู้ถอืหุ้น
ทนุเรือนหุ้น
   ทนุจดทะเบียน
      หุ้นสามญั 11,113,018,280 หุ้น 
      มลูคา่หุ้นละ 1 บาท 27 11,113,018,280      11,113,018,280      11,113,018,280      11,113,018,280      

   ทนุท่ีออกและช าระแลว้  
      หุ้นสามญั 11,113,018,280 หุ้น 
      มลูคา่หุ้นละ 1 บาท 27 11,113,018,280      11,113,018,280      11,113,018,280      11,113,018,280      
ส่วนต ่ากว่ามลูคา่หุ้นสามญั (9,500,000,000)      (9,500,000,000)      (9,500,000,000)      (9,500,000,000)      
ขาดทนุสะสม (17,191,282,046)    (16,654,971,212)    (17,722,589,881)    (17,090,924,558)    
รวมส่วนของบริษัทใหญ่ (15,578,263,766)    (15,041,952,932)    (16,109,571,601)    (15,477,906,278)    
ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม 506,782,589           520,932,014           -                         -                         
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น (15,071,481,177)    (14,521,020,918)    (16,109,571,601)    (15,477,906,278)    

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 23,278,635,439      19,679,826,620      22,042,973,492      18,587,799,428      

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบก าไรขาดทุน 

ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564

หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

รายได้ 
รายไดจ้ากการขาย 34,524,201,377   17,456,188,002   34,528,067,377   17,454,139,179   
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 789,263,335        668,722,288        212,887,674        227,367,290        
รายไดเ้งินปันผล 13 -                      -                      101,100,000        25,500,000          
รายไดอ่ื้น 90,625,434          54,016,596          101,322,101        66,171,073          
รวมรายได้ 35,404,090,146   18,178,926,886   34,943,377,152   17,773,177,542   

ค่าใช้จ่าย 
ตน้ทุนขาย 31,615,651,836   16,818,610,938   31,732,686,270   16,882,190,490   
ตน้ทุนการผลิตท่ีว่างเปล่า -                      60,185,292          -                      60,185,292          
ตน้ทุนการใหบ้ริการ 692,992,394        596,263,071        177,714,910        216,333,004        
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 88,124,401          63,299,286          79,829,476          51,562,061          
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 625,407,516        629,629,627        547,782,074        560,239,029        
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 110,796,428        95,289,282          109,588,011        85,643,282          
(ก าไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ 1,070,772            33,435,996          (1,199,222)          33,435,996          
(กลบัรายการ) ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิต 17,879,017          (81,999,370)        17,816,935          (81,999,370)        
ขาดทุนจากสญัญาท่ีสร้างภาระ 9 92,700,499          12,290,775          92,700,499          12,290,775          
รวมค่าใช้จ่าย 33,244,622,863   18,227,004,897   32,756,918,953   17,819,880,559   

ก าไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมด าเนินงาน 2,159,467,283     (48,078,011)        2,186,458,199     (46,703,017)        
รายไดท้างการเงิน 14,331,204          10,396,773          14,232,699          10,251,127          
ตน้ทุนทางการเงิน (1,633,003,385)   (1,721,160,543)   (1,633,049,914)   (1,721,125,327)   
ผลก าไรจากการตดัรายการแลว้รับรู้รายการใหม่หน้ีสินทางการเงินท่ี
   วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย 26 -                      1,631,529,180     -                      1,631,529,180     
ผลก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียนหน้ีสินภายใตแ้ผนฟ้ืนฟ ู- สุทธิ 26 (1,784,537,611)   559,543,856        (1,784,537,611)   559,543,856        
ปรับปรุงจากการลดลงของภาระหน้ีค  ้าประกนัจากกระบวนการช าระบญัชีของเจา้หน้ีกลุ่มท่ี 4 26 586,293,720        -                      586,293,720        -                      
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) ในตราสารทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียการร่วมคา้ 15 177,309,631        (64,624,878)        -                      -                      
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ (480,139,158)      367,606,377        (630,602,907)      433,495,819        
(ค่าใช้จ่าย) รายไดภ้าษีเงินได้ 30 (16,421,101)        9,821,065            (1,062,416)          (852,997)             
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี (496,560,259)      377,427,442        (631,665,323)      432,642,822        

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน)
    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (536,310,834)      376,347,073        (631,665,323)      432,642,822        
    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 14 39,750,575          1,080,369            -                      -                      
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี (496,560,259)      377,427,442        (631,665,323)      432,642,822        

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐาน (บาท) 31 (0.05)                   0.03                     (0.06)                   0.04                     

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564

หน่วย : บาท

2564 2563 2564 2563

ก าไร(ขาดทุน) ส าหรับปี (496,560,259)      377,427,442        (631,665,323)      432,642,822        

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี -                      -                      -                      -                      

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี (496,560,259)      377,427,442        (631,665,323)      432,642,822        

การแบ่งปันก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (536,310,834)      376,347,073        (631,665,323)      432,642,822        
    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 39,750,575          1,080,369            -                      -                      
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี (496,560,259)      377,427,442        (631,665,323)      432,642,822        

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น  

ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564

หน่วย : บาท

ส่วนของ
ทุนเรือนหุน้ รวมส่วน ส่วนไดเ้สีย
ท่ีออกและ ส่วนต ่า ทุนส ารองตาม ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ของผูถื้อหุน้ ท่ีไม่มีอ  านาจ รวมส่วน
ช าระแลว้ กวา่มูลค่าหุน้ กฎหมาย (ขาดทุนสะสม) ของบริษทั ควบคุม ของผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 11,113,018,280       (9,500,000,000)        -                           (17,031,318,285)      (15,418,300,005)      544,351,645            (14,873,948,360)      
ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                           -                           -                           376,347,073            376,347,073            1,080,369                377,427,442            
เงินปันผลจ่ายในส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม -                           -                           -                           -                           -                           (24,500,000)             (24,500,000)             
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 11,113,018,280       (9,500,000,000)        -                           (16,654,971,212)      (15,041,952,932)      520,932,014            (14,521,020,918)      

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 11,113,018,280       (9,500,000,000)        -                           (16,654,971,212)      (15,041,952,932)      520,932,014            (14,521,020,918)      
ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                           -                           -                           (536,310,834)           (536,310,834)           39,750,575              (496,560,259)           
เงินปันผลจ่ายในส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม -                           -                           -                           -                           -                           (53,900,000)             (53,900,000)             
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 11,113,018,280       (9,500,000,000)        -                           (17,191,282,046)      (15,578,263,766)      506,782,589            (15,071,481,177)      

งบการเงินรวม

ก าไร (ขาดทุน) สะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564

หน่วย : บาท

ทุนเรือนหุน้
ท่ีออกและ ส่วนต ่า ทุนส ารองตาม ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวมส่วน
ช าระแลว้ กวา่มูลค่าหุน้ กฎหมาย (ขาดทุนสะสม) ของผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 11,113,018,280                 (9,500,000,000)                  -                                     (17,523,567,380)                (15,910,549,100)                
ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                                     -                                     -                                     432,642,822                      432,642,822                      
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 11,113,018,280                 (9,500,000,000)                  -                                     (17,090,924,558)                (15,477,906,278)                

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 11,113,018,280                 (9,500,000,000)                  -                                     (17,090,924,558)                (15,477,906,278)                
ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                                     -                                     -                                     (631,665,323)                     (631,665,323)                     
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 11,113,018,280                 (9,500,000,000)                  -                                     (17,722,589,881)                (16,109,571,601)                

ก าไร (ขาดทุน) สะสม
งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบกระแสเงินสด

ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564

หน่วย : บาท

2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนนิงาน
ก าไร (ขาดทนุ) ส าหรับปี (496,560,259)      377,427,442     (631,665,323)    432,642,822      
รายการปรับปรุง
คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 750,582,280       649,485,055     642,988,336      540,840,612      
หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ 17,879,017         1,242,912         17,816,935        1,242,912          
ขาดทนุจากมลูคา่สินคา้คงเหลือลดลง (กลบัรายการ) 460,189,988       (538,517,729)    460,189,988      (538,517,729)    
ขาดทนุ (ก าไร) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไมเ่กิดข้ึนจริง (26,196,168)        (23,369,224)      (28,405,091)      (23,708,796)      
ขาดทนุ (ก าไร) จากสญัญาซ้ือขายต่างประเทศล่วงหนา้ 1,684,057           731,876            (191,676)           731,876            
ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย (โอนกลบับญัชี) -                      (3,818,886)        -                    -                    
อาคารและอุปกรณ์ เสียหายจากอุทกภยั -                      368,138            -                    -                    
ตดัจ าหน่ายอุปกรณ์ 139,305              1,711,300         134,416            1,711,300          
ประมาณการหน้ีสินผลประโยชนพ์นกังาน 32,566,041         34,319,841       27,793,951        29,190,578        
ขาดทนุจากสญัญาท่ีสร้างภาระ 92,700,499         12,290,774       92,700,499        12,290,775        
ขาดทนุ(ก าไร)จากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (5,535,230)          (272,888)           (5,409,997)        -                    
(โอนกลบั)ขาดทนุจากการดอ้ยคา่ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (899,000)             -                   -                    -                    
ส่วนแบง่ขาดทนุจากเงินลงทนุในการร่วมคา้ (สุทธิจากภาษีเงินได)้ (177,309,631)      64,624,879       -                    -                    
ผลก าไรจากการตดัรายการแลว้รับรู้รายการใหมห่น้ีสินทางการเงินท่ี
   วดัมลูคา่ดว้ยราคาทนุตดัจ าหน่าย -                      (1,631,529,180) -                    (1,631,529,180) 
ขาดทนุ(ก าไร)จากอตัราแลกเปล่ียนจากหน้ีสินภายใตแ้ผนฟ้ืนฟ ู- สุทธิ 1,784,537,611    (559,543,856)    1,784,537,611   (559,543,856)    
ปรับปรุงจากการลดลงของภาระหน้ีค  ้าประกนัจากกระบวนการช าระบญัชีของเจา้หน้ีกลุ่มท่ี 4 (586,293,720)      -                   (586,293,720)    -                    
ตน้ทนุทางการเงิน 1,633,003,385    1,721,160,543  1,633,049,914   1,721,125,327   
รายไดท้างการเงิน (14,331,204)        (10,396,773)      (14,232,699)      (10,251,127)      
เงินปันผลรับ -                      -                   (101,100,000)    (25,500,000)      
คา่ใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ 16,421,101         (9,821,065)        1,062,416          852,997            
ก าไร(ขาดทุน) จากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงใน
    สินทรัพย์และหน้ีสินด าเนินงาน 3,482,578,072    86,093,159       3,292,975,560   (48,421,489)      
การเปล่ียนแปลงของสินทรัพย์และหน้ีสินด าเนินงาน
ลูกหน้ีการคา้ 142,507,633       (68,754,544)      125,300,941      (34,414,890)      
ลูกหน้ีหมนุเวียนอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (22,662,491)        8,848,924         (27,583,667)      31,105,173        
สินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญา-หมนุเวียน (4,553,521)          (4,004,837)        -                    -                    
สินคา้คงเหลือ (4,165,044,906)   3,685,825,035  (4,196,184,449) 3,718,480,984   
สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน (282,094,434)      14,203,771       (283,941,738)    (2,756,103)        
สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 399,561              (2,572,490)        364,667            (2,183,955)        
เจา้หน้ีการคา้ 1,978,855,568    (2,282,252,397) 1,976,918,700   (2,358,164,847) 
เจา้หน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 392,602              4,615,716         9,031,024          (1,265,875)        
หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 22,992,414         (69,864,065)      23,385,865        (65,224,996)      
หน้ีสินท่ีเกิดจากสญัญา-หมนุเวียน (273,477,301)      579,078,512     (276,206,622)    579,874,719      
เงินสดได้มา(ใช้ไป) จากกิจกรรมด าเนินงาน 879,893,197       1,951,216,784  644,060,281      1,817,028,721   

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564

หน่วย : บาท

2564 2563 2564 2563
ผลประโยชนพ์นกังานจ่ายโดยโครงการ (1,970,630)          (4,073,954)        (1,021,625)        (685,575)           
จ่ายภาษีเงินได้ (34,499,713)        (25,738,695)      (5,135,450)        (5,293,296)        
รับคืนภาษีเงินได้ -                      17,470,638       -                    -                    
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 843,422,854       1,938,874,773  637,903,206      1,811,049,850   

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทนุ
เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย -                      -                   (45,000,000)      -                    
เงินรับจากรายไดท้างการเงิน 2,669,231           965,927            2,570,726          820,281            
สินทรัพยท์างการเงินไมห่มนุเวียนอ่ืน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง (29,912,579)        (36,540,191)      (29,367,970)      (39,688,340)      
จ่ายเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (15,349,570)        (41,008,435)      (15,349,570)      (41,008,435)      
รับคืนเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,024,950           29,733,985       1,024,950          29,733,985        
จ่ายเงินใหกู้ย้มืระยะยาว -                      (492,490,118)    -                    (492,490,118)    
รับคืนเงินใหกู้ย้มืระยะยาวกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6,466,209           -                   6,466,209          -                    
ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (354,455,335)      (623,622,879)    (298,249,018)    (559,199,072)    
เงินสดรับจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 5,535,714           273,022            5,410,480          -                    
ซ้ือสินทรัพยไ์มมี่ตวัตน (3,079,006)          (4,694,127)        (2,920,456)        (3,306,684)        
เงินปันผลรับ -                      -                   45,000,000        -                    
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (387,100,386)      (1,167,382,816) (330,414,649)    (1,105,138,383) 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน
จ่ายตน้ทนุทางการเงิน (77,281,806)        (11,897,197)      (73,993,791)      (11,861,981)      
เงินสดจ่ายเพ่ือช าระเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (1,000,000)          (20,682,672)      -                    -                    
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                      -                   -                    100,000,000      
จ่ายช าระหน้ีตามแผนฟ้ืนฟกิูจการ (457,608,607)      (374,740,937)    (457,608,607)    (374,740,937)    
จ่ายช าระหน้ีสินตามสญัญาเช่า (35,852,252)        (33,926,123)      (27,705,759)      (26,446,943)      
เงินปันผลจ่าย (53,900,000)        (24,500,000)      -                    -                    
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (625,642,665)      (465,746,929)    (559,308,157)    (313,049,861)    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ (169,320,197)      305,745,028     (251,819,600)    392,861,606      
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 665,739,959       359,994,931     635,691,476      242,829,870      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 496,419,762       665,739,959     383,871,876      635,691,476      

รายการท่ีไม่กระทบเงินสดท่ีส าคัญ

เจา้หน้ีอ่ืนท่ีดิน อาคาร อุปกรณ์ (18,029,823)        9,722,621         (18,235,483)      11,469,115        
รายการหกักลบเงินปันผลรับกบัคืนเงินกูแ้ละดอกเบ้ียเงินกู้ -                      -                   56,100,000        25,500,000        

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 
 
หมายเหต ุ  สารบัญ 
   
1  ขอ้มูลทวัไป 

2  เกณฑก์ารดาํเนินงานอยา่งต่อเนือง 

3  เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงิน 

4  มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ 

5  สรุปนโยบายการบญัชีทีสาํคญั 

6  บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั 
7  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

8  ลูกหนีการคา้ 

9  สินทรัพยที์เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน/หนีสินทีเกิดจากสัญญา-หมุนเวียน/ประมาณการ

หนีสินจากสัญญาทีสร้างภาระ 

10  สินคา้คงเหลือ 

11  สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 

12  สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอืน 

13  เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

14  ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 

15  เงินลงทุนในการร่วมคา้ 

16  เงินให้กูย้มืระยะยาว 

17  ทีดิน อาคารและอปุกรณ์ 

18  สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้/ หนีสินตามสัญญาเช่า 

19  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืน 

20  ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

21  เงินกูยื้มระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 

22  เจา้หนีการคา้ 

23  เจา้หนีหมุนเวียนอืน 

24  หนีสินทางการเงินหมุนเวียนอืน 

25  ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 
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หมายเหต ุ  สารบัญ 
   
26  ภาระหนีสินภายใตแ้ผนฟืนฟูกิจการและความคืบหนา้การดาํเนินการตามแผน 

27  ทุนเรือนหุน้ 

28  ส่วนงานดาํเนินงาน 

29  คา่ใชจ่้ายตามลกัษณะ 

30  ภาษีเงินได ้

31  กาํไร(ขาดทนุ)ต่อหุน้ 

32  สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน 

33  ภาระผกูพนัและหนีสินทีอาจเกิดขึน 

34  เครืองมือทางการเงิน 

35  การอนุมติังบการเงิน 
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บริษัท สหวิริยาสตีลอนิดัสตรี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธนัวาคม 2564 
 
1. ขอมูลท่ัวไป 
 
1.1 ขอมูลท่ัวไปของบริษัท 

 

บริษทั สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นนิติบุคคลทีจดัตงัขึนในประเทศไทย บริษทัจด

ทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเมือเดือนกนัยายน 2537 และมีทีอยูจ่ดทะเบียนตงัอยูเ่ลขที 28/1 

อาคารประภาวิทย ์ชนั 2-3 ถนนสุรศกัดิ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย และโรงงานตงัอยู่

เลขที 9 หมู่ 7 ตาํบลแม่รําพึง อาํเภอบางสะพาน จังหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ประเทศไทย บริษทั บริษทัยอ่ยและ 

การร่วมคา้ซึงตอ่ไปนีรวมเรียกวา่ “กลุ่มบริษทั” 

 

เมือวนัที 22 มิถุนายน 2563 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยประกาศเพิกถอนหุ้นสามญัของบริษทั เนืองจาก

บริษทัเขา้ข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนกรณีมีส่วนของผูถื้อหุ้นมีค่าน้อยกว่าศูนยต์าม

ขอ้ 9 (6) (ง) ของขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยฯ์ เรืองการเพิกถอนหลักทรัพยจ์ดทะเบียน พ.ศ.2542 (ขอ้บงัคบัว่า

ดว้ยการเพิกถอน) ซึงบริษทัไม่สามารถดาํเนินการให้เหตเุพิกถอนหมดไปภายในระยะเวลาทีกาํหนดอนัเป็นเหตุ

เพกิถอนตามขอ้ 9 (15) ของขอ้บงัคบัวา่ดว้ยการเพิกถอน 

 

โดยตลาดหลกัทรัพยฯ์ เปิดให้ซือขายหุน้สามญัของบริษทั เป็นเวลา 7 วนัทาํการก่อนวนัทีมีผลเป็นการเพิกถอน

หลกัทรัพย ์คือ ระหวา่งวนัที 1-10 กรกฎาคม 2563 และเมือครบกาํหนดระยะเวลาใหมี้การซือขายดงักล่าว ตลาด

หลกัทรัพยฯ์ ไดด้าํเนินการเพิกถอนหุ้นสามญัของบริษทั จากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนและมีผลตงัแต่วนัท ี

11 กรกฎาคม 2563 เป็นตน้ไป 

 

ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย จาํกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 40.49 ธนาคารไทยพาณิชย ์จํากัด

(มหาชน) ถือหุน้ร้อยละ 40.22 และธนาคารทิสโก ้จาํกดั (มหาชน) ถือหุน้ร้อยละ 7.87  

 

บริษทัดาํเนินธุรกิจหลกัเกียวกบัการผลิตและจาํหน่ายแผ่นเหล็กรีดร้อนชนิดมว้น รายละเอียดของบริษทัยอ่ยและ

การร่วมคา้ ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตปุระกอบงบการเงินขอ้ 13 และ 15 
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1.2 การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 ทําให้เกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจ และมี

ผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ เช่น ระบบห่วงโซ่อุปทาน การใชจ่้ายของผูบ้ริโภค การจาํกดั

หรือหยดุชะงกัการผลิต การดาํเนินงานทีล่าชา้ขึน เป็นตน้ 

 

สถานการณ์ดงักล่าวมีผลกระทบต่อกิจกรรมทางธุรกิจของบริษทัในส่วนทีเกียวกบัห่วงโซ่อุปทานในส่วนของ

การสงัวตัถุดิบจากตา่งประเทศ การจาํกดัปริมาณการรับสินคา้ของลูกคา้ซึงส่งผลกระทบต่อฐานะการเงิน ผลการ

ดาํเนินงาน และกระแสเงินสดในปัจจุบนั โดยผลกระทบดงักล่าวส่งผลถึงความสามารถในการชาํระหนีตามแผน

ฟืนฟูของกิจการ ซึงส่งผลให้ทางบริษัทตอ้งขอแกไ้ขแผนฟืนฟูกิจการ ตามทีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบ

การเงินขอ้ 26 และในอนาคตของบริษทั ฝ่ายบริหารของบริษทัติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดงักล่าว

และประเมินผลกระทบทางการเงินเกียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหนีสินและหนีสินทีอาจเกิดขึน

อย่างต่อเนือง ทงันีฝ่ายบริหารไดใ้ชป้ระมาณการและดุลพินิจในประเด็นต่างๆ ในการประมาณการผลกระทบ

หากสถานการณมี์การเปลียนแปลง 

 

2. เกณฑการดําเนินงานอยางตอเน่ือง 
 

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีผลการดาํเนินงานขาดทุนสําหรับปี เป็นจาํนวนเงิน 496.6 

ลา้นบาท (กาํไรสาํหรับปี 1,695 ลา้นบาท เมือหักกาํไรจากการขายทรัพยห์ลกัประกันชาํระหนีภายใตแ้ผนฟืนฟู 

จาํนวน 586.3 ล้านบาท และบวกขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนหนีสินภายใต้แผนฟืนฟู-สุทธิ จาํนวน 1,784.5  

ลา้นบาท) (2563 : กาํไรสําหรับปี เป็นจาํนวนเงิน 377.4 ล้านบาท (ขาดทุนสุทธิ 1,776.9 ลา้นบาท เมือหักผล

กาํไรจากการตดัรายการแล้วรับรู้รายการใหม่หนีสินทางการเงินทีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย จาํนวน 

1,631.5 ลา้นบาท และกาํไรขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนหนีสินภายใตแ้ผนฟืนฟู-สุทธิ จาํนวน 559.5 ลา้นบาท) 

และ ณ วนัเดียวกนั กลุ่มบริษทัมีขาดทุนสะสมเป็นจาํนวนเงิน 17,191.3 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2563 : จาํนวน

เงิน 16,654.9 ลา้นบาท) ส่วนผูถื้อหุ้นติดลบเป็นจาํนวนเงิน 15,071.5 ลา้นบาท (  ธันวาคม  : จาํนวนเงิน 

14, .  ลา้นบาท) 

 

สาํหรับปีสินสุดวนัที  ธันวาคม  บริษทัมีผลการดาํเนินงานขาดทุนสาํหรับปี เป็นจาํนวนเงิน 631.7 ลา้น

บาท (กาํไรสําหรับปี 1,740 ล้านบาท เมือหักกาํไรจากการขายทรัพยห์ลักประกันชาํระหนีภายใตแ้ผนฟืนฟู 

จาํนวน 586.3 ลา้นบาท และ บวกผลขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนหนีสินภายใตแ้ผนฟืนฟู-สุทธิ จาํนวน 1,784.5 

ลา้นบาท) (  : กาํไรสําหรับปี เป็นจาํนวนเงิน .  ลา้นบาท  (ขาดทุนสุทธิ 1,758.4 ลา้นบาท เมือหักผล

กาํไรจากการตดัรายการแล้วรับรู้รายการใหม่หนีสินทางการเงินทีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย จาํนวน 

1,631.5 ลา้นบาท และกาํไรขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนหนีสินภายใตแ้ผนฟืนฟู-สุทธิ จาํนวน 559.5 ลา้นบาท) 

และ ณ วนัเดียวกนั บริษทัมีขาดทุนสะสมเป็นจาํนวนเงิน 17,722.6 ลา้นบาท (  ธันวาคม  : จาํนวนเงิน 

17,090.9 ล้านบาท) ส่วนผูถื้อหุ้นติดลบเป็นจาํนวนเงิน 16,109.6 ล้านบาท (  ธันวาคม  : จาํนวนเงิน 

15,477.9 ลา้นบาท) 
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ในปี 2558 คณะกรรมการบริษัทอนุมตัิให้บริษทัยืนความจาํนงเพือขอฟืนฟูกิจการต่อศาลลม้ละลายกลางเมือ

วนัที 1 ตุลาคม 2558 และเมือวนัที 15 ธันวาคม 2559 ศาลล้มละลายกลางได้มีคาํสังเห็นชอบด้วยแผนฟืนฟู

กิจการ ซึงตามแผนฟืนฟูกิจการกาํหนดให้บริษทัเป็นผูบ้ริหารแผน  

 

เมือวนัที 18 มิถุนายน 2563 เจา้พนกังานพิทกัษท์รัพยไ์ดจ้ดัประชุมเจา้หนี และทีประชุมเจา้หนีส่วนใหญ่ไดม้ีมติ

เห็นชอบดว้ยคาํร้องขอแกไ้ขเพิมเติมแผน (แผนฟืนฟูกิจการ ฉบบัลงวนัที 14 กรกฎาคม 2559 แกไ้ขเพิมเติมโดย

ทีประชุมเจา้หนีเมือวนัที 18 มิถุนายน 2563) (“แผนฉบบัแกไ้ขเพิมเติม”) และต่อมาศาลลม้ละลายกลางเห็นชอบ

แผนฉบบัท ี2 แลว้เมือวนัที 18 กนัยายน 2563 

 

ต่อมาเมือวนัที  กันยายน  บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จาํกัด (มหาชน) “ผูบ้ริหารแผน” มีความ

จาํเป็นตอ้งแกไ้ขแผนเพือให้การฟืนฟูกิจการของลูกหนีสําเร็จลุล่วงไปได ้ จึงไดยื้น “คาํร้องขอเสนอขอแกไ้ข

แผนฟืนฟู” ต่อเจา้พนักงานพิทกัษท์รัพย ์เจา้พนักงานพิทกัษ์ทรัพยจึ์งไดจ้ดัประชุมในวนัที  พฤศจิกายน  

และทีประชุมเจ้าหนีส่วนใหญ่ได้มีมติเห็นชอบด้วย “คาํร้องขอเสนอขอแก้ไขแผนฟืนฟู” และต่อมาศาล

ลม้ละลายกลางเห็นชอบเมือวนัที  ธนัวาคม  (ตามหมายหตขุอ้ 26) 

 

ผลการดาํเนินงานทีผา่นมา 

 

ภายหลงัจากทีศาลลม้ละลายกลางไดอ้นุมตัิแกไ้ขแผนฟืนฟูกิจการ ฉบบัลงวนัที 14 กรกฎาคม 2559 (แกไ้ขเพิมเติม

โดยทีประชุมเจา้หนีเมือวนัที 18 มิถุนายน 2563) และ คาํร้องขอเสนอขอแกไ้ขแผนฟืนฟู โดยศาลลม้ละลายกลาง

เห็นชอบเมือวนัที  ธันวาคม  บริษทัฯในฐานะผูบ้ริหารแผนฯ ไดด้าํเนินงานภายใตเ้งือนไขทีกาํหนดไวใ้น

แผนฟืนฟูกิจการ ซึงรวมถึงการประชุมร่วมกบัคณะกรรมการเจา้หนีเพือติดตามผลและการปฏิบติัตามเงือนไขใน

แผนฯ รวมทงัประเมินความสาํเร็จของแผนฯ เป็นประจาํทุกเดือน ตลอดจนไดร้ายงานความคืบหน้าการปฏิบตัิตาม

แผนฯ ให้แก่เจา้พนกังานพทิกัษท์รัพยเ์ป็นรายไตรมาสอยา่งตอ่เนือง 

 

การชาํระหนีตามแผนฟืนฟูกิจการ 

 

ในระหว่างการจัดทาํแผนฟืนฟูกิจการ บริษัทและทีปรึกษาทางการเงินไดใ้ช้สมมติฐานจัดทาํประมาณการทาง

การเงินเพือกาํหนดความสามารถในการเฉลียชาํระคืนหนีรายปีโดยอิงจากผลการดาํเนินงานในอดีต ตามทีปรากฎ

รายละเอียดในแผนฟืนฟูกิจการของบริษทั และมีเงือนไขให้คณะกรรมการเจา้หนีเป็นผูพิ้จารณาจดัสรรกระแสเงิน

สดส่วนเกิน (ถา้มี) ซึงเกิดจากผลการดาํเนินงานทีดีกว่าประมาณการทีจดัทาํไว ้บนสมมติฐานวา่การจดัสรรกระแส

เงินสดส่วนเกินนนัจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกิจการมากทีสุด 
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แผนการดาํเนินงานในระยะยาว 

 

บริษัทและเจา้หนีธนาคารทีมีหลกัประกันจึงไดห้ารือร่วมกนั ให้ชกัชวนพนัธมิตรทางธุรกิจอีกสองรายผูซึ้งเป็น

ผูผ้ลิตและผูค้า้เหล็กรายสําคญัของโลก ร่วมกนัจดัทาํแผนความร่วมมือทางธุรกิจในระยะยาว จึงไดร่้วมกนัลงนาม

ในบันทึกความเขา้ใจแห่งความร่วมมือ (MOU) เพือศึกษาแนวทางการสนับสนุน ในด้านต่างๆ เช่น การจัดหา

วตัถุดิบหลกั เงินทนุหมุนเวยีนเพือขยายปริมาณการคา้ และ เทคโนโลยกีารผลิตและการจดัการ 

 

อยา่งไรก็ตามในปี  บริษทัไดมี้การทบทวนแผนยทุธศาสตร์ และมีแผนสร้างธุรกิจใหม่เพิมและวางแผนแกไ้ข

หนีของกลุ่มบริษทั 

 

บริษทัจึงเชือวา่ บริษทัจะมีเงินทุนหมุนเวียนทีเพียงพอ ทีจะใช้ในการดาํเนินกิจการในอีกหนึงปีขา้งหน้า อยา่งไรก็

ตามยงัมีความไม่แน่นอนสูง เนืองจากตอ้งปฏิบัติตามแผนฟืนฟูกิจการ ฉบบัลงวนัที  กรกฎาคม  (แกไ้ข

เพิมเติมโดยทีประชุมเจ้าหนีเมือวันที  มิถุนายน ) และ คาํร้องขอเสนอขอแก้ไขแผนฟืนฟู โดยศาล

ลม้ละลายกลางเห็นชอบเมือวนัที  ธนัวาคม  
 

งบการเงินรวมและงบเฉพาะกิจการไดจ้ดัทาํขึนโดยผูบ้ริหารตามเกณฑก์ารดาํเนินงานอยา่งตอ่เนืองบนขอ้สมมติ

ทีวา่การฟืนฟูกิจการจะประสบผลสําเร็จ และกิจการจะมีเงินทุนและวงเงินสินเชือเพียงพอเพือใช้ในการดาํเนิน

ธุรกิจของกลุ่มบริษทัและบริษทั อย่างไรก็ตาม ความเหมาะสมของขอ้สมมตินีขึนอยูก่บัการประสบความสาํเร็จ

ของแผนฟืนฟูกิจการ รวมทงัการดาํเนินมาตรการในการปรับปรุงความสามารถในการทาํกาํไรและกระแสเงิน

สด ความสําเร็จในการปรับโครงสร้างทุน ความสามารถในการจ่ายชาํระหนีตามกาํหนดและความสามารถใน

การจดัหาเงินทุนจากแหล่งอืนเพือให้มีเงินทุนเพียงพอ และความสามารถในการเจรจากบัเจา้หนีเพือปรับปรุง

แผนฟืนฟูกิจการให้มีเงือนไขในการจ่ายชาํระหนีใหเ้หมาะสมกบักระแสเงินสดของกิจการ ซึงอาจรวมถึงการขอ

ขยายระยะเวลาในการจ่ายชาํระหนีออกไปในอนาคต 

 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ไดร้วมการจดัประเภทรายการใหม่หรือรายการปรับปรุงสินทรัพย์

และหนีสิน ซึงอาจจาํเป็นหากกลุ่มบริษทัและบริษัทไม่สามารถดาํเนินงานต่อเนืองต่อไปได ้ทงันีมูลค่าทีจะ

ไดรั้บจากสินทรัพยอ์าจจะนอ้ยกว่ามูลค่าตามบญัชีอยา่งมีนัยสาํคญั และอาจจะมีหนีสินทีอาจจะเกิดขึนเพิมเติม 

หากกลุ่มบริษทัและบริษทัไม่สามารถดาํเนินงานต่อเนืองต่อไปได ้
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3. เกณฑการจัดทํางบการเงิน 
 

(ก) เกณฑ์การถอืปฏิบติั 

 
งบการเงินนีจัดทาํขึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางการบัญชีที

ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถัมภ์ (“สภาวิชาชีพบญัชี”) และขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย ลงวนัที  ตุลาคม  เรือง การจดัทาํและส่งงบการเงินและรายการเกียวกบัฐานะการเงินและ 

ผลการดําเนินงานของบริษัทจดทะเบี ยน พ.ศ.  โดยรูปแบบการนําเสนองบการเงินไม่แตกต่างอย่างมี

สาระสําคัญจากประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้  ลงวนัที  ธันวาคม  เรือง กาํหนดรายการย่อทีต้องมีใน 

งบการเงิน (ฉบบัที ) พ.ศ.  

 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท จดัทาํขึนโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวดัมูลค่าของ

องคป์ระกอบของรายการในงบการเงิน ยกเวน้รายการทเีปิดเผยไวใ้นนโยบายการบญัชีทีเกียวขอ้ง 

 

งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัทีบริษทัฯ ใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบบัภาษาองักฤษ

แปลมาจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยนี 

 

(ข) เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินรวม 
 

ขอ้มูลทางการเงินนีไดจ้ดัทาํขึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั สหวิริยาสตลีอนิดสัตรี จาํกดั (มหาชน) บริษทัยอ่ย  

และบริษทัร่วม (รวมเรียกวา่ “กลุ่มบริษทั”) ดงัต่อไปนี 

 

บริษทั ประเภทธุรกิจ 

31 ธนัวาคม 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

  (ร้อยละ) (ร้อยละ) 

บริษทัยอ่ยทีถือหุ้นโดยตรง    

บริษทั ทา่เรือประจวบ จาํกดั บริการท่าเรือนาํลึกและ

บริการขนถ่ายสินคา้สาํหรับ

เรือเดินทะเล 

51.00 51.00 

บริษทั เวสทโ์คสท ์เอน็จิเนียริง จาํกดั บริการซ่อมบาํรุง 99.99 99.99 
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บริษทั ประเภทธุรกิจ 

31 ธนัวาคม 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

บริษทัยอ่ยทีถือหุ้นโดยออ้ม    

บริษทั Helium Miracle 303 ยงัไม่เริมดาํเนินธุรกิจ - - 

บริษทั Helium Miracle 301 ยงัไม่เริมดาํเนินธุรกิจ - - 

บริษทั Helium Miracle 302 ยงัไม่เริมดาํเนินธุรกิจ - - 

    

บริษทัร่วมทีถือหุน้โดยตรง    

บริษทั เหล็กแผน่รีดเยน็ไทย จาํกดั (มหาชน) ผลิตและจาํหน่าย 

เหล็กแผ่นรีดเยน็ 

35.19 35.19 

 

งบการเงินรวมประกอบดว้ยงบการเงินของบริษทั บริษทัยอ่ย (รวมกนัเรียกวา่“กลุ่มบริษทั”) และการร่วมคา้และ

ส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในการร่วมคา้ 

 

การรวมธุรกิจ 
 

กลุ่มบริษทับนัทึกบญัชีสาํหรับการรวมธุรกิจตามวิธีซือ เมือการควบคุมถูกโอนไปยงักลุ่มบริษทั ยกเวน้ในกรณี

ทีเป็นการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 

 

การควบคุมเกิดขึนเมือกลุ่มบริษทัเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผนัแปรจากการเกียวขอ้งกบักิจการนนัและมี

ความสามารถในการใชอ้าํนาจเหนือกิจการนันทาํให้เกิดผลกระทบต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริษทั 

วนัทีซือกิจการคือวนัทีอาํนาจในการควบคุมนนัไดถู้กโอนไปยงัผูซื้อ  การกาํหนดวนัทีซือกิจการและการระบุ

เกียวกบัการโอนอาํนาจควบคุมจากฝ่ายหนึงไปยงัอีกฝ่ายหนึงตอ้งใชดุ้ลยพินิจเขา้มาเกียวขอ้ง  

 

ค่าความนิยมถูกวดัมูลค่า ณ วนัทีซือ โดยวดัจากมูลค่ายุติธรรมของสิงตอบแทนทีโอนให้ซึงรวมถึงการรับรู้

จาํนวนส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมในผูถู้กซือหักดว้ยมูลค่าสุทธิ (มูลค่ายติุธรรม) ของสินทรัพยที์ระบุไดท้ี

ไดม้าและหนีสินทีรับมาซึงวดัมูลคา่ ณ วนัทีซือ 

 

สิงตอบแทนทีโอนให้ตอ้งวดัดว้ยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์ีโอนไป  หนีสินทีกลุ่มบริษทัก่อขึนเพือจ่ายชาํระ

ใหแ้ก่เจา้ของเดิม และส่วนไดเ้สียในส่วนของเจา้ของทีออกโดยกลุ่มบริษทั ทงันี สิงตอบแทนทีโอนให้ยงัรวมถึง

มูลค่ายุติธรรมของหนีสินทีอาจเกิดขึนและมูลค่าของโครงการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑที์ออกแทนโครงการของ

ผูถู้กซือเมือรวมธุรกิจ หากการรวมธุรกิจมีผลให้สินสุดความสัมพนัธ์ของโครงการเดิมระหวา่งกลุ่มบริษทัและผู ้

ถูกซือให้ใช้ราคาทีตาํกวา่ระหว่างมูลค่าจากการยกเลิกสัญญาตามทีระบุในสัญญาและมูลค่าองคป์ระกอบนอก

ตลาดไปหกัจากสิงตอบแทนทีโอนให้และรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายอืน  
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หากมีการออกโครงการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ ์(โครงการทดแทน) เพือแลกเปลียนกบัโครงการทีพนกังานของ

ผูถู้กซือถืออยู่ (โครงการผูถู้กซือ) ขึนอยู่กบัตน้ทุนบริการในอดีต ผูซื้อตอ้งวดัส่วนของโครงการทดแทนด้วย

มูลค่าตามราคาตลาดซึงเป็นส่วนหนึงของสิงตอบแทนทีโอน หากมีข้อกาํหนดเกียวกบัการทาํงานในอนาคต 

ผลต่างระหว่างมูลค่าซึงรวมอยู่ในสิงตอบแทนทีโอนไปและราคาตลาดของโครงการทดแทน รับ รู้เป็น

ผลตอบแทนพนกังานภายหลงัการรวมธุรกิจ 

 

หนีสินทีอาจเกิดขึนของบริษทัทีถูกซือทีรับมาจากการรวมธุรกิจ รับรู้เป็นหนีสินหากมีภาระผกูพนัในปัจจุบนัซึง

เกิดขึนจากเหตกุารณ์ในอดีต และสามารถวดัมูลค่ายติุธรรมไดอ้ยา่งน่าเชือถือ 

กลุ่มบริษทัวดัมูลคา่ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมตามอตัราส่วนไดเ้สียในสินทรัพยสุ์ทธิทีไดม้าจากผูถู้กซือ 

 

ตน้ทุนทีเกียวขอ้งกบัการซือของกลุ่มบริษทัทีเกิดขึนซึงเป็นผลมาจากการรวมธุรกิจ เช่น ค่าทีปรึกษากฎหมาย 

คา่ธรรมเนียมวิชาชีพและค่าทีปรึกษาอืนๆ ถือเป็นคา่ใชจ่้ายเมือเกิดขึน 

 

บริษัทยอย 
 

บริษทัย่อยเป็นกิจการทีอยู่ภายใตก้ารควบคุมของกลุ่มบริษทั  การควบคุมเกิดขึนเมือกลุ่มบริษทัเปิดรับหรือมี

สิทธิในผลตอบแทนผนัแปรจากการเกียวขอ้งกบักิจการนนัและมีความสามารถในการใชอ้าํนาจเหนือกิจการนัน

ทาํให้เกิดผลกระทบต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริษัท  งบการเงินของบริษัทย่อยได้รวมอยู่ในงบ

การเงินรวมนบัแต่วนัทีมีการควบคุมจนถึงวนัทีการควบคุมสินสุดลง 

 

สวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม  
 

ณ วนัทีซือธุรกิจ กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมตามอตัราส่วนไดเ้สียในสินทรัพยสุ์ทธิที

ไดม้าจากผูถู้กซือ 

 

การเปลียนแปลงส่วนไดเ้สียในบริษัทย่อยของกลุ่มบริษทัทีไม่ทาํให้กลุ่มบริษทัสูญเสียอาํนาจการควบคุมจะ

บนัทึกบญัชีโดยถือเป็นรายการในส่วนของเจา้ของ 
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การสูญเสียการควบคุม 
 

เมือกลุ่มบริษทัสูญเสียการควบคุมในบริษทัยอ่ย กลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยแ์ละหนีสินของบริษทัยอ่ยนนั

ออก รวมถึงส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจการควบคุมและส่วนประกอบอืนในส่วนของเจา้ของทีเกียวขอ้งกบับริษทั

ยอ่ยนนั กาํไรหรือขาดทุนทีเกิดขึนจากการสูญเสียการควบคุมในบริษทัยอ่ยรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน ส่วนไดเ้สีย

ในบริษทัยอ่ยเดิมทียงัคงเหลืออยูใ่หว้ดัมูลคา่ดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัทีสูญเสียการควบคุม 

 

สวนไดเสียในเงินลงทุนที่บันทึกตามวธิีสวนไดเสีย 
 

ส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในเงินลงทุนทีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สีย ประกอบดว้ยส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ 

 

การร่วมคา้เป็นการร่วมการงานทีกลุ่มบริษทัมีการควบคุมร่วมในการงานนัน โดยมีสิทธิในสินทรัพยสุ์ทธิของ

การร่วมการงานนนัมากกวา่การมีสิทธิในสินทรัพยแ์ละภาระผกูพนัในหนีสินทีเกียวขอ้งกบัการร่วมการงานนนั 

ส่วนได้เสียในการร่วมคา้บนัทึกบญัชีตามวิธีส่วนไดเ้สีย โดยรับรู้รายการเมือเริมแรกดว้ยราคาทุนซึงรวมถึง

ตน้ทุนการทาํรายการภายหลงัการรับรู้รายการเริมแรก ส่วนแบ่งกาํไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนของเงินลงทุนที

บนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทั จะถูกบนัทึกในงบการเงินรวมจนถึงวนัทีกลุ่มบริษทัสูญเสียความมี

อิทธิพลอยา่งมีนยัสาํคญั หรือการควบคุมร่วม 

 

การตัดรายการในงบการเงินรวม 
 

ยอดคงเหลือและรายการบญัชีระหวา่งกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายไดห้รือค่าใชจ่้ายทียงัไม่เกิดขึนจริงซึงเป็นผลมา

จากรายการระหวา่งกิจการในกลุ่ม ถูกตดัรายการในการจดัทาํงบการเงินรวม  กาํไรทียงัไม่เกิดขึนจริงซึงเป็นผล

มาจากรายการกบัการร่วมคา้ถูกตดัรายการกบัเงินลงทุนเท่าทีกลุ่มบริษทัมีส่วนไดเ้สียในกิจการทีถูกลงทุนนัน  

ขาดทุนทียงัไม่เกิดขึนจริงถูกตดัรายการในลกัษณะเดียวกับกาํไรทียงัไม่เกิดขึนจริง แต่เท่าทีเมือไม่มีหลกัฐาน

การดอ้ยค่าเกิดขึน 
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(ค) เกณฑ์การวัดมูลค่า 

 

งบการเงินนีจดัทาํขึนโดยถือหลกัเกณฑก์ารบนัทึกตามราคาทุนเดิม ยกเวน้ทีกล่าวไวใ้นนโยบายการบญัชี  

 

(ง) สกลุเงินทีใช้ในการดาํเนินงานและนําเสนองบการเงนิ 

 

งบการเงินนีจดัทาํและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซึงเป็นสกุลเงินทีใชใ้นการดาํเนินงานของบริษทั ขอ้มูล

ทางการเงินทงัหมดและในหมายเหตปุระกอบงบการเงินมีการปัดเศษเพือใหแ้สดงเป็นหลกัพนั ยกเวน้ทีระบุไว้

เป็นอยา่งอืน 

 

(จ) สัญญาเช่า 

 

การกาํหนดอายุสัญญาเช่าทีมีสิทธิการเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า – กลุ่มบริษทัใน

ฐานะผูเ้ช่า 

 

ในการกาํหนดอายสุัญญาเช่า ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจในการประเมินว่ากลุ่มบริษทัมีความแน่นอน

อย่างสมเหตุสมผลหรือไม่ทีจะใช้สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า โดยคาํนึงถึง

ขอ้เท็จจริงและสภาพแวดลอ้มทีเกียวขอ้งทงัหมดทีทาํให้เกิดสิงจูงใจในทางเศรษฐกิจสาํหรับกลุ่มบริษทัในการ

ใชสิ้ทธิเลือกนนั ภายหลงัจากวนัทีสัญญาเช่ามีผล กลุ่มบริษทัจะประเมินอายสุัญญาเช่าใหม่หากมีเหตกุารณ์หรือ

สถานการณ์ทีมีนัยสําคญัซึงอยู่ภายใตก้ารควบคุมและส่งผลต่อความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลทีจะใช้สิทธิ

เลือก 

 

การจัดประเภทของสัญญาเชา – กลุมบริษัทในฐานะผูใหเชา 
 

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุน ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลย

พินิจในการประเมินเงือนไขและรายละเอียดของสัญญาเพือพิจารณาว่ากลุ่มบริษัทได้โอนความเสียงและ

ผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของในสินทรพัยที์เช่าดงักล่าวแลว้หรือไม่ 
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คาเผ่ือผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การคาและสินทรัพยท่ีเกิดจากสัญญา 
 

ในการประมาณค่าเผือผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนของลูกหนีการคา้และสินทรัพยท์ีเกิดจากสัญญา 

ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึนจากลูกหนีแต่ละ

ราย โดยคาํนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายขุองหนีทีคงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจทีคาดการณ์ไวข้อง

กลุ่มลูกคา้ทีมีความเสียงดา้นเครดิตทีคลา้ยคลึงกนั เป็นตน้ ทงันี ขอ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดิตจากประสบการณ์

ในอดีตและการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจของกลุ่มบริษทัอาจไม่ไดบ้่งบอกถึงการผิดสัญญาของลูกคา้ทีเกิดขึน

จริงในอนาคต 

 

(ฉ) การชําระบัญชีและการสินสุดการจัดทํางบการเงินรวมของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จํากัด และ 

งบการเงนิของบริษทั สหวิริยาสตีลอนิดสัตรี ยเูค จํากดั 

 

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จาํกดั เป็นผูผ้ลิตเหล็กและเหล็กแท่งแบนครบวงจร จากผลการดาํเนินงาน

