บริษทั สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
รายงานของผูส้ อบบัญชีและงบการเงิน
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)
การไม่ แสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้รับการว่าจ้างให้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการของบริ ษทั สหวิริยาสตีลอินดัสตรี
จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย (กลุ่มบริ ษทั ) และของเฉพาะบริ ษทั สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) (บริ ษทั )
ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 งบ
กําไรขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุนเฉพาะกิจการ งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเฉพาะ
กิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นเฉพาะกิจการ
และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ รวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาํ คัญ
ข้าพเจ้าไม่สามารถแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ที่กล่าว
ข้างต้นได้ เนื่องจากเรื่ องที่กล่าวไว้ในวรรคเกณฑ์ในการไม่แสดงความเห็นมีนยั สําคัญ ข้าพเจ้าไม่สามารถหาหลักฐาน
การสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเพื่อเป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการดังกล่าว
เกณฑ์ ในการไม่ แสดงความเห็น
การถูกจํากัดขอบเขตการตรวจสอบโดยสถานการณ์
ตามที่ได้กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 18 และ 20 บริ ษทั มีเจ้าหนี้ ที่ยื่นคําขอรับชําระหนี้ ตามแผนฟื้ นฟู
กิจการ โดยบริ ษทั มีการโต้แย้งในมูลหนี้กบั เจ้าหนี้บางรายอันเนื่องมาจากมูลหนี้ไม่ถูกต้อง มูลหนี้ซ้ าํ ซ้อนหรื อ ไม่มีมูล
หนี้ ทั้งนี้ ณ วันที่ในรายงานฉบับนี้ ยงั มีเจ้าหนี้ 2 ราย ที่ยงั อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่มีคาํ สั่งถึงที่สุดให้ได้รับ
ชําระหนี้ โดยเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ซ่ ึ งมียอดหนี้รวมเงินต้นและดอกเบี้ยตามแผนฟื้ นฟูกิจการจํานวน 3,113.8 ล้าน
บาท นอกจากนี้มีเจ้าหนี้ 2 ราย ซึ่ งมียอดหนี้ตามแผนฟื้ นฟูกิจการจํานวนเงินรวม 641.3 ล้านบาท ซึ่ งได้มีคาํ สัง่ ถึงที่สุด
ให้ได้รับชําระหนี้ของเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์แล้วแต่เจ้าหนี้ได้ยื่นอุทธรณ์คาํ สัง่ ของเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์และคดี
ยังอยูใ่ นระหว่างการพิจารณาของศาล

-2 กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั บันทึกยอดหนี้ ที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหนี้ ท้ งั 4 รายดังกล่าวเป็ นจํานวนเงินรวม 4.3 ล้านบาท ในงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 โดยมีผลแตกต่างในยอดหนี้อนั เนื่องมาจากยัง
อยูร่ ะหว่างการพิจารณาของเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์หรื ออยูใ่ นระหว่างอุทธรณ์ เป็ นจํานวนเงินรวม 3,750.8 ล้านบาท
ในปี 2558 ตามที่บริ ษทั สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จํากัด ได้แสดงความจํานงเพื่อเลิกกิจการและผูช้ าํ ระบัญชี ได้ถูก
แต่งตั้งและเข้ามาควบคุมบริ ษทั ย่อยดังกล่าว เป็ นเหตุให้ผใู ้ ห้กรู้ ายใหญ่ของบริ ษทั สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จํากัด ได้
เรี ยกร้องให้ชาํ ระเงินกูย้ ืมในทันที ซึ่ งเงินกูย้ ืมดังกล่าวมีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ของบริ ษทั สหวิริยาสตีลอินดัสตรี
ยูเค จํากัด เป็ นหลักประกันและคํ้าประกันโดยบริ ษทั ซึ่ งผูใ้ ห้กรู้ ายใหญ่ดงั กล่าวได้เรี ยกร้องขอให้บริ ษทั รับผิดชอบต่อ
มูลหนี้ในฐานะผูค้ ้ าํ ประกันเงินกูย้ ืมในเวลาเดียวกัน บริ ษทั ได้บนั ทึกประมาณการหนี้ สินภายใต้สัญญาคํ้าประกัน เงิน
กูย้ ืมของบริ ษทั สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จํากัด ทั้งจํานวนในปี 2558 เป็ นจํานวนเงิน 29,976 ล้านบาท ปัจจุบนั บริ ษทั
ย่อ ยดังกล่ าวยังอยู่ร ะหว่างกระบวนการชําระบัญ ชี ทั้งนี้ ผูใ้ ห้กู้อ าจจะได้รั บ ชําระคื น หนี้ บางส่ ว นในอนาคตจาก
กระบวนการชําระบัญชี ซึ่ งจํานวนเงินดังกล่าวจะถูกนํามาหักจากประมาณการหนี้ สินภายใต้สญ
ั ญาคํ้าประกันที่บริ ษทั
ได้บนั ทึกบัญชีไว้
เนื่ อ งจากเรื่ อ งที่ ก ล่ าวข้างต้น ทําให้ บ ริ ษ ัท ไม่ ส ามารถหามู ล ค่ าหนี้ สิ น ที่ ต ้อ งจ่ ายในอนาคตเพื่ อ รั บ รู ้ รายการ ตาม
มาตรฐานการบัญชี ดังนั้นข้าพเจ้าจึงไม่สามารถหาหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับมูลค่าของ
หนี้สินตามแผนฟื้ นฟูกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ข้าพเจ้าจึงไม่สามารถระบุได้วา่ อาจมีรายการปรับปรุ งใดๆ
ที่จาํ เป็ นต่อบัญชีหนี้สินภายใต้แผนฟื้ นฟูกิจการ
ความไม่ แน่ นอนที่มสี าระสําคัญที่เกีย่ วข้ องกับการดําเนินงานต่ อเนื่อง
ตามที่ได้กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2(จ) กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั มีกาํ ไรสุ ทธิ สําหรับงวดปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2560 เป็ นจํานวนเงิน 4,556.9 ล้านบาทและ 4,475.7 ล้านบาท ตามลําดับ และ ณ วันเดี ยวกันมี ขาดทุ น
สะสมเป็ นจํานวนเงิน 40,667.2 ล้านบาทและ 40,683.2 ล้านบาท ตามลําดับ
ตามที่ แสดงไว้ในแผนฟื้ นฟูกิจการ บริ ษทั จําเป็ นต้องมี กระแสเงินสดจากการดําเนิ นงานที่ เพียงพอต่อความต้องการ
เงินทุนหมุนเวียน และเพื่อให้สามารถจ่ายชําระหนี้ สินจากการดําเนิ นงาน โดยวิธีการออกหุ ้นทุนใหม่ การแปลงหนี้
เป็ นทุน จัดหาแหล่งเงินทุนใหม่ และการปรับโครงสร้างหนี้ กบั เจ้าหนี้ บริ ษทั อธิ บายความคืบหน้าในการดําเนิ นการ
เหล่านี้ไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 20

-3อย่างไรก็ตาม การฟื้ นฟูกิจการจะถือว่าได้ดาํ เนิ นการเป็ นผลสําเร็ จตามแผน จะต้องมีเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี้เกิดขึ้นคือ 1)
บริ ษทั ได้ชาํ ระหนี้ เงินต้นคงค้างให้แก่เจ้าหนี้ ทุกรายตามแผนฟื้ นฟูกิจการในจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของภาระ
หนี้ เงินต้นคงค้างที่บริ ษทั ต้องจ่ายชําระตามแผน และเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ งระหว่าง 2) บริ ษทั ได้รับเงินลงทุน
ใหม่จากผูร้ ่ วมลงทุนมาชําระหนี้เป็ นผลให้ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ในงบการเงินเป็ นบวก หรื อ 3) มีการแปลงหนี้เป็ นทุนตาม
แผนฟื้ นฟูกิจการและทําให้ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ในงบการเงินเป็ นบวก
เนื่องจากแผนฟื้ นฟูกิจการเพิ่งเริ่ มต้นในปลายปี 2559 และในปี 2560 บริ ษทั ยังสามารถปฏิบตั ิตามแผนฟื้ นฟูกิจการได้
และมีการชําระหนี้ ก่อนกําหนดได้ส่วนหนึ่ ง อย่างไรก็ตามแผนฟื้ นฟูกิจการกําหนดระยะเวลาชําระหนี้คืนไว้ 12 ปี จึง
ยังไม่สามารถสรุ ปได้ว่าการดําเนิ นการตามแผนฟื้ นฟูจะสําเร็ จลงได้ สถานการณ์ดงั กล่าวได้แสดงให้เห็นถึงความไม่
แน่ นอนของการดําเนิ นงานต่อเนื่ องอย่างมีนัยสําคัญของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ทั้งนี้ มูลค่าที่ จะได้รับจากสิ นทรัพย์
อาจจะน้อยกว่ามูลค่าตามบัญชีอย่างมีนยั สําคัญ หากกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ไม่สามารถดําเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้ งบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการนี้ ไม่ได้รวมการจัดประเภทรายการใหม่หรื อรายการปรับปรุ งสิ นทรัพย์และ
หนี้สินที่จาํ เป็ น หากกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ไม่สามารถจัดหากระแสเงินสดและเงินทุนเพิ่มจากแหล่งอื่นอย่างเพียงพอ
ข้ อมูลและเหตุการณ์ ที่เน้ น
รายการระหว่ างกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
ข้าพเจ้าขอให้สังเกตเรื่ องในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 สําหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 กลุ่ม
บริ ษทั และบริ ษทั ได้ขายสิ นค้าตามปกติธุรกิ จให้แก่บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันและการร่ วมค้าเป็ นจํานวนเงินรวม 5,823.1
ล้านบาท และ 5,823.1 ล้านบาท ตามลําดับ คิดเป็ นร้อยละ 23 ของยอดขายสิ นค้ารวมของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ณ
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ยอดค้างชําระของลูกหนี้ การค้าจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันสุ ทธิ จากค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ
ของกลุ่มบริ ษทั และของบริ ษทั มีจาํ นวนเงินรวม 982.6 ล้านบาท และ 961.5 ล้านบาท ตามลําดับ นอกจากนี้กลุ่มบริ ษทั
และบริ ษทั ได้ซ้ื อสิ นค้าและบริ การตามปกติธุรกิจจากบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันเป็ นจํานวนรวม 131.2 ล้านบาท และ 561.2
ล้านบาท ตามลําดับ
เรื่ องอื่น
งบการเงินของกลุ่มบริ ษทั และของบริ ษทั สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีท่าน
อื่ น ซึ่ งไม่ แ สดงความเห็ น ไว้ต ามรายงานลงวัน ที่ 28 กุ ม ภาพัน ธ์ พ.ศ. 2560 เนื่ อ งจาก 1) ความไม่ แ น่ น อนที่ มี
สาระสําคัญเกี่ยวกับการดําเนิ นงานต่อเนื่ องและความสําเร็ จของแผนฟื้ นฟูกิจการ 2) ความไม่แน่นอนที่มีสาระสําคัญ
เกี่ยวกับยอดคงเหลือของบัญชีเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน เจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้ อื่นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
หนี้สินหมุนเวียนอื่นและหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 3) การถูกจํากัดขอบเขตการตรวจสอบของข้อมูลเปรี ยบเทียบ

-4ความรั บผิดชอบของผู้บริ หารและผู้มหี น้ าทีใ่ นการกํากับดูแลต่ องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ผูบ้ ริ ห ารมี ห น้าที่ รับ ผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงิ น รวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการเหล่านี้ โดย
ถูกต้องตามที่ควร ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผบู ้ ริ หารพิจารณา
ว่าจําเป็ นเพื่ อ ให้ ส ามารถจัด ทํางบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การที่ ป ราศจากการแสดงข้อ มู ล ที่ ข ัด ต่ อ
ข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ในการจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ ริ หารรับผิดชอบในการประเมิ นความสามารถของกลุ่ม
บริ ษทั และบริ ษทั ในการดําเนินงานต่อเนื่อง เปิ ดเผยเรื่ องที่เกี่ยวกับการดําเนินงานต่อเนื่องตามความเหมาะสม และการ
ใช้เกณฑ์การบัญชีสาํ หรับการดําเนิ นงานต่อเนื่องเว้นแต่ผบู ้ ริ หารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริ ษทั หรื อหยุดดําเนินงาน
หรื อไม่สามารถดําเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของกลุ่มบริ ษทั
ความรั บผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการ
ทุ จริ ตหรื อข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้ อบบัญ ชี ซ่ ึ งรวมความเห็ นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่ อมัน่ อย่าง
สมเหตุสมผลคือความเชื่ อมัน่ ในระดับสู งแต่ไม่ได้เป็ นการรับประกันว่าการปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการ
สอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญที่มีอยูไ่ ด้เสมอไป ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ ง
อาจเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระสําคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขดั ต่อ
ข้อเท็จจริ งแต่ละรายการหรื อทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสิ นใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้ งบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

บริ ษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด

(นางสุ วิมล กฤตยาเกียรณ์)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

Sahaviriya Steel Industries Public Company Limited and Subsidiaries
Statements of financial position
As at 31 December 2017

Assets
Current assets
Cash and cash equivalents
Trade accounts receivable
Other receivables from related parties
Inventories
Other current assets
Assets held for disposal from liquidation
of subsidiary
Total current assets
Non-current assets
Restricted deposit at financial institution
Investments in subsidiaries
Investments in joint venture
Other long-term investment
Property, plant and equipment
Intangible assets
Deferred tax assets
Other non-current assets
Total non-current assets

Note

Consolidated financial statements
2017
2016

Unit: Baht
Separate financial statements
2017
2016

5
6
4
7

1,558,770,463
1,205,026,297
270,308,689
7,368,319,367
910,982,488

425,055,579
1,504,398,854
267,707,207
6,509,746,594
987,973,667

1,472,841,805
1,169,968,722
305,068,943
7,357,377,713
852,194,922

356,536,202
1,475,555,532
281,248,152
6,496,264,617
944,096,520

2(f)

11,313,407,304

9,694,881,901

11,157,452,105

9,553,701,023

8
9
11
12
13

56,807,634
2,709,650,450
11,302,042,288
128,555,280
17,853,344
9,437,209
14,224,346,205

4,683,334
2,706,332,473
11,634,087,178
142,487,575
25,666,845
19,735,808
14,532,993,213

35,784,832
278,999,930
3,159,668,346
9,902,762,583
122,571,280
7,975,849
13,507,762,820

278,999,930
3,159,668,346
10,153,951,005
133,042,950
17,810,487
13,743,472,718

25,537,753,509

24,227,875,114

24,665,214,925

23,297,173,741

14

Total assets

The accompanying notes are an integral part of these financial statements.

Sahaviriya Steel Industries Public Company Limited and Subsidiaries
Statements of financial position
As at 31 December 2017

Liabilities and shareholders' equity
Current liabilitie
Short-term borrowings from financial institutions
Trade accounts payable
Other payables to related parties
Current portion of finance lease liabilities
Current portion of hire purchase liabilities
Current portion of long-term borrowings from
financial institutions
Provisions under guarantees and other contracts
Current portion of other payables under
rehabilitation plan
Current portion of accrued interest under
rehabilitation plan
Short-term borrowings from financial institutions
Provisions for onerous contracts
Income tax payable
Other current liabilities
Total current liabilities
Non-current liabilities
Long-term borrowings from financial institutions
Other payables under rehabilitation plan
Provisions under guarantees and other contracts
Accrued interest under rehabilitation plan
Finance lease liabilities
Non-current provisions for employee benefit
Deferred tax liabilities
Other non-current liabilities
Total non-current liabilities

Note

Consolidated financial statements
2017
2016

Unit: Baht
Separate financial statements
2017
2016

15
16
4

72,110,249
3,033,056,160
41,722,401
15,935,722
-

112,361,675
2,244,304,200
36,169,356
48,705,245
1,000,281

3,002,207,617
44,819,133
-

2,204,976,301
45,066,594
840,129

18
18

1,038,619,703
498,484,800

1,013,618,655
455,667,455

1,038,619,703
498,484,800

1,013,618,655
455,667,455

18

60,632,780

73,450,343

60,632,780

73,450,343

18
4

691,131
513,048,746
5,274,301,692

4,403,967
223,274,305
19,152,118
4,501,994
506,801,307
4,743,410,901

7,990,859
691,131
463,209,163
5,116,655,186

4,403,967
231,265,164
19,152,118
466,211,632
4,514,652,358

23,319,835,439
1,853,026,021
25,476,910,040
8,277,827,269
17,739,839
192,018,776
61,403,631
823,876
59,199,584,891

24,599,428,069
1,910,854,059
28,489,627,803
7,617,098,251
37,111,357
178,571,581
90,429,591
823,876
62,923,944,587

23,319,835,439
1,853,026,021
25,476,910,040
8,277,827,269
159,047,386
31,280,295
823,876
59,118,750,326

24,599,428,069
1,910,854,059
28,489,627,803
7,617,098,251
147,464,628
63,139,293
823,877
62,828,435,980

64,473,886,583

67,667,355,488

64,235,405,512

67,343,088,338

17

18
18
18
18
19
14

Total liabilities

The accompanying notes are an integral part of these financial statements.

Sahaviriya Steel Industries Public Company Limited and Subsidiaries
Statements of financial position
As at 31 December 2017

Liabilities and shareholders' equity
Shareholders' equity
Share capital
Authorized share capital
Issued and paid-up share capital
Discount on ordinary shares issuance
Equity distribution from shareholders from
repurchase of subordinated convertible
debentures
Retained earnings (deficit)
Appropriated
Legal reserve
Unappropriated (deficit)
Equity attributable to owners of the Company
Non-controlling interests
Capital deficiency/total shareholders' equity

Note

Consolidated financial statements
2017
2016

Unit: Baht
Separate financial statements
2017
2016

21

21

21

10

Total liabilities and shareholders' equity

The accompanying notes are an integral part of these financial statements.

11,113,018,280
1,113,018,280
-

-

50,263,663,124 11,113,018,280
32,166,262,124
1,113,018,280
(5,678,076,131)
-

366,207,178

-

50,263,663,124
32,166,262,124
(5,678,076,131)

366,207,178

(40,667,235,140)
(39,554,216,860)
618,083,786
(38,936,133,074)

530,226,819
(71,473,832,280) (40,683,208,867)
(44,089,212,290) (39,570,190,587)
649,731,916
(43,439,480,374) (39,570,190,587)

530,226,819
(71,430,534,587)
(44,045,914,597)
(44,045,914,597)

25,537,753,509

24,227,875,114

23,297,173,741

24,665,214,925

Sahaviriya Steel Industries Public Company Limited and Subsidiaries
Statements of comprehensive income
For the year ended 31 December 2017

Note
Income
Revenue from sale of goods
Revenue from rendering of services
Net gain on exchange rate
Dividend income
Effects from flooding net
Other income
Total income
Expenses
Cost of sales
Cost of rendering of services
Selling expenses
Administrative expenses
Interest provisions from discontinued operations
Management benefit expenses
Loss on onerous contracts (reversal)
Finance costs
Total expenses
Share of profit (loss) by equity-accounted investee
Joint venture
Profit (loss) before income tax
Income tax (expense) benefits
Profit (loss) for the year
Profit (loss) attributable to:
Owners of the Company
Non-controlling interests
Profit (loss) for the year
Basic earnings(loss) per share (Baht)

Consolidated financial statements
2017
2016

Unit: Baht
Separate financial statements
2017
2016

24,976,384,730
355,188,684
2,952,224,033
142,551,415
25,680,537
28,452,029,399

19,109,985,667
714,173,740
447,598,236
33,216,887
20,304,974,530

24,975,851,521
2,951,627,200
56,100,000
88,093,705
32,896,926
28,104,569,352

19,102,407,550
352,039,068
447,445,411
15,300,000
38,290,423
19,955,482,452

21,602,249,736
238,490,835
437,308,141
537,471,935
87,512,203
(18,460,987)
1,034,740,671
23,919,312,534

14,776,298,610
419,125,217
378,604,730
3,314,930,434
1,690,605,583
74,278,600
19,152,118
2,633,202,252
23,306,197,544

21,698,627,852
428,442,617
452,773,321
73,992,517
(18,460,987)
1,025,329,020
23,660,704,340

14,837,519,543
185,540,695
372,999,191
3,231,181,415
1,690,605,583
61,067,179
19,152,116
2,614,082,566
23,012,148,288

2,987,371
4,535,704,236
21,212,459
4,556,916,695

167,809,290
(2,833,413,724)
(1,068,483)
(2,834,482,207)

4,443,865,012
31,858,998
4,475,724,010

(3,056,665,836)
27,839,851
(3,028,825,985)

10

4,534,664,825
22,251,870
4,556,916,695

(2,869,108,143)
34,625,936
(2,834,482,207)

4,475,724,010
4,475,724,010

(3,028,825,985)
(3,028,825,985)

26

4.07

(2.58)

4.02

(2.72)

24

4

11
25

The accompanying notes are an integral part of these financial statements.

Sahaviriya Steel Industries Public Company Limited and Subsidiaries
Statements of comprehensive income
For the year ended 31 December 2017

Note
Profit (loss) for the year

Consolidated financial statements
2017
2016
4,556,916,695

(2,834,482,207)

Unit: Baht
Separate financial statements
2017
2016
4,475,724,010

(3,028,825,985)

Other comprehensive income
Components of cpmprehensive income that will not
be reclassified to profit or loss :
Gains (losses) remeasurements of defined benefit plans
- The Group
11
- Joint venture
Income tax related to components of other
comprehensive income
Other comprehensive income-net of tax
Other comprehensive income for the year

330,605

46,787,247
9,438,975

330,605
4,557,247,300

(6,165,491)
50,060,731
(2,784,421,476)

4,475,724,010

(2,743,949)
26,935,586
(3,001,890,399)

Total comprehensive income attributable to:
Owners of the Company
Non-controlling interests
Total comprehensive income for the year

4,534,995,430
22,251,870
4,557,247,300

(2,818,699,723)
34,278,247
(2,784,421,476)

4,475,724,010
4,475,724,010

(3,001,890,399)
(3,001,890,399)

The accompanying notes are an integral part of these financial statements.

-

29,679,535
-

Sahaviriya Steel Industries Public Company Limited and Subsidiaries
Statements of changes in shareholder's equity
For the year ended 31 December 2017
Unit: Baht
Consolidated financial statements
Retained earnings (deficit)

Issued and
paid-up
share capital

Equity distribution
from shareholders
Discount on
from repurchase
ordinary shares
of subordinated
issuance
convertible debentures

Balance as at 1 January 2016
Comprehensive income for the year
Profit (loss)
Other comprehensive income
Total comprehensive income for the year
Dividends paid to non-controlling interests
Balance as at 31 December 2016

32,166,262,124

(5,678,076,131)

366,207,178

32,166,262,124

(5,678,076,131)

Balance as at 1 January 2017
Comprehensive income for the year
Profit (loss)
Other comprehensive income
Total comprehensive income for the year
Share decrease
Dividends paid to non-controlling interests
Balance as at 31 December 2017

32,166,262,124
(31,053,243,844)
1,113,018,280

Note

21

The accompanying notes are an integral part of these financial statements.

Unappropriated
(deficit)

Equity
attributable to
owners of
the Company

530,226,819

(68,655,132,557)

(41,270,512,567)

630,153,669

(40,640,358,898)

366,207,178

530,226,819

(2,869,108,143)
50,408,420
(2,818,699,723)
(71,473,832,280)

(2,869,108,143)
50,408,420
(2,818,699,723)
(44,089,212,290)

34,625,936
(347,689)
34,278,247
(14,700,000)
649,731,916

(2,834,482,207)
50,060,731
(2,784,421,476)
(14,700,000)
(43,439,480,374)

(5,678,076,131)

366,207,178

530,226,819

(71,473,832,280)

(44,089,212,290)

649,731,916

(43,439,480,374)

5,678,076,131
-

(366,207,178)
-

(530,226,819)
-

4,534,664,825
330,605
4,534,995,430
26,271,601,710
(40,667,235,140)

4,534,664,825
330,605
4,534,995,430
(39,554,216,860)

22,251,870
22,251,870
(53,900,000)
618,083,786

4,556,916,695
330,605
4,557,247,300
(53,900,000)
(38,936,133,074)

Legal
reserve

Noncontrolling
interests

Total shareholders'
equity

Sahaviriya Steel Industries Public Company Limited and Subsidiaries
Statements of changes in shareholder's equity
For the year ended 31 December 2017
Unit: Baht

Note
Balance as at 1 January 2016
Comprehensive income for the year
Profit (loss)
Other comprehensive income
Total comprehensive income for the year
Balance as at 31 December 2016
Balance as at 1 January 2017
Comprehensive income for the year
Profit (loss)
Other comprehensive income
Total comprehensive income for the year
Share decrease
Balance as at 31 December 2017

21

The accompanying notes are an integral part of these financial statements.

Issued and
paid-up
share capital

Discount on
ordinary shares
issuance

Separate financial statements
Retained earnings (deficit)
Equity distribution
from shareholders
from repurchase
of subordinated
Legal
Unappropriated
convertible debentures
reserve
(deficit)

Total shareholders'
equity

32,166,262,124

(5,678,076,131)

366,207,178

530,226,819

(68,428,644,188)

(41,044,024,198)

32,166,262,124

(5,678,076,131)

366,207,178

530,226,819

(3,028,825,985)
26,935,586
(3,001,890,399)
(71,430,534,587)

(3,028,825,985)
26,935,586
(3,001,890,399)
(44,045,914,597)

32,166,262,124

(5,678,076,131)

366,207,178

530,226,819

(71,430,534,587)

(44,045,914,597)

(31,053,243,844)
1,113,018,280

5,678,076,131
-

(366,207,178)
-

(530,226,819)
-

4,475,724,010
4,475,724,010
26,271,601,710
(40,683,208,867)

4,475,724,010
4,475,724,010
(39,570,190,587)

Sahaviriya Steel Industries Public Company Limited and Subsidiaries
Statements of cash flows
For the year ended 31 December 2017

Consolidated financial statements
2017
2016
Cash flows from operating activitie
Profit (loss) for the year
Adjustments fo
Depreciation and amortization
Finance costs
Unrealized gain on exchange rate
Bad debts and doubtful accounts (reversal)
Loss on devaluation of inventories (reversal)
Amortised income tax deducted at source
Employee benefit provisions
Loss on onerous contracts (reversal)
Loss (gain) on disposal of property, plant and equipment
Loss on impairment of property, plant and equipment
Amortised equipment and machinery
Interest obligations from discontinued operations
Share of profit of joint venture (net of income tax)
Dividend income
Reversed income tax expenses (income)
Profit (loss) from operating activities before changes
operating assets and liabilities
Changes in operating assets and liabilitie
Trade accounts receivable
Other receivables from related parties
Inventories
Other current assets
Other non-current assets
Trade accounts payable
Other payables to related parties
Other current liabilities
Other non-current liabilities
Cash provided from operating activiti
Employee benefit obligations paid
Income tax paid
Net cash provided by operating activities

The accompanying notes are an integral part of these financial statements.

Unit: Baht
Separate financial statements
2017
2016

4,556,916,695

(2,834,482,207)

4,475,724,010

(3,028,825,985)

742,126,121
1,034,740,671
(2,770,243,458)
8,032,163
(74,163,700)
6,929,493
20,545,454
(18,460,987)
(172,731)
45,281,366
(2,987,371)
(21,212,459)

694,309,453
2,633,202,252
(224,695,796)
2,677,309,056
(336,749,218)
24,074,656
19,152,118
(1,194,130)
19,000,000
1,690,605,583
(167,809,290)
1,068,483

636,506,294
1,025,329,020
(2,769,857,183)
8,032,163
(74,067,097)
6,929,493
16,698,008
(18,460,987)
(149,170)
16,341,998
(56,100,000)
(31,858,998)

585,252,922
2,614,082,566
(224,844,107)
2,677,309,056
(336,749,218)
19,688,687
19,152,118
(844,499)
1,690,605,583
(15,300,000)
(27,839,851)

3,527,331,257

4,193,790,960

3,235,067,551

3,971,687,272

76,297,349
(2,601,482)
(784,409,073)
(5,179,534)
10,298,599
809,027,343
5,553,045
21,975,896
3,658,293,400
(7,098,259)
(24,957,381)
3,626,237,760

313,953,547
(49,668,160)
(3,224,441,092)
(776,386,067)
(6,825,856)
314,269,689
15,226,092
(70,096,385)
(93,439)
709,729,289
(9,992,286)
(26,910,748)
672,826,255

82,311,832
(23,820,790)
(787,045,999)
19,112,283
9,834,639
817,320,194
(247,461)
(18,730,931)
3,333,801,318
(5,115,250)
(1,300,303)
3,327,385,765

261,715,984
(19,422,744)
(3,220,112,941)
(795,305,983)
(9,996,767)
282,748,023
8,382,026
(37,753,363)
441,941,507
(2,939,400)
(12,555,431)
426,446,676

Sahaviriya Steel Industries Public Company Limited and Subsidiaries
Statements of cash flows (continued)
For the year ended 31 December 2017

Consolidated financial statements
2017
2016
Cash flows from investing activitie
(Increase) Decrease in restricted deposit at financial institution
Acquire of property, plant and equipment
Acquire of intangible assets
Sales of property, plant and equipment
Dividend received
Net cash used in investing activities

Unit: Baht
Separate financial statements
2017
2016

(52,124,300)
(367,390,842)
(2,124,750)
194,006
(421,445,886)

8,036,809
(158,675,781)
(1,201,055)
1,143,171
(150,696,856)

(35,784,832)
(315,893,966)
(859,860)
168,329
56,100,000
(296,270,329)

(120,716,277)
(1,201,055)
887,851
15,300,000
(105,729,481)

Cash flows from financing activitie
Finance cost paid
Increase (Decrease) in short-term borrowings
from financial institutions
Repayments for long-term borrowings
Debt settlement to other creditors under rehabilitation plan
Payments for liabilities under guarantees and other agreement
Payments for hire purchase and finance lease liabilities
Dividends paid
Net cash used in financing activities

(105,843,889)

(22,231,661)

(96,029,351)

(5,803,377)

(40,251,426)
(1,254,591,582)
(70,645,600)
(492,703,170)
(53,141,323)
(53,900,000)
(2,071,076,990)

(158,066,285)
(58,584,380)
(14,700,000)
(253,582,326)

(1,254,591,582)
(70,645,600)
(492,703,170)
(840,130)
(1,914,809,833)

(2,914,598)
(8,717,975)

Net increase (decrease) in cash and cash equivalents
Cash and cash equivalents at as 1 January
Cash and cash equivalents at as 31 December

1,133,714,884
425,055,579
1,558,770,463

268,547,073
156,508,506
425,055,579

1,116,305,603
356,536,202
1,472,841,805

311,999,220
44,536,982
356,536,202

17,085,984

1,535,627

17,085,984

1,357,526

Significant non-cash transactions
Other payables for property, plant and equipment acquisition

The accompanying notes are an integral part of these financial statements.

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
หมายเหตุ

สารบัญ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

ข้อมูลทัว่ ไป
เกณฑ์การจัดทํางบการเงิน
นโยบายการบัญชีที่สาํ คัญ
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้า
สิ นค้าคงเหลือ
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีขอ้ จํากัดในการใช้
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
เงินลงทุนในการร่ วมค้า
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้า
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินตามแผนฟื้ นฟูกิจการ
ประมาณการหนี้สินสําหรับผลประโยชน์พนักงาน
แผนฟื้ นฟูกิจการ
ทุนเรื อนหุน้
ส่วนงานดําเนินงาน
ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
ผลกระทบจากเหตุอุทกภัย
ภาษีเงินได้
กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ ้น
สิ ทธิประโยชน์จากการส่ งเสริ มการลงทุน
1

หมายเหตุ

สารบัญ

28
29
30
31

เครื่ องมือทางการเงิน
ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
การจัดประเภทรายการใหม่
การอนุมตั ิงบการเงิน
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บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
1.

