บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
รายงานของผูส้ อบบัญชีและข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล
สาหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/ สอบทานแล้ว)

รายงานการสอบทานข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษทั สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้รับการว่าจ้างให้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิ จการ ณ วันที่ 30 มิถุนายน
พ.ศ. 2561 งบกาไรขาดทุ นรวมและงบกาไรขาดทุ นเฉพาะกิ จการ งบกาไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จรวมและงบกาไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็ จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ รวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ น้
เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สาหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันเดียวกัน และ
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ ของบริ ษทั สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และของเฉพาะ
บริ ษทั สหวิริยาสตี ลอิ นดัสตรี จากัด (มหาชน) ตามลาดับ ซึ่ งผูบ้ ริ หารของกิ จการเป็ นผูร้ ั บผิดชอบในการจัดทาและ
นาเสนอข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่านี้ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่ อง การรายงานทางการเงินระหว่าง
กาล ส่ วนข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการให้ขอ้ สรุ ปเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวจากผลการสอบทาน
ของข้าพเจ้า
ขอบเขตการสอบทาน
ยกเว้นเรื่ องที่ กล่าวไว้ในวรรคเกณฑ์ในการไม่ให้ขอ้ สรุ ป ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน
รหัส 2410 “การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดังกล่าว
ประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบถามบุคลากรซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นผูร้ ับผิดชอบด้านการเงินและบัญชี และการวิเคราะห์
เปรี ยบเทียบและวิธีการสอบทานอื่น การสอบทานนี้มีขอบเขตจากัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีทา
ให้ขา้ พเจ้าไม่สามารถได้ความเชื่อมัน่ ว่าจะพบเรื่ องที่มีนยั สาคัญทั้งหมดซึ่งอาจพบได้จากการตรวจสอบ ดังนั้น ข้าพเจ้า
จึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลที่สอบทานได้
เกณฑ์ ในการไม่ ให้ ข้อสรุป
1) ตามที่ กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 13 บริ ษทั สหวิริยาสตีลอิ นดัสตรี ยูเค จากัด ได้แสดงความ
จานงเพื่อเลิ กกิ จการและผูช้ าระบัญชี ได้ถูกแต่งตั้งและเข้ามาควบคุมบริ ษทั ย่อยดังกล่าว เป็ นเหตุให้ผูใ้ ห้กูข้ อง
บริ ษทั ย่อยได้เรี ยกร้ องให้ชาระเงินกูย้ ืมในทันที ซึ่ งเงินกูย้ ืมดังกล่าวมีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ของบริ ษทั ย่อย
ดังกล่าวเป็ นหลักประกันและค้ าประกันโดยบริ ษทั ซึ่ งผูใ้ ห้กดู้ งั กล่าวได้เรี ยกร้องขอให้บริ ษทั รับผิดชอบต่อมูลหนี้
ในฐานะผูค้ ้ าประกันเงินกูย้ ืม ทาให้บริ ษทั ได้บนั ทึกประมาณการหนี้ สินภายใต้สัญญาค้ าประกันจากเงินกูย้ ืมของ
บริ ษทั สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จากัด ทั้งจานวนในปี 2558 เป็ นจานวนเงิน 29,976 ล้านบาท ทั้งนี้ ผใู ้ ห้กอู้ าจจะ
ได้รับชาระคื น หนี้ บางส่ วนในอนาคตจากกระบวนการชาระบัญ ชี ซึ่ งจานวนเงิ นดังกล่ าวจะถู กนามาหักจาก
ประมาณการหนี้ สิ น ภายใต้สัญ ญาค้ าประกัน ที่ บริ ษ ทั ได้เคยบัน ทึ กบัญ ชี ไว้ ปั จจุ บนั บริ ษ ทั ย่อยดังกล่ าวยังอยู่
ระหว่างกระบวนการชาระบัญชี

-2และตามที่ได้กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 14 บริ ษทั มีเจ้าหนี้ ที่ยื่นคาขอรับชาระหนี้ตามแผนฟื้ นฟู
กิจการ โดยบริ ษทั มีการโต้แย้งในมูลหนี้ กบั เจ้าหนี้ บางรายอันเนื่ องมาจากมูลหนี้ ไม่ถูกต้องหรื อไม่มีมูลหนี้ ทั้งนี้
ณ วันที่ในรายงานฉบับนี้ยงั มีเจ้าหนี้ 1 ราย ที่ยงั อยูร่ ะหว่างการพิจารณาและยังไม่มีคาสัง่ ถึงที่สุดให้ได้รับชาระหนี้
โดยเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ซ่ ึงมียอดหนี้รวมเงินต้นและดอกเบี้ยตามแผนฟื้ นฟูกิจการจานวน 1,928.7 ล้านบาท
เนื่ องจากหนี้ สินตามแผนฟื้ นฟูกิจการของบริ ษทั ที่ยงั ไม่มีความแน่ นอนและยังไม่เป็ นที่สิ้นสุ ดตามเรื่ องที่กล่าว
ข้างต้น ทาให้บริ ษทั ยังไม่สามารถคานวณหามูลค่าหนี้ สินที่ตอ้ งจ่ายในอนาคตของหนี้ สินเพื่อบันทึกรายการตาม
มาตรฐานการบัญชี ได้ ดังนั้นข้าพเจ้าจึ งไม่สามารถหาหลักฐานการสอบบัญชี ที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ ยวกับ
มูลค่าของหนี้ สินตามแผนฟื้ นฟูกิจการ ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ได้และไม่สามารถสรุ ปได้ว่าอาจมีรายการ
ปรับปรุ งใดๆ ที่จาเป็ นต่อบัญชีหนี้สินตามแผนฟื้ นฟูกิจการและบัญชีอื่นที่เกี่ยวข้อง
2) ตามที่ได้กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 4 บริ ษทั ฯมีลูกหนี้ การค้ากิ จการที่เกี่ ยวข้องกัน 2 ราย ซึ่ ง ณ
วันที่ 30 มิถุนายน 2561 มี จานวน 3,580.7 ล้านบาท โดยบริ ษทั ได้ต้ งั ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญไว้แล้ว ในปี 2559
จานวน 2,736.7 ล้านบาท ทาให้ลูกหนี้ การค้ากิจการที่เกี่ยวข้อง 2 ราย ดังกล่าวมียอดคงเหลือสุ ทธิ จานวน 844.0
ล้านบาท โดยมีหนี้ ที่เกินกาหนดชาระสุ ทธิ จานวน 653.5 ล้านบาท และเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2561 บริ ษทั ได้ทา
จดหมายทวงถามให้ชาระหนี้ ถึงลูกหนี้ท้ งั 2 รายดังกล่าวให้ชาระหนี้และดอกเบี้ย ทั้งนี้บริ ษทั ไม่ได้พิจารณาตั้งค่า
เผื่อหนี้สงสัยจะสู ญเพิ่มเติมเนื่องจากฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั เห็นว่าถึงแม้การรับชาระหนี้จากลูกหนี้จะมีความล่าช้า
แต่ก็คาดว่าจะสามารถเรี ยกเก็บหนี้ จากลูกหนี้ 2 รายดังกล่าวได้ท้ งั หมด จากกรณี ดงั กล่าวข้าพเจ้าไม่สามารถหา
หลักฐานการสอบบัญชี ที่เหมาะสมอย่างเพียงพอในการสอบทานความเพียงพอของค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญของ
ลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 ได้และไม่สามารถสรุ ปได้ว่าอาจมีรายการปรับปรุ งใดๆ ที่จาเป็ นต่อบัญชี
ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญและบัญชีอื่นที่เกี่ยวข้อง
การไม่ ให้ ข้อสรุป
เนื่ องจากเรื่ องที่กล่าวไว้ในวรรคเกณฑ์ในการไม่ให้ขอ้ สรุ ปมีนยั สาคัญ ข้าพเจ้าจึงไม่สามารถให้ขอ้ สรุ ปต่อข้อมูลทาง
การเงินระหว่างกาลที่กล่าวข้างต้นได้