ขาดทุนทีผ่านมาและการลดลงของราคาเหล็กโลกอยา่งต่อเนืองทาํให้ ในปี  บริษทั สหวิริยาสตีลอินดสัตรี 

ยเูค จาํกดั ไดห้ยดุการผลิตเหล็กแท่งแบน และผูช้าํระบญัชีไดถู้กแต่งตงัและเขา้มาควบคุม ส่งผลให้บริษทัไม่มี

อาํนาจในการควบคุมต่อธุรกิจหรือการดาํเนินงานของ บริษทั สหวิริยาสตีลอินดสัตรี ยูเค จาํกดั อีกต่อไป ดว้ย

เหตุดงักล่าวสินทรัพยแ์ละหนีสินของบริษทั สหวริิยาสตีลอินดสัตรี ยเูค จาํกดั ถูกตดัรายการออกจากงบการเงิน

รวมและถูกแทนทีดว้ยการรับรู้รายการเงินลงทุนในบริษทั สหวิริยาสตีลอินดสัตรี ยูเค จาํกดั ซึงบนัทึกด้อยค่า

เตม็จาํนวนดว้ยมูลค่าทีคาดวา่จะไดรั้บคืน ในระหวา่งปี  ปัจจุบนัอยูร่ะหว่างการชาํระบญัชี 

 

โดยปัจจุบนัรายละเอียดความคืบหน้าเกียวกบั บริษทั สหวริิยาสตีลอินดสัตรี ยูเค จาํกดั ไดก้ล่าวไวต้ามหมายเหตุ

ขอ้ 16 และ 26 

 

ส่วนไดเ้สียสุทธิและมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนในบริษทั สหวิริยาสตีลอนิดสัตรี ยเูค จาํกดั ไดจ้ดัประเภทเป็น

สินทรัพยที์ถือไวเ้พอืจาํหน่ายในงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ดงัตอ่ไปนี 

 

   หน่วย : พนับาท 

 สัดส่วนความ

เป็นเจา้ของ ราคาทุน การดอ้ยค่า ราคาทุน-สุทธิ 

 (รอยละ)  
เงินลงทุนบริษทั สหวิริยาสตีลอินดสัตรี  

     ยเูค จาํกดั 100 27,481,792 27,481,792 - 
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4. มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบับใหม 
 

4.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหมท่ีเริ่มบังคบัใชในปปจจุบัน 
 

ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบบัปรบัปรุงจาํนวนหลายฉบบั ซึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบญัชีทีเริมในหรือ

หลงัวนัที  มกราคม  มาถือปฏิบตัิ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้

มีขึนเพอืให้มีเนือหาเทา่เทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบาย

ใหช้ดัเจนเกียวกบัวธีิปฏิบตัิทางการบญัชีและการใหแ้นวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน 
 

การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคัญต่องบ

การเงินของกลุ่มบริษทั 

 
4.2  มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลัง

วันที่ 1 มกราคม 2565 
 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงหลายฉบบั ซึงจะมีผลบงัคบัใช้

สําหรับงบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบญัชีทีเริมในหรือหลงัวนัที  มกราคม  มาตรฐานการรายงานทาง

การเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหมี้ขึนเพือให้มีเนือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกียวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินบางฉบบัมีการให้ขอ้ผ่อนปรนในทางปฏิบติัหรือขอ้ยกเวน้ชวัคราวกบัผูใ้ชม้าตรฐาน 

 

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัอยูร่ะหว่างการประเมินแนวทางการดาํเนินการและพิจารณาผลกระทบทีอาจ

มีตอ่งบการเงินในปีทีเริมนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

 

5. สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคญั 
 

นโยบายการบญัชีทีนาํเสนอดงัต่อไปนีไดถื้อปฏิบตัิโดยสมาํเสมอสาํหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาทีรายงาน 

 

(ก) รายได้และค่าใช้จ่าย 

 

รายไดท้ีรับรู้ไม่รวมภาษีมูลคา่เพมิและแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้ 
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รายไดจากการขายสินคา 
 

กลุ่มบริษทัรับรู้รายไดจ้ากการขายเมือไดโ้อนการควบคุมในสินคา้ใหลู้กคา้แลว้ กล่าวคือเมือมีการส่งมอบสินคา้

ไปให้กบัผูซื้อแลว้ และจะไม่รับรู้รายไดถ้า้ฝ่ายบริหารยงัมีการควบคุมหรือบริหารสินคา้ทีขายไปแลว้นนัหรือมี

ความไม่แน่นอนทีมีนยัสาํคญัในการไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินคา้หรือใหบ้ริการนัน ไม่อาจวดั

มูลค่าของจาํนวนรายไดแ้ละตน้ทุนทีเกิดขึนไดอ้ยา่งน่าเชือถือ รายไดจ้ากการขายแสดงตามมูลคา่สุทธิทีจะไดรั้บ 

หรือคาดวา่จะไดรั้บ หลงัจากหกัประมาณการสินคา้รับคืนและส่วนลด 

 

รายไดจากการใหบริการ 
 

กลุ่มบริษทัพิจารณาวา่สัญญาบริการ โดยส่วนใหญ่มีภาระทีตอ้งปฏิบตัิภาระเดียว กลุ่มบริษทัรับรู้รายไดจ้ากการ

ใหบ้ริการตลอดช่วงเวลาทีให้บริการ โดยใชว้ิธีปัจจยันาํเขา้ในการวดัขนัความสาํเร็จของงานซึงคาํนวณ โดยการ

เปรียบเทียบตน้ทุนงานบริการทีเกิดขึนแล้วจนถึงวนัสินปีกบัตน้ทุนงานบริการทงัหมดทีคาดว่าจะใช้ในการ

ใหบ้ริการตามสัญญา 

 

กลุ่มบริษทัจะพิจารณาความน่าจะเป็นในการรับรู้รายไดที้เกิดจากการเปลียนแปลงของสญัญา การเรียกร้องความ

เสียหาย ความล่าช้าในการส่งมอบและค่าปรับตามสัญญา โดยจะรับรู้รายไดเ้ฉพาะในกรณีทีมีความเป็นไปได้

คอ่นขา้งแน่ในระดบัสูงมากกวา่จะไม่มีการกลบัรายการทีมีนยัสาํคญัของจาํนวนรายไดที้รับรู้สะสม 

 

เมือมูลค่าและความสําเร็จของงานไม่สามารถวดัไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล รายไดจ้ะรับรู้ตามตน้ทุนทีเกิดขึนจริงที

คาดวา่จะไดรั้บคืนเท่านนั 

 

รายไดจากการกอสราง 
 

กลุ่มบริษทั รับรู้รายไดจ้ากสัญญาก่อสร้างตลอดช่วงเวลาทีก่อสร้าง โดยใชวิ้ธีปัจจยัส่งออกในการวดัความสาํเร็จ

ของงานอตัราส่วนของงานทีทาํเสร็จ คาํนวณโดยการเปรียบเทียบผลงานทีเกิดขึนแลว้จนถึงวนัสินปี กบัผลงาน

ทงัหมดทีคาดวา่จะใชใ้นการก่อสร้างตามสัญญา บริษทัจะตงัสาํรองเผือผลขาดทุนจากงานก่อสร้างทนัทีทีทราบ

ว่าจะมีผลขาดทุนเกิดขึนสําหรับรายไดที้รับรู้แลว้ในปีทีรายงาน ส่วนทีเกินกว่ารายไดที้ถึงกาํหนดชาํระตาม

สัญญาแสดงไวเ้ป็น “สินทรัพยท์ีเกิดจากสัญญา” และส่วนทีตาํกว่ารายไดท้ีกาํหนดชาํระตามสัญญาแสดงไวเ้ป็น 

“หนีสินทีเกิดจากสัญญา” ในงบแสดงฐานะการเงิน 
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เงินปนผลรับ 
 

เงินปันผลรับบนัทึกในกาํไรหรือขาดทนุในวนัทีกลุ่มบริษทัมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล 

 
รายไดทางการเงิน 
 

กลุ่มบริษทัถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนทีแทจ้ริง 

 

คานายหนา 
 

สาํหรับรายการคา้ทีกลุ่มบริษทัเขา้ลกัษณะการเป็นตวัแทนมากกวา่การเป็นตวัการ กลุ่มบริษทัจะรับรู้รายไดเ้มือ

กิจการใหบ้ริการเสร็จสินดว้ยจาํนวนเงินสุทธิเป็นคา่นายหนา้ 

 

รายไดอื่นและคาใชจาย 
 

รายไดอื้นและค่าใชจ่้ายรับรู้ตามเกณฑ์คงคา้ง 

 

(ข) เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบดว้ย เงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสันทีมีสภาพคล่อง

สูง และไม่มีขอ้จาํกดัในการเบิกใช ้

 

(ค) ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน 

 

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืนแสดงในราคาตามใบแจง้หนีหกัค่าเผอืผลขาดทุนดา้นเครดิต  

 

(ง) สินค้าคงเหลอื 

 

สินคา้คงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมูลคา่สุทธิทีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตาํกวา่ 

ตน้ทุนของวตัถุดิบประเภทเหล็กแท่งแบนคาํนวณโดยใชว้ธีิถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั สินคา้สาํเร็จรูป คาํนวณโดยใช้

วิธีเฉพาะเจาะจง ตน้ทุนสินคา้ประกอบดว้ย ตน้ทุนทีซือ ตน้ทุนในการดดัแปลงหรือตน้ทุนอืนเพือให้สินคา้อยู่

ในสถานทีและสภาพปัจจุบนัในกรณีของสินคา้สาํเร็จรูปและสินคา้ระหว่างผลิตทีผลิตเอง ตน้ทุนสินคา้ รวมการ 

ปันส่วนของค่าโสหุย้การผลิตอยา่งเหมาะสมโดยคาํนึงถึงระดบักาํลงัการผลิตตามปกติ 

 

มูลค่าสุทธิทีจะได้รับเป็นการประมาณราคาทีจะขายไดจ้ากการดาํเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายทีจาํเป็น

โดยประมาณในการขาย  
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(จ) สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนทีถอืไว้เพอืขาย 
 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพย์ทียกเลิกซึงประกอบดว้ยสินทรัพยแ์ละหนีสิน) ทีคาดว่ามูลค่าตาม

บญัชีทีจะไดรั้บคืนส่วนใหญ่มาจากการขายมากกว่ามาจากการใชสิ้นทรัพยน์ันต่อไป จดัประเภทเป็นสินทรัพยท์ี

ถือไวเ้พือขาย สินทรัพย ์(หรือส่วนประกอบของกลุ่มสินทรัพยท์ียกเลิก) วดัมูลค่าดว้ยจาํนวนทีตาํกว่าระหว่าง

มูลคา่ตามบญัชีกบัมูลคา่ยติุธรรมหกัตน้ทนุในการขาย  

ผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่สาํหรับกลุ่มสินทรัพยท์ียกเลิกนาํไปปันส่วนให้กบัค่าความนิยมเป็นอนัดบัแรก แลว้จึง

ปันส่วนให้กบัยอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหนีสินตามสัดส่วน ยกเวน้ไม่ปันส่วนรายการขาดทุนให้กบัสินคา้

คงเหลือและสินทรพัยท์างการเงิน  

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสําหรับการลดมูลค่าในครังแรกและผลกาํไรและขาดทุนจากการวดัมูลค่าในภายหลงั

รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน ผลกาํไรรับรู้ไม่เกินยอดผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่สะสมทีเคยรับรู้ 

 

(ฉ) เงนิลงทุนในบริษทัย่อยและการร่วมค้า 

 

เงินลงทุนในบริษัทยอ่ยและการร่วมคา้ ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั บนัทึกบญัชีโดยใช้วิธีราคาทุน

ส่วนการบนัทึกบญัชีเงินลงทุนในการร่วมคา้ในงบการเงินรวมใชว้ิธีส่วนไดเ้สีย 

 

(ช) ทีดนิ อาคารและอปุกรณ์ 

 

การรับรู้และการวดัมูลคา่ 

 

สินทรัพยที่เปนกรรมสิทธ์ิของกิจการ 
 

ทีดิน อาคารและอปุกรณ์แสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าเสือมราคาสะสมและขาดทนุจากการดอ้ยคา่  

 

ราคาทุนรวมถึงตน้ทุนทางตรงทีเกียวขอ้งกบัการไดม้าของสินทรัพย ์ตน้ทุนของการก่อสร้างสินทรัพยที์กิจการ

ก่อสร้างเอง รวมถึงตน้ทุนของวสัดุ แรงงานทางตรง และตน้ทุนทางตรงอืนๆ ทีเกียวขอ้งกบัการจดัหาสินทรัพย์

เพือให้สินทรัพยน์นัอยูใ่นสภาพทีพร้อมจะใชง้านไดต้ามความประสงค ์ ตน้ทุนในการรือถอน การขนยา้ย การ

บูรณะสถานทีตงัของสินทรัพยแ์ละตน้ทุนการกูย้ืม สําหรับเครืองมือทีควบคุมโดยลิขสิทธิซอฟท์แวร์ซึงไม่

สามารถทาํงานไดโ้ดยปราศจากลิขสิทธิซอฟท์แวร์นันให้ถือว่าลิขสิทธิซอฟทแ์วร์ดังกล่าวเป็นส่วนหนึงของ

อปุกรณ ์ 

 

ส่วนประกอบของรายการทีดิน อาคาร และอุปกรณ์แต่ละรายการทีมีอายกุารให้ประโยชน์ไม่เท่ากนัตอ้งบนัทึก

แตล่ะส่วนประกอบทีมีนัยสาํคญัแยกตา่งหากจากกนั  

 

กาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายทีดิน อาคารและอุปกรณ์ คือผลต่างระหวา่งสิงตอบแทนสุทธิทีไดรั้บจากการ

จาํหน่ายกบัมูลคา่ตามบญัชีของทีดิน อาคารและอปุกรณ์ โดยรับรู้สุทธิเป็นรายไดอื้นในกาํไรหรือขาดทุน 
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ตนทุนท่ีเกิดข้ึนในภายหลัง 
 

ตน้ทุนในการเปลียนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหนึงของมูลค่าตามบญัชีของรายการทีดิน อาคารและ

อปุกรณ์ ถา้มีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ทีกลุ่มบริษทัจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนัน 

และสามารถวดัมูลค่าตน้ทุนของรายการนันไดอ้ย่างน่าเชือถือ  ชินส่วนทีถูกเปลียนแทนจะถูกตดัจาํหน่ายตาม

มูลค่าตามบญัชี ตน้ทุนทีเกิดขึนในการซ่อมบาํรุงทีดิน อาคารและอุปกรณ์ทีเกิดขึนเป็นประจาํจะรับรู้ในกาํไร

หรือขาดทนุเมือเกิดขึน 

 

คาเสื่อมราคา 
 

ค่าเสือมราคาคาํนวณจากมูลค่าเสือมสภาพของรายการอาคาร และอุปกรณ์ ซึงประกอบด้วยราคาทุนของ

สินทรัพยห์รือตน้ทุนในการเปลียนแทนอนื หกัดว้ยมูลคา่คงเหลือของสินทรพัย ์  

 

ค่าเสือมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนคาํนวณ โดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการใช้งาน

โดยประมาณของส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ต่ละรายการหรือตามหน่วยของผลผลิต  ประมาณการอายกุารให้

ประโยชน์ของสินทรัพยแ์สดงไดด้งันี 

 

ส่วนปรบัปรุงทีดิน 5  ปี 

สิทธิการเช่าและส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่า 5 และ 10  ปี 

อาคารและสิงปลูกสร้างอืน 5 และ 20 ปี 

เครืองจกัร เครืองมือและอปุกรณ์   

- ส่วนการผลิต ตามหน่วยของผลผลิต 

- ส่วนงานผลิตเหล็ก 20 ปี 

- ส่วนการบริการ 5 - 10  ปี 

- เครืองมือและอุปกรณ์อืน 3 - 10 ปี 

เครืองตกแต่ง ติดตงัและเครืองใชส้าํนกังาน 5 - 10 ปี 

ยานพาหนะ 5  ปี 

ถนน 5, 20 และ 27 ปี 

ท่าเทียบเรือและสาธารณูปโภค 5 และ 30 ปี 

เรือลากจูง 5 - 17 ปี 

โรงพกัสินคา้และคลงัสินคา้ทณัฑ์บน 5 ปี 

 

กลุ่มบริษทัไม่คิดคา่เสือมราคาสาํหรับทีดินและสินทรัพยที์อยูร่ะหวา่งการก่อสร้างและติดตงั 

 

วิธีการคิดค่าเสือมราคา อายกุารใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยแ์ละมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอยา่งน้อยทีสุดทุกสิน

รอบปีบญัชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม 
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(ซ) สัญญาเช่า 

 

ณ วนัเริมตน้ของสัญญาเช่า กลุ่มบริษทัจะประเมินวา่สัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ 

โดยสัญญาจะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่า ถ้าสัญญานันมีการให้สิทธิในการควบคุมการใช้

สินทรัพยที์ระบไุดส้าํหรับช่วงเวลาหนึงเพอืการแลกเปลียนกบัสิงตอบแทน 

 

บริษทัในฐานะผู้เช่า 

 

กลุ่มบริษทัใชว้ิธีการบญัชีเดียวสําหรับการรับรู้รายการและการวดัมูลค่าสัญญาเช่าทุกสัญญา เวน้แต่สัญญาเช่า

ระยะสันและสัญญาเช่าทีสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตาํ ณ วนัทีสัญญาเช่าเริมมีผล (วนัทีสินทรัพยอ์า้งอิงพร้อมใช้

งาน) กลุ่มบริษทับนัทึกสินทรัพยสิ์ทธิการใชซึ้งแสดงสิทธิในการใชสิ้นทรัพยอ์า้งอิงและหนีสินตามสัญญาเช่า

ตามการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่า 

 

ก) สินทรัพยสิทธกิารใช 
 

สินทรัพยสิ์ทธิการใชว้ดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหักค่าเสือมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม 

และปรับปรุงด้วยการวดัมูลค่าของหนีสินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพย์สิทธิการใช ้

ประกอบดว้ยจาํนวนเงินของหนีสินตามสัญญาเช่าจากการรับรู้เริมแรก ตน้ทุนทางตรงเริมแรกที

เกิดขึน จาํนวนเงินทีจ่ายชาํระตามสัญญาเช่า ณ วนัทีสัญญาเช่าเริมมีผลหรือก่อนวนัทีสัญญาเช่าเริม 

มีผล และหกัดว้ยสิงจูงใจตามสญัญาเช่าทีไดรั้บ 

 

ราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้รวมถึงประมาณการตน้ทุนทีจะเกิดขึนสําหรับผูเ้ช่าในการรือและ

ขนยา้ยสินทรัพยอ์า้งอิง การบูรณะสถานทีตงัของสินทรัพยอ์า้งอิงหรือการบูรณะสินทรัพยอ์า้งอิงให้

อยูใ่นสภาพตามทีกาํหนดไวใ้นขอ้ตกลงและเงือนไขของสัญญาเช่า 

 

คา่เสือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใชค้าํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตามอายขุอง

สัญญาเช่าหรืออายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้แต่ละประเภทแลว้แต่

ระยะเวลาใดจะสันกวา่ ดงันี 

ทีดินและส่วนปรับปรุงทีดิน 2 ปี 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 3-6 ปี 

ยานพาหนะ 3-5 ปี 
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ข) หนี้สินตามสัญญาเชา 
 

หนีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินทีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าตลอดอายุ

สัญญาเช่า จาํนวนเงินทีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าประกอบดว้ยค่าเช่าคงทีหกัดว้ยสิงจูงใจตามสัญญาเช่า 

จาํนวนเงินทีคาดว่าจะจ่ายภายใตก้ารรับประกนัมูลค่าคงเหลือ รวมถึงราคาใชสิ้ทธิของสิทธิเลือกซือ

ซึงมีความแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลทีกลุ่มบริษทัจะใช้สิทธินัน และการจ่ายค่าปรับเพือการยกเลิก

สัญญาเช่า หากขอ้กาํหนดของสัญญาเช่าแสดงใหเ้ห็นวา่กลุ่มบริษทัจะใชสิ้ทธิในการยกเลิกสัญญาเช่า 

กลุ่มบริษัทบันทึกค่าเช่าผนัแปรทีไม่ขึนอยู่กับดัชนีหรืออัตราเป็นค่าใช้จ่ายในปีทีเหตุการณ์หรือ

เงือนไขซึงเกียวขอ้งกบัการจ่ายชาํระนนัไดเ้กิดขึน 

 

กลุ่มบริษทัคิดลดมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินทีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าโดยใชอ้ตัราดอกเบียการกูย้ืม

ส่วนเพิม ณ วนัทีสัญญาเช่ามีผล หากอัตราดอกเบียตามนัยของหนีสินสัญญาเช่านันไม่สามารถ

กาํหนดได ้ทงันีอตัราดอกเบียการกูยื้มส่วนเพิมอา้งอิงจากอตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาล

ปรับดว้ยค่าความเสียงทีเหมาะสมตามระยะเวลาของสัญญาเช่านนั หลังจากวนัทีสัญญาเช่าเริมมีผล 

มูลค่าตามบญัชีของหนีสินตามสัญญาเช่าจะเพิมขึนจากดอกเบียของหนีสินตามสัญญาเช่า และลดลง

จากการจ่ายชาํระหนีสินตามสัญญาเช่า นอกจากนี มูลค่าตามบญัชีของหนีสินตามสัญญาเช่าจะถูกจดั

มูลคา่ใหม่เมือมีการเปลียนแปลงอายสุัญญาเช่า การเปลียนแปลงการจ่ายชาํระตามสญัญาเช่า หรือการ

เปลียนแปลงในการประเมินสิทธิเลือกซือสินทรัพยอ์า้งอิง 

 

ค) สัญญาเชาระยะสั้นและสัญญาเชาซึ่งสินทรัพยอางอิงมีมูลคาตํ่าหน้ีสินตามสัญญาเชา 
 

สัญญาเช่าทีมีอายสุัญญาเช่า  เดือนหรือนอ้ยกวา่นบัตงัแต่วนัทีสัญญาเช่าเริมมีผล หรือสัญญาเช่าซึง

สินทรัพยอ์า้งองิมีมูลค่าตาํ จะบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายตามวธีิเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า 

 

ง) รายการขายและเชากลบัคืน 
 

กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าสินทรัพยสิ์ทธิการใชที้เกิดจากการเช่ากลบัคืนตามสัดส่วนของมูลค่าตามบญัชี

เดิมของสินทรัพยท์ีเกียวขอ้งกบัสิทธิในการใชสิ้นทรัพยที์ยงัคงอยู่กบักลุ่มบริษทั โดยบริษทัจะรับรู้

เฉพาะจาํนวนเงินของผลกาํไรหรือขาดทุนทีเกียวขอ้งกบัสิทธิทีโอนไปยงัผูใ้ห้เช่า  

 

หากมูลค่ายุติธรรมของสิงตอบแทนสําหรับการขายสินทรัพยต์าํกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย ์ 

กลุ่มบริษทัจะปรับปรุงส่วนต่างโดยถือเป็นการจ่ายล่วงหนา้ของการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่า เพือวดั

มูลคา่จาํนวนเงินทีไดรั้บจากการขายให้เป็นมลูคา่ยติุธรรม 
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บริษทัในฐานะผู้ให้เช่า 

 

กรณสีัญญาเชาเงินทุน 
 

สัญญาเช่าทีความเสียงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไดโ้อนไปให้กบัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่า

เงินทุน ณ วนัทีสัญญาเช่าเริมมีผล บริษทัฯ บนัทึกสินทรัพยภ์ายใตส้ัญญาเช่าเงินทุนเป็นลูกหนีดว้ยจาํนวนที

เท่ากับเงินลงทุนสุทธิตามสัญญาเช่าหรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจาํนวนเงินทีจะไดรั้บตามสัญญาเช่าและมูลค่า

คงเหลือทีไม่ไดรั้บการประกนั หลงัจากนนัจะรับรู้รายไดท้างการเงินตลอดอายสุญัญาเช่าในรูปแบบทีสะทอ้นถึง

อตัราผลตอบแทนรายปีคงทีของเงินลงทุนสุทธิตามสญัญาเช่า 

 
กรณสีัญญาเชาดําเนินงาน 

 

สัญญาเช่าทีความเสียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไม่ไดโ้อนไปให้กบัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญา

เช่าดาํเนินงาน บริษทัฯ บันทึกจาํนวนเงินทีไดร้ับตามสัญญาเช่าดาํเนินงานเป็นรายไดใ้นส่วนของกาํไรหรือ

ขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า ตน้ทุนทางตรงเริมแรกทีเกิดขึนจากการไดม้าซึงสัญญาเช่า

ดาํเนินงานรวมในมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยอ์า้งอิงและรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายตลอดอายุสัญญาเช่าโดยใชเ้กณฑ์

เดียวกนักบัรายไดจ้ากสญัญาเช่า 

 

(ฌ) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนทีกลุ่มบริษทัซือมาและมีอายุการใช้งานจาํกดัระยะเวลา  - 5 ปี แสดงในราคาทุนหักค่า 

ตดัจาํหน่ายสะสมและผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่สะสม 

 

(ญ) การด้อยค่าของสินทรัพย์ทไีม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน 

 

ยอดสินทรัพยต์ามบญัชีของกลุ่มบริษทัไดรั้บการทบทวน ณ ทุกวนัทีรายงานวา่มีขอ้บ่งชีเรืองการดอ้ยค่าหรือไม่ 

ในกรณีทีมีขอ้บ่งชีจะทาํการประมาณมูลคา่สินทรัพยท์ีคาดวา่จะไดรั้บคืน สาํหรับค่าความนิยมและสินทรัพยไ์ม่

มีตวัตนทีมีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน หรือยงัไม่พร้อมใชง้าน จะประมาณมูลค่าทีคาดวา่จะได้รับคืน

ทุกปี ในช่วงเวลาเดียวกนั  

 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้เมือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยห์รือมูลค่าตามบญัชีของหน่วยสินทรัพยที์ก่อให้เกิด

เงินสดสูงกวา่มูลคา่ทีจะไดรั้บคืน ขาดทนุจากการดอ้ยค่าบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน  
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มูลค่าทีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยที์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงินหมายถึง มูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์

หรือมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์ักตน้ทุนในการขายแลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกว่า  ในการประเมินมูลค่าจากการ

ใชข้องสินทรัพย ์ ประมาณการกระแสเงินสดทีจะไดรั้บในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลด

ก่อนคาํนึงภาษีเงินไดเ้พอืใหส้ะทอ้นมูลคา่ทีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนั ซึงแปรไปตามเวลาและความเสียงที

มีต่อสินทรัพยส์ําหรับสินทรัพยท์ีไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอื์น จะพิจารณามูลค่าที

คาดวา่จะไดรั้บคืนรวมกบัหน่วยสินทรัพยที์ก่อใหเ้กิดเงินสดทีสินทรัพยน์นัเกียวขอ้งดว้ย 

 

การกลับรายการดอยคา 
 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์ีไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงินอืนๆ ทีเคยรับรู้ในปีก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุก

วนัทีทีออกรายงานว่ามีขอ้บ่งชีเรืองการด้อยค่าหรือไม่ ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลับรายการ หากมีการ

เปลียนแปลงประมาณการทีใช้ในการคาํนวณมูลค่าทีคาดว่าจะไดรั้บคืน  ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลับ

รายการเพียงเท่าทีมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่เกินกวา่มูลค่าตามบญัชีภายหลงัหักค่าเสือมราคาหรือค่าตดั

จาํหน่าย เสมือนหนึงไม่เคยมีการบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่ามาก่อน 

 

(ฎ) เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอนื 

 

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืนแสดงในราคาทุน 

 

(ฏ) ผลประโยชน์พนักงาน 

 

ผลประโยชน์ระยะสันของพนักงาน 

 

กลุ่มบริษทัรับรู้เงินเดือน คา่จา้ง โบนสัและเงินสมทบกองทนุประกนัสังคมเป็นคา่ใชจ่้ายเมือเกิดรายการ  

 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานและผลประโยชน์ระยะยาวอืนของพนักงาน 

 

โครงการสมทบเงิน 
กลุ่มบริษทัและพนกังานไดร่้วมกนัจดัตงักองทุนสํารองเลียงชีพ ซึงประกอบดว้ยเงินทีพนกังานจ่ายสะสมและ

เงินทีบริษทัฯจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนสํารองเลียงชีพได้แยกออกจากสินทรัพยข์อง

บริษทัฯ เงินทีบริษทัฯจ่ายสมทบกองทุนสาํรองเลียงชีพบนัทึกเป็นคา่ใชจ้่ายในปีทีเกิดรายการ 
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กลุ่มบริษัทมีภาระสําหรับเงินชดเชยทีต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน                           

ซึงกลุ่มบริษทัถือว่าเงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานสาํหรับพนกังาน 

 

กลุ่มบริษทัคาํนวณหนีสินตามโครงการผลประโยชนห์ลงัออกจากงานของพนกังาน โดยใชวิ้ธีคิดลดแต่ละหน่วย

ทีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ชียวชาญอิสระไดท้าํการประเมินภาระผูกพนัดงักล่าว

ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

 

ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (Actuarial gains and losses) สําหรับ

โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน 

 

ต้นทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทังจ ํานวนในกาํไรหรือขาดทุนทันทีทีมีการแก้ไขโครงการหรือลดขนาด

โครงการ หรือเมือกิจการรับรู้ตน้ทุนการปรับโครงสร้างทีเกียวขอ้ง 

 

ผลประโยชนระยะยาวอื่น  
ภาระผกูพนัสุทธิของกลุ่มบริษทัทีเป็นผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานเป็นผลประโยชน์ในอนาคตทีเกิดจาก

การทาํงานของพนักงานในปีปัจจุบนัและปีก่อนๆ ซึงผลประโยชน์นีไดคิ้ดลดกระแสเงินสดเพือให้เป็นมูลค่า

ปัจจุบนั การวดัมูลคา่ใหม่จะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเมือเกิดขึน  

 

(ฐ) ประมาณการหนีสิน 

 

ประมาณการหนีสินจะรับรู้ก็ต่อเมือกลุ่มบริษทัมีภาระหนีสินตามกฎหมายทีเกิดขึนในปัจจุบนัหรือทีก่อตวัขึน

อนัเป็นผลมาจากเหตกุารณ์ในอดีต และมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูก

จ่ายไปเพือชาํระภาระหนีสินดังกล่าว ประมาณการหนีสินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดทีจะจ่ายใน

อนาคตโดยใช้อตัราคิดลดในตลาดปัจจุบนัก่อนคาํนึงถึงภาษีเงินได ้เพือให้สะทอ้นจาํนวนทีอาจประเมินไดใ้น

ตลาดปัจจุบนัซึงแปรไปตามเวลาและความเสียงทีมีตอ่หนีสิน ประมาณการหนีสินส่วนทีเพิมขนึเนืองจากเวลาที

ผา่นไปรับรู้เป็นตน้ทุนทางการเงิน 

 

ประมาณการคาใชจายจากสัญญาที่เสียเปรียบหรือกอใหเกิดภาระ 
 

ประมาณการค่าใชจ่้ายของสัญญาทีเสียเปรียบหรือก่อให้เกิดภาระแก่กลุ่มบริษทัจะบนัทึกเมือประโยชน์ทีกลุ่ม

บริษทัพงึไดรั้บนอ้ยกว่าตน้ทุนทีจาํเป็นในการดาํเนินการตามขอ้ผกูพนัในสัญญา การประมาณคา่ใชจ่้ายรับรู้ดว้ย 

มูลค่าปัจจุบนัของตน้ทุนทีคาดวา่จะเกิดขึนเมือสินสุดสญัญาหรือตน้ทุนสุทธิทีคาดวา่จะเกิดขึนเมือดาํเนินสัญญา

ตอ่ แลว้แต่มูลค่าใดจะตาํกว่า กลุ่มบริษทัรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าทีเกิดขึนจากสินทรัพยที์ระบุไวใ้นสัญญา

ก่อนทีจะรับรู้และวดัมูลคา่ประมาณการหนีสิน 
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(ฑ) ต้นทุนทางการเงนิ 
 

ตน้ทุนการกูย้ืมทีไม่ไดเ้กียวกบัการไดม้า  การก่อสร้างหรือการผลิตสินทรัพยที์เขา้เงือนไขรับรู้ในกาํไรหรือ

ขาดทุน โดยใชว้ธีิอตัราดอกเบียทีแทจ้ริง 

 

(ฒ) ภาษเีงินได้ 
 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ําหรับปีประกอบด้วยภาษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินได้

ของปีปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเวน้แต่ในส่วนทีเกียวกบัรายการทีเกียวขอ้ง

ในการรวมธุรกิจ หรือ รายการทีรับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้หรือกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน 

 

ภาษีเงินไดข้องปีปัจจุบันได้แก่ภาษีทีคาดว่าจะจ่ายชาํระหรือได้รับชาํระ โดยคาํนวณจากกาํไรหรือขาดทุน

ประจาํปีทีตอ้งเสียภาษี โดยใช้อตัราภาษีทีประกาศใชห้รือทีคาดว่ามีผลบงัคบัใช ้ณ วนัทีรายงาน ตลอดจนการ

ปรับปรุงทางภาษีทีเกียวกบัรายการในปีก่อนๆ  

 

ภาษีเงินได้รอการตดับัญชีบันทึกโดยคาํนวณจากผลแตกต่างชัวคราวทีเกิดขึนระหว่างมูลค่าตามบัญชีของ

สินทรัพยแ์ละหนีสินและจาํนวนทีใชเ้พอืความมุ่งหมายทางภาษี  ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะไม่ถูกรับรู้เมือเกิด

จากผลแตกต่างชวัคราวตอ่ไปนี  การรับรู้ค่าความนิยมในครังแรก  การรับรู้สินทรัพยห์รือหนีสินในครังแรกซึง

เป็นรายการทีไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนันไม่มีผลกระทบต่อกาํไรขาดทุนทางบญัชีหรือทางภาษี และผล

แตกตา่งทีเกียวขอ้งกบัเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและการร่วมคา้หากเป็นไปไดว้า่จะไม่มีการกลบัรายการในอนาคต

อนัใกล ้

 

การวดัมูลค่าของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตอ้งสะทอ้นถึงผลกระทบทางภาษีทีจะเกิดจากลกัษณะวิธีการทีกลุ่ม

บริษัทคาดว่าจะไดรั้บผลประโยชน์จากสินทรัพยห์รือจะจ่ายชาํระหนีสินตามมูลค่าตามบญัชี ณ วนัทีสินรอบ

ระยะเวลาทีรายงาน  

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีวดัมูลค่าโดยใชอ้ตัราภาษีทีคาดว่าจะใชก้บัผลแตกต่างชวัคราวเมือมีการกลบัรายการ 

โดยใชอ้ตัราภาษีทีประกาศใชห้รือทีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัทีรายงาน  

 

ในการกาํหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ของปีปัจจุบนัและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี กลุ่มบริษัทต้องคาํนึงถึง

ผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษีทีไม่แน่นอนและอาจทาํให้จาํนวนภาษีทีตอ้งจ่ายเพิมขึน และมีดอกเบียที

ตอ้งชาํระ  กลุ่มบริษทัเชือว่าไดต้งัภาษีเงินไดค้า้งจ่ายเพียงพอสําหรับภาษีเงินไดที้จะจ่ายในอนาคต ซึงเกิดจาก

การประเมินผลกระทบจากหลายปัจจยั รวมถึง การตีความทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต  การ

ประเมินนีอยู่บนพืนฐานการประมาณการและขอ้สมมติฐาน และอาจจะเกียวข้องกับการตดัสินใจเกียวกับ

เหตุการณ์ในอนาคต ขอ้มูลใหม่ๆอาจจะทาํให้กลุ่มบริษทัเปลียนการตดัสินใจโดยขึนอยูก่บัความเพียงพอของ

ภาษีเงินไดค้า้งจ่ายทีมีอยู ่การเปลียนแปลงในภาษีเงินไดค้า้งจ่ายจะกระทบตอ่ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นปีทีเกิดการ

เปลียนแปลง 
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สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหักกลบไดเ้มือกิจการมีสิทธิ

ตามกฎหมายทีจะนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัมาหักกลบกบัหนีสินภาษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัและภาษี

เงินไดนี้ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนัสาํหรับหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนั 

สาํหรับหน่วยภาษีต่างกนันันกิจการมีความตงัใจจะจ่ายชาํระหนีสินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัดว้ย

ยอดสุทธิหรือตงัใจจะรับคืนสินทรัพยแ์ละจ่ายชาํระหนีสินในเวลาเดียวกนั 

 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเมือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนว่ากาํไรเพือเสียภาษีใน

อนาคตจะมีจาํนวนเพียงพอกบัการใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัวคราวดงักล่าว  สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดั

บญัชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวนัทีรายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าทีประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง  

 

(ณ) กาํไรต่อหุ้น 

 

กลุ่มบริษทัแสดงกาํไรต่อหุ้นขนัพืนฐาน กาํไรต่อหุ้นขนัพืนฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรหรือขาดทุนของผูถื้อ

หุน้สามญัของกลุ่มบริษทั ดว้ยจาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลียถ่วงนาํหนกัทีออกจาํหน่ายระหวา่งปี  

 

(ด) รายงานทางการเงนิจาํแนกตามส่วนงาน 

 

ผลการดาํเนินงานของส่วนงานทีรายงานต่อประธานเจา้หนา้ทีบริหารของกลุ่มบริษทั (ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุด

ดา้นการดาํเนินงาน) จะแสดงถึงรายการทีเกิดขึนจากส่วนงานดาํเนินงานนนัโดยตรงรวมถึงรายการทีไดรั้บการ

ปันส่วนอยา่งสมเหตสุมผล 

 

(ต) เครืองมอืทางการเงนิ 

 

กลุ่มบริษัทรับรู้รายการเมือเริมแรกของสินทรัพยท์างการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรม และบวกดว้ยตน้ทุนการทาํ

รายการเฉพาะในกรณีทีเป็นสินทรัพยท์างการเงินทีไม่ไดว้ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน 

อย่างไรก็ตาม สําหรับลูกหนีการคา้ทีไม่มีองค์ประกอบเกียวกบัการจดัหาเงินทีมีนัยสําคญั กลุ่มบริษทัจะรับรู้

สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าวดว้ยราคาของรายการ ตามทีกล่าวไวใ้นนโยบายการบญัชีเรืองการรับรู้รายได ้

 

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลคาของสินทรัพยทางการเงิน 
 

กลุ่มบริษทัจดัประเภทสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัทีรับรู้รายการเริมแรก เป็นสินทรัพยท์างการเงินทีวดัมูลค่าใน

ภายหลังด้วยราคาทุนตดัจาํหน่าย สินทรัพยท์างการเงินทีวดัมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน และสินทรัพยท์างการเงินทีวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน 

โดยพิจารณาจากแผนธุรกิจของกิจการในการจัดการสินทรัพยท์างการเงิน และลกัษณะของกระแสเงินสดตาม

สัญญาของสินทรัพยท์างการเงิน 
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สินทรัพยทางการเงินที่วัดมูลคาดวยราคาทุนตัดจําหนาย  
 

กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย เมือกลุ่มบริษทัถือครองสินทรัพยท์างการเงิน

นนัเพือรับกระแสเงินสดตามสัญญา และเงือนไขตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินก่อใหเ้กิดกระแสเงินสดที

เป็นการรับชําระเพียงเงินตน้และดอกเบียจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัทีระบุไวเ้ท่านัน สินทรัพยท์าง

การเงินดงักล่าววดัมูลค่าในภายหลงัโดยใชวิ้ธีดอกเบียทีแทจ้ริงและตอ้งมีการประเมินการดอ้ยค่า ทงันี ผลกาํไร

และขาดทุนทีเกิดขึนจากการตดัรายการ การเปลียนแปลง หรือการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าวจะรับรู้ในส่วน

ของกาํไรหรือขาดทุน  

 

สินทรัพยทางการเงินที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรหรือขาดทุน 
 

สินทรัพยท์างการเงินทีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน จะแสดงในงบแสดงฐานะการเงินดว้ย

มูลคา่ยติุธรรม โดยรับรู้การเปลียนแปลงสุทธิของมูลคา่ยตุิธรรมในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

 

ทงันี สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าว หมายรวมถึง ตราสารอนุพนัธ์ กลุ่มบริษทัไม่ไดเ้ลือกจดัประเภทใหว้ดัมูลค่า

ดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน และสินทรัพยท์างการเงินทีมีกระแสเงินสดทีไม่ไดรั้บชาํระ

เพยีงเงินตน้และดอกเบีย 

 

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลคาของหน้ีสินทางการเงิน 
 

ยกเวน้หนีสินตราสารอนุพนัธ์ กลุ่มบริษทัรับรู้รายการเมือเริมแรกสําหรับหนีสินทางการเงินดว้ยมูลค่ายตุิธรรม

หักตน้ทุนการทาํรายการ และจดัประเภทหนีสินทางการเงินเป็นหนีสินทางการเงินทีวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ย

ราคาทุนตดัจาํหน่าย โดยใชวิ้ธีดอกเบียทีแทจ้ริง ทงันี ผลกาํไรและขาดทุนทีเกิดขึนจากการตดัรายการหนีสิน

ทางการเงินและการตดัจาํหน่ายตามวิธีดอกเบียทีแทจ้ริงจะรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน โดยการคาํนวณ

มูลค่าราคาทุนตดัจาํหน่ายคาํนึงถึงค่าธรรมเนียมหรือตน้ทุนทีถือเป็นส่วนหนึงของอตัราดอกเบียทีแทจ้ริงนัน

ดว้ย ทงันี ค่าตดัจาํหน่ายตามวิธีดอกเบียทีแทจ้ริงแสดงเป็นส่วนหนึงของตน้ทุนทางการเงินในส่วนของกาํไร

หรือขาดทนุ 

 



26 
 

การตัดรายการของเครื่องมือทางการเงิน 
 
สินทรัพยท์างการเงิน 

สินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัรายการออกจากบัญชี เมือสิทธิทีจะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพยน์ันได้

สินสุดลง หรือไดมี้การโอนสิทธิทีจะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพยน์ัน รวมถึงไดมี้การโอนความเสียงและ

ผลตอบแทนเกือบทงัหมดของสินทรัพยน์นั หรือมีการโอนการควบคุมในสินทรัพยน์ัน แมว้่าจะไม่มีการโอน

หรือไม่ไดค้งไวซึ้งความเสียงและผลตอบแทนเกือบทงัหมดของสินทรัพยน์นั 

 

หนีสินทางการเงิน 

กลุ่มบริษทัตดัรายการหนีสินทางการเงินก็ตอ่เมือไดมี้การปฏิบติัตามภาระผกูพนัของหนีสินนนัแลว้ มีการยกเลิก

ภาระผกูพนันนั หรือมีการสินสุดลงของภาระผกูพนันนั  

เมือกลุ่มบริษทัแลกเปลียนตราสารหนีทีมีความแตกต่างอยา่งมากในขอ้กาํหนดกับผูใ้ห้กูต้อ้งถือเป็นการสินสุด

ของหนีสินทางการเงินเดิม และถือเป็นการรับรู้รายการของหนีสินทางการเงินใหม่ดว้ยมูลค่ายติุธรรม โดยใชวิ้ธี

คิดลดกระแสเงินสดดว้ยอตัราดอกเบียตลาด  

ในทาํนองเดียวกนักลุ่มบริษทับนัทึกการเปลียนแปลงอย่างมากในขอ้กาํหนดของหนีสินทางการเงินทีมีอยูห่รือ

บางส่วนของการสินสุดของหนีสินทางการเงินเดิม และถือเป็นการรับรู้รายการของหนีสินทางการเงินใหม่ โดย

สมมติว่าขอ้กาํหนดจะมีความแตกต่างอยา่งมากหากการคิดลดมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดภายใตเ้งือนไข

ใหม่รวมถึงค่าธรรมเนียมจ่ายใด ๆ สุทธิดว้ยค่าธรรมเนียมรับใด ๆ และคิดลดโดยใชอ้ตัราดอกเบียทีแทจ้ริงเดิม 

ซึงมีความแตกต่างอย่างน้อยร้อยละ 10 จากการคิดลดมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดคงเหลือของหนีสินทาง

การเงินเดิม  

หากการเปลียนแปลงไม่เป็นนยัสาํคญั ผลแตกตา่งระหวา่ง (1) มูลค่าตามบญัชีของหนีสินก่อนมีการเปลียนแปลง

และ (2) มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดหลังจากเปลียนแปลง ควรรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเป็นกาํไรหรือ

ขาดทุนจากการเปลียนแปลงในกาํไรและขาดทุนอืน 

 

การดอยคาของสินทรพัยทางการเงิน 
 

กลุ่มบริษทัใชว้ิธีการอยา่งง่ายในการคาํนวณผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนสําหรับลูกหนีการคา้และ

สินทรัพย์ที เกิดจากสัญญา ดังนัน ทุกวันสินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจึงไม่มีการติดตามการ

เปลียนแปลงของความเสียงทางด้านเครดิต แต่จะรับรู้ค่าเผือผลขาดทุนจากผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะ

เกิดขึนตลอดอายขุองลูกหนีการคา้และสินทรัพยที์เกิดจากสัญญา โดยอา้งอิงจากขอ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดิตจาก

ประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงดว้ยขอ้มูลการคาดการณ์ไปในอนาคตเกียวกับลูกหนีนันและสภาพแวดล้อม

ทางดา้นเศรษฐกิจ 
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สินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัจาํหน่ายออกจากบญัชี เมือกิจการคาดว่าจะไม่ไดรั้บคืนกระแสเงินสดตามสัญญา

อีกตอ่ไป  

 
การหักกลบของเคร่ืองมือทางการเงิน 
 

สินทรัพยท์างการเงินและหนีสินทางการเงินจะนาํมาหักกลบกัน และแสดงด้วยยอดสุทธิในงบแสดงฐานะ

การเงิน ก็ต่อเมือกิจการมีสิทธิบังคบัใช้ไดต้ามกฎหมายอยูแ่ลว้ในการหักกลบจาํนวนเงินทีรับรู้ และกิจการมี

ความตงัใจทจีะชาํระดว้ยยอดสุทธิ หรือตงัใจทีจะรับสินทรัพยแ์ละชาํระหนีสินพร้อมกนั 

 

(ถ) ตราสารอนุพนัธ์และการบริหารความเสียง 

 

กลุ่มบริษทัใชต้ราสารอนุพนัธ์ คือ สัญญาแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ เพือบริหารความเสียงจากความผนั

ผวนของอตัราแลกเปลียนเงินตราตา่งประเทศ 

 

กลุ่มบริษทัรับรู้มูลค่าเริมแรกของตราสารอนุพนัธ์ดว้ยมูลคา่ยุติธรรม ณ วนัทีทาํสัญญา และวดัมูลค่าในภายหลงั

