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บริษทั สหวริิยาสตีลอนิดสัตรี จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2565

หน่วย : พนับาท

สินทรัพย์ หมายเหตุ 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม

2565 2564 2565 2564

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

สอบทานแลว้) สอบทานแลว้)

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 355,299                496,420                270,051                383,872                
ลูกหน้ีการคา้ 7 207,570                124,436                134,810                43,446                  
ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 47,050                  36,381                  66,935                  49,491                  
สินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญา-หมุนเวียน 8.1 47,818                  21,147                  -                        -                        
เงินให้กูย้มืระยะสั้นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 55,108                  26,789                  25,434                  26,789                  
ส่วนของเงินให้กูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระในหน่ึงปี 14 17,925                  25,959                  17,925                  25,959                  
สินคา้คงเหลือ 9 11,104,326           8,021,248             11,088,505           7,996,400             
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 10 265,063                560,765                190,781                494,665                
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 1,499                    -                        -                        -                        
สินทรัพยท่ี์ถือไวจ้  าหน่ายจากการช าระบญัชี
   ของบริษทัยอ่ย 3(จ) -                        -                        -                        -                        
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 12,101,658           9,313,145             11,794,441           9,020,622             

 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 11 63,905                  74,048                  61,263                  72,690                  
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 12 -                        -                        324,000                324,000                
เงินลงทุนในการร่วมคา้ 13 2,753,475             2,741,467             2,628,782             2,628,782             
เงินให้กูย้มืระยะยาว 14 481,408                507,040                481,408                507,040                
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 15 10,404,222           10,542,803           9,335,575             9,430,058             
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 16.1 37,494                  50,112                  17,249                  29,976                  
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 17,188                  18,084                  13,841                  14,845                  
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 17 14,506                  15,403                  -                        -                        
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 15,615                  16,533                  14,099                  14,961                  
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 13,787,813           13,965,490           12,876,217           13,022,352           

รวมสินทรัพย์ 25,889,471           23,278,635           24,670,658           22,042,974           

งบการเงนิเฉพาะกจิการงบการเงนิรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษทั สหวริิยาสตีลอนิดสัตรี จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2565

หน่วย : พนับาท

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม

2565 2564 2565 2564

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

สอบทานแลว้) สอบทานแลว้)

หนี้สินหมุนเวียน
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 18 25,000                  39,000                  -                        -                        
เจา้หน้ีการคา้ 19 6,541,486             4,844,666             6,464,258             4,806,978             
เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 8,955                    11,477                  62,833                  28,412                  
เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 290,096                226,006                222,387                185,118                
หน้ีสินท่ีเกิดจากสญัญา-หมุนเวียน 8.1 828,722                550,437                811,342                536,028                
ส่วนของหน้ีสินภายใตแ้ผนฟ้ืนฟท่ีูถึงก าหนดช าระ
   ภายในหน่ึงปี 21 1,389,584             1,420,202             1,389,584             1,420,202             
ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระ
   ภายในหน่ึงปี 16.2 22,188                  33,712                  15,485                  27,412                  
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 1,093,473             -                        1,089,600             24,424                  
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 5,234                    10,166                  -                        -                        
ประมาณการหน้ีสินจากสญัญาท่ีสร้างภาระ 8.4 187,033                104,991                187,033                104,991                
หน้ีสินทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน 3,980                    2,415                    3,980                    540                       
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 10,395,751           7,243,072             10,246,502           7,134,105             

หนี้สินไม่หมุนเวียน
ภาระหน้ีสินภายใตแ้ผนฟ้ืนฟู 21 31,225,216           30,628,526           31,233,207           30,636,517           

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 16.2 15,334                  17,244                  1,596                    3,464                    

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 17 33,977                  38,690                  17,007                  16,184                  

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับ
    ผลประโยชน์พนกังาน 20 436,747                421,760                374,028                361,452                

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 824                       824                       824                       824                       

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 31,712,098           31,107,044           31,626,662           31,018,441           

รวมหนีสิ้น 42,107,849           38,350,116           41,873,164           38,152,546           

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษทั สหวริิยาสตีลอนิดสัตรี จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2565

หน่วย : พนับาท

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม

2565 2564 2565 2564

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

สอบทานแลว้) สอบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถอืหุ้น
ทุนเรือนหุ้น 22
   ทุนจดทะเบียน
      หุ้นสามญั 11,113,018,280 หุ้น 
      มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 11,113,018           11,113,018           11,113,018           11,113,018           

   ทุนท่ีออกและช าระแลว้  
      หุ้นสามญั 11,113,018,280 หุ้น 
      มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 11,113,018           11,113,018           11,113,018           11,113,018           
ส่วนต ่ากวา่มูลค่าหุ้นสามญั (9,500,000)            (9,500,000)            (9,500,000)            (9,500,000)            
ขาดทุนสะสม (18,304,716)          (17,191,282)          (18,815,524)          (17,722,590)          
รวมส่วนของบริษทัใหญ่ (16,691,698)          (15,578,264)          (17,202,506)          (16,109,572)          

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 473,320                506,783                -                        -                        
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น (16,218,378)          (15,071,481)          (17,202,506)          (16,109,572)          

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 25,889,471           23,278,635           24,670,658           22,042,974           

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษทั สหวริิยาสตีลอนิดสัตรี จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2565

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)

หน่วย : พนับาท

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

รายได้ 
รายไดจ้ากการขาย 19,051,626       15,673,083       19,051,845       15,673,083       
รายไดจ้ากการให้บริการ 372,729            406,936            119,044            120,697            
รายไดเ้งินปันผล -                   -                   51,000              70,500              
รายไดอ่ื้น 16,657              72,397              19,336              80,239              
รวมรายได้ 19,441,012       16,152,416       19,241,225       15,944,519       

ค่าใช้จ่าย 
ตน้ทุนขาย 17,838,044       13,570,076       17,898,898       13,597,267       
ตน้ทุนการให้บริการ 319,515            345,641            98,686              115,878            
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 31,978              42,990              27,207              36,896              
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 291,923            281,128            248,189            244,406            
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 65,828              45,950              60,603              43,295              
(ก าไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ 164,923            49,697              165,928            49,384              
(กลบัรายการ) ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตสุทธิ (96,743)            (73,813)            (96,743)            (73,813)            
ขาดทุนจากสญัญาท่ีสร้างภาระ 82,042              317,923            82,042              317,923            
รวมค่าใช้จ่าย 18,697,510       14,579,592       18,484,810       14,331,236       

ก าไร (ขาดทุน) จากกจิกรรมด าเนินงาน 743,502            1,572,824         756,415            1,613,283         
รายไดท้างการเงิน 9,918                6,386                9,413                6,355                
ตน้ทุนทางการเงิน (853,563)          (790,761)          (852,884)          (791,075)          
ผลก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียนหน้ีสินภายใตแ้ผนฟ้ืนฟ ู- สุทธิ (1,005,055)       (1,108,720)       (1,005,055)       (1,108,720)       
ปรับปรุงจากการลดลงของภาระหน้ีค  ้าประกนัจากกระบวนการ
    ช าระบญัชีของเจา้หน้ีกลุ่มท่ี 4 21.2 -                   586,294            -                   586,294            
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) ในตราสารทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียการร่วมคา้ 12,008              151,879            -                   -                   
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษเีงนิได้ (1,093,190)       417,902            (1,092,111)       306,137            

(ค่าใชจ่้าย) รายไดภ้าษีเงินได้ 17 (4,707)              (7,941)              (823)                 (1,689)              
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด (1,097,897)       409,961            (1,092,934)       304,448            

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน)

    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (1,113,434)       384,502            (1,092,934)       304,448            
    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 15,537              25,459              -                   -                   
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด (1,097,897)       409,961            (1,092,934)       304,448            

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน (บาท) 25 (0.10)                0.03                 (0.10)                0.03                 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษทั สหวริิยาสตีลอนิดสัตรี จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2565

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)

หน่วย : พนับาท

2565 2564 2565 2564

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด (1,097,897)       409,961            (1,092,934)       304,448            

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                   -                   -                   -                   

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด (1,097,897)       409,961            (1,092,934)       304,448            

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (1,113,434)       384,502            (1,092,934)       304,448            
    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 15,537              25,459              -                   -                   
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด (1,097,897)       409,961            (1,092,934)       304,448            

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษัท สหวริิยาสตีลอินดัสตรี จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น  

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2565

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)

หน่วย : พนับาท

ส่วนของ
ทุนเรือนหุ้น รวมส่วน ส่วนไดเ้สีย
ท่ีออกและ ส่วนต ่า ทุนส ารองตาม ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ของผูถื้อหุ้น ท่ีไม่มีอ  านาจ รวมส่วน
ช าระแลว้ กว่ามูลค่าหุ้น กฎหมาย (ขาดทุนสะสม) ของบริษทั ควบคุม ของผูถื้อหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563 11,113,018           (9,500,000)           -                        (16,654,971)         (15,041,953)         520,932                (14,521,021)         

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด -                        -                        -                        384,502                384,502                25,459                  409,961                
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด -                        -                        -                        384,502                384,502                25,459                  409,961                
เงินปันผลจ่ายในส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม -                        -                        -                        -                        -                        (24,500)                (24,500)                
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 มิถุนายน 2564 11,113,018           (9,500,000)           -                        (16,270,469)         (14,657,451)         521,891                (14,135,560)         

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2564 11,113,018           (9,500,000)           -                        (17,191,282)         (15,578,264)         506,783                (15,071,481)         

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด -                        -                        -                        (1,113,434)           (1,113,434)           15,537                  (1,097,897)           
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด -                        -                        -                        (1,113,434)           (1,113,434)           15,537                  (1,097,897)           
เงินปันผลจ่ายในส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม -                        -                        -                        -                        -                        (49,000)                (49,000)                
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 มิถุนายน 2565 11,113,018           (9,500,000)           -                        (18,304,716)         (16,691,698)         473,320                (16,218,378)         

งบการเงนิรวม

ก าไร (ขาดทุน) สะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษัท สหวริิยาสตีลอินดัสตรี จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2565

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)

หน่วย : พนับาท

ทุนเรือนหุ้น
ท่ีออกและ ส่วนต ่า ทุนส ารองตาม ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวมส่วน
ช าระแลว้ กว่ามูลค่าหุ้น กฎหมาย (ขาดทุนสะสม) ของผูถื้อหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563 11,113,018                        (9,500,000)                         -                                     (17,090,925)                       (15,477,907)                       

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด -                                     -                                     -                                     304,448                              304,448                              
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด -                                     -                                     -                                     304,448                              304,448                              
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 มิถุนายน 2564 11,113,018                        (9,500,000)                         -                                     (16,786,477)                       (15,173,459)                       

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2564 11,113,018                        (9,500,000)                         -                                     (17,722,590)                       (16,109,572)                       

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด -                                     -                                     -                                     (1,092,934)                         (1,092,934)                         
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด -                                     -                                     -                                     (1,092,934)                         (1,092,934)                         
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 มิถุนายน 2565 11,113,018                        (9,500,000)                         -                                     (18,815,524)                       (17,202,506)                       

ก าไร (ขาดทุน) สะสม

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษทั สหวิริยาสตีลอินดสัตรี จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 

งบกระแสเงนิสด

ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่30 มิถุนายน 2565

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)

หน่วย : พนับาท

2565 2564 2565 2564

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด (1,097,897)           409,961             (1,092,934)         304,448             
รายการปรับปรุง
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 430,649               378,588             376,827             325,855             
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน (กลบัรายการ) (96,743)                (73,813)             (96,743)              (73,813)              
ขาดทุนจากมูลค่าสินคา้คงเหลือลดลง (กลบัรายการ) 492,453               22,780               492,453             22,780               
ขาดทุน (ก าไร) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 124,145               48,239               123,094             47,954               
ขาดทุน (ก าไร) จากสญัญาซ้ือขายต่างประเทศล่วงหนา้ 65                        9,673                 3,440                 9,673                 
ตดัจ าหน่ายอุปกรณ์ 447                      5                        447                    5                        
ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 16,325                 16,283               13,914               13,897               
ขาดทุนจากสญัญาท่ีสร้างภาระ 82,042                 317,923             82,042               317,923             
ขาดทุน (ก าไร) จากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ -                       (3,133)               -                     (3,133)                
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ (สุทธิจากภาษีเงินได)้ (12,008)                (151,878)           -                     -                     
ขาดทุน (ก าไร) จากอตัราแลกเปล่ียนจากหน้ีสินภายใตแ้ผนฟ้ืนฟ ู- สุทธิ 1,005,055            1,108,720          1,005,055          1,108,720          
ปรับปรุงจากการลดลงของภาระหน้ีค  ้าประกนัจากกระบวนการช าระบญัชีของเจา้หน้ีกลุ่มท่ี 4 -                       (586,294)           -                     (586,294)            
ตน้ทุนทางการเงิน 853,563               790,761             852,884             791,075             
รายไดท้างการเงิน (7,059)                  (6,386)               (9,413)                (6,355)                
เงินปันผลรับ -                       -                    (51,000)              (70,500)              
ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ 4,707                   7,941                 823                    1,689                 
ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงานก่อนการเปลีย่นแปลงใน
    สินทรัพย์และหนีสิ้นด าเนินงาน 1,795,744            2,289,370          1,700,889          2,203,924          
การเปลีย่นแปลงของสินทรัพย์และหนีสิ้นด าเนินงาน
ลูกหน้ีการคา้ 13,365                 (17,328)             5,378                 (42,305)              
ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (10,669)                (21,814)             (17,444)              (38,241)              
สินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญา-หมุนเวียน (26,671)                (4,295)               -                     -                     
สินคา้คงเหลือ (3,575,531)           (2,705,098)        (3,584,558)         (2,686,357)         
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 292,004               (381,462)           311,417             (371,951)            
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 918                      53                      862                    81                      
เจา้หน้ีการคา้ 1,601,293            1,186,722          1,561,748          1,170,712          
เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (5,217)                  3,785                 33,140               (321)                   
เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 65,914                 40,533               50,915               31,024               
หน้ีสินท่ีเกิดจากสญัญา-หมุนเวียน 278,285               780,118             275,314             765,065             
เงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมด าเนินงาน 429,435               1,170,584          337,661             1,031,631          

งบการเงนิเฉพาะกิจการงบการเงนิรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษทั สหวิริยาสตีลอินดสัตรี จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่30 มิถุนายน 2565

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)

หน่วย : พนับาท

2565 2564 2565 2564
ผลประโยชน์พนกังานจ่ายโดยโครงการ (1,338)                  (140)                  (1,338)                -                     
จ่ายภาษีเงินได้ (22,933)                (16,885)             (1,314)                (3,073)                
รับคืนภาษีเงินได้ 16,942                 -                    -                     -                     

เงนิสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 422,106               1,153,559          335,009             1,028,558          

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                       -                    -                     (45,000)              
เงินรับจากรายไดท้างการเงิน 3,623                   495                    3,524                 465                    
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 10,143                 (21,723)             11,427               (22,238)              
จ่ายเงินให้กูย้มืระยะสั้นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (41,071)                (10,862)             -                     (10,862)              
รับคืนเงินให้กูย้มืระยะสั้นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 10,584                 1,025                 -                     1,025                 
รับคืนเงินให้กูย้มืระยะยาวกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6,466                   2,155                 6,466                 2,155                 
ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (273,879)              (105,148)           (281,598)            (93,143)              
เงินสดรับจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ -                       3,133                 -                     3,133                 
ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (1,254)                  (382)                  (445)                   (224)                   
เงินปันผลรับ -                       -                    25,842               45,000               
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (285,388)              (131,307)           (234,784)            (119,689)            

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

จ่ายตน้ทุนทางการเงิน (45,021)                (38,148)             (43,861)              (36,448)              
เงินสดจ่ายเพ่ือช าระเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (14,000)                (5,000)               -                     -                     
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,102,078            -                    2,098,205          -                     
เงินสดจ่ายเพ่ือช าระเงินกูย้มืระยะสั้นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (1,008,605)           -                    (1,008,605)         -                     
จ่ายช าระหน้ีตามแผนฟ้ืนฟกิูจการ (1,245,990)           (63,041)             (1,245,990)         (63,041)              
จ่ายช าระหน้ีสินตามสญัญาเช่า (17,301)                (17,160)             (13,795)              (13,667)              
เงินปันผลจ่าย (49,000)                (24,500)             -                     -                     
เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงนิ (277,839)              (147,849)           (214,046)            (113,156)            

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ (141,121)              874,403             (113,821)            795,713             

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 496,420               665,740             383,872             635,691             
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วันที ่30 มิถุนายน 355,299               1,540,143          270,051             1,431,404          

รายการทีไ่ม่กระทบเงนิสดทีส่ าคัญ

เจา้หน้ีอ่ืนท่ีดิน อาคาร อุปกรณ์ 14,523                 4,995                 12,982               5,065                 
รายการหกักลบเงินปันผลรับ คืนเงินกู ้และตน้ทุนทางการเงิน -                       -                    25,158               25,500               

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565 
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 
หมายเหต ุ  สารบัญ                                                    
1  ขอ้มูลทัว่ไป 
2  เกณฑก์ารด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง 
3  เกณฑก์ารจดัท างบการเงินระหว่างกาล 
4  มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ 
5  สรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 
6  บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
7  ลูกหน้ีการคา้ 
8  สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน/หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญา-หมุนเวียน/ประมาณการหน้ีสิน

จากสัญญาท่ีสร้างภาระ 
9  สินคา้คงเหลือ 
10  สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 
11  สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 
12  เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย  
13  เงินลงทุนในการร่วมคา้ 
14  เงินใหกู้ย้มืระยะยาว 
15  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
16  สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้/ หน้ีสินตามสัญญาเช่า 
17  ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
18  เงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน 
19  เจา้หน้ีการคา้ 
20  ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 
21  ภาระหน้ีสินภายใตแ้ผนฟ้ืนฟูกิจการและความคืบหนา้การด าเนินการตามแผน 
22  ทุนเรือนหุน้ 
23  ส่วนงานด าเนินงาน 
24  ภาษีเงินได ้
25  ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 
26  ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน 
27  เคร่ืองมือทางการเงิน 
28  เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
29  การอนุมติัขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล 
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บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565 
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 
 
1. ข้อมูลทั่วไป 
 
1.1 ข้อมูลทั่วไปของบริษัท 
 

บริษทั สหวิริยาสตีลอินดสัตรี จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งขึ้นในประเทศไทย บริษทัจด
ทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือเดือนกนัยายน 2537 และมีท่ีอยู่จดทะเบียนตั้งอยู่เลขท่ี 28/1 
อาคารประภาวิทย ์ชั้น 2-3 ถนนสุรศกัด์ิ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย และโรงงานตั้งอยู่
เลขท่ี 9 หมู่ 7 ต าบลแม่ร าพึง อ าเภอบางสะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  ประเทศไทย บริษทั บริษทัย่อยและ 
การร่วมคา้ซ่ึงต่อไปน้ีรวมเรียกวา่ “กลุ่มบริษทั” 
 
เม่ือวนัท่ี 22 มิถุนายน 2563 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยประกาศเพิกถอนหุ้นสามญัของบริษทั เน่ืองจาก
บริษทัเขา้ข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนกรณีมีส่วนของผูถื้อหุ้นมีค่าน้อยกว่าศูนยต์าม
ขอ้ 9 (6)(ง) ของขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยฯ์ เร่ืองการเพิกถอนหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน พ.ศ.2542 (ขอ้บงัคบัวา่ดว้ย
การเพิกถอน) ซ่ึงบริษทัไม่สามารถด าเนินการให้เหตุเพิกถอนหมดไปภายในระยะเวลาท่ีก าหนดอนัเป็นเหตุให้
ถูกเพิกถอนตามขอ้ 9(15) ของขอ้บงัคบัวา่ดว้ยการเพิกถอน 
 