-3ข้ อมูลและเหตุการณ์ ทเี่ น้ น
การดาเนินงานต่ อเนื่อง
ตามที่ ได้กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2(จ) กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั มีกาไรสุ ทธิ สาหรับงวดหกเดื อน
สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 เป็ นจานวนเงิน 325.9 ล้านบาท และ 348.8 ล้านบาท ตามลาดับ และ ณ วันเดี ยวกันมี
ขาดทุนเกินทุนเป็ นจานวนเงิน 38,139.6 ล้านบาท และ 38,721.4 ล้านบาท ตามลาดับ
ตามที่แสดงไว้ในแผนฟื้ นฟูกิจการ บริ ษทั จาเป็ นต้องมีกระแสเงินสดจากการดาเนิ นงานที่เพียงพอต่อความต้องการ
เงินทุนหมุนเวียน และเพื่อให้สามารถจ่ายชาระหนี้ สินจากการดาเนิ นงาน โดยวิธีการออกหุ ้นทุนใหม่ การแปลงหนี้
เป็ นทุน จัดหาแหล่งเงินทุนใหม่ และการปรับโครงสร้างหนี้ กบั เจ้าหนี้ บริ ษทั อธิ บายความคืบหน้าในการดาเนิ นการ
เหล่านี้ไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 14
เนื่องจากแผนฟื้ นฟูกิจการเพิ่งเริ่ มต้นในปลายปี 2559 และบริ ษทั ยังสามารถปฏิบตั ิตามแผนฟื้ นฟูกิจการ มีการชาระหนี้
ก่อนกาหนดได้ส่วนหนึ่ งจนถึงปั จจุบนั อย่างไรก็ตามแผนฟื้ นฟูกิจการกาหนดระยะเวลาชาระหนี้ คืนไว้ 12 ปี จึงยังไม่
สามารถสรุ ปได้วา่ การดาเนินการตามแผนฟื้ นฟูจะสาเร็ จลงได้ สถานการณ์ดงั กล่าวได้แสดงให้เห็นถึงความไม่แน่นอน
ของการดาเนิ นงานต่อเนื่ องอย่างมีนยั สาคัญของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ทั้งนี้ มูลค่าที่จะได้รับจากสิ นทรัพย์อาจจะน้อย
กว่ามูลค่าตามบัญชีอย่างมีนยั สาคัญ หากกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ไม่สามารถดาเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้ งบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการนี้ไม่ได้รวมการจัดประเภทรายการใหม่หรื อรายการปรับปรุ งสิ นทรัพย์และหนี้สินที่จาเป็ น
หากกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ไม่สามารถจัดหากระแสเงินสดและเงินทุนเพิม่ จากแหล่งอื่นอย่างเพียงพอ
รายการระหว่ างกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
ข้าพเจ้าขอให้สังเกตเรื่ องในหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลข้อ 3 ในระหว่างงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่
30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ได้ขายสิ นค้าตามปกติธุรกิ จให้แก่บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันและการร่ วมค้า
เป็ นจ านวนรวม 2,372.0 ล้านบาท คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 14.8 ของยอดขายสิ น ค้ารวมของกลุ่ ม บริ ษ ทั (ปี 2560 จานวน
2,928.4 ล้ านบาทคิ ดเป็ นร้ อยละ 25.9) และจานวน 2,373.3 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 14.8 ของยอดขายสิ นค้ารวมของ
บริ ษทั (ปี 2560 จานวน 2,928.4 ล้ านบาท คิ ดเป็ นร้ อยละ 25.9) และ ณ วันที่ 30 มิ ถุนายน 2561 ยอดค้างชาระของ
ลูกหนี้การค้าจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั มีจานวนรวม 3,873.8 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 88.27
ของลู กหนี้ การค้าของกลุ่ ม บริ ษ ทั (31 ธั น วาคม 2560 จานวน 3,719.3 ล้ านบาท คิ ด เป็ นร้ อยละ 88.0) และจ านวน
3,864.0 ล้านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 89.0 ของลูกหนี้ การค้าของบริ ษทั (31 ธั นวาคม 2560 จานวน 3,698.1 ล้ านบาท คิ ด
เป็ นร้ อยละ 88.3)
บริ ษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่ แนล จำกัด

(นำงสุ วิมล กฤตยำเกียรณ์)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญำตเลขทะเบียน 2982
วันที่ 14 สิ งหำคม พ.ศ. 2561

บริษัท สหวิริย าสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

สิ นทรัพ ย์

สิ นทรั พย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ การค้า
ลูกหนี้ หมุนเวียนอื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ที่ถือไว้จาํ หน่ายจากการชําระบัญชี
ของบริ ษทั ย่อย
รวมสิ นทรัพ ย์ หมุนเวีย น
สิ นทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีขอ้ จํากัดในการใช้
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนในการร่ วมค้า
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพ ย์ ไม่ หมุนเวีย น
รวมสิ นทรัพ ย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ
30 มิถุนายน
31 ธันวาคม
30 มิถุนายน
31 ธันวาคม
2561
2560
2561
2560
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/ (ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/ (ตรวจสอบแล้ว)
สอบทานแล้ว)
สอบทานแล้ว)

4
3
5

2(ฉ)

6
7
8
9
10

891,163
1,366,882
272,739
8,416,724
491,331

1,558,770
1,205,026
270,309
7,368,319
910,984

781,875
1,321,144
301,166
8,394,184
424,431

1,472,842
1,169,969
305,069
7,357,378
852,195

11,438,839

11,313,408

11,222,800

11,157,453

89,165
2,648,946
11,178,118
120,943
12,545
9,511
14,059,228

56,808
2,709,650
11,302,042
128,555
17,853
9,437
14,224,345

81,694
279,000
3,159,668
9,826,601
115,502
8,161
13,470,626

35,785
279,000
3,159,668
9,902,762
122,571
7,976
13,507,762

25,498,067

25,537,753

24,693,426

24,665,215

บริษัท สหวิริย าสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้ การค้า
เจ้าหนี้ หมุนเวียนอื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
หนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกําหนด
ชําระภายในหนึ่ งปี
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกําหนด
ชําระภายในหนึ่ งปี
เจ้าหนี้ อื่นภายใต้แผนฟื้ นฟูกิจการที่ถึงกําหนด
ชําระภายในหนึ่ งปี
ประมาณการหนี้ สินภายใต้สัญญาคํ้าประกันที่ถึง
กําหนดชําระภายในหนึ่ งปี
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ประมาณการหนี้ สินจากสัญญาที่สร้างภาระ
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนี้ สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ิ นหมุนเวีย น
หนี้สินไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้ อื่นภายใต้แผนฟื้ นฟูกิจการ
ประมาณการหนี้ สินภายใต้สัญญาคํ้าประกัน
ดอกเบี้ยค้างจ่ายภายใต้แผนฟื้ นฟูกิจการ
หนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงิน
ประมาณการหนี้ สินไม่หมุนเวียนสําหรับ
ผลประโยชน์พนักงาน
หนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้ สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวีย น
รวมหนีส้ ิ น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ
30 มิถุนายน
31 ธันวาคม
30 มิถุนายน
31 ธันวาคม
2561
2560
2561
2560
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/ (ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/ (ตรวจสอบแล้ว)
สอบทานแล้ว)
สอบทานแล้ว)
57,557
3,149,058
57,128