ดว้ยมูลค่ายตุิธรรม โดยรับรู้การเปลียนแปลงของมูลค่ายติุธรรมในภายหลงัในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน ทงันี 

บริษทัฯ แสดงตราสารอนุพนัธ์เป็นสินทรัพยท์างการเงินเมือมีมูลค่ายติุธรรมมากกว่าศูนย ์และแสดงเป็นหนีสิน

ทางการเงินเมือมีมูลคา่ยติุธรรมนอ้ยกวา่ศนูย ์

 

กลุ่มบริษทัแสดงตราสารอนุพนัธ์ทีมีอายุสัญญาคงเหลือมากกว่า  เดือนและยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระภายใน  

เดือน เป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน หรือหนีสินไม่หมุนเวียนอืน และแสดงตราสารอนุพนัธ์อืนเป็นสินทรัพย์

หมุนเวียน หรือหนีสินหมุนเวยีน 
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(ท) การวดัมูลค่ายุติธรรม  

 

นโยบายการบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทั/กลุ่มบริษทัหลายขอ้กาํหนดให้มีการวดัมูลค่ายตุิธรรมทงั

สินทรัพยแ์ละหนีสินทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน 

 

กลุ่มบริษัทกาํหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเกียวกบัการวดัมูลค่ายติุธรรม กรอบแนวคิดนีรวมถึงกลุ่มผู ้

ประเมินมูลค่าซึงมีความรับผิดชอบโดยรวมต่อการวดัมูลค่ายตุิธรรมทีมีนัยสําคญั รวมถึงการวดัมูลค่ายุติธรรม

ระดบั 3 และรายงานโดยตรงต่อผูบ้ริหารสูงสุดทางดา้นการเงิน 

 

กลุ่มผูป้ระเมินมูลค่ามีการทบทวนขอ้มูลทีไม่สามารถสังเกตได้ และปรับปรุงการวดัมูลค่าทีมีนัยสําคญัอย่าง

สมาํเสมอ หากมีการใช้ขอ้มูลจากบุคคลทีสามเพือวดัมูลค่ายตุิธรรม เช่น ราคาจากนายหน้า หรือการตงัราคา 

กลุ่มผูป้ระเมินไดป้ระเมินหลกัฐานทีไดม้าจากบุคคลทีสามทีสนบัสนุนขอ้สรุปเกียวกบัการวดัมูลค่ารวมถึงการ

จดัระดบัชนัของมูลค่ายตุิธรรมวา่เป็นไปตามทีกาํหนดไวใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงินอยา่งเหมาะสม  

 

เมือวดัมูลค่ายตุิธรรมของสินทรัพยห์รือหนีสิน บริษทั/กลุ่มบริษทัไดใ้ชข้อ้มูลทีสามารถสังเกตไดใ้ห้มากทีสุด

เท่าทีจะทาํไดมู้ลค่ายุติธรรมเหล่านีถูกจดัประเภทในแต่ละลาํดบัชันของมูลค่ายติุธรรมตามขอ้มูลทีใช้ในการ

ประเมินมูลค่า ดงันี  

 

 ขอ้มูลระดบั 1 เป็นราคาเสนอซือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดทีมีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพยห์รือหนี 

สินอยา่งเดียวกนั 

 ขอ้มูลระดบั 2 เป็นขอ้มูลอืนทีสังเกตไดโ้ดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรือโดยออ้ม (เช่น ไดม้าจากราคา) สาํหรับ

สินทรัพยน์นัหรือหนีสินนนันอกเหนือจากราคาเสนอซือขายซึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 

 ขอ้มูลระดับ 3 เป็นขอ้มูลสําหรับสินทรัพยห์รือหนีสินทีไม่ไดม้าจากขอ้มูลทีสังเกตได้ (ขอ้มูลทีไม่สามารถ

สังเกตได)้ 
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หากข้อมูลทีนํามาใช้ในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนีสินถูกจัดประเภทลาํดับชันของมูลค่า

ยติุธรรมทีแตกต่างกนั การวดัมูลค่ายติุธรรมโดยรวมจะถูกจดัประเภทในภาพรวมในระดบัเดียวกนัตามลาํดบัชนั

ของมูลค่ายตุิธรรมของขอ้มูลทีอยูใ่นระดบัตาํสุดทีมีนยัสาํคญัสาํหรับการวดัมูลคา่ยตุิธรรมโดยรวม 

 

กลุ่มบริษทัรับรู้การโอนระหวา่งลาํดบัชนัของมูลคา่ยุตธิรรม ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงานทีเกิดการโอนขึน 

 

(ธ) รายการทีเป็นเงนิตราต่างประเทศ 
 

กลุ่มบริษทับนัทึกรายการสินทรัพยแ์ละหนีสินทีมีค่าเป็นเงินตราต่างประเทศเป็นเงินบาทในอตัราแลกเปลียน  

ณ วนัทีเกิดรายการยอดคงเหลือของบญัชีทีเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัทีในงบแสดงฐานะการเงินแปลงค่า

เป็นเงินบาท ดว้ยอตัราแลกเปลียน ณ วนันนั 

 

กาํไรขาดทุนจากการแลกเปลียนเงินตราถือเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายประจาํปี 

 

(น) รายการธุรกจิกบับคุคลหรือกิจการทีเกยีวข้องกนั 

 

บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทั หมายถึง บุคคลหรือกิจการทีมีอาํนาจควบคุมกลุ่มบริษทั หรือถูก

กลุ่มบริษทั ควบคุมไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบักลุ่มบริษทั 

 

นอกจากนีบุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลทีมีสิทธิออกเสียงโดยทางตรง

หรือทางออ้มซึงทาํให้มีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่อกลุ่มบริษทั ผูบ้ริหารสาํคญั กรรมการหรือพนกังานของ

กลุ่มบริษทัทีมีอาํนาจในการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั 

 

(บ) การใช้วจิารณญาณและการประมาณการ 

 

ในการจัดทาํงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจาํเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการ

ประมาณการในเรืองทีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและประมาณการดงักล่าวนีส่งผลกระทบต่อ

จาํนวนเงินทีแสดงในงบการเงินและต่อขอ้มูลทีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลทีเกิดขึนจริงจึงอาจ

แตกตา่งไปจากจาํนวนทีประมาณการไว ้การใชดุ้ลยพินิจและประมาณการทางบญัชีทีสาํคญัมีดงัต่อไปนี 

 

 

  



30 
 

อัตราดอกเบยีตลาดในการคดิลดกระแสเงนิสดสําหรับการตัดรายการของหนีสินทางการเงิน 

 

กลุ่มบริษทัได้ใช้ดุลพินิจในการใช้อตัราดอกเบียตลาดในการคิดลดกระแสเงินสดสําหรับการตดัรายการของ

หนีสินทางการเงินเพือวดัมูลค่ายติุธรรมในแตล่ะสัญญาภายหลงัการปรับโครงสร้างหนีภายใตแ้ผนฟืนฟูกิจการ 

อตัราดอกเบียตลาดนีสะทอ้นตน้ทุนทางการเงินของบริษัทในปัจจุบนั โดยมีการพิจารณาปรับอตัราดอกเบีย

อา้งอิงดว้ยปัจจยัอืนทีเทียบเคียงไดก้บัความเสียงของบริษทั  ไดแ้ก่ อตัราดอกเบียทีเจา้หนีตามแผนฟืนฟูรายใหญ่ 

 ราย (ธนาคารพาณิชย)์ คิดดอกเบียกบับริษทัตามแผนฟืนฟ ู

 

ค่าเผอืผลขาดทุนด้านเครดติทีคาดว่าจะเกดิขนึของลกูหนีการค้าและสินทรัพย์ทีเกดิจากสัญญา 

 

ในการประมาณค่าเผือผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนของลูกหนีการคา้และสินทรัพยท์ีเกิดจากสัญญา 

ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึนจากลูกหนีแต่ละ

ราย โดยคาํนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายขุองหนีทีคงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจทีคาดการณ์ไวข้อง

กลุ่มลูกคา้ทีมีความเสียงดา้นเครดิตทีคลา้ยคลึงกนัเป็นตน้ ทงันี ขอ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดิตจากประสบการณ์ใน

อดีตและการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจของกลุ่มบริษทัอาจไม่ไดบ่้งบอกถึงการผดิสัญญาของลูกคา้ทีเกิดขึนจริง

ในอนาคต 

 

ค่าเผอืการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ  

 

ในการประมาณค่าเผือการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณการ 

ผลขาดทุนทีคาดว่าจะเกิดขึนจากสินคา้คงเหลือนนั โดยค่าเผือการลดลงของมูลค่าสุทธิทีจะไดรั้บพิจารณาจาก

ราคาทีคาดว่าจะขายไดต้ามปกติของธุรกิจหักดว้ยค่าใชจ่้ายในการขายสินคา้นัน และค่าเผือสําหรับสินคา้เก่า

ลา้สมยั เคลือนไหวชา้หรือเสือมคุณภาพพิจารณาจากอายโุดยประมาณของสินคา้แตล่ะชนิด  

 

สัญญาเช่า 

 

การกําหนดอายุสัญญาเชาที่มีสิทธิการเลือกในการขยายอายุสัญญาเชาหรือยกเลิกสัญญาเชา – กลุมบริษัทใน
ฐานะผูเชา 
 

ในการกาํหนดอายสุัญญาเช่า ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประเมินว่ากลุ่มบริษทั มีความแน่นอน

อย่างสมเหตุสมผลหรือไม่ทีจะใช้สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่าโดยคาํนึงถึง

ขอ้เท็จจริงและสภาพแวดลอ้มทีเกียวขอ้งทงัหมดทีทาํให้เกิดสิงจูงใจทางเศรษฐกิจสาํหรับกลุ่มบริษทั ในการใช้

หรือไม่ใชสิ้ทธิเลือกนัน  
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การกําหนดอัตราดอกเบี้ยการกูยืมสวนเพิ่ม - กลุมบริษัทในฐานะผูเชา 
 

กลุ่มบริษทัไม่สามารถกาํหนดอตัราดอกเบียตามนัยของสัญญาเช่า ดงันัน ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจใน

การกาํหนดอตัราดอกเบียการกูยื้มส่วนเพิมของกลุ่มบริษทัในการคิดลดหนีสินตามสัญญาเช่า โดยอตัราดอกเบีย

การกูย้มืส่วนเพมิเป็นอตัราดอกเบียทีกลุ่มบริษทัจะตอ้งจ่ายในการกูย้ืมเงินทีจาํเป็นเพือให้ไดม้าซึงสินทรัพยที์มี

มูลค่าใกลเ้คียงกบัสินทรัพยสิ์ทธิการใชใ้นสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจทีคลา้ยคลึง โดยมีระยะเวลาการกูย้มืและ

หลกัประกนัทีคลา้ยคลึง  

 

การจัดประเภทของสัญญาเชา - กลุมบริษัทในฐานะผูใหเชา 
 

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุน ฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลย

พินิจในการประเมินเงือนไขและรายละเอียดของสัญญาเพือพิจารณาว่ากลุ่มบริษัทได้โอนความเสียงและ

ผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของในสินทรพัยที์เช่าดงักล่าวแลว้หรือไม่ 

 

ทีดนิ อาคารและอปุกรณ์และค่าเสือมราคา 

 

ในการคาํนวณค่าเสือมราคาของอาคารและอปุกรณ์ ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งทาํการประมาณอายกุารให้ประโยชน์

และมูลค่าคงเหลือเมือเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่า

คงเหลือใหม่หากมีการเปลียนแปลงเกิดขึน 

 

นอกจากนีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของทีดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบนัทึก

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดว่ามูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนตาํกวา่มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพยน์ัน ในการนี

ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจทีเกียวขอ้งกบัการคาดการณ์รายไดแ้ละค่าใช้จ่ายในอนาคตซึงเกียวเนืองกับ

สินทรัพยน์นั 
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สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชี 

 

กลุ่มบริษทัจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสําหรับผลแตกต่างชัวคราวทีใช้หักภาษีและขาดทุนทาง

ภาษีทีไม่ได้ใช้เมือมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ว่ากลุ่มบริษัทจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอทีจะใช้

ประโยชน์จากผลแตกต่างชัวคราวและขาดทุนนัน ในการนีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งประมาณการว่ากลุ่มบริษทั 

ควรรับรู้จาํนวนสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นจาํนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจาํนวนกาํไรทางภาษีที

คาดวา่จะเกิดในอนาคตในแตล่ะช่วงเวลา 

 

ประมาณการหนสิีนไม่หมุนเวยีนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน 

 

หนีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานประมาณขึนตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

ซึงตอ้งอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนัน เช่น อตัราคิดลด อตัราการขึนเงินเดือนในอนาคต 

อตัรามรณะ และอตัราการเปลียนแปลงในจาํนวนพนกังาน เป็นตน้ 

 

การรับรู้และการตัดรายการสินทรัพย์และหนีสิน  

 

ในการพิจารณาการรับรู้หรือการตดับญัชีสินทรัพยแ์ละหนีสิน ฝ่ายบริหารตอ้งใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาว่า

กลุ่มบริษทัไดโ้อนหรือรับโอนความเสียงและผลประโยชน์ในสินทรัพยแ์ละหนีสินดงักล่าวแลว้หรือไม่ โดยใช้

ดุลยพนิิจบนพนืฐานของขอ้มูลทีดีทีสุดทีรับรู้ไดใ้นสภาวะปัจจุบนั 
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6. บุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน 
 

เพือวตัถุประสงคใ์นการจดัทาํงบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนักบักลุ่มบริษัท 

หากกลุ่มบริษทัมีอาํนาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทงัทางตรงและทางออ้มหรือมีอทิธิพลอยา่งมีสาระสาํคญัต่อ

บุคคลหรือกิจการในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลบักัน โดยทีกลุ่มบริษทัมีควบคุม

เดียวกนัหรือการมีอทิธิพลอยา่งมีสาระสาํคญัเดียวกนั การเกียวขอ้งกนันีอาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ  

ความสัมพนัธ์ทมีีกบักิจการทีเกียวขอ้งกนัหรือผูบ้ริหารสาํคญั มีดงันี 

 

 
ช่ือกิจการ 

ประเทศที่จัดตั้ง/
สัญชาติ 

 
ลักษณะความสัมพันธ 

บริษทั ท่าเรือประจวบ จาํกดั ไทย เป็นบริษทัย่อย บริษทัถือหุน้ร้อยละ 51.00 

  กรรมการร่วมกนั 

บริษทั เวสทโ์คสท ์เอน็จิเนียริง จาํกดั ไทย เป็นบริษทัย่อย บริษทัถือหุน้ร้อยละ 99.99    

กรรมการร่วมกนั 

Helium Miracle 303 องักฤษ บริษทัเป็นผูถื้อหุน้ทางออ้มและมีกรรมการร่วมกนั

กบับริษทั 

Helium Miracle 301 องักฤษ บริษทัเป็นผูถื้อหุน้ทางออ้มและมีกรรมการร่วมกนั

กบับริษทั 

Helium Miracle 302 องักฤษ บริษทัเป็นผูถื้อหุน้ทางออ้มและมีกรรมการร่วมกนั

กบับริษทั 

Redcar Bulk Terminal Limited องักฤษ บริษทัเป็นผูถื้อหุน้ทางออ้ม 

บริษทั เหลก็แผ่นรีดเยน็ไทย จาํกดั (มหาชน) ไทย เป็นการร่วมคา้ บริษทัถือหุ้นร้อยละ 35.19                

มีกรรมการร่วมกนั           

ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) ไทย ผูถื้อหุน้ในบริษทั 

ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) ไทย ผูถื้อหุน้ในบริษทั  

ธนาคารทิสโก ้จาํกดั (มหาชน) ไทย ผูถื้อหุน้ในบริษทั 

บริษทั เครือสหวริิยา จาํกดั ไทย ผูถื้อหุน้ในบริษทั มีกรรมการร่วมกนั และมีกรรมการ

บริษทัถือหุน้ทางตรง 

Vanomet Holding AG สวิตเซอร์แลนด ์ ผูถื้อหุน้และมีกรรมการร่วมกนั และมีกรรมการ

ร่วมกนัในบริษทัยอ่ย 

บริษทั เหลก็แผ่นเคลือบไทย จาํกดั ไทย บริษทัเป็นผูถื้อหุ้น มีกรรมการร่วมกนัและมี

กรรมการบริษทัถือหุ้นทางตรง 
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ช่ือกิจการ 

ประเทศที่จัดตั้ง/
สัญชาติ 

 
ลักษณะความสัมพันธ 

บริษทั บางสะพานบาร์มิล จาํกดั  

    (มหาชน) 
ไทย มีกรรมการร่วมกนัและมีกรรมการบริษทัถือหุน้

ทางตรง 

บริษทั บ.ีเอส. เมทลั จาํกดั ไทย มีกรรมการบริษทัถือหุน้ทางตรงและทางออ้ม 

บริษทั สหวริิยาเพลทมิล จาํกดั (มหาชน) ไทย มีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั ทรัพยสิ์น อาคารประภาวิทย ์จาํกดั ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้น

ทางตรงและทางออ้ม 

บริษทั อาคารเวสเทิร์น จาํกดั ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้น

ทางตรง 

บริษทั บริการจดัการสหวิริยา จาํกดั  ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้น

ทางตรงและทางออ้ม 

บริษทั ซี. เอ. อาร์. เซอร์วิส จาํกดั ไทย มีผูถื้อหุน้ร่วมกนั 

บริษทั สหวริิยาพาณิชย ์คอร์ปอเรชนั จาํกดั ไทย มีกรรมการบริษทัถือหุน้ทางตรงและทางออ้ม 

บริษทั ไลน์ทรานสปอร์ต จาํกดั ไทย มีกรรมการบริษัทย่อยเป็นกรรมการร่วมกันและมี

กรรมการบริษทัถือหุน้ทางออ้ม 

บริษทั เรือลาํเลยีงบางปะกง จาํกดั ไทย มีกรรมการบริษทัถือหุน้ทางออ้ม 

บริษทั ท่าเรือบางปะกง จาํกดั ไทย มีผูถื้อหุน้ร่วมกนั 

บริษทั สหวริิยา สตีล คอร์ปอเรชนั จาํกดั ไทย มีผูถื้อหุน้ร่วมกนั 

บริษทั ไทยสตีลเซลล ์จาํกดั ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้น

ทางตรง 

บริษทั ประจวบพฒันาดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้น

ทางออ้ม 

บริษทั เอส ว ีแอล คอร์ปอเรชนั จาํกดั ไทย มีผู ้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกันและมีกรรมการ

บริษทัถือหุน้ทางออ้ม 

Sahaviriya Shipping Limited ฮ่องกง มีกรรมการบริษทัถือหุน้ทางออ้ม 

Vanomet AG สวติเซอร์แลนด ์ มีผูถ้ือหุ้นร่วมกนัและมีกรรมการร่วมกันในบริษัท

ยอ่ย 

Vanomet Finance AG สวิตเซอร์แลนด ์ มีผูถื้อหุ้นร่วมกนัและมีกรรมการร่วมกนัในบริษทั

ยอ่ย 

Vanomet International AG  สวิตเซอร์แลนด ์ มีผูถื้อหุ้นร่วมกนัและมีกรรมการร่วมกนัในบริษทั

ยอ่ย 
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Atlantic Steel AG สวติเซอร์แลนด ์ มีผูถื้อหุ้นร่วมกนัและมีกรรมการร่วมกนัในบริษทั

ยอ่ย 

บริษทั บางปะกงเชพสตีล จาํกดั  ไทย มีกรรมการบริษทัถือหุน้ทางตรงและทางออ้ม 

บริษทั สตีลโพรเซสโฮลดิงส์ จาํกดั  ไทย มีกรรมการบริษทัถือหุน้ทางตรง 

บริษทั สหวริิยาแคปปิตอล จาํกดั ไทย มีกรรมการบริษทัถือหุน้ทางตรง 

บริษทั ทรัพยสิ์น บางนา 26 จาํกดั ไทย มีผูถื้อหุน้ร่วมกนั 

บริษทั เคพี แคปปิตอล จาํกดั ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้น

ทางตรงและทางออ้ม 

บริษทั สหวริิยาออร์คิด จาํกดั ไทย มีผูถื้อหุน้ร่วมกนั 

บริษทั ทรัพยสิ์น สุรศกัดิเมืองชล จาํกดั ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้น

ทางตรงและทางออ้ม 

บริษทั ทองเรียลเอสเตท จาํกดั ไทย มีผูถื้อหุน้เป็นกรรมการของบริษทั 

บริษทั กฤษณา เรสซิเดนท ์จาํกดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั ทรัพยสิ์น ช่องลม จาํกดั ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้น

ทางตรง 

บริษทั ทรัพยสิ์น ชุมพรธานี จาํกดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั ทรัพยสิ์น ซอยไฮแลนด ์จาํกดั ไทย มีผูถื้อหุน้ร่วมกนัทางออ้ม 

บริษทั ประจวบ สตีล จาํกดั ไทย มีผูถื้อหุน้เป็นกรรมการของบริษทั 

บริษทั ป้อมพระจุลสตีล จาํกดั ไทย มีผูถื้อหุน้เป็นกรรมการของบริษทั 

บริษทั บางปลากดสตีล จาํกดั  ไทย มีผูถื้อหุน้เป็นกรรมการของบริษทั 

บริษทั เอส เอส พี แอสเซท จาํกดั ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้น

ทางตรง 

บริษทั เอสวี นิททนั จาํกดั ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้น

ทางตรงและทางออ้ม 

บริษทั พระประแดงเชฟสตีล จาํกดั ไทย มีผูถื้อหุน้เป็นกรรมการของบริษทั 

บริษทั อมัรินทร์สตีล จาํกดั ไทย มีผูถื้อหุน้เป็นกรรมการของบริษทั 

บริษทั กิมเฮ่งเซง้เหลก็กลา้ จาํกดั ไทย มีผูถื้อหุน้เป็นกรรมการของบริษทั 

บริษทั สหแลนดพ์ร็อพเพอตีโฮลดิงส์ จาํกดั ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้น

ทางตรงและทางออ้ม 
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บริษทั เอส ซี เจ แอนด ์แอสโซซิเอทส์ จาํกดั ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้น

ทางตรง 

บริษทั สินทรัพย ์ที ซี เอช จาํกดั ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้น

ทางตรง 

บริษทั ธนารมย ์พร็อพเพอร์ตี เซลล ์จาํกดั ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้น

ทางตรง 

บริษทั ทพิยสมบติั จาํกดั ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้น

ทางออ้ม 

บริษทั รักษาความปลอดภยั เวสเทิร์น จาํกดั ไทย มีกรรมการร่วมกนัมีกรรมการบริษทัถือหุ้นทางออ้ม 

บริษทั ปะทิวการเกษตร จาํกดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั สหวริิยา ทาวเวอร์ จาํกดั ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้น

ทางตรงและทางออ้ม 

บริษทั สวนทรายงาม จาํกดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั สไปซี จาํกดั ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้น

ทางตรง 

บริษทั สยามซนัไรส์ จาํกดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั บางสะพานพลงังานเกษตร จาํกดั ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้น

ทางตรง 

บริษทั บ.ีเอน็.สตีล เทรดดิง จาํกดั ไทย มีกรรมการบริษทัถือหุน้ทางตรงและทางออ้ม 

บริษทั เอสวีแอล เทคโนโลย ีจาํกดั ไทย มีกรรมการบริษทัถือหุน้ทางออ้ม 

บริษทั เอสวีแอล พร็อพเพอตี คอร์ปอเรชนั 

จาํกดั 

ไทย มีกรรมการบริษทัถือหุน้ทางออ้ม 

บริษทั เทพประทานพรมงคล จาํกดั ไทย มีกรรมการบริษทัถือหุน้ทางออ้ม 

บริษทั พรพฒันาเจริญ จาํกดั ไทย มีกรรมการบริษทัถือหุน้ทางออ้ม 

บริษทั บกิบลู จาํกดั ไทย มีกรรมการบริษทัถือหุน้ทางออ้ม 

บริษทั บางสะพานสมัพนัธ ์จาํกดั ไทย มีกรรมการบริษทัถือหุน้ทางตรง 

บริษทั ดีดี ฟู้ดส์ คอร์ปอเรชนั จาํกดั ไทย มีกรรมการบริษทัถือหุน้ทางออ้ม 

บริษทั คริสตอลลา จาํกดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั ชชัวาลย-์รอยลั แฮสโคนิง จาํกดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั ชบับส์ามคัคีประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) ไทย มีกรรมการร่วมกนั 
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บริษทั ซี.ที.แลนด ์จาํกดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั ซีเอม็ดีเอฟ โครงสร้างพนืฐานทางดิจิทลั 

จาํกดั 

ไทย มีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั ทริส คอร์ปอเรชนั จาํกดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั ทซีีซี อินเตอร์เทรด จาํกดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั ทนุทิพย จาํกดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั บุญรอดบริวเวอรี จาํกดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั บูทิค คอร์ปอเรชนั จาํกดั(มหาชน) ไทย มีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั พรรณธิอร จาํกดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั พรรณธิอร เทรดดิง จาํกดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั ภูเพญ็ จาํกดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั สามารถคอร์ปอเรชนั จาํกดั(มหาชน) ไทย มีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั อาหารสยาม ( ) จาํกดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั อาหารสยาม จาํกดั(มหาชน) ไทย มีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั เคมีแมน จาํกดั(มหาชน) ไทย มีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั เนชนัแนลดิจิทลัไอดี จาํกดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั เวสเทิร์น ซีบอร์ด จาํกดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั เอ็มเค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จาํกดั(มหาชน) ไทย มีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั เอ็มไพร์ เอเซีย เอนเนอร์ย ีกรุ๊ป จาํกดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั แอสโกส่้งเสริมธุรกิจ จาํกดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั ไทยไลท้บ์ล๊อคแอนดแ์พเนล จาํกดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั ไปรษณียไ์ทยดิสทริบิวชนั จาํกดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 

ผูบ้ริหารสาํคญั 

 

 

 

 

ไทย 

 

 

 

 

บุคคลทีมีอาํนาจและความรับผิดชอบการวางแผนสัง

การและควบคุมกิจกรรมต่างๆ ของกิจการไม่ว่า

ทางตรงหรือทางออ้ม ทงันี รวมถึงกรรมการของ

กลุ่มบริษัท (ไม่ว่าจะทําหน้าทีในระดับบริหาร

หรือไม่) 
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นโยบายการกาํหนดราคาสาํหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปนี 

 

รายการธุรกิจ นโยบายการกําหนดราคากับบริษัทยอยและการรวมคา นโยบายการกาํหนดราคากับบริษัทที่เกี่ยวของกัน 
ขายสินคา้และวตัถุดิบ ราคาเดียวกันกับทีขายให้บุคคลภายนอกซึงขึนอยู่กับ

ป ริมาณ ก ารสังซื อ แล ะ ปัจ จัยก ารตลาด อื นๆ  ที

เกียวขอ้ง  

ราคาเดียวกนักบัทีขายให้บุคคลภายนอกซึงขึนอยูก่ ับ

ปริมาณ การสังซือ และ ปัจจัยการตลาดอืนๆ ที

เกียวขอ้ง 

การใหบ้ริการท่าเรือ รายได้จากการให้บริการท่าเทียบเรือกาํหนดราคาตาม

อตัราทีกาํหนดโดยกระทรวงคมนาคม และขึนอยูก่บั

ปริมาณการให้บริการและปัจจัยการตลาดอืนๆ ที

เกียวขอ้ง 

รายไดจ้ากการให้บริการท่าเทียบเรือกาํหนดราคาตาม

อตัราทีกาํหนด โดยกระทรวงคมนาคม และขึนอยู่

กบัปริมาณการให้บริการและปัจจยัการตลาดอืนๆ ที

เกียวขอ้ง 

การใหบ้ริการอืน รายได้จากการให้บริการและการให้บริการงานซ่อม

บาํรุงกาํหนดราคาตามสัญญา และเงือนไขทางการคา้

ทวัไป 

รายได้จากการให้บริการและการให้บริการงานซ่อม

บาํรุงกาํหนดราคาตามสัญญา และเงือนไขทางการ

คา้ทวัไป 

รายไดเ้งินปันผล ตามสิทธิทีจะไดรั้บเงินปันผล ตามสิทธิทีจะไดรั้บเงินปันผล 

รายไดอื้น รายไดจ้ากการขายเศษวสัดุกาํหนดราคาขายตามนาํหนกั

ของเศษวสัดุตามอตัราทีบริษทักาํหนด 

รายได้จากการส่งเจ้าหน้าทีบริหารไปปฏิบัติงานใน

บริษทัย่อยและการร่วมคา้เป็นไปตามสัญญาทีตกลง

ร่วมกนั 

รายได้จากขายเศษวสัดุกาํหนดราคาขายตามนาํหนัก

ของเศษวสัดุตามอตัราทีบริษทักาํหนด 

รายได้จากการส่งเจ้าหน้าทีบริหารไปปฏิบัติงานใน

บริษัททีเกียวข้องกันเป็นไปตามสัญญาทีตกลง

ร่วมกนั 

ซือสินคา้ รายการซือสินคา้เพือใช้ในการผลิตกําหนดราคาตาม

ราคาและเงือนไขทางการคา้เช่นเดียวกนัลูกคา้ทวัไป

สาํหรับรายการประเภทเดียวกนั  

รายการซือเหล็กแท่งแบนระหว่างบริษทัและบริษทัยอ่ย 

ส่วนหนึงถูกกาํหนดโดยสูตรคาํนวณราคาทีได้ตกลง

กนัไวแ้ลว้ 

ซือลูกรีด กาํหนดราคาตามทีตกลงร่วมกนั 

รายการซือสินคา้เพือใช้ในการผลิตกาํหนดราคาตาม

ราคาตลาด 

รับบริการอืน ค่าบริการงานซ่อมบาํรุงกาํหนดราคาตามสัญญาซ่อม

บาํรุงระยะยาวซึงอาจมีการปรับเปลียนไดต้ามความ

เหมาะสมของสภาพธุรกิจ 

ค่าขนส่งสินคา้กําหนดราคาตามนําหนักของสินค้า

และระยะทางตามอตัราทีกาํหนดไวใ้นสญัญาขนส่ง 

ค่าเช่าคลงัสินคา้กาํหนดราคาตามสญัญาเช่า 

ค่าบริการตดัเหลก็กาํหนดราคาตามสญัญา 

รับบริการท่าเรือ ค่าบริการท่าเทียบเรือกาํหนดราคาตามอัตราทีกาํหนด

โดยกระทรวงคมนาคม และขึนอยู่กับปริมาณการ

ใหบ้ริการและปัจจยัการตลาดอืนๆ ทีเกียวขอ้ง 

 

ตน้ทุนการจัดจาํหน่ายและค่าใช้จ่าย

ในการบริหาร 

ค่าบริการท่าเทียบเรือกาํหนดราคาตามอัตราทีกาํหนด

โดยกระทรวงคมนาคม และขึนอยู่กับปริมาณการ

ใหบ้ริการและปัจจยัการตลาดอืนๆ ทีเกียวขอ้ง 

ค่าขนส่งในประเทศกําหนดราคาตามนําหนักของ

สินคา้และระยะทางตามอตัราทีกาํหนดไวใ้นสัญญา

ขนส่ง 

ค่าเช่าสาํนกังานกาํหนดราคาตามสญัญาเช่า 

ค่าคอมมิชชนักาํหนดราคาตามสญัญา 

เงินใหกู้ย้มื  อตัราดอกเบียตามสัญญาทีตกลงร่วมกนั 

เงินกูยื้ม อตัราดอกเบียตามสญัญาทีตกลงร่วมกนั  
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รายการทีสําคญักับบุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สรุปได้

ดงันี 

 
   หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2564 2563 2564 2563 

บริษัทยอย     

รายไดจ้ากการให้บริการ - - 3,866 - 

ซือสินคา้และบริการ - - 326,813 318,177 

รายไดเ้งินปันผล - - 101,100 25,500 

รายไดอื้น - - 16,551 20,403 

ตน้ทุนการจดัจาํหน่ายและค่าใชจ่้าย     

     ในการบริหาร - - - 1,411 

ตน้ทุนทางการเงิน - - 3,335 4,425 

     

การรวมคา     

ขายสินคา้ 2,176,789 725,331 2,176,789 725,331 

รายไดจ้ากการให้บริการ 94,607 73,868 - - 

รายไดอื้น 11,320 13,449 11,320 13,449 

ตน้ทุนการจดัจาํหน่ายและค่าใชจ่้าย     

     ในการบริหาร 113 535 113 534 

     

บุคคลหรือกจิการอื่นที่เกี่ยวของกัน     

ขายสินคา้ 3,966,932 1,638,783 3,966,932 1,638,783 

รายไดจ้ากการให้บริการ 140,734 11,555 - - 

ซือสินคา้และบริการ (รวมค่าใชจ่้ายอืนที     

     เกียวขอ้ง) 572,874 119,080 565,464 91,843 

รายไดท้างการเงิน 3,059 9,823 3,059 9,823 

รายไดอื้น 17,804 178,209 15,599 175,727 

ตน้ทุนการจดัจาํหน่ายและค่าใชจ่้าย     

     ในการบริหาร 46,867 443,622 32,447 435,667 

ตน้ทุนทางการเงิน 1,231 1,029 - - 
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   หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2564 2563 2564 2563 

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหารท่ีสําคัญ     

     ค่าตอบแทนกรรมการ 9,864 8,955 6,862 5,805 

คาตอบแทนผูบริหารสําคญั     

     ผลประโยชนร์ะยะสนั 110,715 90,447 104,767 80,967 

     เงินชดเชยตามกฎหมาย 4,951 4,802 4,785 4,641 

     ผลประโยชนร์ะยะยาวอนื 41 40 36 35 

          รวมคาตอบแทนผูบริหารสําคญั 115,707 95,289 109,588 85,643 
รวมคาตอบแทนกรรมการและผูบริหารที่สําคัญ 125,571 104,244 116,450 91,448 

 

ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีดงันี 

 
   หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2564 2563 2564 2563 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดด  

- กจิการทีเกยีวข้องกนั     

ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 392,494 634,955 351,463 631,213 

ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 32,115 3,242 28,171 3,236 

สุทธิ 424,609 638,197 379,634 634,449 
     

สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอืน  

- กจิการทีเกยีวข้องกนั     

ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 108 107 - - 

ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 72,690 43,322 72,690 43,322 

สุทธิ 72,798 43,429 72,690 43,322 
     

ลกูหนีการค้า - บุคคลหรือกจิการทีเกยีวข้องกนั     

การรวมคา     

บริษทั เหลก็แผน่รีดเยน็ไทย จาํกดั (มหาชน) 17,811 12,110 - - 
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   หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2564 2563 2564 2563 

บุคคลหรือกจิการอื่นที่เกี่ยวของกัน     

บริษทั บ.ีเอส. เมทลั จาํกดั 1,675,752 1,767,322 1,675,752 1,767,320 

บริษทั สหวริิยาพาณิชย ์คอร์ปอเรชนั จาํกดั 1,689,882 1,730,659 1,689,882 1,730,659 

อนืๆ 9,764 4,987 7,049 - 

รวม 3,393,209 3,515,078 3,372,683 3,497,979 

หัก ผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน (3,365,634) (3,497,979) (3,365,634) (3,497,979) 

สุทธิ 27,575 17,099 7,049 - 
     

ลกูหนีอนื - บุคคลหรือกจิการทีเกยีวข้องกนั     

บริษัทยอย     

บริษทั เวสทโ์คสท ์เอน็จิเนียริง จาํกดั - - 13,361 9,302 

บริษทั ท่าเรือประจวบ จาํกดั - - 32 32 

     

การรวมคา     

บริษทั เหลก็แผน่รีดเยน็ไทย จาํกดั (มหาชน) 181 186 181 186 

     

บุคคลหรือกจิการอื่นที่เกี่ยวของกัน     

Vanomet AG (เป็นเงินจ่ายลว่งหนา้ค่าสินคา้) 195,920 195,920 195,920 195,920 

ค่าเผอืเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินคา้ (195,920) (45,757) (195,920) (45,757) 

บริษทั สหวริิยาเพลทมิล จาํกดั (มหาชน) 

(สุทธิจากผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน

จาํนวน 48 ลา้นบาท) 2,192 2,251 2,192 2,251 

บริษทั ไลน์ทรานสปอร์ต จาํกดั 243 1,085 - - 

บริษทั ไทยสตีลเซลล ์จาํกดั 13,651 - 13,651 - 

บริษทั บ.ีเอส. เมทลั จาํกดั (สุทธิจากผลขาดทุนดา้น

เครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน จาํนวน 18 ลา้นบาท) 10,237 2,857 10,237 2,857 

อนืๆ 9,877 7,401 9,837 7,279 

รวม 36,381 163,943 49,491 172,070 
     
ดอกเบียค้างรับ - บุคคลหรือกจิการทีเกยีวข้องกนั     

บุคคลหรือกจิการอื่นที่เกี่ยวของกัน     

Redcar Bulk Terminal Limited 139 110 139 110 
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   หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2564 2563 2564 2563 

สินทรัพย์ทเีกดิจากสัญญา-หมนุเวียน  

- บุคคลหรือกิจการทีเกยีวข้องกนั     

การรวมคา     

บริษทั เหลก็แผน่รีดเยน็ไทย จาํกดั (มหาชน) 2,599 2,479 - - 

     
สิทธิการใช้ (สุทธิ) - บุคคลหรือกจิการทีเกยีวข้องกนั

บุคคลหรือกจิการอืนทีเกยีวข้องกัน     
บริษทั ทรัพยสิ์นอาคารประภาวิทย ์จาํกดั 32,739 56,544 22,084 43,225 
     
เจ้าหนีการค้า - บุคคลหรือกจิการทีเกยีวข้องกนั     
บริษัทยอย     
บริษทั เวสทโ์คสท ์เอน็จิเนียริง จาํกดั - - 6,826 904 
บริษทั ท่าเรือประจวบ จาํกดั - - 8,403 4,011 

     

บุคคลหรือกจิการอื่นที่เกี่ยวของกัน     

บริษทั บ.ีเอส. เมทลั จาํกดั 968 179 968 50 

บริษทั เอสวีแอล คอเปอร์เรชนั จาํกดั 61,517 45,479 61,517 45,479 

บริษทั สหวริิยาเพลทมิล จาํกดั (มหาชน) 2,920 37,260 2,920 37,260 

อนืๆ 3,795 41 3,762 41 

รวม 69,200 82,959 84,396 87,745 

     
เจ้าหนีอนื - บุคคลหรือกจิการทีเกยีวข้องกนั     

บริษัทยอย      

บริษทั เวสทโ์คสท ์เอน็จิเนียริง จาํกดั - - 18,058 10,050 

บริษทั ท่าเรือประจวบ จาํกดั - - 254 4,187 
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   หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2564 2563 2564 2563 

บุคคลหรือกจิการอื่นที่เกี่ยวของกัน     

บริษทั ทรัพยสิ์นอาคารประภาวิทย ์จาํกดั 283 289 259 265 

บริษทั ไทยสตีลเซลส์ จาํกดั 480 543 - 63 

บริษทั เอสวีแอล คอเปอร์เรชนั จาํกดั 484 415 355 - 

บริษทั บ.ีเอส. เมทลั จาํกดั 3,876 1,036 3,876 1,036 

อนืๆ 6,354 8,802 5,610 6,469 

รวม 11,477 11,085 28,412 22,070 
     

หนีสินทีเกดิจากสัญญา-หมนุเวียน  

- บุคคลหรือกิจการทีเกยีวข้องกนั     

การรวมคา     

บริษทั เหลก็แผน่รีดเยน็ไทย จาํกดั (มหาชน) 1,393 95,005 - 91,575 

     

บุคคลหรือกจิการอื่นที่เกี่ยวของกัน     

บริษทั ไทยสตีลเซลส์ จาํกดั 212,196 4,388 212,196 4,388 

บริษทั บ.ีเอส. เมทลั จาํกดั 19,685 21,831 19,685 21,831 

บริษทั สหวริิยาพาณิชย ์คอร์ปอเรชนั จาํกดั 3,248 92,053 3,248 92,053 

บริษทั สหวริิยาเพลทมิล จาํกดั (มหาชน) 999 197 - 197 

รวม 237,521 213,474 235,129 210,044 
     
หนีสินสัญญาเช่า (สุทธ)ิ - บุคคลหรือกจิการ     
ทเีกยีวข้องกนั     
บุคคลหรือกจิการอื่นที่เกี่ยวของกัน     
บริษทั ทรัพยสิ์นอาคารประภาวิทย ์จาํกดั 32,094 57,525 23,284 42,752 
     
เงินให้กู้ยืมระยะสัน – กจิการทีเกยีวข้องกนั     

Redcar Bulk Terminal Limited 26,789 11,056 26,789 11,056 
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รายการเคลือนไหวระหวา่งปีสาํหรบัเงินใหกู้ย้มืระยะสนัแก่บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัมีดงันี 

 

    หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2564 2563 2564 2563 

ณ วันท่ี 1 มกราคม 11,056 - 11,056 - 

เพิมขึน 15,350 41,008 15,350 41,008 

ลดลง (1,025) (29,734) (1,025) (29,734) 

กาํไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่เกิดขึน 1,408 (218) 1,408 (218) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 26,789 11,056 26,789 11,056 
 

เมือวนัที  ตุลาคม  บริษทัทาํสัญญาให้กู ้ยืมเงินระยะสัน โดยมีหลกัประกนักบั Redcar Bulk Terminal 

Limited จาํนวน .6  ลา้นปอนด์สเตอร์ลิง อตัราดอกเบียร้อยละ MLR+  ต่อปี (ของธนาคารซึงเป็นเจา้หนีตาม

แผนฟืนฟูรายใหญ่สองราย) กาํหนดรับชาํระดอกเบียทุกเดือน ส่วนเงินตน้ทงัหมดกาํหนดรับชาํระภายในวนัที 

 ธนัวาคม 2565 

 

    หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

เงินให้กู้ยืมระยะยาว - กจิการทีเกยีวข้องกนั     

Redcar Bulk Terminal Limited 25,959 29,750 25,959 29,750 

หกั ส่วนของเงินใหกู้ย้มืระยะยาวทีถึงกาํหนด 

      ชาํระในหนึงปี (25,959) (14,875) (25,959) (14,875) 

เงินใหกูยืมระยะยาว-สุทธ ิ - 14,875 - 14,875 
 

รายการเคลือนไหวระหวา่งปีสาํหรับเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัมีดงันี 

 

    หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2564 2563 2564 2563 

ณ วันท่ี 1 มกราคม 29,750 - 29,750 - 

เพิมขึน - 30,175 - 30,175 

ลดลง (6,466) - (6,466) - 

กาํไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่เกิดขึน 2,675 (425) 2,675 (425) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 25,959 29,750 25,959 29,750 
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เมือวนัที  พฤศจิกายน  บริษทัทาํสัญญาใหกู้ย้ืมเงินโดยมีหลกัประกนักบั Redcar Bulk Terminal Limited

จาํนวนเงิน 0.74 ลา้นปอนด์สเตอร์ลิง อตัราดอกเบียร้อยละ MLR+  ต่อปี (ของธนาคารซึงเป็นเจา้หนีตามแผน

ฟืนฟูรายใหญ่สองราย) กาํหนดรับชําระเงินต้นและดอกเบีย ทุกสินเดือน (เงินตน้เดือนละ .  ลา้นปอนด์

สเตอร์ลิง)  เริมรับชาํระคืนงวดแรกวนัที  มิถุนายน  และตอ้งรับชาํระให้หมดภายในวนัที 24 พฤศจิกายน 

2565 

   หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

เงินกู้ยืมระยะสัน - กจิการทีเกยีวข้องกนั     

บริษัทยอย     

บริษทั ท่าเรือประจวบ จาํกดั - - 24,424 74,500 

 

รายการเคลือนไหวระหวา่งปีสาํหรับเงินกูย้มืระยะสันจากบุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัมีดงันี 

    หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2564 2563 2564 2563 

บริษัทยอย     

ณ วันท่ี 1 มกราคม - - 74,500 - 

เพิมขึน - - - 100,000 

ลดลง - - (50,076) (25,500) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม - - 24,424 74,500 
 

เมือวนัที  กุมภาพนัธ์  บริษทัไดเ้ขา้ทาํสัญญากูย้มืเงินกบั บริษทั ท่าเรือประจวบ จาํกดั วงเงินไม่เกิน  

ล้านบาท อตัราดอกเบียร้อยละ MLR ต่อปี เพือใช้เป็นทุนหมุนเวียนของบริษัท โดยบริษัทได้รับเงินกู้แล้ว 

จาํนวนเงิน  ลา้นบาท ซึงครบกาํหนดชาํระวนัที  พฤษภาคม 2563  

 

ต่อมาบริษทั ท่าเรือประจวบ จาํกดั ได้ใชสิ้ทธิหักกลบลบหนีระหว่างเงินปันผลทีบริษทัจะไดรั้บและหนีเงินตน้ 

จาํนวนเงิน .  ลา้นบาท โดยให้มีผลเป็นการหักกลบลบหนีวนัที  พฤษภาคม  ทาํให้บริษทัมีหนีเงินกูย้ืม

ส่วนทีเหลือจาํนวนเงิน .  ลา้นบาท  
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เมือวนัที  กรกฏาคม  บริษทั และ บริษทั ท่าเรือประจวบ จาํกดั ไดเ้ขา้ร่วมลงนามบนัทึกเพิมเติมต่อทา้ย

สัญญาเงินกูโ้ดยเปลียนแปลงเงือนไขในการชาํระเงินกู ้จากเดิมทีกาํหนดชาํระภายใน  วนั (วนัที  พฤษภาคม 

) เป็นชาํระเมือทวงถามและยกเลิกการคิดดอกเบียผิดนัดในอตัราร้อยละ .  ต่อปี โดยให้คิดดอกเบียใหม่

ในอตัรา MLR ต่อปี กาํหนดชาํระเงินตน้และดอกเบีย ทุกสินเดือน (ร้อยละ .  เป็นอตัราวนัทีเบิกเงินกู)้ เริม

ตงัแตว่นัที  พฤษภาคม 2563 

ในปี 2564 บริษทัไดใ้ชสิ้ทธิหักกลบลบหนีระหว่างเงินปันผลทีบริษทัจะไดรั้บ กบัหนีเงินตน้ จาํนวนเงิน 50.1 

ลา้นบาท และดอกเบียคา้งจ่าย จาํนวนเงิน 6.0 ลา้นบาท ทาํให้บริษทัมีหนีเงินกูยื้มส่วนทีเหลือจาํนวนเงิน 24.42 

ลา้นบาท 

 

    หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2564 2563 2564 2563 

ภาระหนีสินภายใต้แผนฟืนฟู - กจิการทีเกยีวข้องกนั 

(ภาระหนีเงนิต้นหลงัคดิลดกระแสเงนิสด)     