ผูถื้อหุ้นรายใหญ่  ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 40.49 ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากัด
(มหาชน) ถือหุน้ร้อยละ 40.22 และธนาคารทิสโก ้จ ากดั (มหาชน) ถือหุน้ร้อยละ 7.87 
 
บริษทัด าเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการผลิตและจ าหน่ายแผ่นเหลก็รีดร้อนชนิดมว้น รายละเอียดของบริษทัย่อยและ
การร่วมคา้ ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 12 และ 13 
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1.2  การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  
 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้เกิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจ และมี
ผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ เช่น ระบบห่วงโซ่อุปทาน การใช้จ่ายของผูบ้ริโภค การจ ากดั
หรือหยดุชะงกัการผลิต การด าเนินงานท่ีล่าชา้ขึ้น เป็นตน้ 
 
สถานการณ์ดงักล่าวมีผลกระทบต่อกิจกรรมทางธุรกิจของกลุ่มบริษทัในส่วนท่ีเก่ียวกบัห่วงโซ่อุปทานในส่วน
ของการสั่งวตัถุดิบจากต่างประเทศ การจ ากดัปริมาณการรับสินคา้ของลูกคา้ซ่ึงส่งผลกระทบต่อฐานะการเงิน 
ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดในปัจจุบัน  ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทติดตามความคืบหน้าของ
สถานการณ์ดงักล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกับมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสินและ
หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นอย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ีฝ่ายบริหารได้ใช้ประมาณการและดุลพินิจในประเด็นต่างๆ ในการ
ประมาณการผลกระทบหากสถานการณ์มีการเปล่ียนแปลง 
 

2.  เกณฑ์การด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง 
 
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 กลุ่มบริษทัมีผลการด าเนินงานขาดทุนส าหรับงวด เป็นจ านวน
เงิน 1,097.9 ลา้นบาท (ขาดทุนส าหรับงวด 92.8 ลา้นบาท เม่ือหักผลก าไร(ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียนหน้ีสิน
ภายใตแ้ผนฟ้ืนฟ-ูสุทธิ จ านวน 1,005.1 ลา้นบาท) (2564 : ก าไรส าหรับงวด เป็นจ านวนเงิน 410.0 ลา้นบาท (ก าไร
ส าหรับงวด 932.4 ลา้นบาท เม่ือหักปรับปรุงจากการลดลงของภาระหน้ีค ้าประกนัจากกระบวนการช าระบญัชี
ของลูกหน้ี จ านวน 586.3 ลา้นบาท และ ผลขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนหน้ีสินภายใตแ้ผนฟ้ืนฟู-สุทธิ จ านวน 
1,108.7 ลา้นบาท) และ ณ วนัเดียวกนั กลุ่มบริษทัมีขาดทุนสะสมเป็นจ านวนเงิน 18,304.7 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 
2564 : จ านวนเงิน 17,191.3 ลา้นบาท) ส่วนผูถื้อหุ้นติดลบเป็นจ านวนเงิน 16,218.4 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2564 : 
จ านวนเงิน 15,071.5 ลา้นบาท) 
 
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 บริษทัมีผลการด าเนินงานขาดทุนส าหรับงวด เป็นจ านวน
เงิน 1,092.9 ลา้นบาท (ขาดทุนส าหรับงวด 87.9 ลา้นบาท เม่ือหักผลขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนหน้ีสินภายใต้
แผนฟ้ืนฟู-สุทธิ จ านวน 1,005.1 ล้านบาท) (2564 : ก าไรส าหรับงวด เป็นจ านวนเงิน 304.4 ล้านบาท  (ก าไร
ส าหรับงวด 826.9 ลา้นบาท เม่ือหักปรับปรุงจากการลดลงของภาระหน้ีค ้าประกนัจากกระบวนการช าระบญัชี
ของลูกหน้ี จ านวน 586.3 ลา้นบาท และ ผลก าไร(ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียนหน้ีสินภายใตแ้ผนฟ้ืนฟู-สุทธิ 
จ านวน 1,108.7 ล้านบาท) และ ณ วนัเดียวกัน บริษัทมีขาดทุนสะสมเป็นจ านวนเงิน  18,815.5 ล้านบาท (31 
ธันวาคม 2564 : จ านวนเงิน 17,722.6 ล้านบาท) ส่วนผูถื้อหุ้นติดลบเป็นจ านวนเงิน 17,202.5 ล้านบาท (31 
ธนัวาคม 2564 : จ านวนเงิน 16,109.6 ลา้นบาท) 
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ในปี 2558 คณะกรรมการบริษทัอนุมติัให้บริษทัยื่นความจ านงเพื่อขอฟ้ืนฟูกิจการต่อศาลลม้ละลายกลางเม่ือ
วนัท่ี 1 ตุลาคม 2558 และเม่ือวนัท่ี 15 ธันวาคม 2559 ศาลล้มละลายกลางได้มีค าสั่งเห็นชอบด้วยแผนฟ้ืนฟู
กิจการ ซ่ึงตามแผนฟ้ืนฟูกิจการก าหนดใหบ้ริษทัเป็นผูบ้ริหารแผน  
 
ต่อมาเม่ือ วนัท่ี 18 มิถุนายน 2563 เจา้พนกังานพิทกัษท์รัพยไ์ดจ้ดัประชุมเจา้หน้ี และท่ีประชุมเจา้หน้ีส่วนใหญ่
ได้มีมติเห็นชอบด้วยค าร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมแผน (แผนฟ้ืนฟูกิจการ ฉบบัลงวนัท่ี 14 กรกฎาคม 2559 แก้ไข
เพิ่มเติมโดยท่ีประชุมเจา้หน้ีเม่ือวนัท่ี 18 มิถุนายน 2563) (“แผนฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติม”) และต่อมาศาลลม้ละลาย
กลางเห็นชอบแผนฉบบัท่ี 2 แลว้เม่ือวนัท่ี 18 กนัยายน 2563 
 
ต่อมาเม่ือวนัท่ี 22 กันยายน 2564 บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ ากัด (มหาชน) “ผูบ้ริหารแผน” มีความ
จ าเป็นตอ้งแกไ้ขแผนเพื่อให้การฟ้ืนฟูกิจการของลูกหน้ีส าเร็จลุล่วงไปได ้ จึงไดย้ื่น “ค าร้องขอเสนอขอแกไ้ข
แผนฟ้ืนฟู” ต่อเจา้พนกังานพิทกัษท์รัพย ์เจา้พนักงานพิทกัษท์รัพยจึ์งไดจ้ดัประชุมในวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2564 
และท่ีประชุมเจ้าหน้ีส่วนใหญ่ได้มีมติเห็นชอบด้วย “ค าร้องขอเสนอขอแก้ไขแผนฟ้ืนฟู” และต่อมาศาล
ลม้ละลายกลางเห็นชอบเม่ือวนัท่ี 14 ธนัวาคม 2564  
 
โดยมีสาระส าคญัของผลส าเร็จของแผนฟ้ืนฟูโดยจะตอ้งมีเหตุการณ์ดงัต่อไปน้ีเกิดขึ้นคือ 
 1)  บริษทัไดช้ าระหน้ีเงินตน้คงคา้งให้แก่เจา้หน้ีทุกรายตามแผนฟ้ืนฟูกิจการ ซ่ึงรวมถึงกรณีท่ีเจา้หน้ีไดรั้บช าระ

หน้ีดว้ยการแปลงหน้ีเป็นทุน คร้ังท่ี 1 และคร้ังท่ี 2 ในจ านวนรวมกนัไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 25 ของภาระหน้ีเงิน
ตน้คงคา้งท่ีบริษทัตอ้งจ่ายช าระหน้ีตามแผน และ  

2)  บริษทัไดรั้บเงินลงทุนใหม่จากผูร่้วมลงทุนมาช าระหน้ีเป็นผลให้ส่วนของผูถื้อหุ้นในงบการเงินเป็นบวก 
หรือ  

3)  มีการแปลงหน้ีเป็นทุนตามแผนฟ้ืนฟูกิจการและท าใหส่้วนของผูถื้อหุน้ในงบการเงินเป็นบวก  
 
โดยระยะเวลาด าเนินการตามแผนมีระยะเวลา 6 ปี นับตั้งแต่วนัท่ีศาลมีค าสั่งเห็นชอบด้วยแผน เม่ือวนัท่ี 15 
ธันวาคม 2559  ซ่ึงจะครบก าหนดในวนัท่ี 15 ธันวาคม 2565 ในกรณีท่ีการด าเนินการตามแผนน้ียงัไม่บรรลุผล
ส าเร็จภายในระยะเวลา 6 ปี ผูบ้ริหารแผนสามารถด าเนินการขอแก้ไขแผน โดยขอขยายก าหนดระยะเวลา
ด าเนินการตามแผนตามวิธีการท่ีก าหนดไวใ้นพ.ร.บ.ลม้ละลาย 

 
ทั้งน้ีบริษทัมีการขอแกไ้ขเพิ่มเติมแผนฟ้ืนฟูเพื่อให้กิจการสามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้และเพื่อสามารถ
ด าเนินการใหเ้ป็นผลส าเร็จลุล่วงตามแผนในอนาคต  
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ผลการด าเนินงานท่ีผา่นมา  
 

ภายหลงัจากท่ีศาลล้มละลายกลางได้อนุมติัแก้ไขแผนฟ้ืนฟูกิจการ ฉบบัลงวนัท่ี 14 กรกฎาคม 2559 (แก้ไข
เพิ่มเติมโดยท่ีประชุมเจ้าหน้ีเม่ือวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2564) และ ค าร้องขอเสนอขอแก้ไขแผนฟ้ืนฟู โดยศาล
ล้มละลายกลางเห็นชอบเม่ือวนัท่ี 14 ธันวาคม 2564 บริษัทฯในฐานะผูบ้ริหารแผนฯ ได้ด าเนินงานภายใต้
เง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นแผนฟ้ืนฟูกิจการ ซ่ึงรวมถึงการประชุมร่วมกบัคณะกรรมการเจา้หน้ีเพื่อติดตามผลและ
การปฏิบติัตามเง่ือนไขในแผนฯ เป็นประจ าทุกเดือน ตลอดจนไดร้ายงานความคืบหน้าการปฏิบติัตามแผนฯ 
ใหแ้ก่เจา้พนกังานพิทกัษท์รัพยเ์ป็นรายไตรมาสอยา่งต่อเน่ือง 
 
การช าระหน้ีตามแผนฟ้ืนฟูกิจการ  

 
ในระหว่างการจัดท าแผนฟ้ืนฟูกิจการ บริษทัและท่ีปรึกษาทางการเงินได้ใช้สมมติฐานจัดท าประมาณการทาง
การเงินเพื่อก าหนดความสามารถในการเฉล่ียช าระคืนหน้ีรายปีโดยอิงจากผลการด าเนินงานในอดีต ตามท่ีปรากฏ
รายละเอียดในแผนฟ้ืนฟูกิจการของบริษทั และมีเง่ือนไขให้คณะกรรมการเจา้หน้ีเป็นผูพ้ิจารณาจดัสรรกระแสเงิน
สดส่วนเกิน (ถา้มี) ซ่ึงเกิดจากผลการด าเนินงานท่ีดีกว่าประมาณการท่ีจดัท าไว ้บนสมมติฐานว่าการจดัสรรกระแส
เงินสดส่วนเกินนั้นจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกิจการมากท่ีสุด  
 
แผนการด าเนินงานในระยะยาว   
 
บริษทัและเจ้าหน้ีธนาคารท่ีมีหลกัประกันจึงได้หารือร่วมกัน ให้ชักชวนพนัธมิตรทางธุรกิจอีกสองรายซ่ึงเป็น
ผูผ้ลิตและผูค้า้เหลก็รายส าคญัของโลก ร่วมกนัจดัท าแผนความร่วมมือทางธุรกิจในระยะยาว และไดร่้วมกนัลงนาม
ร่วมกันในบันทึกความเข้าใจแห่งความร่วมมือ (MOU) เพื่อศึกษาแนวทางการสนับสนุน ในด้านต่างๆ เช่น  
การจดัหาวตัถุดิบหลกั เงินทุนหมุนเวียนเพื่อขยายปริมาณการคา้ และ เทคโนโลยกีารผลิตและการจดัการ 
 
อย่างไรก็ตามในปี 2565 บริษทัไดมี้การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และมีแผนสร้างธุรกิจใหม่เพิ่มและวางแผนแกไ้ข
หน้ีของกลุ่มบริษทั 
 
นอกจากน้ีบริษัทได้รับเงินกู้เงินทุนหมุนเวียนจากธนาคาร ซ่ึงได้เร่ิมมีการเบิกใช้เงินกู้ดังกล่าวตั้ งแต่เดือน
พฤษภาคม 2565 เป็นตน้มา บริษทัจึงเช่ือว่า บริษทัจะมีเงินทุนหมุนเวียนท่ีเพียงพอ ท่ีจะใช้ในการด าเนินกิจการใน
อีกหน่ึงปีขา้งหน้า และในระหว่างงวดบริษทัสามารถช าระหน้ีตามท่ีแผนก าหนดและไดจ้ดัสรรช าระหน้ีกระแสเงิน
สดส่วนเกินจากท่ีบริษทัมีผลการด าเนินงานดีกวา่ท่ีประมาณการท่ีจดัท าไวใ้นแผนฟ้ืนฟูกิจการ  
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งบการเงินรวมและงบเฉพาะกิจการไดจ้ดัท าขึ้นโดยผูบ้ริหารตามเกณฑ์การด าเนินงานอยา่งต่อเน่ืองบนขอ้สมมติ
ท่ีว่าการฟ้ืนฟูกิจการจะประสบผลส าเร็จ และกิจการจะมีเงินทุนและวงเงินสินเช่ือเพียงพอเพื่อใช้ในการด าเนิน
ธุรกิจของกลุ่มบริษทัและบริษทั อย่างไรก็ตาม ความเหมาะสมของขอ้สมมติน้ีขึ้นอยู่กบัการประสบความส าเร็จ
ของแผนฟ้ืนฟูกิจการ รวมทั้งการด าเนินมาตรการในการปรับปรุงความสามารถในการท าก าไรและกระแสเงิน
สด ความส าเร็จในการปรับโครงสร้างทุน ความสามารถในการจ่ายช าระหน้ีตามก าหนดและความสามารถใน
การจดัหาเงินทุนจากแหล่งอ่ืนเพื่อให้มีเงินทุนเพียงพอ  และความสามารถในการเจรจากบัเจา้หน้ีเพื่อปรับปรุง
แผนฟ้ืนฟูกิจการให้มีเง่ือนไขในการจ่ายช าระหน้ีใหเ้หมาะสมกบักระแสเงินสดของกิจการ ซ่ึงอาจรวมถึงการขอ
ขยายระยะเวลาในการจ่ายช าระหน้ี การด าเนินการใหเ้ป็นผลส าเร็จตามแผนในอนาคต 
 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ไดร้วมการจดัประเภทรายการใหม่หรือรายการปรับปรุงสินทรัพย์
และหน้ีสิน ซ่ึงอาจจ าเป็นหากกลุ่มบริษทัและบริษทัไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้ทั้งน้ีมูลค่าท่ีจะ
ไดรั้บจากสินทรัพยอ์าจจะน้อยกว่ามูลค่าตามบญัชีอย่างมีนยัส าคญั และอาจจะมีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดขึ้นเพิ่มเติม 
หากกลุ่มบริษทัและบริษทัไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้
 

3. เกณฑ์การจัดท างบการเงินระหว่างกาล 
 

(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ 
 
งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นในรูปแบบย่อและตามมาตรฐานการบญัชีไทย ฉบบัท่ี 34 เร่ืองการรายงานทาง
การเงินระหว่างกาล  รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ (“สภาวิชาชีพบญัชี”) 
กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 
 
งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดท าขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563          
งบการเงินน้ีมิได้รวมขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดตามขอ้ก าหนดส าหรับงบการเงินประจ าปีแต่เน้นการให้ขอ้มูลท่ี
เก่ียวกับกิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ซ ้ าซ้อนกับข้อมูลท่ีได้เคยน าเสนอรายงานไปแล้ว 
ดงันั้นการอ่านงบการเงินระหว่างกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของบริษทัและบริษทัย่อยส าหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
 
งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษัทใช้เป็นทางการตามกฎหมาย  งบการเงิน
ระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 
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(ข) เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินรวม 
 
ขอ้มูลทางการเงินรวมระหว่างกาลน้ีได้จดัท าขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษทั สหวิริยาสตีลอินดสัตรี จ ากัด 
(มหาชน) บริษทัยอ่ย  และบริษทัร่วม (รวมเรียกวา่ “กลุ่มบริษทั”) ดงัต่อไปน้ี 

บริษทั ประเภทธุรกิจ 
30 มิถุนายน 

2565 
30 มิถุนายน 

2564 
  (ร้อยละ) (ร้อยละ) 

บริษทัยอ่ยท่ีถือหุน้โดยตรง    
บริษทั ท่าเรือประจวบ จ ากดั บริการท่าเรือน ้าลึกและ

บริการขนถ่ายสินคา้ส าหรับ
เรือเดินทะเล 

51.00 51.00 

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

เหลก็แผ่นรีดเยน็ 
35.19 35.19 

 
งบการเงินรวมประกอบดว้ยงบการเงินของบริษทั บริษทัยอ่ย (รวมกนัเรียกวา่“กลุ่มบริษทั”) และการร่วมคา้และ
ส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในการร่วมคา้ 

 
(ค) เกณฑ์การวัดมูลค่า 
 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าขึ้นโดยถือหลกัเกณฑก์ารบนัทึกตามราคาทุนเดิม ยกเวน้ท่ีกล่าวไวใ้นนโยบายการ
บญัชี  
 

(ง) สกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานและน าเสนองบการเงิน 
 
งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของบริษทั 
ขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดและในหมายเหตุประกอบงบการเงินมีการปัดเศษเพื่อให้แสดงเป็นหลกัพนั ยกเวน้ท่ีระบุ
ไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน  



8 

(จ) การช าระบัญชีและการส้ินสุดการจัดท างบการเงินรวมของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จ ากัด และ 
งบการเงินของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จ ากัด 
   

บริษทั สหวิริยาสตีลอินดสัตรี ยูเค จ ากดั เป็นผูผ้ลิตเหล็กและเหล็กแท่งแบนครบวงจร จากผลการด าเนินงาน
ขาดทุนท่ีผ่านมาและการลดลงของราคาเหล็กโลกอย่างต่อเน่ืองท าให้ ในปี 2558 บริษทั สหวิริยาสตีลอินดสัตรี 
ยูเค จ ากดั ไดห้ยุดการผลิตเหล็กแท่งแบน และผูช้  าระบญัชีไดถู้กแต่งตั้งและเขา้มาควบคุม ส่งผลให้บริษทัไม่มี
อ านาจในการควบคุมธุรกิจหรือการด าเนินงานของ บริษทั สหวิริยาสตีลอินดสัตรี ยเูค จ ากดั อีกต่อไป ดว้ยเหตุ
ดงักล่าวสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของบริษทั สหวิริยาสตีลอินดสัตรี ยูเค จ ากดั ถูกตดัรายการออกจากงบการเงินรวม
และถูกแทนท่ีดว้ยการรับรู้รายการเงินลงทุนในบริษทั สหวิริยาสตีลอินดสัตรี ยูเค จ ากดั ซ่ึงบนัทึกการดอ้ยค่า 
เตม็จ านวนดว้ยมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน ในระหวา่งปี 2558 ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งการช าระบญัชี 
 