72,110
3,033,056
41,722

16,392

15,936

13

1,042,291

1,038,620

1,042,291

1,038,620

13

60,924

60,633

60,924

60,633

13
3

504,772
116,482
7,456
823,892
5,835,952

498,485
691
513,048
5,274,301

504,772
7,991
116,482
765,439
5,686,334

498,485
7,991
691
463,209
5,116,656

13
13
13
13

22,041,400
1,817,631
24,945,574
8,741,727
9,394

23,319,835
1,853,026
25,476,910
8,277,827
17,740

22,041,400
1,817,631
24,945,574
8,741,727
-

23,319,835
1,853,026
25,476,910
8,277,827
-

200,376
44,784
824
57,801,710

192,019
61,404
824
59,199,585

166,487
14,834
824
57,728,477

159,047
31,280
824
59,118,749

63,637,662

64,473,886

63,414,811

64,235,405

11
12
3

10

3,128,134
60,301
-

3,002,208
44,819
-

บริษัท สหวิริย าสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน

หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ
30 มิถุนายน
31 ธันวาคม
30 มิถุนายน
31 ธันวาคม
2561
2560
2561
2560
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/ (ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/ (ตรวจสอบแล้ว)
สอบทานแล้ว)
สอบทานแล้ว)
15

ทุนที่ออกและชําระแล้ว
ส่ วนตํ่ากว่ามูลค่าหุน้ สามัญ
ขาดทุนสะสม
รวมส่ วนของบริษัทใหญ่
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
ขาดทุนเกินทุน/รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

16

11,113,018

11,113,018

11,113,018

11,113,018

11,113,018

1,113,018

11,113,018

1,113,018

(9,500,000)
(40,358,143)
(38,745,125)
605,530
(38,139,595)

(40,667,235)
(39,554,217)
618,084
(38,936,133)

(9,500,000)
(40,334,403)
(38,721,385)
(38,721,385)

(40,683,208)
(39,570,190)
(39,570,190)

25,498,067

25,537,753

24,693,426

24,665,215

บริษัท สหวิริย าสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกําไรขาดทุน
สํ าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2561
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ/ สอบทานแล้ ว)

2561

2560

หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

16,009,236
258,200
33,006
16,300,442

11,282,847
158,780
1,729,005
21,346
13,191,978

16,009,219
53,201
41,836
16,104,256

11,282,328
1,728,790
30,600
24,787
13,066,505

14,165,353
169,111
303,736
247,207
41,133
432,412
115,791
460,774
15,935,517

9,735,165
103,738
177,344
291,769
45,518
87,812
(18,831)
524,746
10,947,261

14,220,057
298,707
212,617
34,340
432,294
115,791
458,091
15,771,897

9,778,437
172,777
262,245
38,780
148,836
(18,831)
518,698
10,900,942

(38,103)
326,822
(884)
325,938

(62,396)
2,182,321
24,303
2,206,624

332,359
16,446
348,805

2,165,563
30,826
2,196,389

309,092
16,846
325,938

2,195,484
11,140
2,206,624

348,805
348,805

2,196,389
2,196,389

0.05

1.97

0.06

1.97

งบการเงินรวม
หมายเหตุ
รายได้
รายได้จากการขาย
รายได้จากการให้บริ การ
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุ ทธิ
รายได้เงินปั นผล
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ต้นทุนขาย
ต้นทุนการให้บริ การ
ต้นทุนการจัดจําหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุ ทธิ
ผลกระทบจากเหตุอุทกภัยสุ ทธิ
ขาดทุนจากสัญญาที่สร้างภาระ(กลับรายการ)
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่ าใช้ จ่าย
ส่ วนแบ่ งกําไร (ขาดทุน) ในตราสารทุนตามวิธีส่วนได้ เสี ย
การร่ วมค้า
กําไร(ขาดทุน) ก่ อนภาษีเงินได้
(ค่าใช้จ่าย) รายได้ภาษีเงินได้
กําไร(ขาดทุน) สํ าหรับงวด

6, 7

3

7
10

การแบ่ งปันกําไร (ขาดทุน)
ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
กําไร(ขาดทุน) สํ าหรับงวด
กําไร(ขาดทุน) ต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน (บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

19

บริษัท สหวิริย าสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สํ าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2561
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ/ สอบทานแล้ ว)

งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2561

2560

หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

กําไร(ขาดทุน) สํ าหรับงวด

325,938

2,206,624

348,805

2,196,389

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับงวด

325,938

2,206,624

348,805

2,196,389

การแบ่ งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับงวด

309,092
16,846
325,938

2,195,484
11,140
2,206,624

348,805
348,805

2,196,389
2,196,389

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษทั สหวิริย าสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สํ าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2561
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ/ สอบทานแล้ ว)
หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม
กําไร (ขาดทุน) สะสม

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสํ าหรับงวด
กําไร (ขาดทุน)
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสํ าหรับงวด
เงินปั นผลจ่ายในส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสํ าหรับงวด
กําไร (ขาดทุน)
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสํ าหรับงวด
เพิ่มทุน
เงินปั นผลจ่ายในส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ทุนเรื อนหุน้
ที่ออกและ
ชําระแล้ว

ยังไม่ได้จดั สรร
(ขาดทุนสะสม)

รวมส่ วน
ของผูถ้ ือหุน้
ของบริ ษทั

ส่ วนของ
ส่ วนได้เสี ย
ที่ไม่มีอาํ นาจ
ควบคุม

รวมส่ วน
ของผูถ้ ือหุน้

32,166,262

(5,678,076)

366,207

530,227

(71,473,832)

(44,089,212)

649,732

(43,439,480)

32,166,262

(5,678,076)

366,207

530,227

2,195,484
2,195,484
(69,278,348)

2,195,484
2,195,484
(41,893,728)

11,140
11,140
(29,400)
631,472

2,206,624
2,206,624
(29,400)
(41,262,256)

1,113,018

15

ทุนที่ได้รับจาก
การซื้ อคืนหุน้ กู้
ส่ วนตํ่า
แปลงสภาพด้อยสิ ทธิ ทุนสํารองตาม
กว่ามูลค่าหุน้
จากผูถ้ ือหุน้
กฎหมาย

10,000,000
11,113,018

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

-

-

(40,667,235)

(39,554,217)

618,084

(38,936,133)

-

-

309,092
309,092
(40,358,143)

309,092
309,092
500,000
(38,745,125)

16,846
16,846
(29,400)
605,530

325,938
325,938
500,000
(29,400)
(38,139,595)

บริษทั สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2561
(ยังไม่ ได้ตรวจสอบ/ สอบทานแล้ว)
หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
กําไร (ขาดทุน) สะสม