ข้ อมูลทั่วไป
บริ ษทั สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) เป็ นนิ ติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้นในประเทศไทย และมีที่อยู่
จดทะเบียนตั้งอยู่เลขที่ 28/1 อาคารประภาวิทย์ ชั้น 2-3 ถนนสุ รศักดิ์ แขวงสี ลม เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร
ประเทศไทย และโรงงานตั้งอยู่เลขที่ 9 หมู่ 7 ตํา บลแม่ รํ าพึ ง อําเภอบางสะพาน จังหวัด ประจวบคี รี ข ัน ธ์
ประเทศไทย บริ ษทั บริ ษทั ย่อยและการร่ วมค้าซึ่งต่อไปนี้รวมเรี ยกว่า “กลุ่มบริ ษทั ”
บริ ษทั จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อเดือนกันยายน 2537
ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ได้แ ก่ บริ ษ ทั เครื อสหวิริยา จํากัด (ถือหุ ้นร้อ ยละ 13.18 เป็ นนิ ติบุคคลที่ จดั ตั้งขึ้นในประเทศ
ไทย) Vanomet Holding AG (ถือหุ ้นร้อยละ 16.56 เป็ นนิ ติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้นในประเทศสวิตเซอร์แลนด์) และ บริ ษทั
สหวิริยา อินเตอร์ สตีล โฮลดิ้งส์ จํากัด (ถือหุน้ ร้อยละ 4.86 เป็ นนิติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้นในประเทศไทย)
บริ ษทั ดําเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการผลิตและจําหน่ายแผ่นเหล็กรี ดร้อนชนิดม้วน รายละเอียดของบริ ษทั ย่อยและ
การร่ วมค้า ได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9 และ 11

2

เกณฑ์ การจัดทํางบการเงิน

(ก) เกณฑ์ การถือปฏิบัติ
งบการเงินนี้ ได้จดั ทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบตั ิทางการบัญชี ที่ประกาศโดย
สภาวิชาชี พบัญ ชี ในพระบรมราชู ป ถัมภ์ (“สภาวิชาชี พบัญ ชี ”) กฎระเบี ยบและประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ลงวันที่ 22 มกราคม 2544 เรื่ องการจัดทําและส่ งงบการเงินและรายการเกี่ยวกับ
ฐานะการเงินและผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั จดทะเบี ยน พ.ศ. 2544 โดยรู ปแบบการนําเสนองบการเงินไม่
แตกต่างอย่างมีสาระสําคัญจากประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เรื่ อง กําหนดรายการย่อ
ที่ตอ้ งมีในงบการเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
(ข)

เกณฑ์ การวัดมูลค่า
งบการเงินนี้จดั ทําขึ้นโดยถือหลักเกณฑ์การบันทึกตามราคาทุนเดิม ยกเว้นที่กล่าวไว้ในนโยบายการบัญชี
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(ค) สกุลเงินทีใ่ ช้ ในการดําเนินงานและนําเสนองบการเงิน
งบการเงินนี้ จดั ทําและแสดงหน่ วยเงินตราเป็ นเงิ นบาทซึ่ งเป็ นสกุลเงินที่ ใช้ในการดําเนิ นงานของบริ ษทั ข้อมูล
ทางการเงินทั้งหมดมีการปั ดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อให้แสดงเป็ นหลักพัน ยกเว้นที่ ระบุไว้เป็ น
อย่างอื่น
(ง) การใช้ วิจารณญาณและการประมาณการ
ในการจัดทํางบการเงิ นให้ เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ผูบ้ ริ ห ารต้อ งใช้วิจารณญาณ การ
ประมาณและข้อสมมติ ฐานหลายประการ ซึ่ งมี ผลกระทบต่อการกําหนดนโยบายการบัญ ชี และการรายงาน
จํานวนเงินที่เกี่ยวกับ สิ นทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ผลที่เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่างจากที่ประมาณไว้
ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดทํางบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณ
การทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็ นต้นไป
ข้ อสมมติและความไม่ แน่ นอนของการประมาณการ
ข้อมูลเกี่ยวกับข้อสมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการที่สาํ คัญซึ่งมีความเสี่ ยงอย่างมีนยั สําคัญที่เป็ น
เหตุให้ตอ้ งมีการปรับปรุ งจํานวนเงินที่รับรู ้ในงบการเงิน ซึ่งได้เปิ ดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปนี้
หมายเหตุขอ้ 2 (จ)
หมายเหตุขอ้ 9,11 และ 13
หมายเหตุขอ้ 14
หมายเหตุขอ้ 19

หมายเหตุขอ้ 29

การดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง
การทดสอบการด้อยค่าเกี่ยวกับการใช้ขอ้ สมมติที่สาํ คัญในการ
ประมาณการมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
การรับรู ้สินทรัพย์ภาษีเงินได้ การคาดการณ์กาํ ไรทางภาษีในอนาคตที่
จะนําขาดทุนทางภาษีไปใช้ประโยชน์
การวัดมูลค่าของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ที่กาํ หนดไว้
เกี่ยวกับข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัย
การรับรู ้รายการและการประเมินหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น เกี่ยวกับข้อ
สมมติสาํ คัญของความเป็ นไปได้ที่จะสูญเสี ยทรัพยากรและความ
น่าจะเป็ นของมูลค่าความเสี ยหาย
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การวัดมูลค่ ายุติธรรม
นโยบายการบัญชี และการเปิ ดเผยข้อมู ลของบริ ษทั /กลุ่มบริ ษทั หลายข้อกําหนดให้มี การวัดมูลค่ายุติธรรมทั้ง
สิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน
บริ ษทั /กลุ่มบริ ษทั กําหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรม กรอบแนวคิดนี้ รวมถึง
กลุ่มผูป้ ระเมิ นมู ลค่าซึ่ งมี ความรับผิดชอบโดยรวมต่อการวัดมูลค่ายุติธรรมที่ มีนัยสําคัญ รวมถึงการวัดมูลค่า
ยุติธรรมระดับ 3 และรายงานโดยตรงต่อผูบ้ ริ หารสู งสุดทางด้านการเงิน
กลุ่มผูป้ ระเมิ นมูลค่ามี การทบทวนข้อมู ลที่ ไม่สามารถสังเกตได้ และปรับปรุ งการวัดมูลค่าที่ มีนัยสําคัญ อย่าง
สมํ่าเสมอ หากมีการใช้ขอ้ มูลจากบุคคลที่สามเพื่อวัดมูลค่ายุติธรรม เช่น ราคาจากนายหน้า หรื อการตั้งราคา กลุ่ม
ผูป้ ระเมินได้ประเมินหลักฐานที่ได้มาจากบุคคลที่สามที่สนับสนุ นข้อสรุ ปเกี่ ยวกับการวัดมูลค่ารวมถึงการจัด
ระดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมว่าเป็ นไปตามที่กาํ หนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินอย่างเหมาะสม
ประเด็นปัญหาของการวัดมูลค่าที่มีนยั สําคัญจะถูกรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั /กลุ่มบริ ษทั
เมื่อวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สิน บริ ษทั /กลุ่มบริ ษทั ได้ใช้ขอ้ มูลที่สามารถสังเกตได้ให้มากที่สุด
เท่าที่จะทําได้มูลค่ายุติธรรมเหล่านี้ ถูกจัดประเภทในแต่ละลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมตามข้อมูลที่ ใช้ในการ
ประเมินมูลค่า ดังนี้
 ข้อมูลระดับ 1 เป็ นราคาเสนอซื้ อขาย (ไม่ตอ้ งปรับปรุ ง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสําหรับสิ นทรัพย์หรื อ
หนี้สินอย่างเดียวกัน
 ข้อมู ลระดับ 2 เป็ นข้อมู ลอื่ นที่ สังเกตได้โดยตรง (เช่ น ราคาขาย) หรื อ โดยอ้อม (เช่ น ได้ม าจากราคา)
สําหรับสิ นทรัพย์น้ นั หรื อหนี้สินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่ งรวมอยูใ่ นข้อมูลระดับ 1
 ข้อมูลระดับ 3 เป็ นข้อมูลสําหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินที่ไม่ได้มาจากข้อมูลที่สงั เกตได้ (ข้อมูลที่ไม่สามารถ
สังเกตได้)
หากข้อมูลที่นาํ มาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินถูกจัดประเภทลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
ที่แตกต่างกัน การวัดมู ลค่ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจัดประเภทในภาพรวมในระดับเดี ยวกันตามลําดับชั้นของ
มูลค่ายุติธรรมของข้อมูลที่อยูใ่ นระดับตํ่าสุ ดที่มีนยั สําคัญสําหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมโดยรวม
บริ ษทั /กลุ่มบริ ษทั รับรู ้การโอนระหว่างลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานที่เกิดการ
โอนขึ้น
ข้อมูลเพิม่ เติมเกี่ยวกับข้อสมมติฐานที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม อยูใ่ นหมายเหตุประกอบงบการเงิน ดังต่อไปนี้
 หมายเหตุขอ้ 28 เครื่ องมือทางการเงิน
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(จ) การดําเนินงานอย่ างต่ อเนื่อง
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริ ษทั มีกาํ ไรสุ ทธิ เป็ นจํานวนเงิน 4,556.9 ล้านบาท (2559 : ขาดทุน
สุ ท ธิ จาํ นวนเงิ น 2,834.5 ล้านบาท) และ ณ วันเดี ยวกัน กลุ่ มบริ ษ ัทมี ขาดทุ นสะสมเป็ นจํานวนเงิ น 40,667.2
ล้านบาท (2559: จํานวนเงิน 71,473.8 ล้านบาท)
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั มีกาํ ไรสุ ทธิ เป็ นจํานวนเงิน4,475.7 ล้านบาท (2559 : ขาดทุนสุ ทธิ
จํานวนเงิ น 3,028.8 ล้านบาท) และ ณ วัน เดี ย วกัน บริ ษ ทั มี ขาดทุ น สะสมเป็ นจํานวนเงิ น 40,683.2 ล้านบาท
(2559: จํานวนเงิน 71,430.5 ล้านบาท)
เนื่องจากในปี 2558 บริ ษทั สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จํากัด ได้หยุดการผลิตเหล็กแท่งแบน และผูช้ าํ ระบัญชีได้
ถูกแต่งตั้งและเข้ามาควบคุมและถูกเรี ยกให้ชาํ ระเงินคืนเงินกูย้ ืมโดยบริ ษทั ถูกเรี ยกร้องให้รับผิดชอบในฐานะผู ้
คํ้าประกันเงินกูย้ ืม นอกจากนี้ ผใู ้ ห้กูข้ องบริ ษทั เรี ยกร้องการชําระเงินกูย้ ืมทั้งหมดของบริ ษทั ในทันที เหตุการณ์
ดังกล่าวเป็ นเหตุให้คณะกรรมการบริ ษทั อนุมตั ิให้บริ ษทั ยื่นความจํานงเพื่อขอฟื้ นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลาง
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558 และเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 ศาลล้มละลายกลางได้มีคาํ สั่งเห็นชอบด้วยแผนฟื้ นฟู
กิจการ ซึ่ งแผนกําหนดให้บริ ษทั เป็ นผูบ้ ริ หารแผน รายละเอียดของแผนฟื้ นฟูกิจการได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 20
งบการเงินรวมและงบเฉพาะกิจการได้จดั ทําขึ้นโดยผูบ้ ริ หารตามเกณฑ์การดําเนิ นงานอย่างต่อเนื่ องบนข้อสมมติ
ที่ว่าการฟื้ นฟูกิจการจะประสบผลสําเร็ จ และกิ จการจะมี เงินทุนและวงเงิ นสิ นเชื่ อเพียงพอเพื่อใช้ในการดําเนิ น
ธุ รกิ จของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั อย่างไรก็ตาม ความเหมาะสมของข้อสมมติน้ ี ข้ ึนอยู่กบั การประสบความสําเร็ จ
ของแผนฟื้ นฟูกิจการ รวมทั้งการดําเนิ นมาตรการในการปรับปรุ งความสามารถในการทํากําไรและกระแสเงินสด
ความสําเร็ จในการปรับโครงสร้างทุน ความสามารถในการจ่ายชําระหนี้ตามกําหนดและความสามารถในการจัดหา
เงินทุนจากแหล่งอื่นเพื่อให้มีเงินทุนเพียงพอ
งบการเงิ นรวมและงบการเงิน เฉพาะกิจ การไม่ไ ด้ร วมการจัด ประเภทรายการใหม่ห รื อ รายการปรับ ปรุ ง
สิ นทรัพย์และหนี้ สิน ซึ่ งอาจจําเป็ นหากกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ไม่สามารถดําเนิ นงานต่อเนื่อ งต่อไปได้ ทั้งนี้
มูลค่าที่จะได้รับจากสิ นทรัพย์อาจจะน้อยกว่ามูลค่าตามบัญชีอย่างมีนยั สําคัญ และอาจจะมีหนี้ สินที่อาจจะเกิดขึ้น
เพิม่ เติม หากกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ไม่สามารถดําเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
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(ฉ) การชําระบัญชีและการสิ้นสุ ดการจัดทํางบการเงินรวมของบริ ษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จํากัด และงบการเงิน
ของบริ ษทั สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จํากัด
บริ ษทั สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จํากัด เป็ นผูผ้ ลิตเหล็กและเหล็กแท่งแบนครบวงจร จากผลการดําเนิ นงาน
ขาดทุนที่ผา่ นมาและการลดลงของราคาเหล็กโลกอย่างต่อเนื่ องทําให้ ในปี 2558 บริ ษทั สหวิริยาสตีลอินดัสตรี
ยูเค จํากัด ได้หยุดการผลิตเหล็กแท่งแบน และผูช้ าํ ระบัญชีได้ถูกแต่งตั้งและเข้ามาควบคุม ส่ งผลให้บริ ษทั ไม่มี
อํานาจในการควบคุมต่อธุ รกิจหรื อการดําเนิ นงานของ บริ ษทั สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จํากัด อีกต่อไป ด้วย
เหตุดงั กล่าวสิ นทรัพย์และหนี้สินของบริ ษทั สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จํากัด ถูกตัดรายการออกจากงบการเงิน
รวมและถูกแทนที่ดว้ ยการรับรู ้รายการเงินลงทุนในบริ ษทั สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จํากัด ซึ่ งถูกตัดจําหน่ าย
เต็มจํานวนด้วยมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ในระหว่างปี
ส่ วนได้เสี ยสุ ทธิและมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในบริ ษทั สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จํากัด ได้จดั ประเภทเป็ น
สิ นทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อจําหน่ายในงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม และ 2560 และ 2559 ดังต่อไปนี้
หน่วย : พันบาท
สัดส่วนความ
ราคาทุนราคาทุน
การด้อยค่า
เป็ นเจ้าของ
สุ ทธิ
(ร้ อยละ)
เงินลงทุนบริ ษทั สหวิริยาสตีลอินดัสตรี
ยูเค จํากัด
100
27,481,792
27,481,792
(ช) มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่ มมีผลบังคับใช้ ใ นปี ปั จจุบัน
ในระหว่างปี บริ ษทั ได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ
ปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2559) รวมถึงแนวปฏิ บตั ิ ทางบัญ ชี ฉ บับใหม่ ซึ่ งมี ผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินที่มี รอบ
ระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 มาถือปฏิบตั ิ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าว
ได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ
โดยส่ วนใหญ่ เป็ นการปรั บ ปรุ งถ้อ ยคําและคําศัพ ท์การตี ค วามและการให้แ นวปฏิ บ ตั ิ ท างการบัญ ชี กบั ผูใ้ ช้
มาตรฐาน
การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิน้ ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงิน
ของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ ใ นอนาคต
ในระหว่างปี ปั จจุบนั สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2560) จํานวนหลายฉบับ ซึ่ งมีผลบังคับใช้สาํ หรับงบการเงินที่มี
รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการ
ปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้ อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่ วน
ใหญ่เป็ นการปรับปรุ งและอธิ บายให้ชดั เจนเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั เชื่ อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ งจะไม่มีผลกระทบ
อย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินเมื่อนํามาถือปฏิบตั ิ
3.

นโยบายการบัญชีทสี่ ํ าคัญ
นโยบายการบัญชีที่นาํ เสนอดังต่อไปนี้ได้ถือปฏิบตั ิโดยสมํ่าเสมอสําหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาที่รายงาน

(ก) เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงินรวม
งบการเงินรวมประกอบด้วยงบการเงินของบริ ษทั บริ ษทั ย่อย (รวมกันเรี ยกว่า“กลุ่มบริ ษทั ”) และการร่ วมค้า
และส่วนได้เสี ยของกลุ่มบริ ษทั ในการร่ วมค้า
การรวมธุรกิจ
กลุ่มบริ ษทั บันทึกบัญชีสาํ หรับการรวมธุรกิจตามวิธีซ้ื อ เมื่อการควบคุมถูกโอนไปยังกลุ่มบริ ษทั ยกเว้นในกรณีที่
เป็ นการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อกลุ่มบริ ษทั เปิ ดรับหรื อมีสิทธิในผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ยวข้องกับกิจการนั้นและมี
ความสามารถในการใช้อาํ นาจเหนื อกิจการนั้นทําให้เกิดผลกระทบต่อจํานวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริ ษทั
วันที่ซ้ื อกิจการคือวันที่อาํ นาจในการควบคุมนั้นได้ถูกโอนไปยังผูซ้ ้ื อ การกําหนดวันที่ ซ้ื อกิจการและการระบุ
เกี่ยวกับการโอนอํานาจควบคุมจากฝ่ ายหนึ่งไปยังอีกฝ่ ายหนึ่งต้องใช้ดุลยพินิจเข้ามาเกี่ยวข้อง
ค่าความนิ ยมถู กวัดมู ลค่า ณ วันที่ ซ้ื อ โดยวัดจากมูลค่ายุติธรรมของสิ่ งตอบแทนที่ โอนให้ซ่ ึ งรวมถึ งการรับ รู ้
จํานวนส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมในผูถ้ ูกซื้ อหักด้วยมูลค่าสุ ทธิ (มูลค่ายุติธรรม) ของสิ นทรัพย์ที่ระบุได้ที่
ได้มาและหนี้สินที่รับมาซึ่งวัดมูลค่า ณ วันที่ซ้ือ
สิ่ งตอบแทนที่โอนให้ตอ้ งวัดด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่โอนไป หนี้สินที่กลุ่มบริ ษทั ก่อขึ้นเพื่อจ่ายชําระ
ให้แก่เจ้าของเดิม และส่วนได้เสี ยในส่ วนของเจ้าของที่ออกโดยกลุ่มบริ ษทั ทั้งนี้ สิ่ งตอบแทนที่โอนให้ยงั รวมถึง
มูลค่ายุติธรรมของหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและมูลค่าของโครงการจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์ที่ออกแทนโครงการของ
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ผูถ้ ูกซื้ อเมื่อรวมธุ รกิจ หากการรวมธุ รกิจมีผลให้สิ้นสุ ดความสัมพันธ์ของโครงการเดิมระหว่างกลุ่มบริ ษทั และ
ผูถ้ ู กซื้ อให้ใช้ราคาที่ ต่ าํ กว่าระหว่างมู ลค่าจากการยกเลิ กสัญ ญาตามที่ ระบุ ในสัญญาและมู ลค่าองค์ประกอบ
นอกตลาดไปหักจากสิ่ งตอบแทนที่โอนให้และรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายอื่น
หากมีการออกโครงการจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์ (โครงการทดแทน) เพื่อแลกเปลี่ยนกับโครงการที่พนักงานของ
ผูถ้ ูกซื้ อถืออยู่ (โครงการผูถ้ ูกซื้ อ) ขึ้ นอยู่กบั ต้นทุนบริ การในอดี ต ผูซ้ ้ื อต้องวัดส่ วนของโครงการทดแทนด้วย
มูลค่าตามราคาตลาดซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งของสิ่ งตอบแทนที่โอน หากมี ขอ้ กําหนดเกี่ ยวกับ การทํางานในอนาคต
ผลต่ า งระหว่า งมู ล ค่ าซึ่ งรวมอยู่ใ นสิ่ งตอบแทนที่ โ อนไปและราคาตลาดของโครงการทดแทน รั บ รู ้ เป็ น
ผลตอบแทนพนักงานภายหลังการรวมธุรกิจ
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นของบริ ษทั ที่ถูกซื้อที่รับมาจากการรวมธุรกิจ รับรู ้เป็ นหนี้สินหากมีภาระผูกพันในปั จจุบนั ซึ่ ง
เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ในอดีต และสามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเชื่อถือ
กลุ่มบริ ษทั วัดมูลค่าส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมตามอัตราส่วนได้เสี ยในสิ นทรัพย์สุทธิที่ได้มาจากผูถ้ ูกซื้อ
ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้ อของกลุ่มบริ ษทั ที่เกิ ดขึ้นซึ่ งเป็ นผลมาจากการรวมธุ รกิจ เช่น ค่าที่ปรึ กษากฎหมาย
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพและค่าที่ปรึ กษาอื่นๆ ถือเป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น
บริ ษัทย่ อย
บริ ษทั ย่อยเป็ นกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มบริ ษทั การควบคุมเกิ ดขึ้นเมื่ อกลุ่มบริ ษทั เปิ ดรับหรื อมี
สิ ทธิในผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ยวข้องกับกิจการนั้นและมีความสามารถในการใช้อาํ นาจเหนือกิจการนั้น
ทําให้เกิ ดผลกระทบต่อ จํานวนเงิน ผลตอบแทนของกลุ่ ม บริ ษ ทั งบการเงิ นของบริ ษ ทั ย่อยได้รวมอยู่ในงบ
การเงินรวมนับแต่วนั ที่มีการควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมสิ้นสุ ดลง
ส่ วนได้ เสียที่ไ ม่ มอี าํ นาจควบคุม
ณ วันที่ซ้ื อธุรกิ จ กลุ่มบริ ษทั วัดมูลค่าส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมตามอัตราส่ วนได้เสี ยในสิ นทรัพย์สุทธิ ที่
ได้มาจากผูถ้ ูกซื้อ
การเปลี่ยนแปลงส่ วนได้เสี ยในบริ ษทั ย่อยของกลุ่มบริ ษทั ที่ ไม่ทาํ ให้กลุ่มบริ ษทั สู ญเสี ยอํานาจการควบคุมจะ
บันทึกบัญชีโดยถือเป็ นรายการในส่วนของเจ้าของ
การสูญเสียการควบคุม
เมื่อกลุ่มบริ ษทั สู ญเสี ยการควบคุมในบริ ษทั ย่อย กลุ่มบริ ษทั ตัดรายการสิ นทรัพย์และหนี้ สินของบริ ษทั ย่อยนั้น
ออก รวมถึงส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจการควบคุมและส่ วนประกอบอื่นในส่ วนของเจ้าของที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั
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ย่อยนั้น กําไรหรื อขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการสู ญเสี ยการควบคุมในบริ ษทั ย่อยรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน ส่ วนได้
เสี ยในบริ ษทั ย่อยเดิมที่ยงั คงเหลืออยูใ่ ห้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่สูญเสี ยการควบคุม
ส่ วนได้ เสียในเงินลงทุนที่บันทึกตามวิธีส่วนได้ เสีย
ส่วนได้เสี ยของกลุ่มบริ ษทั ในเงินลงทุนที่บนั ทึกตามวิธีส่วนได้เสี ย ประกอบด้วยส่วนได้เสี ยในการร่ วมค้า
การร่ วมค้าเป็ นการร่ วมการงานที่กลุ่มบริ ษทั มีการควบคุมร่ วมในการงานนั้น โดยมีสิทธิ ในสิ นทรัพย์สุทธิ ของ
การร่ วมการงานนั้นมากกว่าการมีสิทธิในสิ นทรัพย์และภาระผูกพันในหนี้สินที่เกี่ยวข้องกับการร่ วมการงานนั้น
ส่ วนได้เสี ยในการร่ วมค้าบันทึกบัญ ชี ตามวิธีส่วนได้เสี ย โดยรับรู ้ รายการเมื่ อเริ่ ม แรกด้วยราคาทุ นซึ่ งรวมถึง
ต้นทุนการทํารายการภายหลังการรับรู ้รายการเริ่ มแรก ส่ วนแบ่งกําไรหรื อขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นของเงินลงทุนที่
บันทึกตามวิธีส่วนได้เสี ยของกลุ่มบริ ษทั จะถูกบันทึ กในงบการเงินรวมจนถึงวันที่กลุ่มบริ ษทั สู ญเสี ยความมี
อิทธิพลอย่างมีนยั สําคัญ หรื อการควบคุมร่ วม
การตัดรายการในงบการเงินรวม
ยอดคงเหลือและรายการบัญชีระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายได้หรื อค่าใช้จ่ายที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งซึ่ งเป็ นผลมา
จากรายการระหว่างกิจการในกลุ่ม ถูกตัดรายการในการจัดทํางบการเงินรวม กําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งซึ่ งเป็ นผล
มาจากรายการกับการร่ วมค้าถูกตัดรายการกับเงินลงทุนเท่าที่กลุ่มบริ ษทั มีส่วนได้เสี ยในกิจการที่ถูกลงทุนนั้น
ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งถูกตัดรายการในลักษณะเดียวกับกําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง แต่เท่าที่เมื่อไม่มีหลักฐาน
การด้อยค่าเกิดขึ้น
(ข) เงินตราต่ างประเทศ
รายการบัญชีที่เป็ นเงินตราต่ างประเทศ
รายการบัญชีที่เป็ นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าแต่ละสกุลเงินเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั
โดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
สิ นทรัพย์และหนี้สินที่เป็ นตัวเงินและเป็ นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่รายงาน แปลงค่าเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการ
ดําเนินงานโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น
สิ นทรั พย์และหนี้ สินที่ ไม่ เป็ นตัวเงินซึ่ งเกิ ดจากรายการบัญ ชี ที่ เป็ นเงินตราต่างประเทศซึ่ งบันทึ กตามเกณฑ์
ราคาทุนเดิม แปลงค่าเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการดําเนินงานโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
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(ค) เครื่องมือทางการเงินที่เป็ นตราสารอนุพนั ธ์
เครื่ องมื อทางการเงินที่เป็ นตราสารอนุ พนั ธ์ได้ถูกนํามาใช้เพื่อจัดการความเสี่ ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงใน
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ อัตราดอกเบี้ยและความเสี่ ยงจากราคาสิ นค้าโภคภัณฑ์ที่เกิดจากกิจกรรม
ดําเนิ นงาน กิจกรรมจัดหาเงินและกิจกรรมลงทุน เครื่ องมือทางการเงินที่เป็ นตราสารอนุพนั ธ์ไม่ได้มีไว้เพื่อค้า
อย่างไรก็ตาม ตราสารอนุพนั ธ์ที่ไม่เข้าเงื่อนไขการกําหนดให้เป็ นเครื่ องมือป้องกันความเสี่ ยงถือเป็ นรายการเพื่อ
ค้า
(ง) การป้ องกันความเสี่ยง
การป้องกันความเสี่ยงจากรายการที่เป็ นเงินตราต่ างประเทศที่จะมีใ นอนาคต
กําไรหรื อขาดทุนจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าและสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ถูก
ใช้ในการป้ องกันความเสี่ ยงของรายการที่เป็ นเงินตราต่างประเทศที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต จะถูกบันทึกรอ
ไว้ในบัญชีจนกว่ารายการที่คาดไว้เกิดขึ้น หากรายการที่ได้รับการป้ องกันความเสี่ ยงได้รับการรับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์
หรื อหนี้สิน รายการดังกล่าวจะได้รับการแปลงค่าโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าตามสัญญา
สิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินที่มีค่าเป็ นเงินตราต่างประเทศ และได้รับการป้ องกันความเสี่ ยงด้วยสัญญาซื้ อขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้าบันทึกเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าตามสัญญา
การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราดอกเบีย้
ผลต่างที่เกิดจากสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยรับรู ้และบันทึกโดยปรับปรุ งกับดอกเบี้ยจ่ายของเงินกูย้ มื ที่ได้รับ
การป้องกันความเสี่ ยงนั้น ในกรณี ของสัญญาซื้ อขายอัตราดอกเบี้ยล่วงหน้า จํานวนเงินที่ได้รับหรื อจ่ายเมื่อชําระ
ด้วยเงินสด ซึ่ งเป็ นกําไรหรื อขาดทุนจะถูกบันทึกรอไว้ในบัญชีและรับรู ้ตลอดช่วงอายุของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สิน
ที่เป็ นตัวเงินโดยการปรับปรุ งกับดอกเบี้ยรับหรื อดอกเบี้ยจ่าย ในกรณี ของสัญญาซื้ ออัตราดอกเบี้ยชนิ ดสามารถ
เลือกใช้สิทธิ ค่าธรรมเนี ยมหรื อส่ วนลดตามสัญญาจะรวมเป็ นสิ นทรัพย์อื่นหรื อหนี้ สินอื่นในงบแสดงฐานะ
การเงิน และจะตัดบัญชีเป็ นดอกเบี้ยรับหรื อดอกเบี้ยจ่ายตลอดอายุของสัญญา
(จ) เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบด้วย เงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่อง
สู ง และไม่มีขอ้ จํากัดในการเบิกใช้
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(ฉ) ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นแสดงในราคาตามใบแจ้งหนี้หกั ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวัติการชําระหนี้ และการคาดการณ์เกี่ยวกับการชําระหนี้ใน
อนาคตของลูกค้า ลูกหนี้จะถูกตัดจําหน่ายบัญชีเมื่อทราบว่าเป็ นหนี้สูญ
(ช) สินค้าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลือแสดงในราคาทุนหรื อมูลค่าสุ ทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํ่ากว่า
ต้นทุนของวัตถุดิบประเภทเหล็กแท่งแบนคํานวณโดยใช้วิธีถวั เฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก ต้นทุนของวัตถุดิบประเภท
สิ น แร่ ค าํ นวณโดยใช้วิ ธี เข้าก่ อ นออกก่ อ น สิ น ค้า สําเร็ จ รู ป คํานวณโดยใช้วิ ธี เฉพาะเจาะจง ต้น ทุ น สิ น ค้า
ประกอบด้วยต้นทุนที่ซ้ือ ต้นทุนในการดัดแปลงหรื อต้นทุนอื่นเพือ่ ให้สินค้าอยูใ่ นสถานที่และสภาพปัจจุบนั ใน
กรณี ของสิ นค้าสําเร็ จรู ปและสิ นค้าระหว่างผลิตที่ผลิตเอง ต้นทุนสิ นค้า รวมการปั นส่ วนของค่าโสหุ ้ยการผลิต
อย่างเหมาะสมโดยคํานึงถึงระดับกําลังการผลิตตามปกติ
มู ล ค่ าสุ ท ธิ ที่ จะได้รับ เป็ นการประมาณราคาที่ จะขายได้จากการดําเนิ น ธุ รกิ จปกติ หักด้วยค่ าใช้จ่ายที่ จาํ เป็ น
โดยประมาณในการขาย
(ซ) สินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียนทีถ่ ือไว้ เพือ่ ขาย
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรื อกลุ่มสิ นทรัพย์ที่ยกเลิกซึ่ งประกอบด้วยสิ นทรัพย์และหนี้ สิน) ที่คาดว่ามูลค่าตาม
บัญชีที่จะได้รับคืนส่วนใหญ่มาจากการขายมากกว่ามาจากการใช้สินทรัพย์น้ นั ต่อไป จัดประเภทเป็ นสิ นทรัพย์ท่ี
ถือไว้เพื่อขาย สิ นทรัพย์ (หรื อส่ วนประกอบของกลุ่มสิ นทรัพย์ที่ยกเลิก) วัดมูลค่าด้วยจํานวนที่ต่าํ กว่าระหว่าง
มูลค่าตามบัญชีกบั มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสําหรับกลุ่มสิ นทรัพย์ที่ยกเลิก
นําไปปั นส่ วนให้กบั ค่าความนิ ยมเป็ นอันดับแรก แล้วจึงปั นส่ วนให้กบั ยอดคงเหลือของสิ นทรัพย์และหนี้ สิน
ตามสัดส่ วน ยกเว้นไม่ปันส่ วนรายการขาดทุนให้กบั สิ นค้าคงเหลือและสิ นทรัพย์ทางการเงิน ผลขาดทุนจากการ
ด้อยค่าสําหรับการลดมูลค่าในครั้งแรกและผลกําไรและขาดทุนจากการวัดมูลค่าในภายหลังรับรู ้ในกําไรหรื อ
ขาดทุน ผลกําไรรับรู ้ไม่เกินยอดผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสมที่เคยรับรู ้
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(ฌ) เงินลงทุน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่ อยและการร่ วมค้ า
เงิ น ลงทุ น ในบริ ษ ทั ย่อ ยและการร่ วมค้า ในงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การของบริ ษ ทั บัน ทึ ก บัญ ชี โ ดยใช้วิธีราคา
ทุน ส่ วนการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในการร่ วมค้าในงบการเงินรวมใช้วิธีส่วนได้เสี ย
การจําหน่ ายเงินลงทุน
เมื่อมีการจําหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างจํานวนเงินสุ ทธิ ที่ได้รับและมูลค่าตามบัญชี และรวมถึงกําไรหรื อ
ขาดทุนสะสมจากการตีราคาหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องที่เคยบันทึ กในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น จะถูกบันทึกในกําไรหรื อ
ขาดทุน
ในกรณี ที่กลุ่มบริ ษทั จําหน่ายบางส่ วนของเงินลงทุนที่ถืออยู่ การคํานวณต้นทุนสําหรับเงินลงทุนที่จาํ หน่ายไป
และเงินลงทุนที่ยงั ถืออยูใ่ ช้วิธีถวั เฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก ปรับใช้กบั มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนที่เหลืออยูท่ ้งั หมด
(ญ) สัญญาเช่ าการเงิน
กลุ่มบริ ษทั ได้ทาํ สัญญาขายเครื่ องจักรและอุปกรณ์และเช่ากลับคืนซึ่ งเข้าลักษณะเป็ นสัญญาเช่าการเงิน สิ่ งตอบ
แทนจากการขายที่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ไม่ได้ถูกรับรู ้เป็ นรายได้โดยทันที แต่กลุ่มบริ ษทั บันทึก
รับรู ้เป็ นรายการรอตัดบัญชีและทยอยตัดตลอดอายุของสัญญาเช่า
กลุ่มบริ ษทั บันทึกสัญญาเช่าทางการเงินเป็ นสิ นทรัพย์และหนี้สินในงบแสดงฐานะการเงินรวมด้วยจํานวนเท่ากับ
มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่เช่า ณ วันเริ่ มต้นของสัญญาเช่า ค่าเช่าที่จ่ายชําระจะปั นส่ วนเป็ นส่ วนของค่าใช้จ่าย
ทางการเงินและส่ วนที่ไปลดเงินต้น ค่าใช้จ่ายทางการเงินจะปั นส่ วนไปสู่ งวดต่างๆ ตลอดอายุสัญญาเช่าเพื่อให้
อัตราดอกเบี้ยเมื่อเทียบกับยอดหนี้ที่คงเหลืออยูใ่ นแต่ละงวดมีอตั ราคงที่
(ฎ) ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์
การรั บรู้ และการวัดมูลค่ า
สิ นทรั พย์ ที่เป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของกิจการ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า
ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของสิ นทรัพย์ ต้นทุนของการก่อสร้างสิ นทรัพย์ที่กิจการ
ก่อสร้างเอง รวมถึงต้นทุนของวัสดุ แรงงานทางตรง และต้นทุนทางตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสิ นทรัพย์
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เพื่อให้สินทรัพย์น้ นั อยูใ่ นสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ ต้นทุนในการรื้ อถอน การขนย้าย การ
บูรณะสถานที่ ต้ งั ของสิ น ทรั พย์และต้น ทุ นการกู้ยืม สําหรับเครื่ อ งมื อที่ ควบคุ ม โดยลิ ขสิ ท ธิ์ ซอฟท์แวร์ ซ่ ึ งไม่
สามารถทํางานได้โดยปราศจากลิขสิ ทธิ์ ซอฟท์แวร์ น้ ันให้ถือว่าลิ ขสิ ทธิ์ ซอฟท์แวร์ ดงั กล่าวเป็ นส่ วนหนึ่ งของ
อุปกรณ์
ส่ วนประกอบของรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์แต่ละรายการที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากันต้องบันทึก
แต่ละส่วนประกอบที่มีนยั สําคัญแยกต่างหากจากกัน
กําไรหรื อขาดทุนจากการจําหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างสิ่ งตอบแทนสุ ทธิ ที่ได้รับจากการ
จําหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยรับรู ้สุทธิเป็ นรายได้อื่นในกําไรหรื อขาดทุน
สิ นทรั พย์ ที่เช่ า
การเช่าซึ่ งกลุ่มบริ ษทั ได้รับส่วนใหญ่ของความเสี่ ยงและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพย์สินที่เช่านั้นๆ ให้
จัดประเภทเป็ นสัญญาเช่ าการเงิน ส่ วนที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้ม าโดยทําสัญ ญาเช่าการเงิ นบันทึ กเป็ น
สิ นทรัพย์ดว้ ยมูลค่ายุติธรรมหรื อมูลค่าปั จจุบนั ของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่จาํ นวนใดจะ
ตํ่ากว่า หักด้วยค่าเสื่ อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า ค่าเช่าที่ชาํ ระจะแยกเป็ นส่ วนที่เป็ นค่าใช้จ่าย
ทางการเงิน และส่ วนที่จะหักจากหนี้ตามสัญญา เพื่อทําให้อตั ราดอกเบี้ยแต่ละงวดเป็ นอัตราคงที่สาํ หรับยอด
คงเหลือของหนี้สิน ค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกโดยตรงในกําไรหรื อขาดทุน
ต้ นทุนที่เกิดขึน้ ในภายหลัง
ต้นทุนในการเปลี่ยนแทนส่ วนประกอบจะรับรู ้เป็ นส่ วนหนึ่ งของมูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ์ ถ้ามีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริ ษทั จะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น
และสามารถวัดมูลค่าต้นทุนของรายการนั้นได้อย่างน่าเชื่ อถือ ชิ้นส่ วนที่ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดจําหน่ ายตาม
มูลค่าตามบัญชี ต้นทุนที่เกิดขึ้นในการซ่ อมบํารุ งที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นเป็ นประจําจะรับรู ้ในกําไร
หรื อขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
ค่ าเสื่ อมราคา
ค่ าเสื่ อ มราคาคํานวณจากมู ล ค่ าเสื่ อ มสภาพของรายการอาคาร และอุ ป กรณ์ ซึ่ งประกอบด้วยราคาทุ น ของ
สิ นทรัพย์หรื อต้นทุนในการเปลี่ยนแทนอื่น หักด้วยมูลค่าคงเหลือของสิ นทรัพย์
ค่ า เสื่ อ มราคาบัน ทึ ก เป็ นค่ าใช้ จ่ ายในงบกําไรขาดทุ น คํา นวณ โดยวิ ธี เส้ น ตรงตามเกณฑ์ อ ายุ ก ารใช้ง าน
โดยประมาณของส่ วนประกอบของสิ นทรัพย์แต่ละรายการหรื อตามหน่วยของผลผลิต ประมาณการอายุการให้
ประโยชน์ของสิ นทรัพย์แสดงได้ดงั นี้
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5 ปี
5 และ 10 ปี
20 ปี

ส่วนปรับปรุ งที่ดิน
สิ ทธิการเช่าและส่วนปรับปรุ งสิ ทธิ การเช่า
อาคารและสิ่ งปลูกสร้างอื่น
เครื่ องจักร เครื่ องมือและอุปกรณ์
- ส่วนการผลิต
- ส่วนงานผลิตเหล็ก
- ส่วนการบริ การ
- เครื่ องมือและอุปกรณ์อื่น
เครื่ องตกแต่ง ติดตั้งและเครื่ องใช้สาํ นักงาน
ยานพาหนะ
ถนน
ท่าเทียบเรื อและสาธารณูปโภค
เรื อลากจูง
โรงพักสิ นค้าและคลังสิ นค้าทัณฑ์บน

ตามหน่วยของผลผลิต
20 ปี
5 - 10 ปี
3 - 10 ปี
5 - 10 ปี
5 ปี
5, 20 และ 27 ปี
5 และ 30 ปี
5 - 17 ปี
5 ปี