โดยปัจจุบนัรายละเอียดความคืบหนา้เก่ียวกบั บริษทั สหวิริยาสตีลอินดสัตรี ยูเค จ ากดั ไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุ
ขอ้ 21 

 
ส่วนไดเ้สียสุทธิและมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนในบริษทั สหวิริยาสตีลอินดสัตรี ยเูค จ ากดั ไดจ้ดัประเภทเป็น
สินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อจ าหน่ายในงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 31 ธันวาคม 2564
ดงัต่อไปน้ี 

 
   หน่วย : พนับาท 

 

สัดส่วนความ

เป็นเจา้ของ ราคาทุน การดอ้ยค่า ราคาทุน-สุทธิ 

 (ร้อยละ)  

เงินลงทุนบริษทั สหวิริยาสตีลอินดสัตรี  

     ยเูค จ ากดั 100 27,481,792 27,481,792 - 

 



9 

4. มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ 
 
4.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ที่เร่ิมบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน 
 

ในระหว่างงวด กลุ่มบริษทัได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัปรับปรุงจ านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือ
หลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้
มีขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบาย
ใหช้ดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการใหแ้นวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน  
 

การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัติน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคัญต่องบ
การเงินของกลุ่มบริษทั 
 

4.2  มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลัง
วันที่ 1 มกราคม 2566  

 
สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงหลายฉบบั ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใช้
ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2566 มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเก่ียวกับวิธีปฏิบติัทางการบัญชีและมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินบางฉบบัมีการใหข้อ้ผอ่นปรนในทางปฏิบติัหรือขอ้ยกเวน้ชัว่คราวกบัผูใ้ชม้าตรฐาน 
 
ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัอยูร่ะหวา่งการประเมินแนวทางการด าเนินการและพิจารณาผลกระทบท่ีอาจมี
ต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติั 
 

5. สรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคัญ 
 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นโดยใช้นโยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใช้ในงบการเงิน
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
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6.  บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
 
เพื่อวตัถุประสงค์ในการจดัท างบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทั 
หากกลุ่มบริษทัมีอ านาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพลอยา่งมีสาระส าคญัต่อ
บุคคลหรือกิจการในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลบักัน โดยท่ีกลุ่มบริษทัมีควบคุม
เดียวกนัหรือการมีอิทธิพลอยา่งมีสาระส าคญัเดียวกนั การเก่ียวขอ้งกนัน้ีอาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ  
 
ความสัมพนัธ์ท่ีมีกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัหรือผูบ้ริหารส าคญั มีดงัน้ี  

 

ช่ือกิจการ 

ประเทศที่จัดตั้ง/

สัญชาต ิ

 

ลักษณะความสัมพนัธ์ 

บริษทั ท่าเรือประจวบ จ ากดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ย บริษทัถือหุ้นร้อยละ 51.00 

  กรรมการร่วมกนั 

บริษทั เวสทโ์คสท ์เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ย บริษทัถือหุ้นร้อยละ 99.99    

กรรมการร่วมกนั 

Helium Miracle 303 องักฤษ บริษทัเป็นผูถื้อหุ้นทางออ้มและมีกรรมการร่วมกนั

กบับริษทั 

Helium Miracle 301 องักฤษ บริษทัเป็นผูถื้อหุ้นทางออ้มและมีกรรมการร่วมกนั

กบับริษทั 

Helium Miracle 302 องักฤษ บริษทัเป็นผูถื้อหุ้นทางออ้มและมีกรรมการร่วมกนั

กบับริษทั 

Redcar Bulk Terminal Limited องักฤษ บริษทัเป็นผูถื้อหุ้นทางออ้ม 

บริษทั เหลก็แผน่รีดเยน็ไทย จ ากดั (มหาชน) ไทย เป็นการร่วมคา้ บริษทัถือหุ้นร้อยละ 35.19                

มีกรรมการร่วมกนั           

ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ไทย ผูถื้อหุ้นในบริษทั 

ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ไทย ผูถื้อหุ้นในบริษทั  

ธนาคารทิสโก ้จ ากดั (มหาชน) ไทย ผูถื้อหุ้นในบริษทั 

บริษทั เครือสหวิริยา จ ากดั ไทย ผูถื้อหุ้นในบริษทั มีกรรมการร่วมกนั และมีกรรมการ

บริษทัถือหุ้นทางตรง 

Vanomet Holding AG สวิตเซอร์แลนด ์ ผูถื้อหุ้นและมีกรรมการร่วมกนั และมีกรรมการ

ร่วมกนัในบริษทัยอ่ย 

บริษทั เหลก็แผน่เคลือบไทย จ ากดั ไทย บริษทัเป็นผูถื้อหุ้น มีกรรมการร่วมกนัและมี

กรรมการบริษทัถือหุ้นทางตรง 
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ช่ือกิจการ 

ประเทศที่จัดตั้ง/

สัญชาต ิ

 

ลักษณะความสัมพนัธ์ 

บริษทั บางสะพานบาร์มิล จ ากดั  

    (มหาชน) 

ไทย มีกรรมการร่วมกนัและมีกรรมการบริษทัถือหุน้

ทางตรง 

บริษทั บี.เอส. เมทลั จ ากดั ไทย มีกรรมการบริษทัถือหุ้นทางตรงและทางออ้ม 

บริษทั สหวิริยาเพลทมิล จ ากดั (มหาชน) ไทย มีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั ทรัพยสิ์น อาคารประภาวิทย ์จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้น

ทางตรงและทางออ้ม 

บริษทั อาคารเวสเทิร์น จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้น

ทางตรง 

บริษทั บริการจดัการสหวิริยา จ ากดั  ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้น

ทางตรงและทางออ้ม 

บริษทั ซี. เอ. อาร์. เซอร์วิส จ ากดั ไทย มีผูถื้อหุ้นร่วมกนั 

บริษทั สหวิริยาพาณิชย ์คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั ไทย มีกรรมการบริษทัถือหุ้นทางตรงและทางออ้ม 

บริษทั ไลน์ทรานสปอร์ต จ ากดั ไทย มีกรรมการบริษัทย่อยเป็นกรรมการร่วมกันและมี

กรรมการบริษทัถือหุ้นทางออ้ม 

บริษทั เรือล าเลียงบางปะกง จ ากดั ไทย มีกรรมการบริษทัถือหุ้นทางออ้ม 

บริษทั ท่าเรือบางปะกง จ ากดั ไทย มีผูถื้อหุ้นร่วมกนั 

บริษทั สหวิริยา สตีล คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั ไทย มีผูถื้อหุ้นร่วมกนั 

บริษทั ไทยสตีลเซลล ์จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้น

ทางตรง 

บริษทั ประจวบพฒันาดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้น

ทางออ้ม 

บริษทั เอส วี แอล คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั ไทย มีผู ้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกันและมีกรรมการ

บริษทัถือหุ้นทางออ้ม 

Sahaviriya Shipping Limited ฮ่องกง มีกรรมการบริษทัถือหุ้นทางออ้ม 

Vanomet AG สวิตเซอร์แลนด ์ มีผูถื้อหุ้นร่วมกันและมีกรรมการร่วมกันในบริษัท

ยอ่ย 

Vanomet Finance AG สวิตเซอร์แลนด ์ มีผูถื้อหุ้นร่วมกนัและมีกรรมการร่วมกนัในบริษทั

ยอ่ย 

Vanomet International AG  สวิตเซอร์แลนด ์ มีผูถื้อหุ้นร่วมกนัและมีกรรมการร่วมกนัในบริษทั

ยอ่ย 

Atlantic Steel AG สวิตเซอร์แลนด ์ มีผูถื้อหุ้นร่วมกนัและมีกรรมการร่วมกนัในบริษทั
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ช่ือกิจการ 

ประเทศที่จัดตั้ง/

สัญชาต ิ

 

ลักษณะความสัมพนัธ์ 

ยอ่ย 

บริษทั บางปะกงเชพสตีล จ ากดั  ไทย มีกรรมการบริษทัถือหุ้นทางตรงและทางออ้ม 

บริษทั สตีลโพรเซสโฮลดิ้งส์ จ ากดั  ไทย มีกรรมการบริษทัถือหุ้นทางตรง 

บริษทั สหวิริยาแคปปิตอล จ ากดั ไทย มีกรรมการบริษทัถือหุ้นทางตรง 

บริษทั ทรัพยสิ์น บางนา 26 จ ากดั ไทย มีผูถื้อหุ้นร่วมกนั 

บริษทั เคพี แคปปิตอล จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้น

ทางตรงและทางออ้ม 

บริษทั สหวิริยาออร์คิด จ ากดั ไทย มีผูถื้อหุ้นร่วมกนั 

บริษทั ทรัพยสิ์น สุรศกัด์ิเมืองชล จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้น

ทางตรงและทางออ้ม 

บริษทั ทองเรียลเอสเตท จ ากดั ไทย มีผูถื้อหุ้นเป็นกรรมการของบริษทั 

บริษทั กฤษณา เรสซิเดนท ์จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั ทรัพยสิ์น ช่องลม จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้น

ทางตรง 

บริษทั ทรัพยสิ์น ชุมพรธานี จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั ทรัพยสิ์น ซอยไฮแลนด ์จ ากดั ไทย มีผูถื้อหุ้นร่วมกนัทางออ้ม 

บริษทั ประจวบ สตีล จ ากดั ไทย มีผูถื้อหุ้นเป็นกรรมการของบริษทั 

บริษทั ป้อมพระจุลสตีล จ ากดั ไทย มีผูถื้อหุ้นเป็นกรรมการของบริษทั 

บริษทั บางปลากดสตีล จ ากดั  ไทย มีผูถื้อหุ้นเป็นกรรมการของบริษทั 

บริษทั เอส เอส พี แอสเซท จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้น

ทางตรง 

บริษทั เอสวี นิททนั จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้น

ทางตรงและทางออ้ม 

บริษทั พระประแดงเชฟสตีล จ ากดั ไทย มีผูถื้อหุ้นเป็นกรรมการของบริษทั 

บริษทั อมัรินทร์สตีล จ ากดั ไทย มีผูถื้อหุ้นเป็นกรรมการของบริษทั 

บริษทั กิมเฮ่งเซง้เหลก็กลา้ จ ากดั ไทย มีผูถื้อหุ้นเป็นกรรมการของบริษทั 

บริษทั สหแลนดพ์ร็อพเพอต้ีโฮลดิ้งส์ จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้น

ทางตรงและทางออ้ม 

   

บริษทั เอส ซี เจ แอนด ์แอสโซซิเอทส์ จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้น

ทางตรง 
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ช่ือกิจการ 

ประเทศที่จัดตั้ง/

สัญชาต ิ

 

ลักษณะความสัมพนัธ์ 

บริษทั สินทรัพย ์ที ซี เอช จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้น

ทางตรง 

บริษทั ธนารมย ์พร็อพเพอร์ต้ี เซลล ์จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้น

ทางตรง 

บริษทั ทิพยสมบติั จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้น

ทางออ้ม 

บริษทั รักษาความปลอดภยั เวสเทิร์น จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนัมีกรรมการบริษทัถือหุ้นทางออ้ม 

บริษทั ปะทิวการเกษตร จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั สหวิริยา ทาวเวอร์ จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้น

ทางตรงและทางออ้ม 

บริษทั สวนทรายงาม จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั สไปซ่ี จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้น

ทางตรง 

บริษทั สยามซนัไรส์ จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั บางสะพานพลงังานเกษตร จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้น

ทางตรง 

บริษทั บี.เอน็.สตีล เทรดดิง้ จ ากดั ไทย มีกรรมการบริษทัถือหุ้นทางตรงและทางออ้ม 

บริษทั เอสวีแอล เทคโนโลยี จ ากดั ไทย มีกรรมการบริษทัถือหุ้นทางออ้ม 

บริษทั เอสวีแอล พร็อพเพอต้ี คอร์ปอเรชัน่ 

จ ากดั 

ไทย มีกรรมการบริษทัถือหุ้นทางออ้ม 

บริษทั เทพประทานพรมงคล จ ากดั ไทย มีกรรมการบริษทัถือหุ้นทางออ้ม 

บริษทั พรพฒันาเจริญ จ ากดั ไทย มีกรรมการบริษทัถือหุ้นทางออ้ม 

บริษทั บ๊ิกบลู จ ากดั ไทย มีกรรมการบริษทัถือหุ้นทางออ้ม 

บริษทั บางสะพานสัมพนัธ์ จ ากดั ไทย มีกรรมการบริษทัถือหุ้นทางตรง 

บริษทั ดีดี ฟู้ดส์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั ไทย มีกรรมการบริษทัถือหุ้นทางออ้ม 

บริษทั คริสตอลลา จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั ชชัวาลย-์รอยลั แฮสโคน่ิง จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั ชบับส์ามคัคีประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) ไทย มีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั ซี.ที.แลนด ์จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั ซีเอม็ดีเอฟ โครงสร้างพ้ืนฐานทางดิจิทลั 

จ ากดั 

ไทย มีกรรมการร่วมกนั 
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ช่ือกิจการ 

ประเทศที่จัดตั้ง/

สัญชาต ิ

 

ลักษณะความสัมพนัธ์ 

บริษทั ทริส คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั ทีซีซี อินเตอร์เทรด จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั ทุนทิพย จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั บุญรอดบริวเวอร่ี จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั บูทิค คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั(มหาชน) ไทย มีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั พรรณธิอร จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั พรรณธิอร เทรดดิง้ จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั ภูเพญ็ จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั สามารถคอร์ปอเรชัน่ จ ากดั(มหาชน) ไทย มีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั อาหารสยาม (2513) จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั อาหารสยาม จ ากดั(มหาชน) ไทย มีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั เคมีแมน จ ากดั(มหาชน) ไทย มีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั เนชัน่แนลดิจิทลัไอดี จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั เวสเทิร์น ซีบอร์ด จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จ ากดั(มหาชน) ไทย มีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั เอม็ไพร์ เอเซีย เอนเนอร์ยี่ กรุ๊ป จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั แอสโกส่้งเสริมธุรกิจ จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั ไทยไลท้บ์ล๊อคแอนดแ์พเนล จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั ไปรษณียไ์ทยดิสทริบิวชัน่ จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 

ผูบ้ริหารส าคญั 

 

 

 

 

ไทย 

 

 

 

 

บุคคลท่ีมีอ านาจและความรับผิดชอบการวางแผนส่ัง

การและควบคุมกิจกรรมต่างๆ ของกิจการไม่ว่า

ทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งน้ี รวมถึงกรรมการของ

กลุ่มบริษัท (ไม่ว่าจะท าหน้าท่ีในระดับบริหาร

หรือไม่) 
 
 
 
 
 
 



 

15 

นโยบายการก าหนดราคาส าหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 
 

รายการธุรกิจ นโยบายการก าหนดราคากับบริษัทย่อยและการร่วมค้า นโยบายการก าหนดราคากับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 

ขายสินคา้และวตัถุดิบ ราคาเดียวกันกับท่ีขายให้บุคคลภายนอกซ่ึงขึ้นอยู่กับ
ป ริมาณการสั่ ง ซ้ื อและปัจจัยก ารตลาด อ่ืนๆ  ท่ี
เก่ียวขอ้ง  

ราคาเดียวกนักับท่ีขายให้บุคคลภายนอกซ่ึงขึ้นอยู่กับ
ปริมาณการสั่ ง ซ้ือและปัจจัยการตลาดอ่ืนๆ  ท่ี
เก่ียวขอ้ง 

การให้บริการท่าเรือ รายได้จากการให้บริการท่าเทียบเรือก าหนดราคาตาม
อตัราท่ีก าหนดโดยกระทรวงคมนาคม และขึ้นอยู่กบั
ปริมาณการให้บริการและปัจจัยการตลาดอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง 

รายไดจ้ากการให้บริการท่าเทียบเรือก าหนดราคาตาม
อตัราท่ีก าหนด โดยกระทรวงคมนาคม และขึ้นอยู่
กบัปริมาณการให้บริการและปัจจยัการตลาดอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง 

การให้บริการอ่ืน รายได้จากการให้บริการและการให้บริการงานซ่อม
บ ารุงก าหนดราคาตามสัญญา และเง่ือนไขทางการคา้
ทัว่ไป 

รายได้จากการให้บริการและการให้บริการงานซ่อม
บ ารุงก าหนดราคาตามสัญญา และเง่ือนไขทางการ
คา้ทัว่ไป 

รายไดเ้งินปันผล ตามสิทธิท่ีจะไดรั้บเงินปันผล ตามสิทธิท่ีจะไดรั้บเงินปันผล 

รายไดอ่ื้น รายไดจ้ากการขายเศษวสัดุก าหนดราคาขายตามน ้าหนัก
ของเศษวสัดุตามอตัราท่ีบริษทัก าหนด 

รายได้จากการส่งเจ้าหน้าท่ีบริหารไปปฏิบัติงานใน
บริษทัย่อยและการร่วมคา้เป็นไปตามสัญญาท่ีตกลง
ร่วมกนั 

รายได้จากขายเศษวสัดุก าหนดราคาขายตามน ้ าหนัก
ของเศษวสัดุตามอตัราท่ีบริษทัก าหนด 

รายได้จากการส่งเจ้าหน้าท่ีบริหารไปปฏิบัติงานใน
บริษัทท่ีเก่ียวข้องกันเป็นไปตามสัญญาท่ีตกลง
ร่วมกนั 

ซ้ือสินคา้ รายการซ้ือสินค้าเพ่ือใช้ในการผลิตก าหนดราคาตาม
ราคาและเง่ือนไขทางการคา้เช่นเดียวกนัลูกคา้ทัว่ไป
ส าหรับรายการประเภทเดียวกนั  

รายการซ้ือเหลก็แท่งแบนระหว่างบริษทัและบริษทัยอ่ย 
ส่วนหน่ึงถูกก าหนดโดยสูตรค านวณราคาท่ีไดต้กลง
กนัไวแ้ลว้ 

ซ้ือลูกรีด ก าหนดราคาตามท่ีตกลงร่วมกนั 

รายการซ้ือสินคา้เพ่ือใช้ในการผลิตก าหนดราคาตาม
ราคาตลาด 

รับบริการอ่ืน ค่าบริการงานซ่อมบ ารุงก าหนดราคาตามสัญญาซ่อม
บ ารุงระยะยาวซ่ึงอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความ
เหมาะสมของสภาพธุรกิจ 

ค่าขนส่งสินค้าก าหนดราคาตามน ้ าหนักของสินค้า
และระยะทางตามอตัราท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาขนส่ง 

ค่าเช่าคลงัสินคา้ก าหนดราคาตามสัญญาเช่า 

ค่าบริการตดัเหลก็ก าหนดราคาตามสัญญา 

รับบริการท่าเรือ ค่าบริการท่าเทียบเรือก าหนดราคาตามอตัราท่ีก าหนด
โดยกระทรวงคมนาคม และขึ้ นอยู่กับปริมาณการ
ให้บริการและปัจจยัการตลาดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

ตน้ทุนการจดัจ าหน่ายและค่าใช้จ่าย
ในการบริหาร 

ค่าบริการท่าเทียบเรือก าหนดราคาตามอตัราท่ีก าหนด
โดยกระทรวงคมนาคม และขึ้ นอยู่กับปริมาณการ
ให้บริการและปัจจยัการตลาดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

ค่าขนส่งในประเทศก าหนดราคาตามน ้ าหนักของ
สินคา้และระยะทางตามอตัราท่ีก าหนดไวใ้นสัญญา
ขนส่ง 