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสํ าหรับงวด
กําไร (ขาดทุน)
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสํ าหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด
กําไร (ขาดทุน)
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสํ าหรับงวด
เพิ่มทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ทุนเรื อนหุ ้น
ที่ออกและ
ชําระแล้ว

ทุนสํารองตาม
กฎหมาย

ยังไม่ได้จดั สรร
(ขาดทุนสะสม)

รวมส่วน
ของผูถ้ ือหุ ้น

32,166,262

(5,678,076)

366,207

530,227

(71,430,535)

(44,045,915)

32,166,262

(5,678,076)

366,207

530,227

2,196,389
2,196,389
(69,234,146)

2,196,389
2,196,389
(41,849,526)

1,113,018

15

ส่ วนตํ่า
กว่ามูลค่าหุ ้น

ทุนที่ได้รับจาก
การซื้อคืนหุ้นกู้
แปลงสภาพด้อยสิ ทธิ
จากผูถ้ ือหุ ้น

10,000,000
11,113,018

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

-

-

(40,683,208)

(39,570,190)

-

-

348,805
348,805

-

-

(40,334,403)

348,805
348,805
500,000
(38,721,385)

บริษทั สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2561
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ/ สอบทานแล้ว)

งบการเงินรวม
2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไร(ขาดทุน) สําหรับงวด
รายการปรั บปรุง
ค่าเสื่ อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
ขาดทุนจากมูลค่าสิ นค้าคงเหลือลดลง
ขาดทุน(กําไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
ตัดจําหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
ตัดจําหน่ายอุปกรณ์
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
ขาดทุนจากสัญญาที่สร้างภาระ (กลับรายการ)
ขาดทุน (กําไร) จากการจําหน่ายอุปกรณ์
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่ วมค้า (สุ ทธิจากภาษีเงินได้)
ต้นทุนทางการเงิน
เงินปั นผลรับ
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
กําไร(ขาดทุน) จากการดําเนินงานก่ อนการเปลี่ยนแปลงใน
สิ นทรั พย์และหนีส้ ิ นดําเนินงาน
การเปลี่ยนแปลงของสิ นทรั พย์และหนีส้ ิ นดําเนิ นงาน
ลูกหนี้ การค้า
ลูกหนี้ อื่นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้ การค้า
เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เงินสดได้ มา(ใช้ ไ ป) จากกิ จกรรมดําเนินงาน
ผลประโยชน์พนักงานจ่ายโดยโครงการ
จ่ายภาษีเงินได้
รับคืนภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

2560

หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

325,938

2,206,624

348,805

2,196,389

373,954
100,550
526,698
973
5,304
9,822
115,791
38,103
460,774
884

257,603
8,032
193,829
(1,680,290)
10,273
(18,831)
41,915
62,396
524,746
(24,303)

320,206
100,550
526,159
973
5,304
8,349
115,791
458,091
(53,201)
(16,446)

203,622
8,032
174,999
(1,680,451)
8,349
(18,831)
12,975
518,698
(30,600)
(30,826)

1,958,791

1,581,994

1,814,581

1,362,356

(162,102)
(2,431)
(1,148,955)
407,098
(73)
27,318
15,406
282,870
1,377,922
(1,465)
(4,740)
11,582
1,383,299

(98,830)
(823)
(833,974)
(102,802)
(409)
450,498
(700)
155,174
1,150,128
(2,587)
(18,626)
1,128,915

(151,211)
3,903
(1,137,356)
415,976
(186)
37,571
15,481
274,255
1,273,014
(909)
(767)
11,582
1,282,920

(105,190)
(11,698)
(809,931)
(14,356)
(160)
456,561
4,456
120,096
1,002,134
(1,438)
(583)
1,000,113

บริษทั สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2561
(ยังไม่ ได้ตรวจสอบ/ สอบทานแล้ว)

งบการเงินรวม
2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีขอ้ จํากัดในการใช้(เพิ่มขึ้น) ลดลง
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ซื้อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินปันผลรับ
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน

2560

หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

(32,357)
(244,771)
(979)
22,601
(255,506)

(608)
(160,737)
(382)
1
(161,726)

(45,909)
(239,597)
(709)
53,201
(233,014)

(132,505)
(269)
30,600
(102,174)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
จ่ายชําระหนี้เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
จ่ายชําระหนี้เจ้าหนี้ อื่นตามแผนฟื้ นฟูกิจการ
จ่ายชําระหนี้ภายใต้สญ
ั ญาคํ้าประกันและอื่นๆ
จ่ายชําระหนี้ สินตามสัญญาเช่าซื้ อและสัญญาเช่าการเงิน
เงินปันผลจ่าย
เงินสดสุ ทธิได้มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน

(45,535)
(14,553)
(1,266,955)
(35,104)
(395,963)
(7,890)
(29,400)
(1,795,400)

(51,820)
11,666
(506,810)
(37,593)
(227,773)
(33,992)
(29,400)
(875,722)

(42,851)
(1,266,955)
(35,104)
(395,963)
(1,740,873)

(45,216)
(506,810)
(37,593)
(227,773)
(581)
(817,973)

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง) สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน

(667,607)
1,558,770
891,163

91,467
425,056
516,523

(690,967)
1,472,842
781,875

79,966
356,536
436,502

1,971
500,000

4,628
-

1,971
500,000

4,628
-

รายการที่ไม่ กระทบเงินสดที่สําคัญ
เจ้าหนี้ อื่นที่ดิน อาคาร อุปกรณ์
เพิ่มทุนโดยการแปลงหนี้ เป็ นทุน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษทั สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบข้ อมูลงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2561
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ/ สอบทานแล้ ว)
หมายเหตุ

สารบัญ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

ข้อมูลทัว่ ไป
เกณฑ์การจัดทํางบการเงินระหว่างกาล
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้การค้า
สิ นค้าคงเหลือ
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนในการร่ วมค้า
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้า
หนี้สินตามแผนฟื้ นฟูกิจการ
แผนฟื้ นฟูกิจการ
ทุนเรื อนหุน้
ส่ วนตํ่ากว่ามูลค่าหุน้ สามัญ
ส่ วนงานดําเนินงาน
ภาษีเงินได้
กําไรต่อหุน้
ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
การอนุมตั ิงบการเงินระหว่างกาล

1

บริษทั สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบข้ อมูลงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2561
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ/ สอบทานแล้ ว)
1

ข้ อมูลทัว่ ไป
บริ ษทั สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) เป็ นนิ ติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้นในประเทศไทย และมีที่อยู่
จดทะเบี ยนตั้งอยู่เลขที่ 28/1 อาคารประภาวิทย์ ชั้น 2-3 ถนนสุ รศักดิ์ แขวงสี ลม เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร
ประเทศไทย และโรงงานตั้ง อยู่เลขที่ 9 หมู่ 7 ตํา บลแม่ รํ าพึ ง อํา เภอบางสะพาน จัง หวัด ประจวบคี รี ข ัน ธ์
ประเทศไทย บริ ษทั บริ ษทั ย่อยและการร่ วมค้าซึ่งต่อไปนี้รวมเรี ยกว่า “กลุ่มบริ ษทั ”
บริ ษทั จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อเดือนกันยายน 2537
ผูถ้ ือ หุ ้น รายใหญ่ ได้แ ก่ ธนาคารกรุ งไทย จํากัด (มหาชน) ถือ หุ ้น ร้อ ยละ 40.49 ธนาคารไทยพาณิ ช ย์ จํากัด
(มหาชน) ถือหุ ้นร้อยละ 40.22 และธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) ถือหุ ้นร้อยละ 7.87
บริ ษทั ดําเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการผลิตและจําหน่ายแผ่นเหล็กรี ดร้อนชนิดม้วน รายละเอียดของบริ ษทั ย่อยและ
การร่ วมค้า ได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 6 และ 7