บริษัทยอย     

บริษทั ท่าเรือประจวบ จาํกดั - - 7,991 7,991 

กิจการอื่นท่ีเกี่ยวของกัน     

บริษทั สหวริิยาเพลทมิล จาํกดั (มหาชน) 4,300 4,300 4,300 4,300 

กลุ่มสถาบนัการเงิน 28,305,327 26,139,429 28,305,327 26,139,429 

รวม 28,309,627 26,143,729 28,317,618 26,151,720 
 

รายการเคลือนไหวระหวา่งปีสาํหรับภาระหนีสินตามแผนฟืนฟูจากบุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัมีดงันี 

 

    หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2564 2563 2564 2563 

บุคคลหรือกจิการอื่นที่เกี่ยวของกัน     

บริษัทยอย     

บริษทั ท่าเรือประจวบ จาํกดั     

ยอดคงเหลือ ณ 1 มกราคม - - 7,991 7,991 

จ่ายชาํระ - - - - 

ยอดคงเหลือ ณ 31 ธนัวาคม - - 7,991 7,991 
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สัญญาทีมีสาระสําคญักับบุคคลหรือกจิการทีเกยีวข้องกนั 

 

สัญญาการรวมคา  
เมือวนัที 20 มกราคม 2558 บริษทัยอ่ยแห่งหนึงไดท้าํสัญญาการร่วมคา้ร่วมกบับริษทัในประเทศแห่งหนึง เพือ

การร่วมคา้สาํหรับรับงานจากการรถไฟแห่งประเทศไทย การร่วมคา้ดงักล่าวยงัมิไดด้าํเนินงานเชิงพาณิชย ์เมือ

วนัที 5 ตลุาคม 2564 บริษทัยอ่ยไดเ้ลิกกิจการร่วมคา้กบับริษทัดงักล่าวแลว้ 

 

    หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2564 2563 2564 2563 

เจาหน้ีกลุมที่ 1 : เจาหนี้เงินประกัน     

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 5,233,432 5,780,144 5,233,432 5,780,144 

รับรู้ดอกเบียจ่ายตามอตัราดอกเบียทีแทจ้ริง 344,162 53,852 344,162 53,852 

จ่ายชาํระ (341,815) (155,719) (341,815) (155,719) 

ผล (กาํไร) ขาดทุนจากการตดัรายการหนีสินทางการเงิน 

          ทวีดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย - (444,846) - (444,846) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 5,235,779 5,233,431 5,235,779 5,233,431 

เจาหน้ีกลุมที่ 2 : เจาหนี้สถาบนัการเงินในภาระหน้ี     

สวนท่ีเกนิกวามูลคาหลักประกัน     

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 7,292,081 7,315,073 7,292,081 7,315,073 

รับรู้ดอกเบียจ่ายตามอตัราดอกเบียทีแทจ้ริง 400,531 30,321 400,531 30,321 

จ่ายชาํระ (43,961) (53,313) (43,961) (53,313) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 7,648,651 7,292,081 7,648,651 7,292,081 

เจาหน้ีกลุมที่ 4 : เจาหนี้ภาระคํ้าประกันการชําระหนี้เงนิกู     

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 13,613,917 14,152,161 13,613,917 14,152,161 

รับรู้ดอกเบียจ่ายตามอตัราดอกเบียทีแทจ้ริง 695,564 870,660 695,564 870,660 

จ่ายชาํระ (86,826) (116,236) (86,826) (116,236) 

ปรับปรุงจากการลดลงของภาระหนีคาํประกนั 

          จากกระบวนการชาํระบญัชีของเจา้หนีกลุ่มที  

 

(586,294) 

 

- 

 

(586,294) 

 

 - 

ผล (กาํไร)จากการตดัรายการหนีสินทางการเงิน 

          ทวีดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย - (733,124) - (733,124) 

(กาํไร) ขาดทุน จากอตัราแลกเปลียน 1,784,538 (559,544) 1,784,538 (559,544) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 15,420,899 13,613,917 15,420,899 13,613,917 
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7. เงนิสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
    หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

เงินสดในมือ 711 696 600 600 

เงินฝากธนาคาร 495,709 665,044 383,272 635,091 

รวม 496,420 665,740 383,872 635,691 
 
8. ลูกหนี้การคา  

    หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

     

กิจการทีเกียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 6) 3,393,209 3,515,078 3,372,683 3,497,979 

กิจการอนืๆ 382,975 403,757 321,449 321,453 

รวม 3,776,184 3,918,835 3,694,132 3,819,432 

หัก ผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดข้ึน (3,651,748) (3,784,031) (3,650,686) (3,783,031) 

สุทธิ 124,436 134,804 43,446 36,401 
 

การวเิคราะห์อายขุองลูกหนีการคา้มีดงันี 

    หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

กิจการที่เก่ียวของกัน     

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 10,170 12,656 1,159 - 

เกินวนัครบกาํหนดชาํระ     

 นอ้ยกวา่  3  เดือน 11,381 3,221 5,890 - 

    3-6 เดือน 6,024 1,222 - - 

    มากกวา่  12 เดือน 3,365,634 3,497,979 3,365,634 3,497,979 

รวม 3,393,209 3,515,078 3,372,683 3,497,979 

หกั ผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึน (3,365,634) (3,497,979) (3,365,634) (3,497,979) 

รวม 27,575 17,099 7,049 - 
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    หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

กิจการอื่นๆ     

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 75,431 93,138 29,725 25,850 

เกินวนัครบกาํหนดชาํระ     

 นอ้ยกวา่  3 เดือน 19,734 21,867 6,672 10,551 

    3-6 เดือน 1,696 2,700 - - 

    6-12 เดือน - 842 - 842 

 มากกวา่ 12  เดือน 286,114 285,210 285,052 284,210 

รวม 382,975 403,757 321,449 321,453 

หัก ผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดข้ึน (286,114) (286,052) (285,052) (285,052) 

รวม 96,861 117,705 36,397 36,401 
สุทธิ 124,436 134,804 43,446 36,401 

 

 โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเชือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทัมีระยะเวลาตงัแต่ 5 ถึง 90 วนั  

 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564 บริษทัมีลูกหนีการคา้กิจการทีเกียวขอ้งกนัสองราย มียอดคา้งชาํระตงัแต่ 6-12 เดือน 

จาํนวน 3,366 ลา้นบาท บริษทัตงัค่าเผือผลขาดทุนดา้นเครดิตเต็มจาํนวนในปี 2562 ซึงส่วนหนึงของแผนฟืนฟู

กิจการซึงกาํหนดให้เก็บเงินจากลูกหนีดงักล่าวเพือชาํระหนีเดิมปีละไม่ตาํกว่า 300 ลา้นบาท ตงัแต่ปี 2560 ถึง

ปัจจุบนั การชาํระหนีของลูกหนีดงักล่าวไม่เป็นตามทีกาํหนดไว ้ ปัจจุบนับริษทัอยูร่ะหว่างติดตามหนีส่วนทียงั

คา้งชาํระ ซึงในระหว่างปี 2564 บริษทัไดรั้บชาํระหนีจาํนวน 132 ลา้นบาท จึงทาํการกลบัรายการค่าเผือผลขาด 

ทุนดา้นเครดิตออกดว้ยจาํนวนเดียวกนั และตามแผนฟืนฟูกิจการ ฉบบัที  (แกไ้ข) ทีศาลเห็นชอบแลว้เมือวนัที 

 กนัยายน  (ตามทีอธิบายไวใ้นหมายเหตปุระกอบงบการเงิน ขอ้ 6) ซึงกาํหนดให้บริษทัเสนอแนวทาง 

การชาํระหนีและแนวทางการแกไ้ขปัญหาของลูกหนีดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการเจา้หนีเห็นชอบ ต่อมาเมือ

วนัที  ตุลาคม  ผูบ้ริหารแผนไดน้ําเสนอต่อคณะกรรมการเจา้หนีแล้ว ปัจจุบนัอยู่ระหว่างการพิจารณา

เห็นชอบจากคณะกรรมการเจา้หนี  
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9.  สินทรัพยที่เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน/หนี้สินที่เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน 
 
9.1 ยอดคงเหลือตามสัญญา 

 

9.2 รายไดที่รับรูที่เก่ียวของกบัยอดคงเหลือตามสัญญา 
  หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 

รายไดท้ีรับรู้ทีเคยรวมอยูใ่นยอดยกมาของรายได ้

ค่าบริการรับล่วงหนา้ 

 

38,417 

 

12,477 

 

26,828 

 

- 

รายไดท้ีรับรู้ทีเคยรวมอยูใ่นยอดยกมาของเงินรับ 

ล่วงหนา้ค่าสินคา้ 

 

785,390 

 

207,235 

 

785,390 

 

207,235 

   หน่วย : พนับาท 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563 

สินทรัพยท่ีเกิดจากสัญญา-หมุนเวียน      
รายไดท้ียงัไม่ไดเ้รียกชาํระ      

     บริษทัทีเกียวขอ้งกนั 6 2,599 2,479 - - 

     บริษทัอนืๆ  13,448 - - - 

ลูกหนีเงินประกนัผลงาน  5,100 14,114 - - 

รวมสินทรัพยที่เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน  21,147 16,593 - - 
 
หน้ีสินที่เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน 

     

รายไดค้า่บริการรับล่วงหนา้และเงินรับ 

     ล่วงหน้าจากลูกคา้-บริษทัทีเกียวขอ้งกนั 6 

    

รายไดค้า่บริการรับล่วงหนา้  2,392 3,430 - - 

เงินรับล่วงหนา้คา่สินคา้  235,129 210,044 235,129 210,044 

     รวม  237,521 213,474 235,129 210,044 
รายไดค้า่บริการรับล่วงหนา้และเงินรับ 

     ล่วงหนา้จากลูกคา้-บริษทัอืนๆ 

     

     รายไดค้า่บริการรับล่วงหนา้  14,362 35,078 2,345 26,828 

     เงินรับล่วงหนา้คา่สินคา้  298,554 575,362 298,554 575,362 

     รวม  312,916 610,440 300,899 602,190 
รวมหนี้สินท่ีเกิดจากสัญญา-หมุนเวียน  550,437 823,914 536,028 812,234 
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9.3 รายไดที่คาดวาจะรับรูสําหรับภาระที่ยังปฏิบัติไมเสร็จสิ้น 
ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทคาดว่าจะมีรายได้ค่าบริการทีรับรู้ในอนาคตสําหรับภาระทียงั

ปฏิบัติไม่ เสร็จสิน (หรือยงัไม่เสร็จสินบางส่วน) ของสัญญาทีทํากับลูกค้าจาํนวน 702 ล้านบาท 

(2563:จาํนวน233 ลา้นบาท) ซึงกลุ่มบริษทัคาดว่าจะปฏิบติัตามภาระทีตอ้งปฏิบตัิของสัญญาดงักล่าว

เสร็จสินภายใน 3 ปี และมีรายไดจ้ากการขายสินคา้ซึงคาดว่าจะปฏิบตัิตามภาระของสัญญาจาํนวน 534 

ลา้นบาท (2563:จาํนวน 785 ลา้นบาท) 

 

9.4 ประมาณการหนี้สินจากสัญญาที่สรางภาระ 
  หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 

ประมาณการหนีสินจากสญัญาทีสร้างภาระ ณ ตนังวด 12,291 - 12,291 - 

รับรู้ขาดทุนจากสัญญาทีสร้างภาระ     

(โอนกลบั) ผลขาดทุน 92,700 12,291 92,700 12,291 

ประมาณการหนีสินจากสญัญาทีสร้างภาระ     

ณ ปลายงวด 104,991 12,291 104,991 12,291 

 

10. สินคาคงเหลอื 
    หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

     

สินคา้สาํเร็จรูป 2,721,159 664,894  2,725,220  667,130 

สินคา้ระหวา่งผลิต 22,903 73,389  6,659  33,561 

วตัถุดิบ 799,023 461,118  792,893  446,666 

วสัดุโรงงานและอะไหล่ 790,907 794,058  784,372  790,114 

สินคา้ภายใตส้ัญญาซือขายและการส่งมอบ

กรรมสิทธิสินคา้และการบริหาร             

(หมายเหตุ 22) 

 

 

2,664,467 

 

 

389,622 

 

 

2,664,467 

 

 

389,622 

สินคา้ระหวา่งทาง 1,826,189 2,276,522 1,826,189 2,276,523 

รวม 8,824,648 4,659,603 8,799,800 4,603,616 
หัก คาเผื่อมูลคาสินคาลดลง (803,400) (343,210) (803,400) (343,210) 

สุทธิ 8,021,248 4,316,393 7,996,400 4,260,406 
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11. สินทรัพยหมุนเวยีนอ่ืน 
    หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

คา่ใชจ้่ายจ่ายล่วงหนา้ 18,320 26,399 15,046 14,872  

เงินจ่ายล่วงหนา้คา่สินคา้และวสัดุสินเปลือง 409,305 152,267 403,189 152,267 

ลูกหนีกรมสรรพากร 14,749 1,120 13,339 4  

ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ทีจ่าย 67,520 44,775 15,511 10,376 

อืนๆ 58,903 26,057 55,612 22,938 

รวม 568,797 250,618 502,697 200,457 
หัก ผลขาดทุนทางดานเครดิตที่คาดวาจะ 
       เกิดข้ึน  (8,032) (8,032) (8,032) (8,032) 

สุทธิ 560,765 242,586 494,665 192,425  

 
12. สินทรัพยทางการเงินไมหมุนเวียนอ่ืน 
 

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอืน ณ วนัที  ธันวาคม  และ  มีรายละเอียด ดงันี 

    หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2564 2563 2564 2563 

สินทรัพยทางการเงินไมหมุนเวียนอื่นท่ีวดัมูลคา 
ดวยราคาทุนตัดจําหนาย     

เงินฝากประจาํทีติดภาระคาํประกนั 74,048 44,136 72,690 43,322 

สินทรัพยทางการเงินไมหมุนเวียนอื่นที่วัดมูลคา 
ดวยราคาทุนตัดจําหนาย     

ตราสารทุนของบริษทัทีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน  294,000 294,000 294,000 294,000 

หัก คาเผื่อผลขาดทุนจากการวัดมูลคาเงินลงทุน (294,000) (294,000) (294,000) (294,000) 

รวมสินทรัพยทางการเงินไมหมุนเวียนอ่ืน 74,048 44,136 72,690 43,322 
 

1) กลุ่มบริษทัและบริษทัไดน้าํเงินฝากธนาคารไปคาํประกนักบัธนาคารในการออกหนังสือคาํประกนั และ 

สินเชือทางการคา้ 

2) บริษทัมีตราสารทนุซึงเป็นเงินลงทนุในหุน้สามญัใน บริษทั เหลก็แผน่เคลือบไทย จาํกดั ซึงประกอบธุรกิจ

ผลิตและจาํหน่ายเหลก็แผ่นเคลือบสังกะสีดว้ยกรรมวิธีทางไฟฟ้าชนิดมว้น ในสัดส่วนลงทุนร้อยละ 3.70 
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13. เงินลงทุนในบริษัทยอย 
 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีดงันี 

 

  หน่วย : พนับาท 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ชือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ 

สดัส่วน 

ความเป็นเจา้ของ ทุนชาํระแลว้ ราคาทุน การดอ้ยค่า ราคาทุน-สุทธิ เงินปันผลรับสาํหรับปี 

  2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

  (รอยละ) (รอยละ) 
บริษทั ท่าเรือประจวบ จาํกดั บริการท่าเรือนาํลึกและ   

   บริการขนถ่ายสินคา้   

   สาํหรับเรือเดินทะเล 51.00 51.00 400,000 400,000 204,000 204,000 - - 204,000 204,000 56,100 25,500 

บริษทั เวสท์โคสท ์ บริการซ่อมบาํรุง             

    เอน็จิเนียริง จาํกดั  99.99 99.99 75,000 75,000 120,000 75,000 - - 120,000 75,000 45,000 - 

รวม      324,000 279,000 - - 324,000 279,000 101,100 25,500 
 

ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทัในฐานะผูบ้ริหารแผนฟืนฟูกิจการ ครังที 4/2564 เมือวนัที 18 มีนาคม 2564 และรายงานการประชุมคณะกรรมการเจา้หนี

ครังที 4/2564 เมือวนัที 2 เมษายน 2564 อนุมติัเห็นชอบให้บริษทัเขา้ซือหุน้สามญัเพมิทุนของ บริษทั เวสโคสท ์เอน็จิเนียริง จาํกดั จาํนวน 45 ลา้นบาท (จาํนวนหุ้น 4,500,000 

หุ้น ราคาต่อหุ้น 10 บาท) โดยมีเงอืนไขบริษทัตอ้งไดรั้บเงินปันผลจากบริษทั เวสโคสท ์เอน็จิเนียริง จาํกดั จาํนวน 45 ลา้นบาท เพอืนาํมาชาํระคา่หุน้เพมิทุนดงักล่าว (เดิม บริษทั

มีหุน้ จาํนวน 7,500,000 หุน้ เป็นมูลค่า 75 ลา้นบาท) บริษทัไดช้าํระเงินคา่หุน้ทงัจาํนวน และบริษทัดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนเพมิทุนกบักระทรวงพาณิชยเ์มือวนัที 1 มิถุนายน 2564  

 

ณ 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัมีเงินลงทุนใน บริษทั เวสโคสท ์เอน็จิเนียริง จาํกดั เป็นจาํนวน 120 ลา้นบาท โดยสัดส่วนการถือหุน้ยงัคงเท่าเดิม 
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14. สวนไดเสียที่ไมมีอาํนาจควบคุม  
 

ตารางต่อไปนีสรุปขอ้มูลเกียวกบับริษทัยอ่ยแต่ละรายของกลุ่มบริษทัทีมีส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมทีมีสาระสาํคญั

ก่อนการตดัรายการระหวา่งกนั 

   หน่วย : พนับาท 

 31 ธันวาคม 2564 
 

บริษัท ทาเรือ
ประจวบ จํากัด 

บริษัทยอยอื่น
ท่ีไมมี

สาระสําคัญ 

ตัดรายการ
ระหวางกัน รวม 

ร้อยละของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 49    

สินทรัพยห์มุนเวียน 154,635    

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 1,041,081    

หนีสินหมุนเวียน (26,468)    

หนีสินไม่หมุนเวียน (53,500)    

สินทรัพยสุทธิ 1,115,748    

มูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 546,716 - (39,933) 506,783 

     

     

รายได ้ 272,658    

กาํไร(ขาดทนุ) 81,884    

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 81,884    

กาํไร(ขาดทุน)ทีแบ่งใหก้บัส่วนไดเ้สียทีไม่มี 

      อาํนาจควบคุม 40,123 - (372) 39,751 

     

กระแสเงินสดไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 182,251    

กระแสเงินสดไดม้าในกิจกรรมลงทนุ (41,703)    

กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน 

      (เงินปันผลทีจ่ายให้กบัส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจ 

   ควบคุม: 53.9 ลา้นบาท) (58,473)    

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ 82,075    
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    หน่วย : พนับาท 

 31 ธันวาคม 2563 
 บริษัท ทาเรือ

ประจวบ 
จํากัด 

บริษัทยอยอื่น
ที่ไมมี

สาระสําคัญ 

ตัดรายการ
ระหวางกัน รวม 

ร้อยละของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 49    

สินทรัพยห์มุนเวียน 128,776    

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 1,084,689    

หนีสินหมุนเวียน (13,596)    

หนีสินไม่หมุนเวียน (56,005)    

สินทรัพยสุทธิ 1,143,864    

มูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 560,493 - (39,561) 520,932 

     

รายได ้ 157,035    

กาํไร(ขาดทนุ) (5,218)    

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน -    

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม (5,218)    

กาํไร(ขาดทนุ)ทีแบ่งใหก้บัส่วนไดเ้สียทีไม่มี 

     อาํนาจควบคุม (2,557) - 3,637 1,080 

     

กระแสเงินสดไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 91,463    

กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (148,545)    

กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน 

     (เงินปันผลทีจ่ายใหก้บัส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจ 

  ควบคุม: 24.5 ลา้นบาท) (29,460)    

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ (86,542)    
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15. เงินลงทุนในการรวมคา 
 
เงินลงทุนในการร่วมคา้ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีดงันี 

 

   หน่วย : พนับาท 

  งบการเงินรวม 

ชือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ 

สดัส่วน 

ความเป็นเจา้ของ ทุนชาํระแลว้ ราคาทุน ส่วนไดเ้สีย 

ส่วนแบ่งกาํไร

(ขาดทุน) สาํหรับปี 

เงินปันผลรับ 

สาํหรับปี 

  2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

  (รอยละ) (รอยละ)           

บริษทั เหล็กแผ่นรีดเยน็ไทย 

จาํกดั (มหาชน) 

ผลิตและจาํหน่าย 

 เหลก็แผน่รีดเยน็ 35.19 35.19 4,816,350 4,816,350 3,817,962 3,817,962 2,746,846 2,564,157 177,310 (64,625) - - 

รวม      3,817,962 3,817,962 2,746,846 2,564,157 177,310 (64,625) - - 
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   หน่วย : พนับาท 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ชือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ 

สดัส่วน                    

ความเป็นเจา้ของ ทุนชาํระแลว้ ราคาทุน การดอ้ยค่า ราคาทุน-สุทธิ 

เงินปันผลรับ 

สาํหรับปี 

  2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

  (รอยละ) (รอยละ)           

บริษทั เหล็กแผ่นรีดเยน็ไทย 

จาํกดั (มหาชน) 

ผลิตและจาํหน่าย 

 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 - - 

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

บริษทั เหลก็แผน่รีดเยน็ไทย จาํกดั (มหาชน) ดาํเนินธุรกิจในประเทศไทย  

 

บริษทัไดจ้าํนาํหุ้นสามญั จาํนวน 150,176,007 หุ้น ในการร่วมคา้กบับริษทั เหล็กแผ่นรีดเยน็ไทย จาํกดั (มหาชน) ไวก้บั บริษทั มารูเบนี-อิโตชู สตีล อินคอร์ 

เปอเรชนั สาํหรับวงเงินสินเชือการคา้ทีบริษทั มารูเบนี-อิโตชู สตีล อินคอร์เปอเรชนั ใหแ้ก่ บริษทั สหวิริยาสตีลอินดสัตรี ยเูค จาํกดั  ในปี 2559 บริษทัไดรั้บรู้

ขาดทุนจากการคาํประกนั จาํนวน 513 ลา้นบาท ตามหนีทีคงคา้ง และแสดงประมาณการหนีสินภายใตแ้ผนฟืนฟกิูจการ 

 

สาํหรับปี สินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ไม่มีการจา่ยเงินปันผล 
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การรวมคา 
 

ตารางต่อไปนีสรุปขอ้มูลทางการเงินของการร่วมคา้ทีรวมอยู่ในงบการเงินของการร่วมคา้ ปรับปรุงดว้ยการปรับ

มูลค่ายุติธรรม ณ วนัทีซือ การกระทบยอดรายการระหวา่งขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปดงักล่าวกบัมูลค่าตามบญัชี

ของส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในกิจการเหล่านี  

  หน่วย : พนับาท 

 2564 2563 
   
รายได ้ 15,775,780 8,045,300 

กาํไร(ขาดทุน) จากการดาํเนินงานอยา่งต่อเนือง 516,296 (181,726) 

กําไร(ขาดทุน)ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 516,296 (181,726) 
ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 334,611 (117,777) 

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นของผูถู้กลงทุน 181,685 (63,949) 

   

สินทรัพยห์มุนเวียน 4,613,780 2,419,425 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 3,189,069 3,518,684 

หนีสินหมุนเวียน (2,343,880) (998,309) 

หนีสินไม่หมุนเวยีน (112,243) (109,369) 

สินทรัพยสุทธิ 5,346,726 4,830,431 
ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 3,465,213 3,130,602 

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นของผูถู้กลงทุน 1,881,513 1,699,829 

   

ส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในสินทรัพยสุ์ทธิของผูถู้กลงทุน  

ณ วนัที 1 มกราคม 2,564,157 2,628,782 

กาํไร(ขาดทนุ)ขาดทนุเบ็ดเสร็จรวมส่วนทีเป็นของกลุ่มบริษทั 182,689 (64,625) 

มูลคาตามบัญชีของสวนไดเสียในผูถูกลงทุน ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2,746,846 2,564,157 
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หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและภาระผูกพันที่เกี่ยวกับการรวมคา  

 2564 2563 

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นซึ่งเกิดข้ึนโดยตรงกับกลุมบริษัท 
ภาระผูกพันเก่ียวกับการลงทุนของกลุมบริษัทตามสวนได

เสียที่มีในการรวมคา 
ส่วนแบ่งในภาระผูกพนัของกลุ่มบริษทัในการร่วมคา้ 

 -  จากรายจ่ายฝ่ายทุน 

 

 

53.9 ลา้นบาท 

0.07 ลา้นเหรียญสหรัฐ 

44.9 ลา้นเยนญีปุ่ น และ 

0.04 ลา้นยโูร 

27 ลา้นบาท 

0.07 ลา้นเหรียญสหรัฐ 

57.9 ลา้นเยนญีปุ่ น และ 

0.04 ลา้นยโูร 

   -  จากสัญญาเช่าดาํเนินงานทียกเลิกไม่ได ้ - - 

   -  จากสัญญาซือวตัถุดิบและสารเคมี 11.2 ลา้นบาท 

และ 12.5 ลา้นเหรียญ

สหรฐั 

16.9 ลา้นบาท 

และ 12.5 ลา้นเหรียญ

สหรัฐ 

   -  จากสัญญาอืนๆ 15.3 ลา้นบาท 

และ 10.6 ลา้นเยนญีปุ่ น 

20.6 ลา้นบาท 

และ 10.6 ลา้นเยนญีปุ่น 

   -  การคาํประกนั 9.29 ลา้นบาท 9.29 ลา้นบาท 

 
16. เงินใหกูยืมระยะยาว 
 

   หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 

เงินตน    
Cork Gully LLP  507,040 456,571 

Redcar Bulk Terminal Limited 6 25,959 29,750 

รวม  532,999 486,321 
หัก สวนของเงินใหกูยมืระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระในหนึ่งป 6 (25,959) (14,875) 

สุทธิ  507,040 471,446 

ดอกเบี้ยคางรับ    
Cork Gully LLP  20,956 9,323 

Redcar Bulk Terminal Limited 6 - 110 

รวม  20,956 9,433 
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ณ 31 ธนัวาคม 2564 มีจาํนวนเงินใหกู้ ้11.94 ลา้นปอนดส์เตอร์ลิง โดยมีอตัราแลกเปลียน ณ วนัทีเกิดรายการ 
.  และ 40.78 บาทต่อปอนดส์เตอร์ลิง และ ณ วนัทีสินปี 44.65 บาทตอ่ปอนดส์เตอร์ลิง  

 

รายการเคลือนไหวระหวา่งปีสาํหรบัเงินใหกู้ย้มืแก่บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัมีดงันี 

 

Cork Gully LLP 

เมือวนัที  กุมภาพนัธ์  บริษัทได้เข้าทําสัญญาให้กู ้ยืมเงินกับ Cork Gully LLP ซึงเป็น Receiver ตัว

แทนทีถูกแต่งตงัโดยธนาคารเจา้หนีของบริษทั สหวริิยาสตีลอินดัสตรี ยเูค จาํกดั (“SSI UK”) เพอืใชสิ้ทธิซือ

หุ้นสามญัของ Redcar Bulk Terminal Limited (“RBT”) ซึงเป็นธุรกิจท่าเรือทีอยูป่ระเทศองักฤษ จาก British 

Steel Limited (“BSL”) ในสัดส่วนร้อยละ  ของจาํนวนหุ้นทีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทงัหมด คิดเป็นมูลค่า .   

ลา้นปอนด์สเตอร์ลิง เทียบเท่าเงินบาท จาํนวน  ลา้นบาท โดยมีเงือนไขให้ Cork Gully LLP ในฐานะ 

Receiver ถือหุ้นทีซือไวแ้ละใช้หุ้นดงักล่าวเป็นหลกัประกนัเงินกูใ้ห้บริษัท ต่อมาเมือวนัที  กุมภาพนัธ์ 

2563 SSI UK ได้รับโอนหุ้น RBT แลว้มีผลทาํให้ SSI UK มีสัดส่วนการถือหุ้นใน RBT จากเดิมถือหุ้นใน

สัดส่วนร้อยละ  เป็นร้อยละ   เงินให้กูย้มืดงักล่าวคิดอตัราดอกเบีย  LIBOR เฉลีย  เดือน + %  ต่อปี 

ซึงจะครบกาํหนดชาํระวนัที  กุมภาพนัธ์  

 

     หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 หมาย

เหตุ 

31 ธนัวาคม 

2563 เพมิขึน ลดลง ปรับปรุง 

31 ธนัวาคม 

2564 

เงินตน       
Cork Gully LLP  456,571 - - 50,469 507,040 

Redcar Bulk Terminal Limited 6 29,750 - (6,466) 2,675 25,959 

รวม  486,321 - (6,466) 53,144 532,999 
หัก สวนที่ถงึกําหนดชําระในหนึ่งป  (14,875)    (25,959) 

สุทธิ  471,446    507,040 
ดอกเบี้ยคางรับ       
Cork Gully LLP  9,323 10,132 - 1,501 20,956 

Redcar Bulk Terminal Limited 6 110 1,950 (2,060) - - 

รวม  9,433 12,082 (2,060) 1,501 20,956 
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17. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ  
       หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม 
 

ทีดินและส่วน 

ปรับปรุงทีดิน 

อาคารโรงงาน

และสาํนกังาน 

เครืองจกัร 

เครืองมือ และ

อปุกรณ์โรงงาน 

เครืองตกแต่ง 

ติดตงัและเครืองใช้

สาํนกังาน ยานพาหนะ 

สินทรัพยร์ะหว่าง

ก่อสร้างและติดตงั รวม 

ราคาทุน        

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 1,631,774 2,110,963 19,310,688 252,199 92,831 705,780 24,104,235 
เพิมขนึ 46,796 12,013 48,717 10,330 45 514,133 632,034 

โอน 900 1,008 4,224 49 - (6,181)  - 

โอนเป็นตน้ทุนสินคา้คงเหลือ  - - - - - (1,048) (1,048) 

โอนไปสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - - - - - (168,229) (168,229) 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - - (8,218) (2,896) - - (11,114) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 1,679,470 2,123,984 19,355,411 259,682 92,876 1,044,455 24,555,878 
เพิมขนึ 45,694 7,613 52,864 13,740 1,972 215,440 337,323 

โอน 75,989 74,299 260,554 7,273 484 (418,599) - 

โอนเป็นตน้ทุนสินคา้คงเหลือ  - - - - - (169,655) (169,655) 

โอนไปสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - - - - - (8,211) (8,211) 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย (7,816) (40) (20,493) (11,160) (2,350) - (41,859) 

ปรับปรุง - - - - (38) - (38) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 1,793,337 2,205,856 19,648,336 269,535 92,944 663,430 24,673,438 
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       หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม 
 
 ทีดินและส่วน 

ปรับปรุงทีดิน 

อาคารโรงงาน

และสาํนกังาน 

เครืองจกัร 

เครืองมือ และ

อปุกรณ์โรงงาน 

เครืองตกแต่ง 

ติดตงัและเครืองใช้

สาํนกังาน ยานพาหนะ 

สินทรัพยร์ะหว่าง

ก่อสร้างและติดตงั รวม 

ค่าเสือมราคาสะสม        

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 268,927 1,798,570 10,329,427 190,594 86,175 - 12,673,693 
ค่าเสือมราคาสาํหรับปี 1,108 52,195 364,865 19,836 1,532 - 439,536 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - - (6,506) (2,896) - - (9,402) 

ปรับปรุง - - 20,147 - - - 20,147 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 270,035 1,850,765 10,707,933 207,534 87,707 - 13,123,974 
ค่าเสือมราคาสาํหรับปี 69,795 55,449 391,386 21,211 1,575 - 539,416 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย (6,917) (35) (20,453) (11,065) (2,350) - (40,820) 

ปรับปรุง - - - - (38) - (38) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 332,913 1,906,179 11,078,866 217,680 86,894 - 13,622,532 
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       หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม 
 
 ทีดินและส่วน

ปรับปรุงทีดิน 

อาคารโรงงาน

และสาํนกังาน 

เครืองจกัร 

เครืองมือ และ

อปุกรณ์โรงงาน 

เครืองตกแต่ง 

ติดตงัและเครืองใช้

สาํนกังาน ยานพาหนะ 

สินทรัพยร์ะหว่าง

ก่อสร้างและติดตงั รวม 

ขาดทุนจากการด้อยค่า        
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 387,348 16,088 86,566 - - 19,000 509,002 
ไม่มีการเปลยีนแปลง - - - - - - - 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 387,348 16,088 86,566 - - 19,000 509,002 
ไม่มีการเปลยีนแปลง (899) - - - - - (899) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 386,449 16,088 86,566 - - 19,000 508,103 
        
มลูค่าสุทธิทางบัญชี        
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 1,022,087 257,131 8,560,912 52,148 5,169 1,025,455 10,922,902 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 1,073,975 283,589 8,482,904 51,855 6,050 644,430 10,542,803 
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       หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 
 ทีดินและส่วน

ปรับปรุงทีดิน 

อาคารโรงงาน

และสาํนกังาน 

เครืองจกัร 

เครืองมือ และ

อปุกรณ์โรงงาน 

เครืองตกแต่งติดตงั

และเครืองใช้

สาํนกังาน ยานพาหนะ 

สินทรัพยร์ะหว่าง

ก่อสร้างและติดตงั รวม 

ราคาทุน        

ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 1,006,391 1,948,382 16,846,618 207,302 64,906 692,056 20,765,655 
เพิมขึน - 12,013 48,334 5,578 45 504,698 570,668 

โอนเป็นตน้ทุนสินคา้คงเหลือ - - - - - (168,229) (168,229) 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - - (7,773) - - - (7,773) 

ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2563 1,006,391 1,960,395 16,887,179 212,880 64,951 1,028,525 21,160,321 
เพิมขึน 3,957 7,613 52,267 12,425 1,972 201,778 280,012 

โอน 75,989 74,299 260,554 7,273 484 (418,599) - 

โอนเป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - - - - - (8,211) (8,211) 

โอนเป็นตน้ทุนสินคา้คงเหลือ - - - - - (169,655) (169,655) 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - - (18,668) (11,115) - - (29,783) 

ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2564 1,086,337 2,042,307 17,181,332 221,463 67,407 633,838 21,232,684 
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       หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 
 ทีดินและส่วน

ปรับปรุงทีดิน 

อาคารโรงงาน

และสาํนกังาน 

เครืองจกัร 

เครืองมือ และ

อปุกรณ์โรงงาน 

เครืองตกแต่ง 

ติดตงัและเครืองใช้

สาํนกังาน ยานพาหนะ 

สินทรัพยร์ะหว่าง

ก่อสร้างและติดตงั รวม 

ค่าเสือมราคาสะสม        

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 230,583 1,693,021 8,712,937 152,547 58,147 - 10,847,235 
ค่าเสือมราคาสาํหรับปี 299 46,430 274,513 17,130 1,480 - 339,852 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - - (6,061) - - - (6,061) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 230,882 1,739,451 8,981,389 169,677 59,627 - 11,181,026 
ค่าเสือมราคาสาํหรับปี 4,821 50,938 365,746 18,089 1,530 - 441,124 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - - (18,628) (11,021) - - (29,649) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 235,703 1,790,389 9,328,507 176,745 61,157 - 11,592,501 
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       หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 
 

ทีดินและส่วน

ปรับปรุงทีดิน 

อาคารโรงงาน

และสาํนกังาน 

เครืองจกัร 

เครืองมือ และ

อปุกรณ์โรงงาน 

เครืองตกแต่ง 

ติดตงัและ

เครืองใช้

สาํนกังาน ยานพาหนะ 

สินทรัพยร์ะหว่าง

ก่อสร้างและติดตงั รวม 

ขาดทุนจากการด้อยค่า        
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 110,137 13,422 86,566 - - - 210,125 
ไม่มีการเปลยีนแปลง - - - - - - - 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 110,137 13,422 86,566 - - - 210,125 
ไม่มีการเปลยีนแปลง - - - - - - - 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 110,137 13,422 86,566 - - - 210,125 
        
มลูค่าสุทธิทางบัญชี        
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 665,372 207,522 7,819,224 43,203 5,324 1,028,525 9,769,170 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 740,497 238,496 7,766,259 44,718 6,250 633,838 9,430,058 
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ราคาทรัพยสิ์นของกลุ่มบริษทัก่อนหักค่าเสือมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซึงไดคิ้ดค่าเสือมราคาเตม็จาํนวน

แลว้ แตย่งัคงใชง้านจนถึง ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 มีจาํนวน 2,884 ลา้นบาท (2563: จํานวน 2,870 ลานบาท) 

 

ราคาทรัพยสิ์นของบริษทัก่อนหักค่าเสือมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซึงไดคิ้ดค่าเสือมราคาเต็มจาํนวนแลว้ 

แตย่งัคงใชง้านจนถึง ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 มีจาํนวน 2,167 ลา้นบาท (2563: จํานวน 2,184 ลานบาท) 
 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษทัและบริษทัไดจ้ดจาํนอง/จาํนาํสินทรัพยจ์าํนวนประมาณ 8,688 ลา้นบาท และ 

8,450 ลา้นบาท ตามลาํดับ (2563: จํานวน 8,655 ลานบาท และ 8,407 ลานบาท ตามลําดับ) เป็นหลักประกนัเงิน

เบิกเกินบญัชีธนาคารเงินกูยื้มระยะสันและเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน หนงัสือคาํประกนัเพือคาํประกนั

ไฟฟ้า จดัตงัทาํเนียบท่าเรือและโรงพกัสินคา้ ตามทีอธิบายไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 33 

 

18. สินทรัพยสิทธิการใช / หนี้สินตามสัญญาเชา 

 
18.1  สินทรัพยสิทธิการใช 

มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ตามสัญญาเช่าทีดิน อาคาร สิทธิการเช่าและอุปกรณ์และการ

เคลือนไหวสาํหรับปี 2564 แสดงไดด้งันี 

 

    หน่วย: พนับาท 

 งบการเงินรวม 
 

ที่ดิน 
อาคารและสวน
ปรับปรุงอาคาร ยานพาหนะ รวม 

ราคาทุน     

1 มกราคม 2564 2,602 83,244 23,244 109,090 

เพิม 8,068 - 5,854 13,922 

ลดลง - - (598) (598) 

31 ธนัวาคม 2564 10,670 83,244 28,500 122,414 

คาเส่ือมราคาสะสม     

1 มกราคม 2564 2,602 25,926 9,040 37,568 

ค่าเสือมราคาสาํหรับปี 2,689 24,102 8,541 35,332 

ค่าเสือมราคา - เปลียนแปลงเงือนไข/ตดัจาํหน่าย - - (598) (598) 

31 ธนัวาคม 2564 5,291 50,028 16,983 72,302 

มูลคาสุทธติามบัญชี     

31 ธันวาคม 2564 5,379 33,216 11,517 50,112 
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    หน่วย: พนับาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  อาคารและสวน   
 ที่ดิน ปรับปรุงอาคาร ยานพาหนะ รวม 

ราคาทุน     

1 มกราคม 2564 2,602 66,252 10,676 79,530 

เพิม 8,068 - - 8,068 

31 ธนัวาคม 2564 10,670 66,252 10,676 87,598 

คาเส่ือมราคาสะสม     

1 มกราคม 2564 2,602 23,066 4,327 29,995 

ค่าเสือมราคาสาํหรับปี 2,689 21,102 3,836 27,627 

31 ธนัวาคม 2564 5,291 44,168 8,163 57,622 

มูลคาสุทธติามบัญชี     

31 ธันวาคม 2564 5,379 22,084 2,513 29,976 
 
18.2 หนี้สินตามสัญญาเชา 

มูลคา่ตามบญัชีของหนีสินตามสัญญาเช่าและการเคลือนไหวสาํหรับปี 2564 แสดงไดด้งันี 

   หน่วย: พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 

ณ วนัที 1 มกราคม  72,885 100,490 50,513 76,960 

เพมิขึน 13,923 6,321 8,068 - 

เงินจ่ายชาํระ (35,852) (33,926) (27,706) (26,447) 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม  50,956 72,885 30,876 50,513 

หัก: สวนที่ถึงกําหนดชําระในหนึ่งป (33,712) (31,445) (27,412) (25,160) 

หนี้สินตามสัญญาเชา - สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนด
ชําระในหน่ึงป 

 
17,244 

 
41,440 

 
3,464 

 
25,353 
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 บริษทัมีภาระผกูพนัทีจะตอ้งจ่ายคา่เช่าขนัตาํตามสัญญาเช่า ณ วนัที  ธนัวาคม  ดงันี 

    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม 

 2564 2563 
 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจาํนวนเงินขนัตาํทีตอ้งจ่ายทงัสิน 

ตามสัญญาเช่า 35,766 21,109 56,875 34,750 44,112 78,862 

ดอกเบยีตามสัญญาเช่ารอการตดับญัชี (2,054) (3,865) (5,919) (3,305) (2,672) (5,977) 

มูลคาปจจุบันของจํานวนเงินข้ันต่ําที่ตอง
จายทั้งสิ้นตามสัญญาเชา 

 
33,712 

 
17,244 

 
50,956 

 
31,445 

 
41,440 

 
72,885 

     

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 
 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจาํนวนเงินขนัตาํทีตอ้งจ่ายทงัสิน 

ตามสัญญาเช่า 28,398 6,024 34,422 27,251 26,119 53,370 

ดอกเบยีตามสัญญาเช่ารอการตดับญัชี (986) (2,560) (3,546) (2,091) (766) (2,857) 

มูลคาปจจุบันของจํานวนเงินข้ันต่ําที่ตอง
จายทั้งสิ้นตามสัญญาเชา 

 
27,412 

 
3,464 

 
30,876 

 
25,160 

 
25,353 

 
50,513 

 

คา่ใชจ้่ายสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2564 เกียวกบัสัญญาเช่าทีรับรู้ในรายการตอ่ไปนี  ในส่วนของกาํไรหรือ

ขาดทุน 

   หน่วย: พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 

คา่เสือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 33,724 36,079 26,848 29,199 

ดอกเบียจ่ายจากหนีสินตามสญัญาเช่า 3,842 7,885 2,481 6,309 

คา่ใชจ่้ายทีเกียวกบัสัญญาเช่าระยะสัน 236 180 - - 

คา่ใชจ่้ายทีเกียวกบัสัญญาเช่าซึงสินทรัพย์

อา้งอิงมีมูลค่าตาํ 74 - - - 

รวม 37,876 44,144 29,329 35,508 
 

กลุ่มบริษัทได้เขา้ทาํสัญญาเช่าทีดิน พืนทีอาคาร และยานพาหนะ เพือใช้ในการดาํเนินงานของกิจการ อายุของ

สัญญามีระยะเวลาโดยเฉลียประมาณ 1 ถึง 6 ปี 
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19. สินทรัพยไมมีตัวตนอ่ืน 
    หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม 
 การอนุญาติให้

ใชสิ้ทธิ 

คา่ลิขสิทธิ 

ซอฟตแ์วร์ 

สินทรัพย ์  

ระหวา่งติดตงั รวม 

ราคาทุน     

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 5,580 250,735 32,039 288,354  

เพมิขึน 1,286 3,409 - 4,695 

รับโอนจากทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,048 - - 1,048 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 7,914 254,144 32,039 294,097 
เพมิขึน - 2,964 115 3,079 

รับโอนจากทีดิน อาคารและอุปกรณ์ - 8,211 - 8,211 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 7,914 265,319 32,154 305,387 
     
ค่าตัดจาํหน่ายและขาดทุนจากการด้อยค่า     

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 3,962 239,485 32,039 275,486 

คา่ตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 1,598 4,043 - 5,641 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 5,560 243,528 32,039 281,127 
คา่ตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 1,102 5,075 - 6,177 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 6,662 248,603 32,039 287,304 
     
มูลค่าสุทธิทางบัญชี     

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 2,354 10,616 - 12,970  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 1,252 16,716 115 18,083 
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   หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 คา่ลิขสิทธิ 

ซอฟตแ์วร์ 

สินทรัพย์

ระหวา่งติดตงั รวม 

ราคาทุน   

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 241,447 32,039 273,486 

เพมิขนึ 3,307 - 3,307 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 244,754 32,039 276,793 
เพมิขนึ 2,805 115 2,920 

รับโอนจากทีดิน อาคาร อุปกรณ์ 8,211 - 8,211 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 255,770 32,154 287,924 
    

ค่าตัดจาํหน่ายและขาดทุนจากการด้อยค่า    

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 232,900 32,039 264,939 

คา่ตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 3,560 - 3,560 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 236,460 32,039 268,499 
คา่ตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 4,580 - 4,580 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 241,040 32,039 273,079 
    

มูลค่าสุทธิทางบัญชี    
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 8,294 - 8,294 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 14,730 115 14,845 

 
20. ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี   
 

สินทรัพยแ์ละหนีสินภาษเีงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีดงันี 

    หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 15,403 9,771 - - 

หนีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี (38,690) (38,380) (16,184) (15,122) 

สุทธิ (23,287) (28,609) (16,184) (15,122) 
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รายการเคลือนไหวของสินทรัพยแ์ละหนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีทีเกิดขึนในระหวา่งปี มีดงันี 

    หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม 

  บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น  

 ณ วนัที  

1 มกราคม 2564 

กาํไรหรือ 

ขาดทุน 

กาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอืน 

ณ วนัที 

   ธนัวาคม  

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบญัชี     

ลูกหนีการคา้ 200 12 - 212 

ทีดิน อาคารและอปุกรณ์ 9,448 (633) - 8,815 

หนีสินทางการเงินหมุนเวียน - 375 - 375 

หนีสินตามสัญญาเช่าเงินทนุ 98 54 - 152 

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับ

ผลประโยชน์พนกังาน 11,297 765 - 12,062 

ยอดขาดทุนสะสมทางภาษียกไป 1,676 4,943 - 6,619 

รวม 22,719 5,516 - 28,235 
หนสิีนภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี     

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน (269) 228 - (41) 

ทีดิน อาคารและอปุกรณ์  (49,909) (624) - (50,533) 

หนีสินตามสัญญาเช่า (1,150) 202 - (948) 

รวม (51,328) (194) - (51,522) 
สุทธิ (28,609) 5,322 - (23,287) 

 

   หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น  

 ณ วนัที  

1 มกราคม 2564 

กาํไรหรือ 

ขาดทุน 

กาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอืน 

ณ วนัที 

 ธนัวาคม  

หนสิีนภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี     

ทีดิน อาคารและอปุกรณ์  (15,122) (1,062) - (16,184) 

รวม (15,122) (1,062) - (16,184) 
 

กลุ่มบริษทัไม่ไดบ้นัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทีเกิดจากผลแตกตา่งชวัคราวของบญัชีบางรายการและ