กลุ่มบริ ษทั ไม่คิดค่าเสื่ อมราคาสําหรับที่ดินและสิ นทรัพย์ที่อยูร่ ะหว่างการก่อสร้างและติดตั้ง
วิธีการคิดค่าเสื่ อมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอย่างน้อยที่สุดทุกสิ้ นรอบ
ปี บัญชี และปรับปรุ งตามความเหมาะสม
(ฏ) สินทรั พย์ ไม่ มีตัวตน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่กลุ่มบริ ษทั ซื้อมาและมีอายุการใช้งานจํากัดแสดงในราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ายสะสมและ
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม
รายจ่ ายภายหลังการรั บรู้ รายการ
รายจ่ายภายหลังการรับรู ้รายการจะรับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์เมื่อก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต โดยรวม
เป็ นสิ นทรั พย์ที่ สามารถระบุ ได้ที่ เกี่ ยวข้องนั้น ค่าใช้จ่ายอื่ นรวมถึ งค่าความนิ ยมและตราผลิ ตภัณ ฑ์ที่ เกิ ดขึ้ น
ภายในรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
ค่ าตัดจําหน่ าย
ค่าตัดจําหน่ายคํานวณจากราคาทุนของสิ นทรัพย์หรื อจํานวนอื่นที่ใช้แทนราคาทุนหักด้วยมูลค่าคงเหลือ
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ค่าตัดจําหน่ ายรับรู ้ ในกําไรหรื อขาดทุ นโดยวิธีเส้นตรงซึ่ งโดยส่ วนใหญ่ จะสะท้อนรู ปแบบที่ คาดว่าจะได้รับ
ประโยชน์ในอนาคตจากสิ นทรัพย์น้ นั ตามระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนซึ่ งไม่
รวมค่าความนิยม โดยเริ่ มตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนเมื่อสิ นทรัพย์น้ นั พร้อมที่จะให้ประโยชน์ ระยะเวลาที่
คาดว่าจะได้รับประโยชน์สาํ หรับปี ปัจจุบนั และปี เปรี ยบเทียบแสดงได้ดงั นี้
ค่าลิขสิ ทธิ์ ซอฟท์แวร์

3 - 10 ปี

วิธีการตัดจําหน่าย ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์และมูลค่าคงเหลือ จะได้รับการทบทวนทุกสิ้ นรอบปี
บัญชีและปรับปรุ งตามความเหมาะสม
(ฐ) การด้ อยค่า
ยอดสิ นทรัพย์ตามบัญชีของกลุ่มบริ ษทั ได้รับการทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานว่ามีขอ้ บ่งชี้เรื่ องการด้อยค่าหรื อไม่
ในกรณี ที่มีขอ้ บ่งชี้จะทําการประมาณมูลค่าสิ นทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน สําหรับค่าความนิ ยมและสิ นทรัพย์ไม่
มีตวั ตนที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน หรื อยังไม่พร้อมใช้งาน จะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
ทุกปี ในช่วงเวลาเดียวกัน
ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู ้เมื่อมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์หรื อมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงิน
สดสูงกว่ามูลค่าที่จะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในกําไรหรื อขาดทุน
เมื่อมีการลดลงในมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ทางการเงินเผื่อขาย ซึ่ งได้บนั ทึกในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น และมีความ
ชัดเจนว่าสิ นทรัพย์ดงั กล่าวมีการด้อยค่า ยอดขาดทุนซึ่ งเคยบันทึกในส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ จะถูกบันทึกในกําไรหรื อ
ขาดทุ นโดยไม่ตอ้ งปรับกับยอดสิ นทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว ยอดขาดทุ นที่ บนั ทึ กในกําไรหรื อขาดทุ นเป็ น
ผลต่างระหว่างราคาทุนที่ซ้ื อกับมูลค่ายุติธรรมในปั จจุบนั ของสิ นทรัพย์ หักขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ทางการเงินนั้นๆ ซึ่งเคยรับรู ้แล้วในกําไรหรื อขาดทุน
การคํานวณมูลค่ าที่คาดว่ าจะได้ รับคืน
มู ลค่าที่ คาดว่าจะได้รับคื นของหลักทรัพย์ที่ถือไว้จนกว่าจะครบกําหนดที่ บนั ทึ กโดยวิธีราคาทุ นตัดจําหน่ าย
คํานวณโดยการหามูลค่าปัจจุบนั ของประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคต คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยที่
แท้จริ ง
มู ล ค่าที่ คาดว่าจะได้รับ คื นของสิ น ทรัพ ย์ทางการเงิ นสําหรับ หลักทรัพ ย์เผื่อขาย คํานวณโดยอ้างอิ งถึ งมู ลค่ า
ยุติธรรม
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มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินหมายถึง มูลค่าจากการใช้ของสิ นทรัพย์
หรื อมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์หกั ต้นทุนในการขายแล้วแต่มูลค่าใดจะสู งกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้
ของสิ นทรัพย์ ประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคตจะคิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั โดยใช้อตั ราคิดลด
ก่อนคํานึงภาษีเงินได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาดปั จจุบนั ซึ่ งแปรไปตามเวลาและความเสี่ ยงที่
มีต่อสิ นทรัพย์สําหรับสิ นทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสิ นทรัพย์อื่น จะพิจารณามูลค่าที่
คาดว่าจะได้รับคืนรวมกับหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่สินทรัพย์น้ นั เกี่ยวข้องด้วย
การกลับรายการด้ อยค่ า
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงินจะถูกกลับรายการ เมื่ อมูลค่าที่ คาดว่าจะได้รับคื นเพิ่มขึ้นใน
ภายหลังและการเพิ่มขึ้นนั้นสัมพันธ์โดยตรงกับขาดทุนจากการด้อยค่าที่เคยรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน สําหรับ
สิ นทรัพย์ทางการเงินที่บนั ทึกโดยวิธีราคาทุนตัดจําหน่ ายและตราสารหนี้ ที่จดั ประเภทเป็ นหลักทรัพย์เผื่อขาย
การกลับรายการจะถูกบันทึกในกําไรหรื อขาดทุน ส่ วนสิ นทรัพย์ทางการเงินที่เป็ นตราสารทุนที่จดั ประเภทเป็ น
หลักทรัพย์เผือ่ ขาย การกลับรายการจะถูกรับรู ้โดยตรงในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินอื่นๆ ที่เคยรับรู ้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ
ทุกวันที่ที่ออกรายงานว่ามีขอ้ บ่งชี้เรื่ องการด้อยค่าหรื อไม่ ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการ หากมีการ
เปลี่ ยนแปลงประมาณการที่ ใช้ในการคํานวณมู ลค่าที่ ค าดว่าจะได้รับ คื น ขาดทุ นจากการด้อ ยค่ าจะถู กกลับ
รายการเพียงเท่าที่มูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีภายหลังหักค่าเสื่ อมราคาหรื อค่าตัด
จําหน่าย เสมือนหนึ่งไม่เคยมีการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน
(ฑ) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยบันทึกเริ่ มแรกในราคาทุนหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการเกิดหนี้ สิน ภายหลังจากการบันทึก
หนี้ สิ น ที่ มี ภ าระดอกเบี้ ยจะบัน ทึ ก ต่ อ มาโดยวิ ธี ร าคาทุ น ตัด จําหน่ าย ผลต่ างระหว่างยอดหนี้ เริ่ ม แรกและ
ยอดหนี้เมื่อครบกําหนดไถ่ถอนจะบันทึกในกําไรหรื อขาดทุนตลอดอายุการกูย้ มื โดยใช้วิธีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง
(ฒ) เจ้ าหนี้การค้าและเจ้ าหนี้อื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นแสดงในราคาทุน
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(ณ) ผลประโยชน์ พนักงาน
โครงการสมทบเงิน
ภาระผูกพันในการสมทบเข้าโครงการสมทบเงินจะถูกรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายพนักงานในกําไรหรื อขาดทุนในรอบ
ระยะเวลาที่พนักงานได้ทาํ งานให้กบั กิจการ การสมทบเงินล่วงหน้าจะถูกรับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์หากได้รับคืนเป็ น
เงินสดหรื อหักจากการจ่ายในอนาคต
โครงการผลประโยชน์ ที่กาํ หนดไว้
ภาระผูกพันสุ ทธิ ของกลุ่มบริ ษทั จากโครงการผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้ถูกคํานวณแยกต่างหากเป็ นรายโครงการ
จากการประมาณผลประโยชน์ ในอนาคตที่ เกิ ดจากการทํางานของพนักงานในงวดปั จจุ บ ัน และงวดก่ อ นๆ
ผลประโยชน์ดงั กล่าวได้มีการคิดลดกระแสเงินสดเพื่อให้เป็ นมูลค่าปัจจุบนั
การคํานวณภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้น้ นั จัดทําโดยนักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที่ได้รับ
อนุญาตเป็ นประจําทุกปี โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ ผลจากการคํานวณอาจทําให้กลุ่มบริ ษทั มี
สิ นทรัพย์เกิดขึ้น ซึ่งการรับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์จะใช้มูลค่าปัจจุบนั ของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่มีในรู ปของการได้รับ
คื นในอนาคตจากโครงการหรื อการหักการสมทบเข้าโครงการในอนาคต ในการคํานวณมู ลค่าปั จจุ บ นั ของ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจได้มีการพิจารณาถึงความต้องการเงินทุนขั้นตํ่าสําหรับโครงการต่าง ๆ ของกลุ่มบริ ษทั
ในการวัดมูลค่าใหม่ของหนี้ สินผลประโยชน์ท่ี กาํ หนดไว้สุทธิ กําไรหรื อขาดทุ นจากการประมาณการตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ ประกันภัยจะถูกรับรู ้ รายการในกําไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จอื่นทันที กลุ่มบริ ษทั กําหนดดอกเบี้ ยจ่ายของ
หนี้สินผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้สุทธิโดยใช้อตั ราคิดลดที่ใช้วดั มูลค่าภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ ณ ต้น
ปี โดยคํานึ งถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในหนี้สินผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้สุทธิ ซ่ ึ งเป็ นผลมาจากการสมทบเงินและ
การจ่ายชําระผลประโยชน์ ดอกเบี้ยจ่ายสุ ทธิและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการผลประโยชน์รับรู ้รายการใน
กําไรหรื อขาดทุน
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรื อการลดขนาดโครงการ การเปลี่ยนแปลงในผลประโยชน์ที่
เกี่ยวข้องกับการบริ การในอดีต หรื อ กําไรหรื อขาดทุนจากการลดขนาดโครงการต้องรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน
ทันที กลุ่มบริ ษทั รับรู ้กาํ ไรและขาดทุนจากการจ่ายชําระผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกิดขึ้น
ผลประโยชน์ ระยะยาวอื่น
ภาระผูกพันสุ ทธิ ของกลุ่มบริ ษทั ที่เป็ นผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเป็ นผลประโยชน์ในอนาคตที่เกิดจาก
การทํางานของพนักงานในงวดปั จจุบนั และงวดก่อนๆ ซึ่ งผลประโยชน์น้ ี ได้คิดลดกระแสเงินสดเพื่อให้เป็ น
มูลค่าปัจจุบนั การวัดมูลค่าใหม่จะรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
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ผลประโยชน์ เมื่อเลิกจ้ าง
ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างจะรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อวันใดวันหนึ่ งต่อไปนี้ เกิดขึ้นก่อน เมื่อกลุ่มบริ ษทั ไม่สามารถ
ยกเลิ ก ข้อ เสนอการให้ ผ ลประโยชน์ ดัง กล่ า วได้อี กต่ อ ไป หรื อ เมื่ อ กลุ่ ม บริ ษ ัท รั บ รู ้ ต ้น ทุ น สําหรั บ การปรั บ
โครงสร้ า ง หากระยะเวลาการจ่ า ยผลประโยชน์ เกิ น กว่ า 12 เดื อ นนั บ จากวัน สิ้ น รอบระยะเวลารายงาน
ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างจะถูกคิดลดกระแสเงินสด
ผลประโยชน์ ระยะสั้นของพนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อพนักงานทํางานให้ หนี้ สินรับรู ้ดว้ ยมูลค่าที่คาดว่าจะ
จ่ายชําระ หากกลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันตามกฎหมายหรื อภาระผูกพันโดยอนุมานที่จะต้องจ่ายอันเป็ นผลมาจาก
การที่พนักงานได้ทาํ งานให้ในอดีตและภาระผูกพันนี้สามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล
(ด) ประมาณการหนี้สิน
ประมาณการหนี้ สินจะรับรู ้ก็ต่อเมื่อกลุ่มบริ ษทั มีภาระหนี้สินตามกฎหมายที่เกิดขึ้นในปั จจุบนั หรื อที่ก่อตัวขึ้นอัน
เป็ นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไป
เพื่อชําระภาระหนี้ สินดังกล่าว ประมาณการหนี้สินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดที่จะจ่ายในอนาคตโดยใช้
อัตราคิดลดในตลาดปั จจุบนั ก่อนคํานึ งถึงภาษีเงินได้ เพื่อให้สะท้อนจํานวนที่อาจประเมินได้ในตลาดปั จจุบนั ซึ่ ง
แปรไปตามเวลาและความเสี่ ยงที่ มีต่อหนี้ สิน ประมาณการหนี้ สินส่ วนที่ เพิ่มขึ้นเนื่ องจากเวลาที่ผ่านไปรับรู ้เป็ น
ต้นทุนทางการเงิน
ประมาณการค่ าใช้ จ่ายจากสัญญาที่เสียเปรี ยบหรื อก่ อให้ เกิดภาระ
ประมาณการค่าใช้จ่ายของสัญญาที่เสี ยเปรี ยบหรื อก่อให้เกิดภาระแก่กลุ่มบริ ษทั จะบันทึกเมื่อประโยชน์ที่กลุ่ม
บริ ษทั พึงได้รับน้อยกว่าต้นทุนที่จาํ เป็ นในการดําเนินการตามข้อผูกพันในสัญญา การประมาณค่าใช้จ่ายรับรู ้ดว้ ย
มูลค่าปัจจุบนั ของต้นทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุ ดสัญญาหรื อต้นทุนสุ ทธิ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเมื่อดําเนินสัญญา
ต่อ แล้วแต่มูลค่าใดจะตํ่ากว่า กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่เกิดขึ้นจากสิ นทรัพย์ที่ระบุไว้ในสัญญา
ก่อนที่จะรับรู ้และวัดมูลค่าประมาณการหนี้สิน
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(ต) รายได้
รายได้ที่รับรู ้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและแสดงสุ ทธิจากส่วนลดการค้า
การขายสิ นค้ าและให้ บริ การ
รายได้รับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนเมื่อได้โอนความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของสิ นค้าที่มีนยั สําคัญ
ไปให้กบั ผูซ้ ้ื อแล้ว และจะไม่รับรู ้รายได้ถา้ ฝ่ ายบริ หารยังมีการควบคุมหรื อบริ หารสิ นค้าที่ขายไปแล้วนั้นหรื อมี
ความไม่แน่นอนที่มีนยั สําคัญในการได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสิ นค้าหรื อให้บริ การนั้น ไม่อาจวัด
มูลค่าของจํานวนรายได้และต้นทุนที่เกิดขึ้นได้อย่างน่าเชื่ อถือ หรื อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่นอนที่จะต้อง
รับคืนสิ นค้า รายได้จากการให้บริ การรับรู ้เมื่อมีการให้บริ การ
เงินปั นผลรั บ
เงินปันผลรับบันทึกในกําไรหรื อขาดทุนในวันที่กลุ่มบริ ษทั มีสิทธิได้รับเงินปันผล
ดอกเบีย้ รั บและรายได้ อื่น
ดอกเบี้ยรับและรายได้อื่นบันทึกในกําไรหรื อขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง
ค่ านายหน้ า
สําหรับรายการค้าที่กลุ่มบริ ษทั เข้าลักษณะการเป็ นตัวแทนมากกว่าการเป็ นตัวการ กลุ่มบริ ษทั จะรับรู ้รายได้ดว้ ย
จํานวนเงินสุ ทธิเป็ นค่านายหน้า
(ถ) ต้ นทุนทางการเงิน
ต้น ทุ น ทางการเงิ นบัน ทึ ก โดยใช้วิธี อตั ราดอกเบี้ ย ที่ แ ท้จริ งและประกอบด้ว ยดอกเบี้ ย จ่ ายของเงิ น กู้ยืม และ
ประมาณการหนี้ สินส่ วนที่เพิ่มขึ้นเนื่ องจากเวลาที่ผา่ นไป และสิ่ งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่าย ขาดทุนจากการ
จําหน่ายสิ นทรัพย์ทางการเงินที่ถือไว้เพื่อขายขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ทางการเงินที่รับรู ้ในกําไร
หรื อ ขาดทุ น ขาดทุ น จากการด้อ ยค่ าของสิ น ทรั พ ย์ท างการเงิ น (นอกเหนื อ ลู ก หนี้ การค้า) และขาดทุ น จาก
เครื่ องมือป้องกันความเสี่ ยงรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน
ต้นทุนการกูย้ ืมที่ ไม่ได้เกี่ ยวกับการได้มา การก่อสร้ างหรื อการผลิ ตสิ นทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขรับรู ้ในกําไรหรื อ
ขาดทุน โดยใช้วิธีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง
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(ท) สัญญาเช่ าดําเนินงาน
รายจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดําเนิ นงานบันทึกในกําไรหรื อขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ประโยชน์ที่
ได้รับตามสัญญาเช่า จะรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนเป็ นส่วนหนึ่งของค่าเช่าทั้งสิ้ นตามสัญญาตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า
ค่าเช่าที่อาจเกิดขึ้นต้องนํามารวมคํานวณจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่ายตามระยะเวลาที่คงเหลือของสัญญาเช่า เมื่อ
ได้รับการยืนยันการปรับค่าเช่า
การจําแนกประเภทสัญญาเช่ า
ณ วันที่เริ่ มต้นข้อตกลง กลุ่มบริ ษทั จะพิจารณาว่าข้อตกลงดังกล่าวประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อมี สัญญาเช่าเป็ น
ส่วนประกอบหรื อไม่ กลุ่มพิจารณาจากสิ นทรัพย์ที่มีลกั ษณะเฉพาะเจาะจง ถ้าการปฏิบตั ิตามข้อตกลงนั้นขึ้นอยูก่ บั
การใช้สินทรัพย์ที่มีลกั ษณะเฉพาะเจาะจง และข้อตกลงนั้นจะนําไปสู่ สิทธิ ในการใช้สินทรัพย์ ถ้าทําให้กลุ่มบริ ษทั
มีสิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์
ณ วันที่ เริ่ ม ต้นข้อตกลง หรื อมี การประเมิ น ข้อตกลงใหม่ กลุ่ม บริ ษ ทั แยกค่าตอบแทนสําหรับ สัญ ญาเช่ าและ
ส่ วนที่เป็ นองค์ประกอบอื่นโดยใช้มูลค่ายุติธรรมเป็ นเกณฑ์ในการแยก หากกลุ่มบริ ษทั สรุ ปว่าเป็ นสัญญาเช่ า
การเงิน แต่ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนดังกล่าวได้อย่างน่าเชื่อถือ ให้รับรู ้สินทรัพย์และหนี้สินในจํานวนที่เท่ากับ
มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่มีลกั ษณะเฉพาะเจาะจงนั้น หลังจากนั้นจํานวนหนี้ สินจะลดลงตามจํานวนที่จ่าย
และต้นทุนทางการเงินตามนัยจากหนี้สินจะรับรู ้โดยใช้อตั ราดอกเบี้ยเงินกูย้ มื ส่วนเพิ่มของกลุ่มบริ ษทั
(ธ) ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาํ หรับปี ประกอบด้วยภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้
ของงวดปั จจุ บ ันและภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญ ชี รับ รู ้ ในกําไรหรื อขาดทุ น เว้น แต่ในส่ วนที่ เกี่ ยวกับ รายการที่
เกี่ยวข้องในการรวมธุรกิจ หรื อ รายการที่รับรู ้โดยตรงในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ หรื อกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั ได้แก่ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายชําระหรื อได้รับชําระ โดยคํานวณจากกําไรหรื อขาดทุน
ประจําปี ที่ตอ้ งเสี ยภาษี โดยใช้อตั ราภาษีที่ประกาศใช้หรื อที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน ตลอดจนการ
ปรับปรุ งทางภาษีที่เกี่ยวกับรายการในปี ก่อนๆ
ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญ ชี บ ันทึ กโดยคํานวณจากผลแตกต่ างชั่วคราวที่ เกิ ดขึ้ น ระหว่างมู ล ค่ าตามบัญ ชี ข อง
สิ นทรัพย์และหนี้สินและจํานวนที่ใช้เพื่อความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะไม่ถูกรับรู ้เมื่อเกิด
จากผลแตกต่างชัว่ คราวต่อไปนี้ การรับรู ้ค่าความนิยมในครั้งแรก การรับรู ้สินทรัพย์หรื อหนี้ สินในครั้งแรกซึ่ ง
เป็ นรายการที่ไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อกําไรขาดทุนทางบัญชีหรื อทางภาษี และผล
แตกต่างที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและการร่ วมค้าหากเป็ นไปได้วา่ จะไม่มีการกลับรายการในอนาคต
อันใกล้
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การวัดมูลค่าของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีตอ้ งสะท้อนถึงผลกระทบทางภาษีที่จะเกิดจากลักษณะวิธีการที่กลุ่ม
บริ ษทั คาดว่าจะได้รับผลประโยชน์จากสิ นทรัพย์หรื อจะจ่ายชําระหนี้ สินตามมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ สิ้นรอบ
ระยะเวลาที่รายงาน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีวดั มูลค่าโดยใช้อตั ราภาษีที่คาดว่าจะใช้กบั ผลแตกต่างชัว่ คราวเมื่อมีการกลับรายการ
โดยใช้อตั ราภาษีที่ประกาศใช้หรื อที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน
ในการกําหนดมู ลค่าของภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั และภาษี เงินได้รอการตัดบัญชี กลุ่มบริ ษทั ต้องคํานึ งถึง
ผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษีที่ไม่แน่นอนและอาจทําให้จาํ นวนภาษีที่ตอ้ งจ่ายเพิ่มขึ้น และมีดอกเบี้ยที่ตอ้ ง
ชําระ กลุ่มบริ ษทั เชื่ อว่าได้ต้ งั ภาษีเงินได้คา้ งจ่ายเพียงพอสําหรับภาษีเงินได้ที่จะจ่ายในอนาคต ซึ่ งเกิดจากการ
ประเมินผลกระทบจากหลายปั จจัย รวมถึ ง การตีความทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณ์ ในอดี ต การ
ประเมิ นนี้ อ ยู่บ นพื้ น ฐานการประมาณการและข้อสมมติ ฐาน และอาจจะเกี่ ย วข้อ งกับ การตัดสิ น ใจเกี่ ยวกับ
เหตุการณ์ในอนาคต ข้อมูลใหม่ๆอาจจะทําให้กลุ่มบริ ษทั เปลี่ยนการตัดสิ นใจโดยขึ้นอยู่กบั ความเพียงพอของ
ภาษีเงินได้คา้ งจ่ายที่มีอยู่ การเปลี่ยนแปลงในภาษีเงินได้คา้ งจ่ายจะกระทบต่อค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงวดที่เกิด
การเปลี่ยนแปลง
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถหักกลบได้เมื่อกิจการมีสิทธิ
ตามกฎหมายที่จะนําสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั มาหักกลบกับหนี้ สินภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั และ
ภาษี เงินได้น้ ี ประเมิ นโดยหน่ วยงานจัดเก็บภาษีหน่ วยงานเดี ยวกันสําหรับหน่ วยภาษี เดี ยวกันหรื อหน่ วยภาษี
ต่างกัน สําหรับหน่ วยภาษีต่างกันนั้นกิจการมี ความตั้งใจจะจ่ายชําระหนี้ สินและสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวด
ปัจจุบนั ด้วยยอดสุทธิหรื อตั้งใจจะรับคืนสิ นทรัพย์และจ่ายชําระหนี้สินในเวลาเดียวกัน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จะบันทึกต่อเมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ นอนว่ากําไรเพื่อเสี ยภาษีใน
อนาคตจะมีจาํ นวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวดังกล่าว สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัด
บัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริ ง
(น) การดําเนินงานทีย่ กเลิก
การดําเนิ นงานที่ยกเลิกเป็ นส่ วนประกอบของธุรกิจของกลุ่มบริ ษทั เป็ นสายงานธุรกิจที่สาํ คัญหรื อเขตภูมิศาสตร์
ที่ แ ยกต่ างหากที่ ย กเลิ กหรื อ ถื อ ไว้เพื่ อ ขาย หรื อ เป็ นบริ ษ ทั ย่อ ยที่ ซ้ื อ มาเพื่ อ ขายต่ อ โดยจัด ประเภทเป็ นการ
ดําเนินงานที่ยกเลิกเมื่อมีการขาย หรื อ เมื่อเข้าเงื่อนไขของการถือไว้เพื่อขาย แล้วแต่เวลาใดจะเกิดขึ้นก่อน เมื่อมี
การจัดประเภทเป็ นการดําเนิ นงานที่ ยกเลิก งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จที่ แสดงเปรี ยบเที ยบจะถูกปรับปรุ งใหม่
เสมือนว่าส่ วนงานนั้นได้ถูกยกเลิกตั้งแต่ตน้ งวดที่นาํ มาเปรี ยบเทียบ
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(บ) กําไรต่ อหุ้น
กลุ่ม บริ ษ ทั แสดงกําไรต่อ หุ ้นขั้น พื้นฐานและกําไรต่ อหุ ้นปรั บลดสําหรั บ หุ ้น สามัญ กําไรต่ อหุ ้นขั้นพื้นฐาน
คํานวณโดยการหารกําไรหรื อขาดทุ นของผูถ้ ื อหุ ้นสามัญ ของกลุ่ม บริ ษ ทั ด้วยจํานวนหุ ้นสามัญ ถัวเฉลี่ยถ่วง
นํ้าหนักที่ออกจําหน่ายระหว่างปี กําไรต่อหุน้ ปรับลดคํานวณโดยการหารกําไรหรื อขาดทุนของผูถ้ ือหุ ้นสามัญที่
ปรับปรุ งด้วยจํานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักที่ออกจําหน่ายและปรับปรุ งด้วยจํานวนหุ ้นสามัญที่ซ้ื อคืน
และผลกระทบของตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็ นหุน้ สามัญปรับลดทั้งหมด
(ป) รายงานทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน
ผลการดําเนิ นงานของส่ วนงานที่รายงานต่อประธานเจ้าหน้าที่บริ หารของกลุ่มบริ ษทั (ผูม้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ด
ด้านการดําเนิ นงาน) จะแสดงถึงรายการที่เกิดขึ้นจากส่ วนงานดําเนิ นงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการที่ได้รับการ
ปันส่วนอย่างสมเหตุสมผล
4

บุคคลหรื อกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดทํางบการเงิน บุคคลหรื อกิจการเป็ นบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกลุ่มบริ ษทั
หากกลุ่มบริ ษทั มีอาํ นาจควบคุมหรื อควบคุมร่ วมกันทั้งทางตรงและทางอ้อมหรื อมีอิทธิพลอย่างมีสาระสําคัญต่อ
บุคคลหรื อกิจการในการตัดสิ นใจทางการเงินและการบริ หารหรื อในทางกลับกัน โดยที่กลุ่มบริ ษทั มี ควบคุม
เดียวกันหรื อการมีอิทธิ พลอย่างมีสาระสําคัญเดียวกัน การเกี่ยวข้องกันนี้อาจเป็ นรายบุคคลหรื อเป็ นกิจการ

ชื่ อกิจการ
บริ ษทั ท่าเรื อประจวบ จํากัด
บริ ษทั เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ ง จํากัด
บริ ษทั เหล็กแผ่นรี ดเย็นไทย จํากัด
(มหาชน)
บริ ษทั เครื อสหวิริยา จํากัด

Vanomet Holding AG

ประเทศที่จัดตั้ง/
ลักษณะความสั มพันธ์
สั ญชาติ
ไทย
เป็ นบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ถือหุน้ ร้อยละ 51.00
กรรมการร่ วมกัน
ไทย
เป็ นบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ถือหุน้ ร้อยละ 99.99
กรรมการร่ วมกัน
ไทย
เป็ นการร่ วมค้า บริ ษทั ถือหุน้ ร้อยละ 35.19
กรรมการร่ วมกัน
ไทย
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ถือหุน้ ในบริ ษทั ร้อยละ 13.18
และมีกรรมการบริ ษทั ถือหุน้ ทางตรงและ
ทางอ้อม
สวิตเซอร์แลนด์ ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ถือหุน้ ในบริ ษทั ร้อยละ 16.56
และมีกรรมการร่ วมกันในบริ ษทั ย่อย
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ชื่ อกิจการ
บริ ษทั สหวิริยา อินเตอร์ สตีล โฮลดิ้งส์
จํากัด
บริ ษทั เหล็กแผ่นเคลือบไทย จํากัด
บริ ษทั บางสะพานบาร์มิล จํากัด
(มหาชน)

ประเทศที่จัดตั้ง/
ลักษณะความสั มพันธ์
สั ญชาติ
ไทย
ผูถ้ ื อ หุ ้ น รายใหญ่ ถื อ หุ ้ น ในบริ ษ ัท ร้ อ ยละ 4.86
และมี กรรมการร่ วมกันและมี กรรมการบริ ษ ทั
ถือหุน้ ทางตรงและทางอ้อม
ไทย
บริ ษทั เป็ นผูถ้ ือหุน้ และมีกรรมการร่ วมกัน
มีกรรมการร่ วมกันและมีกรรมการบริ ษทั ถือหุน้
ไทย
ทางตรงและทางอ้อม

บริ ษทั บี.เอส. เมทัล จํากัด

ไทย

บริ ษทั สหวิริยาเพลทมิล จํากัด (มหาชน)

ไทย

บริ ษทั ทรัพย์สิน อาคารประภาวิทย์ จํากัด

ไทย

บริ ษทั อาคารเวสเทิร์น จํากัด

ไทย

บริ ษทั บริ การจัดการสหวิริยา จํากัด

ไทย

บริ ษทั ซี. เอ. อาร์. เซอร์วิส จํากัด
บริ ษทั สหวิริยาพาณิชย์ คอร์ปอเรชัน่ จํากัด

ไทย
ไทย

บริ ษทั ไลน์ทรานสปอร์ต จํากัด

ไทย

บริ ษทั สห สเปเชียล สตีล จํากัด
บริ ษทั เรื อลําเลียงบางปะกง จํากัด

ไทย
ไทย

บริ ษทั ท่าเรื อบางปะกง จํากัด

ไทย

บริ ษทั เอบีซี เทรดดิ้ง จํากัด
บริ ษทั สหวิริยา สตีล คอร์ปอเรชัน่ จํากัด
(เดิมชื่อ บริ ษทั โรงถลุงเหล็กสหวิริยา
จํากัด)

ไทย
ไทย
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มี กรรมการร่ วมกันและมี กรรมการบริ ษทั ถือหุ ้น
ทางตรงและทางอ้อม
มี กรรมการร่ วมกันและมี กรรมการบริ ษทั ถือหุ ้น
ทางตรงและทางอ้อม
มี กรรมการร่ วมกันและมี กรรมการบริ ษทั ถือหุ ้น
ทางตรงและทางอ้อม
มี กรรมการร่ วมกันและมี กรรมการบริ ษทั ถือหุ ้น
ทางตรง
มี กรรมการร่ วมกันและมี กรรมการบริ ษทั ถือหุ ้น
ทางตรงและทางอ้อม
มีกรรมการบริ ษทั ถือหุน้ ทางตรงและทางอ้อม
มี กรรมการร่ วมกันและมี กรรมการบริ ษทั ถือหุ ้น
ทางตรงและทางอ้อม
มีกรรมการบริ ษทั ย่อยเป็ นกรรมการร่ วมกันและมี
กรรมการบริ ษทั ถือหุน้ ทางตรงและทางอ้อม
มีกรรมการบริ ษทั ถือหุน้ ทางตรงและทางอ้อม
มี กรรมการร่ วมกันและมี กรรมการบริ ษทั ถือหุ ้น
ทางตรงและทางอ้อม
มี กรรมการร่ วมกันและมี กรรมการบริ ษทั ถือหุ ้น
ทางตรงและทางอ้อม
มีกรรมการบริ ษทั ถือหุน้ ทางอ้อม
มี กรรมการร่ วมกันและมี กรรมการบริ ษทั ถือหุ ้น
ทางตรงและทางอ้อม

ชื่ อกิจการ
บริ ษทั ไทยสตีลเซลล์ จํากัด
บริ ษทั ประจวบพัฒนาดีเวลลอปเม้นท์
จํากัด
บริ ษทั เอส วี แอล คอร์ปอเรชัน่ จํากัด
(เดิมชื่อ บริ ษทั สหวิริยา โลจิสติกส์
จํากัด)
Sahaviriya Shipping Limited

ประเทศที่จัดตั้ง/
ลักษณะความสั มพันธ์
สั ญชาติ
ไทย
มี กรรมการร่ วมกันและมี กรรมการบริ ษทั ถือหุ ้น
ทางตรงและทางอ้อม
ไทย
มี กรรมการร่ วมกันและมี กรรมการบริ ษทั ถือหุ ้น
ทางตรงและทางอ้อม
ไทย
มี ผูถ้ ื อหุ ้นและกรรมการร่ วมกันและมี กรรมการ
บริ ษทั ถือหุน้ ทางตรงและทางอ้อม
ฮ่องกง

Vanomet AG

สวิตเซอร์แลนด์

Vanomet Finance AG

สวิตเซอร์แลนด์

Vanomet International AG

สวิตเซอร์แลนด์

Atlantic Steel AG

สวิตเซอร์แลนด์

บริ ษทั บางปะกงเชพสตีล จํากัด

ไทย

บริ ษทั สตีลโพรเซสโฮลดิ้งส์ จํากัด

ไทย

บริ ษทั สหวิริยาแคปปิ ตอลโฮลดิ้งส์ จํากัด

ไทย

บริ ษทั ทรัพย์สิน บางนา 26 จํากัด

ไทย

บริ ษทั พระราม 3 ท่าทราย จํากัด

ไทย

บริ ษทั เคพี แคปปิ ตอล จํากัด

ไทย

บริ ษทั พิชยั เกษตรและที่ดิน จํากัด

ไทย
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มี ผูถ้ ื อหุ ้นและกรรมการร่ วมกันและมี กรรมการ
บริ ษทั ถือหุน้ ทางตรงและทางอ้อม
มี ผู ้ถื อ หุ ้ น ร่ ว มกัน และมี ก รรมการร่ วมกั น ใน
บริ ษทั ย่อย
มีผถู ้ ือหุน้ ร่ วมกันและมีกรรมการร่ วมกันใน
บริ ษทั ย่อย
มีผถู ้ ือหุน้ ร่ วมกันและมีกรรมการร่ วมกันใน
บริ ษทั ย่อย
มีผถู ้ ือหุน้ ร่ วมกันและมีกรรมการร่ วมกันใน
บริ ษทั ย่อย
มีกรรมการร่ วมกันและมีกรรมการบริ ษทั ถือหุน้
ทางตรงและทางอ้อม
มีกรรมการร่ วมกันและมีกรรมการบริ ษทั ถือหุน้
ทางตรงและทางอ้อม
มี กรรมการร่ วมกันและมี กรรมการบริ ษทั ถือหุ ้น
ทางตรงและทางอ้อม
มี กรรมการร่ วมกันและมี กรรมการบริ ษทั ถือหุ ้น
ทางตรงและทางอ้อม
มี กรรมการร่ วมกันและมี กรรมการบริ ษทั ถือหุ ้น
ทางตรง
มี กรรมการร่ วมกันและมี กรรมการบริ ษทั ถือหุ ้น
ทางตรงและทางอ้อม
มี กรรมการร่ วมกันและมี กรรมการบริ ษทั ถือหุ ้น
ทางตรง

ชื่ อกิจการ
บริ ษทั ลอง สตีล เทรดดิ้ง จํากัด
บริ ษทั เครดิตฟองซิเอร์ สหวิริยา จํากัด
บริ ษทั สหวิริยาออร์คิด จํากัด
บริ ษทั ทรัพย์สิน สุ รศักดิ์เมืองชล จํากัด
บริ ษทั บางสะพาน สตีล เทรดดิ้ง จํากัด
บริ ษทั ซีบีเอส คอนซัลแทนท์ จํากัด
บริ ษทั บางปะกง สตีล โฮลดิ้งส์ จํากัด
บริ ษทั ทองเรี ยลเอสเตท จํากัด

ประเทศที่จัดตั้ง/
ลักษณะความสั มพันธ์
สั ญชาติ
ไทย
มี กรรมการร่ วมกันและมี กรรมการบริ ษทั ถือหุ ้น
ทางตรงและทางอ้อม
ไทย
มี กรรมการร่ วมกันและมี กรรมการบริ ษทั ถือหุ ้น
ทางตรง
ไทย
มี กรรมการร่ วมกันและมี กรรมการบริ ษทั ถือหุ ้น
ทางตรงและทางอ้อม
ไทย
มี กรรมการร่ วมกันและมี กรรมการบริ ษทั ถือหุ ้น
ทางตรงและทางอ้อม
ไทย
มี กรรมการร่ วมกันและมี กรรมการบริ ษทั ถือหุ ้น
ทางตรง
ไทย
มี กรรมการร่ วมกันและมี กรรมการบริ ษทั ถือหุ ้น
ทางตรง
ไทย
มี กรรมการร่ วมกันและมี กรรมการบริ ษทั ถือหุ ้น
ทางตรงและทางอ้อม
ไทย
มี กรรมการร่ วมกันและมี กรรมการบริ ษทั ถือหุ ้น
ทางตรงและทางอ้อม