2

เกณฑ์ การจัดทํางบการเงินระหว่ างกาล

(ก) เกณฑ์ การถือปฏิบตั ิ
งบการเงินระหว่างกาลนี้ จดั ทําขึ้นในรู ปแบบย่อและตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง
การรายงานทางการเงินระหว่างกาล รวมถึงแนวปฏิบตั ิทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ (“สภา
วิชาชีพบัญชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
งบการเงินระหว่างกาลนี้ จดั ทําขึ้นเพื่อให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
งบการเงินนี้ มิได้รวมข้อมูลทางการเงินทั้งหมดตามข้อกําหนดสําหรับงบการเงินประจําปี แต่เน้นการให้ขอ้ มูลที่
เกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ เพื่อไม่ให้ซ้ าํ ซ้อนกับข้อมูลที่ได้เคยนําเสนอรายงานไปแล้ว
ดังนั้นการอ่านงบการเงินระหว่างกาลนี้จึงควรอ่านควบคู่กบั งบการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยสําหรับปี สิ้ นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม 2560

2

(ข) สกุลเงินทีใ่ ช้ ในการดําเนินงานและนําเสนองบการเงิน
งบการเงินนี้ จดั ทําและแสดงหน่ วยเงินตราเป็ นเงินบาทซึ่ งเป็ นสกุลเงินที่ ใช้ในการดําเนิ นงานของบริ ษทั ข้อมูล
ทางการเงินทั้งหมดมีการปั ดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อให้แสดงเป็ นหลักพัน ยกเว้นที่ ระบุไว้เป็ น
อย่างอื่น
(ค) การใช้ วจิ ารณญาณและการประมาณการ
ในการจัด ทํางบการเงิ น ให้ เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ผูบ้ ริ ห ารต้อ งใช้วิ จ ารณญาณ การ
ประมาณและข้อสมมติ ฐานหลายประการ ซึ่ งมี ผลกระทบต่อการกําหนดนโยบายการบัญชี และการรายงาน
จํานวนเงินที่เกี่ยวกับ สิ นทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ผลที่เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่างจากที่ประมาณไว้
ในการจัดทํางบการเงิ น ระหว่างกาล ผูบ้ ริ ห ารได้มี การใช้วิจารณญาณอย่างมี นัยสําคัญ ในการถื อ ปฏิ บ ตั ิ ตาม
นโยบายการบัญชีของกลุ่มบริ ษทั และแหล่งข้อมูลสําคัญของความไม่แน่ นอนในการประมาณการซึ่ งถือปฏิบตั ิ
เช่นเดียวกันในการจัดทํางบการเงินสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
(ง) มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่ มมีผลบังคับใช้ ใ นงวดปั จจุบัน
ในระหว่างงวด กลุ่ มบริ ษทั ได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2560) จํานวนหลายฉบับ ซึ่ งมีผลบังคับใช้สาํ หรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลา
บัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบตั ิ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการ
ปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้ อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่ วน
ใหญ่เป็ นการปรับปรุ งและอธิ บายให้ชดั เจนเกี่ ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน การนํา
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิน้ ี ไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินของ
กลุ่มบริ ษทั
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรั บปรุ งใหม่ ซึ่งมีผลบังคับใช้ ใ นอนาคต
ในระหว่างงวด สภาวิชาชี พบัญชี ได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่ อง รายได้จาก
สัญญาที่ทาํ กับลูกค้าซึ่ งมีผลบังคับใช้สาํ หรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม
2562 กลุ่มบริ ษทั ไม่ได้ใช้มาตรฐานการรายงานการเงินดังกล่าวในการจัดทํางบการเงินระหว่างกาลก่อนวันที่มีผล
บังคับใช้
มาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่ อง รายได้จากสัญญาที่ทาํ กับลูกค้า กําหนดหลักการสําคัญเกี่ยวกับ
การรับรู ้รายได้จากสัญญาที่ทาํ กับลูกค้าโดยกิจการจะรับรู ้รายได้ในจํานวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่ งตอบแทนที่กิจการ
คาดว่าจะได้รับเมื่ อกิ จการส่ งมอบการควบคุ มสิ นค้าหรื อบริ การให้กบั ลูกค้า ตามที่ มาตรฐานการรายงานทาง
การเงิ นฉบับนี้ กําหนด 5 ขั้นตอน และรวมถึ งการใช้ดุลยพินิจที่ สําคัญในการพิจารณาตามหลักการในแต่ละ
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ขั้นตอน มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรั บปรุ ง 2560)
เรื่ อง รายได้ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง สัญญาก่ อสร้ าง และการตีความมาตรฐานที่
เกี่ยวข้อง
ปั จจุ บนั ฝ่ ายบริ ห ารของกลุ่ ม บริ ษ ทั อยู่ระหว่างการประเมิ น ผลกระทบต่ อ งบการเงิ น ในปี ที่ เริ่ ม นํามาตรฐาน
ดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิ
(จ) การดําเนินงานต่ อเนื่อง
สําหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 กลุ่มบริ ษทั มีกาํ ไรสุ ทธิ เป็นจํานวนเงิน 325.9 ล้านบาท (2560:
กําไรสุทธิ จาํ นวนเงิน 2,206.6 ล้ านบาท) และ ณ วันเดียวกัน กลุ่มบริ ษทั มีขาดทุนเกินทุนเป็ นจํานวนเงิน 38,139.6
ล้านบาท (31 ธันวาคม 2560 : จํานวนเงิน 38,936.1 ล้ านบาท)
สํ า หรั บ งวดหกเดื อ นสิ้ นสุ ดวัน ที่ 30 มิ ถุ น ายน 2561 บริ ษัท มี ก ํา ไรสุ ทธิ เป็ นจํา นวนเงิ น 348.9 ล้ า นบาท
(2560: กําไรสุ ท ธิ จํานวนเงิ น 2,196.4 ล้ านบาท) และ ณ วัน เดี ยวกัน บริ ษ ทั มี ข าดทุ น เกิ น ทุ น เป็ นจํานวนเงิ น
38,721.4 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2560: จํานวนเงิน 39,570.2 ล้ านบาท)
ในปี 2558 คณะกรรมการบริ ษทั อนุมตั ิให้บริ ษทั ยืน่ ความจํานงเพื่อขอฟื้ นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลางเมื่อวันที่
1 ตุลาคม 2558 และเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 ศาลล้มละลายกลางได้มีคาํ สั่งเห็นชอบด้วยแผนฟื้ นฟูกิจการ ซึ่ ง
แผนกําหนดให้บริ ษทั เป็ นผูบ้ ริ หารแผน
งบการเงินรวมและงบเฉพาะกิจการได้จดั ทําขึ้นโดยผูบ้ ริ หารตามเกณฑ์การดําเนิ นงานอย่างต่อเนื่ องบนข้อสมมติ
ที่ว่าการฟื้ นฟูกิจการจะประสบผลสําเร็ จ และกิ จการจะมี เงินทุนและวงเงินสิ 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 นงานต่อเนื่ องต่อไปได้ ทั้งนี้
มูลค่าที่จะได้รับจากสิ นทรัพย์อาจจะน้อยกว่ามูลค่าตามบัญชี อย่างมีนยั สําคัญ และอาจจะมีหนี้ สินที่อาจจะเกิดขึ้น
เพิ่มเติม หากกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ไม่สามารถดําเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
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(ฉ) การชํ าระบัญชี และการสิ้นสุ ดการจัดทํางบการเงินรวมของบริ ษทั สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จํากัด และงบการเงิน
ของบริษทั สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จํากัด
บริ ษทั สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จํากัด เป็ นผูผ้ ลิ ตเหล็กและเหล็กแท่งแบนครบวงจร จากผลการดําเนิ นงาน
ขาดทุนที่ผ่านมาและการลดลงของราคาเหล็กโลกอย่างต่อเนื่ องทําให้ ในปี 2558 บริ ษทั สหวิริยาสตีลอินดัสตรี
ยูเค จํากัด ได้หยุดการผลิตเหล็กแท่งแบน และผูช้ าํ ระบัญชี ได้ถูกแต่งตั้งและเข้ามาควบคุม ส่ งผลให้บริ ษทั ไม่มี
อํานาจในการควบคุมต่อธุ รกิจหรื อการดําเนิ นงานของ บริ ษทั สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จํากัด อีกต่อไป ด้วย
เหตุดงั กล่าวสิ นทรัพย์และหนี้ สินของบริ ษทั สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จํากัด ถูกตัดรายการออกจากงบการเงิน
รวมและถูกแทนที่ดว้ ยการรับรู ้รายการเงินลงทุนในบริ ษทั สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จํากัด ซึ่ งถูกตัดจําหน่ าย
เต็มจํานวนด้วยมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนในระหว่างปี 2558
ส่ วนได้เสี ยสุ ทธิ และมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในบริ ษทั สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จํากัด ได้จดั ประเภทเป็ น