ขาดทุนทางภาษีเนืองจากยงัไม่มีความเป็นไดค้่อนขา้งแน่วา่กลุ่มบริษทัจะมีกาํไรทางภาษีเพียงพอทีจะใชป้ระโยชน์

ทางภาษีหรือมีการกลบัรายการผลแตกต่างชวัคราวในอนาคต  
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21.  เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงนิ 
    หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 

เงินกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงิน-ส่วนทีมี 

       หลกัประกนั     

ตวัสัญญาใชเ้งิน  39,000 40,000 - - 

รวม 39,000 40,000 - - 
 

ณ วนัที  ธันวาคม  เงินกูยื้มดงักล่าวขา้งตน้เป็นของ บริษทั เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริง จาํกดั ซึงเป็นบริษทัยอ่ย 

ทงัจาํนวน มีวงเงินสินเชือระยะสันจากสถาบนัการเงินในประเทศสองแห่ง รวมจาํนวน 95.5 ลา้นบาท คิดดอกเบียตาม

อตัรา MLR-0.75 ตอ่ปี (2563 : จาํนวน 110 ลา้นบาท) ดอกเบียชาํระเป็นรายเดือน 

 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีวงเงินสินเชือซึงยงัไม่ไดเ้บิกใช้เป็นจาํนวนเงินรวม 76.5 ลา้นบาท และไม่มี

วงเงินสินเชือสาํหรับบริษทั (31 ธนัวาคม 2563: สาํหรับกลุ่มบริษทัมี 74.8 ลา้นบาท และไม่มีวงเงินสินเชือสาํหรับ

บริษทั) 

 

วงเงินกูย้ืมระยะสันของบริษทั ท่าเรือประจวบ จาํกดั ซึงเป็นบริษทัย่อยคาํประกันโดยการจดจาํนองทีดินพร้อม  

สิงปลูกสร้างทีมีอยู่แลว้และ/หรือทีจะเกิดขึนในอนาคตของบริษทัย่อย วงเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกู้ยืม

ระยะสันของบริษทั เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริง จาํกดั ซึงเป็นบริษทัย่อยคาํประกนัโดยการจาํนองทีดินพร้อมสิงปลูก

สร้างและการโอนสิทธิประโยชนจ์ากการเอาประกนัภยัสินทรัพยข์องบริษทัยอ่ยดงักล่าว 

 
22. เจาหน้ีการคา 

    หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 

     

กิจการทีเกียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 6) 69,200 82,959 84,396 87,745 

กิจการอนืๆ  4,775,466 2,754,550 4,722,582 2,714,140 

รวม 4,844,666 2,837,509 4,806,978 2,801,885 
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สินค้าคงเหลือภายใต้สัญญาซือขายและการส่งมอบกรรมสิทธิ สินค้าและการบริหาร (Collateral Management 

Agreement) 

 

บริษทัไดท้าํสัญญาซือสินคา้คงเหลือภายใตส้ัญญาซือขายและการส่งมอบกรรมสิทธิสินคา้และการบริหารกบับริษทั

ในประเทศญีปุ่ น โดยจะชาํระเงินเต็มจาํนวนเมือมีการเบิกสินคา้จากบริษทั ตวัแทนบริษทัยงัคงเหลือความเสียงและ

ผลตอบแทนทงัหมดหรือบางส่วนทีมีสาระสําคญัเกียวกบัสินคา้ทีอยู่ภายใตส้ัญญาดังกล่าว สินคา้คงเหลือจะถูกเก็บ

รักษา บริหารจดัการ ภายใตก้ารดูแลของบริษทัตวัแทนทีไดรั้บมอบหมายหนา้ทีจากบริษทัผูข้าย บริษทับนัทึกรายการ

ซือในบญัชีสินคา้คงเหลือภายใตส้ัญญาซือขายและการส่งมอบกรรมสิทธิสินคา้และการบริหาร และเจา้หนีการค้า

ภายใตส้ัญญาซือขายและการส่งมอบกรรมสิทธิสินคา้และการบริหารแสดงไวใ้นงบแสดงฐานะการเงิน  

 

23.  เจาหนีห้มุนเวียนอื่น 
    หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   2564 2563 2564 2563 

คา่ใชจ้่ายคา้งจ่าย 110,973 105,054 100,564 96,455 

เจา้หนีอืน 51,958 60,581 38,399 45,919 

เงินรับล่วงหนา้จากการขายสินคา้ 4,740 3,226 - - 

อืนๆ 58,335 50,833 46,155 38,120 

รวม 226,006 219,694 185,118 180,494 
 
24. หน้ีสินทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน 

 

หนีสินทางการเงินหมุนเวยีนอืน ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีรายละเอียดดงันี 

    หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

สัญญาซือเงินตราตา่งประเทศล่วงหนา้ 2,416 732 540 732 

 

สัญญาซือเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าหนีสินตราสารอนุพนัธ์ทีถือไวเ้พือการซือขายอนุพนัธ์ไม่ไดก้าํหนดไวใ้น

ความสัมพนัธ์ทางบญัชีป้องกนัความเสียงซึงแสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุน 
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25. ประมาณการหน้ีสินไมหมุนเวียนสําหรับผลประโยชนพนกังาน 
 

    หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที 31 ธันวาคม     
ประมาณการหนี้สินในงบแสดงฐานะการเงินสําหรับ     

เงินชดเชยตามกฎหมาย 397,333 367,596 341,558 315,654 

ผลประโยชน์ระยะยาวอืน 24,427 23,568 19,894 19,025 

รวม 421,760 391,164 361,452 334,679 
     

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม     

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ     

รับรูในกําไรหรือขาดทุน     

เงินชดเชยตามกฎหมาย 30,138 31,903 25,903 27,300 

ผลประโยชน์ระยะยาวอืน 2,428 2,417 1,891 1,891 

รวม 32,566 34,320 27,794 29,191 
  
 เงนิชดเชยตามกฎหมาย 
 

กลุ่มบริษทัและบริษทัจดัการโครงการบาํเหน็จบาํนาญพนกังานตามขอ้กาํหนดของพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน 

พ.ศ. 2541 ในการให้ผลประโยชนเ์มือเกษียณแก่พนกังานตามสิทธิและอายงุาน 

 

การเปลียนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของประมาณการหนีสินสําหรับผลประโยชน์พนักงานสําหรับปีสินสุดวนัที  

31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 แสดงดงัตารางไดด้งันี 

 

    หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ประมาณการหนีสินสาํหรับผลประโยชน์

พนกังาน ณ วนัที 1 มกราคม 391,164 360,918 334,679 306,174 

รับรู้ในกาํไรขาดทุน     

ตน้ทุนบริการปัจจุบนัและดอกเบีย 32,566 34,320 27,794 29,191 

อนืๆ     

ผลประโยชน์จ่ายโดยโครงการ (1,970) (4,074) (1,021) (686) 

ประมาณการหนี้สินสําหรับผลประโยชน
พนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม  421,760 391,164 361,452 334,679 

 



 

76 

 

ขอสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย 
 

ขอ้สมมตหิลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัทีรายงาน (แสดงโดยวธีิถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั)ไดแ้ก่ 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

อตัราคิดลด (รอยละ) 1.63-1.71 1.63-1.71 1.71 1.71 

การเพมิขึนของเงินเดือนในอนาคต (รอยละ) 5.62-7.02 5.62-7.02 7.02 7.02 

 

ขอ้สมมติฐานเกียวกบัอตัรามรณะในอนาคตถือตามขอ้มูลทางสถิติทีเผยแพร่ทวัไปและตารางมรณะ   

 

การวเิคราะห์ความอ่อนไหว  

 

การเปลียนแปลงในแต่ละขอ้สมมติฐานทีเกียวขอ้งในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัทีอาจเป็นไป

ได้อยา่งสมเหตุสมผล ณ วนัทีรายงาน โดยถือว่าขอ้สมมติฐานอืนๆ คงที จะมีผลกระทบต่อประมาณการหนีสิน

สาํหรับผลประโยชน์ทีกาํหนดไวเ้ป็นจาํนวนเงินดงัต่อไปนี 

 

    หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เพมิขึน ลดลง เพมิขึน ลดลง 

ประมาณการหนี้สินสําหรับผลประโยชน
พนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564     

อตัราคิดลด (เปลียนแปลงร้อยละ 0.5) (13,680) 17,284 (11,512) 14,980 

การเพมิขึนของเงินเดือนในอนาคต   

(เปลียนแปลงร้อยละ 0.5) 15,101 (11,859) 12,616 (9,512) 

อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน  

(เปลียนแปลงร้อยละ 0.5-1) (15,150) 18,750 (10,296) 13,255 

 

    หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ตน้ทุนขาย 14,303 15,337 10,659 11,422 

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย  2,958 3,107 2,801 2,954 

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 15,305 15,876 14,334 14,815 

รวม  32,566 34,320 27,794 29,191 
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26. ภาระหน้ีสินภายใตแผนฟนฟูกิจการและความคืบหนาการดําเนินการตามแผน 

 

บริษทับนัทึกภาระหนีสินภายใตแ้ผนฟืนฟูดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 แสดงดงันี 

    หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

หนีสินภายใตแ้ผนฟืนฟสู่วนทีถึง 

     กาํหนดชาํระภายในหนึงปี 1,420,202 225,082 1,420,202 233,073 

หนีสินภายใตแ้ผนฟืนฟูส่วนทีถึง 

    หนดชาํระเกินหนึงปี 30,628,526 29,527,289 30,636,517 29,527,289 

รวม  32,048,728 29,752,371 32,056,719 29,760,362 
 

 

    หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ส่วนทหีมุนเวยีน     

เจา้หนีกลุ่ม1 658,163 91,900 658,163 91,900 

เจา้หนีกลุ่ม2 214,062 30,992 214,062 30,992 

เจา้หนีกลุ่ม3 66,553 9,635 66,553 9,635 

เจา้หนีกลุ่ม4 420,500 59,669 420,500 59,669 

เจา้หนีกลุ่ม5 27,142 3,924 27,142 3,924 

เจา้หนีกลุ่ม6 33,710 28,902 33,710 28,902 

เจา้หนีกลุ่ม7 - - - 7,991 

เจา้หนีกลุ่ม12 72 60 72 60 

รวม 1,420,202 225,082 1,420,202 233,073 
     

ส่วนทไีม่หมุนเวยีน     

เจา้หนีกลุ่ม1 4,924,983 5,486,206 4,924,983 5,486,206 

เจา้หนีกลุ่ม2 7,434,588 7,261,730 7,434,588 7,261,730 

เจา้หนีกลุ่ม3 2,311,454 2,257,712 2,311,454 2,257,712 

เจา้หนีกลุ่ม4 15,000,399 13,555,445 15,000,399 13,555,445 

เจา้หนีกลุ่ม5 942,685 920,698 942,685 920,698 

เจา้หนีกลุ่ม6 - 31,037 - 31,037 

เจา้หนีกลุ่ม7 4,300 4,300 12,291 4,300 

เจา้หนีกลุ่ม12 10,117 10,161 10,117 10,161 

รวม 30,628,526 29,527,289 30,636,517 29,527,289 
รวมหนี้สินภายใตแผนฟนฟูกิจการ 32,048,728 29,752,371 32,056,719 29,760,362 
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รายการเปลียนแปลงของบญัชีภาระหนีสินภายใตแ้ผนฟืนฟูทีแสดงดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายสาํหรับปีสินสุดวนัที  

31 ธนัวาคม 2564 มีดงันี 

   หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที  มกราคม 29,752,371 30,608,922 29,760,362 30,616,912 

รับรู้ดอกเบียจ่ายตามอตัราดอกเบียทีแทจ้ริง 1,623,951 1,709,263 1,623,951 1,709,263 

จ่ายชาํระ (525,838) (374,741) (525,838) (374,741) 

ปรับปรุงจากการลดลงของภาระหนี 

          คาํประกนัจากกระบวนการ 

          ชาํระบญัชีของเจา้หนีกลุ่มท ี4 

 

 

(586,294) 

 

 

- 

 

 

(586,294) 

 

 

- 

ผล (กาํไร)จากการตดัรายการหนีสิน  

          ทางการเงินทีวดัมูลค่าดว้ย 

          ราคาทุนตดัจาํหน่าย 

(กาํไรจากการปรับแผนฟืนฟ)ู 

 

 

 

- 

 

 

 

(1,631,529) 

 

 

 

- 

 

 

 

(1,631,529) 

ผล (กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนสุทธิ 1,784,538 (559,544) 1,784,538 (559,544) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม  32,048,728 29,752,371 32,056,719 29,760,362 

 

หนีสินภายใตแ้ผนฟืนฟูกิจการส่วนทีมีหลกัประกนั รายละเอียดของหลกัประกนัทีดิน อาคารและอุปกรณ์ ตามที

กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 17 

 

ยอดหนี้สินเงินตนตามแผนฟนฟูกิจการ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 จัดตามประเภทสกุลเงินตรา ไดดังน้ี  

    หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 

สกุลเงินบาท 16,627,829 16,137,257 16,635,820 16,145,248 

สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 15,420,899 13,615,114 15,420,899 13,615,114 

รวม  32,048,728 29,752,371 32,056,719 29,760,362 
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แผนฟนฟูกิจการ และความคืบหนาการดําเนินการตามแผนฟนฟู 
 

เมือวนัที 1 ตลุาคม 2558 คณะกรรมการบริษทัไดอ้นุมติัใหบ้ริษทัยืนคาํร้องเพอืขอฟืนฟูกิจการตอ่ศาลลม้ละลายกลาง 

ต่อมาวนัที 10 มีนาคม 2559 ศาลลม้ละลายกลางไดมี้คาํสังให้บริษทัฟืนฟูกิจการและตงับริษัทเป็นผูท้าํแผนฟืนฟู

กิจการ (“ผูท้าํแผน”) โดยไดมี้การประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมือวนัที 26 เมษายน 2559  
 

ณ วนัที 15 กนัยายน 2559 เจา้พนกังานพิทกัษ์ทรัพยไ์ดจ้ดัประชุมเจา้หนีเพือพิจารณาแผน และทีประชุมเจา้หนีไดมี้

มติพิเศษยอมรับแผนฟืนฟกิูจการ (“แผน”) และมีมติตงัเจา้หนีจาํนวน 3 รายประกอบดว้ย ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั 

(มหาชน),  ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) และธนาคารทิสโก ้จาํกดั (มหาชน) เป็นกรรมการเจา้หนี 
 

ณ วนัที 15 ธันวาคม 2559 ศาลลม้ละลายกลางไดมี้คาํสังเห็นชอบดว้ยแผนฟืนฟูกิจการฉบบัลงวนัที 14 กรกฎาคม 

2559 (แก้ไขแผนฉบับที 1 เพิมเติม โดยทีประชุมเจ้าหนีเมือวันที 15 กันยายน 2559) (แผนฉบับที 1) ซึงแผน

กาํหนดให้บริษทัเป็นผูบ้ริหารแผน  
 

ในปี 2563 บริษทัหยดุชาํระหนีเงินตน้ตามแผนตงัแต่เดือนมีนาคม 2563 (โดยดอกเบียตามแผนยงัคงชาํระตามปกติ) 

และบริษทัไดยื้นคาํร้องขอแกไ้ขแผน ครังที 1 เมือวนัที 27 เมษายน 2563 ต่อเจา้พนักงานพิทกัษท์รัพยเ์มือ วนัที 18 

มิถุนายน 2563 เจา้พนักงานพิทกัษท์รัพยไ์ดจ้ดัประชุมเจา้หนี และทีประชุมเจา้หนีส่วนใหญ่ไดมี้มติเห็นชอบดว้ยคาํ

ร้องขอแกไ้ขแผน (แผนฟืนฟูกิจการ ฉบบัลงวนัที 14 กรกฎาคม 2559 แกไ้ขเพิมเติมโดยทีประชุมเจา้หนีเมือวนัที 18 

มิถุนายน 2563) (“แผนฉบบั ที 2”) และต่อมาศาลลม้ละลายกลางเห็นชอบแผนฉบนัที 2 แลว้เมือวนัที 1  กนัยายน 

2563 ซึงกาํหนดใหเ้ริมชาํระคืนเงินตน้เดือนแรกในเดือนมีนาคม 2564 
 

ต่อมาเมือวนัที  กนัยายน  บริษทั สหวิริยาสตีลอินดสัตรี จาํกดั (มหาชน) “ผูบ้ริหารแผน” มีความจาํเป็นตอ้ง

แก้ไขแผนเพือให้การฟืนฟูกิจการของลูกหนีสําเร็จลุล่วงไปได้  จึงได้ยืน “คาํร้องขอเสนอขอแก้ไขแผนฟืนฟู”      

(คาํร้องขอเสนอขอแกไ้ขแผนฟืนฟู ครังที 2) ต่อเจา้พนกังานพิทกัษท์รัพย ์เจา้พนักงานพิทกัษ์ทรัพยจึ์งไดจ้ดัประชุม

ในวนัที  พฤศจิกายน  และทีประชุมเจ้าหนีส่วนใหญ่ได้มีมติเห็นชอบดว้ย “คาํร้องขอเสนอขอแกไ้ขแผน

ฟืนฟ”ู และตอ่มาศาลลม้ละลายกลางเห็นชอบเมือวนัที  ธนัวาคม  
 

สาํหรับหนีสินทางการเงินทีมีผลแตกต่างอย่างมากจะรับรู้หนีสินทางการเงินใหม่ดว้ยมูลค่ายุติธรรม โดยใชวิ้ธีการ

คิดลดกระแสเงินสดด้วยอตัราดอกเบียตลาด ผลแตกต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีของหนีสินทางการเงินก่อน

ปรับปรุงและมูลค่าปัจจุบนัของหนีสินทางการเงินทีคาํนวณใหม่ บริษทัรับรู้เป็นกาํไรจากการปรบัโครงสร้างหนีใน

งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน และรับรู้ดอกเบียจ่ายดว้ยอตัราดอกเบียตลาด หากหนีสินทางการเงิน

ดงักล่าวไม่มีผลแตกตา่งอยา่งมาก บริษทัจะปรับปรุงกระแสเงินสดภายใตเ้งือนไขใหม่โดยใชอ้ตัราดอกเบียทีแทจ้ริง

ตามสัญญาเดิม ผลแตกต่างทีเกิดขึนจะรับรู้เป็นกาํไรจากการปรับโครงสร้างหนีในงบกาํไรขาดทุน และรับรู้ดอกเบีย

จ่ายดว้ยอตัราดอกเบียทีแทจ้ริงตามสัญญาเดิม 
 

สาระสาํคญัของแผนฟืนฟูกิจการครังที 1 ครังที 2 และคาํร้องขอเสนอขอแกไ้ขแผนฟืนฟู ครังที 2 มีดงันี 
 

1. การจัดกลุมเจาหน้ี 
ในแผนฟืนฟูกิจการไดจ้ดัแบ่งกลุ่มเจา้หนีทียนืคาํร้องขอรับชาํระหนีออกเป็นกลุ่มรวม 13 กลุ่ม แบ่งเป็นภาระหนี

เงินบาทจาํนวน 33,849.9 ลา้นบาท และเป็นเงินตราตา่งประเทศสกุลเงินเหรียญสหรัฐจาํนวน 990.9 ลา้นเหรียญ

สหรัฐ สกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิงจํานวน 4.6 ล้านปอนด์สเตอร์ลิง และสกุลเงินยูโรจํานวน 0.1 ล้านยูโร  

(คิดคาํนวณเป็นสกุลเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลียน ณ วนัทีศาลมีคาํสังให้ฟืนฟูกิจการ วนัที 10 มีนาคม 2559 

ซึงในวนัดงักล่าวอตัราแลกเปลียน 1 เหรียญสหรัฐ เท่ากบั 35.4546 บาท 1 ปอนดส์เตอร์ลิง เท่ากบั 50.5173 บาท 

และ 1 ยโูร เท่ากบั 39.0923 บาท รวมเป็นจาํนวน 69,220.2 ลา้นบาท) โดยมีรายละเอียด ดงันี 
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เจาหน้ี
กลุมที่ กลุมเจาหนี้ 

ยอดหน้ีรวมเทียบเทาสกุลเงนิบาท (พันบาท) 
เงินตน ดอกเบี้ย รวม 

1 เจา้หนีมีประกนั  9,780,633   8,764   9,789,397  

2 เจา้หนีสถาบนัการเงิน ในภาระหนีส่วนทีเกินกวา่

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

3 เจา้หนีสถาบนัการเงินซึงเป็นเจา้หนีร่วมตาม

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

4 เจา้หนีภาระคาํประกนัการชาํระหนีเงินกู ้  28,006,355   1,865,495   29,871,850  

5 เจา้หนีผูจ้าํหน่ายวตัถุดิบหลกั   1,592,058   172,264  1,764,322  

6 เจา้หนีหน่วยงานราชการและภาครัฐ  177,397   204,022   381,419 

7 เจา้หนีทีเกียวขอ้งกบับริษทั  872,574   587   873,161  

8 เจา้หนีการคา้  15,110   387   15,497  

9 เจา้หนีตามสัญญาคาํประกนัร่วม  3,545,460   224,786   3,770,246  

10 เจา้หนีภาระคาํประกนัความเสียหายในอนาคต  1,185,026  -  1,185,026  

11 เจา้หนีค่าปรับและ/หรือค่าเสียหายจากการไม่

ปฏิบตัิตามสัญญา  279,391 -  279,391  

12 เจา้หนีค่าธรรมเนียมในการให้บริการตามสัญญา

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

13 เจา้หนีผูอ้อกหนงัสือคาํประกนั  105,562   925   106,487  

 รวม  63,924,365   5,295,829   69,220,194  
 

หมายเหตุ : เจา้หนีทุกรายทียนืขอรับชาํระหนีในการฟืนฟูกิจการต่อเจา้พนกังานพิทกัษท์รัพยจ์ะไดรั้บชาํระหนี

ตามแผนนีภายใต้ข้อกาํหนดและเงือนไขทีกาํหนดไวใ้นแผนก็ต่อเมือเจ้าพนักงานพิท ักษ์ทรัพย์หรือศาล

ลม้ละลาย หรือศาลฎีกา (แลว้แตก่รณี) มีคาํสังถึงทีสุดใหไ้ดรั้บชาํระหนี 

 

2. การปรับโครงสรางทุน  
 

ณ วนัทีศาลมีคาํสังให้ฟืนฟูกิจการ บริษทัมีทุนจดทะเบียนจาํนวน 50,263.7 ลา้นบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ

จาํนวน 50,263.7 ลา้นหุ้น มูลค่าทีตราไวหุ้้นละ 1 บาท โดยเป็นทุนชาํระแลว้จาํนวน 32,166.3 ลา้นบาท และเป็น

ทุนทียงัมิได้เรียกชาํระจาํนวน 18,097.4 ลา้นบาท ซึงผูบ้ริหารแผนจะดาํเนินการปรับโครงสร้างทุนดังกล่าว

ตามลาํดบั ดงันี 
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2.1 การลดทุนจดทะเบยีนทียังมไิด้จัดสรร 
 

ภายใน 90 วนันับจากวนัทีศาลมีคาํสังเห็นชอบดว้ยแผน ดาํเนินการลดทุนจดทะเบียนทียงัมิไดจ้ดัสรรของ

บริษทัโดยวธีิการลดหุน้ทียงัไม่ไดเ้รียกชาํระจาํนวน 18,097.4 ลา้นหุน้ จะทาํให้บริษทัมีทุนจดทะเบียนและ

ทุนชาํระแลว้จาํนวน 32,166.3 ลา้นบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจาํนวน 32,166.3 ลา้นหุ้น มูลค่าทีตราไว้

หุน้ละ 1 บาท 

 

เมือวนัที 23 ธันวาคม 2559 บริษทัไดย้ืนคาํร้องต่อศาลลม้ละลายกลางขอแกไ้ขหนังสือบริคณฑ์สนธิของ

บริษทัสาํหรับการลดทุนจดทะเบียนโดยการยกเลิกหุน้ทียงัไม่ไดอ้อกจาํหน่าย และเมือวนัที 22 กุมภาพนัธ์ 

2560 ศาลได้มีค ําสังอนุญ าตให้บริษัทแก้ไขหนังสือบ ริคณห์สนธิ  เป็นการยกเลิกหุ้นทียงัไม่ได้

ออกจาํหน่าย 18,097,401,000 หุ้น มูลค่าทีตราไวหุ้้นละ 1 บาท การลดทุนทาํให้ทุนจดทะเบียนของบริษทั

ลดลงจาก 50,263.7 ลา้นบาท เป็น 32,166.3 ลา้นบาท บริษทัไดจ้ดทะเบียนลดทุนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้

เมือวนัที 1 มีนาคม 2560  

 
2.2   การลดทุนจดทะเบยีนโดยการลดจาํนวนหุ้น 

 
ภายใน 90 วนันบัจากวนัทีศาลมีคาํสังเห็นชอบดว้ยแผน ดาํเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัจากทุนจด

ทะเบียน 32,166.3 ลา้นบาท เป็นทุนจดทะเบียนจาํนวนประมาณ 1,109 ลา้นบาท โดยการลดจาํนวนหุ้น

สามญัของบริษทัในสัดส่วนจาํนวนหุ้นของผูถื้อหุ้นเดิมประมาณ 29 หุน้ เป็น 1 หุ้น ภายหลงัการดาํเนินการ

ดงักล่าว บริษทัจะมีทุนจดทะเบียนและทุนชาํระแล้วจาํนวนประมาณ 1,109 ลา้นบาท แบ่งออกเป็นหุ้น

สามญัจาํนวนประมาณ 1,109 ลา้นหุน้ มูลคา่ทีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท  

 

เมือวนัที 19 เมษายน 2560 บริษทัไดย้ืนคาํร้องต่อศาลลม้ละลายกลางขอแกไ้ขหนังสือบริคณฑ์สนธิของ

บริษทัสําหรับการลดทุนโดยการลดจาํนวนหุ้นของบริษทั และเมือวนัที 26 เมษายน 2560 ศาลไดมี้คาํสัง

อนุญาตให้บริษัทแกไ้ขหนังสือบริคณห์สนธิ เป็นการลดหุ้นสามัญ 31,053,243,844 หุ้น มูลค่าทีตราไว ้

หุ้นละ 1 บาท การลดทุนท ําให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทลดลงจาก 32,166.3 ล้านบาท เป็น 1,113.0  

ลา้นบาท บริษทัไดจ้ดทะเบียนลดทุนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เมือวนัที 13 กรกฎาคม 2560  

 
2.3   การเพมิทุนจดทะเบยีนเพอืทําการแปลงหนเีป็นทุน ครังท ี1 

 
ภายใน 90 วนันับจากวนัทีศาลมีคาํสังเห็นชอบดว้ยแผน ดาํเนินการเพิมทุนจดทะเบียนและเพิมทุนชาํระ

แลว้ของบริษทัอีกจาํนวน 10,000 ลา้นบาทโดยการออกหุ้นสามญัเพิมทุนอีกจาํนวน 10,000 ลา้นหุ้น เพือ

รองรับการแปลงหนีเป็นทุนให้กับเจ้าหนีกลุ่มที 2 และ/หรือกลุ่มที 3 และ/หรือกลุ่มที 4 ตามเงือนไขที

กาํหนดไวใ้นแผน ในราคาแปลงหนีเป็นทุนหุ้นละ 0.05 บาท ต่อ 1 หุ้น ภายหลงัการดาํเนินการดงักล่าว 

บริษทัจะมีทุนจดทะเบียนจาํนวนประมาณ 11,109 ลา้นบาท แบ่งเป็นหุ้นสามญัทีออกและเรียกชาํระแลว้

จาํนวนประมาณ 11,109 ล้านหุ้น มูลค่าทีตราไวหุ้้นละ 1 บาท ทังนี  สามารถขยายระยะเวลาในการ

ดาํเนินการลดทุนจดทะเบียนทียงัมิไดจ้ดัสรร ลดทุนจดทะเบียนโดยลดจาํนวนหุน้ และเพิมทุนจดทะเบียน

เพอืทาํการแปลงหนีเป็นทุน ครงัที 1 ดงักล่าวขา้งตน้ออกไปไดอ้ีกไม่เกิน 90 วนั 
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เมือวนัที 24 กรกฎาคม 2560 บริษทัยืนคาํร้องต่อศาลลม้ละลายกลางขอแกไ้ขหนังสือบริคณฑ์สนธิของ

บริษทัสําหรับการเพิมทุนจดทะเบียนเพือทาํการแปลงหนีเป็นทุนครังที 1 และเมือวนัที 21 กนัยายน 2560 

ศาลไดมี้คาํสังอนุญาตให้บริษทัแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ เป็นการเพิมทุนจดทะเบียน10,000,000,000 หุ้น 

มูลค่าทีตราไวหุ้้นละ 1 บาท การเพิมทุนทาํให้ทุนจดทะเบียนของบริษทัเพิมขึนจาก 1,113 ลา้นบาท เป็น 

11,113 ลา้นบาท บริษทัไดจ้ดทะเบียนเพมิทุนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เมือวนัที 19 ตลุาคม 2560 

 

บริษทัไดท้าํการแปลงหนีเป็นทุนครังที 1 ตามทีกาํหนดไวใ้นแผนฟืนฟูกิจการให้กบัเจา้หนี โดยออกหุ้น

สามัญใหม่จาํนวน 10,000,000,000 หุ้น มูลค่าทีตราไวหุ้้นละ 1 บาท ให้กับเจา้หนีทีแสดงความประสงค์

จาํนวน 4 ราย ในราคาหุ้นละ 0.05 บาท เป็นจาํนวนเงิน 500 ลา้นบาท และบริษัทได้ยืนแกไ้ขหนังสือบ

ริคณฑส์นธิของบริษทัแลว้ เมือวนัที 28 มีนาคม 2561 

 

2.4   การเพมิทุนจดทะเบยีนเพอืทําการแปลงหนเีป็นทุน ครังท ี2 
 

ภายหลงัจากดาํเนินการเพิมทุนจดทะเบียนเพือทาํการแปลงหนีเป็นทุน ครังที 1 แลว้เสร็จ ในกรณีทีเจา้หนี

ทีอาจไดรั้บการแปลงหนีเป็นทุนครังที 2 จะไดรั้บชาํระหนีดว้ยหุ้นสามญัของบริษทัตามเงือนไขทีกาํหนด

ไวใ้นแผน ผูบ้ริหารแผนมีหน้าทีดาํเนินการเพิมทุนจดทะเบียนและเพิมทุนชาํระแลว้ของบริษทัโดยการ

ออกหุ้นสามญัเพิมทุน มูลค่าทีตราไวหุ้้นละ 1 บาทในจาํนวนทีเพียงพอ เพือรองรับการแปลงหนีเป็นทุน

ใหก้บัเจา้หนีทีอาจไดรั้บการแปลงหนีเป็นทุนครังที 2 ทุกราย โดยใหใ้ชร้าคาแปลงหนีเป็นทุนทีราคาตลาด

ต่อหุ้น (ราคาตลาดในวนัทีเจา้หนีได้แจง้ความประสงคเ์สนอขอแปลงหนีเป็นทุนดงักล่าว กรณีไม่มีราคา

ตลาดให้ใชร้าคาแปลงหนีเป็นทุนที 0.05 บาท ต่อหุ้น)  ในการจดัสรรหุ้นสามญัเพิมทุนเพือชาํระหนีใหแ้ก่

เจา้หนีดงักล่าวขา้งตน้ บริษทัสามารถพิจารณาจดทะเบียนเพิมทุนชาํระแลว้ดงักล่าวภายในครังเดียวหรือ

หลายครัง  

 

2.5   การเพมิทุนจดทะเบียนเพอืทําการแปลงหนเีป็นทุนให้กบัเจ้าหนีกลุ่มที 7 กลุ่มที 9 และกลุ่มที 12 
 

ภายใตห้ลกัการชาํระหนีของเจา้หนีตามแผนนี ผูบ้ริหารแผนมีหนา้ทีดาํเนินการเพิมทุนจดทะเบียนและเพิม

ทุนชาํระแลว้ของบริษทัโดยการออกหุ้นสามญัเพิมทุน มูลค่าทีตราไวหุ้้นละ 1 บาท เพือรองรับการแปลง

หนีเป็นทุนให้กบัเจา้หนีกลุ่มที 7 กลุ่มที 9 และกลุ่มที 12 ของแผน ในราคาแปลงหนีเป็นทุนหุ้นละ 0.05 

บาท ต่อ 1 หุ้น ตามหลกัเกณฑ์ทีกาํหนดไวใ้นแผน ในการจดัสรรหุ้นสามัญเพิมทุนเพือชาํระหนีให้แก่

เจา้หนีดงักล่าวขา้งตน้ บริษทัสามารถพิจารณาจดทะเบียนเพิมทุนชาํระแลว้ดงักล่าวภายในครังเดียวหรือ

หลายครัง  
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3. การชาํระหนี้ตามกลุมของเจาหนี้ 
 

3.1  เจ้าหนีกลุ่มท ี1 (เจ้าหนมีีประกนั)  

 

3.1.1 ภาระหนีเงินตน้คงคา้งจาํนวน 9,780.6 ลา้นบาท จะไดรั้บชาํระจากกระแสเงินสดเพือการชาํระหนี และ/

หรือ กระแสเงินสดส่วนเกิน โดยเจา้หนีจะไดรั้บการผ่อนชาํระหนีดงักล่าวเป็นรายเดือน รวม 144 เดือน 

(เริมนบัเดือนถดัจากเดือนทีศาลมีคาํสงัเห็นชอบดว้ยแผนเป็นเดือนที 1) 
 

3.1.2 (ก) นับถดัจากวนัทีศาลมีคาํสังให้ฟืนฟูกิจการจนถึงวนัทีศาลมีคาํสังเห็นชอบด้วยแผน เจา้หนีกลุ่มที 1  

จะไดรั้บดอกเบียระหว่างกาลจากเงินตน้คงคา้งดงักล่าว ในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปีโดยให้ตงัพกัไวเ้พือรอ

การชาํระในเดือนที 144 

  (ข) นับถัดจากวนัทีศาลมีคาํสังเห็นชอบดว้ยแผนเป็นตน้ไป จนกว่าจะไดรั้บชาํระหนีครบถว้น เจ้าหนี

กลุ่มที 1 จะไดรั้บดอกเบียใหม่จากเงินตน้คงคา้งดงักล่าว ในอตัรา MLR ต่อปี โดยเจา้หนีจะไดรั้บชาํระ

ดอกเบียในอตัราร้อยละ 0.5 ต่อปี สําหรับดอกเบียตงัพกัซึงเป็นส่วนต่างของดอกเบียใหม่และดอกเบียที

ชาํระจริงใหร้อการชาํระในเดือนที 144 

 

3.1.3 ในกรณีทีบริษทัไดท้าํการแปลงหนีเป็นทุนครังที 2 ให้กบัเจา้หนี เจา้หนีกลุ่มนีจะไดรั้บชาํระดอกเบียนบั

ถดัจากวนัทีมีการแปลงหนีเป็นทุนครังที 2 เป็นตน้ไป จนกว่าจะไดรั้บชาํระหนีครบถว้น ในอตัรา MLR 

ตอ่ปี 

 

3.1.4 เมือเจา้หนีกลุ่มที 1 ไดรั้บชาํระหนีเงินตน้ครบถ้วนตามทีกาํหนดไวใ้นแผน รวมถึงกรณีทีเจา้หนีได้รับ

ชาํระหนีก่อนกาํหนดทงัจาํนวน หรือบริษทัไดท้าํการแปลงหนีเป็นทุน ครังที 2 ให้กบัเจา้หนีทีอาจไดรั้บ

การแปลงหนีเป็นทุนครังที 2 แลว้ เจา้หนีกลุ่มนีตกลงจะลดหนี ดอกเบียระหว่างกาลและดอกเบียตงัพกั

ในอตัราร้อยละ 50 ของดอกเบียระหวา่งกาลและดอกเบียตงัพกัดงักล่าว  

 

3.1.5 สําหรับดอกเบียคงคา้งจาํนวน 8.8 ลา้นบาท ดอกเบียระหว่างกาลส่วนทีเหลือ และดอกเบียตงัพกัส่วนที

เหลือจากขอ้ 3.1.4 เจา้หนีกลุ่มที 1 จะได้รับชาํระคืนในเดือนที 144 เวน้แต่ ในกรณีทีบริษทัไดช้ําระคืน

หนีเงินต้นให้เจ้าหนีกลุ่มที 2 กลุ่มที 3 กลุ่มที 4 และกลุ่มที 5 ครบถว้นแลว้ในปีใด บริษทัจะชาํระหนี

ดอกเบียคงค้าง ดอกเบียระหว่างกาลส่วนทีเหลือ และดอกเบียตงัพักส่วนทีเหลือ ให้เจา้หนีกลุ่มที 1 

ภายในปีดงักล่าว 

 

3.1.6 นอกจากนี ในระหว่างการชาํระหนีตามแผน เจา้หนีกลุ่มที 1 ซึงมีหุ้นทีเป็นกรรมสิทธิของบริษทัเป็น

หลกัประกนั สามารถเลือกรับชาํระหนีดว้ยวิธีการโอนหุ้นชาํระหนีเงินตน้คงคา้งและดอกเบียคงคา้งทงั

จาํนวนได ้โดยเจา้หนีรายดงักล่าวยินยอมลดหนีดอกเบียระหว่างกาล และดอกเบียตงัพกั ทงัจาํนวนให้

ทนัทีในวนัทีไดท้าํการโอนหุน้ชาํระหนีให้กบัเจา้หนีแลว้  
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แผนฉบับที่ 2 
 
เนืองจากเจา้หนีในกลุ่มนีไดรั้บชาํระหนีแลว้บางส่วน ณ วนัที 28 กุมภาพนัธ์ 2563 เจา้หนีกลุ่มที 1 มีภาระหนีเงิน

ตน้คงคา้งคงเหลือจาํนวน  5,755.1 ลา้นบาท ดงันนัสาระของขอ้ 3.1.1 ขา้งตน้ ปรับปรุงเป็น  

 

“3.1.1 ภาระหนีเงินตน้คงคา้งจาํนวน 5,755.1 ลา้นบาท จะไดรั้บชาํระจากกระแสเงินสดเพือการชาํระหนี และ/

หรือ กระแสเงินสดส่วนเกิน โดยเจา้หนีจะไดรั้บการผ่อนชาํระหนีดงักล่าวเป็นรายเดือน เริมชาํระหนี

เดือนแรกภายในวนัทาํการสุดทา้ยของเดือนมีนาคม 2564 รวม 118 งวด”  

 

3.2  เจาหนี้กลุมที่ 2, 3, 4 และ 5 
 

3.2.1 เจา้หนีกลุ่มท ี2 (เจา้หนีสถาบนัการเงิน ในภาระหนีส่วนทีเกินกว่ามูลค่าหลกัประกนั) ภาระหนีเงินตน้คง

คา้งจาํนวน 2,319.2 ลา้นบาท จะไดรั้บชาํระจากกระแสเงินสดเพือการชาํระหนี และ/หรือ กระแสเงินสด

ส่วนเกิน โดยเจา้หนีจะไดรั้บการผ่อนชาํระหนีเงินตน้ดงักล่าวเป็นรายเดือน รวม 144 เดือน (เริมนบัเดือน

ถดัจากเดือนทีศาลมีคาํสังเห็นชอบดว้ยแผนเป็นเดือนที 1) และหนีเงินตน้คงคา้งจาํนวน 10,149.1 ลา้น

บาท จะไดรั้บชาํระภายในเดือนที 144 จากเงินเพิมทุนและหรือเงินกูใ้หม่ (Refinance) และหรือกระแส

เงินสดส่วนเกิน 

 

3.2.2 เจา้หนีกลุ่มที 3 (เจา้หนีสถาบนัการเงินซึงเป็นเจา้หนีร่วมตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี) ภาระหนีเงินตน้

คงคา้งจาํนวน 722.6 ลา้นบาท จะไดรั้บชาํระจากกระแสเงินสดเพือการชาํระหนี และ/หรือ กระแสเงินสด

ส่วนเกิน โดยเจา้หนีจะไดรั้บการผ่อนชาํระหนีเงินตน้ดงักล่าวเป็นรายเดือน รวม 144 เดือน (เริมนบัเดือน

ถดัจากเดือนทีศาลมีคาํสังเห็นชอบดว้ยแผนเป็นเดือนที 1) และหนีเงินตน้คงคา้งจาํนวน 3,246 ลา้นบาท 

จะไดรั้บชาํระภายในเดือนที 144 จากเงินเพิมทุนและหรือเงินกูใ้หม่ (Refinance) และหรือกระแสเงินสด

ส่วนเกิน  

 

3.2.3 เจ้าหนีกลุ่มที 4 (เจา้หนีภาระคาํประกนัการชาํระหนีเงินกู้)ภาระหนีเงินตน้คงคา้งจาํนวน 5,209.4 ลา้น

บาท จะไดรั้บชาํระจากกระแสเงินสดเพือการชาํระหนี และ/หรือ กระแสเงินสดส่วนเกิน โดยเจา้หนีจะ

ได้รับการผ่อนชาํระหนีเงินตน้ดงักล่าวเป็นรายเดือน รวม 144 เดือน (เริมนับเดือนถดัจากเดือนทีศาลมี

คาํสังเห็นชอบดว้ยแผนเป็นเดือนที 1) และหนีเงินตน้คงคา้งจาํนวน 22,796.9 ลา้นบาท จะไดรั้บชาํระ

ภายในเดือนที 144 จากเงิน  เพิมทุนและหรือเงินกูใ้หม่ (Refinance) และ/หรือกระแสเงินสดส่วนเกิน 

 

3.2.4 เจา้หนีกลุ่มที 5 (เจา้หนีผูจ้าํหน่ายวตัถุดิบหลกั)ภาระหนีเงินตน้คงคา้งจาํนวน 291.7 ลา้นบาท จะไดรั้บ

ชาํระจากกระแสเงินสดเพือการชาํระหนี และ/หรือ กระแสเงินสดส่วนเกิน โดยเจา้หนีจะไดรั้บการผ่อน

ชาํระหนีเงินต้นดงักล่าวเป็นรายเดือน รวม 144 เดือน (เริมนับเดือนถดัจากเดือนทีศาลมีคาํสังเห็นชอบ

ดว้ยแผนเป็นเดือนที 1) และหนีเงินตน้คงคา้งจาํนวน 1,300.3 ลา้นบาท จะไดรั้บชาํระภายในเดือนที 144 

จากเงินเพิมทุนและ/หรือเงินกูใ้หม่ (Refinance) และ/หรือกระแสเงินสดส่วนเกิน ทงันี หากเจา้หนีกลุ่มที 

5 มีภาระหนีคา้งชาํระอยูก่บับริษทัใหผู้บ้ริหารแผนหักกลบลบหนีกบัจาํนวนหนีดงักล่าวก่อนทาํการชาํระ

หนี 
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3.2.5 นบัถดัจากวนัทีศาลมีคาํสังให้ฟืนฟูกิจการจนถึงวนัทีศาลมีคาํสังเห็นชอบดว้ยแผน เจา้หนีกลุ่ม ที 2, 3, 4 

และ 5 จะไดรั้บดอกเบียระหว่างกาลจากเงินตน้คงคา้งดงักล่าว โดยดอกเบียดงักล่าว ให้ตงัพกัไวเ้พือรอ

การชาํระในเดือนที 144 และนับถดัจากวนัทีศาลมีคาํสังเห็นชอบดว้ยแผนเป็นต้นไป จนกว่าจะไดรั้บ

ชาํระหนีครบถว้น เจา้หนีกลุ่มที 2, 3, 4 และ 5 จะไดรั้บดอกเบีย ใหม่จากเงินตน้คงคา้งดงักล่าว ดงันี  

เดือนที 1 – เดอืนที 60 ร้อยละ 1.00 ตอ่ปี  

เดือนที 61 – เดือนที 84  ร้อยละ 1.75  ตอ่ปี 

เดือนที 85 – เดือนที 96  ร้อยละ 2.00 ตอ่ปี 

เดือนที 97 – เดือนที 108 ร้อยละ 2.25 ตอ่ปี 

เดือนที 109 – เดือนที 120 ร้อยละ 2.50 ตอ่ปี 

เดือนที 121 – เดือนที 144  ร้อยละ 2.75 ตอ่ปี 

 

ทงันี เจา้หนีจะไดรั้บชาํระดอกเบียในอตัราร้อยละ 0.1 ต่อปี สําหรับดอกเบียตงัพกัซึงเป็นส่วนต่างของ

ดอกเบียใหม่และดอกเบียทีชาํระจริงใหร้อการชาํระในเดือนที 144  

 

3.2.6 เจา้หนีกลุ่มที 2 และ 4 จะไดรั้บชาํระหนีเงินตน้คงคา้งบางส่วนดว้ยหุ้นสามญัของบริษทั และเจา้หนีกลุ่ม

ที 3 มีสิทธิทีจะเลือกรับชาํระหนีเงินตน้บางส่วนดว้ยหุ้นสามญัของบริษทัดว้ยการแปลงหนีเป็นทุนครังที 

1 ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการทีกาํหนดไวใ้นแผน 

 

3.2.7 เจ้าหนีกลุ่มที 2, 3, 4 และ 5 มีสิทธิแจง้ให้บริษทัทราบว่าประสงค์จะรับชาํระหนีเงินต้น ดว้ยหุ้นสามัญ

ของบริษทัโดยการแปลงหนีเป็นทุนครังที 2 ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการทีกาํหนดไวใ้นแผน  

 

3.2.8 ในกรณีทีบริษทัไดท้าํการแปลงหนีเป็นทุนครังที 2 ให้กบัเจา้หนีแลว้ หากยงัมีเงินตน้คงคา้งเหลืออยู ่ให้

คิดคาํนวณดอกเบียและจ่ายชาํระดอกเบีย นับถดัจากวนัทีมีการแปลงหนีเป็นทุนครังที 2 เป็นตน้ไป ใน

อตัรา MLR ต่อปี สําหรับเจ้าหนีกลุ่มที 2, 3 และ 5 และในอตัรา LIBOR บวก 4.5 ต่อปี สําหรับเจ้าหนี

กลุ่มที 4 จนกวา่เจา้หนีจะไดรั้บชาํระหนีเงินตน้ครบถว้น 

 

3.2.9 เจ้าหนีกลุ่มที 2, 3, 4 และ 5 ยินยอมลดหนีดอกเบียคงค้างจาํนวน 2,271.1 ล้านบาท 526.2 ล้านบาท 

1,865.5 ลา้นบาท และ 172.3 ล้านบาท ตามลาํดับ รวมถึงดอกเบียระหว่างกาล และดอกเบียตงัพกั ทงั

จาํนวน ในกรณีทีไดรั้บชาํระหนีเงินตน้ครบถว้นตามทีกาํหนดไวใ้นแผน รวมถึงกรณีทีเจา้หนีไดรั้บชาํระ

หนีก่อนกาํหนดทงัจาํนวน หรือไดรั้บการแปลงหนีเป็นทุนครังที 2 ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการทีกาํหนด

ไวใ้นแผนแลว้ 

 