ค่าเช่าส านกังานก าหนดราคาตามสัญญาเช่า 

ค่าคอมมิชชัน่ก าหนดราคาตามสัญญา 

เงินให้กูย้ืม  อตัราดอกเบ้ียตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกนั 

เงินกูย้ืม อตัราดอกเบ้ียตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกนั อตัราดอกเบ้ียตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกนั 
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รายการท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 2564 
สรุปไดด้งัน้ี 

    หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

     2565                  2564         2565                  2564 

บริษัทย่อย     

ขายสินคา้ 
                     

- 
                     

- 275                      - 
ซ้ือสินคา้และบริการ - - 226,919 149,296 
รายไดเ้งินปันผล - - 51,000 70,500 
รายไดอ่ื้น 1,330 - 6,300 9,971 
ตน้ทุนการจดัจ าหน่ายและค่าใชจ่้าย 
     ในการบริหาร 

 
- 

 
- 21 - 

ตน้ทุนทางการเงิน 475 - 480 2,014 
     
การร่วมค้า     
ขายสินคา้ 449,101 509,466 449,101 509,466 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 44,011 64,956 - - 
ซ้ือสินคา้และบริการ 17 - - - 
รายไดอ่ื้น 5,882 5,653 5,882 5,653 
ตน้ทุนการจดัจ าหน่ายและค่าใชจ่้าย 
     ในการบริหาร 485 9 485 9 
     
บุคคลหรือกิจการอ่ืนที่เกี่ยวข้องกัน     
ขายสินคา้ 2,499,101 1,589,362 2,499,101 1,589,362 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 31,172 7,594 - - 
ซ้ือสินคา้และบริการ (รวมค่าใชจ่้ายอ่ืน 

ท่ีเก่ียวขอ้ง) 19,749 411,100 18,459 404,149 
รายไดท้างการเงิน 1,454 1,342 1,454 1,342 
รายไดอ่ื้น 6,059 7,793 4,729 6,516 
ตน้ทุนการจดัจ าหน่ายและค่าใชจ่้าย 
     ในการบริหาร 306,160 39,205 302,266 32,707 
ตน้ทุนทางการเงิน 8,555 - 8,555 - 
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    หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารท่ีส าคัญ     
       ค่าตอบแทนกรรมการ 8,464 4,505 1,199 2,930 
ค่าตอบแทนผู้บริหารส าคัญ     
 ผลประโยชน์ระยะสั้น 63,343 47,020 58,118 40,884 
 เงินชดเชยตามกฎหมาย 2,466 2,393 2,466 2,393 
 ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน 19 18 19 18 

 รวมค่าตอบแทนผู้บริหารส าคัญ 65,828 49,431 60,603 43,295 

รวมค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารที่
ส าคัญ 74,292 53,936 61,802 46,225 

 
ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 31 ธนัวาคม 2564 มีดงัน้ี 

   หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 

 2565 2564 2565 2564 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  
– กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน     
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 272,089 392,494 230,381 351,463 

ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 45,056 32,115 38,408 28,171 

สุทธ ิ 317,145 424,609 268,789 379,634 

     
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น     
– กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน     

ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 7,475 108 7,367 - 
ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 53,896 72,690 53,896 72,690 

สุทธ ิ 61,371 72,798 61,263 72,690 
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   หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 

 2565 2564 2565 2564 

ลูกหนี้การค้า - บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน     
การร่วมค้า     
บริษทั เหลก็แผน่รีดเยน็ไทย จ ากดั (มหาชน) 23,338 17,811 8,947 - 
     

บุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องกนั     
บริษทั บี.เอส. เมทลั จ ากดั 1,628,871 1,675,752 1,628,837 1,675,752 
บริษทั สหวิริยาพาณิชย ์คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 1,638,491 1,689,882 1,638,491 1,689,882 

อื่นๆ 17,641 9,764 3,458 7,049 

รวม 3,308,341 3,393,209 3,279,733 3,372,683 
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (3,267,328) (3,365,634) (3,267,328) (3,365,634) 

สุทธิ 41,013 27,575 12,405 7,049 

     
ลูกหนี้อืน่ - บุคคลหรือกิจการท่ีเกีย่วข้องกนั     
บริษัทย่อย     
บริษทั เวสทโ์คสท ์เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั - - 21,876 13,361 
บริษทั ท่าเรือประจวบ จ ากดั - - 32 32 
     
การร่วมค้า     
บริษทั เหลก็แผน่รีดเยน็ไทย จ ากดั (มหาชน) 348 181 348 181 
     
บุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องกนั     
Vanomet AG เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินคา้ 174,219 195,920 174,219 195,920 
หกั ค่าเผื่อเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินคา้ (174,219) (195,920) (174,219) (195,920) 
สุทธิ - - - - 
บริษทั สหวิริยาเพลทมิล จ ากดั (มหาชน) สุทธิ 12,119 2,192 12,119 2,192 
บริษทั ไลน์ทรานสปอร์ต จ ากดั 236 243 - - 
บริษทั ไทยสตีลเซลล ์จ ากดั 1,921 13,651 1,921 13,651 
     
บริษทั บี.เอส. เมทลั จ ากดั (สุทธิจากผล
ขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น จ านวน 
18 ลา้นบาท) 4,414 10,237 4,414 10,237 
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   หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 

 2565 2564 2565 2564 

อื่นๆ 28,012 9,877 26,225 9,837 

รวม 47,050 36,381 66,935 49,491 

     

ดอกเบีย้ค้างรับ - บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน     

บุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องกนั     

Redcar Bulk Terminal Limited - 139 - 139 
 
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน  
 - บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกนั     
การร่วมค้า     
บริษทั เหลก็แผน่รีดเยน็ไทย จ ากดั (มหาชน) 5,389 2,599 - - 
บริษทั สหวิริยาเพลทมิล จ ากดั (มหาชน) 5,626 - - - 

รวม 11,015 2,599 - - 

     
สิทธิการใช้ (สุทธิ) - บุคคลหรือกจิการท่ี
เกี่ยวข้องกนับุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง
กัน     

บริษทั ทรัพยสิ์นอาคารประภาวิทย ์จ ากดั 20,365 32,739 11,042 22,084 

รวม 20,365 32,739 11,042 22,084 

เจ้าหนี้การค้า - บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้อง
กัน     

บริษัทย่อย     
บริษทั เวสทโ์คสท ์เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั - - 16,287 6,826 
บริษทั ท่าเรือประจวบ จ ากดั - - 15,759 8,403 
     

บุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องกนั     
บริษทั บี.เอส. เมทลั จ ากดั 1,759 968 1,759 968 
บริษทั เอสวีแอล คอเปอร์เรชัน่ จ ากดั 63,897 61,517 63,857 61,517 

บริษทั สหวิริยาเพลทมิล จ ากดั (มหาชน) - 2,920 - 2,920 

อื่นๆ 26 3,795 13 3,762 

รวม 65,682 69,200 97,675 84,396 

     

     



 

20 

   หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 

 2565 2564 2565 2564 

เจ้าหนีห้มุนเวียนอื่น - บุคคลหรือกิจการท่ี
เกี่ยวข้องกนั     

บริษัทย่อย      
บริษทั เวสทโ์คสท ์เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั - - 55,421 18,058 
บริษทั ท่าเรือประจวบ จ ากดั - - - 254 
     
บุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องกนั     
บริษทั ทรัพยสิ์นอาคารประภาวิทย ์จ ากดั 207 283 207 259 
บริษทั ไทยสตีลเซลส์ จ ากดั 480 480 - - 
บริษทั เอสวีแอล คอเปอร์เรชัน่ จ ากดั 329 484 - 355 
บริษทั บี.เอส. เมทลั จ ากดั 377 3,876 377 3,876 
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 526 - 526 - 
ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 1,009 - 1,009 - 
อื่นๆ 6,027 6,354 5,293 5,610 

รวม 8,955 11,477 62,833 28,412 

หนี้สินที่เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน  
 - บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกนั     
การร่วมค้า     
บริษทั เหลก็แผน่รีดเยน็ไทย จ ากดั (มหาชน) 110,439 1,393 108,608 - 
     
บุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องกนั     
บริษทั ไทยสตีลเซลส์ จ ากดั 1,522 212,196 1,522 212,196 
บริษทั บี.เอส. เมทลั จ ากดั 74,962 19,685 74,962 19,685 
บริษทั สหวิริยาพาณิชย ์คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั - 3,248 - 3,248 
บริษทั สหวิริยาเพลทมิล จ ากดั (มหาชน) 5,669 999 3,898 - 

รวม 192,592 237,521 188,990 235,129 

     
     
หนี้สินสัญญาเช่า (สุทธิ) - บุคคลหรือกิจการ     
ที่เกี่ยวข้องกัน     
บุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องกนั     
บริษทั ทรัพยสิ์นอาคารประภาวิทย ์จ ากดั 19,262 32,094 11,798 23,284 

รวม 19,262 32,094 11,798  23,284 
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   หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 

 2565 2564 2565 2564 

เงินให้กู้ยืมระยะส้ัน-กิจการท่ีเกี่ยวข้องกนั     
Redcar Bulk Terminal Limited 55,108 26,789 25,434 26,789 
 
รายการเคล่ือนไหวระหวา่งงวดส าหรับเงินให้กูย้มืระยะสั้นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีดงัน้ี 
 

    หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 

 2565 2564 2565 2564 

ยอดคงเหลือตน้งวด 26,789 11,056 26,789 11,056 
เพ่ิมขึ้น 41,071 15,350 - 15,350 
ลดลง (10,584) (1,025) - (1,025) 

ก าไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดขึ้น (2,168) 1,408 (1,355) 1,408 

ยอดคงเหลือส้ินงวด 55,108 26,789 25,434 26,789 

 

เม่ือวนัท่ี 16 ตุลาคม 2563 บริษัทท าสัญญาให้กู้ยืมเงินกับ Redcar Bulk Terminal Limited วงเงินจ านวน 0.60 
ลา้นปอนด์สเตอร์ลิง อตัราดอกเบ้ียร้อยละ MLR+1 ต่อปี (ของธนาคารซ่ึงเป็นเจา้หน้ีตามแผนฟ้ืนฟูรายใหญ่สอง
ราย) โดยน าเงินประกันสัญญาเช่า และเอกสารเรียกเก็บค่าเช่าจากลูกค้าเป็นหลักประกัน ก าหนดรับช าระ
ดอกเบ้ียทุกเดือน ส่วนเงินตน้ทั้งหมดก าหนดรับช าระภายในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565  

 

เม่ือวนัท่ี 16 มิถุนายน 2565 คณะกรรมการบริษทัฯ ในฐานะผูบ้ริหารแผนฟ้ืนฟูกิจการ ไดมี้มติอนุมติัให้ขยาย
ระยะเวลาก าหนดรับช าระคืนเงินต้นทั้ งหมดออกไป เป็นช าระภายในวนัท่ี 31 ธันวาคม 2566 ซ่ึงปัจจุบนัอยู่
ระหวา่งรอการอนุมติัจากคณะกรรมการเจา้หน้ี 
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เม่ือวนัท่ี 18 กุมภาพนัธ์ 2565  บริษทั บริษทั ท่าเรือประจวบ จ ากัด “บริษทัย่อย” ได้เขา้ท าสัญญาให้กู้ยืมเงิน
ระยะสั้น โดยมีหลกัประกนักบั Redcar Bulk Terminal Limited วงเงินจ านวน 0.25 ลา้นปอนด์สเตอร์ลิง อตัรา
ดอกเบ้ียร้อยละ MLR+1 ต่อปี ก าหนดรับช าระดอกเบ้ียทุกเดือน ส่วนเงินตน้ก าหนดรับช าระคืนภายในวนัท่ี 30 
เมษายน 2565 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 19 พฤษภาคม 2565 บริษทัได้แกไ้ขสัญญาเงินให้กู้ยืมระยะสั้นใหม่ โดยไดเ้พิ่ม
วงเงินใหกู้ย้มืใหม่เป็น 0.70 ลา้นปอนดส์เตอร์ลิง และมีก าหนดรับช าระคืนเงินตน้ภายในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565  

 
    หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 

 2565 2564 2565 2564 

เงินให้กู้ยืมระยะยาว - กิจการท่ีเกีย่วข้องกนั     
Redcar Bulk Terminal Limited 17,925 25,959 17,925 25,959 
หกั ส่วนของเงินให้กูย้ืมระยะยาวท่ีถึงก าหนด 
      ช าระในหน่ึงปี (17,925) (25,959) (17,925) (25,959) 

เงินให้กู้ยืมระยะยาว-สุทธ ิ - - - - 

 

รายการเคล่ือนไหวระหวา่งงวดส าหรับเงินให้กูย้มืระยะยาวแก่บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีดงัน้ี 

 

    หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 

 2565 2564 2565 2564 

ยอดคงเหลือตน้งวด 25,959 29,750 25,959 29,750 

เพ่ิมขึ้น - - - - 

ลดลง (6,466) (6,466) (6,466) (6,466) 

ก าไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดขึ้น (1,568) 2,675 (1,568) 2,675 

ยอดคงเหลือส้ินงวด 17,925 25,959 17,925 25,959 
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เม่ือวนัท่ี 24 พฤศจิกายน 2563 บริษทัท าสัญญาให้กูย้ืมเงินโดยมีหลกัประกนักบั Redcar Bulk Terminal Limited

จ านวนเงิน 0.74 ลา้นปอนด์สเตอร์ลิง อตัราดอกเบ้ียร้อยละ MLR+1 ต่อปี (ของธนาคารซ่ึงเป็นเจา้หน้ีตามแผน

ฟ้ืนฟูรายใหญ่สองราย) โดยน าเงินประกันสัญญาเช่าจากลูกคา้เป็นหลกัประกนั ก าหนดรับช าระเงินต้นและ

ดอกเบ้ีย ทุกส้ินเดือน (เงินตน้เดือนละ 0.05 ลา้นปอนดส์เตอร์ลิง)   

 

ในเดือนเมษายน – มิถุนายน 2565 Redcar Bulk Terminal Limited ไม่ไดช้ าระเงินตน้ตามสัญญา ต่อมาเม่ือวนัท่ี 

16 มิถุนายน 2565 คณะกรรมการบริษทัฯ ในฐานะผูบ้ริหารแผนฟ้ืนฟูกิจการ ไดมี้มติอนุมติัให้ขยายแผนการรับ

ช าระคืนเงินตน้ออกไป โดยให้เร่ิมช าระคืนงวดแรกวนัท่ี 24 พฤศจิกายน 2565 และงวดสุดทา้ยภายในวนัท่ี 24 

มิถุนายน 2566 ซ่ึงปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งรอการอนุมติัจากคณะกรรมการเจา้หน้ี 

 

    หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 

 2565 2564 2565 2564 

เงินกู้ยืมระยะส้ัน - กิจการที่เกี่ยวข้องกนั     

บริษัทย่อย     

บริษทั ท่าเรือประจวบ จ ากดั - - - 24,424 

 

 

    

 กิจการท่ีเกี่ยวข้องกนั     

ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 542,495 - 538,622 - 

ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 550,978 - 550,978 - 

รวม 1,093,473 - 1,089,600 24,424 
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รายการเคล่ือนไหวระหวา่งงวดส าหรับเงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีดงัน้ี 
    หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 

 2565 2564 2565 2564 

บริษัทย่อย     
ยอดคงเหลือตน้งวด - - 24,424 74,500 
เพ่ิมขึ้น - - - - 

ลดลง - - (24,424) (50,076) 

ยอดคงเหลือส้ินงวด - - - 24,424 

     
กิจการท่ีเกี่ยวข้องกนั     
ยอดคงเหลือตน้งวด - - - - 
เพ่ิมขึ้น 2,102,078 - 2,098,205 - 

ลดลง (1,008,605) - (1,008,605) - 

ยอดคงเหลือส้ินงวด 1,093,473 - 1,089,600 - 

 
เม่ือวนัท่ี 5 กุมภาพนัธ์ 2563 บริษทัไดเ้ขา้ท าสัญญากูย้ืมเงินกบั บริษทั ท่าเรือประจวบ จ ากดั วงเงินไม่เกิน 200 
ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียร้อยละ MLR ต่อปี (ของธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึง) เพื่อใชเ้ป็นทุนหมุนเวียนของบริษทั 
โดยบริษทัไดรั้บเงินกูแ้ลว้ จ านวนเงิน 100 ลา้นบาท ซ่ึงครบก าหนดช าระวนัท่ี 5 พฤษภาคม 2563  
 
ต่อมาบริษทั ท่าเรือประจวบ จ ากดั ไดใ้ชสิ้ทธิหักกลบลบหน้ีระหว่างเงินปันผลท่ีบริษทัจะไดรั้บและหน้ีเงินตน้ 
จ านวนเงิน 25.5 ลา้นบาท โดยให้มีผลเป็นการหกักลบลบหน้ีวนัท่ี 5 พฤษภาคม 2563 ท าใหบ้ริษทัมีหน้ีเงินกูย้ืม
ส่วนท่ีเหลือจ านวนเงิน 74.5 ลา้นบาท  
 
เม่ือวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2563  บริษทัและบริษทั ท่าเรือประจวบ จ ากดั ไดเ้ขา้ร่วมลงนามบนัทึกเพิ่มเติมต่อทา้ย
สัญญาเงินกูโ้ดยเปล่ียนแปลงเง่ือนไขในการช าระเงินกู้ จากเดิมท่ีก าหนดช าระภายใน 90 วนั (วนัท่ี 5 พฤษภาคม 
2563) เป็นช าระเม่ือทวงถามและยกเลิกการคิดดอกเบ้ียผิดนัดในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยให้คิดดอกเบ้ียใหม่
ในอตัรา MLR ต่อปี ก าหนดช าระเงินตน้และดอกเบ้ีย ทุกส้ินเดือน (ของธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึง ร้อยละ 6.025 
เป็นอตัรา ณ วนัท่ีเบิกเงินกู)้ เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 5 พฤษภาคม 2563 
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ในปี 2564 บริษทัไดใ้ช้สิทธิหักกลบลบหน้ีระหว่างเงินปันผลท่ีบริษทัจะไดรั้บ กบัหน้ีเงินตน้ จ านวนเงิน 50.1 
ลา้นบาท และดอกเบ้ียคา้งจ่าย จ านวนเงิน 6.0 ลา้นบาท ท าให้บริษทัมีหน้ีเงินกูย้ืมส่วนท่ีเหลือจ านวนเงิน 24.42 
ลา้นบาท 
 
เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2565 บริษทัไดใ้ช้สิทธิหักกลบลบหน้ีระหว่างเงินปันผลท่ีบริษทัจะไดรั้บ กบัหน้ีเงินต้น 
จ านวนเงิน 24.42 ล้านบาท และดอกเบ้ียคา้งจ่าย จ านวนเงิน 0.73 ล้านบาท ท าให้ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 
บริษทัไม่มีหน้ีเงินกูย้มืคงเหลือ  
 
เม่ือวนัท่ี 25 มกราคม 2565 บริษทัไดเ้ขา้ท าสัญญาสินเช่ือต่างประเทศกบัธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) วงเงิน 
25 ลา้นเหรียญสหรัฐ (850 ลา้นบาท) โดยมีหลกัประกนั เป็นสินคา้สินคา้ส าเร็จรูป และวตัถุดิบ ประเภทเหล็ก 
และบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ โดยให้คิดดอกเบ้ียในอตัรา MLR+1 ต่อปี เพื่อใชเ้ป็นทุนหมุนเวียนในการ
จดัหาวตัถุดิบจากต่างประเทศ และส่งสินคา้ไปขายยงัต่างประเทศ โดยมีก าหนดช าระคืนภายใน 90 – 120 วนั 
 