สิ น ทรั พ ย์ที่ถือ ไว้เพื่ อ จําหน่ ายในงบการเงิ น เฉพาะกิ จการ ณ วัน ที่ 30 มิ ถุน ายน 2561 และ 31 ธัน วาคม 2560
ดังต่อไปนี้
หน่วย : พันบาท
สัดส่ วนความ
ราคาทุนเป็ นเจ้าของ
ราคาทุน
การด้อยค่า
สุ ทธิ
(ร้อยละ)
เงินลงทุนบริ ษทั สหวิริยาสตีลอินดัสตรี
ยูเค จํากัด
100
27,481,792
27,481,792
-
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บุคคลหรื อกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดทํางบการเงิน บุคคลหรื อกิ จการเป็ นบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ ยวข้องกันกับกลุ่มบริ ษทั
หากกลุ่มบริ ษทั มีอาํ นาจควบคุมหรื อควบคุมร่ วมกันทั้งทางตรงและทางอ้อมหรื อมีอิทธิ พลอย่างมีสาระสําคัญต่อ
บุคคลหรื อกิ จการในการตัดสิ นใจทางการเงินและการบริ หารหรื อในทางกลับกัน โดยที่ กลุ่มบริ ษทั มีควบคุม
เดียวกันหรื อการมีอิทธิพลอย่างมีสาระสําคัญเดียวกัน การเกี่ยวข้องกันนี้อาจเป็ นรายบุคคลหรื อเป็ นกิจการ
ความสัมพันธ์ที่มีกบั กิจการที่เกี่ยวข้องกันหรื อผูบ้ ริ หารสําคัญ มีดงั นี้
ประเทศทีจ่ ัดตั้ง/
ชื่ อกิจการ
ลักษณะความสัมพันธ์
สั ญชาติ
บริ ษทั ท่าเรื อประจวบ จํากัด
ไทย
เป็ นบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ถือหุน้ ร้อยละ 51.00
กรรมการร่ วมกัน
บริ ษทั เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ ง จํากัด
ไทย
เป็ นบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ถือหุน้ ร้อยละ 99.99
กรรมการร่ วมกัน
บริ ษทั เหล็กแผ่นรี ดเย็นไทย จํากัด
ไทย
เป็ นการร่ วมค้า บริ ษทั ถือหุน้ ร้อยละ 35.19
(มหาชน)
กรรมการร่ วมกัน
บริ ษทั เครื อสหวิริยา จํากัด
ไทย
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ถือหุน้ ในบริ ษทั ร้อยละ 13.18
และมีกรรมการบริ ษทั ถือหุน้ ทางตรงและ
ทางอ้อม
Vanomet Holding AG
สวิตเซอร์แลนด์ ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ถือหุน้ ในบริ ษทั ร้อยละ 16.56
และมีกรรมการร่ วมกันในบริ ษทั ย่อย
บริ ษทั สหวิริยา อินเตอร์ สตีล โฮลดิ้งส์
ไทย
ผูถ้ ื อ หุ ้ น รายใหญ่ ถื อ หุ ้ น ในบริ ษ ัท ร้ อ ยละ 4.86
จํากัด
และมี กรรมการร่ วมกันและมี กรรมการบริ ษทั
ถือหุน้ ทางตรงและทางอ้อม
บริ ษทั เหล็กแผ่นเคลือบไทย จํากัด
ไทย
บริ ษทั เป็ นผูถ้ ือหุน้ และมีกรรมการร่ วมกัน
บริ ษทั บางสะพานบาร์มิล จํากัด
ไทย
มีกรรมการร่ วมกันและมีกรรมการบริ ษทั ถือหุน้
(มหาชน)
ทางตรงและทางอ้อม
บริ ษทั บี.เอส. เมทัล จํากัด
ไทย
มีกรรมการร่ วมกันและมีกรรมการบริ ษทั ถือหุ ้น
ทางตรงและทางอ้อม
บริ ษทั สหวิริยาเพลทมิล จํากัด (มหาชน)
ไทย
มีกรรมการร่ วมกันและมีกรรมการบริ ษทั ถือหุ ้น
ทางตรงและทางอ้อม
บริ ษทั ทรัพย์สิน อาคารประภาวิทย์ จํากัด
ไทย
มีกรรมการร่ วมกันและมีกรรมการบริ ษทั ถือหุ ้น
ทางตรงและทางอ้อม
บริ ษทั อาคารเวสเทิร์น จํากัด
ไทย
มีกรรมการร่ วมกันและมีกรรมการบริ ษทั ถือหุ ้น
ทางตรง
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ประเทศทีจ่ ัดตั้ง/
ลักษณะความสัมพันธ์
ชื่ อกิจการ
สั ญชาติ
บริ ษทั บริ การจัดการสหวิริยา จํากัด
ไทย
มีกรรมการร่ วมกันและมีกรรมการบริ ษทั ถือหุ ้น
ทางตรงและทางอ้อม
บริ ษทั ซี. เอ. อาร์. เซอร์วิส จํากัด
ไทย
มีกรรมการบริ ษทั ถือหุน้ ทางตรงและทางอ้อม
บริ ษทั สหวิริยาพาณิ ชย์ คอร์ปอเรชัน่ จํากัด
ไทย
มีกรรมการร่ วมกันและมีกรรมการบริ ษทั ถือหุ ้น
ทางตรงและทางอ้อม
บริ ษทั ไลน์ทรานสปอร์ต จํากัด
ไทย
มีกรรมการบริ ษทั ย่อยเป็ นกรรมการร่ วมกันและมี
กรรมการบริ ษทั ถือหุน้ ทางตรงและทางอ้อม
ไทย
มีกรรมการบริ ษทั ถือหุน้ ทางตรงและทางอ้อม
บริ ษทั สห สเปเชียล สตีล จํากัด
บริ ษทั เรื อลําเลียงบางปะกง จํากัด
ไทย
มีกรรมการร่ วมกันและมีกรรมการบริ ษทั ถือหุ ้น
ทางตรงและทางอ้อม
บริ ษทั ท่าเรื อบางปะกง จํากัด
ไทย
มีกรรมการร่ วมกันและมีกรรมการบริ ษทั ถือหุ ้น
ทางตรงและทางอ้อม
บริ ษทั เอบีซี เทรดดิ้ง จํากัด
ไทย
มีกรรมการบริ ษทั ถือหุน้ ทางอ้อม
บริ ษทั สหวิริยา สตีล คอร์ปอเรชัน่ จํากัด
ไทย
มีกรรมการร่ วมกันและมีกรรมการบริ ษทั ถือหุ ้น
ทางตรงและทางอ้อม
บริ ษทั ไทยสตีลเซลล์ จํากัด
ไทย
มีกรรมการร่ วมกันและมีกรรมการบริ ษทั ถือหุ ้น
ทางตรงและทางอ้อม
บริ ษทั ประจวบพัฒนาดีเวลลอปเม้นท์
ไทย
มีกรรมการร่ วมกันและมีกรรมการบริ ษทั ถือหุ ้น
จํากัด
ทางตรงและทางอ้อม
ไทย
มีผูถ้ ื อหุ ้นและกรรมการร่ วมกันและมี กรรมการ
บริ ษทั เอส วี แอล คอร์ปอเรชัน่ จํากัด
บริ ษทั ถือหุน้ ทางตรงและทางอ้อม
Sahaviriya Shipping Limited
ฮ่องกง
มีผูถ้ ื อหุ ้นและกรรมการร่ วมกันและมี กรรมการ
บริ ษทั ถือหุน้ ทางตรงและทางอ้อม
Vanomet AG
สวิตเซอร์แลนด์ มี ผู ้ถื อ หุ ้ น ร่ วมกัน และมี ก รรมการร่ วมกั น ใน
บริ ษทั ย่อย
Vanomet Finance AG
สวิตเซอร์แลนด์ มีผถู ้ ือหุน้ ร่ วมกันและมีกรรมการร่ วมกันใน
บริ ษทั ย่อย
Vanomet International AG
สวิตเซอร์แลนด์ มีผถู ้ ือหุน้ ร่ วมกันและมีกรรมการร่ วมกันใน
บริ ษทั ย่อย
Atlantic Steel AG
สวิตเซอร์แลนด์ มีผถู ้ ือหุน้ ร่ วมกันและมีกรรมการร่ วมกันใน
บริ ษทั ย่อย
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ประเทศทีจ่ ัดตั้ง/
ลักษณะความสัมพันธ์
ชื่ อกิจการ
สั ญชาติ
บริ ษทั บางปะกงเชพสตีล จํากัด
ไทย
มีกรรมการร่ วมกันและมีกรรมการบริ ษทั ถือหุน้
ทางตรงและทางอ้อม
บริ ษทั สตีลโพรเซสโฮลดิ้งส์ จํากัด
ไทย
มีกรรมการร่ วมกันและมีกรรมการบริ ษทั ถือหุน้
ทางตรงและทางอ้อม
ไทย
มีกรรมการร่ วมกันและมีกรรมการบริ ษทั ถือหุ ้น
บริ ษทั สหวิริยาแคปปิ ตอลโฮลดิ้งส์ จํากัด
ทางตรงและทางอ้อม
บริ ษทั ทรัพย์สิน บางนา 26 จํากัด
ไทย
มีกรรมการร่ วมกันและมีกรรมการบริ ษทั ถือหุ ้น
ทางตรงและทางอ้อม
ไทย
มีกรรมการร่ วมกันและมีกรรมการบริ ษทั ถือหุ ้น
บริ ษทั พระราม 3 ท่าทราย จํากัด
ทางตรง
บริ ษทั เคพี แคปปิ ตอล จํากัด
ไทย
มีกรรมการร่ วมกันและมีกรรมการบริ ษทั ถือหุ ้น
ทางตรงและทางอ้อม
บริ ษทั พิชยั เกษตรและที่ดิน จํากัด
ไทย
มีกรรมการร่ วมกันและมีกรรมการบริ ษทั ถือหุ ้น
ทางตรง
บริ ษทั ลอง สตีล เทรดดิ้ง จํากัด
ไทย
มีกรรมการร่ วมกันและมีกรรมการบริ ษทั ถือหุ ้น
ทางตรงและทางอ้อม
บริ ษทั เครดิตฟองซิเอร์ สหวิริยา จํากัด
ไทย
มีกรรมการร่ วมกันและมีกรรมการบริ ษทั ถือหุ ้น
ทางตรง
บริ ษทั สหวิริยาออร์คิด จํากัด
ไทย
มีกรรมการร่ วมกันและมีกรรมการบริ ษทั ถือหุ ้น
ทางตรงและทางอ้อม
บริ ษทั ทรัพย์สิน สุ รศักดิ์เมืองชล จํากัด
ไทย
มีกรรมการร่ วมกันและมีกรรมการบริ ษทั ถือหุ ้น
ทางตรงและทางอ้อม
บริ ษทั บางสะพาน สตีล เทรดดิ้ง จํากัด
ไทย
มีกรรมการร่ วมกันและมีกรรมการบริ ษทั ถือหุ ้น
ทางตรง
บริ ษทั ซีบีเอส คอนซัลแทนท์ จํากัด
ไทย
มีกรรมการร่ วมกันและมีกรรมการบริ ษทั ถือหุ ้น
ทางตรง
บริ ษทั บางปะกง สตีล โฮลดิ้งส์ จํากัด
ไทย
มีกรรมการร่ วมกันและมีกรรมการบริ ษทั ถือหุ ้น
ทางตรงและทางอ้อม
บริ ษทั ทองเรี ยลเอสเตท จํากัด
ไทย
มีกรรมการร่ วมกันและมีกรรมการบริ ษทั ถือหุ ้น
ทางตรงและทางอ้อม
บริ ษทั กฤษณา เรสซิเดนท์ จํากัด
ไทย
มีกรรมการร่ วมกันและมีกรรมการบริ ษทั ถือหุ ้น
ทางตรงและทางอ้อม
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ชื่ อกิจการ
บริ ษทั โกรว์ท วอเตอร์วดู ้ ส์ จํากัด
บริ ษทั ทรัพย์สิน ช่องลม จํากัด
บริ ษทั ทรัพย์สิน ชุมพรธานี จํากัด
บริ ษทั ทรัพย์สิน ซอยไฮแลนด์ จํากัด
บริ ษทั ทรัพย์สิน ลานพระราม 3 จํากัด
บริ ษทั ประจวบ สตีล จํากัด
บริ ษทั ป้อมพระจุลสตีล จํากัด
บริ ษทั บางปลากดสตีล จํากัด
บริ ษทั พาณิ ชย์โฮลดิ้งส์ จํากัด
บริ ษทั เอส เอส พี แอสเซท จํากัด
บริ ษทั เอสวี นิททัน จํากัด
บริ ษทั พระประแดงเชฟสตีล จํากัด
บริ ษทั อัมริ นทร์สตีล จํากัด
บริ ษทั กิมเฮ่งเซ้งเหล็กกล้า จํากัด
บริ ษทั สหแลนด์พร็ อพเพอตี้โฮลดิ้งส์
จํากัด
บริ ษทั เอส ซี เจ แอนด์ แอสโซซิเอทส์
จํากัด