3.2.10 เนืองจากภาระหนีในเจ้าหนีกลุ่มที 4 ใช้สิทธิเรียกร้องต่อบริษทัในฐานะผูค้าํประกนัการชําระหนีของ

บริษทั สหวิริยาสตีลอินดสัตรี ยเูค จาํกดั ดงันนั ในกรณีทีเจา้หนีกลุ่มที 4 ไดรั้บชาํระหนีจากกระบวนการ

ชาํระบญัชีของบริษทั สหวิริยาสตีลอินดสัตรี ยเูค จาํกดั ในประเทศองักฤษเป็นจาํนวนเงินเท่าใด ให้สิทธิ

ของเจา้หนีกลุ่มที 4 ทีจะไดรั้บชาํระหนีจากบริษทัตามแผนฟืนฟูกิจการฉบบันีลดลงเพียงนนั โดยให้นาํ

เงินทีเจา้หนีรายนนัไดรั้บชาํระมาลดจาํนวนการผ่อนชาํระหนีเงินตน้ของเจา้หนีกลุ่มที 4 ในงวดทา้ยสุด

ยอ้นขึนมาตามลาํดบั (Inverse Order) 
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แผนฉบับที่ 2 
 
เนืองจากเจา้หนีในกลุ่มนีไดรั้บชําระหนีแล้วบางส่วน ณ วนัที 28 กุมภาพนัธ์ 2563 เจา้หนีกลุ่มที 3,4 และ 5 

มีภาระหนีเงินต้นคงค้าง จาํนวน 1,603.3 ล้านบาท 498.5 ล้านบาท 3,144.6 ล้านบาท และ 203.3 ล้านบาท 

ตามลาํดบั ทจีะไดรั้บชาํระจากกระแสเงินสดเพือการชาํระหนี และ/หรือกระแสเงินสดส่วนเกิน  ดงันนัสาระของ

ขอ้ 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3 และ 3.2.4 ขา้งตน้ ปรับปรุงเป็น  

 

“3.2.1 เจา้หนีกลุ่มที 2 (เจา้หนีสถาบนัการเงิน ในภาระหนีส่วนทีเกินกว่ามูลค่าหลกัประกนั) ภาระหนีเงินตน้คง

คา้งจาํนวน 1,603.3 ลา้นบาท จะไดรั้บชาํระจากกระแสเงินสดเพือการชาํระหนี และ/หรือ กระแสเงินสด

ส่วนเกิน โดยเจา้หนีจะไดรั้บการผอ่นชาํระหนีเงินตน้ดงักล่าวเป็นรายเดือน เริมชาํระหนีเดือนแรกภายใน

วนัทาํการสุดทา้ยของเดือนมีนาคม 2564 รวม 118 งวด และหนีเงินตน้คงคา้งจาํนวน 10,153.4 ลา้นบาท 

จะได้รับชําระภายใน เดือนธันวาคม 2573 จากเงินเพิมทุนและหรือเงินกู้ใหม่ (Refinance) และหรือ 

กระแสเงินสดส่วนเกิน”   

 

“3.2.2 เจา้หนีกลุ่มที 3 (เจา้หนีสถาบนัการเงิน ในภาระหนีส่วนทีเกินกว่ามูลค่าหลกัประกนั) ภาระหนีเงินตน้คง

คา้งจาํนวน 498.5 ลา้นบาท จะไดรั้บชาํระจากกระแสเงินสดเพือการชาํระหนี และ/หรือ กระแสเงินสด

ส่วนเกิน โดยเจา้หนีจะไดรั้บการผอ่นชาํระหนีเงินตน้ดงักล่าวเป็นรายเดือน เริมชาํระหนีเดือนแรกภายใน

วนัทาํการสุดทา้ยของเดือนมีนาคม 2564 รวม 118 งวด และหนีเงินตน้คงคา้งจาํนวน 3,156.7 ลา้นบาท 

จะได้รับชําระภายใน เดือนธันวาคม 2573 จากเงินเพิมทุนและหรือเงินกู้ใหม่ (Refinance) และหรือ 

กระแสเงินสดส่วนเกิน”   

 

“3.2.3 เจา้หนีกลุ่มที 4 (เจา้หนีสถาบนัการเงิน ในภาระหนีส่วนทีเกินกว่ามูลค่าหลกัประกนั) ภาระหนีเงินตน้คง

คา้งจาํนวน 3,144.6 ลา้นบาท จะไดรั้บชาํระจากกระแสเงินสดเพือการชาํระหนี และ/หรือ กระแสเงินสด

ส่วนเกิน โดยเจา้หนีจะไดรั้บการผอ่นชาํระหนีเงินตน้ดงักล่าวเป็นรายเดือน เริมชาํระหนีเดือนแรกภายใน

วนัทาํการสุดทา้ยของเดือนมีนาคม 2564 รวม 118 งวด และหนีเงินตน้คงคา้งจาํนวน 19,901.6 ลา้นบาท 

จะได้รับชําระภายใน เดือนธันวาคม 2573 จากเงินเพิมทุนและหรือเงินกู้ใหม่ (Refinance) และหรือ 

กระแสเงินสดส่วนเกิน” 

 

“3.2.4 เจา้หนีกลุ่มที 5 (เจา้หนีผูจ้าํหน่ายวตัถุดิบหลกั) ภาระหนีเงินตน้คงคา้งจาํนวน 203.3 ลา้นบาท จะไดรั้บ

ชาํระจากกระแสเงินสดเพือการชาํระหนี และ/หรือ กระแสเงินสดส่วนเกิน  โดยเจา้หนีจะไดรั้บการผ่อน

ชาํระหนีเงินตน้ดงักล่าวเป็นรายเดือน เริมชาํระหนีเดือนแรกภายในวนัทาํการสุดทา้ยของเดือนมีนาคม 

2564 รวม 118 งวด และหนีเงินตน้คงคา้งจาํนวน 1,287.4 ลา้นบาท จะไดรั้บชาํระภายในเดือนธันวาคม 

2573 จากเงินเพิมทุนและ/หรือเงินกูใ้หม่ (Refinance) และ/หรือกระแสเงินสดส่วนเกิน ทงันี หากเจา้หนี

กลุ่มที 5 มีภาระหนีคา้งชาํระอยู่กบับริษทัให้ผูบ้ริหารแผนหักกลบลบหนีกบัจาํนวนหนีดงักล่าวก่อนทาํ

การชาํระหนี” 
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แผนฉบับที่ 2 
 
เนืองจากเจา้หนีในกลุ่มที 2, 3, 4 และ 5 ไดมี้การปรับการตารางการชาํระหนี ดงันนัสาระของขอ้ 3.2.5 และ 3.2.9 

ขา้งตน้ ปรับปรุงเป็น  

 

“3.2.5 นับถดัจากวนัทีศาลมีคาํสังให้ฟืนฟูกิจการจนถึงวนัทีศาลมีคาํสังเห็นชอบดว้ยแผน เจา้หนีกลุ่ม ที 2, 3, 4 

และ 5 จะไดรั้บดอกเบียระหว่างกาลจากเงินตน้คงคา้งดงักล่าว โดยดอกเบียดงักล่าว ให้ตงัพกัไวเ้พือรอ

การชาํระในเดือนที 168 และนับถดัจากวนัทีศาลมีคาํสังเห็นชอบดว้ยแผนเป็นต้นไป จนกว่าจะไดรั้บ

ชาํระหนีครบถว้น เจา้หนีกลุ่มที 2, 3, 4 และ 5 จะไดรั้บดอกเบีย ใหม่จากเงินตน้คงคา้งดงักล่าว ดงันี  

 

เดือนที 1 – เดือนที 60 ร้อยละ 1.00 ตอ่ปี  

เดือนที 61 – เดือนที 84  ร้อยละ 1.75  ตอ่ปี 

เดือนที 85 – เดือนที 96  ร้อยละ 2.00 ตอ่ปี 

เดือนที 97 – เดือนที 108 ร้อยละ 2.25 ตอ่ปี 

เดือนที 109 – เดือนที 120 ร้อยละ 2.50 ตอ่ปี 

เดือนที 121 – เดือนที 168  ร้อยละ 2.75 ตอ่ปี 

 

ทงันี เจา้หนีจะไดรั้บชาํระดอกเบียในอตัราร้อยละ 0.1 ต่อปี สําหรับดอกเบียตงัพกัซึงเป็นส่วนต่างของ

ดอกเบียใหม่และดอกเบียทีชาํระจริงใหร้อการชาํระในเดือนธนัวาคม 2573”  

 
แผนฉบับที่ 2 
 
 “3.2.9 เจ้าหนีกลุ่มที 2, 3, 4 และ 5 ยินยอมลดหนีดอกเบียคงค้างจาํนวน 2,257.9 ล้านบาท 523.5 ล้านบาท 

1,662.4 ลา้นบาท และ 150.3 ลา้นบาท ตามลาํดับ รวมถึงดอกเบียระหว่างกาล และดอกเบียตงัพกั ทัง

จาํนวน ในกรณีทีไดรั้บชาํระหนีเงินตน้ครบถว้นตามทีกาํหนดไวใ้นแผน รวมถึงกรณีทีเจา้หนีไดรั้บชาํระ

หนีก่อนกาํหนดทงัจาํนวน หรือไดรั้บการแปลงหนีเป็นทุนครังที 2 ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการทีกาํหนด

ไวใ้นแผนแลว้” 

 

3.3 เจ้าหนีกลุ่มท ี6 (เจ้าหนีหน่วยงานราชการและภาครัฐ) 

 

3.3.1 ภาระหนีเงินตน้ของเจา้หนีกลุ่มที 6 จาํนวน 177.4 ลา้นบาท จะไดรั้บชาํระหนีจากกระแสเงินสดเพือการ

ชาํระหนีเป็นรายเดือน รวม 60 เดือน (เริมนบัเดือนถดัจากเดือนทีศาลมีคาํสังเห็นชอบดว้ยแผนเป็นเดือน

ที 1)  

 

3.3.2 ภาระหนีอืนใดของเจา้หนีกลุ่มที 6 รวมทงัหนีเบียปรับเงินเพิม จาํนวน 204.0 ลา้นบาท หนี ดอกเบียคง

คา้ง ดอกเบียผิดนัด ค่าปรับ ค่าฤชาธรรมเนียม ค่าใชจ่้ายและเงินอืนใดทีเกิดขึนตามสัญญา และหรือตาม

กฎหมายทีมิไดก้าํหนดวิธีการชาํระหนีไวใ้นแผนฉบบันี ถือว่าไดรั้บการลดหนีทงัจาํนวนทนัทีทีมีการ

ชาํระหนีตามแผนฟืนฟกิูจการใหแ้ก่เจา้หนีรายดงักล่าวครบถว้น 
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แผนฉบับท่ี 2 
 
เนืองจากเจา้หนีในกลุ่มที 6 นีไดรั้บชาํระหนีแลว้บางส่วน ณ วนัที 28 กุมภาพนัธ์ 2563 มีภาระหนีเงินตน้คงคา้ง

จาํนวน 63.6 ลา้นบาท ดงันนัสาระของขอ้ 3.3.1 ขา้งตน้ ปรับปรุงเป็น  

 

“3.3.1 ภาระหนีเงินตน้ของเจา้หนีกลุ่มที 6 จาํนวน 63.6 ลา้นบาท จะไดรั้บชาํระหนีจากกระแสเงินสดเพือการ

ชาํระหนีเป็นรายเดือน เริมชาํระหนีเดือนแรกภายในวนัทาํการสุดทา้ยของเดือนมีนาคม 2564 รวม 22 

งวด” 

3.4  เจ้าหนีกลุ่มท ี7 (เจ้าหนทีีเกยีวข้องกบับริษทั)  

 

3.4.1 ภาระหนีเงินตน้คงคา้งจาํนวน 872.6 ลา้นบาท จะไดรั้บชาํระหนีดว้ยหุ้นสามญัเพิมทุนของบริษทัในราคา

แปลงหนีเป็นทุนที 0.05 บาท ต่อหุ้น ภายในวนัทาํการสุดทา้ยของเดือนที 84 (เริมนับเดือนถดัจากเดือนที

ศาลมีคาํสังเห็นชอบดว้ยแผนเป็นเดือนที 1) หากภายในกาํหนดระยะเวลาดงักล่าว เจา้หนีกลุ่มที 7 รายใด 

ยงัไม่มีคาํสังถึงทีสุดให้ไดรั้บชาํระหนี ให้ผูบ้ริหารแผนดาํเนินการเพิมทุนจดทะเบียนเพือรองรับการ

แปลงหนีเป็นทุนใหก้บัเจา้หนีกลุ่มที 7 ดงักล่าวไวก้่อน โดยจะดาํเนินการเพิมทุนชาํระแลว้ภายหลงัจากที

มีคาํสังถึงทีสุดใหไ้ดรั้บชาํระหนี 

 

3.4.2 ภาระหนีอนืใดของเจา้หนีกลุ่มที 7 รวมทงัหนีดอกเบียคงคา้งจาํนวน 0.6 ลา้นบาท ดอกเบียผิดนดั ค่าปรับ 

เบียปรับ เงินเพิม ค่าฤชาธรรมเนียม ค่าใชจ่้ายและเงินอืนใดทีเกิดขึนตามสัญญา และ/หรือตามกฎหมายที

มิไดก้าํหนดวิธีการชาํระหนีไวใ้นแผนฉบบันี ถือว่าไดรั้บการลดหนีทงัจาํนวนทนัทีทีมีการชาํระหนีตาม

แผนฟืนฟูกิจการให้แก่เจา้หนีรายดงักล่าวครบถว้น 

 

เจ้าหนีกลุ่มที 7 ซึงเป็นกรรมการบริษทัและเป็นเจา้หนีตามสัญญาเงินกู้ จาํนวน 637 ล้านบาทได้ทาํ

หนงัสือสัญญาซือขายและโอนสิทธิเรียกร้อง เมือวนัที 1 กุมภาพนัธ์ 2559 ให้แก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 2 

แห่งคือ บริษทั สหวิริยาเพลทมิล จาํกดั (มหาชน)จาํนวน  413.7 ลา้นบาท และ บริษทั บี เอส เมทลั จาํกดั 

จาํนวน 223.3 ลา้นบาท โดยในปี 2558 ทางบริษทั สหวิริยาเพลทมิล จาํกดั (มหาชน) นาํยอดหนีทีไดรั้บ

โอนสิทธิเรียกร้องมาหักลบกลบหนีกบัยอดลูกหนีการคา้และลูกหนีอืนทีมีกบับริษทั และทาํให้บริษทั

ตอ้งบันทึกยอดเจา้หนีทีตอ้งจ่ายคืนบริษทั สหวิริยาเพลทมิล จาํกดั (มหาชน) จาํนวน 4.3 ลา้นบาท และ

ในปี 2560 ทางบริษทั บี เอส เมทลั จาํกดั นาํยอดหนีทีไดรั้บโอนสิทธิเรียกร้องมาหักลบกลบหนีกบัยอด

ลูกหนีการคา้ทีมีกบับริษทั จาํนวน 223.3 ลา้นบาท ต่อมากรรมการบริษทัไดยื้นขอถอนคาํรับชาํระหนี 

และเจา้พนกังานพทิกัษท์รัพยไ์ดมี้คาํสังใหย้กคาํขอรับชาํระหนีของบริษทั บี เอส เมทลั จาํกดั และมีคาํสัง

ใหบ้ริษทั สหวิริยาเพลทมิล จาํกดั (มหาชน) ไดรั้บชาํระหนีจาํนวน 4.3 ลา้นบาท 

 

แผนฉบับที่ 2 
 
ตามทีเจา้พนักงานพิทกัษท์รัพยไ์ดมี้คาํสังถึงทีสุดให้เจา้หนีในกลุ่มนีไดรั้บชาํระหนี ณ วนัที 28 กุมภาพนัธ์ 2563 

เจ้าหนีกลุ่มที 7 มีภาระหนีเงินต้นคงค้างคงเหลือจํานวน 12.3 ล้านบาท ดังนันสาระของข้อ 3.4.1 ข้างต้น 

ปรับปรุงเป็น  
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 “3.4.1 ภาระหนีเงินตน้คงคา้งจาํนวน 12.3 ลา้นบาท จะไดรั้บชาํระหนีดว้ยหุ้นสามญัเพิมทุนของบริษทั ในราคา

แปลงหนีเป็นทุนที 0.05 บาท ต่อหุ้น ภายในวนัทาํการสุดทา้ยของเดือนที 84 (เริมนบัเดือนถดัจากเดือนที

ศาลมีคาํสังเห็นชอบดว้ยแผนเป็นเดือนที 1) หากภายในกาํหนดระยะเวลาดงักล่าว เจา้หนีกลุ่มที 7 รายใด 

ยงัไม่มีคาํสังถึงทีสุดให้ไดรั้บชาํระหนี ให้ผูบ้ริหารแผนดาํเนินการเพิมทุนจดทะเบียนเพือรองรับการ

แปลงหนีเป็นทุนใหก้บัเจา้หนีกลุ่มท ี7 ดงักล่าวไวก้่อน โดยจะดาํเนินการเพิมทุนชาํระแลว้ภายหลงัจากที

มีคาํสงัถึงทีสุดใหไ้ดรั้บชาํระหนี”  

 

3.5  เจ้าหนีกลุ่มท ี8 (เจ้าหนีการค้า) 

 

ภาระหนีของเจา้หนีกลุ่มที 8 ประกอบดว้ยหนีเงินตน้คงคา้งจาํนวน 15.1 ลา้นบาท โดยเจา้หนีแต่ละราย

จะไดรั้บการชาํระหนีจากกระแสเงินสดเพือการชาํระหนี ภายใตเ้งือนไขธุรกิจการคา้ตามปกติ  

 

3.6  เจ้าหนีกลุ่มท ี9 (เจ้าหนีตามสัญญาคาํประกนัร่วม)  

 

3.6.1 ภาระหนีของเจา้หนีกลุ่มที 9 ประกอบดว้ยหนีเงินตน้คงคา้งจาํนวน 3,545.5 ลา้นบาท และหนี ดอกเบียคง

คา้งจาํนวน 224.8 ลา้นบาท จะไดรั้บชาํระหนีตามแผนฟืนฟูกิจการเมือเจา้หนีกลุ่มที 9 ในฐานะผูค้าํประ 

กนัร่วมไดช้าํระหนีชนัตน้แทนบริษทั สหวิริยาสตีลอินดสัตรี ยเูค จาํกดั ให้กบัเจา้หนีชนัตน้ และเจา้หนี

ชนัตน้ดงักล่าวจะตอ้งไดรั้บชาํระหนีชนัตน้ตามสัญญา Senior Facilities Agreement ลงวนัที 16 มีนาคม 

2554 (ตามทีไดมี้การแกไ้ขเป็นครังคราว) ครบถว้นแลว้  

 

3.6.2 เจา้หนีกลุ่มที 9 ไดช้าํระหนีในฐานะผูค้าํประกนัร่วมให้กบัเจ้าหนีชนัตน้ไปเป็นจาํนวนเท่าไร ให้เจา้หนี

กลุ่มที 9 มีสิทธิเรียกร้องต่อบริษทัเท่ากบัจาํนวนกึงหนึงของภาระหนีทีเจา้หนีกลุ่มที 9 ไดช้าํระ  

 

3.6.3 ในกรณีทีเจา้หนีกลุ่มที 9 และบริษทัในฐานะผูค้าํประกนัร่วม ต่างก็ได้ชาํระหนีให้แก่เจ้าหนีชนัตน้ไป

ตามสัญญาคาํประกนัร่วมดงักล่าว ให้ผูบ้ริหารแผนหักกลบลบหนีระหว่างกนัดงักล่าว ก่อนทีจะดาํเนิน 

การแปลงหนีเป็นทุนให้กบัเจา้หนีกลุ่มที 9 

 

3.6.4 ภาระหนีเงินตน้คงเหลือหลงัจากการหักกลบลบหนี จะไดรั้บชาํระหนีดว้ยหุ้นสามัญเพิมทุนของบริษทั

ในราคาแปลงหนีเป็นทุนที 0.05 บาทต่อหุน้ โดยจะไดรั้บชาํระภายใน 180 วนันับแต่วนัที เจา้หนีกลุ่มที 9 

ไดน้าํเอกสารหลกัฐานการชาํระหนีมาแสดงต่อผูบ้ริหารแผน 

 

3.6.5 ใหผู้บ้ริหารแผนเจรจากบัเจา้หนีกลุ่มนีเพือทาํขอ้ตกลงระหวา่งบริษทักบัเจา้หนีกลุ่มนี ในการลดภาระหนี

และหรือไม่ใชสิ้ทธิเรียกร้องทีมีหรืออาจจะมีซึงกนัและกนั เพือลดภาระหนีลงหรือไม่ตอ้งชาํระหนีใหแ้ก่

กนัและกนั 

 

3.6.6 ภาระหนีอนืใดของเจา้หนีกลุ่มที 9 รวมทงัหนีดอกเบียคงคา้ง ดอกเบียผิดนัด ค่าปรบั เบียปรับเงินเพิม ค่า

ฤชาธรรมเนียม ค่าใชจ่้ายและเงินอืนใดทีเกิดขึนตามสัญญา และหรือตามกฎหมายทีมิไดก้าํหนดวิธีการ

ชาํระหนีไวใ้นแผนฉบบันี ถือว่าไดรั้บการลดหนีทงัจาํนวนทันทีทีมีการชาํระหนีตามแผนฟืนฟูกิจการ

ใหแ้ก่เจา้หนีรายดงักล่าวครบถว้น 
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เจ้าหนีกลุ่มที 9 จาํนวน 1 รายซึงเป็นกรรมการบริษทั ไดย้นืคาํขอรับชาํระหนีเป็น เงินตน้และดอกเบีย

จาํนวน 100 ล้านเหรียญสหรัฐ 6.3 ล้านเหรียญสหรัฐตามลาํดับ ต่อมาเมือวนัที 31 ตุลาคม 2559 เจ้า

พนักงานพิทกัษ์ทรัพยไ์ดมี้คาํสังยกคาํขอรับชาํระหนีของเจา้หนีรายดงักล่าวแลว้ ซึงต่อมาเมือวนัที 19 

มกราคม 2560 ทีประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติให้บริษัททาํบันทึกขอ้ตกลงการไม่ใช้สิทธิ

เรียกร้องซึงกนัและกนัระหว่างบริษทักบัเจา้หนีกลุ่มที 9 จากการร่วมคาํประกนัหนีเงินกูว้งเงินหมุนเวียน 

บี (Revolving Facility B) ของบริษทั สหวิริยาสตีลอินดสัตรี ยูเค จาํกดั โดยมอบหมายให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบมีอาํนาจในการพิจารณา ตกลง รายละเอียดและเงือนไขต่างๆ ทงันีร่างบนัทึกขอ้ตกลงดงักล่าว

ไดรั้บการพจิารณาจากทีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เมือวนัที 27 มกราคม 2560 ซึงถือเป็นรายการที

เกียวโยงกนั 

 
3.7  เจ้าหนีกลุ่มท ี10 (เจ้าหนีภาระคาํประกนัความเสียหายในอนาคต) 
 

3.7.1 ภาระหนีของเจา้หนีกลุ่มที 10 ประกอบดว้ยหนีเงินตน้คงคา้งจาํนวน 1,185.0 ลา้นบาท เป็นภาระหนีใน

อนาคตทีมีเงือนไขและยงัไม่เกิดขึน อนัเนืองมาจากการทีบริษทัไดเ้ขา้คาํประกนับริษทั สหวิริยาสตีล

อินดัสตรี ยูเค จาํกดั ในความเสียหายทีเจา้หนีกลุ่มที 10 อาจได้รับหรือถูกเรียกร้องจากบุคคลที 3 ให้

รับผิดชอบในความเสียหายทีเกิดขึนกบัสิงแวดลอ้มตามสัญญาซือขายกิจการ และความเสียหายจากการ

ส่งสินคา้ตามสัญญาทีเกียวขอ้ง ดงันัน เจา้หนีกลุ่มที 10 จะไดรั้บชาํระหนีตามแผนฟืนฟูกิจการก็ต่อเมือ

ได้มีคาํสังถึงทีสุดให้เจ้าหนีได้รับชาํระหนี ประกอบกับบุคคลที 3 เช่น หน่วยงานของรัฐทีประเทศ

องักฤษ หรือบุคคลทีมีสิทธิทีเกียวขอ้ง ไดเ้รียกร้องให้เจา้หนีกลุ่มที 10 ชาํระค่าเสียหาย เมือเจา้หนีกลุ่มที 

10 ได้ชําระค่าเสียหายดังกล่าวไปแล้ว และได้นําเอกสารหลักฐานอันเป็นทีน่าเชือถือ และเอกสาร

ประกอบอืนใดทีเกียวข้องอย่างชัดเจนมาแสดงเพือยืนยนัต่อผูบ้ริหารแผนว่าตนได้มีการชําระเงิน

คา่เสียหายดงักล่าวไปแลว้จริง เมือครบเงือนไขดงักล่าว เจา้หนีกลุ่มท ี10 จึงจะไดรั้บชาํระหนีตามแผน  

 

3.7.2 ภาระหนีเงินตน้คงคา้งจาํนวน 220.4 ลา้นบาท จะไดรั้บชาํระหนีจากกระแสเงินสดเพือการชาํระหนี และ/

หรือกระแสเงินสดส่วนเกิน โดยเจา้หนีจะไดรั้บการผอ่นชาํระหนีเงินตน้ดงักล่าวเป็นรายเดือน รวม 144 

เดือน เริมชาํระหนีเงินตน้เดือนแรกภายในวนัทาํการสุดทา้ยของเดือนถดัจากเดือนทีมีคาํสังถึงทีสุดให้

ไดรั้บชาํระหนี (เริมนับเดือนทีชาํระหนีในเดือนแรกนีเป็นเดือน 1) และหนีเงินตน้คงค้างจาํนวน 964.6 

ลา้นบาท จะไดรั้บชาํระภายในเดือนที 144 จากเงินเพิมทุนและ/หรือเงินกูใ้หม่ (Refinance) และ/หรือ

กระแสเงินสดส่วนเกิน  

 

3.7.3 นบัถดัจากวนัทีมีคาํสังถึงทีสุดใหไ้ดรั้บชาํระหนีและเจา้หนีกลุ่มที 10 ไดช้าํระค่าเสียหายดงักล่าวไปแลว้ 

และได้นาํเอกสารหลกัฐานอนัเป็นทีน่าเชือถือ และเอกสารประกอบอืนใดทีเกียวขอ้งอย่างชัดเจนมา

แสดงเพอืยืนยนัต่อผูบ้ริหารแผนว่าตนไดม้ีการชาํระเงินค่าเสียหายดงักล่าวไปแลว้จริงเป็นตน้ไปจนกว่า

จะไดรั้บชาํระหนีครบถว้น เจา้หนีกลุ่มที 10 จะไดรั้บดอกเบียใหม่ จากเงินตน้คงคา้งดงักล่าว ตามอตัราที

กาํหนดในขอ้ 3.2.5 ทงันี เจา้หนีจะไดรั้บชาํระดอกเบียในอตัราร้อยละ 0.1 ต่อปี สาํหรับดอกเบียตงัพกัซึง

เป็นส่วนตา่งของดอกเบียใหม่และดอกเบียทีชาํระจริงให้รอการชาํระในเดือนที 144  
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3.7.4 เจา้หนีกลุ่มที 10 มีสิทธิแจง้ให้บริษทัทราบว่าประสงคจ์ะรับชาํระหนีเงินตน้ดังกล่าวดว้ยหุ้นสามญัของ

บริษทัได ้โดยการแปลงหนีเป็นทุนครังที 2 ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการทีกาํหนดไวใ้นแผนหากบริษทัได้

มีการแปลงหนีเป็นทุนครังที 2 ให้กบัเจา้หนีทุกรายไปก่อนทีเจา้หนีกลุ่มที 10 จะมีคาํสงัถึงทีสุดให้ไดรั้บ

ชาํระหนีและไดช้าํระค่าเสียหายตามสัญญาซือกิจการและสัญญาทีเกียวขอ้งให้กบับุคคลที 3 ดงักล่าว ให้

ผูบ้ริหารแผนมีอาํนาจเพมิทุนจดทะเบียนเพือรองรับการแปลงหนีเป็นทุนให้กบัเจา้หนีกลุ่มที 10 ดงักล่าว

ไวก้่อน โดยจะดาํเนินการเพิมทุนชาํระแลว้ภายหลงัจากทีมีคาํสังถึงทีสุดใหไ้ดรั้บชาํระหนี และเจา้หนีได้

นาํเอกสารหลกัฐานอนัเป็นทีน่าเชือถือ และเอกสารประกอบอืนใดทีเกียวขอ้งอย่างชดัเจนมาแสดงเพือ

ยนืยนัต่อผูบ้ริหารแผนวา่ตนไดมี้การชาํระเงินค่าเสียหายดงักล่าวไปแลว้จริง 

 

3.7.5 ในกรณีทีเจา้หนีกลุ่มที 10 ไดรั้บหุ้นสามญัจากการแปลงหนีเป็นทุนครงัที 2 แลว้ หากยงัมีเงินตน้คงคา้ง

เหลืออยู ่ให้คิดคาํนวณดอกเบียและจ่ายชาํระดอกเบีย นับถัดจากวนัดงักล่าวเป็นตน้ไป ในอตัรา LIBOR 

บวก 4.5 ต่อปีจนกวา่เจา้หนีจะไดรั้บชาํระหนีเงินตน้ครบถว้น  

 

3.7.6 เจา้หนีกลุ่มที 10 ยนิยอมลดหนีดอกเบียตงัพกัทงัจาํนวน ในกรณีทีได้รับชาํระหนีเงินตน้ครบถ้วนตามที

กาํหนดไวใ้นแผน รวมถึงกรณีทีเจา้หนีไดรั้บชาํระหนีก่อนกาํหนดทงัจาํนวนหรือเจา้หนีกลุ่มที 10 ไดรั้บ

การแปลงหนีเป็นทุนครงัที 2 ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการทีกาํหนดไวใ้นแผนแลว้ 

 

ต่อมาเจา้หนีกลุ่มที 10 จาํนวน 1 ราย ไดย้ืนขอได้รับชาํระหนีจาํนวน 31 ลา้นเหรียญสหรัฐ ซึงต่อมาเจา้

พนกังานพิทกัษ์ทรัพยไ์ดมี้คาํสัง เมือวนัที 23 เมษายน 2561 ให้เจา้หนีกลุ่มที10 รายดงักล่าว ไดรั้บชาํระ

หนีจาํนวน 31 ลา้นเหรียญสหรัฐ โดยให้ได้รับชาํระโดยมีเงือนไขว่าบริษทัตอ้งชาํระก็ต่อเมือเกิดความ

เสียหายดา้นสิงแวดลอ้มและเป็นไปตามเงือนไขความรับผิดชอบดา้นสิงแวดลอ้มตามสัญญาซือขายโรง

ถลุงเหล็กและผลิตเหล็กกลา้ครบวงจร ฉบบัลง วนัที 24 กุมภาพนัธ์ 2554 

 
แผนฉบับท่ี 2 

 

ณ วนัที 28 กุมภาพนัธ์ 2563 เจา้หนีกลุ่มที 10 มีภาระหนีเงินตน้คงคา้งคงเหลือจาํนวน 985.2 ลา้นบาท ดงันนั

สาระของขอ้ 3.7.1 และ 3.7.2 ขา้งตน้ ปรับปรุงเป็น  

 

“3.7.1 ภาระหนีของเจา้หนีกลุ่มที 10 ประกอบดว้ยหนีเงินตน้คงคา้งจาํนวน 985.2 ลา้นบาท เป็นภาระหนีใน

อนาคตทีมีเงือนไขและยงัไม่เกิดขึน อนัเนืองมาจากการทีบริษทัไดเ้ขา้คาํประกันบริษทั สหวิริยาสตีล

อินดสัตรี ยเูค จาํกดั ในความเสียหายทีเจา้หนีกลุ่มที 10 อาจไดรั้บหรือถูกเรียกร้องจากบุคคลที 3 ให้รับ 

ผิดชอบในความเสียหายทีเกิดขึนกับสิงแวดลอ้มตามสัญญาซือขายกิจการ และความเสียหายจากการส่ง

สินคา้ตามสัญญาทีเกียวขอ้ง ดงันนั เจา้หนีกลุ่มที 10 จะไดรั้บชาํระหนีตามแผนฟืนฟูกิจการก็ต่อเมือไดมี้

คาํสังถึงทีสุดให้เจา้หนีไดรั้บชาํระหนี ประกอบกับบุคคลที 3 เช่น หน่วยงานของรัฐทีประเทศองักฤษ 

หรือบุคคลทีมีสิทธิทีเกียวขอ้ง ไดเ้รียกร้องให้เจา้หนีกลุ่มที 10 ชาํระค่าเสียหาย เมือเจา้หนีกลุ่มที 10 ได้

ชาํระค่าเสียหายดงักล่าวไปแลว้ และไดน้าํเอกสารหลกัฐานอนัเป็นทีน่าเชือถือ และเอกสารประกอบอืน

ใดทีเกียวขอ้งอยา่งชดัเจนมาแสดงเพือยืนยนัต่อผูบ้ริหารแผนว่าตนไดมี้การชาํระเงินค่าเสียหายดงักล่าว

ไปแลว้จริง เมือครบเงือนไขดงักล่าว เจา้หนีกลุ่มที 10 จึงจะไดรั้บชาํระหนีตามแผน  
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3.7.2 ภาระหนีเงินตน้คงคา้งจาํนวน 183.5 ลา้นบาท จะไดรั้บชาํระหนีจากกระแสเงินสดเพือการชาํระหนี และ/

หรือกระแสเงินสดส่วนเกิน โดยเจา้หนีจะไดรั้บการผอ่นชาํระหนีเงินตน้ดงักล่าวเป็นรายเดือน รวม 168 

เดือน เริมชาํระหนีเงินตน้เดือนแรกภายในวนัทาํการสุดทา้ยของเดือนถดัจากเดือนทีมีคาํสังถึงทีสุดให้

ได้รับชาํระหนี และหนีเงินตน้คงคา้งจาํนวน 801.7 ลา้นบาท จะไดรั้บชาํระภายในเดือนที 144 จากเงิน

เพมิทุนและ/หรือเงินกูใ้หม่ (Refinance) และ/หรือกระแสเงินสดส่วนเกิน” 

 

3.8  เจ้าหนีกลุ่มท ี11 (เจ้าหนีค่าปรับและหรือค่าเสียหายจากการไม่ปฏิบตัิตามสัญญา) 

 

3.8.1 ภาระหนีเงินตน้คงคา้งจาํนวน 52.0 ลา้นบาท จะไดรั้บชาํระหนีจากกระแสเงินสดเพือการชาํระหนี และ/

หรือกระแสเงินสดส่วนเกิน โดยเจา้หนีจะไดรั้บการผอ่นชาํระหนีเงินตน้ดงักล่าวเป็นรายเดือน รวม 144 

เดือน เริมชาํระหนีเงินตน้เดือนแรกภายในวนัทาํการสุดทา้ยของเดือนถดัจากเดือนทีมีคาํสังถึงทีสุดให้ได ้

รับชาํระหนี (เริมนับเดือนทีชําระหนีในเดือนแรกนีเป็นเดือนที 1) และหนีเงินตน้คงคา้งจาํนวน 227.4 

ลา้นบาท จะไดรั้บชาํระภายในเดือนที 144 จากเงินเพิมทุนและหรือเงินกูใ้หม่ (Refinance) และหรือกระ 

แสเงินสดส่วนเกิน  

 

3.8.2 นบัถัดจากวนัทีไดมี้คาํสงัถึงทีสุดให้ไดรั้บชาํระหนี จนกว่าจะไดรั้บชาํระหนีครบถว้น เจา้หนีกลุ่มที 11 

จะไดรั้บดอกเบียใหม่จากเงินตน้คงคา้งดงักล่าว ตามอตัราทีกาํหนดในขอ้ 3.2.5 ทงันี เจา้หนีจะไดรั้บชาํ 

ระดอกเบียในอตัราร้อยละ 0.1 ต่อปี สําหรับดอกเบียตงัพกัซึงเป็นส่วนต่างของดอกเบียใหม่และดอกเบีย

ทีชาํระจริงใหร้อการชาํระในเดือนที 144 

 

3.8.3 เจา้หนีกลุ่มที 11 มีสิทธิแจง้ให้บริษทัทราบว่าประสงคจ์ะรับชาํระหนีเงินตน้ดังกล่าวดว้ยหุ้นสามญัของ

บริษทัได ้โดยการแปลงหนีเป็นทุนครังที 2 ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการทีกาํหนดไวใ้นแผน หากบริษทั ได้

มีการแปลงหนีเป็นทุนครังที 2 ให้กบัเจา้หนีทุกรายไปก่อนทีเจา้หนีกลุ่มที 11 จะมีคาํสังถึงทีสุดให้ไดรั้บ

ชาํระหนี ใหผู้บ้ริหารแผนมีอาํนาจเพิมทนุจดทะเบียนเพือรองรับการแปลงหนีเป็นทุนให้กบัเจา้หนีกลุ่มที 

11 ดงักล่าวไวก่้อน โดยจะดาํเนินการเพมิทุนชาํระแลว้ภายหลงัจากทีมีคาํสงัถึงทีสุดใหไ้ดรั้บชาํระหนี 

 

3.8.4 ในกรณีทีเจา้หนีกลุ่มที 11 ไดรั้บหุ้นสามญัจากการแปลงหนีเป็นทุนครงัที 2 แลว้ หากยงัมีเงินตน้คงคา้ง

เหลืออยู ่ให้คิดคาํนวณดอกเบียและจ่ายชาํระดอกเบียจริงนบัถดัจากวนัดงักล่าวเป็นตน้ไป ในอตัรา MLR 

ตอ่ปี จนกวา่เจา้หนีจะไดรั้บชาํระหนีเงินตน้ครบถว้น  

 

3.8.5 เจา้หนีกลุ่มที 11 ยนิยอมลดหนีดอกเบียตงัพกัทงัจาํนวน ในกรณีทีได้รับชาํระหนีเงินตน้ครบถ้วนตามที

กาํหนดไวใ้นแผน รวมถึงกรณีทีเจา้หนีไดรั้บชาํระหนีก่อนกาํหนดทงัจาํนวน หรือไดรั้บการแปลงหนี

เป็นทนุครงัที 2 ตามทีกาํหนดไวใ้นแผนแลว้ 

ตอ่มาเจา้หนีกลุ่มที 11 จาํนวน 1 ราย ไดย้นืคาํร้องเพอืขอแกไ้ขคาํสังเจา้พนกังานพิทกัษท์รัพยที์ไดมี้คาํสัง

ยกคาํขอรับชาํระหนีของเจา้หนีจาํนวน 279 ลา้นบาท เมือวนัที 28 กนัยายน 2559 ต่อศาลลม้ละลายกลาง 

ซึงต่อมาเจ้าหนีรายดงักล่าวไดยื้นขอถอนคาํร้องเพือแกไ้ขคาํสังเจ้าพนักงานพิทกัษ์ทรัพยที์เมือวนัที 8 

มีนาคม 2560 
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ภาระหนีของเจา้หนีกลุ่มที 11 ประกอบดว้ยเจา้หนีจาํนวนหนึงราย ซึงมีหนีเงินตน้คงคา้งจาํนวน 279.4 ลา้นบาท 

ต่อมาเจา้พนักงานพิทกัษ์ทรัพยไ์ดมี้คาํสังถึงทีสุดยกคาํขอรับชาํระหนีของเจา้หนีรายนีทงัจาํนวน ทาํให้ไม่มี

เจา้หนีทีมีสิทธิไดรั้บชาํระหนีในกลุ่มนีอีก 

 

บริษัทยงัไม่ได้บันทึกหนีสิน เนืองจากผูบ้ริหารพิจารณาว่ายงัมีความไม่แน่นอนและไม่มีความเป็นไปได้

คอ่นขา้งแน่ทีบริษทัจะสูญเสียทรัพยากรทีมีประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจเพือจ่ายชาํระหนีดงักล่าว 

  

3.9  เจ้าหนีกลุ่มท ี12 (เจ้าหนีค่าธรรมเนียมในการให้บริการตามสัญญาว่าจ้างทีปรึกษา) 

 

3.9.1 ภาระหนีเงินตน้คงคา้งจาํนวน 188.0 ลา้นบาท จะไดรั้บชาํระจากกระแสเงินสดเพือการชาํระหนี โดยเจา้ 

หนีจะไดรั้บการผ่อนชาํระหนีเงินตน้ดงักล่าวเป็นรายเดือน รวม 144 เดือน (เริมนับเดือนถดัจากเดือนที

ศาลมีคาํสังเห็นชอบดว้ยแผนเป็นเดือนที 1) แต่ทงันี บริษทัจะจ่ายชาํระเงินให้กบัเจา้หนีในกลุ่มที 12 ราย

ใดกต็อ่เมือเจา้หนีรายดงักล่าวไดมี้คาํสงัถึงทีสุดใหไ้ดรั้บชาํระหนีแลว้  

 

3.9.2 ภาระหนีเงินตน้คงคา้งจาํนวน 776.0 ลา้นบาท จะไดรั้บชาํระหนีดว้ยหุ้นสามญัเพิมทุนของบริษทัในราคา

แปลงหนีเป็นทุนที 0.05 บาทตอ่หุน้ ภายในวนัทาํการสุดทา้ยของเดือนที 84 (เริมนบัเดือนถดัจากเดือนที

ศาลมีคาํสังเห็นชอบดว้ยแผนเป็นเดือนที 1) หากภายในกาํหนดระยะเวลาดงักล่าว เจา้หนีกลุ่มที 12 ราย

ใด ยงัไม่มีคาํสังถึงทีสุดให้ไดรั้บชาํระหนี ใหผู้บ้ริหารแผนดาํเนินการเพิมทุนจดทะเบียนเพือรองรับการ

แปลงหนีเป็นทุนให้กบัเจา้หนีกลุ่มที 12 ดงักล่าวไวก้่อน โดยจะดาํเนินการเพิมทุนชาํระแลว้ภายหลงัจาก

ทีมีคาํสงัถึงทีสุดใหไ้ดรั้บชาํระหนี 

 

3.9.3 ภาระหนีเงินตน้คงคา้งส่วนทีเหลือจาํนวน 963.9 ลา้นบาท รวมทงัภาระหนีดอกเบียคงคา้งจาํนวน 21.3 

ลา้นบาท หนีดอกเบียผิดนดั ค่าปรับ เบียปรับ เงินเพิม ค่าฤชาธรรมเนียม ค่าใชจ่้ายและเงินอืนใดทีเกิดขึน

ตามสัญญา และหรือตามกฎหมายทีมิไดก้าํหนดวิธีการชาํระหนีไวใ้นแผนฉบบันี ถือว่าไดรั้บการลดหนี

ทงัจาํนวนทนัทีทีมีการชาํระหนีตามแผนฟืนฟูกิจการให้แก่เจา้หนีรายดงักล่าวครบถว้น  

 

เจา้หนีรายหนึงในกลุ่มที 12 ไดย้ืนคาํขอรับชาํระหนีตามแผนฟืนฟูกิจการ เมือวนัที 25 มีนาคม 2562 เจา้

พนกังานพิทกัษท์รัพยมี์คาํสังให้ยกคาํร้องขอรับชาํระหนีของเจา้หนีรายนี ต่อมาเจา้หนีรายดงักล่าวไดย้นื

คาํร้องคดัคา้นคาํสังเจา้พนักงานพิพกัษ์ทรัพยต์่อศาลล้มละลายกลาง โดยวนัที  ตุลาคม  ศาล

ลม้ละลายกลางมีคาํสังยนืตามคาํสังเจา้พนักงานพิทกัษท์รัพย ์ต่อมาเมือวนัที  เมษายน  เจา้หนีราย

ดงักล่าวไดย้ืนอุทธรณ์ต่อศาล เมือวนัที  ตุลาคม  ศาลมีคาํสังยืนตามคาํสังเจา้พนักงานพิทักษ์

ทรัพย ์และวนัที 7 ธนัวาคม 2564 ศาลไดอ้อกหนงัสือรับรองคดีถึงทีสุด 
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3.10  เจ้าหนีกลุ่มที 13 (เจ้าหนีผู้ออกหนังสือคาํประกนั) 
 

 เจา้หนีกลุ่มนีเป็นเจา้หนีทีออกหนงัสือคาํประกนัให้แก่บริษัทเพือเป็นประกนัหนีของบริษทัโดยเจา้หนี

ในกลุ่มนีจะไม่ไดรั้บผลกระทบจากการปรับโครงสร้างหนีตามแผนนี เนืองจากเป็นเจ้าหนีทีเกิดจาก

ภาระผูกพันตามหนังสือคาํประกันทียงัไม่ถึงก ําหนดชําระ ทังนี เจ้าหนียงัคงได้รับการจ่ายชําระ

คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ่้ายตา่งๆ ตามสัญญาและขอ้ตกลงทีมีอยูเ่ดิม 

 
4. การจัดเก็บเงินจากลูกหนี้ซ่ึงเปนบริษัทที่เกี่ยวของกัน 
 

โดยทีบริษทั บี.เอส. เมทลั จาํกดั และ บริษทั สหวิริยาพาณิชย ์คอร์ปอเรชนั จาํกดั มีภาระหนีคงคา้งอยูก่บับริษทั

และเงินทีบริษทั จะเรียกเก็บเงินจากลูกหนีทงัสองรายดังกล่าว เป็นส่วนหนึงของกระแสเงินสดทีจะนาํมาชาํระ

หนีใหก้บัเจา้หนีตามแผนฟืนฟูกิจการ ดงันนั ในระหวา่งดาํเนินการตามแผนฟืนฟูกิจการ ให้บริษทัทาํการคา้กบั 

บริษทั บี.เอส. เมทลั จาํกดั  และ บริษทั สหวิริยาพาณิชย ์คอร์ปอเรชนั จาํกดั และบริษทัทีเกียวขอ้งกนั ตามหลกั 

เกณฑแ์ละวิธีการดงันี 

 

4.1 หากลูกหนีทงัสองรายยงัคงทาํการคา้ขายอยูก่บับริษทัใหบ้ริษทัทยอยลดยอดหนีการคา้หมุนเวียนทีบริษทั 

ให้แก่ลูกหนีทงัสองรายโดยในการสังซือสินคา้จากบริษทับริษทัจะส่งสินคา้ใหม่มูลค่าไม่สูงกว่ารอ้ยละ

95 ของเงินทีชาํระในงวดนนัๆ และบริษทัจะตอ้งนาํเงินค่าสินคา้ดงักล่าวทีไดรั้บทงัหมดมาชาํระหนีเดิม 

 

4.2 จากการดาํเนินการตามขอ้ 4.1  ลูกหนีทงัสองรายจาํตอ้งชาํระหนีเดิมหรือค่าสินคา้ทีสังในแต่ละคราว

ทงัหมดเป็นเงินสดล่วงหนา้ก่อนวนัส่งสินคา้ 

 

4.3 บริษัทจะตอ้งติดตามทวงถามให้ลูกหนีทงัสองรายชาํระหนี  โดยคาํนวณจาํนวนเงินจากส่วนต่างๆ 