เม่ือวนัท่ี 11 มีนาคม 2565 บริษทัไดเ้ขา้ท าสัญญาสินเช่ือต่างประเทศกบัธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 
วงเงิน 25 ลา้นเหรียญสหรัฐ (795 ลา้นบาท) โดยมีหลกัประกนั เป็นสินคา้สินคา้ส าเร็จรูป และวตัถุดิบ ประเภท
เหล็ก และบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ โดยให้คิดดอกเบ้ียในอตัรา MLR+1 ต่อปี เพื่อใชเ้ป็นทุนหมุนเวียน
ในการจดัหาวตัถุดิบจากต่างประเทศ และส่งสินคา้ไปขายยงัต่างประเทศ โดยมีก าหนดช าระคืนภายใน 90 - 120 
วนั 
 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 บริษทั เวสทโ์คสท ์เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั “บริษทัยอ่ย” มีวงเงินเบิกเกินบญัชีจากสถาบนั
การเงินในประเทศแห่งหน่ึงจ านวน 5 ลา้นบาท ค ้าประกนัโดยท่ีดินและอาคารของบริษทัยอ่ยดงักล่าว 
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    หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 

 2565 2564 2565 2564 

ภาระหนี้สินภายใต้แผนฟ้ืนฟู - กจิการที่เกี่ยวข้องกัน      

บริษัทย่อย     

บริษทั ท่าเรือประจวบ จ ากดั - - 7,991 7,991 

กิจการอ่ืนที่เกี่ยวข้องกัน     

บริษทั สหวิริยาเพลทมิล จ ากดั (มหาชน) 4,300 4,300 4,300 4,300 

กลุ่มสถาบนัการเงิน 28,886,037 28,305,327 28,886,037 28,305,327 

รวม 28,890,337 28,309,627 28,898,328 28,317,618 

 
รายการเคล่ือนไหวระหวา่งงวดส าหรับภาระหน้ีสินตามแผนฟ้ืนฟูจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีดงัน้ี 
 

   หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 มิถุนายน 
2565 

31 ธนัวาคม 
2564 

30 มิถุนายน 
2565 

31 ธนัวาคม 
2564 

บุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องกนั     
บริษัทย่อย     
บริษทั ท่าเรือประจวบ จ ากดั     
ยอดคงเหลือตน้งวด  - - 7,991 7,991 
จ่ายช าระ - - - - 

ยอดคงเหลือส้ินงวด - - 7,991 7,991 
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    หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 มิถุนายน 
2565 

31 ธนัวาคม 
2564 

30 มิถุนายน 
2565 

31 ธนัวาคม 
2564 

เจ้าหนีก้ลุ่มท่ี 1 : เจ้าหนีเ้งินประกนั     
ยอดคงเหลือตน้งวด  5,235,779 5,233,432 5,235,779 5,233,432 
รับรู้ดอกเบ้ียจ่ายตามอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 230,046 344,162 230,046 344,162 
จ่ายช าระ (770,885) (341,815) (770,885) (341,815) 

ยอดคงเหลือส้ินงวด 4,694,940 5,235,779 4,694,940 5,235,779 
เจ้าหนีก้ลุ่มท่ี 2 : เจ้าหนีส้ถาบันการเงินในภาระหนี ้     
ส่วนท่ีเกินกว่ามูลค่าหลกัประกัน     
ยอดคงเหลือตน้งวด 7,648,651 7,292,081 7,648,651 7,292,081 
รับรู้ดอกเบ้ียจ่ายตามอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 221,770 400,531 221,770 400,531 

จ่ายช าระ (131,258) (43,961) (131,258) (43,961) 

ยอดคงเหลือส้ินงวด 7,739,163 7,648,651 7,739,163 7,648,651 
เจ้าหนีก้ลุ่มท่ี 4 : เจ้าหนีภ้าระค า้ประกันการช าระหนีเ้งินกู้     
ยอดคงเหลือตน้งวด 15,420,899 13,613,917 15,420,899 13,613,917 
รับรู้ดอกเบ้ียจ่ายตามอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 286,810 695,564 286,810 695,564 
จ่ายช าระ (260,830) (86,826) (260,830) (86,826) 
ปรับปรุงจากการลดลงของภาระหน้ีค ้าประกนัจาก 
    กระบวนการช าระบญัชีของลูกหน้ี - 

 
(586,294) - 

 
(586,294) 

(ก าไร) ขาดทุน จากอตัราแลกเปล่ียน 1,005,055 1,784,538 1,005,055 1,784,538 

ยอดคงเหลือส้ินงวด 16,451,934 15,420,899 16,451,934 15,420,899 

รวมกลุ่มสถาบนัการเงิน 28,886,037 28,305,329 28,886,037 28,305,329 
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7. ลูกหนีก้ารค้า 
    หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
30 มิถุนายน

2565 
31 ธนัวาคม

2564 
30 มิถุนายน

2565 
31 ธนัวาคม

2564 
     
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 6) 3,308,341 3,393,209 3,279,733 3,372,683 
กิจการอ่ืนๆ 454,195 382,975 409,020 321,449 

รวม 3,762,536 3,776,184 3,688,753 3,694,132 
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่ 
     จะเกิดขึ้น (3,554,966) (3,651,748) (3,553,943) (3,650,686) 

สุทธิ 207,570 124,436 134,810 43,446 

 
การวิเคราะห์อายขุองลูกหน้ีการคา้มีดงัน้ี 
 

    หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 มิถุนายน
2565 

31 ธนัวาคม
2564 

30 มิถุนายน
2565 

31 ธนัวาคม
2564 

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน     
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 3,400 10,170 12,405 1,159 
เกินวนัครบก าหนดช าระ     
 นอ้ยกวา่  3  เดือน 37,613 11,381 - 5,890 
    3-6 เดือน - 6,024 - - 

    มากกวา่  12 เดือน 3,267,328 3,365,634 3,267,328 3,365,634 
รวม 3,308,341 3,393,209 3,279,733 3,372,683 

หัก ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น (3,267,328) (3,365,634) (3,267,328) (3,365,634) 

รวม 41,013 27,575 12,405 7,049 
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    หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
30 มิถุนายน

2565 
31 ธนัวาคม

2564 
30 มิถุนายน

2565 
31 ธนัวาคม

2564 

กิจการอ่ืนๆ     
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 142,826 75,431 122,003 29,725 
เกินวนัครบก าหนดช าระ     
 นอ้ยกวา่  3 เดือน 3,603 19,734 - 6,672 
    3-6 เดือน 12,814 1,696 - - 
    6-12 เดือน 8,475 - 1,563 - 
 มากกวา่ 12  เดือน 286,476 286,114 285,453 285,052 
รวม 454,194 382,975 409,019 321,449 
หัก ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น (287,637) (286,114) (286,614) (285,052) 

รวม 166,557 96,861 122,405 36,397 

สุทธิ 207,570 124,436 134,810 43,446 

 
โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทัมีระยะเวลาตั้งแต่ 5 ถึง 90 วนั  

 
ณ 30 มิถุนายน 2565 บริษัทมีลูกหน้ีการค้ากิจการท่ีเก่ียวข้องกันสองราย มียอดค้างช าระเกินกว่า 12 เดือน 
คงเหลือ จ านวน 3,267.3 ล้านบาท บริษัทตั้ งค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตเต็มจ านวน ซ่ึงในระหว่างปี 2565 
บริษทัได้รับช าระหน้ีจ านวน 98.3 ลา้นบาท และโอนกลบัค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตในจ านวนเดียวกนั ซ่ึง
เง่ือนไขการช าระหน้ีและยอดหน้ีคงเหลือบริษทัต้องปฎิบัติให้เป็นไปตามแผนฟ้ืนฟูกิจการ (ตามหมายเหตุ 
ขอ้ 21.2)  
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8. สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน/หนี้สินที่เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน/ประมาณการหนี้สินจากสัญญาที่ 
สร้างภาระ 
8.1 ยอดคงเหลือตามสัญญา 

 
 
  

   หน่วย : พนับาท 
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 หมายเหต ุ 30 มิถุนายน
2565 

31 ธนัวาคม
2564 

30 มิถุนายน
2565 

31 ธนัวาคม
2564 

สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน      

รายไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกช าระ      
     บริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั 6 11,015 2,599 - - 
     บริษทัอื่นๆ  31,703 13,448 - - 

ลูกหน้ีเงินประกนัผลงาน  5,100 5,100   

รวมสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน  47,818 21,147 - - 

 

หนีสิ้นที่เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน 

     

รายไดค้่าบริการรับล่วงหนา้และเงินรับ 
     ล่วงหนา้จากลูกคา้-บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 

    

รายไดค้่าบริการรับล่วงหนา้  3,602 2,392 - - 
เงินรับล่วงหนา้ค่าสินคา้  188,990 235,129 188,990 235,129 

     รวม  192,592 237,521 188,990 235,129 

รายไดค้่าบริการรับล่วงหนา้และเงินรับ 
     ล่วงหนา้จากลูกคา้-บริษทัอืน่ๆ 

     

     รายไดค้่าบริการรับล่วงหนา้  67,330 14,362 53,552 2,345 
     เงินรับล่วงหนา้ค่าสินคา้  568,800 298,554 568,800 298,554 

     รวม  636,130 312,916 622,352 300,899 

รวมหนีสิ้นที่เกิดจากสัญญา-หมนุเวียน  828,722 550,437 811,342 536,028 
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8.2 รายได้ที่รับรู้ที่เกี่ยวข้องกับยอดคงเหลือตามสัญญา 
  หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน
2565 

30 มิถุนายน
2564 

30 มิถุนายน
2565 

30 มิถุนายน
2564 

รายไดท่ี้รับรู้ในงวดท่ีเคยรวมอยูใ่นยอดยกมา 
ของรายไดค้่าบริการรับล่วงหน้า 

 
14,929 

 
21,919 

 
1,465 

 
11,528 

รายไดท่ี้รับรู้ในงวดท่ีเคยรวมอยูใ่นยอดยกมา 
ของเงินรับล่วงหนา้ค่าสินคา้ 

 
533,666 

 
785,390 

 
533,666 

 
785,390 

 
8.3 รายได้ที่คาดว่าจะรับรู้ส าหรับภาระที่ยังปฏิบัติไม่เสร็จส้ิน 
 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 กลุ่มบริษทัคาดว่าจะมีรายไดค้่าบริการท่ีรับรู้ในอนาคตส าหรับภาระท่ียงัปฏิบติัไม่
เสร็จส้ิน (หรือยงัไม่เสร็จส้ินบางส่วน) ของสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้จ านวน 378 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2564 จ านวน 
702 ลา้นบาท) ซ่ึงกลุ่มบริษทัคาดว่าจะปฏิบติัตามภาระท่ีตอ้งปฏิบติัของสัญญาดงักล่าวเสร็จส้ินภายใน 3 ปี และ
มีรายได้จากการขายสินคา้ซ่ึงคาดว่าจะปฏิบติัตามภาระของสัญญาจ านวน 758 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2564:
จ านวน 534 ลา้นบาท) 
 
8.4  ประมาณการหนีสิ้นจากสัญญาที่สร้างภาระ 
  หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน
2565 

30 มิถุนายน
2564 

30 มิถุนายน
2565 

30 มิถุนายน
2564 

ประมาณการหน้ีสินจากสัญญาท่ีสร้างภาระ      
ณ ตน้งวด 104,991 12,291 104,991 12,291 

รับรู้ขาดทุนจากสัญญาท่ีสร้างภาระ     
(โอนกลบั) ผลขาดทุน 82,042 317,923 82,042 317,923 

ประมาณการหน้ีสินจากสัญญาท่ีสร้างภาระ     
ณ ปลายงวด 187,033 330,214 187,033 330,214 
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9. สินค้าคงเหลือ 
    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
30 มิถุนายน

2565 
31 ธนัวาคม

2564 
30 มิถุนายน

2565 
31 ธนัวาคม

2564 
สินคา้ส าเร็จรูป 2,715,948 2,721,159 2,722,490  2,725,220  
สินคา้ระหวา่งผลิต 60,486 22,903 49,485  6,659  
วตัถุดิบ 2,734,121 799,023 2,731,694  792,893  
วสัดุโรงงานและอะไหล่ 824,449 790,907 815,514  784,372  
สินคา้ภายใตส้ัญญาซ้ือขายและการส่งมอบ
กรรมสิทธ์ิสินคา้และการบริหาร             
(หมายเหตุ 19) 2,128,071 

 
 

2,664,467 2,128,071 

 
 

2,664,467 
สินคา้ระหวา่งทาง 3,937,104 1,826,189 3,937,104 1,826,189 
รวม 12,400,179 8,824,648 12,384,358 8,799,800 

หัก ค่าเผ่ือมูลค่าสินค้า (1,295,853) (803,400) (1,295,853) (803,400) 

สุทธิ 11,104,326 8,021,248 11,088,505 7,996,400 

     

   ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 บริษทัมีสินคา้สินคา้ส าเร็จรูป และวตัถุดิบบางส่วน เป็นหลกัประกนัเงินกูย้ืมระยะสั้น
จากกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง (ตามหมายเหตุขอ้ 6) จ านวน 918.76 ลา้นบาท 

10. สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 
    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
30 มิถุนายน

2565 
31 ธนัวาคม

2564 
30 มิถุนายน

2565 
31 ธนัวาคม

2564 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 34,345 18,320 24,454 15,046 
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินคา้และวสัดุส้ินเปลือง 110,142 409,305 91,771 403,189 
ลูกหน้ีกรมสรรพากร 1,270 14,749 3 13,339 
ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย 60,235 67,520 16,826 15,511 
อ่ืนๆ 59,071 58,903 57,727 55,612 
รวม 265,063 568,797 190,781 502,697 

หัก ผลขาดทุนทางด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ - (8,032) - (8,032) 

สุทธ ิ 265,063 560,765 190,781 494,665 
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11. สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 
 
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 31 ธนัวาคม 2564 มีรายละเอียด ดงัน้ี 

    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน
2565 

31 ธนัวาคม
2564 

30 มิถุนายน
2565 

31 ธนัวาคม
2564 

สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืนท่ีวัดมูลค่า 
ด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย     
เงินฝากประจ าท่ีติดภาระค ้าประกนั 63,905 74,048 61,263 72,690 
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืนท่ีวัดมูลค่า 
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน     

ตราสารทุนของบริษทัที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน  294,000 294,000 294,000 294,000 

หัก ค่าเผ่ือผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน (294,000) (294,000) (294,000) (294,000) 

รวมสินทรัพย์ทางการเงนิไม่หมนุเวียนอ่ืน 63,905 74,048 61,263 72,690 

 
1) กลุ่มบริษทัและบริษทัไดน้ าเงินฝากธนาคารไปค ้าประกันกับธนาคารในการออกหนังสือค ้าประกนั และ 

สินเช่ือทางการคา้ 
2) บริษทัมีตราสารทุนซ่ึงเป็นเงินลงทุนในหุน้สามญัใน บริษทั เหลก็แผ่นเคลือบไทย จ ากดั ซ่ึงประกอบธุรกิจ

ผลิตและจ าหน่ายเหลก็แผ่นเคลือบสังกะสีดว้ยกรรมวิธีทางไฟฟ้าชนิดมว้น ในสัดส่วนลงทุนร้อยละ 3.70  
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12. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 

เงินลงทุนในบริษทัย่อย ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 มีดงัน้ี 
  หน่วย : พนับาท 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  สัดส่วน         เงินปันผลรับส าหรับ 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ความเป็นเจา้ของ ทุนช าระแลว้ ราคาทุน การดอ้ยค่า ราคาทุน-สุทธิ งวดหกเดือนส้ินสุด 

  
30  

มิถุนายน 
2565 

31   
ธนัวาคม 

2564 

30  
มิถุนายน 

2565 

31   
ธนัวาคม 

2564 

30  
มิถุนายน 

2565 

31   
ธนัวาคม 

2564 

30  
มิถุนายน 

2565 

31   
ธนัวาคม 

2564 

30  
มิถุนายน 

2565 

31   
ธนัวาคม 

2564 

30    
มิถุนายน 

2565 

30    
มิถุนายน 

2564 
  (ร้อยละ) (ร้อยละ)           
บริษทั ท่าเรือประจวบ จ ากดั บริการท่าเรือน ้าลึกและ             
   บริการขนถ่ายสินคา้             
   ส าหรับเรือเดินทะเล 51.00 51.00 400,000 400,000 204,000 204,000 - - 204,000 204,000 51,000 25,500 
บริษทั เวสทโ์คสท ์ บริการซ่อมบ ารุง             
    เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั  99.99 99.99 120,000 75,000 120,000 120,000 - - 120,000 120,000 - 45,000 

รวม      324,000 324,000 - - 324,000 324,000 51,000 70,500 

 

 

 

 

  



 

35 

12. เงินลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ) 
 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 บริษทัมีเงินลงทุนใน บริษทั ท่าเรือประจวบ จ ากดั มีจ านวน 204 ลา้นบาท โดยสัดส่วนการถือหุ้นยงัคงเท่าเดิม ในปี 2565 บริษทัไดรั้บเงินปัน
ผลจ านวน 51.0 ลา้นบาท โดยไดรั้บเป็นเงิน จ านวน 25.8 ลา้นบาท ส่วนท่ีเหลือไดใ้ชสิ้ทธิหักกลบลบหน้ี กบัหน้ีเงินตน้ จ านวนเงิน 24.4 ลา้นบาท และดอกเบ้ียคา้งจ่าย จ านวน
เงิน 0.8 ลา้นบาท ตามหมายเหตุขอ้ 6 

 

ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทัในฐานะผูบ้ริหารแผนฟ้ืนฟูกิจการ คร้ังท่ี 4/2564 เม่ือวนัท่ี 18 มีนาคม 2564 และรายงานการประชุมคณะกรรมการเจา้หน้ีคร้ัง
ท่ี 4/2564 เม่ือวนัท่ี 2 เมษายน 2564 อนุมติัเห็นชอบให้บริษทัเขา้ซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนของ บริษทั เวสทโ์คสท ์เอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั จ านวน 45 ลา้นบาท (จ านวนหุ้น 4,500,000 หุ้น 
ราคาต่อหุ้น 10 บาท) โดยบริษทัน าเงินปันผลท่ีไดรั้บจากบริษทั เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั จ านวน 45 ลา้นบาท ไปช าระค่าหุ้นเพิ่มทุนดงักล่าว (เดิม บริษทัมีหุ้น จ านวน 
7,500,000 หุน้ เป็นมูลค่า 75 ลา้นบาท) บริษทัไดช้ าระเงินค่าหุน้ทั้งจ านวน และบริษทัดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 1 มิถุนายน 2564 

 

ณ 30 มิถุนายน 2565 บริษทัมีเงินลงทุนใน บริษทั เวสทโ์คสท ์เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั เป็นจ านวน 120 ลา้นบาท โดยสัดส่วนการถือหุน้ยงัคงเท่าเดิม 
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13. เงินลงทุนในการร่วมค้า 
 
เงินลงทุนในการร่วมคา้ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 มีดงัน้ี 

  หน่วย : พนับาท 
  งบการเงินรวม 

         ส่วนแบ่งก าไร 
  สัดส่วน       (ขาดทุน)ส าหรับงวด 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ความเป็นเจา้ของ ทุนช าระแลว้       ราคาทุน ส่วนไดเ้สีย หกเดือนส้ินสุด 