ประเทศทีจ่ ัดตั้ง/
ลักษณะความสัมพันธ์
สั ญชาติ
ไทย
มีกรรมการร่ วมกันและมีกรรมการบริ ษทั ถือหุ ้น
ทางตรงและทางอ้อม
มีกรรมการร่ วมกันและมีกรรมการบริ ษทั ถือหุ ้น
ไทย
ทางตรงและทางอ้อม
ไทย
มีกรรมการร่ วมกันและมีกรรมการบริ ษทั ถือหุ ้น
ทางตรงและทางอ้อม
ไทย
มีกรรมการร่ วมกันและมีกรรมการบริ ษทั ถือหุ ้น
ทางตรงและทางอ้อม
มีกรรมการร่ วมกันและมีกรรมการบริ ษทั ถือหุ ้น
ไทย
ทางตรงและทางอ้อม
ไทย
มีกรรมการร่ วมกันและมีกรรมการบริ ษทั ถือหุ ้น
ทางอ้อม
ไทย
มีกรรมการร่ วมกันและมีกรรมการบริ ษทั ถือหุ ้น
ทางอ้อม
ไทย
มีกรรมการร่ วมกันและมีกรรมการบริ ษทั ถือหุ ้น
ทางอ้อม
ไทย
มีกรรมการร่ วมกันและมีกรรมการบริ ษทั ถือหุ ้น
ทางตรงและทางอ้อม
ไทย
มีกรรมการร่ วมกันและมีกรรมการบริ ษทั ถือหุ ้น
ทางตรงและทางอ้อม
มีกรรมการร่ วมกันและมีกรรมการบริ ษทั ถือหุ ้น
ไทย
ทางอ้อม
ไทย
มีกรรมการร่ วมกันและมีกรรมการบริ ษทั ถือหุ ้น
ทางอ้อม
ไทย
มีกรรมการร่ วมกันและมีกรรมการบริ ษทั ถือหุ ้น
ทางตรงและทางอ้อม
ไทย
มีกรรมการร่ วมกันและมีกรรมการบริ ษทั ถือหุ ้น
ทางตรงและทางอ้อม
ไทย
มีกรรมการร่ วมกันและมีกรรมการบริ ษทั ถือหุ ้น
ทางอ้อม
ไทย
มีกรรมการร่ วมกันและมีกรรมการบริ ษทั ถือหุ ้น
ทางตรงและทางอ้อม
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ประเทศทีจ่ ัดตั้ง/
ลักษณะความสัมพันธ์
ชื่ อกิจการ
สั ญชาติ
บริ ษทั สิ นทรัพย์ ที ซี เอช จํากัด
ไทย
มีกรรมการร่ วมกันและมีกรรมการบริ ษทั ถือหุ ้น
ทางตรงและทางอ้อม
บริ ษทั ธนารมย์ พร็ อพเพอร์ต้ ี เซลล์ จํากัด
ไทย
มีกรรมการร่ วมกันและมีกรรมการบริ ษทั ถือหุ ้น
ทางตรงและทางอ้อม
บริ ษทั ทิพยสมบัติ จํากัด
ไทย
มีกรรมการร่ วมกันและมีกรรมการบริ ษทั ถือหุ ้น
ทางอ้อม
ผูบ้ ริ หารสําคัญ
ไทย
บุ ค คลที่ มี อ ํ า น าจและความรั บ ผิ ด ชอบการ
วางแผนสั่งการและควบคุมกิ จกรรมต่างๆ ของ
กิจการไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้อม ทั้งนี้ รวมถึง
กรรมการของกลุ่มบริ ษทั (ไม่ว่าจะทําหน้าที่ใน
ระดับบริ หารหรื อไม่)