ระหว่างมูลค่าสินคา้ใหม่กบัราคาสินคา้ทีนําไปชาํระหนีเดิม และ/หรือจาํนวนเงินทีลูกหนีทงัสองราย

ทยอยชาํระหนี (กรณีไม่ไดท้าํการซือขาย) 

 

4.4 จาํนวนเงินทีลูกหนีทงัสองรายชาํระหนีคิดคาํนวณตามหลกัเกณฑ์ขอ้ 4.3 ดงักล่าวเมือรวมกนัจะตอ้งไม่

ตาํกว่า 300 ลา้นบาทต่อปี และลูกหนีทงัสองรายจะตอ้งชาํระหนีคงคา้งทงัหมด (ทงัหนีเดิมและหนีใหม่) 

แก่บริษทัให้เสร็จสินภายใน 7 ปี นับตงัแต่ 2560 เป็นตน้ไป โดยภายในสินปี 2562 จะตอ้งมีจาํนวนหนี

คงเหลือ (ทังหนีเดิมและหนีใหม่) รวมกนัไม่เกินกว่า 2,640 ลา้นบาท และภายในสินปี 2564 จะตอ้งมี

จาํนวนหนีคงเหลือ (ทงัหนีเดิมและหนีใหม่) รวมกนัไม่เกินกวา่ 1,760 ลา้นบาท 

 

4.5 หากคราวใดลูกหนีไม่ชาํระเงินตามกาํหนดเวลาดงักล่าวในขอ้ 4.2  ตอ้งระงบัการส่งสินคา้ใหแ้ก่ลูกหนี 

 

4.6 หากบริษทัไม่สามารถเรียกเก็บหนีคงคา้งจากบริษทั บี.เอส. เมทลั จาํกดั และ บริษทั สหวิริยาพาณิชย ์

คอร์ปอเรชนั จาํกดั ไดต้ามทีกาํหนดในขอ้ 4.4 ขา้งตน้และคณะกรรมการเจา้หนีไดมี้หนังสือแจง้ถึงการ

ผดินดัดงักล่าวแก่บริษทัแลว้ ถือเป็นเหตผิุดนดัตามทีกาํหนดไวใ้นแผนฟืนฟ ู
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เพมิขอ้กาํหนดในเรืองการจดัเก็บเงินจากลูกหนีซึงเป็นบริษทัทีเกียวขอ้งกนั ดงันี 

 

“4.7  นับจากวนัทีศาลมีคาํสังเห็นชอบดว้ยแผนฟืนฟูกิจการฉบบัแกไ้ข บริษัทจะตอ้งนาํเสนอแนวทางการ

ชาํระหนีคงคา้งของลูกหนีทงัสองราย และการแกไ้ขปัญหาทีเกิดขึนกบัลูกหนีทงัสองราย ซึงเป็นประการ

อืนนอกเหนือจากทีก ําหนดไวใ้นข้อ 9.1 (แผนฟืนฟูกิจการ) ให้คณะกรรมการเจ้าหนีพิจารณาและ

เห็นชอบ โดยแนวทางดังกล่าวต้องคาํนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสําคัญ อย่างไรก็ตาม หาก

แนวทางการแกไ้ขปัญหาของบริษทัยงัไม่เป็นทีพอใจของคณะกรรมการเจา้หนี บริษทัจะตอ้งนาํเสนอ

แนวทางอืนๆ เพือทาํการแกปั้ญหาดงักล่าวจนกวา่คณะกรรมการเจา้หนีจะพิจารณเห็นชอบตามแนวทาง

นนั” 

 
5. กระแสเงนิสดสวนเกิน 
 

กระแสเงินสดส่วนเกินของบริษทัฯ มาจากการจดัสรรเงิน ดงันี 

สําหรับทุกสินงวด  เดือนตามปีปฏิทิน ในกรณีทีผลรวมของ ( ) EBITDA ทีเกิดขึน และ ( ) จาํนวนเงินที

บริษทัรับคืนจากการลดยอดหนีของบริษทั บี.เอส. เมทลั จาํกดั และ บริษทั สหวิริยาพาณิชย ์คอร์ปอเรชนั จาํกดั 

ตามหลกัเกณฑ์ทีกาํหนดในแผนคิดคาํนวณแลว้มีจาํนวนสูงกว่า กาํไรก่อนหักค่าเสือม ดอกเบียและภาษี และ

จาํนวนเงินรับคืนจากการลดยอดหนีของบริษทั บี.เอส. เมทลั จาํกดั และ บริษทั สหวิริยาพาณิชย ์คอร์ปอเรชนั 

จาํกัด ให้ถือว่าจาํนวนเงินผลรวม ( ) และ ( ) ในส่วนทีเกินกวา่ผลรวมของกาํไรก่อนหกัค่าเสือม ดอกเบีย และ

ภาษี และจาํนวนเงินรับคืนจากการลดยอดหนีของบริษัท บี.เอส. เมทัล จาํกดั และ บริษัท สหวิริยาพาณิชย ์ 

คอร์ปอเรชนั จาํกดั ดงักล่าวเป็นกระแสเงินสดส่วนเกิน 
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แผนฉบับท่ี 2 
 

วธีิการจดัสรรกระแสเงินสดตามแผนฉบบัแกไ้ขโดยการคาํนวณกระแสเงินสดส่วนเกินมาจาก  ทาง ดงันี 

 

(1) ทางที 1 ใหน้าํ (ก) ผลของ EBITDA ทีเกิดขึนจริง หัก ค่าใชจ่้ายการลงทุน (CAPEX) ทีเกิดขึนจริงและไม่

รวมรายไดจ้ากการกลบัรายการค่าเผือหนีสงสัยจะสูญของลูกหนี บริษทั บี.เอส. เมทลั จาํกดั และ บริษทั 

สหวิริยาพาณิชย ์คอร์ปอเรชนั จาํกดั หักดว้ย (ข) EBITDA ตามทีระบุไวใ้นเอกสารแนบทา้ยแผนหมาย 

เลข 1.2 หักค่าใช้จ่ายจากการลงทุน (CAPEX) ตามทีระบุไวใ้นเอกสารแนบท้ายแผนหมายเลข 1.2 ซึง

กาํหนดไวเ้ป็นรายปี จึงใหคิ้ดคาํนวณงวด 6 เดือนโดยเทียบจากจาํนวนร้อยละ 50 ของตวัเลขในแต่ละปี 

(2) ทางที  หากบริษทัฯ ไดรั้บเงินคืนจากการลดยอดหนีของบริษทั บี.เอส. เมทลั จาํกดั และ บริษทั สหวิริยา

พาณิชย ์คอร์ปอเรชนั จาํกดั โดยคิดคาํนวณตามหลกัเกณฑ์ทีกาํหนดไวใ้นแผนฉบบัแกไ้ขตามทีเกิดขึน

จริง 

ทงันีให้จาํนวนผลรวมทีคาํนวณจาก ทางที  และ ทางที  ขา้งตน้ในแต่ละงวด นาํมารวมกนัเพือเป็น

กระแสเงินสดส่วนเกินสําหรับงวดนนัๆ และนาํไปจดัสรรตามแผนต่อไป สาํหรับกระแสเงินสดส่วนเกิน

ทีคาํนวณไดใ้นปี  ผูบ้ริหารแผนไม่ตอ้งนาํมาจดัสรรชาํระหนี 

 

6. วิธีการจัดสรรกระแสเงินสดสวนเกิน 
 

กระแสเงินสดส่วนเกินใหน้าํไปจดัสรรชาํระหนี ดงันี 

 

(1) ร้อยละ 85 นาํมาชาํระหนีเงินตน้ของเจา้หนีกลุ่มที 1 ตามสัดส่วนภาระหนีเงินตน้คงเหลือของเจา้หนีแต่

ละรายในกลุ่มนัน (Pro rate) ก่อนกาํหนด บริษทัฯ จะไดรั้บการลดภาระหนีดอกเบียระหว่างกาล และ

ดอกเบียตงัพกั ในอตัราร้อยละ 50 ของภาระหนีดอกเบียระหว่างกาล และดอกเบียตงัพกั ตามสัดส่วนเงิน

ตน้ทีบริษทัฯ ชาํระคืนจากกระแสเงินสดส่วนเกินเทียบกบัภาระหนีเงินตน้คงคา้ง ณ วนัทีศาลมีคาํสังให้

ฟืนฟกิูจการ (วนัที 10 มีนาคม 2559) 

(2) ร้อยละ  นาํมาชาํระหนีเงินตน้ของเจา้หนีกลุ่มที  กลุ่มที  กลุ่มที  กลุ่มที  กลุ่มที  กลุ่มที  ตาม

สัดส่วน ภาระหนีเงินตน้คงเหลือของเจา้หนีแต่ละกลุ่ม และเจา้หนีแต่ละรายในกลุ่มนัน (Pro rate) ก่อน

กาํหนด บริษทัฯ จะได้รับการลดภาระหนีดอกเบียคงคา้ง และดอกเบียตงัพกั ตามทีกาํหนดไวต้ามแผน 

ตามสัดส่วนเงินตน้ทีบริษทัฯ ชาํระคืนจากกระแสเงินสดส่วนเกินเทียบกบัภาระหนีเงินตน้คงคา้ง ณ วนัที

ศาลมีคาํสังใหฟื้นฟูกิจการ (วนัท ี  มีนาคม ) 
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แผนฉบับที่ 2 
 
(1) ปี  บริษทัฯ สามารถกนัสาํรองกระแสเงินสดส่วนเกินไวเ้พือสนับสนุนการดาํเนินงานของบริษทัฯ

ทงัจาํนวน แตไ่ม่เกินจาํนวน  ลา้นบาท หากเกินกวา่จาํนวนดงักล่าว จาํนวนทีเกินจะนาํไปจดัสรรตาม

ขอ้ (3) 

(2) ปี  และ  บริษทัฯ สามารถกนัสํารองกระแสเงินสดส่วนเกินไวเ้พือสนับสนุนการดาํเนินงาน

ของบริษทัฯ ไดท้งัจาํนวน แต่เมือรวมคาํนวณกบักระแสเงินสดส่วนเกินทีสํารองไวแ้ลว้ตามขอ้ ( ) ตอ้ง

ไม่เกินจาํนวน ,  ลา้นบาท หากเกินกวา่จาํนวนดงักล่าว จาํนวนทีเกินจะนาํไปจดัสรรตามขอ้ ( ) 

(3) ในส่วนทีเกินจากการจดัสรรในขอ้ ( ) และ ( ) ขา้งตน้ และตงัแต่ปี  เป็นตน้ไปให้นาํไปจดัสรร 

ดงันี 

3.1 ร้อยละ  จะถือเป็นกระแสเงินสดส่วนเกินทีเก็บไวเ้พือสํารองการจ่ายชาํระหนี โดยผูบ้ริหาร

แผนจะตอ้งนาํมาฝากในบญัชีธนาคาร โดยมีวตัถุประสงค์เพือเก็บรักษาไวส้ําหรับสํารองการ

จ่ายชาํระหนีเงินตน้และดอกเบีย ตามงวดการชาํระหนีหรือเป็นกระแสเงินสดส่วนเกินเพือชาํระ

หนีก่อนกาํหนดเพิมเติมเพือเก็บรักษาเงินจาํนวนนี บริษทัฯสามารถกนัเงินจากกระแสเงินสด

ส่วนเกินทีเก็บไวเ้พือสํารองการจ่ายชาํระหนีได้ในจาํนวนไม่เกินกว่าจาํนวนหนีเงินตน้และ

ดอกเบียทีบริษทัฯตอ้งชาํระให้เจา้หนีทุกกลุ่มรวมกนัเป็นระยะเวลาเฉลีย  งวด โดยคาํนวณจาก

จาํนวนเงินตน้และดอกเบียทีตอ้งชาํระของปีปฏิทินถดัจากปีทีคาํนวณกระแสเงินสดส่วนเกินที

สํารองไวมี้จาํนวนเกินกว่าทีกาํหนดดังกล่าว อย่างไรก็ตามหากบริษัทฯ ประสบปัญหาทาง

การเงินจนทาํให้มีความจาํเป็นตอ้งนาํกระแสเงินสดส่วนเกินทีฝากไวใ้นบญัชีธนาคารมาใชเ้พือ

จ่ายชาํระหนีเงินตน้และดอกเบีย ซึงเป็นงวดการผ่อนชาํระหนีรายเดือนตามลาํดับงวดทีจะถึง

กาํหนดชาํระตามทีกาํหนดไว ้หรือมีความประสงคท์ีจะนาํกระแสเงินสดส่วนเกินมาชาํระหนี

ก่อนกาํหนดเพิมเติม หรือนําเงินไปใช้ในกรณีอืนใด บริษัทฯ จะตอ้งพิจารณาถึงเหตุจาํเป็น

ดงักล่าวและนาํเสนอรายละเอียดให้คณะกรรมการเจา้หนีพิจารณาและเห็นชอบ 

3.2 ร้อยละ  นาํไปจดัสรรชาํระหนี ตามสัดส่วนทีกาํหนดไวใ้นแผน ดงันี 

3.2.1  ร้อยละ  นาํมาชาํระหนีเงินตน้ของเจา้หนีกลุ่มที  ตามสัดส่วนภาระหนีสินตน้คงเหลือของ

เจา้หนีแต่ละรายในกลุ่มนัน (Pro rate) ก่อนกาํหนดบริษทัฯ จะไดรั้บการลดภาระหนีดอกเบีย

ระหว่างกาล และดอกเบียตงัพกั ในอัตราร้อยละ  ของภาระหนีดอกเบียระหว่างกาล และ

ดอกเบียตงัพกั ตามทีกาํหนดไวใ้นแผนตามสัดส่วนเงินตน้ทีบริษทัฯ ชาํระคืนจากกระแสเงินสด

ส่วนเกินกบัภาระหนีสินเงินตน้คงคา้ง ณ วนัที ศาลมีคาํสังใหฟื้นฟูกิจการ 

3.2.2  ร้อยละ  นาํมาชาํระหนีเงินตน้ของเจา้หนีกลุ่มที  กลุ่มที  กลุ่มที  กลุ่มที  กลุ่มที  กลุ่มที 

 ตามสัดส่วน ภาระหนีเงินตน้คงเหลือของเจา้หนีแต่ละกลุ่ม และเจา้หนีแต่ละรายในกลุ่มนัน 

(Pro rate) ก่อนกาํหนด 
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โดยผูบ้ริหารแผนจะนาํกระแสเงินสดส่วนเกินมาชาํระหนีก่อนกาํหนดภายใน  วนัหลงันาํส่งรายงาน

กระแสเงินสดส่วนเกิน โดยการหักหนีใหเ้ป็นตามทีไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการเจา้หนี เวน้แต่ 

ในกรณีทีมีเหตุผลและความจาํเป็นทางธุรกิจ และการคงกระแสเงินสดส่วนเกินไวเ้พือประโยชน์และ

ความจาํเป็นในการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ รวมถึงเพือรองรับการขยายตวัทางธุรกิจหรือผลกระทบที

อาจเกิดขึนต่อบริษัทฯ ในกรณีทีความผนัผวนการเปลียนแปลงของราคาเหล็ก หรือเหตุการณ์ทีส่งผล

กระทบต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ ในอนาคตอนัใกล ้หรือในกรณีทีเกิดกาํไรจากสต๊อกเหล็ก หาก

ผูบ้ริหารแผนมีความเห็นว่ายงัไม่ควรนําเงินดังกล่าวมาชาํระหนีก่อนกาํหนด ให้ผูบ้ริหารแผนหารือ

ร่วมกับคณะกรรมการเจ้าหนี เพือขอความเห็นชอบทีจะไม่นํากระแสเงินสดส่วนเกินทังหมดหรือ

บางส่วนในงวดดงักล่าวมาชาํระหนีก่อนกาํหนด หรือนาํไปรวมคิดคาํนวณในรอบถดัไป แลว้พิจารณาว่า

จะนาํมาชาํระหนีทงัหมดหรือบางส่วน หรือนําไปคาํนวณกบักระแสเงินสดส่วนเกินในรอบถดัๆไปอีก

ได้ โดยบริษทัฯจะตอ้งจดัทาํงบประมาณรายครึงปี (เป็นอย่างน้อย) ตลอดจนชีแจงถึงเหตุผลและความ

จาํเป็นทีจะตอ้งนาํกระแสเงินสดส่วนเกินไปใชห้มุนเวียนในกิจการ 

 
7. ผลสําเร็จของแผน 

 

7.1  บริษทัไดช้าํระหนีเงินตน้คงคา้งใหแ้ก่เจา้หนีทุกรายตามแผนฟืนฟูกิจการ ในจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 25 

ของภาระหนีเงินตน้คงคา้งทีบริษทัตอ้งจ่ายชาํระตามแผน และ 

 

7.2  บริษทัไดรั้บเงินลงทุนใหม่จากผูร่้วมลงทุนมาชาํระหนี เป็นผลให้ส่วนของผูถื้อหุ้นในงบการเงินเป็นบวก 

หรือ 

 

7.3  มีการแปลงหนีเป็นทุนตามแผนฟืนฟูกิจการ และทาํใหส่้วนของผูถื้อหุ้นในงบการเงินเป็นบวก 

 
แผนฉบับที่ 2 
 

แกไ้ขขอ้ 5.1 ขา้งตน้ โดยปรับปรุงเป็น  

“7.1  บริษทั ไดช้าํระหนีเงินตน้คงคา้งให้แก่เจา้หนีทุกรายตามแผนฟืนฟูกิจการ ซึงรวมถึงกรณีทีเจา้หนีได้รับ

ชาํระหนีดว้ยการแปลงหนีเป็นทุน ครังที 1 และครังที 2 ในจาํนวนรวมกนัไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 25 ของภาระ

หนีเงินตน้คงคา้งทีบริษทัตอ้งจ่ายชาํระหนีตามแผน และ” 
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       คํารองเสนอขอแกไขแผน คร้ังที่ 2 
 

           ยกเลิกขอ้ความเดิมในขอ้ 17.1 หนา้ 74 ของแผน และใหใ้ชข้อ้ความดงัต่อไปนีแทน 

"แผนฟืนฟูกิจการมีระยะเวลาในการดาํเนินการ  ปี นบัตงัแต่วนัทีศาลมีคาํสงัเห็นชอบดว้ยแผน ในกรณีที

การดาํเนินการตามแผนนียงัไม่บรรลุผลสําเร็จตามขอ้ .  ของแผน ภายในระยะเวลา  ปี ผูบ้ริหารแผน

สามารถดาํเนินการขอแกไ้ขแผน โดยขอขยายกาํหนดระยะเวลาดาํเนินการตามแผนตามวิธีการทีกาํหนด

ไวใ้น พ.ร.บ. ลม้ละลาย" 

 

8. การชําระหน้ีตามกลุมของเจาหน้ี 
 

       คํารองเสนอขอแกไขแผน คร้ังท่ี 2       
 

เพมิเติมขอ้ความดงัต่อไปนี เป็นวรรคสุดทา้ยของขอ้ . .  หนา้  ของแผน 

"อยา่งไรก็ตาม ภายหลงัจากทีศาลไดมี้คาํสังเห็นชอบดว้ยคาํร้องเสนอขอแกไ้ขแผน ครังที  แลว้ ให้สิทธิ

แก่เจา้หนีกลุ่มที  ทงัสามราย และผูบ้ริหารแผนสามารถตกลงร่วมกนัเพือแปลงหนีสกุลเงินตา่งประเทศ

ทงัเงินตน้และดอกเบียเป็นสกุลเงินบาท โดยกาํหนดวนัทีแปลงหนีและกาํหนดวนัทีใช้อ้างอิง อตัรา

แลกเปลียนในการแปลงหนีสกุลเงินต่างประเทศทังเงินตน้และดอกเบียเป็นสกุลเงินบาท ซึงสามารถ

กาํหนดการแปลงหนีทงัจาํนวนหรือเพียงบางส่วนในสัดส่วนหนีเดียวกนัของเจา้หนีกลุ่มที  ทุกราย และ

การอา้งอิงอตัราแลกเปลียนให้ ใช้อตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศตามอตัราขายถวัเฉลียของสกุล

เงินตรานันๆ ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วนัทีซึงเจ้าหนีกลุ่มที  ทังสามราย และ

ผูบ้ริหารแผนไดก้าํหนดร่วมกนัต่อไป โดยอตัราแลกเปลียนทีจะเลือกใช้อา้งอิงดงักล่าวจะตอ้งเป็นวนั

ภายหลงัจากทีศาลไดมี้คาํสังเห็นชอบดว้ยคาํร้องเสนอขอแกไ้ขแผน ครังที  เป็นตน้ไปแลว้ ทงันี เจา้หนี

กลุ่มที  ยงัคงไดรั้บชาํระหนีตามจาํนวนและกาํหนดเดิม ตามเอกสารแนบทา้ยหมายเลข  ของแผน" 

 

9. บทนิยาม 
 

       คํารองเสนอขอแกไขแผน คร้ังท่ี 2 
 

 เพิมเติมคาํนิยามในขอ้ .  คาํว่า “คาํร้องเสนอขอแกไ้ขแผน ครังที  "ต่อทา้ย นิยามคาํว่า "คาํสังถึงทีสุด

ใหไ้ดรั้บชาํระหนี" ในหนา้ที  ของแผน ดวัยขอ้ความดงัต่อไปนี 

"คาํร้องเสนอขอแกไ้ขแผน ครังที  : ขอ้เสนอขอแกไ้ขแผนของผูบ้ริหารแผน ตามคาํร้องฉบบัลงวนัที  

กนัยายน  ซึงเป็นคาํร้องทีผูบ้ริหารแผนขอขยายระยะเวลาดาํเนินการตามแผนจากระยะเวลา  ปี เป็น 

 ปี รวมทงัแกไ้ขในประเด็นอืนๆ และคาํร้องขอแกไ้ขเพมิเติมคาํร้องดงักล่าว (หากมี)" 
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ความคบืหน้าในการดาํเนนิการตามแผนฟืนฟกูจิการ สําหรับปีสินสุด 31 ธันวาคม 2564 และ 2563  

 

สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัไดช้าํระหนีแก่เจา้หนีตามแผนฟืนฟูกิจการ เป็นเงินตน้ตามแผนฟืนฟู

จาํนวน 157.6 ลา้นบาท กระแสเงินสดส่วนเกิน จาํนวน 300 ลา้นบาท และดอกเบียจาํนวน 68.2 ลา้นบาท รวมเป็น

เงินทงัสิน 525.8 ลา้นบาท   

 
สาํหรับปีสินสุดวนัที  ธนัวาคม  บริษทัไดช้าํระหนีแก่เจา้หนีตามแผนฟืนฟูกิจการ เป็นเงินตน้ตามแผนฟืนฟู

จาํนวน .  ลา้นบาท และดอกเบียรวม .  ลา้นบาท รวมเป็นเงินทงัสิน .  ลา้นบาท ทงันีบริษทัมิไดช้าํระหนี 

ตังแต่เดือนมีนาคม 2563 จนถึงกุมภาพันธ์ 2564 ตามคาํร้องขอแก้ไขแผน (“แผนฉบับ ที  2”) และต่อมาศาล

ลม้ละลายกลางเห็นชอบแผนเมือวนัที  กนัยายน   

 

ผูเ้จา้หนีกลุ่มที  จะไดรั้บสิทธิรับเงินจากการขายทรัพยสิ์นทีเป็นหลกัประกนัจากกระบวนการชาํระบญัชีของบริษทั 

สหวิริยาสตีลอินดสัตรี ยูเค จาํกดั ผูช้าํระบญัชีของ บริษทั สหวิริยาสตีลอินดสัตรี ยเูค จาํกดัไดม้ีการขายทรัพยสิ์นที

เป็นหลกัประกัน และไดส่้งเงินให้แก่เจ้าหนีกลุ่มที 4 ทงัจาํนวน ตามแผนฟืนฟูกิจการจะให้นาํเงินดังกล่าวมาลด

จาํนวนผอ่นชาํระหนีเงินตน้ในงวดทา้ยสุดยอ้นขึนไปตามลาํดบั ในปี 2564 บริษทัไดรั้บหลกัฐานการลดภาระหนีจาก

เจา้หนีกลุ่มที 4 ทาํให้ภาระหนีตามกฎหมายของบริษทัลดลงตามจาํนวนทีเจา้หนีไดรั้บเงิน จาํนวนเงิน 18.8 ลา้น

เหรียญสหรัฐ เป็นมูลคา่ 586.3 ลา้นบาท โดยบริษทัรับรู้การลดลงของภาระหนีคาํประกนัจากกระบวนการชาํระบญัชี

ของเจา้หนีกลุ่มที  ในงบกาํไรขาดทุนทงัจาํนวน 

 

ปัจจุบนักระบวนการชาํระบญัชียงัไม่แลว้เสร็จ ดงันันภาระหนีจากการประกนัสิงแวดลอ้ม จาํนวน 31 ลา้นเหรียญ

สหรัฐ ยงัคงมีอยูซึ่งบริษทัฯ ไม่ไดบ้นัทึกภาระหนีดงักล่าวเป็นหนีตามแผนฟืนฟูกิจการ โดยไดเ้ปิดเผยตามหมายเหตุ

ขอ้ 33 

 

ในปี 2558 ผูใ้ห้กูย้ืมรายใหญ่ไดเ้รียกร้องการชาํระเงินโดยทนัทีจากยอดเงินกูย้มืคงเหลือจาํนวน 788 ลา้นเหรียญสหรัฐ 

และ 1 ลา้นปอนด์สเตอร์ลิง ตามลาํดับ (เทียบเท่ากบั 28,384 ลา้นบาท และ 46 ลา้นบาท ตามลาํดบั) และยอดเงินบาท

จาํนวน 1.6 ลา้นบาทกับบริษทั สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จาํกดั และในเวลาต่อมาผูใ้ห้กูย้ืมรายใหญ่ยงัขอให้บริษทั

รับผิดชอบต่อมูลหนีในฐานะผูค้าํประกนัเงินกูยื้มมีผลให้บริษทัไม่สามารถดาํรงอตัราส่วนทางการเงิน และไม่ไดจ่้าย

ชาํระคืนเงินตน้และดอกเบียทีถึงกาํหนดจ่ายชาํระกบัธนาคาร โดยผูใ้ห้กูร้ายใหญ่ของบริษทัไดเ้รียกร้องการชาํระเงิน

กูยื้มทงัหมดในทนัที เหตุการณ์ดังกล่าวเป็นเหตุให้คณะกรรมการบริษทัอนุมัติให้บริษทัยืนความจาํนงเพือขอฟืนฟู

กิจการต่อศาลล้มละลายกลางเมือวนัที 1 ตุลาคม 2558 อันเป็นผลมาจากแผนฟืนฟูกิจการทีได้รับอนุมัติจากศาล

ลม้ละลายกลางเมือวนัที 15 ธันวาคม 2559 เงินกูย้ืมระยะยาวทงัหมดจากสถาบนัการเงิน ประมาณการหนีสินจากการ

เป็นผูค้าํประกนั และเจา้หนีอืนภายใตแ้ผนฟืนฟูกิจการรวมเป็นส่วนหนึงของแผนฟืนฟูกิจการ ทงันีการจดัประเภทของ

เงินกูยื้ม ประมาณการหนีสิน เจา้หนีอืนและดอกเบียคา้งจ่ายภายใตแ้ผนฟืนฟูกิจการ เป็นไปตามแผนการชาํระหนีที

ระบุในแผนฟืนฟกิูจการ  
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การจดัเกบ็เงินจากลูกหนีซึงเป็นบริษัททีเกยีวข้องกนั 

 

ตามแผนฟืนฟู กิจการบริษัทต้องติดตามหนีของ บริษัท บี .เอส.เมทัล จ ํากัด และ บริษัท สหวิริยาพาณิชย ์ 

คอปอเรชนั จาํกดั กาํหนดให้เก็บเงินจากลูกหนีดงักล่าวเพือชาํระหนีเดิมปีละไม่ตาํกวา่ 300 ลา้นบาท และลูกหนีทงั

สองรายจะตอ้งชาํระหนีคงคา้งทงัหมด (ทงัหนีเดิมและหนีใหม่) แก่บริษทัฯ ให้เสร็จสินภายใน 7 ปี นบัตงัแต่ปี 2560 

เป็นตน้ไป โดยภายในสินปี 2563 จะตอ้งมีจาํนวนหนีคงเหลือ (ทงัหนีเดิมและหนีใหม่) รวมกนัไม่เกินกว่า 2,640 

ลา้นบาท และภายในสินปี 2564 จะตอ้งมีจาํนวนคงเหลือ (ทงัหนีเดิมและหนีใหม่) รวมกนัไม่เกิน 1,760 ลา้นบาท 

และได้กาํหนดให้บริษัทเสนอแนวทาง การชําระหนีและแนวทางการแก้ไขปัญหาของลูกหนีดังกล่าวให้แก่

คณะกรรมการเจา้หนีเห็นชอบ 

 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ยอดหนีของลูกหนีสองรายมีจาํนวน 3,365.6 ลา้นบาท และ 3,497.9 ลา้นบาท 

ตามลาํดบั บริษทัฯ ไดรั้บชาํระหนีในปี   จาํนวนรวม 132.3 ลา้นบาท และบริษทัฯ โอนกลบับญัชีค่าเผือหนี

สงสัยจะสูญดว้ยจาํนวนเงินเท่ากนั หนีส่วนทีเหลือบริษทัฯ ไดต้งัสํารองค่าเผือผลขาดทุนดา้นเครดิตแลว้ทงัจาํนวน 

การไดรั้บชาํระหนี และหนีคงเหลือไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดตามแผนฟืนฟกิูจการ ทงันีเหตุการณ์ดงักล่าวยงัไม่ถือวา่

เป็นเหตุผิดนัดชาํระหนี เนืองจากคณะกรรมการเจา้หนียงัมิไดมี้หนงัสือแจง้ถึงการผิดนดัดงักล่าว โดยปัจจุบนับริษทั

อยู่ระหว่างการติดตามหนีดงักล่าว และบริษทัฯ เสนอแนวทางการชาํระหนีคงคา้งของลูกหนีทงัสองราย และการ

แกไ้ขปัญหาทีเกิดขึนกบัลูกหนีทงัสองรายใหค้ณะกรรมการเจา้หนีพจิารณาเห็นชอบ ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งการพิจารณา

เห็นชอบจากคณะกรรมการเจา้หนี  

 

27. ทุนเรือนหุน 
 
รายการเคลือนไหวของทุนเรือนหุน้สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีดงันี  
 
 มูลคา่หุน้

ต่อหุ้น 
 2564 2563 

 จาํนวนหุน้ จาํนวนเงิน จาํนวนหุน้ จาํนวนเงิน 

 (บาท) (พันหุน)  (พันบาท) (พันหุน)  (พนับาท) 
ทุนจดทะเบยีน      

หุนสามัญ      

ณ วนัที 1 มกราคม 1 11,113,018 11,113,018 11,113,018 11,113,018 

- ไม่มีการเปลียนแปลง  - - - - 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 1 11,113,018 11,113,018 11,113,018 11,113,018 
      
ทุนทีออกและชําระแล้ว      

หุนสามัญ      

ณ วนัที 1 มกราคม  11,113,018 11,113,018 11,113,018 11,113,018 

- ไม่มีการเปลียนแปลง  - - - - 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 1 11,113,018 11,113,018 11,113,018 11,113,018 
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28. สวนงานดําเนินงาน 
 

กลุ่มบริษทัมี 3 ส่วนงานทีรายงาน ดงัรายละเอียดขา้งล่าง ซึงเป็นหน่วยงานธุรกิจทีสําคญัของกลุ่มบริษทั หน่วยงาน

ธุรกิจทีสาํคญันีผลิตสินคา้และให้บริการทีแตกต่างกนั และมีการบริหารจดัการแยกต่างหาก เนืองจากใชเ้ทคโนโลยี

และกลยทุธ์ทางการตลาดทีแตกต่างกนั  ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานสอบทานรายงานการจดัการ

ภายในของแต่ละหน่วยงานธุรกิจทีสาํคญัอยา่งนอ้ยทุกไตรมาส การดาํเนินงานของแต่ละส่วนงานทีรายงานของกลุ่ม

บริษทัโดยสรุปมีดงันี  

 

สวนงานธุรกิจ 
 

ส่วนงาน 1  การผลิตเหล็กแผน่รีดร้อน 

ส่วนงาน 2  การบริการซ่อมบาํรุง 

ส่วนงาน 3  การบริการท่าเรือนาํลึก 

 

ขอ้มูลผลการดาํเนินงานของแต่ละส่วนงานทีรายงานไดร้วมอยูด่งัขา้งล่างนี ผลการดาํเนินงานวดัโดยใชก้าํไรก่อนภาษีเงิน

ได้ของส่วนงาน ซึงนําเสนอในรายงานการจดัการภายในและสอบทานโดยผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงาน

ของกลุ่มบริษทั  ผูบ้ริหารเชือว่าการใช้กาํไรก่อนภาษีเงินไดใ้นการวดัผลการดาํเนินงานนนัเป็นขอ้มูลทีเหมาะสมในการ

ประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงานและสอดคลอ้งกบักิจการอืนทีดาํเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกนั 
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ขอมูลเก่ียวกบัสวนงานที่รายงาน 
 
ขอ้มูลรายไดแ้ละกาํไร (ขาดทุน) ของส่วนงานสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีดงัตอ่ไปนี 

 

      หน่วย : พนับาท 

 การผลิตเหล็กแผนรีดรอน การบริการซอมบํารุง การบริการทาเรือนํ้าลึก ตัดรายการบัญชีระหวางกัน รวม 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

           

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 34,737,089 17,681,506 371,804 325,015 204,572 118,389 - - 35,313,465 18,124,910 

รายไดร้ะหว่างส่วนงาน 3,866 - 265,434 283,791 64,151 35,752 (333,451) (319,543) - - 

กาํไร (ขาดทุน) ตามส่วนงาน           

   ก่อนหกัภาษี (630,603) 433,496 (28,108) 12,854 102,875 (5,728) 75,697 (73,016) (480,139) 367,606 

สินทรัพยต์ามส่วนงานทีรายงาน  

ณ วนัที 31 ธันวาคม 22,042,973 18,587,799 359,299 360,414 1,195,715 1,213,465 (319,352) (481,851) 23,278,635 19,679,827 

หนีสินตามส่วนงานทีรายงาน  

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 38,152,545 34,065,706 196,134 174,774 79,968 69,601 (78,530) (109,234) 38,350,117 34,200,847 
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ส่วนงานภูมิศาสตร์ 

 

ส่วนงาน 1  มีการจดัการ การผลิต และสาํนกังานในประเทศไทย 

ส่วนงาน 2 และ 3  มีการดาํเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศไทยเท่านัน ไม่มีรายไดจ้ากต่างประเทศหรือสินทรัพยใ์น

ตา่งประเทศทีมีสาระสาํคญั 

 

ในการนาํเสนอการจาํแนกส่วนงานภูมิศาสตร์ รายไดต้ามส่วนงานแยกตามทีตงัทางภูมิศาสตร์ของลูกคา้  สินทรัพย์

ตามส่วนงานแยกตามสถานทีตงัทางภูมิศาสตร์ของสินทรัพย ์

 

ข้อมูลเกยีวกบัส่วนงานภูมิศาสตร์ 

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

รายได     

ไทย 34,681,021 17,928,655 34,116,156 17,496,802 

ตา่งประเทศ 632,444 196,255 624,799 184,704 

รวม 35,313,465 18,124,910 34,740,955 17,681,506 
 

ลูกค้ารายใหญ่ 

 

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2564 รายได้จากลูกคา้ 2 รายจากส่วนงาน 1 ของกลุ่มบริษัท จาํนวนเงินรวม 

11,885 ลา้นบาท (2563 : 2 ราย จํานวน 7,502 ลานบาท)  
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29. คาใชจายตามลักษณะ 
    หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

การเปลียนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูปและ              

งานระหวา่งทาํ 2,005,779 1,217,875 2,031,188 1,240,282 

วตัถุดิบและวสัดุสินเปลืองใชไ้ป 30,901,259 14,794,820 30,656,854 14,584,316 

คา่ใชจ้่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนกังาน 1,234,941 1,088,284 941,906 793,141 

คา่นาํมนัเชือเพลิงและพลงังานไฟฟ้า 651,048 533,588 643,043 525,866 

คา่เสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 750,582 649,485 642,988 540,841 

คา่ซ่อมบาํรุง 229,304 204,672 219,662 196,933 

คา่ขนส่ง 476,152 357,303 476,152 357,303 

คา่ธรรมเนียมวิชาชีพ 182,422 286,118 161,591 162,802 

คา่ใชจ้่ายขนัตาํทตีอ้งจ่ายตามสัญญา                     

เช่าดาํเนินงาน 13,826 19,768 13,826 13,740 

ผลขาดทุนดา้นเครดิต 17,879 1,243 17,817 1,243 

คา่โฆษณาและประชาสมัพนัธ์ 7,008 9,751 7,008 9,751 

ขาดทุนจากมูลคา่สินคา้คงเหลือลดลง  

(กลบัรายการ) 460,190 (538,518) 460,190 (538,518) 

ขาดทุนจากสัญญาทีสร้างภาระ  92,700 12,291 92,700 12,291 
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30.  ภาษีเงินได 
 

ภาษเีงินได้ทรัีบรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 

    หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ภาษีเงินไดของปปจจุบัน      

สาํหรับปีปัจจุบนั  (21,743) - - - 

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี      

การเปลียนแปลงของผลตา่งชวัคราว    5,322 9,821 (1,062) (853) 

รวม(คาใชจาย)รายไดภาษีเงนิได (16,421) 9,821 (1,062) (853) 
 

การกระทบยอดเพอืหาอตัราภาษทีีแท้จริง 

    หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม 

 2564 2563 

 อตัราภาษี จาํนวนเงิน อตัราภาษี จาํนวนเงิน 

 (รอยละ)  (รอยละ)  

กาํไร(ขาดทนุ) ก่อนภาษีเงินได ้  (480,139)  367,607 
จาํนวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20 (96,028) 20 73,521 

รายไดท้ีไม่ตอ้งเสียภาษี    (20,220)  (9,431) 

คา่ใชจ้่ายตอ้งหา้มทางภาษี  537,545  66,902 

คา่ใชจ้่ายทางภาษีหกัไดเ้พิมสองเท่า  (63)  (7,303) 

สินทรัพยแ์ละหนีสินภาษีเงินไดที้ไม่ไดบ้นัทึก

ระหวา่งปี  (16,421)  9,821 

ภาษีปีก่อนทีบนัทึกตาํ(สูง)ไป  -  (3,819) 

ขาดทุนทางภาษียกมา  (422,310)  (119,870) 

รวม (16,421) 9,821 
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    หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 

 อตัราภาษี จาํนวนเงิน อตัราภาษี จาํนวนเงิน 

 (รอยละ)  (รอยละ)  

กาํไร(ขาดทนุ) ก่อนภาษีเงินได ้  (630,603)  433,496 
จาํนวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20 (126,121) 20 86,699 

รายไดท้ีไม่ตอ้งเสียภาษี    (20,220)  (9,431) 

คา่ใชจ้่ายตอ้งหา้มทางภาษี  542,076  42,602 

สินทรัพยแ์ละหนีสินภาษีเงินไดที้ไม่ไดบ้นัทึก

ระหวา่งปี  (1,062)  (853) 

ขาดทุนทางภาษียกมา  (395,735)  (119,870) 

รวม (1,062) (853) 
 

การรับรู้ภาษีเงินไดขึ้นอยูก่ับการประมาณการทีดีทีสุดของฝ่ายบริหารเกียวกบัอตัราภาษีเงินไดป้ระจาํปีถัวเฉลีย   

ถ่วงนําหนักทีคาดไวส้ําหรับปีทีใช้กับรายได้ก่อนภาษีของปี อัตราภาษีเงินได้ทีแท้จริงของกลุ่มบริษัทได้รับ

ผลกระทบจากปัจจยัดงัต่อไปนี 

 

 ขาดทุนทางภาษีและผลแตกต่างชัวคราวทีเกิดขึนในระหว่างปี ซึงสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีไม่ไดรั้บ

การบนัทึก เนืองจากฝ่ายบริหารพจิารณาว่าไม่มีแนวโนม้ทีกาํไรสุทธิทางภาษีในอนาคตจะสามารถนาํมาใชไ้ด ้

 กาํไรสุทธิบางส่วนของกลุ่มบริษัท ซึงเกิดจากธุรกรรมทีได้รับการส่งเสริมการลงทุน โดยกาํไรสุทธิของ

ธุรกรรมดงักล่าวไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งเสียภาษีเงินได ้

 ขาดทุนของบริษทัย่อยบางแห่งของกลุ่มบริษทั ซึงไม่สามารถจะนาํมาสุทธิกบักาํไรของบริษทัย่อยแห่งอืนๆ 

ของกลุ่มบริษทัในการคาํนวณภาษีเงินได ้

 

31. กําไร (ขาดทุน) ตอหุน   
 

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขนัพนืฐาน 

 

กาํไร(ขาดทุน) ต่อหุ้นขนัพืนฐานสําหรับปี คาํนวณจากกาํไร(ขาดทุน)สําหรับปีทีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นสามญัของ

บริษทัและจาํนวนหุน้สามญัทีออกจาํหน่ายแลว้ระหวา่งปีโดยวิธีถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั  
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สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 แสดงการคาํนวณดงันี 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

กําไร(ขาดทุน) สําหรับปที่เปนสวนของผูถือ
หุนของบริษัท (พนับาท) (496,560) 376,347 (631,665) 432,643 

จาํนวนหุน้สามญัทีออก ณ วนัที 1 มกราคม 11,113,018 11,113,018 11,113,018 11,113,018 

ผลกระทบจากหุน้ทีออกจาํหน่ายในระหวา่งปี - - - - 

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

กําไร(ขาดทุน) ตอหุนขั้นพ้ืนฐาน (บาท) (0.05) 0.03 (0.06) 0.04 
 
32. สิทธิประโยชนจากการสงเสริมการลงทุน   

 

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนอนุมัติให้กลุ่มบริษทัได้รับสิทธิประโยชน์หลายประการในฐานะผูไ้ด้รับการ

ส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบญัญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 เกียวกบั (1) ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนและเหล็ก

แผ่นรีดร้อนเคลือบนาํมัน (2) บริการขนถ่ายสินคา้สําหรับเรือเดินทะเล (3) บริการเรือกาํลงัสูง (4) ผลิตเครืองจกัร

และอุปกรณ์สําหรับงานอุตสาหกรรม ชินส่วนเครืองจักรกล การซ่อมแซมและปรับปรุงอุปกรณ์เครืองจักร

อตุสาหกรรม และโครงสร้างโลหะสาํหรับงานอุตสาหกรรม 

 

ซึงพอสรุปสาระสาํคญัไดด้งันี  

 
(ก) ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรับเครืองจกัรทีไดรั้บอนุมติัโดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุ 

 
(ข) ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรับวตัถุดิบและวสัดุทีจาํเป็นทีนาํเขา้มา 

 

(ค) ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสําหรับกาํไรสุทธิทีไดจ้ากการประกอบกิจการการจาํหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อน 

และเหล็กแผ่นรีดร้อนเคลือบนาํมันรวมกันไม่เกิน 1.6 ลา้นตนั ต่อปี เป็นระยะเวลา 8 ปี นับตงัแต่วนัทีเริมมี

รายไดจ้ากการประกอบกิจการนนั (วนัที 13 พฤษภาคม 2547) 

 

(ง) ได้รับยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกาํไรสุทธิทีไดจ้ากการประกอบกิจการทีไดรั้บการส่งเสริมรวมกัน 

ไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุน ไม่รวมค่าทีดินและทุนหมุนเวียนเป็นระยะเวลา 8 ปี นับตังแต่วนัทีเริมมี

รายไดจ้ากการประกอบกิจการนัน (14 พฤศจิกายน 2549) ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลทีได้รับยกเวน้ดงักล่าวมีจาํนวน

ไม่เกิน 1,146 ลา้นบาท ทงันี จะปรับเปลียนตามจาํนวนเงินลงทุนโดยไม่รวมค่าทีดินและทุนหมุนเวียนทีแทจ้ริง

ในวนัเปิดดาํเนินการตามโครงการทีไดรั้บการส่งเสริมและไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้สําหรับเครืองจักรตามที

คณะกรรมการอนุมติั 
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(จ) ได้รับยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกาํไรสุทธิทีไดจ้ากการประกอบกิจการทีไดรั้บการส่งเสริมรวมกัน 

ไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุน ไม่รวมค่าทีดินและทุนหมุนเวียนเป็นระยะเวลา 8 ปี นับตงัแต่วนัทีมีรายได้

จากการประกอบกิจการนนั (วนัที 4 กรกฎาคม 2555) ภาษีเงินได้นิติบุคคลทีไดรั้บการยกเวน้ดงักล่าวมีจาํนวน

ไม่เกิน 300 ลา้นบาท ทงันี จะปรับเปลียนตามจาํนวนเงินลงทุนโดยไม่รวมค่าทีดินและทุนหมุนเวียนทีแทจ้ริง

ในการเปิดดาํเนินงานตามโครงการทีไดรั้บการส่งเสริม 

 

(ฉ) ได้รับยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกาํไรสุทธิทีไดจ้ากการประกอบกิจการทีไดรั้บการส่งเสริมรวมกัน 

ไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุน ไม่รวมค่าทีดินและทุนหมุนเวียนเป็นระยะเวลา 8 ปี นับตังแต่วนัทีเริม 

มีรายได้จากการประกอบกิจการนัน ภาษีเงินได้นิติบุคคลทีได้รับการยกเวน้ดังกล่าวมีจํานวนไม่เกิน 167 

ลา้นบาท ทงันีจะปรับเปลียนตามจาํนวนเงินลงทุนโดยไม่รวมค่าทีดินและทุนหมุนเวียนทีแทจ้ริงในวนัเปิด

ดาํเนินการตามโครงการทีไดรั้บการส่งเสริม 
 

เนืองจากเป็นกิจการทีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน กลุ่มบริษทัจะตอ้งปฏิบติัตามเงือนไขและขอ้กาํหนดตามทีระบุไว้

ในบตัรส่งเสริมการลงทุน 

 

รายไดท้ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนและทีไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม สรุปได้

ดงันี 

 

      หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม 
 2564 2563 

 
 

กิจการทีไดรั้บ 

การส่งเสริม 

กิจการทีไม่ได้

รับการส่งเสริม รวม 

กิจการทีไดรั้บ 

การส่งเสริม 

กิจการทีไมไ่ด้

รับการส่งเสริม 

 

รวม 

       

ขายและบริการต่างประเทศ - 632,444 632,444 - 196,255 196,255 

ขายและบริการในประเทศ - 35,014,472 35,014,472 - 18,248,198 18,248,198 

ตดัรายการระหว่างกนั - (333,451) (333,451) - (319,543) (319,543) 

รวมรายได - 35,313,465 35,313,465 - 18,124,910 18,124,910 
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      หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2564 2563 