  
30  

มิถุนายน 
2565 

31   
ธนัวาคม 

2564 

30  
มิถุนายน 

2565 

31   
ธนัวาคม 

2564 

30  
มิถุนายน 

2565 

31   
ธนัวาคม 

2564 

30  
มิถุนายน 

2565 

31   
ธนัวาคม 

2564 

30    
มิถุนายน 

2565 

30    
มิถุนายน 

2564 
  (ร้อยละ) (ร้อยละ)         
บริษทั เหลก็แผน่รีดเยน็ไทย  ผลิตและจ าหน่าย           
    จ ากดั (มหาชน)     เหลก็แผน่รีดเยน็ 35.19 35.19 4,816,350 4,816,350 3,817,962 3,817,962 2,753,475 2,746,846 12,008 151,879 

รวม      3,817,962 3,817,962 2,753,475 2,746,846 12,008 151,879 
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  หน่วย : พนับาท 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

          
  สัดส่วน        

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ความเป็นเจา้ของ ทุนช าระแลว้       ราคาทุน การดอ้ยค่า ราคาทุน-สุทธิ 

  

30  
มิถุนายน 

2565 

31   
ธนัวาคม 

2564 

30  
มิถุนายน 

2565 

31   
ธนัวาคม 

2564 

30  
มิถุนายน 

2565 

31   
ธนัวาคม 

2564 

30  
มิถุนายน 

2565 

31   
ธนัวาคม 

2564 

30    
มิถุนายน 

2565 

30    
มิถุนายน 

2564 
  (ร้อยละ) (ร้อยละ)         
บริษทั เหลก็แผน่รีดเยน็ไทย  ผลิตและจ าหน่าย           
    จ ากดั (มหาชน)     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 จ ากดั (มหาชน) ด าเนินธุรกิจในประเทศไทย  
 
บริษทัไดจ้ าน าหุ้นสามญั จ านวน 150,176,007 หุ้น ในการร่วมคา้กบับริษทั เหล็กแผ่นรีดเยน็ไทย จ ากดั (มหาชน) ไวก้บั บริษทั มารูเบนี-อิโตชู สตีล อินคอร์ 
เปอเรชัน่ ส าหรับวงเงินสินเช่ือการคา้ท่ีบริษทั มารูเบนี-อิโตชู สตีล อินคอร์เปอเรชัน่ ใหแ้ก่ บริษทั สหวิริยาสตีลอินดสัตรี ยเูค จ ากดั  ในปี 2559 บริษทัไดรั้บรู้
ขาดทุนจากการค ้าประกนั จ านวน 513 ลา้นบาท ตามหน้ีท่ีคงคา้ง และแสดงประมาณการหน้ีสินภายใตแ้ผนฟ้ืนฟูกิจการ 
 
ส าหรับงวด 6 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 2564 ไม่มีการจ่ายเงินปันผล 
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หนีสิ้นที่อาจเกิดขึน้และภาระผูกพนัที่เกี่ยวกับการร่วมค้า  

 

 30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 

หนีสิ้นท่ีอาจเกิดขึน้ซ่ึงเกิดขึน้โดยตรงกับกลุ่มบริษัท 

ภาระผูกพันเก่ียวกับการลงทุนของกลุ่มบริษัทตามส่วนได้

เสียท่ีมีในการร่วมค้า 

ส่วนแบ่งในภาระผกูพนัของกลุ่มบริษทัในการร่วมคา้ 

  

 -  จากรายจ่ายฝ่ายทุน 

 

 

71.7 ลา้นบาท 
0.5 ลา้นเหรียญสหรัฐ 
และ 62.5 ลา้นเยนญ่ีปุ่ น 

53.9 ลา้นบาท 
0.07 ลา้นเหรียญสหรัฐ 
44.9 ลา้นเยนญ่ีปุ่ น และ 

0.04 ลา้นยโูร 

   -  จากสัญญาเช่าด าเนินงานท่ียกเลิกไม่ได ้ - - 

   -  จากสัญญาซ้ือวตัถุดิบและสารเคมี 21 ลา้นบาท 
และ 20.8 ลา้นเหรียญ

สหรัฐ 

11.2 ลา้นบาท 
และ 12.5 ลา้นเหรียญ

สหรัฐ 

   -  จากสัญญาอ่ืนๆ 30.1 ลา้นบาท 
และ 5.3 ลา้นเยนญ่ีปุ่ น 

15.3 ลา้นบาท 
และ 10.6 ลา้นเยนญ่ีปุ่ น 

   -  การค ้าประกนั 9.29 ลา้นบาท 9.29 ลา้นบาท 
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14. เงินให้กู้ยืมระยะยาว 

 

 

ณ 30 มิถุนายน 2565 มีจ านวนเงินใหกู้ ้11.78 ลา้นปอนด์สเตอร์ลิง โดยมีอตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 

40.69 และ 40.78 บาทต่อปอนดส์เตอร์ลิง และ ณ วนัท่ีส้ินงวด 42.39 บาทต่อปอนดส์เตอร์ลิง 

 

 
  

   หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 

เงินต้น    

Cork Gully LLP  481,408 507,040 

Redcar Bulk Terminal Limited 6 17,925 25,959 

รวม  499,333 532,999 

หัก ส่วนของเงินให้กู้ยืมระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระในหน่ึงปี 6 (17,925) (25,959) 

สุทธ ิ  481,408 507,040 

ดอกเบีย้ค้างรับ    

Cork Gully LLP  27,314 20,956 

Redcar Bulk Terminal Limited 6 - - 

รวม  27,314 20,956 
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รายการเคล่ือนไหวระหวา่งงวดส าหรับเงินใหกู้ย้มืแก่บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีดงัน้ี 
 

 
Cork Gully LLP 

 
เม่ือวนัท่ี 5 กุมภาพนัธ์ 2563 บริษทัไดเ้ขา้ท าสัญญาใหกู้ย้มืเงินกบั Cork Gully LLP ซ่ึงเป็น Receiver ตวั
แทนท่ีถูกแต่งตั้งโดยธนาคารเจา้หน้ีของบริษทั สหวิริยาสตีลอินดสัตรี ยเูค จ ากดั (“SSI UK”) เพื่อใชสิ้ทธิซ้ือ
หุน้สามญัของ Redcar Bulk Terminal Limited (“RBT”) ซ่ึงเป็นธุรกิจท่าเรือท่ีอยูป่ระเทศองักฤษ จาก British 
Steel Limited (“BSL”) ในสัดส่วนร้อยละ 50 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด คิดเป็นมูลค่า 11.36  
ลา้นปอนดส์เตอร์ลิง เทียบเท่าเงินบาทจ านวน 463 ลา้นบาท โดยมีเง่ือนไขให ้ Cork Gully LLP ในฐานะ 
Receiver ถือหุน้ท่ีซ้ือไวแ้ละใชหุ้น้ดงักล่าวเป็นหลกัประกนัเงินกูใ้หบ้ริษทั ต่อมาเม่ือวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 
2563 SSI UK ไดรั้บโอนหุน้ RBT แลว้มีผลท าให ้SSI UK มีสัดส่วนการถือหุ้นใน RBT จากเดิมถือหุน้ใน
สัดส่วนร้อยละ 50 เป็นร้อยละ 100 เงินใหกู้ย้มืดงักล่าวคิดอตัราดอกเบ้ีย  LIBOR เฉล่ีย 3 เดือน + 2%  ต่อปี 
ซ่ึงมีก าหนดรับช าระเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียภายในวนัท่ี 5 กุมภาพนัธ์ 2568 

 
 

     หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

หมาย
เหตุ 

 
 
 

31 ธนัวาคม 
2564 เพิ่มขึ้น ลดลง 

ก าไร(ขาดทุน)
จากอตัรา

แลกเปล่ียนท่ียงั
ไม่เกิดขึ้น 

 
 
 

30 มิถุนายน 
2565 

เงินต้น       
Cork Gully LLP  507,040 - - (25,632) 481,408 
Redcar Bulk Terminal Limited 6 25,959 - (6,466) (1,568) 17,925 
รวม  532,999 - (6,466) (27,200) 499,333 
หัก ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระในหน่ึงปี  (25,959)    (17,925) 
สุทธ ิ  507,040    481,408 

 
ดอกเบีย้ค้างรับ 

 
     

Cork Gully LLP  20,956 7,528 - (1,170) 27,314 
Redcar Bulk Terminal Limited 6 - 646 (646) - - 
รวม  20,956 8,174 (646) (1,170) 27,314 
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15. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  

  หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม 

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 10,542,803 9,430,058 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด – ราคาทุน 273,695 268,616 
ค่าเส่ือมราคา - โอนเป็นตน้ทุนสินคา้คงเหลือ (118,775) (118,775) 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (293,054) (243,877) 

จ าหน่าย/ ตดัจ าหน่าย (447) (447) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 10,404,222 9,335,575 

 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 กลุ่มบริษทัและบริษทัได้จดจ านอง/จ าน าสินทรัพยจ์ านวนประมาณ  8,548 ลา้น

บาท และ 8,314 ล้านบาท ตามล าดบั (31 ธันวาคม 2564: 8,688 ล้านบาท และ 8,450 ล้านบาท ตามล าดับ) 

เป็นหลักประกันเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเงินกู้ยืมระยะสั้ นและภาระหน้ีสินภายใต้แผนฟ้ืนฟู หนังสือ 

ค ้าประกนัเพื่อค ้าประกนัไฟฟ้า จดัตั้งท าเนียบท่าเรือและโรงพกัสินคา้ ตามท่ีอธิบายไวใ้นหมายเหตุประกอบ

งบการเงินขอ้ 18, 21 และ 26   
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16. สินทรัพย์สิทธิการใช้ / หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 
 

16.1 สินทรัพย์สิทธิการใช้ 
รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยสิ์ทธิการใช/้สิทธิการเช่าส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 
มิถุนายน 2565 สรุปไดด้งัน้ี 

   หน่วย : พนับาท 

    งบการเงิน 

   งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 50,112 29,976 

เพิ่มระหวา่งงวด – ราคาทุน 3,868 - 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (16,486) (12,727) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 37,494 17,249 

 
16.2 หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 

 

 หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
30 มิถุนายน

2565 
31 ธนัวาคม

2564 
30 มิถุนายน

2565 
31 ธนัวาคม

2564 
จ านวนเงินขั้นต ่าท่ีจะตอ้งจ่าย 41,043 56,875 18,163 34,422 
หกั  ดอกเบ้ียรอตดับญัชี (3,521) (5,919) (1,082) (3,546) 
มูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีจะตอ้งจ่าย 37,522 50,956 17,081 30,876 
หกั  ส่วนท่ีครบก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  (22,188) (33,712) (15,485) (27,412) 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าส่วนท่ีครบก าหนด 
   ช าระเกินกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 15,334 17,244 1,596 3,464 

 
กลุ่มบริษทัไดเ้ขา้ท าสัญญาเช่าท่ีดิน พื้นท่ีอาคาร และยานพาหนะ เพื่อใชใ้นการด าเนินงานของกิจการ อายุ
ของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉล่ียประมาณ 3 ถึง 5 ปี 
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17. ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี   
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 31 ธนัวาคม 2564 มีดงัน้ี 
    หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
30 มิถุนายน

2565 
31 ธนัวาคม

2564 
30 มิถุนายน

2565 
31 ธนัวาคม

2564 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 14,506 15,403 - - 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี (33,977) (38,690) (17,007) (16,184) 

สุทธิ (19,471) (23,287) (17,007) (16,184) 

 
    หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม 

 สินทรัพย์ หนีสิ้น 

 
30 มิถุนายน 

2565 
31 ธนัวาคม

2564 
30 มิถุนายน 

2565 
31 ธนัวาคม

2564 
รวม 27,438 28,235 (52,141) (51,522) 
การหกักลบรายการของภาษี (12,932) (12,832) 12,932 12,832 

สินทรัพย์ (หนีสิ้น) ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 14,506 15,403 (39,209) (38,690) 

 
    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สินทรัพย์ หนีสิ้น 
 30 มิถุนายน 

2565 
31 ธนัวาคม

2564 
30 มิถุนายน 

2565 
31 ธนัวาคม

2564 
     
หนีสิ้นภาษีเงินได้รอตัดบัญชี - - (17,007) (16,184) 
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รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดขึ้นในระหวา่งงวด มีดงัน้ี 
    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม 

  บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น  

 
ณ วนัท่ี  

1 มกราคม 2565 
ก าไรหรือ 
ขาดทุน 

ก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 

ณ วนัท่ี 
  30 มิถุนายน 2565 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     
ลูกหน้ีการคา้ 212 (6) - 206 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 8,815 353 - 9,168 
หน้ีสินทางการเงินหมุนเวียน 375 (375) - - 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าเงินทุน 152 11 - 163 
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับ
ผลประโยชน์พนกังาน 12,062 482 - 12,544 

ยอดขาดทุนสะสมทางภาษียกไป 6,619 (1,262) - 5,357 

รวม 28,235 (797) - 27,438 

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (41) 41 - - 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  (50,533) 4,626 - (45,907) 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า (948) (54) - (1,002) 

รวม (51,522) 4,613 - (46,909) 

สุทธ ิ (23,287) 3,816 - (19,471) 

 
    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น  

 
ณ วนัท่ี  

1 มกราคม 2565 
ก าไรหรือ 
ขาดทุน 

ก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 

ณ วนัท่ี 
  30 มิถุนายน 2565 

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  (16,184) - (823) (17,007) 

รวม (16,184) - (823) (17,007) 
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ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 2564 สรุปไดด้งัน้ี 

 
  หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
30 มิถุนายน 

2565 
30 มิถุนายน 

2564 
30 มิถุนายน 

2565 
30 มิถุนายน 

2564 

ภาษีเงินได้รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับงวด 891 14,102 - - 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี      

การเปล่ียนแปลงของผลต่างชัว่คราว    3,816 (6,161) 823 1,689 

รวมค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้ 4,707 7,941 823 1,689 

 
กลุ่มบริษัทไม่ได้บันทึกสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตัดบัญชีท่ีเกิดจากผลแตกต่างชั่วคราวของบัญชีบาง
รายการและขาดทุนทางภาษีเน่ืองจากยงัไม่มีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่กลุ่มบริษทัจะมีก าไรทางภาษีเพียง
พอท่ีจะใชป้ระโยชน์ทางภาษีหรือมีการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราวในอนาคต 

 
18.  เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 
 

    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 
2565 

31 ธนัวาคม 
2564 

30 มิถุนายน 
2565 

31 ธนัวาคม 
2564 

ตัว๋สัญญาใชเ้งิน  25,000 39,000 - - 

รวม 25,000 39,000 - - 

 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 เงินกูย้ืมดงักล่าวขา้งตน้เป็นของ บริษทั เวสทโ์คสท ์เอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทั
ย่อยทั้งจ านวน มีวงเงินสินเช่ือระยะสั้นจากสถาบนัการเงินในประเทศสองแห่ง รวมจ านวน 95.5 ลา้นบาท คิด
ดอกเบ้ียตามอตัรา MLR-0.75 ต่อปี (ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564:จ านวน 95.5 ล้านบาท) ดอกเบ้ียช าระเป็นราย
เดือน 
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ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 กลุ่มบริษทัมีวงเงินสินเช่ือซ่ึงยงัไม่ไดเ้บิกใช้เป็นจ านวนเงินรวม 53.1 ลา้นบาท และ
ไม่มีวงเงินสินเช่ือส าหรับบริษทั (ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564: ส าหรับกลุ่มบริษัทมี 76.5 ล้านบาท และไม่มี
วงเงินสินเช่ือส าหรับบริษัท) 
 
วงเงินกู้ยืมระยะสั้นของบริษทั ท่าเรือประจวบ จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยค ้าประกนัโดยการจดจ านองท่ีดิน
พร้อม ส่ิงปลูกสร้างท่ีมีอยู่แลว้และ/หรือท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตของบริษทัย่อย วงเงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร
และเงินกูย้ืมระยะสั้นของบริษทั เวสทโ์คสท ์เอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยค ้าประกนัโดยการจ านอง
ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างและการโอนสิทธิประโยชน์จากการเอาประกนัภยัสินทรัพยข์องบริษทัยอ่ยดงักล่าว 
 

19. เจ้าหนีก้ารค้า 
    หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 มิถุนายน
2565 

31 ธนัวาคม
2564 

30 มิถุนายน
2565 

31 ธนัวาคม
2564 

     
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 6) 65,682 69,200 97,675 84,396 

กิจการอ่ืนๆ  6,475,804 4,775,466 6,366,583 4,722,582 

รวม 6,541,486 4,844,666 6,464,258 4,806,978 

 
สินค้าคงเหลือภายใต้สัญญาซ้ือขายและการส่งมอบกรรมสิทธ์ิสินค้าและการบริหาร (Collateral Management 
Agreement) 
 
บริษทัไดท้ าสัญญาซ้ือสินคา้คงเหลือภายใตส้ัญญาซ้ือขายและการส่งมอบกรรมสิทธ์ิสินคา้และการบริหารกบั
บริษทัในประเทศญ่ีปุ่ น ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญาบริษทัจะช าระเงินเต็มจ านวนเม่ือมีการเบิกสินคา้จากบริษทั
ตวัแทน บริษทัยงัคงเหลือความเส่ียงและผลตอบแทนทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีมีสาระส าคญัเก่ียวกบัสินคา้ท่ีอยู่
ภายใตส้ัญญาดงักล่าว สินคา้คงเหลือจะถูกเก็บรักษา บริหารจดัการ ภายใตก้ารดูแลของบริษทัตวัแทนท่ีไดรั้บ
มอบหมายหนา้ท่ีจากบริษทัผูข้าย บริษทับนัทึกรายการซ้ือในบญัชีสินคา้คงเหลือภายใตส้ัญญาซ้ือขายและการ
ส่งมอบกรรมสิทธ์ิสินคา้และการบริหาร และเจ้าหน้ีการคา้ภายใต้สัญญาซ้ือขายและการส่งมอบกรรมสิทธ์ิ
สินคา้และการบริหารแสดงไวใ้นงบแสดงฐานะการเงิน  
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20. ประมาณการหนีสิ้นไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนักงาน 
 
รายการเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังานส าหรับงวดหก
เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 ดงัน้ี 
 

  หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม 
งบการเงินเฉพาะ

กิจการ 

ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน  
   ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 421,760 361,452 
รับรู้ในก าไรขาดทุน   
ตน้ทุนบริการปัจจุบนัและดอกเบ้ีย 16,325 13,914 

ผลประโยชน์จ่ายโดยโครงการ (1,338) (1,338) 

ประมาณการหนีสิ้นส าหรับผลประโยชน์พนักงาน  
   ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 436,747 374,028 
 
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 รับรู้ใน
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ มีดงัน้ี 
 

  หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม 
งบการเงินเฉพาะ

กิจการ 

ตน้ทุนขาย 7,049 5,219 
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย  1,525 1,444 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 7,751 7,251 

รวม  16,325 13,914 
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21. ภาระหนีสิ้นภายใต้แผนฟ้ืนฟูกิจการและความคืบหน้าการด าเนินการตามแผน 
 
21.1  ภาระหนีสิ้นภายใต้แผนฟ้ืนฟู 

บริษทับนัทึกภาระหน้ีสินภายใตแ้ผนฟ้ืนฟูดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 แสดงดงัน้ี 
 

  หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

หน้ีสินภายใตแ้ผนฟ้ืนฟูส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 1,389,584 1,389,584 
หน้ีสินภายใตแ้ผนฟ้ืนฟูส่วนท่ีถึงก าหนดช าระเกินหน่ึงปี 31,225,216 31,233,207 

รวม  32,614,800 32,622,791 
 

  หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ส่วนท่ีหมุนเวียน   
เจา้หน้ีกลุ่ม1 654,170 654,170 
เจา้หน้ีกลุ่ม2 210,739 210,739 
เจา้หน้ีกลุ่ม3 65,521 65,521 
เจา้หน้ีกลุ่ม4 415,288 415,288 
เจา้หน้ีกลุ่ม5 26,721 26,721 
เจา้หน้ีกลุ่ม6 17,073 17,073 
เจา้หน้ีกลุ่ม7 - - 
เจา้หน้ีกลุ่ม12 72 72 