บริ ษทั กฤษณา เรสซิเดนท์ จํากัด

ไทย

บริ ษทั โกรว์ท วอเตอร์วดู ้ ส์ จํากัด

ไทย

บริ ษทั ทรัพย์สิน ช่องลม จํากัด

ไทย

บริ ษทั ทรัพย์สิน ชุมพรธานี จํากัด

ไทย

บริ ษทั ทรัพย์สิน ซอยไฮแลนด์ จํากัด

ไทย

บริ ษทั ทรัพย์สิน ลานพระราม 3 จํากัด

ไทย

บริ ษทั ประจวบ สตีล จํากัด

ไทย
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มี กรรมการร่ วมกันและมี กรรมการบริ ษทั ถือหุ ้น
ทางตรงและทางอ้อม
มี กรรมการร่ วมกันและมี กรรมการบริ ษทั ถือหุ ้น
ทางตรงและทางอ้อม
มี กรรมการร่ วมกันและมี กรรมการบริ ษทั ถือหุ ้น
ทางตรงและทางอ้อม
มี กรรมการร่ วมกันและมี กรรมการบริ ษทั ถือหุ ้น
ทางตรงและทางอ้อม
มี กรรมการร่ วมกันและมี กรรมการบริ ษทั ถือหุ ้น
ทางตรงและทางอ้อม
มี กรรมการร่ วมกันและมี กรรมการบริ ษทั ถือหุ ้น
ทางตรงและทางอ้อม
มี กรรมการร่ วมกันและมี กรรมการบริ ษทั ถือหุ ้น
ทางอ้อม

ประเทศที่จัดตั้ง/
ลักษณะความสั มพันธ์
สั ญชาติ
ชื่ อกิจการ
บริ ษทั ป้อมพระจุลสตีล จํากัด
ไทย
มี กรรมการร่ วมกันและมี กรรมการบริ ษทั ถือหุ ้น
ทางอ้อม
บริ ษทั บางปลากดสตีล จํากัด
ไทย
มี กรรมการร่ วมกันและมี กรรมการบริ ษทั ถือหุ ้น
ทางอ้อม
มี กรรมการร่ วมกันและมี กรรมการบริ ษทั ถือหุ ้น
บริ ษทั พาณิชย์โฮลดิ้งส์ จํากัด
ไทย
ทางตรงและทางอ้อม
มี กรรมการร่ วมกันและมี กรรมการบริ ษทั ถือหุ ้น
บริ ษทั เอส เอส พี แอสเซท จํากัด
ไทย
ทางตรงและทางอ้อม
บริ ษทั เอสวี นิททัน จํากัด
ไทย
มี กรรมการร่ วมกันและมี กรรมการบริ ษทั ถือหุ ้น
ทางอ้อม
บริ ษทั พระประแดงเชฟสตีล จํากัด
ไทย
มี กรรมการร่ วมกันและมี กรรมการบริ ษทั ถือหุ ้น
ทางอ้อม
บริ ษทั อัมริ นทร์สตีล จํากัด
ไทย
มี กรรมการร่ วมกันและมี กรรมการบริ ษทั ถือหุ ้น
ทางตรงและทางอ้อม
บริ ษทั กิมเฮ่งเซ้งเหล็กกล้า จํากัด
ไทย
มี กรรมการร่ วมกันและมี กรรมการบริ ษทั ถือหุ ้น
ทางตรงและทางอ้อม
บริ ษทั สหแลนด์พร็ อพเพอตี้โฮลดิ้งส์
ไทย
มี กรรมการร่ วมกันและมี กรรมการบริ ษทั ถือหุ ้น
จํากัด
ทางอ้อม
บริ ษทั เอส ซี เจ แอนด์ แอสโซซิ เอทส์
ไทย
มี กรรมการร่ วมกันและมี กรรมการบริ ษทั ถือหุ ้น
จํากัด
ทางตรงและทางอ้อม
บริ ษทั สิ นทรัพย์ ที ซี เอช จํากัด
ไทย
มี กรรมการร่ วมกันและมี กรรมการบริ ษทั ถือหุ ้น
ทางตรงและทางอ้อม
บริ ษทั ธนารมย์ พร็ อพเพอร์ต้ ี เซลล์ จํากัด
ไทย
มี กรรมการร่ วมกันและมี กรรมการบริ ษทั ถือหุ ้น
ทางตรงและทางอ้อม
บริ ษทั ทิพยสมบัติ จํากัด
ไทย
มี กรรมการร่ วมกันและมี กรรมการบริ ษทั ถือหุ ้น
ทางอ้อม
ผูบ้ ริ หารสําคัญ
ไทย
บุ คคลที่ มี อํ า นาจและความรั บ ผิ ด ชอบการ
วางแผนสั่งการและควบคุมกิจกรรมต่างๆ ของ
กิจการไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้อม ทั้งนี้ รวมถึง
กรรมการของกลุ่มบริ ษทั (ไม่ว่าจะทําหน้าที่ใน
ระดับบริ หารหรื อไม่)
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นโยบายการกําหนดราคาสําหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายได้ดงั ต่อไปนี้
รายการธุรกิจ

นโยบายการกําหนดราคากับบริษัทย่ อยและการร่ วมค้า

นโยบายการกําหนดราคากับบริษัทที่เกีย่ วข้ องกัน

ขายสิ นค้าและวัตถุดิบ

ราคาเดี ยวกัน กับ ที่ ขายให้บุ คคลภายนอกซึ่ งขึ้ น อยู่กับ ราคาเดี ยวกันกับที่ ขายให้บุคคลภายนอกซึ่ งขึ้นอยูก่ บั
ปริ มาณ การสั่ ง ซื้ อและปั จจั ย การตลาดอื่ น ๆ ที่ ปริ มาณการสั่ ง ซื้ อและปั จจั ย การตลาดอื่ น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง
เกี่ยวข้อง

การให้บริ การท่าเรื อ

รายได้จากการให้บริ การท่ าเที ยบเรื อกําหนดราคาตาม รายได้จากการให้บริ การท่าเทียบเรื อกําหนดราคาตาม
อัตราที่กาํ หนดโดยกระทรวงคมนาคม และขึ้นอยูก่ บั
อัตราที่ กาํ หนด โดยกระทรวงคมนาคม และขึ้นอยู่
ปริ ม าณการให้ บ ริ ก ารและปั จ จัย การตลาดอื่ น ๆ ที่ กับปริ มาณการให้บริ การและปั จจัยการตลาดอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง
เกี่ยวข้อง

การให้บริ การอื่น

รายได้จ ากการให้ บ ริ ก ารและการให้ บ ริ ก ารงานซ่ อ ม รายได้จากการให้บริ การและการให้บริ การงานซ่ อม
บํารุ งกําหนดราคาตามสัญญา และเงื่อนไขทางการค้า บํารุ งกําหนดราคาตามสัญญา และเงื่อนไขทางการ
ทัว่ ไป
ค้าทัว่ ไป

รายได้เงินปันผล

ตามสิ ทธิที่จะได้รับเงินปั นผล

รายได้อื่น

รายได้จากการขายเศษวัสดุกาํ หนดราคาขายตามนํ้าหนัก รายได้จากขายเศษวัสดุ กาํ หนดราคาขายตามนํ้าหนัก
ของเศษวัสดุตามอัตราที่บริ ษทั กําหนด
ของเศษวัสดุตามอัตราที่บริ ษทั กําหนด

ตามสิ ทธิที่จะได้รับเงินปั นผล

รายได้จ ากการส่ ง เจ้า หน้า ที่ บ ริ ห ารไปปฏิ บ ัติ งานใน รายได้จ ากการส่ งเจ้าหน้าที่ บ ริ ห ารไปปฏิ บ ัติงานใน
บริ ษทั ย่อยและการร่ วมค้าเป็ นไปตามสัญญาที่ ตกลง บริ ษ ัท ที่ เกี่ ย วข้อ งกัน เป็ นไปตามสั ญ ญาที่ ต กลง
ร่ วมกัน
ร่ วมกัน
ซื้ อสิ นค้า

รายการซื้ อสิ น ค้าเพื่ อใช้ในการผลิ ตกําหนดราคาตาม รายการซื้ อสิ นค้าเพื่อใช้ในการผลิตกําหนดราคาตาม
ราคาและเงื่อนไขทางการค้าเช่ นเดียวกันลูกค้าทัว่ ไป ราคาตลาด
สําหรับรายการประเภทเดียวกัน
รายการซื้ อเหล็กแท่งแบนระหว่างบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
ส่ วนหนึ่ งถูกกําหนดโดยสู ตรคํานวณราคาที่ ได้ตกลง
กันไว้แล้ว
ซื้ อลูกรี ด กําหนดราคาตามที่ตกลงร่ วมกัน

รับบริ การอื่น

ค่าบริ การงานซ่ อ มบํารุ งกําหนดราคาตามสัญ ญาซ่ อม ค่ าขนส่ งสิ น ค้ากําหนดราคาตามนํ้า หนัก ของสิ น ค้า
บํารุ งระยะยาวซึ่ งอาจมี การปรับเปลี่ยนได้ตามความ และระยะทางตามอัตราที่กาํ หนดไว้ในสัญญาขนส่ ง
เหมาะสมของสภาพธุรกิจ
ค่าเช่าคลังสิ นค้ากําหนดราคาตามสัญญาเช่า
ค่าบริ การตัดเหล็กกําหนดราคาตามสัญญา

รับบริ การท่าเรื อ

ค่าบริ การท่าเที ยบเรื อกําหนดราคาตามอัตราที่ กาํ หนด
โดยกระทรวงคมนาคม และขึ้ น อยู่กับ ปริ ม าณการ
ให้บริ การและปั จจัยการตลาดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร

ค่าบริ การท่าเที ยบเรื อกําหนดราคาตามอัตราที่ กาํ หนด ค่ าขนส่ ง ในประเทศกํา หนดราคาตามนํ้าหนั ก ของ
โดยกระทรวงคมนาคม และขึ้ น อยู่กับ ปริ ม าณการ สิ นค้าและระยะทางตามอัตราที่กาํ หนดไว้ในสัญญา
ให้บริ การและปั จจัยการตลาดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ขนส่ ง
ค่าเช่าสํานักงานกําหนดราคาตามสัญญาเช่า
ค่าคอมมิชชัน่ กําหนดราคาตามสัญญา

ดอกเบี้ยรับและค่าใช้จ่ายทางการเงิน

ดอกเบี้ยรับและค่าใช้จ่ายทางการเงินกําหนดตามอัตรา
ที่ตกลงกันซึ่ งใกล้เคียงกับอัตราตามท้องตลาด
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รายการที่ สําคัญกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ ยวข้องกันสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สรุ ปได้
ดังนี้
หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

งบการเงินรวม
2560
2559
บริษัทย่ อย
ซื้อสิ นค้าและบริ การ
รายได้เงินปันผล
รายได้อื่น
ต้นทุนทางการเงิน
การร่ วมค้า
ขายสิ นค้า
รายได้จากการให้บริ การ
ซื้อสิ นค้าและบริ การ
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร
บุคคลหรื อกิจการอื่นทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ขายสิ นค้า
รายได้จากการให้บริ การ
ซื้อสิ นค้าและบริ การ (รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่
เกี่ยวข้อง)

-

-

430,694
56,100
18,901
-

257,576
15,300
14,129
587

2,251,010
96,962
3,062
17,306
462

722,573
103,408
10,030
1,799

2,251,010
3,062
17,306
455

722,573
34,005
10,030
1,798

3,572,147
11,493

4,611,667
342,257

3,572,147
-

4,611,284
319,682

128,165

1,079,787

127,412

1,079,405

7,299
393,949
-

15,626
369,192
61

4,998
386,576
-

14,045
362,467
61

รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
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ค่าตอบแทนผู้บริหารสํ าคัญ
ผลประโยชน์ระยะสั้น
เงินชดเชยตามกฎหมาย
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
รวมค่าตอบแทนผู้บริหารสํ าคัญ

งบการเงินรวม
2559
2560

หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

85,066
2,430
16
87,512

71,547
2,430
16
73,993

72,351
1,914
14
74,279

59,139
1,914
14
61,067

ยอดคงเหลือกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดงั นี้
งบการเงินรวม
2560
2559
ลูกหนี้การค้า – บุคคลหรื อกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
การร่ วมค้า
บริ ษทั เหล็กแผ่นรี ดเย็นไทย จํากัด (มหาชน)
บุคคลหรื อกิจการอื่นทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั บี.เอส. เมทัล จํากัด
บริ ษทั สหวิริยาพาณิชย์ คอร์ปอเรชัน่ จํากัด
อื่นๆ
รวม
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
สุ ทธิ

หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

41,954

18,710

22,266

10,895

1,838,312
1,837,557
1,425
3,719,248
(2,736,667)
982,581

2,236,547
1,960,782
2,077
4,218,116
(2,736,667)
1,481,449

1,838,312
1,837,558
3,698,136
(2,736,667)
961,469

2,236,476
1,960,782
4,208,153
(2,736,667)
1,471,486
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หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

งบการเงินรวม
2560
2559
ลูกหนี้อื่น - บุคคลหรื อกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริษัทย่ อย
บริ ษทั เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ ง จํากัด

-

-

36,904

13,541

การร่ วมค้า
บริ ษทั เหล็กแผ่นรี ดเย็นไทย จํากัด (มหาชน)

1,731

42

23

42

267,190

267,190

267,190

267,190

-

-

-

-

1,388
270,309

475
267,707

952
305,069

475
281,248

บุคคลหรื อกิจการอื่นทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
Vanomet AG (เป็ นเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิ นค้า)
บริ ษทั สหวิริยาเพลทมิล จํากัด (มหาชน) สุ ทธิ
จากสํารองหนี้สงสัยจะสู ญจํานวน 48 ล้าน
บาท
บริ ษทั ไลน์ทรานสปอร์ต จํากัด
บริ ษทั บี.เอส. เมทัล จํากัด สุ ทธิจากสํารองหนี้
สงสัยจะสูญ จํานวน 13 ล้านบาท
อื่นๆ
รวม
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หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

งบการเงินรวม
2560
2559
รายได้ ค้างรั บ
บริษัทย่ อย
บริ ษทั เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ ง จํากัด
การร่ วมค้า
บริ ษทั เหล็กแผ่นรี ดเย็นไทย จํากัด (มหาชน)
บุคคลหรื อกิจการอื่นทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั เหล็กแผ่นเคลือบไทย จํากัด
บริ ษทั บางสะพานบาร์มิล จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั บี.เอส. เมทัล จํากัด
อื่นๆ
รวม

-

-

459

382

290

1,395

290

556

4,625
5,036
136
10,087

3,824
5,658
219
949
12,045

4,625
5,036
136
10,546

3,824
5,658
219
10,639

หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

งบการเงินรวม
2559
2560
เจ้ าหนี้การค้า - บุคคลหรื อกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
บริษัทย่ อย
บริ ษทั เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ ง จํากัด
บริ ษทั ท่าเรื อประจวบ จํากัด
บุคคลหรื อกิจการอื่นทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั บี.เอส. เมทัล จํากัด
บริ ษทั รักษาความปลอดภัย เวสเทิร์น จํากัด
บริ ษทั เอส วี แอล คอเปอร์เรชัน่ จํากัด
อื่นๆ
รวม
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-

-

9,210
11,849

3,400
7,588

37
217
43,410
73
43,737

1,145
208
34,828
40
36,221

37
43,392
40
64,528

1,145
34,810
40
46,983

หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

งบการเงินรวม
2559
2560
เจ้ าหนี้อื่น - บุคคลหรื อกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริษัทย่ อย
บริ ษทั ท่าเรื อประจวบ จํากัด
บริ ษทั เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ ง จํากัด

-

-

2,209
1,601

7,451
2,206

การร่ วมค้า
บริ ษทั เหล็กแผ่นรี ดเย็นไทย จํากัด (มหาชน)

-

303

-

8

335
35,289
4,300
1,798
41,722

310
11,319
18,877
4,724
636
36,169

335
35,281
4,300
1,093
44,819

270
11,319
18,885
4,300
628
45,067

บุคคลหรื อกิจการอื่นทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ทรัพย์สินอาคารประภาวิทย์ จํากัด
บริ ษทั ไทยสตีลเซลส์ จํากัด
บริ ษทั เอส วี แอล คอเปอร์เรชัน่ จํากัด
บริ ษทั สหวิริยาเพลทมิล จํากัด (มหาชน)
อื่นๆ
รวม

หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

งบการเงินรวม
2559
2560
เงินกู้ยมื ระยะสั้น - บุคคลหรื อกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
บริษัทย่ อย
บริ ษทั ท่าเรื อประจวบ จํากัด

-

-

7,991

7,991

บุคคลหรื อกิจการอื่นทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
กรรมการบริ ษทั
รวม

-

223,274
223,274

7,991

223,274
231,265
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รายการเคลื่อนไหวระหว่างปี สําหรับเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันมีดงั นี้
หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

งบการเงินรวม
2560
2559
บริษัทย่ อย
ณ วันที่ 1 มกราคม
ลดลง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
บุคคลหรื อกิจการอื่นทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ณ วันที่ 1 มกราคม
เพิม่ ขึ้น
ลดลง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

-

-

7,991
7,991

8,000
(9)
7,991

223,274
(223,274)
-

637,000
(413,726)
223,274

223,274
(223,274)
-

637,000
(413,726)
223,274

กรรมการบริ ษทั ซึ่ งเป็ นเจ้าหนี้ ตามสัญญาเงินกู้ จํานวน 637 ล้านบาทได้ทาํ หนังสื อสัญญาซื้ อขายและโอนสิ ทธิ
เรี ยกร้ อง เมื่ อ วัน ที่ 1 กุม ภาพัน ธ์ 2559 ให้แก่ กิจการที่ เกี่ ยวข้องกัน 2 แห่ งคื อ บริ ษ ัท สหวิ ริยาเพลทมิ ล จํากัด
(มหาชน) จํานวน 413.7 ล้านบาท และ บริ ษทั บี เอส เมทัล จํากัด จํานวน 223.3 ล้านบาท โดยในปี 2558 ทาง
บริ ษทั สหวิริยาเพลทมิล จํากัด(มหาชน) นํายอดหนี้ ที่ได้รับโอนสิ ทธิ เรี ยกร้ องมาหักกลบลบหนี้ กบั ยอดลูกหนี้
การค้าและลูกหนี้ อื่นที่มีกบั บริ ษทั และทําให้บริ ษทั ต้องบันทึกยอดเจ้าหนี้ ที่ตอ้ งจ่ายคืนบริ ษทั สหวิริยาเพลทมิ ล
จํากัด (มหาชน) จํานวน 4.3 ล้านบาท และในปี 2560 ทางบริ ษทั บี เอส เมทัล จํากัด นํายอดหนี้ที่ได้รับโอนสิ ทธิ
เรี ยกร้องมาหักกลบลบหนี้กบั ยอดลูกหนี้การค้าที่มีกบั บริ ษทั จํานวน 223.3 ล้านบาท
สัญญาที่มีสาระสําคัญกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
สัญญาการร่ วมค้ า
เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558 บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งได้ทาํ สัญญาการร่ วมค้าร่ วมกับบริ ษทั ในประเทศแห่ งหนึ่ ง เพื่อ
การร่ วมค้าสําหรับรับงานจากการรถไฟแห่ งประเทศไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 การร่ วมค้าดังกล่าวยังมิได้
ดําเนินงานเชิงพาณิ ชย์
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เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
งบการเงินรวม
2560
2559
เงินสดในมือ
เงินฝากธนาคาร
รวม

6

702
1,558,068
1,558,770

686
424,369
425,055

หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
600
1,472,242
1,472,842

600
355,936
356,536

ลูกหนีก้ ารค้า
งบการเงินรวม
2560
2559
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กิจการอื่นๆ
รวม
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
สุ ทธิ

3,719,248
507,323
4,226,571
(3,021,545)
1,205,026

4,218,116
307,809
4,525,925
(3,021,526)
1,504,399

หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
3,698,136
492,309
4,190,445
(3,020,476)
1,169,969

4,208,153
287,879
4,496,032
(3,020,476)
1,475,556

การวิเคราะห์อายุของลูกหนี้การค้ามีดงั นี้

บุคคลหรื อกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
ยังไม่ครบกําหนดชําระ
เกินวันครบกําหนดชําระ
น้อยกว่า 3 เดือน
3-6 เดือน
6-12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ

งบการเงินรวม
2560
2559

หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

234,491

1,476,186

216,546

1,471,486

519,390
1,433,105
1,532,262
3,719,248
(2,736,667)
982,581

941,810
966,847
833,273
4,218,116
(2,736,667)
1,481,449

516,233
1,433,095
1,532,262
3,698,136
(2,736,667)
961,469

936,667
966,793
833,207
4,208,153
(2,736,667)
1,471,486

35

บุคคลหรื อกิจการอื่นๆ
ยังไม่ครบกําหนดชําระ
เกินวันครบกําหนดชําระ
น้อยกว่า 3 เดือน
3-6 เดือน
6-12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
สุ ทธิ

งบการเงินรวม
2559
2560

หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

185,166

19,823

176,263

4,070

2,157
32,237
2,617
285,146
507,323
(284,878)
222,445
1,205,026

2,860
285,126
307,809
(284,859)
22,950
1,504,399

32,237
283,809
492,309
(283,809)
208,500
1,169,969

283,809
287,879
(283,809)
4,070
1,475,556

โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าของกลุ่มบริ ษทั มีระยะเวลาตั้งแต่ 5 ถึง 90 วัน
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สิ นค้าคงเหลือ
งบการเงินรวม
2560
2559
สิ นค้าสําเร็ จรู ป
สิ นค้าระหว่างผลิต
วัตถุดิบ
วัสดุโรงงานและอะไหล่
สิ นค้าภายใต้สญ
ั ญาซื้อขายและการส่งมอบ
กรรมสิ ทธิสินค้าและการบริ หาร
(หมายเหตุ 16)
สิ นค้าระหว่างทาง
หัก ค่าเผือ่ มูลค่าสิ นค้าลดลง
รวม

2,189,583
6,876
2,541,168
752,806

1,654,806
26,192
2,515,451
778,511

2,189,583
2,537,102
752,806

1,666,492
2,522,113
772,777

982,316
1,309,923
7,782,672
(414,353)
7,368,319

29,175
1,994,128
6,998,263
(488,517)
6,509,746

982,316
1,309,924
7,771,731
(414,353)
7,357,378

29,175
1,994,128
6,984,685
(488,420)
6,496,265

-

3,902,128

-

3,894,381

มูลค่าตามบัญชีของสิ นค้าคงเหลือ
ที่ดาํ รงตามคําสัง่ หรื อจํานองเพื่อ
คํ้าประกันหนี้สิน

8

หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

เงินฝากสถาบันการเงินที่มขี ้ อจํากัดในการใช้
บริ ษทั ได้นาํ เงินฝากสถาบันการเงินเป็ นวางเป็ นหลักประกันสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (forword
Contract) ตามสัญญาดังกล่าว บริ ษทั ไม่สามารถนําเงินฝากธนาคารในบัญชีไปใช้ได้ตามอัตราที่กาํ หนดของอายุ
สัญญาฯ
บริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่งจํานวนได้นาํ เงินฝากประจํา ได้นาํ ไปคํ้าประกันวงเงินสิ นเชื่อที่ได้รับจากสถาบันการเงินและ
หนังสื อคํ้าประกันที่ออกโดยธนาคาร
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เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดงั นี้
หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจ การ
ชื่อบริ ษทั

บริ ษทั ท่าเรื อประจวบ จํากัด

บริ ษทั เวสท์โคสท์
เอ็นจิเนียริ่ ง จํากัด

ลักษณะธุรกิจ

บริ การท่าเรื อนํ้าลึกและ
บริ การขนถ่ายสิ นค้า
สําหรับเรื อเดินทะเล
บริ การซ่อมบํารุ ง

สัดส่ วน
ความเป็ นเจ้าของ
2560
2559
(ร้ อยละ) (ร้ อยละ)

ทุนชําระแล้ว
2560
2559

ราคาทุน
2560
2559

การด้อยค่า
2560
2559

ราคาทุน-สุ ทธิ
2560
2559

เงินปั นผลรับ
สําหรับปี
2560
2559

51.00

51.00

400,000

400,000

204,000

204,000

-

-

204,000

204,000

56,100

15,300

99.99

99.99

75,000

75,000

75,000
279,000

75,000
279,000

-

-

75,000
279,000

75,000
279,000

56,100

15,300

รวม

ผูบ้ ริ หารได้ทดสอบการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย_โดยพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนจากมูลค่าจากการใช้ของสิ นทรัพย์ซ่ ึงวัดมูลค่าโดยการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตที่
คาดว่าจะได้รับจากการดําเนินงานต่อเนื่องของบริ ษทั ย่อย โดยมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนสู งกว่ามูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ข้อสมมติสาํ คัญที่ใช้ในการประมาณการมูลค่าจากการใช้มีดงั นี้
2560
อัตราคิดลด
ประมาณการอัตราการเติบโตของกําไร EBITDA
(อัตราถัวเฉลี่ย 4 ปี ข้างหน้า)

9.35
16.25
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2559
(ร้ อยละ)

9.86
17.00

10

ส่ วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่ มอี าํ นาจควบคุม
ตารางต่อไปนี้สรุ ปข้อมูลเกี่ยวกับบริ ษทั ย่อยแต่ละรายของกลุ่มบริ ษทั ที่มีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมที่มี
สาระสําคัญก่อนการตัดรายการระหว่างกัน
หน่วย : พันบาท
31 ธันวาคม 2560
บริษัท ท่ าเรื อ บริษัทย่ อยอื่น
ที่ไม่ มี
ตัดรายการ
ประจวบ
สาระสํ าคัญ ระหว่ างกัน
รวม
จํากัด
ร้อยละของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
49
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
102,376
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
1,290,265
หนี้สินหมุนเวียน
(17,025)
หนี้สินไม่หมุนเวียน
(42,296)
สิ นทรัพ ย์ สุทธิ
1,333,320
653,327
9
(35,252)
618,084
มูลค่าตามบัญชีของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
รายได้
กําไร
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

238,387
52,122
52,122

กําไรที่แบ่งให้กบั ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม

25,540

กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
(เงินปั นผลที่จ่ายให้กบั ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจ
ควบคุม: 53.9 ล้านบาท)
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดลดลงสุ ทธิ

144,200
(8,839)

(129,005)
6,355

39

8

(3,297)

22,251

หน่วย : พันบาท
31 ธันวาคม 2559
บริษัท ท่ าเรื อ บริษัทย่ อยอื่น
ประจวบ
ที่ไม่ มี
ตัดรายการ
จํากัด
สาระสํ าคัญ ระหว่ างกัน
ร้อยละของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
49
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
96,939
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
1,366,584
หนี้สินหมุนเวียน
(33,946)
(38,379)
หนี้สินไม่หมุนเวียน
1,391,198
สิ นทรัพ ย์ สุทธิ
681,687
8,887
(40,842)
มูลค่าตามบัญชีของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
รายได้
กําไร
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

รวม

649,732

กําไรที่แบ่งให้กบั ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม

282,386
78,337
(710)
77,627
38,385

(96)

(3,663)

34,626

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นที่แบ่งให้กบั ส่วนได้เสี ยที่
ไม่มีอาํ นาจควบคุม

(348)

143

(143)

(348)

กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
(เงินปั นผลที่จ่ายให้กบั ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจ
ควบคุม: 14.7 ล้านบาท)
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดลดลงสุ ทธิ

224,118
(13,224)

(239,028)
(28,134)
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เงินลงทุนในการร่ วมค้า
เงินลงทุนในการร่ วมค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดงั นี้
หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม
ชื่อบริ ษทั

ลักษณะธุรกิจ

บริ ษทั เหล็กแผ่นรี ดเย็นไทย ผลิตและจําหน่าย
จํากัด (มหาชน)
เหล็กแผ่นรี ดเย็น
ชนิ ดม้วน

สัดส่ วน
ความเป็ นเจ้าของ
2560
2559
(ร้ อยละ) (ร้ อยละ)

35.19

35.19

ทุนชําระแล้ว
2560
2559

2560

4,816,350 4,816,350

3,817,962

3,817,962 2,709,650 2,706,332

-

-

2,709,650 2,706,332

-

-

3,817,962

3,817,962 2,709,650 2,706,332

-

-

2,709,650 2,706,332

-

-

รวม

ราคาทุน
2559

ส่ วนได้เสี ย
2560
2559

การด้อยค่า
2560
2559

ส่ วนได้เสี ย-สุ ทธิ
2560
2559

เงินปั นผลรับ
สําหรับปี
2560
2559

บริ ษทั เหล็กแผ่นรี ดเย็นไทย จํากัด (มหาชน) ดําเนินธุรกิจในประเทศไทย
กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ได้จาํ นําหุ ้นสามัญ จํานวน 150,176,007 หุ ้น ในการร่ วมค้า บริ ษทั เหล็กแผ่นรี ดเย็นไทย จํากัด (มหาชน) ไว้กบั บริ ษทั มารู เบนี -อิโตชู
สตีล อินคอร์ เปอเรชัน่ สําหรับวงเงินสิ นเชื่อการค้าที่บริ ษทั มารู เบนี-อิโตชู สตีล อินคอร์ เปอเรชัน่ ให้แก่ บริ ษทั สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จํากัด และบริ ษทั
ได้ต้ งั ประมาณการหนี้ สินจากการนําหุ ้นสามัญในการร่ วมค้า บริ ษทั เหล็กแผ่นรี ดเย็นไทย จํากัด (มหาชน) ไปคํ้าประกันกับบริ ษทั มารู เบนี -อิโตชู สตีล อิน
คอร์เปอเรชัน่ เป็ นจํานวนเงิน 513 ล้านบาท
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หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ชื่อบริ ษทั

ลักษณะธุรกิจ

บริ ษทั เหล็กแผ่นรี ดเย็นไทย ผลิตและจําหน่าย
จํากัด (มหาชน)
เหล็กแผ่นรี ดเย็น
ชนิ ดม้วน

สัดส่ วน
ความเป็ นเจ้าของ
2560
2559
(ร้ อยละ) (ร้ อยละ)

35.19

35.19

ทุนชําระแล้ว
2560
2559

4,816,350

4,816,350

รวม
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ราคาทุน
2560
2559

3,817,962
3,817,962

3,817,962
3,817,962

การด้อยค่า
2560
2559

658,294
658,294

658,294
658,294

ราคาทุน-สุ ทธิ
2560
2559

3,159,668
3,159,668

3,159,668
3,159,668

เงินปั นผลรับ
สําหรับปี
2560
2559

-

-

การร่ วมค้ า
ตารางต่อไปนี้ สรุ ปข้อมูลทางการเงินของการร่ วมค้าที่ รวมอยู่ในงบการเงินของการร่ วมค้า ปรับปรุ งด้วยการปรับ
มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ื อ การกระทบยอดรายการระหว่างข้อมูลทางการเงินโดยสรุ ปดังกล่าวกับมูลค่าตามบัญชี
ของส่วนได้เสี ยของกลุ่มบริ ษทั ในกิจการเหล่านี้
2560

หน่วย : พันบาท
2559

รายได้
กําไรจากการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของผูถ้ ูกลงทุน

12,773,280
40,401
939
41,340
26,792
14,548

10,095,781
475,062
26,823
501,885
325,272
176,613

สิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ สุทธิ
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของผูถ้ ูกลงทุน

3,857,403
3,702,885
(2,218,314)
(53,151)
5,288,823
3,427,686
1,861,137

2,942,233
3,809,570
(1,446,965)
(57,354)
5,247,484
3,400,894
1,846,590

ส่วนได้เสี ยของกลุ่มบริ ษทั ในสิ นทรัพย์สุทธิของผูถ้ ูกลงทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมส่วนที่เป็ นของกลุ่มบริ ษทั
มูลค่าตามบัญชีของส่ วนได้ เสี ยในผู้ถูกลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2,706,332
3,318
2,709,650

2,529,084
177,248
2,706,332
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หนีส้ ิ นที่อาจเกิดขึน้ และภาระผูกพันที่เกีย่ วกับการร่ วมค้า
หนีส้ ิ นที่อาจเกิดขึน้ ซึ่ งเกิดขึน้ โดยตรงกับกลุ่มบริ ษัท
ส่วนแบ่งของกลุ่มบริ ษทั ในหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นของ
การร่ วมค้า
ภาระผูกพันเกี่ยวกับการลงทุนของกลุ่มบริ ษัทตามส่ วนได้ เสี ย
ที่มใี นการร่ วมค้ า
ส่วนแบ่งในภาระผูกพันของกลุ่มบริ ษทั ในการร่ วมค้า
- จากรายจ่ายฝ่ ายทุน

- จากสัญญาเช่าดําเนินงานที่ยกเลิกไม่ได้
- จากสัญญาซื้อวัตถุดิบและสารเคมี

- จากสัญญาอื่นๆ

2560

2559

9 ล้านบาท

20 ล้านบาท

87 ล้านบาท
65 ล้านบาท
0.18 ล้านเหรี ยญสหรัฐ 0.21 ล้านเหรี ยญสหรัฐ
43 ล้านเยนญี่ปุ่น
0.25 ล้านเยนญี่ปุ่น
0.11 ล้านปอนด์
0.11 ล้านปอนด์
และ 0.07 ล้านยูโร
และ 0.11 ล้านยูโร
7 ล้านบาท
1 ล้านบาท
103 ล้านบาท
228 ล้านบาท
และ 13.51 ล้านเหรี ยญ และ 8.55 ล้านเหรี ยญ
สหรัฐ
สหรัฐ
11 ล้านบาท
1 ล้านบาท
และ 11 ล้านเยนญี่ปุ่น และ 11 ล้านเยนญี่ปุ่น

ผูบ้ ริ หารได้ทดสอบการด้อยค่าของเงินลงทุนในการร่ วมค้า_โดยพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนจากมูลค่าจากการ
ใช้ของสิ นทรัพย์ซ่ ึ งวัดมูลค่าโดยการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดว่าจะได้รับจากการดําเนิ นงานต่อเนื่ องของ
การร่ วมค้า โดยมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนสู งกว่ามูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ข้อสมมติสาํ คัญที่ใช้ในการประมาณการมูลค่าจากการใช้มีดงั นี้
2560

2559
(ร้ อยละ)

อัตราคิดลด
ประมาณการอัตราการเติบโตของกําไร EBITDA (อัตราถัวเฉลี่ย 5 ปี
ข้างหน้า)
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7.02

10.23

4.90

11.00

12 เงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินลงทุนระยะยาวอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดงั นี้
หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ชื่อบริ ษทั

ลักษณะธุรกิจ

บริ ษทั เหล็กแผ่นเคลือบไทย ผลิ ต และจํา หน่ า ยเหล็ ก แผ่ น
จํากัด
เคลื อบสังกะสี ดว้ ยกรรมวิธี
ทางไฟฟ้าชนิดม้วน

สัดส่ วน
ความเป็ นเจ้าของ
2560
2559
(ร้ อยละ) (ร้ อยละ)

3.70

3.70

ทุนชําระแล้ว
2560
2559

2,206,990

2,206,990

รวม
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ราคาทุน
2560

2559

การด้อยค่า
2560
2559

294,000
294,000

294,000
294,000

294,000
294,000

294,000
294,000

เงินปั นผลรับ
สําหรับปี
2560
2559

ราคาทุน-สุ ทธิ
2560
2559

-

-

-

-

13

ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์
หน่วย : พันบาท

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
เพิม่ ขึ้น
โอน
โอนเป็ นต้นทุนสิ นค้าคงเหลือ
จําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
เพิม่ ขึ้น
โอน
โอนเป็ นต้นทุนสิ นค้าคงเหลือ
จําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

งบการเงินรวม
เครื่ องตกแต่ง
ติดตั้งและเครื่ องใช้
สํานักงาน

ที่ดินและส่ วน
ปรับปรุ งที่ดิน

อาคารโรงงาน
และสํานักงาน

เครื่ องจักร
เครื่ องมือ และ
อุปกรณ์โรงงาน

1,627,704
-

2,051,890
187
6,400
-

18,839,042
8,403
86,094
(2,648)