 
 

กิจการทีไดรั้บ 

การส่งเสริม 

กิจการทีไม่ได้

รับการส่งเสริม รวม 

กิจการทีไดรั้บ 

การส่งเสริม 

กิจการทีไม่ได้

รับการส่งเสริม 

 

รวม 

       

ขายและบริการต่างประเทศ - 624,799 624,799 - 184,704 184,704 

ขายและบริการในประเทศ - 34,116,156 34,116,156 - 17,496,802 17,496,802 

รวมรายได - 34,740,955 34,740,955 - 17,681,506 17,681,506 
       

 
33. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น 
 

    หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ภาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุน     

สัญญาทียงัไม่ได้รับรู้     
เครืองจกัรและอุปกรณ์ 155 59 289 135 

รวม 155 59 289 135 
 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีรายจ่ายฝ่ายทุนจาํนวน 100 ลา้นบาท  0.4  ลา้นเหรียญสหรัฐและจาํนวน 1.1 

ลา้นยโูร (31 ธันวาคม 2563 : จํานวน 37 ลานบาท 0.5 ลานเหรียญสหรัฐและจํานวน 0.2  ลานยูโร) ที่เกี่ยวของกับ
การซื้อและติดต้ังเครื่องจักรและอุปกรณ 
 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัมีรายจ่ายฝ่ายทุนจาํนวน 234 ลา้นบาท 0.4 ลา้นเหรียญสหรัฐและจาํนวน 1.1 ลา้นยู

โร (31 ธันวาคม 2563 : จํานวน 113 ลานบาท 0.5 ลานเหรียญสหรัฐและจํานวน 0.2 ลานยูโร)  ที่เก่ียวของกับการซื้อ
และติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ  
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ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีจาํนวนเงินขนัตาํทีตอ้งจ่ายในอนาคตทงัสินภายใตส้ญัญาเช่าทีดินดงันี 

 

    หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ภาระผูกพนัจากสัญญาเช่าดาํเนินงาน     

    ทียกเลิกไม่ได้     

ภายในระยะเวลาหนึงปี 0.56 0.30 0.21 0.23 

ระยะเวลามากกวา่หนึงปีถึงหา้ปี 0.14 0.21 - - 

รวม 0.70 0.51 0.21 0.23 
     

ภาระผูกพนัอนืๆ     

สัญญาซือวตัถุดิบ 4,721 821 4,721 821 

เลตเตอร์ออฟเครดิต 32 - - - 

สัญญาอืนๆ 636 312 664 297 

รวม 5,389 1,133 5,385 1,118 
 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัอืนจากการทาํสัญญาซืออะไหล่และวสัดุ อุปกรณ์และสัญญา

ซ่อมบาํรุงเป็นจาํนวน 341.4 ลา้นบาท จาํนวน 3.3 ลา้นเหรียญสหรัฐ จาํนวน 3.9 ลา้นยูโร จาํนวน 0.6 ลา้นปอนด์

สเตอร์ลิง และจาํนวน 11.1 ลา้นเยนญีปุ่ น (31 ธันวาคม 2563: จํานวน 219 ลานบาท จํานวน 1 ลานเหรียญสหรัฐ 
จํานวน 1.5 ลานยูโร จํานวน 0.1 ลานปอนดสเตอรลิง และจํานวน 8.2 ลานเยนญี่ปุน) 
 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564 บริษทัมีภาระผูกพนัอืนจากการทาํสัญญาซืออะไหล่และวสัดุอุปกรณ์และสัญญาซ่อม

บาํรุงเป็นจาํนวน 370.1 ลา้นบาท จาํนวน 3.3 ลา้นเหรียญสหรัฐ จาํนวน 3.9  ลา้นยโูร จาํนวน 0.6 ลา้นปอนดส์เตอร์

ลิง และจาํนวน 11.1 ลา้นเยนญีปุ่ น (31 ธันวาคม 2563: จํานวน 203.4 ลานบาท จํานวน 1 ลานเหรียญสหรัฐ จํานวน 
1.5 ลานยูโร จํานวน 0.1 ลานปอนดสเตอรลิง และจํานวน 8.2 ลานเยนญี่ปุน) 
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หนสิีนทีอาจเกดิขนึ 

 

ก) ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษัทมีหนีสินทีอาจเกิดขึนจากการทีธนาคารได้ออกหนังสือ 

คาํประกนั ในเรืองดงัต่อไปนี 

 

    หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

     

การใชไ้ฟฟ้า 107 107   104 104 

การประกนัผลงาน 80 78 49 34 

อืนๆ 11 11 - - 

รวม 198 196 153 138 
 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษัทมีหนังสือคาํประกนัทีออกโดยธนาคารในนามบริษัทและ

บริษทัยอ่ย ซึงเกียวเนืองกบัภาระผูกพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจของกลุ่มบริษทั ซึงประกอบดว้ย 

หนงัสือคาํประกนัเพือคาํประกนั  
 

 การจดัตงัทาํเนียบท่าเทียบเรือและโรงพกัสินคา้ให้ไวแ้ก่กรมศุลกากรจาํนวน 11 ลา้นบาท (31 ธันวาคม
2563 : จํานวน 11 ลานบาท)  

 การปฏิบติังานตามสัญญาจาํนวน 80 ลา้นบาท  (31 ธันวาคม 2563: จํานวน 78 ลานบาท)  
 การใชไ้ฟฟ้าจาํนวน 107 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2563: จํานวน 107 ลานบาท)   

 

ข) ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564 บริษทัมีหนีสินทีอาจเกิดขึนจากการคาํประกนัตามสัญญาและค่าเสียหายตามสญัญา

เป็นจํานวนเงิน 31 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยมีเงือนไขว่าบริษัทต้องชําระก็ต่อเมือเกิดความเสียหายด้าน

สิงแวดลอ้มและเป็นไปตามเงือนไขความรับผิดชอบดา้นสิงแวดลอ้มตามสัญญาซือขายโรงถลุงเหล็กและผลิต

เหล็กกลา้ครบวงจร ฉบบัลงวนัที 24 กุมภาพนัธ์ 2554  
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ข้อพพิาทและคดคีวาม   

 

ที่ดินในจังหวัดประจวบคีรีขันธ 
 

ก) เมือวนัที 9 กรกฎาคม 2553 สํานักงานทีดินจังหวดัประจวบคีรีขนัธ์ สาขาบางสะพานได้เรียกให้บริษทัและ

บริษทัยอ่ยทาํการส่งหนงัสือรบัรองการทาํประโยชน์ (น.ส. 3 ก.) (“หนงัสือรับรอง”) ของบริษทัและบริษทัยอ่ย

แห่งหนึงจาํนวนหลายแปลง (มูลค่ารวม 123.1 ลา้นบาทของบริษทั และ 187.6 ลา้นบาทของบริษทัยอ่ย)เพอืทาํ

การยกเลิก ต่อมาสาํนกังานทีดินจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ สาขาบางสะพานไดอ้อกประกาศการดาํเนินการออก

ใบแทนหนังสือรับรองการทาํประโยชน์ (น.ส. 3 ก.) บริษทัและบริษทัยอ่ยไดย้นืฟ้องเจา้พนักงานทีดินจงัหวดั

ประจวบคีรีขนัธ์ สาขาบางสะพาน  ต่อศาลปกครองกลาง เพือขอให้ศาลปกครองกลางมีคาํพิพากษาเพิกถอน

การออกประกาศ พร้อมกนันีบริษทัและบริษทัย่อยยงัไดย้ืนคาํร้องขอให้ศาลปกครองกลางกาํหนดมาตรการ

หรือวธีิการคุม้ครองเพือบรรเทาทุกขช์วัคราวแก่ผูฟ้้องคดีดว้ย โดยศาลไดรั้บคาํฟ้องไวพิ้จารณาแลว้  
 

วนัที 1 กนัยายน 2553 บริษทัและบริษทัย่อยไดย้ืนฟ้องอธิบดีกรมทีดินและรองปลดักระทรวงมหาดไทยต่อ

ศาลปกครองกลาง โดยขอใหศ้าลปกครองกลางมีคาํพิพากษาเพิกถอนคาํสังอธิบดีกรมทีดินลงวนัที 5 มกราคม 

2553 ทีไดมี้คาํสังเพิกถอนและแกไ้ขรูปแผนทีและเนือทีของหนงัสือรับรอง และให้เพิกถอนคาํวินิจฉัยอทุธรณ์

ของรองปลดักระทรวงมหาดไทย รวมทงัไดข้อให้ศาลไต่สวนคาํร้องขอทุเลาคาํบงัคบัตามคาํสังทางปกครอง

ดงักล่าวเมือวนัที 6 สิงหาคม 2556 ศาลปกครองกลางมีคาํสังทุเลาการบงัคบัคดีทีสังให้บริษทัและบริษทัยอ่ย

ออกจากป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองแม่รําพึง จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ และงดเวน้การกระทาํใดๆ ในเขตป่า

สงวนแห่งชาติต่อเมือวนัที 23 ธนัวาคม 2557 ศาลปกครองสูงสุดมีคาํสังกลบัเป็นยกคาํขอใหทุ้เลาการบงัคบัคดี

ทีสังให้บริษทัและบริษทัยอ่ยออกจากป่าสงวนแห่งชาติ 

 

นอกจากนีศาลไดมี้คาํสังให้รวมการพิจารณาคดีนี เขา้กบัคดีซึงบริษทัและบริษัทยอ่ยได้ยนืฟ้องเจ้าพนักงาน

ทีดินจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ สาขาบางสะพาน ดงักล่าวขา้งตน้แลว้  

 

เมือวนัที 29 สิงหาคม 2560 ศาลปกครองกลางไดมี้คาํพิพากษายกฟ้อง ต่อมาเมือวนัที 27 กนัยายน 2560 บริษทั

และบริษทัยอ่ยไดย้นือุทธรณค์ดัคา้นคาํพพิากษาต่อศาลปกครองสูงสุด    

 
ซึงปัจจุบนัอยูใ่นระหว่างการพจิารณาของศาล 
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ข) เมือวนัที 20 ธนัวาคม 2553 นายอาํเภอบางสะพาน ในฐานะเจา้หนา้ทีผูค้วบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติ ป่า

คลองแม่รําพึง จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ไดมี้คาํสังเป็นหนังสือแจง้แก่บริษทัและบริษทัย่อย ให้ออกจากทีดิน 

และงดเวน้การกระทาํใดๆ ในเขตทีดิน ซึงอธิบดีกรมทีดินไดมี้คาํสังให้เพิกถอนเอกสารสิทธิทีดินตามหนงัสือ

รับรอง และสํานักงานทีดินจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ไดอ้อกใบแทนหนังสือรับรองภายในวนัที 30 มกราคม 

2554  

 

เมือวนัที 30 มีนาคม 2554 บริษัทและบริษทัย่อยได้ยืนฟ้องต่อศาลปกครองกลาง โดยขอให้เพิกถอนคาํสัง

นายอาํเภอบางสะพาน ทีมีคาํสังเมือวนัที 20 ธนัวาคม 2553 ใหบ้ริษทัและบริษทัยอ่ยออกจากป่าสงวนแห่งชาติ

ป่าคลองแม่รําพงึ จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์และงดเวน้การกระทาํใดๆ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  

 

เมือวนัที 20 กุมภาพนัธ์ 2561 ศาลปกครองกลางไดมี้คาํพิพากษายกฟ้องคดีดงักล่าวขา้งตน้ ต่อมาเมือวนัที 19 

มีนาคม 2561 บริษทัและบริษทัยอ่ยไดยื้นอทุธรณ์คดัคา้นคาํพพิากษา  

 

ซึงปัจจุบนัอยูใ่นระหว่างการพจิารณาของศาลปกครองสูงสุด 

 

อย่างไรก็ตามฝ่ายบริหารของบริษทัและบริษทัย่อยเชือว่าผลการพิจารณาจะไม่มีผลกระทบต่อการดาํเนินงาน

ในอนาคตของบริษทัและบริษทัยอ่ย ในการจดัทาํงบการเงิน บริษทัและบริษทัยอ่ยไดบ้นัทึกค่าเผือการดอ้ยค่า

ของทีดินและสินทรัพยที์ตงัอยูบ่นทีดินดงักล่าวทงัจาํนวนในปี 2550 และ 2551 แลว้ตามลาํดบั 

 
34. เคร่ืองมือทางการเงิน 

 

นโยบายการจดัการความเสียงทางด้านการเงนิ 

 

กลุ่มบริษทัมีความเสียงจากการดาํเนินธุรกิจตามปกติจากการเปลียนแปลงอตัราดอกเบียและอตัราแลกเปลียนเงินตรา

ตา่งประเทศ และจากการไม่ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดตามสัญญาของคู่สัญญา กลุ่มบริษทัไม่มีการถือหรือออกเครืองมือ

ทางการทีเป็นตราสารอนุพนัธ์ เพอืการเก็งกาํไรหรือการคา้ 

 

การจดัการความเสียงเป็นส่วนทีสาํคญัของธุรกิจของกลุ่มบริษทั กลุ่มบริษทัมีระบบในการควบคุมให้มีความสมดุล

ของระดบัความเสียงให้เป็นทียอมรับได ้โดยพิจารณาระหว่างตน้ทุนทีเกิดจากความเสียงและตน้ทุนของการจดัการ

ความเสียง  ฝ่ายบริหารไดมี้การควบคุมกระบวนการการจดัการความเสียงของกลุ่มบริษทัอยา่งต่อเนืองเพอืให้มนัใจ

วา่มีความสมดุลระหวา่งความเสียงและการควบคุมความเสียง 
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การบริหารจัดการทุน   

 

นโยบายของคณะกรรมการบริษัท คือการรักษาระดบัเงินทุนให้มนัคงเพือรักษานักลงทุน เจา้หนีและความเชือมัน

ของตลาดและก่อให้เกิดการพฒันาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการไดมี้การกาํกบัดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน 

ซึงกลุ่มบริษทัพิจารณาจากสัดส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมดาํเนินงานต่อส่วนของเจา้ของรวม ซึงไม่รวมส่วน

ไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม อกีทงัยงักาํกบัดูแลระดบัการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญั  

 

ความเสียงด้านอตัราดอกเบยี  

 

ความเสียงดา้นอตัราดอกเบีย หมายถึงความเสียงทีเกิดจากการเปลียนแปลงทีจะเกิดในอนาคตของอตัราดอกเบียใน

ตลาด ซึงส่งผลกระทบต่อการดาํเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษทั เนืองจากดอกเบียของหลกัทรัพยที์เป็น

ตราสารหนีและเงินกูย้มืส่วนใหญ่มีอตัราคงที กลุ่มบริษทัมีความเสียงดา้นอตัราดอกเบียทีเกิดจากเงินกูย้ืม (ดูหมาย

เหตุประกอบงบการเงินขอ้ 21 และ 26) กลุ่มบริษทัได้ลดความเสียงดงักล่าวโดยทาํให้แน่ใจว่าดอกเบียทีเกิดจาก

หลกัทรพัยที์เป็นตราสารหนีและเงินกูย้มืส่วนใหญ่มีอตัราคงที  

สําหรับหนีตามแผนฟืนฟู ดอกเบียทีแสดง คือ ดอกเบียตามแผนฟืนฟูกิจการดอกเบียจะได้รับยกเวน้บางส่วน ถา้

สามารถปฏิบตัิไดต้ามเงือนไขบางประการ 
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อตัราดอกเบียทีแทจ้ริงของหนีสินทางการเงินทีมีภาระดอกเบีย ณ วนัที  31 ธนัวาคม 2564 และระยะทีครบกาํหนด

ชาํระหรือกาํหนดอตัราใหม่มีดงันี 

 

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 

  อตัราดอกเบีย

ปรับขึนลง 

อตัรา

ดอกเบีย 

 

ไม่มี 

  

รายการ หมายเหตุ ตามราคาตลาด คงที อตัราดอกเบีย รวม อตัราดอกเบีย 

สินทรัพยท์างการเงิน       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 496,420 - - 496,420 0.05% - 0.125% 

ลูกหนีการคา้ 8 - - 124,436 124,436 - 

ลูกหนีหมุนเวียนอืนกิจการทีเกียวขอ้งกนั       

         - ลูกหนีอืน  8 - - 18,566 18,566 - 

สินทรัพยที์เกิดจากสญัญา หมุนเวียน 9   21,147 21,147 - 

เงินใหกู้ยื้มระยะสันกิจการทีเกียวขอ้งกนั 6 26,789 - - 26,789 MLR+1 

ส่วนของเงินใหกู้ยื้มระยะยาวทีถึงกาํหนด 

         ชาํระในหนึงปี 16 25,959 - - 25,959 MLR+1 

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอืน 12 74,048 - - 74,048 0.100% 

เงินใหกู้ยื้มระยะยาว 16 507,040 - - 507,040 LIBOR 3 Month + 2 

หนีสินทางการเงิน       

เงินกูร้ะยะสนัจากสถาบนัการเงิน 21 39,000 - - 39,000 MLR-0.75 

เจา้หนีการคา้ 22 - - 4,844,666 4,844,666 - 

เจา้หนีหมุนเวียนอนื 23 - - 221,266 221,266 - 

ส่วนของหนีสินภายใตแ้ผนฟืนฟูทีถึง 

         กาํหนดชาํระภายในหนึงปี 26 658,163 762,039 - 1,420,202 

MLR และ 1.00% ถึง

2.75% 

ส่วนของหนีสินตามสัญญาเช่าทีถึง 

         กาํหนดชาํระภายในหนึงปี 18 - 33,712 - 33,712 5.40% 

หนีสินทางการเงินหมุนเวียนอืน 24 - - 2,416 2,416 - 

ภาระหนีสินภายใตแ้ผนฟืนฟู 26 4,924,983 25,703,543 - 30,628,526 MLR และ . % ถึง 

2.75% 

หนีสินตามสัญญาเช่า 18 - 17,244 - 17,244 5.40% 
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 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 
  อตัราดอกเบีย

ปรับขึนลง 

อตัรา

ดอกเบีย 

 
ไม่มี 

  

รายการ หมายเหตุ ตามราคาตลาด คงที อตัราดอกเบีย รวม อตัราดอกเบีย 

สินทรัพยท์างการเงิน       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 383,872 - - 383,872 0.05% - 

0.125% 

ลูกหนีการคา้ 8 - - 43,446 43,446 - 

ลูกหนีหมุนเวียนอืนกิจการทีเกียวขอ้งกนั       

         ลูกหนีอืน 6 - - 20,966 20,966 - 

เงินใหกู้ยื้มระยะสันกิจการทีเกียวขอ้งกนั 6 26,789 - - 26,789 MLR+1 

ส่วนของเงินใหกู้ยื้มระยะยาวทีถึงกาํหนด

ชาํระในหนึงปี 

16 25,959 - - 25,959 MLR+1 

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอืน 12 72,690 - - 72,690 0.100% 

เงินใหกู้ยื้มระยะยาว 16 570,040 - - 570,040 LIBOR 3 

Month + 2 

หนีสินทางการเงิน       

เจา้หนีการคา้ 22 - - 4,806,978 4,806,978 - 

เจา้หนีหมุนเวียนอนื 23 - - 185,118 185,118 - 

ส่วนของหนีสินภายใตแ้ผนฟืนฟูทีถึง

กาํหนดชาํระภายในหนึงปี 

26 658,163 762,039 - 1,420,202 MLR และ 

1.00% ถึง 

2.75% 

ส่วนของหนีสินตามสัญญาเช่าทีถึง

กาํหนดชาํระภายในหนึงปี 

18 - 27,412 - 27,412 5.40% 

เงินกูย้ืมระยะสันจากกิจการทีเกียวขอ้ง

กนั 

6 - 24,424 - 24,424 6.025% 

หนีสินทางการเงินหมุนเวียนอืน 24 - - 540 540 - 

ภาระหนีสินภายใตแ้ผนฟืนฟู 24 4,924,983 25,711,534 - 30,636,517 MLR และ 

1.00% ถึง 

2.75% 

หนีสินตามสัญญาเช่า 18 - 3,464 - 3,464 5.40% 
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ผลกระทบของการปฏิรูปอัตราดอกเบียอ้างอิง  
 

บริษทัมีความเสียงจากอตัราดอกเบียอา้งอิงทีกาํหนดจากธุรกรรมการกูย้ืมแบบไม่มีหลกัประกนัระหว่างธนาคาร 

(London InterBank Offerred Rates - LIBOR) ของเครืองมือทางการเงินซึงจะมีการแทนทีหรือปฏิรูป บริษทัคาดว่า

จะไม่มีผลกระทบต่อกาํไรขาดทุนในงบการเงินอยา่งมีสาระสําคญัเนืองจากรายการทีมีผลกระทบมีเพียงเงินให้กูย้ืม

ระยะยาว ปัจจุบนับริษทัอยูร่ะหวา่งการพจิารณาเปลียนแปลงอตัราดอกเบียกบัคู่สญัญาในอนาคต  

 

 

ความเสียงจากเงนิตราต่างประเทศ 
 

กลุ่มบริษทัมีความเสียงจากอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ ซึงเกิดจากการซือสินคา้และการขายสินคา้ทีเป็น

เงินตราต่างประเทศ กลุ่มบริษทัไดท้าํสัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึงรายการดงักล่าวจะมีอายไุม่เกิน

หนึงปี เพือป้องกนัความเสียงของหนีสินทางการเงินทีเป็นเงินตราต่างประเทศ สัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศ

ล่วงหนา้ ณ วนัทีรายงานเป็นรายการทีเกียวขอ้งกบัรายการซือและขายสินคา้ทีเป็นเงินตราตา่งประเทศในปีถดัไป 
 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม  และ  กลุ่มบริษทัและบริษทัมีความเสียงจากอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศอนั

เป็นผลมาจากการมีสินทรพัยแ์ละหนีสินทีเป็นเงินตราตา่งประเทศดงันี 
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  หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2564  2563  2564  2563 

เงินเหรียญสหรัฐ  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6,058  1,897  6,058  1,897 

เจา้หนีการคา้ (4,253,247)  (2,487,013)  (4,252,012)  (2,487,013) 

ประมาณการหนีสินภายใตส้ญัญาคาํประกนั 

และอืนๆ (23,663,341)  (21,905,081)  (23,663,341)  (21,905,081) 

หนีสินหมุนเวยีนอนื (1,402)  (1,633)  (1,402)  (1,633) 

รวม (27,911,932)  (24,391,830)  (27,910,697)  (24,391,830) 
        

เงินปอนด์สเตอร์ลิง        

เงินให้กูย้มืระยะสนั 52,748  -  52,748  - 

หนีสินหมุนเวยีนอนื (15,158)  (6,786)  (15,158)  (6,786) 

รวม 37,590  (6,786)  37,590  (6,786) 
        
เงินยโูร  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 262  4,677   262  4,677 

ลูกหนีการคา้ 97  166   -  - 

เจา้หนีการคา้ (176,141)  (28,124)   (176,141)  (28,124)  

หนีสินหมุนเวยีนอนื (1,565)  (1,836)   (1,565)  (1,836)  

รวม (177,347)  (25,117)  (177,444)  (25,283) 
  
เงินเยน  
เจา้หนีการคา้ (311)  (870)  (283)  (842) 

รวม (311)  (870)  (283)  (842) 
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บริษทัฯ มีตราสารอนุพนัธ์ โดยการทาํสัญญาซือเงินตราตา่งประเทศล่วงหนา้คงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 ดงันี 

   หน่วย : พนับาท 

งบการเงินรวม 

สกุลเงิน จํานวนเงินที่ซื้อ 
อัตราแลกเปล่ียนตามสัญญาของเงินจํานวนท่ีซื้อ 

วันท่ีครบกําหนด (บาทตอเงินตราตางประเทศ) 
เหรียญสหรัฐ 12,000 33.50 – 33.47 5 เมษายน 2565 

เหรียญสหรัฐ 52 32.82 – 33.61 31 มกราคม 2565 - 

   31 มีนาคม 2565 

ยโูร 1,074 38.80 – 39.87 28 มกราคม 2565 - 

   31 พฤษภาคม 2565 

    

  หน่วย : พนับาท 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สกุลเงิน จํานวนเงินที่ซื้อ 
อัตราแลกเปล่ียนตามสัญญาของเงินจํานวนท่ีซื้อ 

วันท่ีครบกําหนด (บาทตอเงินตราตางประเทศ) 

เหรียญสหรัฐ 12,000 33.50 – 33.47 5 เมษายน  
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การวิเคราะหผลกระทบของการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียน  
 

กลุ่มบริษทัไม่มีผลกระทบต่อกาํไรก่อนภาษีอย่างเป็นสาระสาํคญัจากการเปลียนแปลงของมูลค่ายุติธรรมของ

สินทรัพยแ์ละหนีสินทีเป็นตัวเงินทีอาจเกิดขึนจากการเปลียนแปลงของอตัราแลกเปลียนของสินทรัพยแ์ละ

หนีสินทีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ 

 

ความเสียงทางด้านเครดติ 

กลุ่มบริษทัมีความเสียงดา้นเครดิตทีเกียวเนืองกบัลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน เงินฝากกบัธนาคาร และเครืองมือ

ทางการเงินอืน ๆ โดยจาํนวนเงินสูงสุดทีกลุ่มบริษทัอาจตอ้งสูญเสียจากการใหสิ้นเชือคือมูลค่าตามบญัชีทีแสดงอยู่

ในงบแสดงฐานะการเงิน ยกเวน้ตราสารอนุพนัธ์ 

 

ความเสียงทางดา้นเครดิต คือความเสียงทีลูกคา้หรือคู่สัญญาไม่สามารถชาํระหนีแก่กลุ่มบริษทัตามเงือนไขทีตกลง

ไวเ้มือครบกาํหนด 

 

ฝ่ายบริหารไดก้าํหนดนโยบายทางดา้นเครดิตเพือควบคุมความเสียงทางดา้นเครดิตดงักล่าวอยา่งสมาํเสมอ โดยการ

วิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกคา้ทุกรายทีขอวงเงินสินเชือในระดบัหนึงๆ ณ วนัทีรายงานไม่พบว่ามีความเสียง

จากสินเชือทีเป็นสาระสาํคญั ความเสียงสูงสุดทางดา้นสินเชือแสดงไวใ้นราคาตามบญัชีของสินทรัพยท์างการเงิน

แต่ละรายการในงบดุล  อยา่งไรก็ตามเนืองจากกลุ่มบริษทัมีฐานลูกคา้จาํนวนมาก ฝ่ายบริหารไม่ไดค้าดวา่จะเกิดผล

เสียหายทีมีสาระสาํคญัจากการเก็บหนีไม่ได ้

 

ความเสียงจากสภาพคล่อง  

 

กลุ่มบริษทัมีการควบคุมความเสียงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดบัของเงินสดและรายการเทียบเท่า            

เงินสดให้เพียงพอต่อการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั และเพือทาํให้ผลกระทบจากความผนัผวนของกระแสเงินสด

ลดลง 

 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีหนีสินประมาณร้อยละ 19.76 ทีจะครบกาํหนดชาํระภายในหนึงปีเมือเทียบ

กบัมูลค่าตามบญัชีของหนีสินดงักล่าวทีแสดงอยูใ่นงบการเงิน (บริษทั: ร้อยละ 19.57) กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินการ

กระจุกตวัของความเสียงทีเกียวขอ้งกบัการกูยื้มเงินเพือนาํไปชาํระหนีสินเดิมและไดข้อ้สรุปว่าความเสียงดงักล่าวอยู่

ในระดบัตาํ กลุ่มบริษทัมีความสามารถในการเขา้ถึงแหล่งของเงินทุนทีหลากหลายอยา่งเพียงพอ  



 
 

122 

 

รายละเอียดการครบกําหนดชําระของหนีสินทางการเงินทีไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์ของกลุ่มบริษัท ณ วันที  

31 ธนัวาคม 2564 ซึงพิจารณาจากกระแสเงินสดตามสัญญาทียงัไม่คิดลดเป็นมูลคา่ปัจจุบนั สามารถแสดงไดด้งันี 

  หน่วย : พนับาท 

  งบการเงินรวม 

 

 

หมายเหตุ เมือทวงถาม 

ไม่เกิน  

1 ปี 1 - 5 ปี 

มากกว่า  

5 ปี รวม 

รายการท่ีไมใชตราสารอนุพันธ       

เงินกูย้ืมระยะสันจากสถาบนัการเงิน 21 - 39,000 - - 39,000 

เจา้หนีการคา้ 22 - 4,844,666 - - 4,844,666 

เจา้หนีหมุนเวียนอืนกิจการที

เกียวขอ้งกนั 6 - 11,477 - - 11,477 

เจา้หนีหมุนเวียนอืน 23 - 221,266 - - 221,266 

หนีสินทีเกิดจากสัญญา-หมุนเวยีน 9 - 550,437 - - 550,437 

หนีสินภายใตแ้ผนฟืนฟู 26 - 1,420,202 5,223,890 25,404,636 32,048,728 

หนีสินตามสัญญาเช่า 18 - 33,712 17,244 - 50,956 

รวมรายการท่ีไมใชตราสารอนุพันธ  - 7,120,760 5,241,134 25,404,636 37,766,530 

  
 

  หน่วย : พนับาท 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

 

หมายเหตุ เมือทวงถาม 

ไม่เกิน  

1 ปี 1 - 5 ปี 

มากกว่า  

5 ปี รวม 

รายการท่ีไมใชตราสารอนุพันธ       

เงินกูย้ืมระยะสันจากกิจการที

เกียวขอ้งกนั 6 24,424 - - - 24,424 

เจา้หนีการคา้ 22 - 4,806,978 - - 4,806,978 

เจา้หนีหมุนเวียนอืนกิจการที

เกียวขอ้งกนั 6 - 28,412 - - 28,412 

เจา้หนีหมุนเวียนอืน 23 - 185,118 - - 185,118 

หนีสินทีเกิดจากสัญญา-หมุนเวยีน 9 - 536,028 - - 536,028 

หนีสินภายใตแ้ผนฟืนฟู 26 - 1,420,202 5,223,890 25,412,627 32,056,719 

หนีสินตามสัญญาเช่า 18 - 27,412 3,464 - 30,876 

รวมรายการท่ีไมใชตราสารอนุพันธ  24,424 7,004,150 5,227,354 25,412,627 37,668,555 
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การกาํหนดมูลค่ายุติธรรม 

 

นโยบายการบญัชีและการเปิดเผยของกลุ่มบริษทั กาํหนดให้มีการกาํหนดมูลค่ายติุธรรมทงัสินทรัพยแ์ละหนีสินทงั

ทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จาํนวนเงินทีผูซื้อและผูข้ายตกลงแลกเปลียนสินทรัพย์

หรือชาํระหนีสินกนั ในขณะทีทงัสองฝ่ายมีความรอบรู้และเตม็ใจในการแลกเปลียนกนั และสามารถต่อรองราคากนั

ไดอ้ยา่งเป็นอิสระในลกัษณะของผูที้ไม่มีความเกียวขอ้งกนั วตัถุประสงคข์องการวดัมูลค่าและหรือการเปิดเผยมูลค่า

ยุติธรรมถูกกาํหนดโดยวิธีต่อไปนี  ขอ้มูลเพิมเติมเกียวกบัสมมติฐานในการกาํหนดมูลค่ายุติธรรมถูกเปิดเผยใน

หมายเหตุทีเกียวขอ้งกบัสินทรัพยแ์ละหนีสินนนัๆ 

 

มูลคา่ยติุธรรมของลูกหนีการคา้และลูกหนีระยะสันอนืๆ เป็นมูลคา่ทีใกลเ้คียงกบัมูลคา่ตามบญัชี 

 

มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหลกัทรัพยที์เป็นตราสารทุนและตราสารหนีทีถือไวเ้พือคา้ ทีจะถือไวจ้นครบกาํหนด 

และเผอืขาย พิจารณาโดยอา้งอิงกบัราคาเสนอซือ ณ วนัทีในรายงาน มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนทีจะถือไวจ้นครบ

กาํหนดถูกพจิารณาเพือความมุ่งหมายในการเปิดเผยในงบการเงินเท่านนั 
 

มูลค่ายุติธรรมของสัญญาแลกเปลียนอตัราดอกเบียถือตามราคาอา้งอิงของนายหน้า ราคาอา้งอิงเหล่านันสามารถ

ทดสอบหาความสมเหตุสมผลได ้ดว้ยการคิดลดประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต ภายใตข้อ้กาํหนดต่างๆ และ

วนัสินสุดของแต่ละสัญญา และโดยการใช้อตัราดอกเบียในทอ้งตลาดของเครืองมือทางการเงินทีคล้ายคลึงกนั ณ 

วนัทีวดัมูลค่า 

 

หากมีราคาตลาด มูลคา่ยติุธรรมของสัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ถือตามราคาตลาดของวนัทีทาํสัญญา

ล่วงหน้า ในกรณีทีไม่มีราคาตลาด ให้ประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยการคิดลดจากผลต่างระหว่างราคาล่วงหน้าตาม

สัญญา กบัราคาล่วงหน้าของสัญญาปัจจุบนั ณ วนัทีรายงานทีครบกาํหนดในวนัเดียวกนั โดยใช้อตัราดอกเบีย

ประเภททีใชก้บัธุรกรรมการเงินทีปลอดความเสียง เช่น พนัธบตัรรัฐบาล 

 

มูลค่ายุติธรรมของหนีสินทางการเงินทีไม่ใช่ตราสารอนุพันธุ์ ซึงพิจารณาเพือจุดประสงค์ในการเปิดเผยใน 

งบการเงิน คาํนวณจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดในอนาคตของเงินตน้และดอกเบีย ซึงคิดลดโดยใช้อตัรา

ดอกเบียในทอ้งตลาด ณ วนัทีในรายงาน ในกรณีของหุ้นกู้แปลงสภาพ อตัราดอกเบียในท้องตลาดพิจารณาจาก

หนีสินทีมีความคล้ายคลึงกนัซึงไม่มีสิทธิเลือกแปลงสภาพ สําหรับหนีตามสัญญาเช่าเงินทุน อัตราดอกเบียใน

ทอ้งตลาดพิจารณาจากสัญญาเช่าทีมีความคลา้ยคลึงกนั 
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มูลค่ายตุิธรรมของสินทรัพยแ์ละหนีสินทางการเงินพร้อมทงัมูลค่าตามบญัชีตามทีปรากฏในงบแสดงฐานะทางการเงิน 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม  และ  มีดงันี 

 
   หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 มูลค่ายุติธรรม

ระดบั 2 

มูลค่า 

ตามบญัชี  

มูลค่ายุติธรรม

ระดบั 2 

 มูลค่า 

ตามบญัชี 

ปี 2564      
หมุนเวียน      

ตราสารอนุพนัธ์-สญัญาซือขาย (2,416)  (2,416)  (540)  (540) 

รวม (2,416)  (2,416)  (540)  (540) 
        

ปี 2563        

หมุนเวียน        

ตราสารอนุพนัธ์-สญัญาซือขาย (732)  (732)  (732)  (732) 

รวม (732)  (732)  (732)  (732) 
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มูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน  
 
 เนืองจากสินทรัพยแ์ละหนีสินทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัจดัอยูใ่นประเภทระยะสันหรือมีอตัราดอกเบีย

ใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบียในตลาด กลุ่มบริษทัจึงประมาณมูลค่ายตุิธรรมของสินทรัพยแ์ละหนีสินทางการเงินส่วน

ใหญ่ใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีทีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน  

 

 มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหนีสินทางการเงิน ณ วนัที  31 ธนัวาคม 2564 และ 

1 มกราคม 2564 มีดงัตอ่ไปนี 

 

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 
 มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายุติธรรม 

 

 

มูลค่ายุติธรรมผ่าน

กาํไรหรือขาดทนุ 

ราคาทุน 

ตดัจาํหน่าย รวม  

เคร่ืองมือทางการเงินที่เปดเผยมูลคายุติธรรม     

สินทรัพยทางการเงิน     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - 496,420 496,420 496,420 

ลูกหนีการคา้ - 124,436 124,436 124,436 

ลูกหนีหมุนเวยีนอืนกิจการทีเกียวขอ้งกนั 

          - ลูกหนีอืน - 18,566 18,566 18,566 

สินทรัพยที์เกิดจากสญัญา-หมุนเวยีน - 21,147 21,147 21,147 

เงินใหกู้ย้มืระยะสนักิจการ 

     ทเีกียวขอ้งกนั - 26,789 26,789 26,789 

ส่วนของเงินใหกู้ย้มืระยะยาวทีถึง 

     กาํหนดชาํระในหนึงปี - 25,959 25,959 25,959 

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอืน     

- เงินฝากธนาคารทีติดภาระผูกพนั - 74,048 74,048 74,048 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาว - 507,040 507,040 507,040 

รวมสินทรัพยทางการเงิน - 1,294,405 1,294,405 1,294,405 
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 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 
 มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายุติธรรม 

 

 

มูลค่ายุติธรรมผ่าน

กาํไรหรือขาดทนุ 

ราคาทุน 

ตดัจาํหน่าย รวม  

หนี้สินทางการเงิน     

เงินกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงิน - 39,000 39,000 39,000 

เจา้หนีการคา้ - 4,844,666 4,844,666 4,844,666 

เจา้หนีหมุนเวยีนอืน - 221,266 221,266 221,266 

ส่วนของหนีสินภายใตแ้ผนฟืนฟทูีถึง 

     กาํหนดชาํระภายในหนึงปี - 1,420,202 1,420,202 1,420,202 

ส่วนของหนีสินตามสญัญาเช่าทีถึง 

     กาํหนดชาํระภายในหนึงปี - 33,712 33,712 33,712 

หนีสินทางการเงินหมุนเวียนอืน - ตราสารอนุพนัธ ์ 2,416 - 2,416 2,416 

ภาระหนีสินภายใตแ้ผนฟืนฟู - 30,628,526 30,628,526 30,628,526 

หนีสินตามสญัญาเช่า - 17,244 17,244 17,244 

รวมหนี้สินทางการเงิน 2,416 37,204,616 37,207,032 37,207,032 
 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม ณ วันท่ี 1 มกราคม 2564 
 มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายุติธรรม 

 

 

มูลค่ายุติธรรมผ่าน

กาํไรหรือขาดทนุ 

ราคาทุน 

ตดัจาํหน่าย รวม  

เคร่ืองมือทางการเงินที่เปดเผยมูลคายุติธรรม    

สินทรัพยทางการเงิน     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - 665,740 665,740 665,740 

ลูกหนีการคา้ - 134,804 134,804 134,804 

ลูกหนีหมุนเวยีนอืนกิจการทีเกียวขอ้งกนั 

          - ลูกหนีอืน - 150,162 150,162 150,162 

สินทรัพยที์เกิดจากสญัญา-หมุนเวยีน - 16,593 16,593 16,593 

เงินใหกู้ย้มืระยะสนักิจการทีเกียวขอ้งกนั - 11,056 11,056 11,056 

ส่วนของเงินใหกู้ย้มืระยะยาวทีถึง 

     กาํหนดชาํระในหนึงปี - 14,875 14,875 14,875 

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอืน     

- เงินฝากธนาคารทีติดภาระผูกพนั - 44,136 44,136 44,136 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาว - 471,446 471,446 471,446 

รวมสินทรัพยทางการเงิน - 1,508,812 1,508,812 1,508,812 
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 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 
 มูลคา่ตามบญัชี มูลคา่ยติุธรรม 

 

 

มูลคา่ยติุธรรมผา่น

กาํไรหรือขาดทนุ 

ราคาทุน 

ตดัจาํหน่าย รวม  

หนี้สินทางการเงิน     

เงินกูยื้มระยะสันจากสถาบนัการเงิน - 40,000 40,000 40,000 

เจา้หนีการคา้ - 2,837,509 2,837,509 2,837,509 

เจา้หนีหมุนเวียนอืน - 216,468 216,468 216,468 

ส่วนของหนีสินภายใตแ้ผนฟืนฟทีูถึง 

     กาํหนดชาํระภายในหนึงปี - 225,082 225,082 225,082 

ส่วนของหนีสินตามสญัญาเช่าทีถึง 

     กาํหนดชาํระภายในหนึงปี - 31,445 31,445 31,445 

หนีสินทางการเงินหมุนเวียนอืน – ตราสารอนุพนัธ ์ 732 - 732 732 

ภาระหนีสินภายใตแ้ผนฟืนฟู - 29,527,288 29,527,288 29,527,288 

หนีสินตามสัญญาเช่า - 41,439 41,439 41,439 

รวมหนี้สินทางการเงิน 732 32,919,231 32,919,963 32,919,963 
 

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 
 มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายุติธรรม 

 

มูลค่ายุติธรรมผ่าน

กาํไรหรือขาดทนุ 

ราคาทุน 

ตดัจาํหน่าย รวม  

สินทรัพยทางการเงิน     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - 383,872 383,872 383,872 

ลูกหนีการคา้ - 43,446 43,446 43,446 

ลูกหนีหมุนเวยีนอืนกิจการทีเกียวขอ้งกนั  

          – ลูกหนีอนื - 38,472 38,472 38,472 

เงินใหกู้ย้มืระยะสนักิจการทีเกียวขอ้งกนั - 26,789 26,789 26,789 

ส่วนของเงินใหกู้ย้มืระยะยาวทีถึง 

กาํหนดชาํระในหนึงปี - 25,959 25,959 25,959 

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอืน     

- เงินฝากธนาคารทีติดภาระผูกพนั - 72,690 72,690 72,690 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวอนื - 507,040 507,040 507,040 

รวมสินทรัพยทางการเงิน - 1,098,268 1,098,268 1,098,268 
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 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 
 มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายุติธรรม 

 

มูลค่ายุติธรรมผ่าน

กาํไรหรือขาดทนุ 

ราคาทุน 

ตดัจาํหน่าย รวม  

หนี้สินทางการเงิน     

เงินกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงิน - - - - 

เจา้หนีการคา้ - 4,806,978 4,806,978 4,806,978 

เจา้หนีหมุนเวยีนอืน - 185,118 185,118 185,118 

ส่วนของหนีสินภายใตแ้ผนฟืนฟทูีถึง 

     กาํหนดชาํระภายในหนึงปี - 1,420,202 1,420,202 1,420,202 

ส่วนของหนีสินตามสญัญาเช่าทีถึง 

     กาํหนดชาํระภายในหนึงปี - 27,412 27,412 27,412 

เงินกูย้มืระยะสนัจากกิจการทีเกียวขอ้ง - 24,424 24,424 24,424 

หนีสินทางการเงินหมุนเวียนอืน - ตราสารอนุพนัธ ์ 540 - 540 540 

ภาระหนีสินภายใตแ้ผนฟืนฟู - 30,636,517 30,636,517 30,636,517 

หนีสินตามสญัญาเช่า - 3,464 3,464 3,464 

รวมหนี้สินทางการเงิน 540 37,104,115 37,104,655 37,104,655 
 

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2564 
 มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายุติธรรม 

 

มูลค่ายุติธรรมผ่าน

กาํไรหรือขาดทนุ 

ราคาทุน 

ตดัจาํหน่าย รวม  

สินทรัพยทางการเงิน     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - 635,691 635,691 635,691 

ลูกหนีการคา้ - 36,401 36,401 36,401 

ลูกหนีหมุนเวยีนอืนกิจการทีเกียวขอ้งกนั  

          – ลูกหนีอนื - 150,162 150,162 150,162 

เงินใหกู้ย้มืระยะสนักิจการทีเกียวขอ้งกนั - 11,056 11,056 11,056 

ส่วนของเงินใหกู้ย้มืระยะยาวทีถึง 

กาํหนดชาํระในหนึงปี - 14,875 14,875 14,875 

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอืน     

- เงินฝากธนาคารทีติดภาระผูกพนั - 43,322 43,322 43,322 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวอนื - 471,446 471,446 471,446 

รวมสินทรัพยทางการเงิน - 1,362,953 1,362,953 1,362,953 
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 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2564 
 มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายุติธรรม 

 

มูลค่ายุติธรรมผ่าน

กาํไรหรือขาดทนุ 

ราคาทุน 

ตดัจาํหน่าย รวม  

หนี้สินทางการเงิน     

เจา้หนีการคา้ - 2,801,885 2,801,885 2,801,885 

เจา้หนีหมุนเวยีนอืน - 180,494 180,494 180,494 

ส่วนของหนีสินภายใตแ้ผนฟืนฟทูีถึง 

     กาํหนดชาํระภายในหนึงปี - 233,073 233,073 233,073 

ส่วนของหนีสินตามสญัญาเช่าทีถึง 

     กาํหนดชาํระภายในหนึงปี - 25,160 25,160 25,160 

เงินกูย้มืระยะสนัจากกิจการทีเกียวขอ้ง - 74,500 74,500 74,500 

หนีสินทางการเงินหมุนเวียนอืน – ตราสารอนุพนัธ ์ 732 - 732 732 

ภาระหนีสินภายใตแ้ผนฟืนฟู - 29,527,288 29,527,288 29,527,288 

หนีสินตามสญัญาเช่า - 25,353 25,353 25,353 

รวมหนี้สินทางการเงิน 732 32,867,753 32,868,485 32,868,485 
 

กลุ่มบริษทัมีการประมาณการมูลค่ายติุธรรมของเครืองมือทางการเงินตามหลกัเกณฑ์ดงันี 

ก) สินทรัพยแ์ละหนีสินทางการเงินทีจะครบกาํหนดในระยะเวลาอนัสัน ได้แก่ เงินสดและเงินฝากสถาบัน

การเงิน ลูกหนีและเจา้หนี สินทรัพยที์เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน แสดงมูลค่ายตุิธรรมโดยประมาณตามมูลค่า

ตามบญัชีทีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

ข) เงินให้กู้ยืมและเงินกู้ยืมทีมีดอกเบียในอัตราใกล้เคียงกับอัตราดอกเบียในตลาดแสดงมูลค่ายุติธรรม

โดยประมาณตามมูลคา่ตามบญัชีทีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

ค) บริษทัมีหนีสินภายใตแ้ผนฟืนฟูแสดงดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายซึงคาํนวณโดยใช้เทคนิคการคิดลดกระแสเงิน

สดในอนาคตและแบบจาํลองตามทฤษฎีในการประเมินมูลคา่ 

ง) สัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ แสดงมูลค่ายุติธรรมซึงคาํนวณโดยใช้เทคนิคการคิดลดกระแส

เงินสดในอนาคตและแบบจาํลองตามทฤษฎีในการประเมินมูลค่า ซึงขอ้มูลทีนํามาใชใ้นการประเมินมูลค่า

เป็นขอ้มูลทสีามารถสงัเกตไดใ้นตลาดทีเกียวขอ้ง เช่น อตัราแลกเปลียนทนัที  

ในระหวา่งปีปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชนัของมูลค่ายติุธรรม 

 
35. การอนุมัติงบการเงิน 

 
งบการเงินนีไดรั้บอนุมติัให้ออกงบการเงินโดยคณะกรรมการบริษทัฯ เมือวนัที 28 กมุภาพนัธ์ 2565 

 