รวม  1,389,584 1,389,584 
   

ส่วนทีไ่ม่หมุนเวียน   
เจา้หน้ีกลุ่ม1 4,350,541 4,350,541 
เจา้หน้ีกลุ่ม2 7,528,424 7,528,424 
เจา้หน้ีกลุ่ม3 2,340,628 2,340,628 
เจา้หน้ีกลุ่ม4 16,036,646 16,036,646 
เจา้หน้ีกลุ่ม5 954,583 954,583 
เจา้หน้ีกลุ่ม6 - - 
เจา้หน้ีกลุ่ม7 4,300 12,291 
เจา้หน้ีกลุ่ม12 10,094 10,094 

รวม  31,225,216 31,233,207 

รวมหนีสิ้นภายใต้แผนฟ้ืนฟูกิจการ 32,614,800 32,622,791 
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รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีภาระหน้ีสินภายใตแ้ผนฟ้ืนฟูท่ีแสดงดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายส าหรับงวดหก
เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 มีดงัน้ี 

  หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 32,048,728 32,056,719 
รับรู้ดอกเบ้ียจ่ายตามอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 840,280 840,280 
จ่ายช าระเงินตน้และดอกเบ้ีย (1,279,263) (1,279,263) 

ผล (ก าไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ 1,005,055 1,005,055 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 32,614,800 32,622,791 

 
21.2  ความคืบหน้าการด าเนินการตามแผนฟ้ืนฟู 

 
เม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 2558 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติให้บริษัทยื่นค าร้องเพื่อขอฟ้ืนฟูกิจการต่อศาล
ลม้ละลายกลาง ต่อมาวนัท่ี 10 มีนาคม 2559 ศาลลม้ละลายกลางไดมี้ค าสั่งใหบ้ริษทัฟ้ืนฟูกิจการและตั้งบริษทั
เป็นผูท้  าแผนฟ้ืนฟูกิจการ (“ผูท้  าแผน”) โดยไดมี้การประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2559  

 
ณ วนัท่ี 15 กันยายน 2559 เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพยไ์ด้จดัประชุมเจ้าหน้ีเพื่อพิจารณาแผน และท่ีประชุม
เจา้หน้ีไดมี้มติพิเศษยอมรับแผนฟ้ืนฟูกิจการ (“แผน”) และมีมติตั้งเจา้หน้ีจ านวน 3 รายประกอบดว้ย ธนาคาร
ไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน),  ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) และธนาคารทิสโก้ จ ากดั (มหาชน) เป็น
กรรมการเจา้หน้ี 
 
ณ วนัท่ี 15 ธันวาคม 2559 ศาลล้มละลายกลางได้มีค าสั่งเห็นชอบด้วยแผนฟ้ืนฟูกิจการฉบับลงวนัท่ี 14 
กรกฎาคม 2559 (แกไ้ขแผนฉบบัท่ี 1 เพิ่มเติม โดยท่ีประชุมเจา้หน้ีเม่ือวนัท่ี 15 กนัยายน 2559) (แผนฉบบัท่ี 
1) ซ่ึงแผนก าหนดใหบ้ริษทัเป็นผูบ้ริหารแผน  
 
ในปี 2563 บริษทัหยุดช าระหน้ีเงินตน้ตามแผนตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 (โดยดอกเบ้ียตามแผนยงัคงช าระ
ตามปกติ) และบริษทัไดย้ื่นค าร้องขอแกไ้ขแผน คร้ังท่ี 1 เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2563 ต่อเจา้พนักงานพิทกัษ์
ทรัพยเ์ม่ือ วนัท่ี 18 มิถุนายน 2563 เจา้พนักงานพิทกัษ์ทรัพยไ์ดจ้ดัประชุมเจา้หน้ี และท่ีประชุมเจา้หน้ีส่วน
ใหญ่ได้มีมติเห็นชอบด้วยค าร้องขอแก้ไขแผน (แผนฟ้ืนฟูกิจการ ฉบับลงวนัท่ี 14 กรกฎาคม 2559 แก้ไข
เพิ่มเติมโดยท่ีประชุมเจ้าหน้ีเม่ือวนัท่ี 18 มิถุนายน 2563) (“แผนฉบบั ท่ี 2”) และต่อมาศาลลม้ละลายกลาง
เห็นชอบแผนฉบนัท่ี 2 แลว้เม่ือวนัท่ี 18 กนัยายน 2563 ซ่ึงก าหนดให้เร่ิมช าระคืนเงินตน้เดือนแรกในเดือน
มีนาคม 2564 
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ต่อมาเม่ือวันท่ี 22 กันยายน 2564 บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ ากัด (มหาชน) “ผู ้บริหารแผน” มีความ
จ าเป็นตอ้งแก้ไขแผนเพื่อให้การฟ้ืนฟูกิจการของลูกหน้ีส าเร็จลุล่วงไปได ้ จึงไดย้ื่น “ค าร้องขอเสนอขอแกไ้ข
แผนฟ้ืนฟู” (ค าร้องขอเสนอขอแกไ้ขแผนฟ้ืนฟู คร้ังท่ี 2) ต่อเจา้พนกังานพิทกัษ์ทรัพย ์เจา้พนักงานพิทกัษท์รัพย์
จึงไดจ้ดัประชุมในวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2564 และท่ีประชุมเจา้หน้ีส่วนใหญ่ไดมี้มติเห็นชอบดว้ย “ค าร้องขอเสนอ
ขอแกไ้ขแผนฟ้ืนฟู” และต่อมาศาลลม้ละลายกลางเห็นชอบเม่ือวนัท่ี 14 ธนัวาคม 2564 
 
ความคืบหน้าในการด าเนินการตามแผนฟ้ืนฟูกิจการ ส าหรับงวดส้ินสุด 30 มิถุนายน 2565 และ 2564 

 
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด 30 มิถุนายน 2565 บริษทัไดช้ าระหน้ีแก่เจา้หน้ีตามแผนฟ้ืนฟูกิจการ เป็นเงินตน้ตาม
แผนฟ้ืนฟูจ านวน 677.6 ลา้นบาท กระแสเงินสดส่วนเกิน จ านวน 568.4 ลา้นบาท และดอกเบ้ียจ านวน 33.3 ลา้น
บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 1,279.3 ลา้นบาท  
 
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด 30 มิถุนายน 2564 บริษทัไดช้ าระหน้ีแก่เจา้หน้ีตามแผนฟ้ืนฟูกิจการ เป็นเงินตน้ตาม
แผนฟ้ืนฟูจ านวน 63.0 ล้านบาท และดอกเบ้ียจ่ายรวม 33.7 ล้านบาท รวมเป็นเงินทั้ งส้ิน 96.7 ล้านบาท ทั้ งน้ี
บริษทัมิไดช้ าระหน้ีตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 จนถึงกุมภาพนัธ์ 2564 ตามค าร้องขอแกไ้ขแผน (“แผนฉบบั ท่ี 2”) 
และต่อมาศาลลม้ละลายกลางเห็นชอบแผนเม่ือวนัท่ี 18 กนัยายน 2563 
 
เจา้หน้ีกลุ่มท่ี 4 จะได้รับสิทธิรับเงินจากการขายทรัพยสิ์นท่ีเป็นหลกัประกันจากกระบวนการช าระบญัชีของ
บริษทั สหวิริยาสตีลอินดสัตรี ยูเค จ ากดั ผูช้  าระบญัชีของ บริษทั สหวิริยาสตีลอินดสัตรี ยูเค จ ากดัไดมี้การขาย
ทรัพยสิ์นท่ีเป็นหลกัประกนั และได้ส่งเงินให้แก่เจา้หน้ีกลุ่มท่ี 4 ทั้งจ านวน ตามแผนฟ้ืนฟูกิจการจะให้น าเงิน
ดงักล่าวมาลดจ านวนผ่อนช าระหน้ีเงินตน้ในงวดทา้ยสุดยอ้นขึ้นไปตามล าดบั ในปี 2564 บริษทัไดรั้บหลกัฐาน
การลดภาระหน้ีจากเจา้หน้ีกลุ่มท่ี 4 ท าให้ภาระหน้ีตามกฎหมายของบริษทัลดลงตามจ านวนท่ีเจา้หน้ีไดรั้บเงิน 
จ านวนเงิน 18.8 ลา้นเหรียญสหรัฐ เป็นมูลค่า 586.3 ลา้นบาท โดยบริษทัรับรู้การลดลงของภาระหน้ีค ้าประกนั
จากกระบวนการช าระบญัชีของเจา้หน้ีกลุ่มท่ี 4 ในงบก าไรขาดทุนทั้งจ านวน 
 
ปัจจุบันกระบวนการช าระบัญชียงัไม่แล้วเสร็จ ดังนั้นภาระหน้ีจากการประกันส่ิงแวดล้อม จ านวน 31 ล้าน
เหรียญสหรัฐ ยงัคงมีอยู่ซ่ึงบริษทัฯ ไม่ไดบ้นัทึกภาระหน้ีดงักล่าวเป็นหน้ีตามแผนฟ้ืนฟูกิจการ โดยไดเ้ปิดเผย
ตามหมายเหตุขอ้ 26 
 
การจัดเก็บเงินจากลูกหน้ีซ่ึงเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 
 
ตามแผนฟ้ืนฟูกิจการบริษัทต้องติดตามหน้ีของ บริษัท บี.เอส.เมทัล จ ากัด และ บริษัท สหวิริยาพาณิชย ์ 
คอร์ปอเรชั่น จ ากัด ก าหนดให้เก็บเงินจากลูกหน้ีดังกล่าวเพื่อช าระหน้ีเดิมปีละไม่ต ่ากว่า 300 ล้านบาท และ
ลูกหน้ีทั้งสองรายจะตอ้งช าระหน้ีคงคา้งทั้งหมด (ทั้งหน้ีเดิมและหน้ีใหม่) แก่บริษทัฯ ให้เสร็จส้ินภายใน 7 ปี 
นบัตั้งแต่ปี 2560 เป็นตน้ไป โดยภายในส้ินปี 2562 จะตอ้งมีจ านวนหน้ีคงเหลือ (ทั้งหน้ีเดิมและหน้ีใหม่) รวมกนั
ไม่เกินกว่า 2,640 ลา้นบาท และภายในส้ินปี 2564 จะตอ้งมีจ านวนคงเหลือ (ทั้งหน้ีเดิมและหน้ีใหม่) รวมกนัไม่
เกิน 1,760 ลา้นบาท และไดก้ าหนดใหบ้ริษทัเสนอแนวทาง การช าระหน้ีและแนวทางการแกไ้ขปัญหาของลูกหน้ี
ดงักล่าวใหแ้ก่คณะกรรมการเจา้หน้ีเห็นชอบ  
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ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 ยอดหน้ีของลูกหน้ีสองรายมีจ านวน 3,267.3 ลา้นบาท บริษทัฯ ไดรั้บช าระหน้ีส าหรับ
งวดหกเดือน จ านวนรวม 98.3 ลา้นบาท และบริษทัฯ โอนกลบับญัชีค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญดว้ยจ านวนเงินเท่ากนั
หน้ีส่วนท่ีเหลือบริษทัฯ ได้ตั้งส ารองค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตแล้วทั้ งจ านวน การได้รับช าระหน้ี และหน้ี
คงเหลือไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนดตามแผนฟ้ืนฟูกิจการ ทั้งน้ีเหตุการณ์ดงักล่าวยงัไม่ถือวา่เป็นเหตุผิดนดัช าระหน้ี 
เน่ืองจากคณะกรรมการเจา้หน้ียงัมิไดมี้หนังสือแจง้ถึงการผิดนัดดงักล่าว โดยปัจจุบนับริษทัฯ อยู่ระหว่างการ
ติดตามหน้ี และบริษทัฯ เสนอแนวทางการช าระหน้ีคงคา้งของลูกหน้ีทั้งสองรายและการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดขึ้นกบั
ลูกหน้ีทั้ งสองรายให้คณะกรรมการเจ้าหน้ีพิจารณาเห็นชอบ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาเห็นชอบจาก
คณะกรรมการเจา้หน้ี 
 

22. ทุนเรือนหุ้น 
 
ทุนเรือนหุน้ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 ไม่มีรายการเคล่ือนไหว  

 
23. ส่วนงานด าเนินงาน 

 
กลุ่มบริษัทมี 3 ส่วนงานท่ีรายงาน ดังรายละเอียดข้างล่าง ซ่ึงเป็นหน่วยงานธุรกิจท่ีส าคัญของกลุ่มบริษัท 
หน่วยงานธุรกิจท่ีส าคญัน้ีผลิตสินคา้และให้บริการท่ีแตกต่างกนั และมีการบริหารจดัการแยกต่างหาก เน่ืองจาก
ใช้เทคโนโลยีและกลยุทธ์ทางการตลาดท่ีแตกต่างกัน  ผูมี้อ านาจตดัสินใจสูงสุดด้านการด าเนินงานสอบทาน
รายงานการจดัการภายในของแต่ละหน่วยงานธุรกิจท่ีส าคญัอย่างน้อยทุกไตรมาส การด าเนินงานของแต่ละส่วน
งานท่ีรายงานของกลุ่มบริษทัโดยสรุปมีดงัน้ี  
 
ส่วนงานธุรกิจ 
 
ส่วนงาน 1  การผลิตเหลก็แผน่รีดร้อน 
ส่วนงาน 2  การบริการซ่อมบ ารุง 
ส่วนงาน 3  การบริการท่าเรือน ้าลึก 
 
ขอ้มูลผลการด าเนินงานของแต่ละส่วนงานท่ีรายงานไดร้วมอยู่ดงัขา้งล่างน้ี ผลการด าเนินงานวดัโดยใชก้ าไรก่อนภาษี
เงินได้ของส่วนงาน ซ่ึงน าเสนอในรายงานการจัดการภายในและสอบทานโดยผูมี้อ านาจตดัสินใจสูงสุดด้านการ
ด าเนินงานของกลุ่มบริษทั  ผูบ้ริหารเช่ือว่าการใช้ก าไรก่อนภาษีเงินได้ในการวดัผลการด าเนินงานนั้นเป็นขอ้มูลท่ี
เหมาะสมในการประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงานและสอดคลอ้งกบักิจการอ่ืนท่ีด าเนินธุรกิจในอุตสาหกรรม
เดียวกนั 
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ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนงานที่รายงาน 
 
ขอ้มูลรายไดแ้ละก าไร (ขาดทุน) ของส่วนงานส าหรับงวด 6 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 2564 มีดงัต่อไปน้ี 
 
         หน่วย : พนับาท 

 การผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน การบริการซ่อมบ ารุง การบริการท่าเรือน ้าลึก ตัดรายการบัญชีระหว่างกัน รวม 
 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 
           
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก  19,170,613   15,793,780   161,061   176,674   92,681   109,565   -     -     19,424,355   16,080,019  

รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน  276   -     195,870   114,275   31,287   35,026   (227,433)  (149,301)  -     -    
ก าไร (ขาดทุน) ตามส่วนงาน           
   ก่อนหกัภาษี  (1,092,111)  306,137   4,634   (36,689)  38,674   67,148   (44,387)  81,307  (1,093,190)  417,903  
สินทรัพยต์ามส่วนงานท่ีรายงาน  
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน  24,670,658   22,485,413  442,697   391,148  1,126,884   1,230,095  (350,768)  (375,095)  25,889,471   23,731,561 
หน้ีสินตามส่วนงานท่ีรายงาน  
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน  41,873,164   37,658,872  275,797   234,746  75,448   82,786  (116,560)  (109,283)  42,107,849   37,867,121 
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ส่วนงานภูมิศาสตร์ 
 
ส่วนงาน 1  มีการจดัการ การผลิต และส านกังานในประเทศไทย 
ส่วนงาน 2 และ 3  มีการด าเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น ไม่มีรายไดจ้ากต่างประเทศหรือสินทรัพยใ์น

ต่างประเทศท่ีมีสาระส าคญั 
 
ในการน าเสนอการจ าแนกส่วนงานภูมิศาสตร์ รายได้ตามส่วนงานแยกตามท่ีตั้ งทางภูมิศาสตร์ของลูกค้า  
สินทรัพยต์ามส่วนงานแยกตามสถานท่ีตั้งทางภูมิศาสตร์ของสินทรัพย ์
 

ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนงานภูมิศาสตร์ 
 หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน
2565 

30 มิถุนายน
2564 

30 มิถุนายน
2565 

30 มิถุนายน
2564 

รายได้     
ไทย 19,258,461 15,983,178 19,009,785 15,697,445 
ต่างประเทศ 165,894 96,841 161,104 96,335 

รวม 19,424,355 16,080,019 19,170,889 15,793,780 
 

ลูกค้ารายใหญ่ 
 
รายได้จากลูกค้า 1 รายจากส่วนงาน 1 ของกลุ่มบริษัท จ านวนเงินรวม 3,745 ลา้นบาท (2564: 2 ราย จ านวน 
6,588 ล้านบาท)  
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24.  ภาษีเงินได้ 
 

การรับรู้ภาษีเงินไดข้ึ้นอยู่กบัการประมาณการท่ีดีท่ีสุดของฝ่ายบริหารเก่ียวกบัอตัราภาษีเงินไดป้ระจ าปีถวัเฉล่ีย   
ถ่วงน ้าหนกัท่ีคาดไวส้ าหรับงวดท่ีใชก้บัรายไดก่้อนภาษีของงวดระหวา่งกาล อตัราภาษีเงินไดท่ี้แทจ้ริงของกลุ่ม
บริษทัไดรั้บผลกระทบจากปัจจยัดงัต่อไปน้ี 
 
• ขาดทุนทางภาษีและผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดขึ้นในระหวา่งงวด ซ่ึงสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีไม่ได้

รับการบันทึก เน่ืองจากฝ่ายบริหารพิจารณาว่าไม่มีแนวโน้มท่ีก าไรสุทธิทางภาษีในอนาคตจะสามารถ
น ามาใชไ้ด ้

• ก าไรสุทธิบางส่วนของกลุ่มบริษทั ซ่ึงเกิดจากธุรกรรมท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน โดยก าไรสุทธิของ
ธุรกรรมดงักล่าวไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งเสียภาษีเงินได ้

• ขาดทุนของบริษทัยอ่ยบางแห่งของกลุ่มบริษทั ซ่ึงไม่สามารถจะน ามาสุทธิกบัก าไรของบริษทัยอ่ยแห่งอ่ืนๆ 
ของกลุ่มบริษทัในการค านวณภาษีเงินได ้

 
25. ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น   

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

 
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 2564 แสดงการค านวณดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ส าหรับงวดหกเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 ส าหรับงวดหกเดือน 

       ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2565 2564 2565 2564 
ก าไร(ขาดทุน) ส าหรับงวดท่ีเป็นส่วนของผูถื้อ
หุน้ของบริษทั (พันบาท) (1,113,434) 384,502 (1,092,934) 304,448 

จ านวนหุน้สามญัโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั 
(ขั้นพื้นฐาน) (พันหุ้น) 11,113,018 11,113,018 11,113,018 11,113,018 

ก าไร(ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) (0.10) 0.03 (0.10) 0.03 
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26. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นที่อาจเกิดขึน้ 

    หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน

2565 

31 ธนัวาคม

2564 

30 มิถุนายน

2565 

31 ธนัวาคม

2564 

ภาระผูกพนัจากสัญญารายจ่ายฝ่ายทุน     

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 113 155 240 289 

รวม 113 155 240 289 

 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 กลุ่มบริษทัมีรายจ่ายฝ่ายทุนจ านวน 65 ลา้นบาท 0.2 ลา้นเหรียญสหรัฐและจ านวน 