200,930
5,366
3,049
(6,191)

104,646
100
(5,585)

637,620
146,073
(95,543)
(187,349)
-

23,461,832
160,129
(187,349)
(14,424)

1,627,704
615
1,628,319

2,058,477
334
745
2,059,556

18,930,891
76,873
105,705
(94,417)
19,019,052

203,154
28,194
1,143
(22,325)
210,166

99,161
52
(514)
98,699

500,801
274,535
(107,593)
(186,709)
481,034

23,420,188
380,603
(186,709)
(117,256)
23,496,826
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ยานพาหนะ

สิ นทรัพย์ระหว่าง
ก่อสร้างและติดตั้ง

รวม

หน่วย : พันบาท

หมายเหตุ
ค่ าเสื่อมราคาและขาดทุนจากการด้ อยค่ า
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
จําหน่าย
การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
จําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
มูลค่าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ภายใต้กรรมสิ ทธิ์ของกลุ่มบริ ษทั
ภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าซื้ อ
มูลค่าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ภายใต้กรรมสิ ทธิ์ของกลุ่มบริ ษทั
ภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าซื้ อ
รวม

เครื่ องจักร
เครื่ องมือ และ
อุปกรณ์โรงงาน

งบการเงินรวม
เครื่ องตกแต่ง
ติดตั้งและเครื่ องใช้
สํานักงาน

ที่ดินและส่ วน
ปรับปรุ งที่ดิน

อาคารโรงงาน
และสํานักงาน

655,125
512
655,637
363
656,000

1,627,245
49,586
1,676,831
42,783
1,719,614

8,754,733
413,375
(2,633)
9,165,475
418,692
(49,722)
9,534,445

175,436
11,785
(6,153)
181,068
12,646
(21,728)
171,986

85,512
8,163
(5,585)
88,090
6,152
(503)
93,739

19,000
19,000
19,000

11,298,051
483,421
(14,371)
19,000
11,786,101
480,636
(71,953)
12,194,784

972,067
972,067

381,646
381,646

9,519,386
246,030
9,765,416

22,086
22,086

8,017
3,054
11,071

481,801
481,801

11,385,003
249,084
11,634,087

972,319
972,319

339,942
339,942

9,475,224
9,383
9,484,607

38,180
38,180

4,960
4,960

462,034
462,034

11,292,659
9,383
11,302,042
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ยานพาหนะ

สิ นทรัพย์ระหว่าง
ก่อสร้างและติดตั้ง

รวม

หน่วย : พันบาท

หมายเหตุ
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
เพิม่ ขึ้น
โอน
โอนเป็ นต้นทุนสิ นค้าคงเหลือ
จําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
เพิม่ ขึ้น
โอน
โอนเป็ นต้นทุนสิ นค้าคงเหลือ
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เครื่ องจักร
เครื่ องตกแต่งติดตั้ง
เครื่ องมือ และ
และเครื่ องใช้
อุปกรณ์โรงงาน
สํานักงาน
ยานพาหนะ

ที่ดินและส่ วน
ปรับปรุ งที่ดิน

อาคารโรงงาน
และสํานักงาน

1,004,896
-

1,890,585
187
6,400
-

16,404,731
3,527
56,300
(1,982)

160,420
4,932
3,050
(5,226)

74,185
14
(4,209)

623,046
110,638
(65,750)
(187,349)
-

20,157,863
119,298
(187,349)
(11,417)

1,004,896
1,004,896

1,897,172
264
745
1,898,181

16,462,576
34,876
96,571
(28,438)
16,565,585

163,176
22,178
1,143
(16,160)
170,337

69,990
52
(514)
69,528

480,585
274,253
(98,459)
(186,709)
469,670

20,078,395
331,623
(186,709)
(45,112)
20,178,197
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สิ นทรัพย์ระหว่าง
ก่อสร้างและติดตั้ง

รวม

หน่วย : พันบาท

หมายเหตุ
ค่ าเสื่อมราคาและขาดทุนจากการด้ อยค่ า
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
จําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
จําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
มูลค่าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ภายใต้กรรมสิ ทธิ์ของกลุ่มบริ ษทั
ภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าซื้ อ
รวม
มูลค่าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ภายใต้กรรมสิ ทธิ์ของกลุ่มบริ ษทั
ภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าซื้ อ
รวม

ที่ดินและส่ วน
ปรับปรุ งที่ดิน

อาคารโรงงาน
และสํานักงาน

339,925
372
340,297
98
340,395

1,536,627
43,590
1,580,217
39,295
1,619,512

664,599
664,599

664,501
664,501

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เครื่ องจักร
เครื่ องตกแต่ง
เครื่ องมือ และ ติดตั้งและเครื่ องใช้
อุปกรณ์โรงงาน
สํานักงาน
ยานพาหนะ

สิ นทรัพย์ระหว่าง
ก่อสร้างและติดตั้ง

รวม

7,477,860
318,541
(1,968)
7,794,433
327,341
(12,288)
8,109,486

141,967
9,135
(5,196)
145,906
9,582
(15,960)
139,528

62,433
5,367
(4,209)
63,591
3,425
(503)
66,513

-

316,955
316,955

8,668,143
8,668,143

17,270
17,270

3,345
3,054
6,399

480,585
480,585

10,150,897
3,054
10,153,951

278,669
278,669

8,456,099
8,456,099

30,809
30,809

3,015
3,015

469,670
469,670

9,902,763
9,902,763
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9,558,812
377,005
(11,373)
9,924,444
379,741
(28,751)
10,275,434

ราคาทรัพย์สินของกลุ่มบริ ษทั ก่อนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซึ่ งได้คิดค่าเสื่ อมราคาเต็ม
จํานวนแล้ว แต่ยงั คงใช้งานจนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจาํ นวน 2,597.4 ล้านบาท (2559: จํานวน 2,514.1
ล้ านบาท)
ราคาทรัพย์สินของบริ ษทั ก่อนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซึ่ งได้คิดค่าเสื่ อมราคาเต็มจํานวน
แล้ว แต่ยงั คงใช้งานจนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจาํ นวน 2,068 ล้านบาท (2559: จํานวน 1,972 ล้ านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริ ษทั ได้บนั ทึกผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์เป็ นจํานวนเงิน 19 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ได้จดจํานอง/จํานําสิ นทรัพย์จาํ นวนประมาณ 9,428 ล้านบาท
และ 9,113 ล้านบาท ตามลําดับ (31 ธันวาคม 2559: จํานวน 9,733 ล้ านบาท และ 9,418 ล้ านบาท ตามลําดับ) เป็ น
หลักประกันเงินเบิ กเกิ นบัญ ชี ธนาคารเงิ นกูย้ ืมระยะสั้นและเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน หนังสื อ คํ้า
ประกันเพื่อคํ้าประกันไฟฟ้ า จัดตั้งทําเนี ยบท่าเรื อและโรงพักสิ นค้า ตามที่ อธิ บายไว้ในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินข้อ15, 18 และ 29
14

ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดงั นี้
หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม
หนีส้ ิ น

สิ นทรัพ ย์
รวม
การหักกลบรายการของภาษี
สิ นทรัพ ย์ (หนีส้ ิ น) ภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี

2560

2559

2560

2559

29,405
(11,552)
17,853

37,868
(12,201)
25,667

(72,955)
11,551
(61,404)

(102,631)
12,201
(90,430)

หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
หนีส้ ิ น

สิ นทรัพ ย์
2560
หนีส้ ิ นภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี

2559
-

50

-

2560

2559

(31,280)

(63,139)

รายการเคลื่อนไหวของสิ นทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหว่างปี มีดงั นี้
หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม
ณ วันที่
1 มกราคม 2560
สินทรั พย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ลูกหนี้การค้า
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสําหรับ
ผลประโยชน์พนักงาน
ยอดขาดทุนสะสมทางภาษียกไป
รวม
หนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสําหรับ
ผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
รวม

บันทึกเป็ น (รายจ่าย) / รายได้ใน
กําไรหรื อ กําไรขาดทุน
ณ วันที่
ขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น 31 ธันวาคม 2560

210
19
22
13,600

4
(19)
(22)
(3,436)

-

214
10,164

9,789
14,228
37,868

(3,194)
(1,796)
(8,463)

-

6,595
12,432
29,405

(312)
(93,360)

55
28,723

-

(257)
(64,637)

(6,342)
(2,617)
(102,631)

3,598
(2,700)
29,676

-

(2,744)
(5,317)
(72,955)
หน่วย : พันบาท

ณ วันที่
1 มกราคม 2560
หนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสําหรับ
ผลประโยชน์พนักงาน
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
บันทึกเป็ น (รายจ่าย) / รายได้ใน
กําไรหรื อ
กําไรขาดทุน
ณ วันที่
ขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น 31 ธันวาคม 2560

(60,395)

31,859

(2,744)
(63,139)

31,859

51

(28,536)
-

(2,744)
(31,280)

สิ นทรั พ ย์ภ าษี เงิ น ได้ ร อการตัด บั ญ ชี ที่ เกิ ด จากผลแตกต่ า งชั่ ว คราวที่ มิ ไ ด้ รั บ รู ้ ใ นงบการเงิ น ณ วัน ที่
31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีรายละเอียดดังนี้
หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินรวม
2560
2559
2560
2559
สินทรั พย์ ภาษีเงินได้
- ผลแตกต่างชัว่ คราว
- ยอดขาดทุนยกไป
สุ ทธิ

7,673,301
561,592
8,234,893

7,779,268
1,692,146
9,471,414

7,673,301
561,592
8,234,893

7,725,190
1,692,146
9,417,316

ขาดทุนทางภาษีของบริ ษทั ในประเทศไทยจะสิ้ นอายุในปี 2561 - 2566 ผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษีที่ยงั ไม่สิ้นอายุ
ตามกฎหมายเกี่ยวกับภาษีเงินได้ปัจจุบนั นั้น กลุ่มบริ ษทั ยังมิได้รับรู ้รายการดังกล่าวเป็ นสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการ
ตัดบัญชีเนื่ องจากยังไม่มีความเป็ นได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบริ ษทั จะมีกาํ ไรทางภาษีเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์ทาง
ภาษีหรื อมีการกลับรายการผลแตกต่างชัว่ คราวในอนาคต
15

เงินกู้ยืมระยะสั้ นจากสถาบันการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริ ษทั มีวงเงินสิ นเชื่อซึ่งยังไม่ได้เบิกใช้เป็ นจํานวนเงินรวม 102.9 ล้านบาท และไม่มี
วงเงินสิ นเชื่อสําหรับบริ ษทั (2559: สําหรั บกลุ่มบริ ษัทมี 57 ล้ านบาท และไม่ มวี งเงินสิ นเชื่ อสําหรั บบริ ษัท)
เงินกูย้ ืมระยะสั้นของบริ ษทั ท่าเรื อประจวบ จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยคํ้าประกันโดยการจดจํานองที่ดินพร้อม สิ่ ง
ปลูกสร้างที่มีอยูแ่ ล้วและ/หรื อที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของบริ ษทั ย่อย เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูย้ ืมระยะ
สั้นของบริ ษทั เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ ง จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยคํ้าประกันโดยการจํานองที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้าง
และการโอนสิ ทธิประโยชน์จากการเอาประกันภัยสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ย่อยดังกล่าว เงินฝากประจําของบริ ษทั ย่อย
ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 8 และ 13
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เจ้ าหนีก้ ารค้า
งบการเงินรวม
2560
2559
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กิจการอื่นๆ
รวม

43,737
2,989,319
3,033,056

36,221
2,208,083
2,244,304

หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
64,528
2,937,680
3,002,208

46,983
2,157,993
2,204,976

สิ นค้ าคงเหลื อภายใต้ สั ญ ญาซื้ อขายและการส่ งมอบกรรมสิ ทธิ์ สิ นค้ าและการบริ ห าร (Collateral Management
Agreement)
บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาซื้ อสิ นค้าคงเหลือภายใต้สัญญาซื้ อขายและการส่ งมอบกรรมสิ ทธิ์ สิ นค้าและการบริ หารกับ
บริ ษทั สองแห่ งในประเทศสิ งคโปร์และญี่ปุ่นภายใต้เงื่อนไขของสัญญาบริ ษทั จะต้องชําระเงินมัดจําบางส่วน และ
จะชําระเงินเต็มจํานวนเมื่อมีการเบิกสิ นค้าจากบริ ษทั ตัวแทนบริ ษทั ยังคงเหลือความเสี่ ยงและผลตอบแทนทั้งหมด
หรื อบางส่วนที่มีสาระสําคัญเกี่ยวกับสิ นค้าที่อยูภ่ ายใต้สญ
ั ญาดังกล่าว สิ นค้าคงเหลือจะถูกเก็บรักษา บริ หารจัดการ
ภายใต้การดูแลของบริ ษทั ตัวแทนที่ได้รับมอบหมายหน้าที่จากบริ ษทั ผูข้ าย บริ ษทั บันทึกรายการซื้อในบัญชีสินค้า
คงเหลือภายใต้สัญญาซื้ อขายและการส่ งมอบกรรมสิ ทธิ์สิ นค้าและการบริ หาร และเจ้าหนี้ การค้าภายใต้สัญญาซื้ อ
ขายและการส่ งมอบกรรมสิ ทธิ์สิ นค้าและการบริ หารแสดงไว้ในงบแสดงฐานะการเงิน
17

หนีส้ ิ นหมุนเวียนอื่น

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เจ้าหนี้อื่น
เงินรับล่วงหน้าจากการขายสิ นค้า
อื่นๆ
รวม

งบการเงินรวม
2560
2559

หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

118,470
50,541
291,195
52,843
513,049

110,809
34,855
283,929
33,616
463,209
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170,620
30,865
271,370
33,946
506,801

156,598
24,681
262,696
22,236
466,211
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หนีส้ ิ นภายใต้ แผนฟื้ นฟูกจิ การ

งบการเงินรวม
2560
2559
ส่ วนทีถ่ งึ กําหนดชําระใน 1 ปี
เจ้าหนี้อื่น
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ประมาณการหนี้สินภายใต้สญ
ั ญาคํ้าประกัน
ส่ วนทีไ่ ม่ หมุนเวียน
เจ้าหนี้อื่น
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ประมาณการหนี้สินภายใต้สญ
ั ญาคํ้าประกัน

ดอกเบี้ยค้างจ่าย
รวมหนีส้ ินภายใต้ แผนฟื้ นฟูกจิ การ

หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

60,632
1,038,619
498,485
1,597,736

73,450
1,013,619
455,667
1,542,736

60,632
1,038,619
498,485
1,597,736

73,450
1,013,619
455,667
1,542,736

1,853,026
23,319,835
25,476,910
50,649,771
52,247,507
8,277,827
60,525,334

1,910,854
24,599,427
28,489,629
54,999,910
56,542,646
7,617,098
64,159,744

1,853,026
23,319,835
25,476,910
50,649,771
52,247,507
8,277,827
60,525,334

1,910,854
24,599,427
28,489,629
54,999,910
56,542,646
7,617,098
64,159,744

รายการเคลื่อนไหวของหนี้สินภายใต้แผนฟื้ นฟูกิจการสําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีดงั นี้
หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
จ่ายชําระคืน

56,542,646
(2,477,199)
(1,817,940)
52,247,507

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

หนี้สินภายใต้แผนฟื้ นฟูกิจการส่ วนที่มีหลักประกัน รายละเอียดของหลักประกันที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ตามที่
กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 13
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ในปี 2558 ผูใ้ ห้กูย้ ืมรายใหญ่ได้เรี ยกร้องการชําระเงินโดยทันที จากยอดเงินกูย้ ืมคงเหลือจํานวน 788 ล้านเหรี ยญ
สหรัฐ และ 1 ล้านปอนด์สเตอร์ ลิง ตามลําดับ (เที ยบเท่ ากับ 28,384 ล้านบาท และ 46 ล้านบาท ตามลําดับ) และ
ยอดเงินบาทจํานวน 1.6 ล้านบาทกับบริ ษทั สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จํากัด และในเวลาต่อมาผูใ้ ห้กยู้ ืมรายใหญ่ยงั
ขอให้บริ ษทั รับผิดชอบต่อมูลหนี้ในฐานะผูค้ ้ าํ ประกันเงินกูย้ มื
มี ผลให้บริ ษทั ไม่สามารถดํารงอัตราส่ วนทางการเงิน และไม่ได้จ่ายชําระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยที่ ถึงกําหนดจ่าย
ชําระกับธนาคาร โดยผูใ้ ห้กรู้ ายใหญ่ของบริ ษทั ได้เรี ยกร้องการชําระเงินกูย้ ืมทั้งหมดในทันที เหตุการณ์ดงั กล่าวเป็ น
เหตุให้คณะกรรมการบริ ษทั อนุ มตั ิให้บริ ษทั ยื่นความจํานงเพื่อขอฟื้ นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลางเมื่ อวันที่ 1
ตุลาคม 2558 อันเป็ นผลมาจากแผนฟื้ นฟูกิจการที่ได้รับอนุมตั ิจากศาลล้มละลายกลางเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 เงิน
กูย้ ืมระยะยาวทั้งหมดจากสถาบันการเงิน ประมาณการหนี้ สินจากการเป็ นผูค้ ้ าํ ประกัน และเจ้าหนี้ อื่นภายใต้แผน
ฟื้ นฟูกิจการรวมเป็ นส่ วนหนึ่ งของแผนฟื้ นฟูกิจการ (ดูหมายเหตุข้อ20) ทั้งนี้ การจัดประเภทของเงินกูย้ ืม ประมาณ
การหนี้สิน เจ้าหนี้อื่นและดอกเบี้ยค้างจ่ายภายใต้แผนฟื้ นฟูกิจการ เป็ นไปตามแผนการชําระหนี้ที่ระบุในแผนฟื้ นฟู
กิจการ
ยอดหนี้สินตามแผนฟื้ นฟูกิจการ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 จัดตามประเภทสกุลเงินตรา ได้ดงั นี้

สกุลเงินบาท
สกุลเงินเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
สกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิง
รวม

งบการเงินรวม
2560
2559
26,731,983
25,070,775
25,515,524
31,425,634
46,237
52,247,507
56,542,646
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หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
26,731,983
25,070,775
25,515,524
31,425,634
46,237
52,247,507
56,542,646
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ประมาณการหนีส้ ิ นไม่หมุนเวีย นสํ าหรับผลประโยชน์ พนักงาน
งบการเงินรวม
2560
2559
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ประมาณการหนีส้ ิ นในงบแสดงฐานะการเงินสํ าหรับ
เงินชดเชยตามกฎหมาย
179,590
12,429
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
192,019
รวม
สําหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รับรู้ในกําไรหรื อขาดทุน
เงินชดเชยตามกฎหมาย
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
รวม

15,371
5,174
20,545

หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

169,738
8,834
178,572

150,452
8,595
159,047

138,405
9,060
147,465

21,699
2,376
24,075

11,969
4,729
16,698

17,972
1,717
19,689

-

(29,680)

รับรู้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
กําไรจากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์
-

พนักงานที่กาํ หนดไว้

(46,787)

เงินชดเชยตามกฎหมาย
กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั จัดการโครงการบําเหน็จบํานาญพนักงานตามข้อกําหนดของพระราชบัญญัติคุม้ ครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541 ในการให้ผลประโยชน์เมื่อเกษียณแก่พนักงานตามสิ ทธิ และอายุงาน
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การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปั จจุบนั ของประมาณการหนี้ สินสําหรับผลประโยชน์พนักงานสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2560 และ 2559 แสดงดังตารางได้ดงั นี้
หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินรวม
2560
2559
2560
2559
ประมาณการหนี้สินสําหรับผลประโยชน์
พนักงาน ณ วันที่ 1 มกราคม
178,572
211,276
147,465
160,395
รั บรู้ในกําไรขาดทุน
ต้นทุนบริ การปั จจุบนั และดอกเบี้ย
20,545
24,075
16,698
19,689
รั บรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
กําไรจากการประมาณตามหลัก
(46,787)
(29,680)
คณิตศาสตร์ประกันภัยที่รับรู ้ในระหว่างปี
อื่นๆ
(9,992)
(5,116)
(2,939)
ผลประโยชน์จ่ายโดยโครงการ
(7,098)
ประมาณการหนีส้ ิ นสํ าหรับผลประโยชน์
พนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
192,019
178,572
159,047
147,465

กําไรและขาดทุนจากการกําไรจากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานที่กาํ หนดไว้ที่รับรู ้ในกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น เกิดขึ้นจาก
หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินรวม
2560
2559
2560
2559
สมมติฐานประชากร
(52,553)
(50,958)
สมมติฐานทางการเงิน
การปรับปรุ งจากประสบการณ์
รวม

-
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21,298
(15,532)
(46,787)

-

21,368
(90)
(29,680)

ข้ อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย
ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย ณ วันที่รายงาน (แสดงโดยวิธีถวั เฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก)
ได้แก่
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินรวม
2560
2559
2560
2559
อัตราคิดลด (ร้ อยละ)
การเพิม่ ขึ้นของเงินเดือนในอนาคต (ร้ อยละ)

3.03 - 3.20
5.59 - 6.64

3.03 - 3.20
5.59 - 6.64

3.03
6.59

3.03
6.59

ข้อสมมติฐานเกี่ยวกับอัตรามรณะในอนาคตถือตามข้อมูลทางสถิติที่เผยแพร่ ทวั่ ไปและตารางมรณะ
การวิเคราะห์ ความอ่ อนไหว
การเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติ ฐานที่เกี่ ยวข้องในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที่อาจ
เป็ นไปได้อย่างสมเหตุสมผล ณ วันที่รายงาน โดยถือว่าข้อสมมติฐานอื่นๆ คงที่ จะมีผลกระทบต่อประมาณการ
หนี้สินสําหรับผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้เป็ นจํานวนเงินดังต่อไปนี้
งบการเงินรวม
เพิม่ ขึ้น
ลดลง
ประมาณการหนีส้ ิ นสํ าหรับผลประโยชน์
พนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
อัตราคิดลด (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.5)
การเพิม่ ขึ้นของเงินเดือนในอนาคต
(เปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.5)
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน
(เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)

หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิม่ ขึ้น
ลดลง

(6,305)

6,696

(5,304)

5,629

6,356

(6,000)

5,306

(5,041)

(14,670)

16,556

(12,239)

13,794

แม้ว่าการวิเคราะห์น้ ี ไม่ได้คาํ นึ งการกระจายตัวแบบเต็มรู ปแบบของกระแสเงินสดที่คาดหวังภายใต้โครงการ
ดังกล่าว แต่ได้แสดงประมาณการความอ่อนไหวของข้อสมมติฐานต่างๆ
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แผนฟื้ นฟูกจิ การ
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558 คณะกรรมการบริ ษทั ได้อนุ มตั ิให้บริ ษทั ยื่นคําร้องเพื่อขอฟื้ นฟูกิจการต่อศาลล้มละลาย
กลาง ต่อมาวันที่ 10 มีนาคม 2559 ศาลล้มละลายกลางได้มีคาํ สัง่ ให้บริ ษทั ฟื้ นฟูกิจการและตั้งบริ ษทั เป็ นผูท้ าํ แผน
ฟื้ นฟูกิจการ (“ผูท้ าํ แผน”) โดยได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559
ณ วันที่ 15 กันยายน 2559 เจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ได้จดั ประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณาแผน และที่ประชุมเจ้าหนี้ได้
มีมติพิเศษยอมรับแผนฟื้ นฟูกิจการ (“แผน”) และมีมติต้ งั เจ้าหนี้ จาํ นวน 3 รายประกอบด้วย ธนาคารไทยพาณิ ชย์
ธนาคารกรุ งไทยและธนาคารทิสโก้เป็ นกรรมการเจ้าหนี้
ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2559 ศาลล้มละลายกลางได้มีคาํ สั่งเห็นชอบด้วยแผน ซึ่ งแผนกําหนดให้บริ ษทั เป็ นผูบ้ ริ หาร
แผน
เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 เจ้าหนี้ รายหนึ่ งได้ยื่นอุทธรณ์คาํ สั่งเห็นชอบด้วยแผนฟื้ นฟูกิจการต่อศาลล้มละลาย
กลาง โดยศาลล้มละลายกลางได้นาํ ส่ งอุทธรณ์ต่อยังศาลอุทธรณ์คดีชาํ นัญพิเศษเพื่อพิจารณารับอุทธรณ์หรื อไม่
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ยังไม่ทราบผล
สาระสําคัญของแผนฟื้ นฟูกิจการที่ศาลล้มละลายกลางได้มีคาํ สัง่ เห็นชอบด้วย มีดงั นี้
1. การจัดกลุ่มเจ้ าหนี้
ในแผนฟื้ นฟูกิจการได้จดั แบ่งกลุ่มเจ้าหนี้ที่ยื่นคําร้องขอรับชําระหนี้ออกเป็ นกลุ่มรวม 13 กลุ่ม แบ่งเป็ นภาระ
หนี้เงินบาทจํานวน 33,849.9 ล้านบาท และเป็ นเงินตราต่างประเทศสกุลเงินเหรี ยญสหรัฐจํานวน 990.9 ล้าน
เหรี ยญสหรัฐ สกุลเงินปอนด์สเตอร์ ลิงจํานวน 4.6 ล้านปอนด์สเตอร์ ลิง และสกุลเงินยูโรจํานวน 0.1 ล้านยูโร
(คิดคํานวณเป็ นสกุลเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ ศาลมี คาํ สั่งให้ฟ้ื นฟูกิจการ วันที่ 10 มี นาคม
2559 ซึ่ งในวัน ดังกล่าวอัตราแลกเปลี่ ยน 1 เหรี ยญสหรัฐ เท่ ากับ 35.4546 บาท 1 ปอนด์ส เตอร์ ลิง เท่ ากับ
50.5173 บาท และ 1 ยูโร เท่ากับ 39.0923 บาท รวมเป็ นจํานวน 69,220.2 ล้านบาท) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
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เจ้ าหนี้
กลุ่มที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

กลุ่มเจ้ าหนี้
เจ้าหนี้มีประกัน
เจ้าหนี้สถาบันการเงิน ในภาระหนี้ส่วนที่เกินกว่า
มูลค่าหลักประกัน
เจ้าหนี้สถาบันการเงินซึ่งเป็ นเจ้าหนี้ร่วมตาม
สัญญาปรับโครงสร้างหนี้
เจ้าหนี้ภาระคํ้าประกันการชําระหนี้เงินกู้
เจ้าหนี้ผจู ้ าํ หน่ายวัตถุดิบหลัก
เจ้าหนี้หน่วยงานราชการและภาครัฐ
เจ้าหนี้ที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั ฯ
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้ตามสัญญาคํ้าประกันร่ วม
เจ้าหนี้ภาระคํ้าประกันความเสี ยหายในอนาคต
เจ้าหนี้ค่าปรับและหรื อค่าเสี ยหายจากการไม่
ปฏิบตั ิตามสัญญา
เจ้าหนี้ค่าธรรมเนียมในการให้บริ การตามสัญญา
ว่าจ้างที่ปรึ กษา
เจ้าหนี้ผอู ้ อกหนังสื อคํ้าประกัน
รวม

ยอดหนีร้ วมเทียบเท่ าสกุลเงินบาท (พันบาท)
เงินต้ น
ดอกเบีย้
รวม
9,780,633
8,764
9,789,397
12,468,299
2,271,120 14,739,419
3,968,607

526,228

4,494,835

28,006,355
1,592,058
177,397
872,574
15,110
3,545,460
1,185,026
279,391

1,865,495
172,264
204,022
587
387
224,786
-

29,871,850
1,764,322
381,419
873,161
15,497
3,770,246
1,185,026
279,391

1,927,893

21,251

1,949,144

105,562
63,924,365

925
5,295,829

106,487
69,220,194

หมายเหตุ : เจ้าหนี้ ทุกรายที่ยื่นขอรับชําระหนี้ในการฟื้ นฟูกิจการต่อเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์จะได้รับชําระ
หนี้ ตามแผนนี้ภายใต้ขอ้ กําหนดและเงื่อนไขที่กาํ หนดไว้ในแผนก็ต่อเมื่อเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์หรื อศาล
ล้มละลาย หรื อศาลฎีกา (แล้วแต่กรณี) มีคาํ สัง่ ถึงที่สุดให้ได้รับชําระหนี้
2. การปรับโครงสร้ างทุน
ณ วันที่ศาลมีคาํ สั่งให้ฟ้ื นฟูกิจการ บริ ษทั มีทุนจดทะเบียนจํานวน 50,263.7 ล้านบาท แบ่งออกเป็ นหุ ้นสามัญ
จํานวน 50,263.7 ล้านหุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยเป็ นทุนชําระแล้วจํานวน 32,166.3 ล้านบาท และ
เป็ นทุ น ที่ ยงั มิ ได้เรี ย กชําระจํานวน 18,097.4 ล้านบาท ซึ่ งผูบ้ ริ หารแผนจะดําเนิ น การปรั บ โครงสร้ างทุ น
ดังกล่าวตามลําดับ ดังนี้
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2.1 การลดทุนจดทะเบียนที่ยงั มิไ ด้ จัดสรร
ภายใน 90 วันนับจากวันที่ศาลมีคาํ สั่งเห็ นชอบด้วยแผน ดําเนิ นการลดทุนจดทะเบียนที่ยงั มิได้จดั สรร
ของบริ ษ ทั โดยวิธีก ารลดหุ ้นที่ ยงั ไม่ ได้เรี ยกชําระจํานวน 18,097.4 ล้านหุ ้น จะทําให้บ ริ ษ ทั มี ทุ นจด
ทะเบียนและทุนชําระแล้วจํานวน 32,166.3 ล้านบาท แบ่งออกเป็ นหุ ้นสามัญจํานวน 32,166.3 ล้านหุ ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท
2.2 การลดทุนจดทะเบียนโดยการลดจํานวนหุ้น
ภายใน 90 วันนับจากวันที่ศาลมีคาํ สัง่ เห็นชอบด้วยแผน ดําเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จากทุน
จดทะเบียน 32,166.3 ล้านบาท เป็ นทุนจดทะเบียนจํานวนประมาณ 1,109 ล้านบาท โดยการลดจํานวน
หุ ้นสามัญของบริ ษทั ในสัดส่ วนจํานวนหุ ้นของผูถ้ ือหุ ้นเดิ มประมาณ 29 หุ ้น เป็ น 1 หุ ้น ภายหลังการ
ดําเนิ นการดังกล่าว บริ ษทั จะมีทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้วจํานวนประมาณ 1,109 ล้านบาท แบ่ง
ออกเป็ นหุน้ สามัญจํานวนประมาณ 1,109 ล้านหุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท
2.3 การเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อทําการแปลงหนีเ้ ป็ นทุน ครั้ งที่ 1
ภายใน 90 วันนับจากวันที่ศาลมีคาํ สัง่ เห็นชอบด้วยแผน ดําเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนและเพิ่มทุนชําระ
แล้วของบริ ษทั อี กจํานวน 10,000 ล้านบาทโดยการออกหุ ้นสามัญเพิ่มทุ นอีกจํานวน 10,000 ล้านหุ ้น
เพื่อรองรับการแปลงหนี้เป็ นทุนให้กบั เจ้าหนี้กลุ่มที่ 2 และหรื อกลุ่มที่ 3 และหรื อกลุ่มที่ 4 ตามเงื่อนไขที่
กําหนดไว้ในแผน ในราคาแปลงหนี้ เป็ นทุนหุ ้นละ 0.05 บาท ต่อ 1 หุ ้น ภายหลังการดําเนิ นการดังกล่าว
บริ ษทั จะมีทุนจดทะเบียนจํานวนประมาณ 11,109 ล้านบาท แบ่งเป็ นหุน้ สามัญที่ออกและเรี ยกชําระแล้ว
จํานวนประมาณ 11,109 ล้านหุ ้น มู ลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ทั้งนี้ สามารถขยายระยะเวลาในการ
ดําเนิ น การลดทุ น จดทะเบี ย นที่ ยงั มิ ได้จดั สรร ลดทุ น จดทะเบี ย นโดยลดจํานวนหุ ้น และเพิ่ม ทุ น จด
ทะเบียนเพื่อทําการแปลงหนี้เป็ นทุน ครั้งที่ 1 ดังกล่าวข้างต้นออกไปได้อีกไม่เกิน 90 วัน
2.4 การเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อทําการแปลงหนีเ้ ป็ นทุน ครั้ งที่ 2
ภายหลังจากดําเนิ นการเพิ่มทุนจดทะเบี ยนเพื่อทําการแปลงหนี้ เป็ นทุ น ครั้งที่ 1 แล้วเสร็ จ ในกรณี ที่
เจ้าหนี้ ที่อาจได้รับการแปลงหนี้เป็ นทุนครั้งที่ 2 จะได้รับชําระหนี้ดว้ ยหุน้ สามัญของบริ ษทั ตามเงื่อนไข
ที่ กาํ หนดไว้ในแผน ผูบ้ ริ หารแผนมี ห น้าที่ ดาํ เนิ น การเพิ่ม ทุ น จดทะเบี ยนและเพิ่ม ทุ นชําระแล้วของ
บริ ษทั โดยการออกหุ ้นสามัญเพิ่มทุน มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทในจํานวนที่เพียงพอ เพื่อรองรับการ
แปลงหนี้เป็ นทุนให้กบั เจ้าหนี้ที่อาจได้รับการแปลงหนี้เป็ นทุนครั้งที่ 2 ทุกราย โดยให้ใช้ราคาแปลงหนี้
เป็ นทุนที่ราคาตลาดต่อหุ ้น (ราคาตลาดในวันที่เจ้าหนี้ ได้แจ้งความประสงค์เสนอขอแปลงหนี้ เป็ นทุน
ดังกล่าว กรณี ไม่มีราคาตลาดให้ใช้ราคาแปลงหนี้เป็ นทุนที่ 0.05 บาท ต่อหุ ้น) ในการจัดสรรหุ ้นสามัญ
เพิ่มทุนเพื่อชําระหนี้ ให้แก่เจ้าหนี้ ดงั กล่าวข้างต้น บริ ษทั สามารถพิจารณาจดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแล้ว
ดังกล่าวภายในครั้งเดียวหรื อหลายครั้ง
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2.5 การเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อทําการแปลงหนีเ้ ป็ นทุนให้ กับเจ้ าหนีก้ ลุ่มที่ 7 กลุ่มที่ 9 และกลุ่มที่ 12
ภายใต้หลักการชําระหนี้ ของเจ้าหนี้ ตามแผนนี้ ผูบ้ ริ หารแผนมีหน้าที่ดาํ เนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนและ
เพิ่มทุนชําระแล้วของบริ ษทั โดยการออกหุ ้นสามัญเพิ่มทุน มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการ
แปลงหนี้เป็ นทุนให้กบั เจ้าหนี้กลุ่มที่ 7 กลุ่มที่ 9 และกลุ่มที่ 12 ของแผน ในราคาแปลงหนี้เป็ นทุนหุน้ ละ
0.05 บาท ต่อ 1 หุ ้น ตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนดไว้ในแผน ในการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อชําระหนี้
ให้แก่เจ้าหนี้ ดงั กล่าวข้างต้น บริ ษทั สามารถพิจารณาจดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแล้วดังกล่าวภายในครั้ง
เดียวหรื อหลายครั้ง
3. การชําระหนีต้ ามกลุ่มของเจ้ าหนี้
3.1 เจ้ าหนีก้ ลุ่มที่ 1 (เจ้ าหนีม้ ปี ระกัน)
3.1.1 ภาระหนี้ เงินต้นคงค้างจํานวน 9,780.6 ล้านบาท จะได้รับชําระจากกระแสเงินสดเพื่อการชําระหนี้
และ/หรื อ กระแสเงินสดส่ วนเกิ น โดยเจ้าหนี้ จะได้รับการผ่อนชําระหนี้ ดงั กล่าวเป็ นรายเดือน รวม
144 เดือน (เริ่ มนับเดือนถัดจากเดือนที่ศาลมีคาํ สัง่ เห็นชอบด้วยแผนเป็ นเดือนที่ 1)
3.1.2 (ก) นับถัดจากวันที่ศาลมีคาํ สั่งให้ฟ้ื นฟูกิจการจนถึงวันที่ศาลมีคาํ สั่งเห็นชอบด้วยแผน เจ้าหนี้กลุ่มที่
1 จะได้รับดอกเบี้ยระหว่างกาลจากเงินต้นคงค้างดังกล่าว ในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยให้ต้ งั พัก
ไว้เพือ่ รอการชําระในเดือนที่ 144
(ข) นับ ถัด จากวัน ที่ ศ าลมี ค าํ สั่งเห็ น ชอบด้ว ยแผนเป็ นต้น ไป จนกว่าจะได้รั บ ชําระหนี้ ครบถ้วน
เจ้าหนี้ กลุ่มที่ 1 จะได้รับดอกเบี้ยใหม่จากเงินต้นคงค้างดังกล่าว ในอัตรา MLR ต่อปี โดยเจ้าหนี้
จะได้รับ ชําระดอกเบี้ ย ในอัต ราร้ อ ยละ 0.5 ต่ อ ปี สําหรั บ ดอกเบี้ ย ตั้งพัก ซึ่ งเป็ นส่ ว นต่ างของ
ดอกเบี้ยใหม่และดอกเบี้ยที่ชาํ ระจริ งให้รอการชําระในเดือนที่ 144
3.1.3 ในกรณี ที่บริ ษทั ได้ทาํ การแปลงหนี้ เป็ นทุนครั้งที่ 2 ให้กบั เจ้าหนี้ เจ้าหนี้ กลุ่มนี้จะได้รับชําระดอกเบี้ย
นับถัดจากวันที่มีการแปลงหนี้ เป็ นทุนครั้งที่ 2 เป็ นต้นไป จนกว่าจะได้รับชําระหนี้ครบถ้วน ในอัตรา
MLR ต่อปี
3.1.4 เมื่อเจ้าหนี้กลุ่มที่ 1 ได้รับชําระหนี้เงินต้นครบถ้วนตามที่กาํ หนดไว้ในแผน รวมถึงกรณี ที่เจ้าหนี้ได้รับ
ชําระหนี้ ก่อนกําหนดทั้งจํานวน หรื อบริ ษทั ได้ทาํ การแปลงหนี้ เป็ นทุน ครั้งที่ 2 ให้กบั เจ้าหนี้ ที่อาจ
ได้รั บ การแปลงหนี้ เป็ นทุ น ครั้ งที่ 2 แล้ว เจ้าหนี้ กลุ่ ม นี้ ตกลงจะลดหนี้ ดอกเบี้ ยระหว่างกาลและ
ดอกเบี้ยตั้งพักในอัตราร้อยละ 50 ของดอกเบี้ยระหว่างกาลและดอกเบี้ยตั้งพักดังกล่าว
3.1.5 สําหรับดอกเบี้ยคงค้างจํานวน 8.8 ล้านบาท ดอกเบี้ยระหว่างกาลส่ วนที่เหลือ และดอกเบี้ยตั้งพักส่ วน
ที่เหลือจากข้อ 3.1.4 เจ้าหนี้กลุ่มที่ 1 จะได้รับชําระคืนในเดือนที่ 144 เว้นแต่ ในกรณี ที่บริ ษทั ได้ชาํ ระ
คืนหนี้เงินต้นให้เจ้าหนี้ กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ 3 กลุ่มที่ 4 และกลุ่มที่ 5 ครบถ้วนแล้วในปี ใด บริ ษทั จะชําระ
หนี้ดอกเบี้ยคงค้าง ดอกเบี้ยระหว่างกาลส่ วนที่เหลือ และดอกเบี้ยตั้งพักส่ วนที่เหลือ ให้เจ้าหนี้ กลุ่มที่
1 ภายในปี ดังกล่าว
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3.1.6 นอกจากนี้ ในระหว่างการชําระหนี้ ตามแผน เจ้าหนี้ กลุ่มที่ 1 ซึ่ งมีหุ้นที่เป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของบริ ษทั เป็ น
หลักประกัน สามารถเลือกรับชําระหนี้ดว้ ยวิธีการโอนหุ ้นชําระหนี้ เงินต้นคงค้างและดอกเบี้ยคงค้าง
ทั้งจํานวนได้ โดยเจ้าหนี้ รายดังกล่าวยิน ยอมลดหนี้ ดอกเบี้ ย ระหว่างกาล และดอกเบี้ ยตั้งพัก ทั้ง
จํานวนให้ทนั ทีในวันที่ได้ทาํ การโอนหุน้ ชําระหนี้ให้กบั เจ้าหนี้แล้ว
3.2 เจ้ าหนีก้ ลุ่มที่ 2, 3, 4 และ 5
3.2.1 เจ้าหนี้กลุ่มที่ 2 (เจ้าหนี้ สถาบันการเงิน ในภาระหนี้ส่วนที่เกินกว่ามูลค่าหลักประกัน) ภาระหนี้เงินต้น
คงค้างจํานวน 2,319.2 ล้านบาท จะได้รับชําระจากกระแสเงินสดเพื่อการชําระหนี้ และ/หรื อ กระแส
เงินสดส่ วนเกิ น โดยเจ้าหนี้ จะได้รับการผ่อนชําระหนี้ เงินต้นดังกล่าวเป็ นรายเดือน รวม 144 เดือน
(เริ่ มนับเดือนถัดจากเดือนที่ศาลมีคาํ สั่งเห็นชอบด้วยแผนเป็ นเดือนที่ 1) และหนี้เงินต้นคงค้างจํานวน
10,149.1 ล้านบาท จะได้รับชําระภายในเดื อนที่ 144 จากเงินเพิ่มทุนและหรื อเงินกูใ้ หม่ (Refinance)
และหรื อกระแสเงินสดส่ วนเกิน
3.2.2 เจ้าหนี้กลุ่มที่ 3 (เจ้าหนี้สถาบันการเงินซึ่งเป็ นเจ้าหนี้ ร่วมตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้) ภาระหนี้เงิน
ต้นคงค้างจํานวน 722.6 ล้านบาท จะได้รับชําระจากกระแสเงินสดเพื่อการชําระหนี้ และ/หรื อ กระแส
เงินสดส่ วนเกิ น โดยเจ้าหนี้ จะได้รับการผ่อนชําระหนี้ เงินต้นดังกล่าวเป็ นรายเดือน รวม 144 เดือน
(เริ่ มนับเดือนถัดจากเดือนที่ศาลมีคาํ สั่งเห็นชอบด้วยแผนเป็ นเดือนที่ 1) และหนี้เงินต้นคงค้างจํานวน
3,246.0 ล้านบาท จะได้รับชําระภายในเดื อนที่ 144 จากเงินเพิ่มทุ นและหรื อเงินกูใ้ หม่ (Refinance)
และหรื อกระแสเงินสดส่ วนเกิน
3.2.3 เจ้าหนี้กลุ่มที่ 4 (เจ้าหนี้ภาระคํ้าประกันการชําระหนี้เงินกู)้ ภาระหนี้เงินต้นคงค้างจํานวน 5,209.4 ล้าน
บาท จะได้รับชําระจากกระแสเงินสดเพื่อการชําระหนี้ และ/หรื อ กระแสเงินสดส่ วนเกิน โดยเจ้าหนี้
จะได้รับการผ่อนชําระหนี้ เงินต้นดังกล่าวเป็ นรายเดือน รวม 144 เดือน (เริ่ มนับเดือนถัดจากเดือนที่
ศาลมีคาํ สัง่ เห็นชอบด้วยแผนเป็ นเดือนที่ 1) และหนี้เงินต้นคงค้างจํานวน 22,796.9 ล้านบาท จะได้รับ
ชําระภายในเดื อนที่ 144 จากเงิ น เพิ่ ม ทุ นและหรื อ เงิ นกู้ใ หม่ (Refinance) และหรื อกระแสเงิ นสด
ส่วนเกิน
3.2.4 เจ้าหนี้กลุ่มที่ 5 (เจ้าหนี้ผจู ้ าํ หน่ายวัตถุดิบหลัก)ภาระหนี้เงินต้นคงค้างจํานวน 291.7 ล้านบาท จะได้รับ
ชําระจากกระแสเงินสดเพื่อการชําระหนี้ และ/หรื อ กระแสเงินสดส่ วนเกิน โดยเจ้าหนี้ จะได้รับการ
ผ่อนชําระหนี้ เงินต้นดังกล่าวเป็ นรายเดือน รวม 144 เดื อน (เริ่ มนับเดื อนถัดจากเดือนที่ ศาลมีคาํ สั่ง
เห็นชอบด้วยแผนเป็ นเดือนที่ 1) และหนี้เงินต้นคงค้างจํานวน 1,300.3 ล้านบาท จะได้รับชําระภายใน
เดื อนที่ 144 จากเงิ นเพิ่ม ทุ นและหรื อเงินกู้ใหม่ (Refinance) และหรื อกระแสเงิ นสดส่ วนเกิ น ทั้งนี้
หากเจ้าหนี้ กลุ่มที่ 5 มีภาระหนี้ คา้ งชําระอยู่กบั บริ ษทั ให้ผูบ้ ริ หารแผนหักกลบลบหนี้ กบั จํานวนหนี้
ดังกล่าวก่อนทําการชําระหนี้
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3.2.5 นับถัดจากวันที่ศาลมีคาํ สัง่ ให้ฟ้ื นฟูกิจการจนถึงวันที่ศาลมีคาํ สัง่ เห็นชอบด้วยแผน เจ้าหนี้กลุ่ม ที่ 2, 3,
4 และ 5 จะได้รับดอกเบี้ยระหว่างกาลจากเงินต้นคงค้างดังกล่าว โดยดอกเบี้ยดังกล่าว ให้ต้งั พักไว้เพื่อ
รอการชําระในเดื อนที่ 144 และนับถัดจากวันที่ศาลมี คาํ สั่งเห็นชอบด้วยแผนเป็ นต้นไป จนกว่าจะ
ได้รับชําระหนี้ครบถ้วน เจ้าหนี้ กลุ่มที่ 2, 3, 4 และ 5 จะได้รับดอกเบี้ย ใหม่จากเงินต้นคงค้างดังกล่าว
ดังนี้
เดือนที่ 1 – เดือนที่ 60 ร้อยละ 1.00 ต่อปี
เดือนที่ 61 – เดือนที่ 84 ร้อยละ 1.75 ต่อปี
เดือนที่ 85 – เดือนที่ 96 ร้อยละ 2.00 ต่อปี
เดือนที่ 97 – เดือนที่ 108 ร้อยละ 2.25 ต่อปี
เดือนที่ 109 – เดือนที่ 120 ร้อยละ 2.50 ต่อปี
เดือนที่ 121 – เดือนที่ 144 ร้อยละ 2.75 ต่อปี
ทั้งนี้ เจ้าหนี้ จะได้รับชําระดอกเบี้ยในอัตราร้ อยละ 0.1 ต่อปี สําหรับดอกเบี้ยตั้งพักซึ่ งเป็ นส่ วนต่าง
ของดอกเบี้ยใหม่และดอกเบี้ยที่ชาํ ระจริ งให้รอการชําระในเดือนที่ 144
3.2.6 เจ้าหนี้ กลุ่มที่ 2 และ 4 จะได้รับชําระหนี้ เงินต้นคงค้างบางส่ วนด้วยหุ ้นสามัญของบริ ษทั และเจ้าหนี้
กลุ่มที่ 3 มีสิทธิ ที่จะเลือกรับชําระหนี้ เงินต้นบางส่ วนด้วยหุ ้นสามัญของบริ ษทั ด้วยการแปลงหนี้ เป็ น
ทุนครั้งที่ 1 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาํ หนดไว้ในแผน
3.2.7 เจ้าหนี้กลุ่มที่ 2, 3, 4 และ 5 มีสิทธิ แจ้งให้บริ ษทั ทราบว่าประสงค์จะรับชําระหนี้เงินต้น ด้วยหุน้ สามัญ
ของบริ ษทั โดยการแปลงหนี้เป็ นทุนครั้งที่ 2 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาํ หนดไว้ในแผน
3.2.8 ในกรณี ที่บริ ษทั ได้ทาํ การแปลงหนี้ เป็ นทุนครั้งที่ 2 ให้กบั เจ้าหนี้แล้ว หากยังมีเงินต้นคงค้างเหลืออยู่
ให้คิดคํานวณดอกเบี้ยและจ่ายชําระดอกเบี้ย นับถัดจากวันที่มีการแปลงหนี้เป็ นทุนครั้งที่ 2 เป็ นต้นไป
ในอัตรา MLR ต่อปี สําหรับ เจ้าหนี้ กลุ่มที่ 2, 3 และ 5 และในอัตรา LIBOR บวก 4.5 ต่อปี สําหรับ
เจ้าหนี้กลุ่มที่ 4 จนกว่าเจ้าหนี้จะได้รับชําระหนี้เงินต้นครบถ้วน
3.2.9 เจ้าหนี้ กลุ่มที่ 2, 3, 4 และ 5 ยินยอมลดหนี้ ดอกเบี้ ยคงค้างจํานวน 2,271.1 ล้านบาท 526.2 ล้านบาท
1,865.5 ล้านบาท และ 172.3 ล้านบาท ตามลําดับ รวมถึงดอกเบี้ยระหว่างกาล และดอกเบี้ยตั้งพัก ทั้ง
จํานวน ในกรณี ที่ได้รับชําระหนี้ เงินต้นครบถ้วนตามที่กาํ หนดไว้ในแผน รวมถึงกรณี ที่เจ้าหนี้ ได้รับ
ชําระหนี้ก่อนกําหนดทั้งจํานวน หรื อได้รับการแปลงหนี้เป็ น ทุนครั้งที่ 2 ตาม หลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่กาํ หนดไว้ในแผนแล้ว
3.2.10 เนื่ องจากภาระหนี้ ในเจ้าหนี้กลุ่มที่ 4 ใช้สิทธิ เรี ยกร้องต่อบริ ษทั ในฐานะผูค้ ้ าํ ประกันการชําระหนี้ของ
บริ ษ ัท สหวิ ริ ย าสตี ล อิ น ดัส ตรี ยู เค จํากัด ดัง นั้น ในกรณี ที่ เจ้า หนี้ กลุ่ ม ที่ 4 ได้รั บ ชํา ระหนี้ จาก
กระบวนการชําระบัญชี ของบริ ษทั สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จํากัด ในประเทศอังกฤษเป็ นจํานวน
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เงิ นเท่ าใด ให้สิทธิ ของเจ้าหนี้ กลุ่มที่ 4 ที่ จะได้รับชําระหนี้ จากบริ ษทั ตามแผนฟื้ นฟูกิจการฉบับ นี้
ลดลงเพียงนั้น โดยให้นาํ เงินที่ เจ้าหนี้ รายนั้นได้รับชําระมาลดจํานวนการผ่อนชําระหนี้ เงินต้นของ
เจ้าหนี้กลุ่มที่ 4 ในงวดท้ายสุ ดย้อนขึ้นมาตามลําดับ (Inverse Order)
3.3 เจ้ าหนีก้ ลุ่มที่ 6 (เจ้ าหนีห้ น่ วยงานราชการและภาครั ฐ)
3.3.1 ภาระหนี้ เงินต้นของเจ้าหนี้ กลุ่มที่ 6 จํานวน 177.4 ล้านบาท จะได้รับชําระหนี้ จากกระแสเงินสดเพื่อ
การชําระหนี้ เป็ นรายเดื อน รวม 60 เดือน (เริ่ มนับเดือนถัดจากเดือนที่ศาลมีคาํ สั่งเห็นชอบด้วยแผน
เป็ นเดือนที่ 1)
3.3.2 ภาระหนี้อื่นใดของเจ้าหนี้กลุ่มที่ 6 รวมทั้งหนี้เบี้ยปรับเงินเพิ่ม จํานวน 204.0 ล้านบาท หนี้ ดอกเบี้ยคง
ค้าง ดอกเบี้ยผิดนัด ค่าปรับ ค่าฤชาธรรมเนี ยม ค่าใช้จ่ายและเงินอื่นใดที่เกิดขึ้นตามสัญญา และหรื อ
ตามกฎหมายที่มิได้กาํ หนดวิธีการชําระหนี้ไว้ในแผนฉบับนี้ ถือว่าได้รับการลดหนี้ท้งั จํานวนทันทีที่มี
การชําระหนี้ตามแผนฟื้ นฟูกิจการให้แก่เจ้าหนี้รายดังกล่าวครบถ้วน
3.4 เจ้ าหนีก้ ลุ่มที่ 7 (เจ้ าหนีท้ ี่เกีย่ วข้ องกับบริ ษัทฯ)
3.4.1 ภาระหนี้ เงินต้นคงค้างจํานวน 872.6 ล้านบาท จะได้รับชําระหนี้ดว้ ยหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ใน
ราคาแปลงหนี้ เป็ นทุนที่ 0.05 บาท ต่อหุ ้น ภายในวันทําการสุ ดท้ายของเดื อนที่ 84 (เริ่ มนับเดื อนถัด
จากเดือนที่ศาลมีคาํ สั่งเห็นชอบด้วยแผนเป็ นเดือนที่ 1) หากภายในกําหนดระยะเวลาดังกล่าว เจ้าหนี้
กลุ่มที่ 7 รายใด ยังไม่มีคาํ สัง่ ถึงที่สุดให้ได้รับชําระหนี้ ให้ผบู ้ ริ หารแผนดําเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียน
เพื่อรองรับการแปลงหนี้เป็ นทุนให้กบั เจ้าหนี้กลุ่มที่ 7 ดังกล่าวไว้ก่อน โดยจะดําเนินการเพิม่ ทุนชําระ
แล้วภายหลังจากที่มีคาํ สัง่ ถึงที่สุดให้ได้รับชําระหนี้
3.4.2 ภาระหนี้ อื่นใดของเจ้าหนี้ กลุ่ม ที่ 7 รวมทั้งหนี้ ดอกเบี้ ยคงค้างจํานวน 0.6 ล้านบาท ดอกเบี้ ยผิดนัด
ค่าปรับ เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม ค่าฤชาธรรมเนี ยม ค่าใช้จ่ายและเงินอื่นใดที่เกิดขึ้นตามสัญญา และหรื อตาม
กฎหมายที่มิได้กาํ หนดวิธีการชําระหนี้ไว้ในแผนฉบับนี้ ถือว่าได้รับการลดหนี้ท้ งั จํานวนทันทีที่มีการ
ชําระหนี้ตามแผนฟื้ นฟูกิจการให้แก่เจ้าหนี้รายดังกล่าวครบถ้วน
3.5 เจ้ าหนีก้ ลุ่มที่ 8 (เจ้ าหนีก้ ารค้ า)
ภาระหนี้ ของเจ้าหนี้ กลุ่มที่ 8 ประกอบด้วยหนี้ เงินต้นคงค้างจํานวน 15.1 ล้านบาท โดยเจ้าหนี้ แต่ละ
รายจะได้รับการชําระหนี้จากกระแสเงินสดเพือ่ การชําระหนี้ ภายใต้เงื่อนไขธุรกิจการค้าตามปกติ
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3.6 เจ้ าหนีก้ ลุ่มที่ 9 (เจ้ าหนีต้ ามสั ญญาคํา้ ประกันร่ วม)
3.6.1 ภาระหนี้ ของเจ้าหนี้ กลุ่ ม ที่ 9 ประกอบด้ว ยหนี้ เงิ น ต้น คงค้า งจํานวน 3,545.5 ล้านบาท และหนี้
ดอกเบี้ยคงค้างจํานวน 224.8 ล้านบาท จะได้รับชําระหนี้ ตามแผนฟื้ นฟูกิจการเมื่อเจ้าหนี้ กลุ่มที่ 9 ใน
ฐานะผูค้ ้ าํ ประกันร่ วมได้ชาํ ระหนี้ ช้ นั ต้นแทนบริ ษทั สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จํากัด ให้กบั เจ้าหนี้
ชั้ นต้น และเจ้า หนี้ ชั้ นต้น ดัง กล่ า วจะต้อ งได้ รั บ ชํา ระหนี้ ชั้ นต้ น ตามสั ญ ญา Senior Facilities
Agreement ลงวันที่ 16 มีนาคม 2554 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเป็ นครั้งคราว) ครบถ้วนแล้ว
3.6.2 เจ้าหนี้ กลุ่มที่ 9 ได้ชาํ ระหนี้ ในฐานะผูค้ ้ าํ ประกันร่ วมให้กบั เจ้าหนี้ ช้ นั ต้นไปเป็ นจํานวนเท่าไร ให้
เจ้าหนี้กลุ่มที่ 9 มีสิทธิเรี ยกร้องต่อบริ ษทั เท่ากับจํานวนกึ่งหนึ่งของภาระหนี้ที่เจ้าหนี้กลุ่มที่ 9 ได้ชาํ ระ
3.6.3 ในกรณี ที่เจ้าหนี้กลุ่มที่ 9 และบริ ษทั ในฐานะผูค้ ้ าํ ประกันร่ วม ต่างก็ได้ชาํ ระหนี้ ให้แก่เจ้าหนี้ช้ นั ต้นไป
ตามสัญ ญาคํ้าประกันร่ วมดังกล่าว ให้ผูบ้ ริ หารแผนหักกลบลบหนี้ ระหว่างกันดังกล่าว ก่ อนที่ จะ
ดําเนินการแปลงหนี้เป็ นทุนให้กบั เจ้าหนี้กลุ่มที่ 9
3.6.4 ภาระหนี้ เงิ นต้นคงเหลื อหลังจากการหักกลบลบหนี้ จะได้รับชําระหนี้ ดว้ ยหุ ้นสามัญ เพิ่ มทุ นของ
บริ ษ ทั ในราคาแปลงหนี้ เป็ นทุ น ที่ 0.05 บาทต่ อหุ ้น โดยจะได้รับ ชําระภายใน 180 วัน นับแต่วนั ที่
เจ้าหนี้กลุ่มที่ 9 ได้นาํ เอกสารหลักฐานการชําระหนี้มาแสดงต่อผูบ้ ริ หารแผน
3.6.5 ให้ผบู ้ ริ หารแผนเจรจากับเจ้าหนี้กลุ่มนี้เพื่อทําข้อตกลงระหว่างบริ ษทั กับเจ้าหนี้กลุ่มนี้ ในการลดภาระ
หนี้ และหรื อไม่ใช้สิทธิ เรี ยกร้องที่มีหรื ออาจจะมีซ่ ึ งกันและกัน เพื่อลดภาระหนี้ ลงหรื อไม่ตอ้ งชําระ
หนี้ให้แก่กนั และกัน
3.6.6 ภาระหนี้อื่นใดของเจ้าหนี้กลุ่มที่ 9 รวมทั้งหนี้ดอกเบี้ยคงค้าง ดอกเบี้ยผิดนัด ค่าปรับ เบี้ยปรับเงินเพิ่ม
ค่าฤชาธรรมเนี ยม ค่าใช้จ่ายและเงินอื่นใดที่เกิดขึ้นตามสัญญา และหรื อตามกฎหมายที่มิได้กาํ หนด
วิธีการชําระหนี้ไว้ในแผนฉบับนี้ ถือว่าได้รับการลดหนี้ท้ งั จํานวนทันทีที่มีการชําระหนี้ตามแผนฟื้ นฟู
กิจการให้แก่เจ้าหนี้รายดังกล่าวครบถ้วน
3.7 เจ้ าหนีก้ ลุ่มที่ 10 (เจ้ าหนีภ้ าระคํา้ ประกันความเสียหายในอนาคต)
3.7.1 ภาระหนี้ ของเจ้าหนี้กลุ่มที่ 10 ประกอบด้วยหนี้ เงินต้นคงค้างจํานวน 1,185.0 ล้านบาท เป็ นภาระหนี้
ในอนาคตที่มีเงื่อนไขและยังไม่เกิดขึ้น อันเนื่ องมาจากการที่บริ ษทั ได้เข้าคํ้าประกันบริ ษทั สหวิริยา
สตีลอินดัสตรี ยูเค จํากัด ในความเสี ยหายที่เจ้าหนี้ กลุ่มที่ 10 อาจได้รับหรื อถูกเรี ยกร้องจากบุคคลที่ 3
ให้รับผิดชอบในความเสี ยหายที่เกิ ดขึ้นกับสิ่ งแวดล้อมตามสัญญาซื้ อขายกิจการ และความเสี ยหาย
จากการส่ งสิ น ค้าตามสัญ ญาที่ เกี่ ย วข้อง ดังนั้น เจ้าหนี้ กลุ่ ม ที่ 10 จะได้รับ ชําระหนี้ ตามแผนฟื้ นฟู
กิจการก็ต่อเมื่อได้มีคาํ สัง่ ถึงที่สุดให้เจ้าหนี้ ได้รับชําระหนี้ ประกอบกับบุคคลที่ 3 เช่น หน่วยงานของ
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รัฐที่ประเทศอังกฤษ หรื อบุคคลที่มีสิทธิ ที่เกี่ยวข้อง ได้เรี ยกร้องให้เจ้าหนี้ กลุ่มที่ 10 ชําระค่าเสี ยหาย
เมื่ อ เจ้าหนี้ กลุ่ ม ที่ 10 ได้ช ํา ระค่ าเสี ย หายดัง กล่ าวไปแล้ว และได้นําเอกสารหลัก ฐานอัน เป็ นที่
น่าเชื่อถือ และเอกสารประกอบอื่นใดที่เกี่ ยวข้องอย่างชัดเจนมาแสดงเพื่อยืนยันต่อผูบ้ ริ หารแผนว่า
ตนได้มีการชําระเงินค่าเสี ยหายดังกล่าวไปแล้วจริ ง เมื่อครบเงื่อนไขดังกล่าว เจ้าหนี้ กลุ่มที่ 10 จึงจะ
ได้รับชําระหนี้ตามแผน
3.7.2 ภาระหนี้ เงินต้นคงค้างจํานวน 220.4 ล้านบาท จะได้รับชําระหนี้ จากกระแสเงินสดเพื่อการชําระหนี้
และ/หรื อกระแสเงินสดส่ วนเกิน โดยเจ้าหนี้ จะได้รับการผ่อนชําระหนี้ เงินต้นดังกล่าวเป็ นรายเดือน
รวม 144 เดือน เริ่ มชําระหนี้เงินต้นเดือนแรกภายในวันทําการสุ ดท้ายของเดือนถัดจากเดือนที่มีคาํ สั่ง
ถึงที่สุดให้ได้รับชําระหนี้ (เริ่ มนับเดือนที่ชาํ ระหนี้ ในเดือนแรกนี้ เป็ นเดือน 1) และหนี้ เงินต้นคงค้าง
จํา นวน 964.6 ล้า นบาท จะได้ รั บ ชํา ระภายในเดื อ นที่ 144 จากเงิ น เพิ่ ม ทุ น และหรื อเงิ น กู้ใ หม่
(Refinance) และหรื อกระแสเงินสดส่วนเกิน
3.7.3 นับถัดจากวันที่มีคาํ สั่งถึงที่สุดให้ได้รับชําระหนี้ และเจ้าหนี้กลุ่มที่ 10 ได้ชาํ ระค่าเสี ยหายดังกล่าวไป
แล้ว และได้นาํ เอกสารหลักฐานอันเป็ นที่น่าเชื่อถือ และเอกสารประกอบอื่นใดที่เกี่ยวข้องอย่าชัดเจน
มาแสดงเพื่อยืนยันต่อผูบ้ ริ หารแผนว่าตนได้มีการชําระเงินค่าเสี ยหายดังกล่าวไป แล้วจริ งเป็ นต้นไป
จนกว่าจะได้รับชําระหนี้ครบถ้วน เจ้าหนี้ กลุ่มที่ 10 จะได้รับดอกเบี้ยใหม่ จากเงินต้นคงค้างดังกล่าว
ตามอัตราที่กาํ หนดในข้อ 3.2.5 ทั้งนี้ เจ้าหนี้ จะได้รับชําระดอกเบี้ยใน อัตราร้อยละ 0.1 ต่อปี สําหรับ
ดอกเบี้ยตั้งพักซึ่งเป็ นส่วนต่างของดอกเบี้ยใหม่และดอกเบี้ยที่ชาํ ระจริ งให้รอการชําระในเดือนที่ 144
3.7.4 เจ้าหนี้ กลุ่มที่ 10 มีสิทธิ แจ้งให้บริ ษทั ทราบว่าประสงค์จะรับชําระหนี้ เงินต้นดังกล่าวด้วยหุ ้นสามัญ
ของบริ ษทั ได้ โดยการแปลงหนี้ เป็ นทุนครั้งที่ 2 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาํ หนดไว้ในแผนหาก
บริ ษทั ได้มีการแปลงหนี้ เป็ นทุนครั้งที่ 2 ให้กบั เจ้าหนี้ ทุกรายไปก่อนที่เจ้าหนี้ กลุ่มที่ 10 จะมีคาํ สั่งถึง
ที่ สุดให้ได้รับ ชําระหนี้ แ ละได้ชาํ ระค่าเสี ยหายตามสัญ ญาซื้ อกิ จการและสัญ ญาที่ เกี่ ยวข้องให้กบั
บุค คลที่ 3 ดังกล่ าว ให้ผูบ้ ริ ห ารแผนมี อาํ นาจเพิ่ม ทุ นจดทะเบี ย นเพื่ อรองรับการแปลงหนี้ เป็ นทุ น
ให้กบั เจ้าหนี้ กลุ่มที่ 10 ดังกล่าวไว้ก่อน โดยจะดําเนิ นการเพิ่มทุนชําระแล้วภายหลังจากที่มีคาํ สั่งถึง
ที่สุดให้ได้รับชําระหนี้ และเจ้าหนี้ได้นาํ เอกสารหลักฐานอันเป็ นที่น่าเชื่อถือ และเอกสารประกอบอื่น
ใดที่ เกี่ ยวข้องอย่างชัดเจนมาแสดงเพื่ อ ยืนยันต่อ ผูบ้ ริ ห ารแผนว่าตนได้มี การชําระเงิ น ค่ าเสี ย หาย
ดังกล่าวไปแล้วจริ ง
3.7.5 ในกรณี ที่เจ้าหนี้ กลุ่มที่ 10 ได้รับหุ ้นสามัญจากการแปลงหนี้ เป็ นทุนครั้งที่ 2 แล้ว หากยังมีเงินต้นคง
ค้างเหลืออยู่ ให้คิดคํานวณดอกเบี้ยและจ่ายชําระดอกเบี้ย นับถัดจากวันดังกล่าวเป็ นต้นไป ในอัตรา
LIBOR บวก 4.5 ต่อปี จนกว่าเจ้าหนี้จะได้รับชําระหนี้เงินต้นครบถ้วน
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3.7.6 เจ้าหนี้ กลุ่มที่ 10 ยินยอมลดหนี้ ดอกเบี้ ยตั้งพักทั้งจํานวน ในกรณี ที่ได้รับชําระหนี้ เงิ นต้นครบถ้วน
ตามที่กาํ หนดไว้ในแผน รวมถึงกรณี ที่เจ้าหนี้ได้รับชําระหนี้ก่อนกําหนดทั้งจํานวนหรื อเจ้าหนี้กลุ่มที่
10 ได้รับการแปลงหนี้เป็ นทุนครั้งที่ 2 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาํ หนดไว้ในแผนแล้ว
3.8 เจ้ าหนีก้ ลุ่มที่ 11 (เจ้ าหนีค้ ่ าปรั บและหรื อค่ าเสียหายจากการไม่ ปฏิบัติตามสัญญา)
3.8.1 ภาระหนี้ เงินต้นคงค้างจํานวน 52.0 ล้านบาท จะได้รับชําระหนี้ จากกระแสเงินสดเพื่อการชําระหนี้
และ/หรื อกระแสเงินสดส่ วนเกิน โดยเจ้าหนี้ จะได้รับการผ่อนชําระหนี้ เงินต้นดังกล่าวเป็ นรายเดือน
รวม 144 เดือน เริ่ มชําระหนี้ เงินต้นเดือนแรกภายในวันทําการสุ ดท้ายของเดือนถัดจากเดือนที่มีคาํ สั่ง
ถึงที่สุดให้ได้รับชําระหนี้ (เริ่ มนับเดือนที่ชาํ ระหนี้ในเดือนแรกนี้เป็ นเดือนที่ 1) และหนี้เงินต้นคงค้าง
จํา นวน 227.4 ล้า นบาท จะได้รั บ ชํา ระภายในเดื อ นที่ 144 จากเงิ น เพิ่ ม ทุ น และหรื อเงิ น กู้ใ หม่
(Refinance) และหรื อกระแสเงินสดส่วนเกิน
3.8.2 นับถัดจากวันที่ได้มีคาํ สั่งถึงที่สุดให้ได้รับชําระหนี้ จนกว่าจะได้รับชําระหนี้ ครบถ้วน เจ้าหนี้ กลุ่มที่
11 จะได้รับดอกเบี้ ยใหม่จากเงินต้นคงค้างดังกล่าว ตามอัตราที่ กาํ หนดในข้อ 3.2.5 ทั้งนี้ เจ้าหนี้ จะ
ได้รับชําระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 0.1 ต่อปี สําหรับดอกเบี้ยตั้งพักซึ่ งเป็ นส่ วนต่างของดอกเบี้ยใหม่
และดอกเบี้ยที่ชาํ ระจริ งให้รอการชําระในเดือนที่ 144
3.8.3 เจ้าหนี้ กลุ่มที่ 11 มีสิทธิ แจ้งให้บริ ษทั ทราบว่าประสงค์จะรับชําระหนี้ เงินต้นดังกล่าวด้วยหุ ้นสามัญ
ของบริ ษทั ได้ โดยการแปลงหนี้เป็ นทุนครั้งที่ 2 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาํ หนดไว้ในแผน หาก
บริ ษทั ฯ ได้มีการแปลงหนี้เป็ นทุนครั้งที่ 2 ให้กบั เจ้าหนี้ทุกรายไปก่อนที่เจ้าหนี้กลุ่มที่ 11 จะมีคาํ สัง่ ถึง
ที่สุดให้ได้รับชําระหนี้ ให้ผูบ้ ริ หารแผนมีอาํ นาจเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการแปลงหนี้ เป็ นทุน
ให้กบั เจ้าหนี้ กลุ่มที่ 11 ดังกล่าวไว้ก่อน โดยจะดําเนิ นการเพิ่มทุนชําระแล้วภายหลังจากที่มีคาํ สั่งถึง
ที่สุดให้ได้รับชําระหนี้
3.8.4 ในกรณี ที่เจ้าหนี้ กลุ่มที่ 11 ได้รับหุ ้นสามัญจากการแปลงหนี้ เป็ นทุนครั้งที่ 2 แล้ว หากยังมีเงินต้นคง
ค้างเหลืออยู่ ให้คิดคํานวณดอกเบี้ ยและจ่ายชําระดอกเบี้ ยจริ งนับถัดจากวันดังกล่าวเป็ นต้นไป ใน
อัตรา MLR ต่อปี จนกว่าเจ้าหนี้จะได้รับชําระหนี้เงินต้นครบถ้วน
3.8.5 เจ้าหนี้ กลุ่มที่ 11 ยินยอมลดหนี้ ดอกเบี้ ยตั้งพักทั้งจํานวน ในกรณี ที่ได้รับชําระหนี้ เงิ นต้นครบถ้วน
ตามที่กาํ หนดไว้ในแผน รวมถึงกรณี ที่เจ้าหนี้ ได้รับชําระหนี้ ก่อนกําหนดทั้งจํานวน หรื อได้รับการ
แปลงหนี้เป็ นทุนครั้งที่ 2 ตามที่กาํ หนดไว้ในแผนแล้ว
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3.9 เจ้ าหนีก้ ลุ่มที่ 12 (เจ้ าหนีค้ ่ าธรรมเนียมในการให้ บริ การตามสัญญาว่ าจ้ างที่ปรึ กษา)
3.9.1 ภาระหนี้เงินต้นคงค้างจํานวน 188.0 ล้านบาท จะได้รับชําระจากกระแสเงินสดเพื่อการชําระหนี้ โดย
เจ้าหนี้ จะได้รับการผ่อนชําระหนี้ เงินต้นดังกล่าวเป็ นรายเดื อน รวม 144 เดื อน (เริ่ มนับเดือนถัดจาก
เดือนที่ ศาลมี คาํ สั่งเห็ นชอบด้วยแผนเป็ นเดือนที่ 1) แต่ท้ งั นี้ บริ ษทั จะจ่ายชําระเงินให้กบั เจ้าหนี้ ใน
กลุ่มที่ 12 รายใดก็ต่อเมื่อเจ้าหนี้รายดังกล่าวได้มีคาํ สัง่ ถึงที่สุดให้ได้รับชําระหนี้แล้ว
3.9.2 ภาระหนี้ เงินต้นคงค้างจํานวน 776.0 ล้านบาท จะได้รับชําระหนี้ ดว้ ยหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ใน
ราคาแปลงหนี้ เป็ นทุนที่ 0.05 บาท ต่อหุ ้น ภายในวันทําการสุ ดท้ายของเดื อนที่ 84 (เริ่ มนับเดื อนถัด
จากเดือนที่ศาลมีคาํ สัง่ เห็นชอบด้วยแผนเป็ นเดือนที่ 1) หากภายในกําหนดระยะเวลาดังกล่าว เจ้าหนี้
กลุ่ ม ที่ 12 รายใด ยังไม่ มี ค าํ สั่ งถึ งที่ สุ ดให้ไ ด้รั บ ชําระหนี้ ให้ ผูบ้ ริ ห ารแผนดําเนิ น การเพิ่ ม ทุ น จด
ทะเบียนเพื่อรองรับการแปลงหนี้ เป็ นทุนให้กบั เจ้าหนี้ กลุ่มที่ 12 ดังกล่าวไว้ก่อน โดยจะดําเนิ นการ
เพิม่ ทุนชําระแล้วภายหลังจากที่มีคาํ สัง่ ถึงที่สุดให้ได้รับชําระหนี้
3.9.3 ภาระหนี้ เงินต้นคงค้างส่ วนที่ เหลื อจํานวน 963.9 ล้านบาท รวมทั้งภาระหนี้ ดอกเบี้ ยคงค้างจํานวน
21.3 ล้านบาท หนี้ดอกเบี้ยผิดนัด ค่าปรับ เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม ค่าฤชาธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายและเงินอื่นใด
ที่เกิดขึ้นตามสัญญา และหรื อตามกฎหมายที่มิได้กาํ หนดวิธีการชําระหนี้ไว้ในแผนฉบับนี้ ถือว่าได้รับ
การลดหนี้ท้งั จํานวนทันทีที่มีการชําระหนี้ตามแผนฟื้ นฟูกิจการให้แก่เจ้าหนี้รายดังกล่าวครบถ้วน
3.10 เจ้ าหนีก้ ลุ่มที่ 13 (เจ้ าหนีผ้ ้ อู อกหนังสื อคํา้ ประกัน)
เจ้าหนี้ กลุ่ม นี้ เป็ นเจ้าหนี้ ที่ ออกหนังสื อคํ้าประกัน ให้แก่ บ ริ ษ ทั เพื่อ เป็ นประกัน หนี้ ของบริ ษ ทั โดย
เจ้าหนี้ ในกลุ่มนี้ จะไม่ได้รับผลกระทบจากการปรับโครงสร้างหนี้ ตามแผนนี้ เนื่ องจากเป็ นเจ้าหนี้ ที่
เกิดจากภาระผูกพันตามหนังสื อคํ้าประกันที่ ยงั ไม่ถึงกําหนดชําระ ทั้งนี้ เจ้าหนี้ ยงั คงได้รับการจ่าย
ชําระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามสัญญาและข้อตกลงที่มีอยูเ่ ดิม
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4. การจัดเก็บเงินจากลูกหนีซ้ ึ่งเป็ นบริษัทที่เกีย่ วข้ องกัน
โดยที่บริ ษทั บี.เอส. เมทัล จํากัด และ บริ ษทั สหวิริยาพาณิ ชย์ คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด มีภาระหนี้ คงค้างอยู่กบั
บริ ษทั ฯ และเงินที่บริ ษทั ฯ จะเรี ยกเก็บเงินจากลูกหนี้ ท้ งั สองรายดังกล่าว เป็ นส่ วนหนึ่งของกระแสเงินสดที่
จะนํามาชําระหนี้ ให้กบั เจ้าหนี้ ตามแผนฟื้ นฟูกิจการ ดังนั้น ในระหว่างดําเนิ นการตามแผนฟื้ นฟูกิจการ ให้
บริ ษทั ฯ ทําการค้ากับ บริ ษทั บี .เอส. เมทัล จํากัด และ บริ ษทั สหวิริยาพาณิ ชย์ คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด และ
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี้
4.1 หากลูกหนี้ท้ งั สองรายยังคงทําการค้าขายอยูก่ บั บริ ษทั ฯ ให้บริ ษทั ฯ ทยอยลดยอดหนี้การค้าหมุนเวียน
ที่บริ ษทั ฯ ให้แก่ลูกหนี้ท้ งั สองรายโดยในการสัง่ ซื้อสิ นค้าจากบริ ษทั ฯ บริ ษทั ฯ จะส่ งสิ นค้าใหม่มูลค่า
ไม่สูงกว่าร้อยละ 95 ของเงินที่ชาํ ระในงวดนั้นๆ และบริ ษทั ฯ จะต้องนําเงินค่าสิ นค้าดังกล่าวที่ได้รับ
ทั้งหมดมาชําระหนี้เดิม
4.2 จากการดําเนิ นการตามข้อ 4.1 ลูกหนี้ท้ งั สองรายจําต้องชําระหนี้เดิมหรื อค่าสิ นค้าที่สั่งในแต่ละคราว
ทั้งหมดเป็ นเงินสดล่วงหน้าก่อนวันส่ งสิ นค้า
4.3 บริ ษทั ฯ จะต้องติดตามทวงถามให้ลูกหนี้ ท้ งั สองรายชําระหนี้ โดยคํานวณจํานวนเงินจากส่ วนต่างๆ
ระหว่างมูลค่าสิ นค้าใหม่กบั ราคาสิ นค้าที่นาํ ไปชําระหนี้ เดิม และหรื อจํานวนเงินที่ลูกหนี้ ท้ งั สองราย
ทยอยชําระหนี้ (กรณีไม่ได้ทาํ การซื้อขาย)
4.4 จํานวนเงินที่ลูกหนี้ ท้ งั สองรายชําระหนี้ คิดคํานวณตามหลักเกณฑ์ขอ้ 4.3 ดังกล่าวเมื่อรวมกันจะต้อง
ไม่ต่าํ กว่า 300 ล้านบาทต่อปี และลูกหนี้ท้งั สองรายจะต้องชําระหนี้คงค้างทั้งหมด (ทั้งหนี้เดิมและหนี้
ใหม่) แก่บริ ษทั ฯ ให้เสร็ จสิ้ นภายใน 7 ปี นับตั้งแต่ 2560 เป็ นต้นไป โดยภายในสิ้ นปี 2562 จะต้องมี
จํานวนหนี้ คงเหลือ (ทั้งหนี้ เดิมและหนี้ ใหม่) รวมกันไม่เกินกว่า 2,640.0 ล้านบาท และภายในสิ้ นปี
2564 จะต้องมีจาํ นวนหนี้คงเหลือ (ทั้งหนี้เดิมและหนี้ใหม่) รวมกันไม่เกินกว่า 1,760.0 ล้านบาท
4.5 หากคราวใดลูกหนี้ ไม่ ชาํ ระเงินตามกําหนด เวลาดังกล่าวในข้อ 4.2 ต้องระงับ การส่ งสิ นค้าให้แ ก่
ลูกหนี้
4.6 หากบริ ษ ทั ฯ ไม่ ส ามารถเรี ยกเก็บ หนี้ ค งค้างจากบริ ษ ทั บี .เอส. เมทัล จํากัด และ บริ ษ ทั สหวิริย า
พาณิ ชย์ คอร์ปอเรชัน่ จํากัด ได้ตามที่กาํ หนดในข้อ 4.4 ข้างต้นและคณะกรรมการเจ้าหนี้ได้มีหนังสื อ
แจ้งถึงการผิดนัดดังกล่าวแก่บริ ษทั ฯ แล้ว ถือเป็ นเหตุผิดนัดตามที่กาํ หนดไว้ในแผนฟื้ นฟู
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5. ผลสํ าเร็จของแผน
เมื่อมีเหตุการณ์ในข้อ 5.1 และข้อ 5.2 หรื อมีเหตุการณ์ในข้อ 5.1 และข้อ 5.3 เกิดขึ้นและได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการเจ้าหนี้ ให้ถือว่าการฟื้ นฟูกิจการได้ดาํ เนินการเป็ นผลสําเร็ จตามแผนแล้ว
5.1 บริ ษทั ได้ชาํ ระหนี้เงินต้นคงค้างให้แก่เจ้าหนี้ ทุกรายตามแผนฟื้ นฟูกิจการ ในจํานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ
25 ของภาระหนี้เงินต้นคงค้างที่บริ ษทั ต้องจ่ายชําระตามแผน และ
5.2 บริ ษทั ได้รับเงินลงทุนใหม่จากผูร้ ่ วมลงทุนมาชําระหนี้ เป็ นผลให้ส่วนของผูถ้ ือหุ ้นในงบการเงินเป็ น
บวก หรื อ
5.3 มีการแปลงหนี้เป็ นทุนตามแผนฟื้ นฟูกิจการ และทําให้ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ในงบการเงินเป็ นบวก
ความคืบหน้ าในการดําเนินการตามแผนฟื้ นฟูกจิ การ
การปรับโครงสร้ างทุน
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ได้ยื่นคําร้องต่อศาลล้มละลายกลางขอแก้ไขหนังสื อบริ คณฑ์สนธิ ของบริ ษทั
สําหรับการลดทุนจดทะเบียนโดยการยกเลิกหุน้ ที่ยงั ไม่ได้ออกจําหน่าย และเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ศาลได้
มีคาํ สัง่ อนุญาตให้บริ ษทั แก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิ เป็ นการยกเลิกหุ ้นที่ยงั ไม่ได้ออกจําหน่าย 18,097,401,000
หุ ้น มู ลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 1 บาท การลดทุ นทําให้ทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ลดลงจาก 50,263.7 ล้านบาท เป็ น
32,166.3 ล้านบาท บริ ษทั ได้จดทะเบียนลดทุนกับกระทรวงพาณิ ชย์แล้วเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560
เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 บริ ษทั ได้ยื่นคําร้องต่อศาลล้มละลายกลางขอแก้ไขหนังสื อบริ คณฑ์สนธิ ของบริ ษทั
สําหรับการลดทุ นโดยการลดจํานวนหุ ้นของบริ ษทั และเมื่ อวันที่ 26 เมษายน 2560 ศาลได้มีคาํ สั่งอนุ ญ าตให้
บริ ษทั แก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิ เป็ นการลดหุน้ สามัญ 31,053,243,844 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท การลด
ทุนทําให้ทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ลดลงจาก 32,166.3 ล้านบาท เป็ น 1,113.0 ล้านบาท บริ ษทั ได้จดทะเบียนลด
ทุนกับกระทรวงพาณิ ชย์แล้วเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 บริ ษทั ยื่นคําร้องต่อศาลล้มละลายกลางขอแก้ไขหนังสื อบริ คณฑ์สนธิ ของบริ ษทั
สําหรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อทําการแปลงหนี้เป็ นทุนครั้งที่ 1 และเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 ศาลได้มีคาํ สัง่
อนุญาตให้บริ ษทั แก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิ เป็ นการเพิ่มทุนจดทะเบียน10,000,000,000 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้น
ละ 1 บาท การเพิ่ ม ทุ นทําให้ทุน จดทะเบี ยนของบริ ษ ทั เพิ่ ม ขึ้ นจาก 1,113.0 ล้านบาท เป็ น 11,113.0 ล้านบาท
บริ ษทั ได้จดทะเบียนเพิม่ ทุนกับกระทรวงพาณิ ชย์แล้วเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เจ้าหนี้ ที่ ได้รับการจัดสรรหุ ้นสามัญ เพิ่มทุ นเพื่อแปลงหนี้ เป็ นทุ นอยู่ระหว่างการ
ดําเนินการตามกระบวนการตามกฎหมายซึ่ งยังไม่แล้วเสร็ จ
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การขอรั บชําระหนี้ของเจ้ าหนี้
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 มีคาํ ขอรับชําระหนี้ที่อยูร่ ะหว่างรอคําสัง่ โดยเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์อีก 2 ราย โดย
ยอดหนี้ จาํ นวน 3,113.8 ล้านบาท ทั้งนี้ บริ ษทั ยังไม่ได้บนั ทึกหนี้ สินจากเจ้าหนี้ ท้ งั สองราย (เจ้าหนี้ ในกลุ่มที่ 10
และกลุ่มที่ 12)
รายละเอียดความคืบหน้าของการรับชําระหนี้ ของเจ้าหนี้ที่ยงั ไม่มีคาํ สั่งเป็ นที่สิ้นสุ ด ณ วันที่ในรายงานฉบับนี้ มี
ดังนี้
เจ้าหนี้ รายหนึ่ งในกลุ่ม 7 ได้ยื่นอุทธรณ์ การยกคําร้องของศาลล้มละลายต่อศาลคดี ชาํ นัญพิเศษ โดยเป็ นหนี้ ที่
กรรมการบริ ษทั ซึ่ งเป็ นเจ้าหนี้ เงินให้กูย้ ืมบริ ษทั จํานวน 641.3 ล้านบาท ทําหนังสื อสัญญาซื้ อขายและโอนสิ ทธิ
เรี ยกร้องหนี้ ดงั กล่าวให้กบั เจ้าหนี้ 2 ราย โดยเจ้าหนี้รายหนึ่ งมีจาํ นวน 413.7 ล้านบาท และเจ้าหนี้ ดงั กล่าวขอหัก
กลบลบหนี้ กบั ลูกหนี้ของบริ ษทั ซึ่ งหลังจากหักกลบแล้ว ทําให้บริ ษทั ต้องบันทึกยอดเจ้าหนี้ ที่ตอ้ งจ่ายคืนเจ้าหนี้
รายหนี้ จํานวน 4.3 ล้านบาท
เจ้าหนี้ รายหนึ่ งในกลุ่มที่ 10 อยู่ระหว่างการรอคําสั่งโดยเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ รวมเป็ นเงินต้นเทียบเท่าสกุล
เงินบาทจํานวน 1,185.1 ล้านบาท ซึ่ งบริ ษทั ยังไม่ได้บนั ทึกเป็ นหนี้ สิน เนื่ องจากผูบ้ ริ หารพิจารณาว่าเป็ นหนี้ ที่มี
เงื่อนไขขึ้นอยู่กบั เหตุการณ์ในอนาคตซึ่ งยังมีความไม่แน่ นอนและไม่มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริ ษทั จะ
สู ญเสี ยทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเพือ่ จ่ายชําระภาระผูกพัน
เจ้าหนี้ รายหนึ่ งในกลุ่มที่ 12 อยู่ระหว่างการรอคําสั่งโดยเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ รวมเป็ นเงินต้นและดอกเบี้ ย
สกุลเงินบาทจํานวน 1,907.7 ล้านบาท และ 21 ล้านบาท ตามลําดับ ซึ่ งบริ ษ ทั ยังไม่ได้บนั ทึ กหนี้ สิน เนื่ องจาก
ผูบ้ ริ หารพิจารณาว่ายังมีความไม่แน่นอนและไม่มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ที่บริ ษทั จะสู ญเสี ยทรัพยากรที่มี
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเพื่อจ่ายชําระหนี้ดงั กล่าว
ปี 2560 บริ ษทั ได้ชาํ ระหนี้ แก่เจ้าหนี้ ตามแผนฟื้ นฟูกิจการ เป็ นเงินต้นตามแผนฟื้ นฟูจาํ นวน 1,538.4 ล้านบาท
และจากกระแสเงินสดส่ วนเกินจํานวน 279.5 ล้านบาท รวมชําระเงินต้นตามแผนทั้งสิ้ น 1,817.9 ล้านบาท และ
ดอกเบี้ยรวม 94.3 ล้านบาท รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น 1,912.2 ล้านบาท
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ทุนเรื อนหุ้น
รายการเคลื่อนไหวของทุนเรื อนหุน้ สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดงั นี้

ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ
ณ วันที่ 1 มกราคม
- ลดทุน - ครั้งที่ 1
- ลดทุน - ครั้งที่ 2
- เพิม่ ทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ทุนที่ออกและชําระแล้ ว
หุ้นสามัญ
ณ วันที่ 1 มกราคม
- ลดทุน ครั้งที่ 2
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2560

2559

มูลค่าหุน้
ต่อหุน้
(บาท)

จํานวนหุน้
(พันหุ้ น)

จํานวนเงิน
(พันบาท)

จํานวนหุน้
(พันหุ้ น)

จํานวนเงิน
(พันบาท)

1
1
1
1
1

50,263,663
(18,097,401)
(31,053,243)
10,000,000
11,113,019

50,263,663
(18,097,401)
(31,053,243)
10,000,000
11,113,019

50,263,663

50,263,663

-

-

50,263,663

50,263,663

1
1

32,166,262
(31,053,243)
1,113,019

32,166,262
(31,053,243)
1,113,019

32,166,262
32,166,262

32,166,262
32,166,262

การลดทุนจดทะเบียนที่ยงั ไม่ จัดสรร
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ได้ยื่นคําร้องต่อศาลล้มละลายกลางขอแก้ไขหนังสื อบริ คณฑ์สนธิ ของบริ ษทั
สําหรับการลดทุนจดทะเบียนโดยการยกเลิกหุน้ ที่ยงั ไม่ได้ออกจําหน่าย และเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ศาลได้
มีคาํ สัง่ อนุญาตให้บริ ษทั แก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิ เป็ นหุน้ ที่ยงั ไม่ได้ออกจําหน่าย 18,097,401,000 หุ น้ มูลค่าที่
ตราไว้หุ้นละ 1 บาท การลดทุนทําให้ทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ลดลงจาก 50,263.7 ล้านบาท เป็ น 32,166.3 ล้าน
บาท บริ ษทั ได้จดทะเบียนลดทุนกับกระทรวงพาณิ ชย์แล้วเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560
การลดทุนหุ้นสามัญ
เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 บริ ษทั ได้ยื่นคําร้องต่อศาลล้มละลายกลางขอแก้ไขหนังสื อบริ คณฑ์สนธิ ของบริ ษทั
สําหรับการลดทุนโดยการลดจํานวนหุ ้นของบริ ษทั และเมื่ อวันที่ 26 เมษายน 2560 ศาลได้มีคาํ สั่งอนุ ญาตให้
บริ ษทั แก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิ เป็ นการลดหุน้ สามัญ 31,053,243,844 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท การลด
73

ทุนทําให้ทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ลดลงจาก 32,166.3 ล้านบาท เป็ น 1,113.0 ล้านบาท บริ ษทั ได้จดทะเบียนลด
ทุนกับกระทรวงพาณิ ชย์แล้วเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560
การเพิ่มทุนหุ้นสามัญ
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 บริ ษทั ยื่นคําร้องต่อศาลล้มละลายกลางขอแก้ไขหนังสื อบริ คณฑ์สนธิ ของบริ ษทั
สําหรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อทําการแปลงหนี้เป็ นทุนครั้งที่ 1 และเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 ศาลได้มีคาํ สัง่
อนุญาตให้บริ ษทั แก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิ เป็ นการเพิ่มทุนจดทะเบียน10,000,000,000 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้น
ละ 1 บาท การเพิ่ ม ทุ นทําให้ทุน จดทะเบี ยนของบริ ษ ทั เพิ่ ม ขึ้ นจาก 1,113.0 ล้านบาท เป็ น 11,113.0 ล้านบาท
บริ ษทั ได้จดทะเบียนเพิม่ ทุนกับกระทรวงพาณิ ชย์แล้วเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560
ทั้งนี้การลดทุนและการเพิม่ ทุนข้างต้นเป็ นการปฏิบตั ิตามระบุไว้ในแผนฟื้ นฟูกิจการ
รายการบัญชีที่มีผลกระทบจากการลดทุน
การเคลื่อนไหวในทุน และสํารองนําเสนอในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ ือหุน้
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ส่ วนงานดําเนินงาน
กลุ่ ม บริ ษ ัท มี 3 ส่ ว นงานที่ ร ายงาน ดังรายละเอี ย ดข้างล่ าง ซึ่ งเป็ นหน่ ว ยงานธุ ร กิ จ ที่ สําคัญ ของกลุ่ ม บริ ษ ัท
หน่วยงานธุรกิจที่สาํ คัญนี้ผลิตสิ นค้าและให้บริ การที่แตกต่างกัน และมีการบริ หารจัดการแยกต่างหาก เนื่ องจาก
ใช้เทคโนโลยีและกลยุทธ์ทางการตลาดที่ แตกต่างกัน ผูม้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดําเนิ นงานสอบทาน
รายงานการจัดการภายในของแต่ละหน่วยงานธุรกิจที่สาํ คัญอย่างน้อยทุกไตรมาส การดําเนินงานของแต่ละส่ วน
งานที่รายงานของกลุ่มบริ ษทั โดยสรุ ปมีดงั นี้
ส่ วนงานธุรกิจ
ส่วนงาน 1
ส่วนงาน 2
ส่วนงาน 3

การผลิตเหล็กแผ่นรี ดร้อน
การบริ การซ่อมบํารุ ง
การบริ การท่าเรื อนํ้าลึก

ข้อมูลผลการดําเนินงานของแต่ละส่ วนงานที่รายงานได้รวมอยูด่ งั ข้างล่างนี้ ผลการดําเนินงานวัดโดยใช้กาํ ไรก่อนภาษี
เงินได้ของส่ วนงาน ซึ่ งนําเสนอในรายงานการจัดการภายในและสอบทานโดยผูม้ ี อ าํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการ
ดําเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั ผูบ้ ริ หารเชื่ อว่าการใช้กาํ ไรก่อนภาษีเงินได้ในการวัดผลการดําเนิ นงานนั้นเป็ นข้อมูลที่
เหมาะสมในการประเมินผลการดําเนิ นงานของส่ วนงานและสอดคล้องกับกิจการอื่นที่ดาํ เนิ นธุรกิจในอุตสาหกรรม
เดียวกัน
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ข้ อมูลเกีย่ วกับส่ วนงานที่รายงาน
ข้อมูลรายได้และกําไรของส่วนงานสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดงั ต่อไปนี้
การผลิตเหล็กแผ่ นรีดร้ อน
2560
2559
รายได้จากลูกค้าภายนอก
รายได้ระหว่างส่ วนงาน
กําไร (ขาดทุน) ตามส่วนงาน
ก่อนหักภาษี
สินทรัพย์ตามส่วนงานที่รายงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
หนี้สินตามส่ วนงานที่รายงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

การบริการซ่ อมบํารุง
2560
2559

การบริการท่าเรื อนํา้ ลึก
2560
2559

ตัดรายการบัญชีระหว่างกัน
2560
2559

หน่วย : พันบาท
รวม
2560
2559

24,975,852
-

19,454,447
-

177,338
370,679

153,974
191,687

178,383
60,003

215,738
66,648

(430,682)

(258,335)

25,331,573
-

19,824,159
-

4,443,865

(2,888,857)

87,044

6,808

54,955

88,441

(50,160)

(39,806)

4,535,704

(2,833,414)

24,665,215

22,843,838

335,255

307,478

1,392,641

1,463,523

(855,357)

(386,964)

25,537,754

24,227,875

64,235,405

67,343,088

247,047

295,320

59,321

72,325

(67,886)

(43,398)

64,473,887

67,667,335
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ส่ วนงานภูมศิ าสตร์
ส่วนงานที่ 1
มีการจัดการ การผลิต และสํานักงานในประเทศไทย
ส่วนงานที่ 2 และ 3 มีการดําเนิ นธุ รกิจเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น ไม่มีรายได้จากต่างประเทศหรื อสิ นทรัพย์ใน
ต่างประเทศที่มีสาระสําคัญ
ในการนําเสนอการจําแนกส่ วนงานภูมิศาสตร์ รายได้ตามส่ วนงานแยกตามที่ต้ งั ทางภูมิศาสตร์ ของลูกค้า สิ นทรัพย์
ตามส่วนงานแยกตามสถานที่ต้งั ทางภูมิศาสตร์ของสิ นทรัพย์
ข้ อมูลเกีย่ วกับส่ วนงานภูมศิ าสตร์

รายได้
ไทย
ต่างประเทศ
รวม

2560

หน่วย : พันบาท
2559

25,286,629
44,945
25,331,574

19,786,704
37,455
19,824,159

ลูกค้ารายใหญ่
รายได้จากลูกค้า 3 รายจากส่ วนงานที่ 1 ของกลุ่มบริ ษทั เป็ นเงินประมาณ 10,319 ล้านบาท (2559: 2 ราย จํานวน
6,368 ล้ านบาท)
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ค่าใช้ จ่ายตามลักษณะ
งบการเงินรวม
2560
2559
การเปลี่ยนแปลงในสิ นค้าสําเร็ จรู ปและ
งานระหว่างทํา
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน
ค่านํ้ามันเชื้อเพลิงและพลังงานไฟฟ้า
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ค่าซ่อมบํารุ ง
ค่าขนส่ ง
กลับรายการขาดทุนจากมูลค่า
สิ นค้าคงเหลือลดลง
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
ค่าใช้จ่ายขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญา
เช่าดําเนินงาน
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์
ค่าเบี้ยปรับ

หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

(515,461)
20,421,843
835,814
597,271
502,705
240,036
380,449

(259,240)
13,933,384
722,914
591,598
490,260
188,245
335,829

(523,091)
20,645,898
625,754
592,614
401,219
240,506
380,449

(237,544)
14,083,206
613,226
585,168
394,502
184,869
335,829

(74,163)
150,787

(336,749)
160,473

(74,067)
127,671

(336,749)
151,435

28,034
8,032
6,400
12,414

23,794
2,677,309
4,329
16,297

25,486
8,032
6,400
12,414

23,794
2,677,309
3,933
16,297
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ผลกระทบจากเหตุอุทกภัย
การดําเนิ นการของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ที่ อาํ เภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคี รีขนั ธ์ ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์น้ าํ ท่วมใหญ่ทางภาคใต้ของไทย โดยนํ้าได้เข้าท่วมโรงงานในระหว่างวันที่ 9 - 13 มกราคม 2560
ส่ งผลให้การผลิตที่โรงงานดังกล่าวต้องหยุดชะงักลงชัว่ คราว บริ ษทั ได้เริ่ มดําเนิ นการผลิตเป็ นปกติในวันที่ 23
มกราคม 2560 กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั รับรู ้ค่าใช้จ่ายและเงินชดเชยจากการประกันภัยอันเนื่องมาจากความเสี ยหาย
จากอุทกภัย สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ดังนี้
หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

งบการเงินรวม
2560
2559
เงินชดเชยได้รับจากบริ ษทั ประกันภัย
รายได้จากการขายเศษซาก
รวมรายได้ ที่ได้ รับรู้

364,888
102
364,990

-

246,362
246,362

-

ขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นค้าคงเหลือ
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเครื่ องจักร
และอุปกรณ์
ค่าใช้จ่ายอื่นซึ่งเกิดเนื่องจากอุทกภัย
รวมค่าใช้ จ่ายที่เกีย่ วกับอุทกภัย

25,914

-

20,902

-

67,089
129,435
222,438

-

38,150
99,216
158,268

-

กําไรสุ ทธิอนั เนื่องมาจากอุทกภัยทีร่ ับรู้

142,551

-

88,094

-

ค่าชดเชยได้รับจากบริ ษทั ประกันภัย
รับเงินค่าสิ นไหมระหว่างปี
เงินชดเชยค้างรับ

364,888
364,888
-

-

246,362
246,362
-

-
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ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ ทรี่ ั บรู้ในกําไรหรื อขาดทุน
งบการเงินรวม
2560
2559
ภาษีเงินได้ ของปี ปัจจุบัน
สําหรับปี ปัจจุบนั
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
การเปลี่ยนแปลงของผลต่างชัว่ คราว
รวม

หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

-

13,924

-

-

21,212
21,212

(12,856)
1,068

31,859
31,859

(27,840)
(27,840)

ภาษีเงินได้ ทรี่ ั บรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
งบการเงินรวม
2560
2559
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ ประกันภัยสําหรั บโครงการ
ผลประโยชน์ พนักงาน
ก่อนภาษีเงินได้
รายได้(ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
สุ ทธิจากภาษีเงินได้

331
331
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56,226
(6,165)
50,061

หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

-

29,680
(2,744)
26,936

การกระทบยอดเพือ่ หาอัตราภาษีที่แท้ จริ ง
หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม

กําไร(ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้
รายได้ที่ไม่ตอ้ งเสี ยภาษี
ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี
ผลขาดทุนในปี ปัจจุบนั ที่ไม่รับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์ภาษี
เงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้ที่ไม่ได้บนั ทึก
ระหว่างปี
ภาษีงวดก่อนที่บนั ทึกตํ่าไป
ขาดทุนทางภาษียกมา
รวม

2560
อัตราภาษี จํานวนเงิน
(ร้ อยละ)
4,538,886
20
907,777
(74,268)
8,082

2559
อัตราภาษี จํานวนเงิน
(ร้ อยละ)
(2,833,413)
20
(566,683)
(45,171)
14,096

-

106,057

27,851
(848,230)
21,212

480,665
12,104
1,068

-

-

หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

กําไร(ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้
รายได้ที่ไม่ตอ้ งเสี ยภาษี
ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี
ผลขาดทุนในปี ปัจจุบนั ที่ไม่รับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์ภาษี
เงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้ที่ไม่ได้บนั ทึก
ระหว่างปี
ขาดทุนทางภาษียกมา
รวม

2560
อัตราภาษี จํานวนเงิน
(ร้ อยละ)
4,443,865
20
888,773
(61,813)
3,403

2559
อัตราภาษี
จํานวนเงิน
(ร้ อยละ)
(3,056,665)
20
(611,333)
(3,060)
4,616

-

106,057

31,859
(830,363)
31,859

475,880
(27,840)

-
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การรับรู ้ภาษีเงินได้ข้ ึนอยูก่ บั การประมาณการที่ดีที่สุดของฝ่ ายบริ หารเกี่ยวกับอัตราภาษีเงินได้ประจําปี ถัวเฉลี่ย
ถ่วงนํ้าหนักที่คาดไว้สาํ หรับงวดที่ใช้กบั รายได้ก่อนภาษีของงวดระหว่างกาล อัตราภาษีเงินได้ที่แท้จริ งของกลุ่ม
บริ ษทั ได้รับผลกระทบจากปัจจัยดังต่อไปนี้
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ขาดทุนทางภาษีและผลแตกต่างชัว่ คราวที่เกิดขึ้นในระหว่างงวด ซึ่ งสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีไม่ได้
รั บ การบันทึ ก เนื่ องจากฝ่ ายบริ หารพิ จารณาว่าไม่ มี แนวโน้ม ที่ กาํ ไรสุ ท ธิ ท างภาษี ในอนาคตจะสามารถ
นํามาใช้ได้
กําไรสุ ทธิ บางส่ วนของกลุ่มบริ ษทั ซึ่ งเกิดจากธุ รกรรมที่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุ น โดยกําไรสุ ทธิ ของ
ธุรกรรมดังกล่าวได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งเสี ยภาษีเงินได้
ขาดทุนของบริ ษทั ย่อยบางแห่งของกลุ่มบริ ษทั ซึ่งไม่สามารถจะนํามาสุ ทธิกบั กําไรของบริ ษทั ย่อยแห่งอื่นๆ
ของกลุ่มบริ ษทั ในการคํานวณภาษีเงินได้

กําไรต่ อหุ้น
กําไร (ขาดทุน) ต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน
กําไร(ขาดทุน) ต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานสําหรับปี คํานวณจากกําไร(ขาดทุน)สําหรับงวดที่เป็ นส่ วนของผูถ้ ือหุน้ สามัญ
ของบริ ษทั และจํานวนหุน้ สามัญที่ออกจําหน่ายแล้วระหว่างงวดโดยวิธีถวั เฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก
ปี 2559 กําไร(ขาดทุน) ต่อหุ ้นขั้นพื้นฐาน ถูกคํานวณขึ้นใหม่ดว้ ยหุ ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักจากการลดทุน
หุน้ สามัญ โดยถือเสมือนว่ามีลดทุนหุน้ สามัญเกิดขึ้นตั้งแต่วนั เริ่ มต้นของงวดแรกที่เสนอรายงาน
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 แสดงการคํานวณดังนี้
งบการเงินรวม
2560
2559
กําไร(ขาดทุน) สําหรับปี ที่เป็ นส่วนของ
ผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั (พันบาท)
จํานวนหุน้ สามัญโดยวิธีถวั เฉลี่ยถ่วง
นํ้าหนัก (ขั้นพื้นฐาน) (พันหุ้น)
กําไร(ขาดทุน) ต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน (บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

4,534,665

(2,869,108)

4,475,724

(3,028,826)

1,113,018
4.07

1,113,018
(2.58)

1,113,018
4.02

1,113,018
(2.72)
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สิ ทธิประโยชน์ จากการส่ งเสริมการลงทุน
คณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุนอนุ มตั ิให้กลุ่มบริ ษทั ได้รับสิ ทธิ ประโยชน์หลายประการในฐานะผูไ้ ด้รับการ
ส่ งเสริ มการลงทุ นตามพระราชบัญ ญัติส่งเสริ ม การลงทุ น พ.ศ. 2520 เกี่ ยวกับ (1) ผลิ ตเหล็กแผ่นรี ดร้อนและ
เหล็กแผ่นรี ดร้อนเคลื อบนํ้ามัน (2) บริ การขนถ่ายสิ นค้าสําหรับเรื อเดิ นทะเล (3) บริ การเรื อกําลังสู ง (4) ผลิ ต
เครื่ องจักรและอุ ป กรณ์ สําหรั บ งานอุ ตสาหกรรม ชิ้ นส่ วนเครื่ องจักรกล การซ่ อมแซมและปรั บ ปรุ งอุ ป กรณ์
เครื่ องจักรอุตสาหกรรม และโครงสร้างโลหะสําหรับงานอุตสาหกรรม
ซึ่ งพอสรุ ปสาระสําคัญได้ดงั นี้
(ก) ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับเครื่ องจักรที่ได้รับอนุมตั ิโดยคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน
(ข) ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับวัตถุดิบและวัสดุที่จาํ เป็ นที่นาํ เข้ามา
(ค) ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุ ทธิ ที่ได้จากการประกอบกิจการการจําหน่ายเหล็กแผ่นรี ด
ร้อน และเหล็กแผ่นรี ดร้อนเคลือบนํ้ามันรวมกันไม่เกิน 1.6 ล้านตัน ต่อปี เป็ นระยะเวลา 8 ปี นับตั้งแต่วนั ที่
เริ่ มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น (วันที่ 13 พฤษภาคม 2547)
(ง) ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุ ทธิ ที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริ มรวมกัน
ไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุน ไม่รวมค่าที่ ดินและทุนหมุนเวียนเป็ นระยะเวลา 8 ปี นับตั้งแต่วนั ที่ เริ่ ม
มีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น (14 พฤศจิกายน 2549) ภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ได้รับยกเว้นดังกล่าวมี
จํานวนไม่ เกิ น 1,146 ล้านบาท ทั้งนี้ จะปรั บ เปลี่ ย นตามจํานวนเงิ น ลงทุ น โดยไม่ รวมค่ าที่ ดิ น และทุ น
หมุ นเวียนที่ แ ท้จริ งในวันเปิ ดดําเนิ น การตามโครงการที่ ได้รั บการส่ งเสริ มและได้รับ ยกเว้นอากรขาเข้า
สําหรับเครื่ องจักรตามที่คณะกรรมการอนุมตั ิ
(จ) ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุ ทธิ ที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริ มรวมกัน
ไม่ เกิ นร้ อ ยละ 100 ของเงิ นลงทุ น ไม่รวมค่าที่ ดินและทุ น หมุ นเวียนเป็ นระยะเวลา 8 ปี นับ ตั้งแต่วนั ที่ มี
รายได้จากการประกอบกิจการนั้น (วันที่ 4 กรกฎาคม 2555) ภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ได้รับการยกเว้นดังกล่าว
มี จ าํ นวนไม่ เกิ น 300 ล้านบาท ทั้ง นี้ จะปรั บ เปลี่ ย นตามจํานวนเงิ น ลงทุ น โดยไม่ ร วมค่ าที่ ดิ น และทุ น
หมุนเวียนที่แท้จริ งในการเปิ ดดําเนินงานตามโครงการที่ได้รับการส่งเสริ ม
(ฉ) ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุ ทธิ ที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริ มรวมกัน
ไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุน ไม่รวมค่าที่ ดินและทุนหมุนเวียนเป็ นระยะเวลา 8 ปี นับตั้งแต่วนั ที่ เริ่ ม
มีรายได้จากการประกอบกิ จการนั้น ภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ ได้รับการยกเว้นดังกล่าวมีจาํ นวนไม่เกิน 167
ล้านบาท ทั้งนี้จะปรับเปลี่ยนตามจํานวนเงินลงทุนโดยไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนที่แท้จริ งในวันเปิ ด
ดําเนินการตามโครงการที่ได้รับการส่งเสริ ม
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เนื่ องจากเป็ นกิ จการที่ ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุน กลุ่มบริ ษทั จะต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขและข้อกําหนดตามที่
ระบุไว้ในบัตรส่งเสริ มการลงทุน
รายได้ที่ได้รับ การส่ งเสริ มการลงทุ นและที่ไม่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุนสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
สรุ ปได้ดงั นี้
หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม
2560
กิจการที่ได้รับ กิจการที่ไม่ได้
การส่ งเสริ ม รับการส่ งเสริ ม
ขายและบริ การต่างประเทศ
ขายและบริ การในประเทศ
ตัดรายการระหว่างกัน
รวมรายได้