1.1 ล้านยูโร (31 ธันวาคม 2564 : จ านวน 100 ล้านบาท  0.4  ล้านเหรียญสหรัฐและจ านวน 1.1 ล้านยูโร) ท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการซ้ือและติดตั้งเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 

 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 บริษทัมีรายจ่ายฝ่ายทุนจ านวน 194 ลา้นบาท 0.2 ลา้นเหรียญสหรัฐและจ านวน 1.1 

ลา้นยูโร (31 ธันวาคม 2564 : จ านวน 234 ลา้นบาท 0.4 ลา้นเหรียญสหรัฐและจ านวน 1.1 ลา้นยูโร) ท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัการซ้ือและติดตั้งเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์  

 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีต้องจ่ายในอนาคตทั้ งส้ิน
ภายใตส้ัญญาดงัน้ี 
 

    หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน

2565 
31 ธนัวาคม

2564 
30 มิถุนายน

2565 
31 ธนัวาคม

2564 
ภาระผูกพนัจากสัญญาเช่าด าเนินงาน     
    ที่ยกเลิกไม่ได้     
ภายในระยะเวลาหน่ึงปี 0.28 0.56 0.09 0.21 
ระยะเวลามากกวา่หน่ึงปีถึงหา้ปี 0.11 0.14 - - 
รวม 0.39 0.70 0.09 0.21 
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    หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน

2565 
31 ธนัวาคม

2564 
30 มิถุนายน

2565 
31 ธนัวาคม

2564 
ภาระผูกพนัอื่นๆ     
สัญญาซ้ือวตัถุดิบ 5,260 4,721 5,260 4,721 
เลตเตอร์ออฟเครดิต 47 32 - - 
สัญญาอ่ืนๆ 792 636 874 664 
รวม 6,099 5,389 6,134 5,385 

 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัอ่ืนจากการท าสัญญาซ้ืออะไหล่และวสัดุ อุปกรณ์และสัญญา
ซ่อมบ ารุงเป็นจ านวน 440.2 ลา้นบาท จ านวน 5.7 ลา้นเหรียญสหรัฐ จ านวน 4 ลา้นยโูร และจ านวน 4.7 ลา้นเยน
ญ่ีปุ่ น (31 ธันวาคม 2564: จ านวน 341.4 ลา้นบาท จ านวน 3.3 ลา้นเหรียญสหรัฐ จ านวน 3.9 ลา้นยโูร จ านวน 0.6 
ลา้นปอนดส์เตอร์ลิง และจ านวน 11.1 ลา้นเยนญ่ีปุ่ น) 
 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 บริษทัมีภาระผูกพนัอ่ืนจากการท าสัญญาซ้ืออะไหล่และวสัดุอุปกรณ์และสัญญาซ่อม
บ ารุงเป็นจ านวน 522.4 ลา้นบาท จ านวน 5.7 ลา้นเหรียญสหรัฐ จ านวน 4 ลา้นยโูร และจ านวน 4.7 ลา้นเยนญ่ีปุ่ น 
(31 ธันวาคม 2564: จ านวน 370.1 ลา้นบาท จ านวน 3.3 ลา้นเหรียญสหรัฐ จ านวน 3.9  ลา้นยโูร จ านวน 0.6 ลา้น
ปอนดส์เตอร์ลิง และจ านวน 11.1 ลา้นเยนญ่ีปุ่ น) 
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หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น 
 
ก) ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นจากการท่ีธนาคารได้

ออกหนงัสือค ้าประกนั ในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
 

    หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน

2565 
31 ธนัวาคม

2564 
30 มิถุนายน

2565 
31 ธนัวาคม

2564 
     
การใชไ้ฟฟ้า 107 107 105   104 
การประกนัผลงาน 62 80 39 49 
อ่ืนๆ 11 11 - - 

รวม 180 198 144 153 

 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 กลุ่มบริษทัมีหนงัสือค ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารในนามบริษทัและบริษทัย่อย 
ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของกลุ่มบริษัท ซ่ึงประกอบด้วย 
หนงัสือค ้าประกนัเพื่อค ้าประกนั  

 
• การจดัตั้งท าเนียบท่าเทียบเรือและโรงพกัสินคา้ใหไ้วแ้ก่กรมศุลกากรจ านวน 11 ลา้นบาท (31 ธันวาคม

2564: จ านวน 11 ล้านบาท)  
• การปฏิบติังานตามสัญญาจ านวน 62 ลา้นบาท  (31 ธันวาคม 2564: จ านวน 80 ล้านบาท)  
• การใชไ้ฟฟ้าจ านวน 107 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2564: จ านวน 107 ล้านบาท)   

 
ข) ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 บริษทัมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นจากการค ้าประกนัตามสัญญาและค่าเสียหายตาม

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

 
ก) เม่ือวนัท่ี 9 กรกฎาคม 2553 ส านกังานท่ีดินจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ สาขาบางสะพานไดเ้รียกให้บริษทัและ

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

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

 
นอกจากน้ีศาลไดมี้ค าสั่งใหร้วมการพิจารณาคดีน้ี เขา้กบัคดีซ่ึงบริษทัและบริษทัยอ่ยไดย้ืน่ฟ้องเจา้พนกังาน
ท่ีดินจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ สาขาบางสะพาน ดงักล่าวขา้งตน้แลว้  

 
เม่ือวนัท่ี 29 สิงหาคม 2560 ศาลปกครองกลางไดมี้ค าพิพากษายกฟ้อง ต่อมาเม่ือวนัท่ี 27 กนัยายน 2560  
 
บริษทัและบริษทัยอ่ยไดย้ืน่อุทธรณ์คดัคา้นค าพิพากษาต่อศาลปกครองสูงสุด  
ปัจจุบนัอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาของศาล 
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ข) เม่ือวนัท่ี 20 ธันวาคม 2553 นายอ าเภอบางสะพาน ในฐานะเจา้หน้าท่ีผูค้วบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติ 
ป่าคลองแม่ร าพึง จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ไดมี้ค าสั่งเป็นหนงัสือแจง้แก่บริษทัและบริษทัย่อย ให้ออกจาก
ท่ีดิน และงดเวน้การกระท าใดๆ ในเขตท่ีดิน ซ่ึงอธิบดีกรมท่ีดินไดมี้ค าสั่งให้เพิกถอนเอกสารสิทธ์ิท่ีดิน
ตามหนงัสือรับรอง และส านกังานท่ีดินจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ไดอ้อกใบแทนหนงัสือรับรองภายในวนัท่ี 
30 มกราคม 2554  
 
เม่ือวนัท่ี 30 มีนาคม 2554 บริษทัและบริษทัย่อยไดย้ื่นฟ้องต่อศาลปกครองกลาง โดยขอให้เพิกถอนค าสั่ง
นายอ าเภอบางสะพาน ท่ีมีค าสั่งเม่ือวนัท่ี 20 ธันวาคม 2553 ให้บริษัทและบริษทัย่อยออกจากป่าสงวน
แห่งชาติป่าคลองแม่ร าพึง จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์และงดเวน้การกระท าใดๆ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  
 
เม่ือวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2561 ศาลปกครองกลางไดมี้ค าพิพากษายกฟ้องคดีดงักล่าวขา้งตน้ ต่อมาเม่ือวนัท่ี 
19 มีนาคม 2561 บริษทัและบริษทัย่อยไดย้ื่นอุทธรณ์คดัคา้นค าพิพากษาต่อศาลปกครองสูงสุด ซ่ึงปัจจุบนั
อยูใ่นระหวา่งการพิจารณาของศาล 
 
อย่างไรก็ตามฝ่ายบริหารของบริษัทและบริษัทย่อยเช่ือว่าผลการพิจารณาจะไม่มีผลกระทบต่อการ
ด าเนินงานในอนาคตของบริษทัและบริษทัย่อย ในการจดัท างบการเงิน บริษทัและบริษทัยอ่ยไดบ้นัทึกค่า
เผื่อการด้อยค่าของท่ีดินและสินทรัพย์ท่ีตั้ งอยู่บนท่ีดินดังกล่าวทั้ งจ านวนในปี 2550 และ 2551 แล้ว
ตามล าดบั 

 
27. เคร่ืองมือทางการเงิน 
 
27.1 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 
 

เน่ืองจากสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทจัดอยู่ในประเภทระยะสั้ นหรือมีอตัรา
ดอกเบ้ียใกล้เคียงกับอตัราดอกเบ้ียในตลาด กลุ่มบริษทัจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
ทางการเงินส่วนใหญ่ใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน  

 
มูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 

และ 31 ธนัวาคม 2564 มีดงัต่อไปน้ี 
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 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 

 มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม 

 
มูลค่ายติุธรรมผา่น
ก าไรหรือขาดทุน 

ราคาทุน 
ตดัจ าหน่าย รวม  

สินทรัพย์ทางการเงิน     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - 355,299 355,299 355,299 
ลูกหน้ีการคา้ - 207,570 207,570 207,570 
ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
          - ลูกหน้ีอ่ืน - 17,422 17,422 17,422 
สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน - 47,818 47,818 47,818 
เงินให้กูย้มืระยะสั้นกิจการ 
     ท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 55,108 55,108 55,108 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 1,499 - 1,499 1,499 
ส่วนของเงินใหกู้ย้ืมระยะยาวท่ีถึง 
     ก าหนดช าระในหน่ึงปี - 17,925 17,925 17,925 
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน -    
- เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระผกูพนั - 63,905 63,905 63,905 
เงินให้กูย้มืระยะยาว - 481,408 481,408 481,408 

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 1,499 1,246,455 1,247,954 1,247,954 

หนีสิ้นทางการเงิน     
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน - 25,000 25,000 25,000 
เจา้หน้ีการคา้ - 6,541,486 6,541,486 6,541,486 
เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน - 308,248 308,248 308,248 
ส่วนของหน้ีสินภายใตแ้ผนฟ้ืนฟูท่ีถึง 
     ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี - 1,389,584 1,389,584 1,389,584 
ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึง 
     ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี - 22,188 22,188 22,188 
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 1,093,473 1,093,473 1,093,473 
หน้ีสินทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน - ตราสาร

อนุพนัธ ์ 3,980 - 3,980 3,980 
ภาระหน้ีสินภายใตแ้ผนฟ้ืนฟู - 31,225,216 31,225,216 31,225,216 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - 15,334 15,334 15,334 

รวมหนีสิ้นทางการเงิน 3,980 40,620,529 40,624,509 40,624,509 
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 หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม ณ วันที่ 1 มกราคม 2565 
 มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม 

 
มูลค่ายติุธรรมผา่น
ก าไรหรือขาดทุน 

ราคาทุน 
ตดัจ าหน่าย รวม  

สินทรัพย์ทางการเงิน     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - 496,420 496,420 496,420 
ลูกหน้ีการคา้ - 124,436 124,436 124,436 
ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
          - ลูกหน้ีอ่ืน - 18,566 18,566 18,566 
สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน - 21,147 21,147 21,147 
เงินให้กูย้มืระยะสั้นกิจการ 
     ท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 26,789 26,789 26,789 
ส่วนของเงินใหกู้ย้ืมระยะยาวท่ีถึง 
     ก าหนดช าระในหน่ึงปี - 25,959 25,959 25,959 
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน     
- เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระผกูพนั - 74,048 74,048 74,048 
เงินให้กูย้มืระยะยาว - 507,040 507,040 507,040 

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน - 1,294,405 1,294,405 1,294,405 
หนีสิ้นทางการเงิน     
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน - 39,000 39,000 39,000 
เจา้หน้ีการคา้ - 4,844,666 4,844,666 4,844,666 
เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน - 221,266 221,266 221,266 
ส่วนของหน้ีสินภายใตแ้ผนฟ้ืนฟูท่ีถึง 
     ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี - 1,420,202 1,420,202 1,420,202 
ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึง 
     ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี - 33,712 33,712 33,712 
หน้ีสินทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน - ตราสาร
อนุพนัธ ์ 2,416 - 2,416 2,416 
ภาระหน้ีสินภายใตแ้ผนฟ้ืนฟู - 30,628,526 30,628,526 30,628,526 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า - 17,244 17,244 17,244 

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

 งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 

 มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม 

 
มูลค่ายติุธรรมผา่น
ก าไรหรือขาดทุน 

ราคาทุน 
ตดัจ าหน่าย รวม  

สินทรัพย์ทางการเงิน     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - 270,051 270,051 270,051 
ลูกหน้ีการคา้ - 134,810 134,810 134,810 
ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
          - ลูกหน้ีอ่ืน - 20,098 20,098 20,098 
เงินให้กูย้มืระยะสั้นกิจการ 
     ท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 25,434 25,434 25,434 
ส่วนของเงินใหกู้ย้ืมระยะยาวท่ีถึง 
     ก าหนดช าระในหน่ึงปี - 17,925 17,925 17,925 
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน     
- เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระผกูพนั - 61,263 61,263 61,263 
เงินให้กูย้มืระยะยาว - 481,408 481,408 481,408 

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน - 1,010,989 1,010,989 1,010,989 

หนีสิ้นทางการเงิน     
เจา้หน้ีการคา้ - 6,464,258 6,464,258 6,464,258 
เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน - 222,387 222,387 222,387 
ส่วนของหน้ีสินภายใตแ้ผนฟ้ืนฟูท่ีถึง 
     ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี - 1,389,584 1,389,584 1,389,584 
ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึง 
     ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี - 15,485 15,485 15,485 
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 1,089,600 1,089,600 1,089,600 
หน้ีสินทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน – ตราสาร
อนุพนัธ ์ 3,980 - 3,980 3,980 
ภาระหน้ีสินภายใตแ้ผนฟ้ืนฟู - 31,233,207 31,233,207 31,233,207 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - 1,596 1,596 1,596 

รวมหนีสิ้นทางการเงิน 3,980 40,416,117 40,420,097 40,420,097 
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 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 1 มกราคม 2565 

 มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม 

 
มูลค่ายติุธรรมผา่น
ก าไรหรือขาดทุน 

ราคาทุน 
ตดัจ าหน่าย รวม  

สินทรัพย์ทางการเงิน     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - 383,872 383,872 383,872 
ลูกหน้ีการคา้ - 43,446 43,446 43,446 
ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
          - ลูกหน้ีอ่ืน - 38,472 38,472 38,472 
เงินให้กูย้มืระยะสั้นกิจการ 
     ท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 26,789 26,789 26,789 
ส่วนของเงินใหกู้ย้ืมระยะยาวท่ีถึง 
     ก าหนดช าระในหน่ึงปี - 25,959 25,959 25,959 
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน     
- เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระผกูพนั - 72,690 72,690 72,690 
เงินให้กูย้มืระยะยาว - 507,040 507,040 507,040 

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน - 1,098,268 1,098,268 1,098,268 

หนีสิ้นทางการเงิน     
เจา้หน้ีการคา้ - 4,806,978 4,806,978 4,806,978 
เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน - 185,118 185,118 185,118 
ส่วนของหน้ีสินภายใตแ้ผนฟ้ืนฟูท่ีถึง 
     ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี - 1,420,202 1,420,202 1,420,202 
ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึง 
     ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี - 27,412 27,412 27,412 
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง - 24,424 24,424 24,424 
หน้ีสินทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน – ตราสาร
อนุพนัธ ์ 540 - 540 540 
ภาระหน้ีสินภายใตแ้ผนฟ้ืนฟู - 30,636,517 30,636,517 30,636,517 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - 3,464 3,464 3,464 

รวมหนีสิ้นทางการเงิน 540 37,104,115 37,104,655 37,104,655 
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กลุ่มบริษทัมีการประมาณการมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 

 

ก) สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีจะครบก าหนดในระยะเวลาอนัสั้น ไดแ้ก่ เงินสดและเงินฝากสถาบนั

การเงิน ลูกหน้ีและเจา้หน้ี แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะ

การเงิน 

ข) เงินให้กู้ยืมและเงินกู้ยืมท่ีมีดอกเบ้ียในอัตราใกล้เคียงกับอัตราดอกเบ้ียในตลาดแสดงมูลค่ายุติธรรม

โดยประมาณตามมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

ค) สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ แสดงมูลค่ายติุธรรมซ่ึงค านวณโดยใชเ้ทคนิคการคิดลดกระแส

เงินสดในอนาคตและแบบจ าลองตามทฤษฎีในการประเมินมูลค่า ซ่ึงขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการประเมินมูลค่า

เป็นขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดใ้นตลาดท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น อตัราแลกเปล่ียนทนัที  

 

ในระหวา่งงวดปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

 

28. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

 
28.1 เม่ือวนัท่ี 7 กรกฎาคม 2565 บริษทักบั Helium Miracle 303 Limited “HM303” ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยทางออ้ม ไดท้ า

ธุรกรรมสัญญาดงัน้ี:- 

- บริษทัให้กู้ยืมเงินแก่ HM303 จ านวนเงิน 12,058,952.27 ปอนด์สเตอร์ลิง อตัราดอกเบ้ีย MLR+1% ต่อปี 

เพื่ อ ซ้ื อ หุ้นและเป็นค่ าด า เนินการในการ ซ้ือ หุ้นของ  Redcar Bulk Terminal Limited “RBT” จาก  

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จ ากัด “SSI UK” โดยผ่าน CORK GULLY LLP (ในฐานะ Receiver 

ของ SSI UK ภายใตก้ระบวนการช าระบญัชี) ก าหนดช าระคืนเงินตน้และดอกเบ้ียทั้งหมดภายในวนัท่ี 6 

กรกฎาคม  2570 โดยมีเง่ือนไขให้  HM303 ท าสัญญาจ าน าหุ้นดังกล่าวทั้ งจ านวน ให้กับตัวแทน

หลกัประกนั “NatWest Market PLC” ของกลุ่มธนาคารเจา้หน้ีของ SSI UK 

- บริษทัไดท้ าหนังสือขอ้ตกลงรับคืนค่าใช้จ่ายในการซ้ือหุ้น RBT กบั HM303 เม่ือ HM303 มีการขายหุ้น 

RBT ได ้
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28.2 บริษัท Helium Miracle 303 ซ่ึงบริษัทถือหุ้นทางอ้อม (ตามหมายเหตุข้อ 6) ได้ท าข้อตกลงซ้ือขายหุ้นของ 

Redcar Bulk Terminal Limited “RBT” ซ่ึงบริษทัถือหุ้นทางออ้ม กับบริษทั สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จ ากัด 

“SSI UK” โดยผ่าน CORK GULLY LLP (ในฐานะ Receiver ของ SSI UK ภายใตก้ระบวนการช าระบญัชี) ซ่ึง

ท าธุรกิจท่าเทียบเรือน ้ าลึกเพื่อขนส่งสินคา้ ตั้งอยู่ในเขตเซาต์แบงค์ ริมฝ่ังแม่น ้ าทีส์ ตะวนัออกเฉียงเหนือของ 

สหราชอาณาจกัร จ านวน 26,502,716 หุ้น คิดเป็น 100% ของจ านวนหุ้นทั้งหมด โดยตกลงจะซ้ือหุ้นทั้งหมดใน

ราคา 11,998,957.48 ปอนดส์เตอร์ลิง เม่ือวนัท่ี 7 กรกฎาคม 2565 

 

28.3 วนัท่ี  25 กรกฎาคม 2565 บริษทั Helium Miracle 302 ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทั Helium Miracle 303 ไดย้ื่น

จดทะเบียนเลิกบริษทักบัหน่วยงานภาครัฐในประเทศองักฤษ ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งการอนุมติัจดทะเบียนเลิก 

 

29. การอนุมัติข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 

ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกงบการเงิน โดยคณะกรรมการบริษทั เม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 

2565 
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