2,084
2,084

44,945
25,715,239
(430,694)
25,329,490

รวม
44,945
25,717,323
(430,694)
25,331,574

กิจการที่ได้รับ
การส่ งเสริ ม

2559
กิจการที่ไม่ได้
รับการส่งเสริ ม

รวม

1,227
1,227

37,455
20,043,812
(258,335)
19,822,932

37,455
20,045,039
(258,335)
19,824,159

หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
กิจการที่ได้รับ กิจการที่ไม่ได้
การส่ งเสริ ม รับการส่ งเสริ ม
ขายและบริ การต่างประเทศ
ขายและบริ การในประเทศ
รวมรายได้

-

30,837
24,945,015
24,975,852
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รวม
30,837
24,945,015
24,975,852

กิจการที่ได้รับ
การส่ งเสริ ม

2559
กิจการที่ไม่ได้
รับการส่งเสริ ม

รวม

-

30,587
19,423,860
19,454,447

30,587
19,423,860
19,454,447
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เครื่ องมือทางการเงิน
นโยบายการจัดการความเสี่ยงทางด้ านการเงิน
กลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยงจากการดําเนิ นธุ รกิ จตามปกติจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ ยและอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ และจากการไม่ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดตามสัญญาของคู่สัญญา กลุ่มบริ ษทั ไม่มีการถือหรื อ
ออกเครื่ องมือทางการที่เป็ นตราสารอนุพนั ธ์ เพือ่ การเก็งกําไรหรื อการค้า
การจัดการความเสี่ ยงเป็ นส่ วนที่สําคัญ ของธุ รกิ จของกลุ่มบริ ษทั กลุ่มบริ ษทั มี ระบบในการควบคุมให้มีความ
สมดุลของระดับความเสี่ ยงให้เป็ นที่ยอมรับได้ โดยพิจารณาระหว่างต้นทุนที่เกิดจากความเสี่ ยงและต้นทุนของ
การจัดการความเสี่ ยง ฝ่ ายบริ ห ารได้มี ก ารควบคุ ม กระบวนการการจัดการความเสี่ ยงของกลุ่ มบริ ษ ทั อย่าง
ต่อเนื่องเพื่อให้มนั่ ใจว่ามีความสมดุลระหว่างความเสี่ ยงและการควบคุมความเสี่ ยง
การบริหารจัดการทุน
นโยบายของคณะกรรมการบริ ษ ทั คื อการรั กษาระดับเงิ น ทุ นให้ม นั่ คงเพื่อรั กษานักลงทุ น เจ้าหนี้ และความ
เชื่ อมัน่ ของตลาดและก่อให้เกิดการพัฒนาของธุ รกิจในอนาคต คณะกรรมการได้มีการกํากับดูแลผลตอบแทน
จากการลงทุน ซึ่ งกลุ่มบริ ษทั พิจารณาจากสัดส่ วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมดําเนิ นงานต่อส่ วนของเจ้าของ
รวม ซึ่งไม่รวมส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม อีกทั้งยังกํากับดูแลระดับการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ สามัญ
ความเสี่ยงด้ านอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ ยงด้านอัตราดอกเบี้ย หมายถึงความเสี่ ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดในอนาคตของอัตราดอกเบี้ย
ในตลาด ซึ่ งส่งผลกระทบต่อการดําเนิ นงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริ ษทั เนื่ องจากดอกเบี้ยของหลักทรัพย์
ที่เป็ นตราสารหนี้และเงินกูย้ ืมส่ วนใหญ่มีอตั ราคงที่ กลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยงด้านอัตราดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินกูย้ ืม
(ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 15 และ 18) กลุ่มบริ ษทั ได้ลดความเสี่ ยงดังกล่าวโดยทําให้แน่ใจว่าดอกเบี้ยที่
เกิ ดจากหลักทรัพย์ที่เป็ นตราสารหนี้ และเงินกูย้ ืมส่ วนใหญ่มีอตั ราคงที่ และใช้เครื่ องมือทางการเงินที่ เป็ นตรา
สารอนุพนั ธ์ซ่ ึ งส่วนใหญ่เป็ นสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย เพื่อใช้ในการจัดการความเสี่ ยงที่เกิดจากความผัน
ผวนของอัตราดอกเบี้ยที่เกิดจากหลักทรัพย์ที่เป็ นตราสารหนี้และเงินกูย้ มื เป็ นการเฉพาะ
อัตราดอกเบี้ ยที่ แท้จริ งของหนี้ สินทางการเงินที่มีภาระดอกเบี้ ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม และระยะที่ ครบกําหนด
ชําระหรื อกําหนดอัตราใหม่มีดงั นี้
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(หน่วย :พันบาท)

ปี 2560
หมุนเวียน
เจ้าหนี้อื่นภายใต้แผนฟื้ นฟูกิจการ – ที่ไม่มี
หลักประกัน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
- ส่วนที่มีหลักประกัน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
-ที่มีหลักประกัน
-ที่ไม่มีหลักประกัน
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
ประมาณการหนี้สินผลขาดทุนจากการ
เป็ นผูค้ ้าํ ประกัน
ไม่ หมุนเวีย น
เจ้าหนี้อื่นภายใต้แผนฟื้ นฟูกิจการ – ที่ไม่มี
หลักประกัน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
-ที่มีหลักประกัน
-ที่ไม่มีหลักประกัน
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
ประมาณการหนี้สินผลขาดทุนจากการ
เป็ นผูค้ ้าํ ประกัน
รวม

อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริ ง
(ร้ อยละต่ อปี )

ภายใน 1 ปี

งบการเงินรวม
หลังจาก 1 ปี
แต่ภายใน 5 ปี หลังจาก 5 ปี

รวม

1.00

25,807

-

-

25,807

MOR, MLR

72,000

-

-

72,000

MLR
1.00
6.50-7.56
0.39-6.69

771,677
266,942
15,936
-

-

-

771,677
266,942

1.00

498,485

-

-

498,485

15,936
-

1.00

-

118,635

1,411,610

1,530,245

MLR
1.00
6.50-7.56

-

3,086,709
1,227,135
17,740

4,404,557
14,601,434
-

7,491,266
15,828,569
17,740

MLR

-

2,266,871

23,210,039

25,476,910

6,717,090

43,627,640

51,995,577

1,650,847
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(หน่วย :พันบาท)

ปี 2559
หมุนเวียน
เจ้าหนี้อื่นภายใต้แผนฟื้ นฟูกิจการ – ที่ไม่มี
หลักประกัน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
- ส่วนที่มีหลักประกัน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
-ที่มีหลักประกัน
-ที่ไม่มีหลักประกัน
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
ประมาณการหนี้สินผลขาดทุนจากการ
เป็ นผูค้ ้าํ ประกัน
ไม่ หมุนเวีย น
เจ้าหนี้อื่นภายใต้แผนฟื้ นฟูกิจการ – ที่ไม่มี
หลักประกัน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
-ที่มีหลักประกัน
-ที่ไม่มีหลักประกัน
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
ประมาณการหนี้สินผลขาดทุนจากการ
เป็ นผูค้ ้าํ ประกัน
รวม

อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริ ง
(ร้ อยละต่ อปี )

ภายใน 1 ปี

งบการเงินรวม
หลังจาก 1 ปี
แต่ภายใน 5 ปี หลังจาก 5 ปี

รวม

1.00-7.50

23,470

-

-

23,470

MOR

112,362

-

-

112,362

MLR
1.00-28.00
6.50-7.56
0.39-6.69

771,677
241,942
48,705
1,000

-

-

771,677
241,942

LIBOR+4.50

455,667

-

-

455,667

1.00-7.50

-

114,722

1,453,382

1,568,104

MLR
1.00-28.00
6.50-7.56

-

3,086,709
1,183,358
37,111

5,401,740
14,927,620
-

8,488,449
16,110,978
37,111

LIBOR+4.50

-

2,191,899

26,297,730

28,489,629

1,654,823

6,613,799

48,080,472

56,349,094
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48,705
1,000

(หน่วย :พันบาท)

ปี 2560
หมุนเวียน
เจ้าหนี้อื่นภายใต้แผนฟื้ นฟูกิจการ
– ที่ไม่มีหลักประกัน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
-ที่มีหลักประกัน
-ที่ไม่มีหลักประกัน
ประมาณการหนี้สินผลขาดทุนจากการ
เป็ นผูค้ ้าํ ประกัน
ไม่ หมุนเวีย น
เจ้าหนี้อื่นภายใต้แผนฟื้ นฟูกิจการ
– ที่ไม่มีหลักประกัน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
-ที่มีหลักประกัน
-ที่ไม่มีหลักประกัน
ประมาณการหนี้สินผลขาดทุนจากการ
เป็ นผูค้ ้าํ ประกัน
รวม

อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริ ง
ภายใน 1 ปี
(ร้ อยละต่ อปี )

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หลังจาก 1 ปี
แต่ภายใน 5 ปี หลังจาก 5 ปี

รวม

1.00

25,807

-

-

25,807

MLR
1.00

771,677
266,942

-

-

771,677
266,942

MLR

498,485

-

-

498,485

1.00

-

118,635

1,411,610

1,530,245

MLR
1.00

-

3,086,709
1,227,135

4,404,557
14,601,434

7,491,266
15,828,569

MLR

1,562,911

2,266,871
6,699,350

23,210,039

25,476,910

43,627,640

51,889,901
(หน่วย :พันบาท)

ปี 2559
หมุนเวียน
เจ้าหนี้อื่นภายใต้แผนฟื้ นฟูกิจการ
– ที่ไม่มีหลักประกัน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
-ที่มีหลักประกัน
-ที่ไม่มีหลักประกัน
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
ประมาณการหนี้สินผลขาดทุนจากการ
เป็ นผูค้ ้าํ ประกัน

อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริ ง
ภายใน 1 ปี
(ร้ อยละต่ อปี )

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หลังจาก 1 ปี
แต่ภายใน 5 ปี หลังจาก 5 ปี

รวม

1.00-7.50

23,470

-

-

23,470

MLR
1.00-28.00
4.76-6.69

771,677
241,942
840

-

-

771,677
241,942
840

LIBOR+4.50

455,667

-

-

455,667
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(หน่วย :พันบาท)
อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริ ง
ภายใน 1 ปี
ไม่ หมุนเวีย น
เจ้าหนี้อื่นภายใต้แผนฟื้ นฟูกิจการ
– ที่ไม่มีหลักประกัน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
-ที่มีหลักประกัน
-ที่ไม่มีหลักประกัน
ประมาณการหนี้สินผลขาดทุนจากการ
เป็ นผูค้ ้าํ ประกัน
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หลังจาก 1 ปี
แต่ภายใน 5 ปี หลังจาก 5 ปี

รวม

1.00-7.50

-

114,722

1,453,382

1,568,104

MLR
1.00-2.80

-

3,086,709
1,183,358

5,401,740
14,927,620

8,488,449
16,110,978

2,191,899
6,576,688

26,297,730

28,489,629
56,150,756

LIBOR+4.50

1,493,596

48,080,472

ความเสี่ยงจากเงินตราต่ างประเทศ
กลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่ งเกิดจากการซื้ อสิ นค้าและการขายสิ นค้าที่
เป็ นเงินตราต่างประเทศ กลุ่มบริ ษทั ได้ทาํ สัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึ่ งรายการดังกล่าวจะมีอายุ
ไม่เกินหนึ่ งปี เพื่อป้ องกันความเสี่ ยงของหนี้ สินทางการเงินที่ เป็ นเงินตราต่างประเทศ สัญ ญาซื้ อขายเงินตรา
ต่ า งประเทศล่ ว งหน้ า ณ วัน ที่ ร ายงานเป็ นรายการที่ เกี่ ย วข้อ งกับ รายการซื้ อ และขายสิ น ค้าที่ เป็ นเงิ น ตรา
ต่างประเทศในงวดถัดไป
ณ วันที่ 31 ธันวาคม กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั มีความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอันเป็ นผลมา
จากการมีสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศดังนี้
งบการเงินรวม
2560
2559
เงินเหรียญสหรัฐอเมริกา
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้า
เจ้าหนี้การค้า
ประมาณการหนี้สินภายใต้สญ
ั ญาคํ้าประกัน
และอื่นๆ
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
ยอดบัญชีในงบดุลที่มคี วามเสี่ ย ง
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
ยอดความเสี่ ยงคงเหลือสุ ทธิ

(หน่วย :พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

120,446
186
(2,928,296)

23
(1,905,141)

120,446
(2,918,545)

23
(1,895,211)

(25,515,525)
(1,386)
(28,324,575)
(503,966)
(28,828,541)

(28,384,212)
(30,289,330)
(5,632)
(30,283,698)

(25,515,525)
(1,386)
(28,315,010)
(503,966)
(28,818,976)

(28,384,212)
(30,279,400)
(30,279,400)
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

งบการเงินรวม
2560
2559
เงินปอนด์ สเตอร์ ลงิ
ลูกหนี้การค้า
หนี้สินทางการเงินที่มีภาระดอกเบี้ย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
ยอดบัญชีในงบดุลที่มคี วามเสี่ ย ง
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
ยอดความเสี่ ยงคงเหลือสุ ทธิ

449
(7,312)
(6,863)
(6,863)

(46,237)
(3,121)
(49,358)
(49,358)

449
(7,312)
(6,863)
(6,863)

(46,237)
(3,121)
(49,358)
(49,358)

เงินยูโร
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้า
เจ้าหนี้การค้า
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
ยอดบัญชีในงบดุลที่มคี วามเสี่ ย ง
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
ยอดความเสี่ ยงคงเหลือสุ ทธิ

280,949
1,433
(7,081)
(4,727)
(270,574)
(270,574)

449
(113,001)
(5,721)
(118,273)
(118,273)

280,949
(7,081)
(4,727)
(269,141)
(269,141)

(113,001)
(5,721)
(118,722)
(118,722)

เงินเยนญี่ปุ่น
เจ้าหนี้การค้า
ยอดบัญชีในงบดุลที่มคี วามเสี่ ย ง
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
ยอดความเสี่ ยงคงเหลือสุ ทธิ

(310)
(310)
(310)

(328)
(328)
(328)

(282)
(282)
(282)

(299)
(299)
(299)

เงินเหรียญออสเตรเลีย
ลูกหนี้การค้า
ยอดบัญชีในงบดุลที่มคี วามเสี่ ย ง
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
ยอดความเสี่ ยงคงเหลือสุ ทธิ

-

600
600
600

-

-
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ความเสี่ยงทางด้ านสินเชื่อ
ความเสี่ ยงทางด้านสิ นเชื่อ คือความเสี่ ยงที่ลูกค้าหรื อคู่สัญญาไม่สามารถชําระหนี้แก่กลุ่มบริ ษทั ตามเงื่อนไขที่ตก
ลงไว้เมื่อครบกําหนด
ฝ่ ายบริ หารได้กาํ หนดนโยบายทางด้านสิ นเชื่อเพื่อควบคุมความเสี่ ยงทางด้านสิ นเชื่อดังกล่าวอย่างสมํ่าเสมอ โดย
การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกค้าทุ กรายที่ ขอวงเงินสิ นเชื่ อในระดับหนึ่ งๆ ณ วันที่ รายงานไม่พบว่ามี
ความเสี่ ยงจากสิ นเชื่อที่เป็ นสาระสําคัญ ความเสี่ ยงสู งสุ ดทางด้านสิ นเชื่อแสดงไว้ในราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์
ทางการเงินแต่ละรายการในงบดุล อย่างไรก็ตามเนื่ องจากกลุ่มบริ ษทั มีฐานลูกค้าจํานวนมาก ฝ่ ายบริ หารไม่ได้
คาดว่าจะเกิดผลเสี ยหายที่มีสาระสําคัญจากการเก็บหนี้ไม่ได้
ความเสี่ยงจากสภาพคล่ อง
กลุ่มบริ ษทั มีการควบคุมความเสี่ ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสดให้เพียงพอต่อการดําเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั และเพื่อทําให้ผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงิน
สดลดลง
การกําหนดมูลค่ายุติธรรม
นโยบายการบัญชีและการเปิ ดเผยของกลุ่มบริ ษทั กําหนดให้มีการกําหนดมูลค่ายุติธรรมทั้งสิ นทรัพย์และหนี้สิน
ทั้งทางการเงินและไม่ใช่ ทางการเงิ น มู ลค่ายุติธรรม หมายถึ ง จํานวนเงินที่ ผูซ้ ้ื อและผูข้ ายตกลงแลกเปลี่ ยน
สิ นทรัพย์หรื อชําระหนี้ สินกัน ในขณะที่ท้ งั สองฝ่ ายมีความรอบรู ้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนกัน และสามารถ
ต่อรองราคากันได้อย่างเป็ นอิสระในลักษณะของผูท้ ี่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน วัตถุประสงค์ของการวัดมูลค่าและ
หรื อการเปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรมถูกกําหนดโดยวิธีต่อไปนี้ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสมมติฐานในการกําหนดมูลค่า
ยุติธรรมถูกเปิ ดเผยในหมายเหตุที่เกี่ยวข้องกับสิ นทรัพย์และหนี้สินนั้นๆ
มูลค่ายุติธรรมของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ระยะสั้นอื่นๆ เป็ นมูลค่าที่ใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชี
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็ นตราสารทุนและตราสารหนี้ ที่ถือไว้เพื่อค้า ที่จะถื อไว้จนครบ
กําหนด และเผื่อขาย พิจารณาโดยอ้างอิงกับราคาเสนอซื้ อ ณ วันที่ในรายงาน มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนที่จะ
ถือไว้จนครบกําหนดถูกพิจารณาเพือ่ ความมุ่งหมายในการเปิ ดเผยในงบการเงินเท่านั้น
มูลค่ายุติธรรมของสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยถือตามราคาอ้างอิงของนายหน้า ราคาอ้างอิงเหล่านั้นสามารถ
ทดสอบหาความสมเหตุสมผลได้ ด้วยการคิดลดประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต ภายใต้ขอ้ กําหนดต่างๆ
และวันสิ้ นสุ ดของแต่ละสัญญา และโดยการใช้อตั ราดอกเบี้ยในท้องตลาดของเครื่ องมือทางการเงินที่คล้ายคลึง
กัน ณ วันที่วดั มูลค่า
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หากมีราคาตลาด มูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าถือตามราคาตลาดของวันที่ทาํ
สัญญาล่วงหน้า ในกรณี ที่ไ ม่มีราคาตลาด ให้ประมาณมู ลค่ายุติธรรมโดยการคิ ดลดจากผลต่างระหว่างราคา
ล่วงหน้าตามสัญญา กับราคาล่วงหน้าของสัญญาปั จจุบนั ณ วันที่รายงานที่ครบกําหนดในวันเดียวกัน โดยใช้
อัตราดอกเบี้ยประเภทที่ใช้กบั ธุรกรรมการเงินที่ปลอดความเสี่ ยง เช่น พันธบัตรรัฐบาล
มู ลค่ายุติธรรมของหนี้ สินทางการเงิ นที่ ไม่ใช่ ตราสารอนุ พนั ธุ์ ซึ่ งพิจารณาเพื่อจุ ดประสงค์ในการเปิ ดเผยใน
งบการเงิน คํานวณจากมูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดในอนาคตของเงินต้นและดอกเบี้ย ซึ่งคิดลดโดยใช้อตั รา
ดอกเบี้ยในท้องตลาด ณ วันที่ในรายงาน ในกรณี ของหุ ้นกูแ้ ปลงสภาพ อัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดพิจารณาจาก
หนี้ สินที่มีความคล้ายคลึงกันซึ่ งไม่มีสิทธิ เลือกแปลงสภาพ สําหรับหนี้ ตามสัญญาเช่าการเงิน อัตราดอกเบี้ยใน
ท้องตลาดพิจารณาจากสัญญาเช่าที่มีความคล้ายคลึงกัน
มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงินพร้อมทั้งมู ลค่าตามบัญชี ตามที่ปรากฏในงบแสดงฐานะทาง
การเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดงั นี้
งบการเงินรวม
มูลค่ายุติธรรม
มูลค่า
ระดับ 2
ตามบัญชี
ปี 2560
หมุนเวียน
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ – หนี้สิน
รวม

503,966
503,966

508,108
508,108

ปี 2559
หมุนเวียน
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ – หนี้สิน
รวม

5,551
5,551

5,632
5,632
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
มูลค่ายุติธรรม
มูลค่า
ระดับ 2
ตามบัญชี

503,966
503,966

-

508,108
508,108

-

29

ภาระผูกพันและหนีส้ ิ นทีอ่ าจเกิดขึน้
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

งบการเงินรวม
2560
2559
ภาระผูกพันรายจ่ ายฝ่ ายทุน
สัญญาที่ยงั ไม่ ไ ด้ รับรู้
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
รวม

76
76

7
7

75
75

7
7

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริ ษทั มีรายจ่ายฝ่ ายทุนจํานวน 28.8 ล้านบาท 0.1 ล้านเหรี ยญสหรัฐและจํานวน
1.1 ล้านยูโร (2559 : จํานวน 4.5 ล้ านบาท จํานวน 0.06 ล้ านยูโ ร) ที่เกี่ยวข้องกับการซื้ อและติดตั้งเครื่ องจักรและ
อุปกรณ์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั มีรายจ่ายฝ่ ายทุนจํานวน 27.6 ล้านบาท 0.1 ล้านเหรี ยญสหรัฐและจํานวน 1.1
ล้านยูโร (2559 : จํานวน4.5 ล้ านบาท จํานวน 0.06 ล้ านยูโ ร) ที่ เกี่ ยวข้องกับการซื้ อและติดตั้งเครื่ องจักรและ
อุปกรณ์
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

งบการเงินรวม
2560
2559
ภาระผูกพันจากสัญญาเช่ าดําเนินงาน
ที่ยกเลิกไม่ ได้
ภายในระยะเวลาหนึ่งปี
ระยะเวลามากกว่าหนึ่งปี ถึงห้าปี
รวม
ภาระผูกพันอื่นๆ
สัญญาซื้อวัตถุดิบ
เลตเตอร์ออฟเครดิต
สัญญาอื่นๆ
รวม
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9
9
18

8
1
9

8
8
16

5
1
6

3,247
10
481
3,738

1,493
97
1,590

3,247
453
3,700

1,493
90
1,583

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันอื่นจากการทําสัญญาซื้ออะไหล่และวัสดุ อุปกรณ์และสัญญา
ซ่ อมบํารุ งเป็ นจํานวน 170 ล้านบาท จํานวน 4.8 ล้านเหรี ยญสหรัฐ จํานวน 3.7 ล้านยูโร และจํานวน 11.3 ล้าน
เยนญี่ปุ่น (2559: จํานวน 84 ล้ านบาท จํานวน 0.3 ล้ านเหรี ยญสหรั ฐ จํานวน 0.1 ล้ านยูโ ร และจํานวน 0.1 ล้ าน
เยนญีป่ ุ่ น)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั มีภาระผูกพันอื่นจากการทําสัญญาซื้ออะไหล่และวัสดุอุปกรณ์และสัญญาซ่อม
บํารุ งเป็ นจํานวน 142 ล้านบาท จํานวน 4.8 ล้านเหรี ยญสหรัฐ จํานวน 3.7 ล้านยูโร และจํานวน 11.3 ล้านเยน
ญี่ปุ่น (2559: จํานวน 77 ล้ านบาท จํานวน 0.3 ล้ านเหรี ยญสหรั ฐ จํานวน 6.5 ล้ านปอนด์ ส เตอร์ ลิง และจํานวน 0.1
ล้ านยูโ ร)
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2560 และ 2559 กลุ่ม บริ ษ ทั มี ห นี้ สิ น ที่ อ าจเกิ ดขึ้ น จากการที่ ธนาคารได้ออกหนังสื อ คํ้า
ประกัน ในเรื่ องดังต่อไปนี้

งบการเงินรวม
2560
2559
การใช้ไฟฟ้า
การประกันผลงาน
อื่นๆ
รวม

107
42
16
165

107
31
12
150

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
104
5
109

104
1
105

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริ ษทั มีหนังสื อคํ้าประกันที่ออกโดยธนาคารในนามบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ซึ่ ง
เกี่ ยวเนื่ องกับภาระผูกพันทางปฏิบตั ิ บางประการตามปกติ ธุรกิ จของกลุ่มบริ ษทั ซึ่ งประกอบด้วย หนังสื อคํ้า
ประกันเพือ่ คํ้าประกัน




การจัดตั้งทําเนี ย บท่ าเที ย บเรื อและโรงพักสิ น ค้าให้ไว้แ ก่ กรมศุ ลกากรจํานวน 11 ล้านบาท (2559:
จํานวน 11 ล้ านบาท)
การปฏิบตั ิงานตามสัญญาจํานวน 42 ล้านบาท (2559: จํานวน 298 ล้ านบาท จํานวน 0.02 ล้ านปอนด์
สเตอร์ ลิง)
การใช้ไฟฟ้าจํานวน 107 ล้านบาท (2559: จํานวน 107 ล้ านบาท)
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ข้ อพิพาทและคดีความ
ก) ทีด่ ินในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2553 สํานักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ สาขาบางสะพานได้เรี ยกให้บริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อยทําการส่ งหนังสื อรับรองการทําประโยชน์ (น.ส. 3 ก.) (“หนังสื อรับรอง”) ของบริ ษทั และบริ ษทั
ย่อยแห่งหนึ่งจํานวนหลายแปลง (มูลค่ารวม 123.1 ล้านบาทของบริ ษทั และ 187.6 ล้านบาทของบริ ษทั ย่อย)
เพื่ อ ทําการยกเลิ ก ต่ อ มาสํานัก งานที่ ดิน จังหวัดประจวบคี รีข นั ธ์ สาขาบางสะพานได้อ อกประกาศการ
ดําเนิ นการออกใบแทนหนังสื อรับรองการทําประโยชน์ (น.ส. 3 ก.) บริ ษ ทั และบริ ษ ทั ย่อยได้ยื่นฟ้ องเจ้า
พนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ สาขาบางสะพาน ต่อศาลปกครองกลาง เพื่อขอให้ศาลปกครองกลาง
มีคาํ พิพากษาเพิกถอนการออกประกาศ พร้อมกันนี้ บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยยังได้ยื่นคําร้องขอให้ศาลปกครอง
กลางกําหนดมาตรการหรื อวิธีการคุม้ ครองเพื่อบรรเทาทุกข์ชวั่ คราวแก่ผฟู ้ ้องคดีดว้ ย โดยศาลได้รับคําฟ้องไว้
พิจารณาแล้ว ซึ่ งปัจจุบนั อยูใ่ นระหว่างการพิจารณาของศาล อย่างไรก็ตามในการจัดทํางบการเงิน บริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อยได้บนั ทึกค่าเผื่อการด้อยค่าของที่ดินและสิ นทรัพย์ท่ีต้ งั อยู่บนที่ดินดังกล่าวทั้งจํานวนในปี 2550
และ 2551 แล้วตามลําดับ
วันที่ 1 กันยายน 2553 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้ยื่นฟ้องอธิบดีกรมที่ดินและรองปลัดกระทรวงมหาดไทยต่อ
ศาลปกครองกลาง โดยขอให้ ศ าลปกครองกลางมี ค าํ พิ พ ากษาเพิ ก ถอนคําสั่งอธิ บ ดี ก รมที่ ดิน ลงวัน ที่ 5
มกราคม 2553 ที่ ได้มีคาํ สั่งเพิกถอนและแก้ไขรู ปแผนที่และเนื้ อที่ ของหนังสื อรับรอง และให้เพิกถอนคํา
วินิจฉัยอุทธรณ์ของรองปลัดกระทรวงมหาดไทย รวมทั้งได้ขอให้ศาลไต่สวนคําร้องขอทุเลาคําบังคับตาม
คําสั่งทางปกครองดังกล่าว ขณะนี้ คดีอยู่ระหว่างศาลส่ งคําให้การของผูถ้ ูกฟ้องให้แก่บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
นอกจากนั้นศาลได้มีคาํ สัง่ ให้รวมการพิจารณาคดีน้ ี เข้ากับคดีซ่ ึงบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้ยื่นฟ้องเจ้าพนักงาน
ที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ สาขาบางสะพาน ดังกล่าวข้างต้นแล้ว
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2553 นายอําเภอบางสะพาน ในฐานะเจ้าหน้าที่ผูค้ วบคุมและรักษาป่ าสงวนแห่ งชาติ
ป่ าคลองแม่รําพึง จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ได้มีคาํ สั่งเป็ นหนังสื อแจ้งแก่บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ให้ออกจาก
ที่ดิน และงดเว้นการกระทําใดๆในเขตที่ดิน ซึ่ งอธิ บดีกรมที่ดินได้มีคาํ สั่งให้เพิกถอนเอกสารสิ ทธิ์ ที่ดินตาม
หนังสื อรับรอง และสํานักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ได้ออกใบแทนหนังสื อรับรองภายในวันที่ 30
มกราคม 2554
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2554 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้ยื่นฟ้ องต่อศาลปกครองกลาง โดยขอให้เพิกถอนคําสั่ง
นายอําเภอบางสะพาน ที่ มี ค าํ สั่งเมื่ อ วัน ที่ 20 ธัน วาคม 2553 ให้บ ริ ษ ทั และบริ ษ ทั ย่อ ยออกจากป่ าสงวน
แห่งชาติป่าคลองแม่รําพึง จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์และงดเว้นการกระทําใดๆในเขตป่ าสงวนแห่งชาติ ขณะนี้
อยูร่ ะหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง
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เมื่อวันที่ 6 สิ งหาคม 2556 ศาลปกครองกลางมีคาํ สั่งทุเลาการบังคับคดีที่สั่งให้บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยออกจาก
ป่ าสงวนแห่ งชาติ ป่ าคลองแม่รําพึง จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ และงดเว้นการกระทําใด ๆ ในเขตป่ าสงวน
แห่งชาติ
ต่อเมื่ อวันที่ 23 ธันวาคม 2557 ศาลปกครองสู งสุ ดมี คาํ สั่งกลับเป็ นยกคําขอให้ทุ เลาการบังคับคดี ที่ สั่งให้
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยออกจากป่ าสงวนแห่งชาติ อย่างไรก็ตามฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยเชื่อว่าผล
การพิจารณาจะไม่มีผลกระทบต่อการดําเนินงานในอนาคตของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
เมื่ อวันที่ 29 สิ งหาคม 2560 ศาลปกครองกลางได้มีคาํ พิ พากษายกฟ้ อง ต่อมาเมื่ อวันที่ 27 กันยายน 2560
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้ยื่นอุทธรณ์คดั ค้านคําพิพากษาต่อศาลปกครองสู งสุ ด
ข) สิ นค้าระหว่ างทาง
เมื่อวันที่ 15 สิ งหาคม 2559 บริ ษทั ได้ยื่นคําร้องต่อศาลทรัพย์สินทางปั ญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
ให้มีคาํ สั่งกักเรื อเอ็ม.วี. พานอร์ มิติส. เอวี. เนื่ องจากบริ ษทั มีสิทธิ ฟ้องร้องดําเนิ นคดีหลังจากเรื อไม่ปฏิบตั ิ
หน้าที่ในการส่ งมอบเหล็กแท่งแบนจํานวน 38,016.95 เมตริ กตัน อันเป็ นการผิดสัญญารับขนของทางทะเล
แม้วา่ บริ ษทั จะเป็ นผูร้ ับใบตราส่ งและเป็ นผูท้ รงใบตราส่งมีสิทธิ รับมอบเหล็กแท่งแบนดังกล่าว ซึ่ งได้ขนมา
กับเรื อเอ็ม.วี. พานอร์ มิติส. เอวี. บริ ษทั ประสงค์ให้เรื อเอ็ม.วี. พานอร์ มิติส. เอวี. ส่ งมอบสิ นค้าให้แก่บริ ษทั
ณ ท่าเรื อประจวบ อําเภอบางสะพาน ประเทศไทย ซึ่งเป็ นท่าเรื อปลายทาง
เมื่อวันที่ 15 สิ งหาคม 2559 ศาลได้มีคาํ สั่งให้กกั เรื อเอ็ม.วี. พานอร์ มิติส. เอวี. โดยกําหนดเงื่อนไขให้บริ ษทั
วางเงินต่อศาลจํานวน 10 ล้านบาท เพื่อประกันความเสี ยหายหรื อความสู ญเสี ยที่อาจเกิ ดขึ้นจากการกักเรื อ
ศาลอาจมีคาํ สั่งปล่อยเรื อ หากผูม้ ี ส่วนได้เสี ยวางเงินจํานวน 20 ล้านบาท เพื่อเป็ นประกันการชําระหนี้ ต่อ
บริ ษทั ในวันที่ 19 สิ งหาคม 2559 เจ้าพนักงานบังคับคดีและตัวแทนบริ ษทั ได้ส่งหมายกักเรื อแก่นายเรื อของ
เรื อ เอ็ม .วี . พานอร์ มิ ติส . เอวี. โดยเรื อ ดังกล่ าวถู ก ศาลมี ค าํ สั่งให้ กกั ไว้แ ละจอดทอดสมออยู่ก ลางทะเล
ด้านหลังเกาะสี ชงั อําเภอสี ชงั จังหวัดชลบุรี
เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2559 บริ ษทั ได้ยื่นฟ้องบริ ษทั เซาท์ เคป นาวิเกชัน่ เอส.เอ. และบริ ษทั ยูนิบลั ค์ ชิปปิ้ ง
เอ็นเตอร์ ไพร้ส เอส.เอ. ซึ่ งเป็ นเจ้าของและผูจ้ ดั การเรื อเอ็ม.วี. พานอร์ มิติส. เอวี. และในวันที่ 13 ตุลาคม
2559 บริ ษทั ได้ยื่นฟ้องนายโซริ น โลซิ ฟ โอโปรอิอู ซึ่ งเป็ นนายเรื อรวมถึงเจ้าหน้าที่และลูกเรื อ เนื่องจากไม่
ส่งมอบเหล็กแท่งแบนให้กบั บริ ษทั ทั้งที่มีหน้าที่ตามใบตราส่ งและผิดสัญญารับขนของทางทะเล
เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2559 บริ ษทั ได้ยื่นคําร้องขอให้ศาลมีคาํ สั่งคุม้ ครองชัว่ คราวก่อนพิพากษาในคดีที่บริ ษทั
ฟ้องเจ้าของและผูจ้ ดั การเรื อและศาลนัดไต่สวนคําร้องในวันที่ 11 เมษายน 2560
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ต่อมาเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 บริ ษทั และผูถ้ ูกฟ้ องทั้งหมดสามารถเจรจาตกลงยุติขอ้ พิพาทระหว่างกัน
โดยได้ทาํ สัญญาประนอมยอมความต่อหน้าศาล โดยผูถ้ ูกฟ้ องตกลงส่ งมอบสิ นค้าเหล็กพิพาทให้แก่บริ ษทั
ในทันทีเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 บริ ษทั ได้ดาํ เนิ นการขนถ่ายสิ นค้าออกจากเรื อ เรื อเอ็ม.วี. พานอร์มิติส.
เอวี. เสร็ จสิ้น
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การจัดประเภทรายการใหม่
รายการบางรายการในงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ได้มีการจัดประเภทรายการใหม่เพื่อให้
สอดคล้องกับการนําเสนอในงบการเงินปี 2560 ดังนี้
หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม
ก่อนจัด
หลังจัด
ประเภทใหม่
ประเภทใหม่
จัดประเภทใหม่
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร เงินกูย้ มื ระยะสั้นจาก
335,635,980
(335,635,980)
สถาบันการเงินและจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
112,361,675
112,361,675
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
223,274,305
223,274,305
หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ก่อนจัด
ประเภทใหม่

หลังจัด
ประเภทใหม่

จัดประเภทใหม่

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร เงินกูย้ มื ระยะสั้นจาก
สถาบันการเงินและจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

31

231,265,164
-

(231,265,164)
231,265,164
-

231,265,164

การอนุมตั ิงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกงบการเงินโดยคณะกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
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