10

นโยบายการกําหนดราคาสําหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายได้ดงั ต่อไปนี้
รายการธุรกิจ

นโยบายการกําหนดราคากับบริษทั ย่ อยและการร่ วมค้ า

นโยบายการกําหนดราคากับบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้ องกัน

ขายสิ นค้าและวัตถุดิบ

ราคาเดี ยวกันกับ ที่ ข ายให้บุ คคลภายนอกซึ่ งขึ้ นอยู่กับ ราคาเดี ยวกันกับที่ ขายให้บุคคลภายนอกซึ่ งขึ้นอยู่กบั
ปริ มาณ การสั่ ง ซื้ อและปั จจั ย การตลาดอื่ น ๆ ที่ ปริ มาณการสั่ ง ซื้ อและปั จจัย 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 และขึ้ นอยู่
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 ทธิที่จะได้รับเงินปันผล

รายได้อื่น

รายได้จากการขายเศษวัสดุกาํ หนดราคาขายตามนํ้าหนัก รายได้จากขายเศษวัสดุกาํ หนดราคาขายตามนํ้าหนัก
ของเศษวัสดุตามอัตราที่บริ ษทั กําหนด
ของเศษวัสดุตามอัตราที่บริ ษทั กําหนด

ตามสิ ทธิที่จะได้รับเงินปั นผล

รายได้จ ากการส่ ง เจ้าหน้ าที่ บ ริ ห ารไปปฏิ บ ัติ ง านใน รายได้จากการส่ งเจ้าหน้าที่ บ ริ ห ารไปปฏิ บ ตั ิ งานใน
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 อ สิ น ค้าเพื่ อ ใช้ในการผลิ ตกําหนดราคาตาม รายการซื้ อสิ นค้าเพื่อใช้ในการผลิ ตกําหนดราคาตาม
ราคาและเงื่อนไขทางการค้าเช่นเดี ยวกันลูกค้าทัว่ ไป ราคาตลาด
สําหรับรายการประเภทเดียวกัน
รายการซื้ อเหล็กแท่งแบนระหว่างบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
ส่ วนหนึ่ งถูกกําหนดโดยสู ตรคํานวณราคาที่ได้ตกลง
กันไว้แล้ว
ซื้ อลูกรี ด กําหนดราคาตามที่ตกลงร่ วมกัน

รับบริ การอื่น

ค่าบริ การงานซ่ อมบํารุ งกําหนดราคาตามสัญ ญาซ่ อ ม ค่ าขนส่ งสิ น ค้ากําหนดราคาตามนํ้าหนัก 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 การและปัจจัยการตลาดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ต้นทุนการจัดจําหน่ายและค่าใช้จ่าย

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

ในการบริ หาร

ค่าเช่าสํานักงานกําหนดราคาตามสัญญาเช่า
ค่าคอมมิชชัน่ กําหนดราคาตามสัญญา
ดอกเบี้ยรับและค่าใช้จ่ายทางการเงิน

ดอกเบี้ยรับและค่าใช้จ่ายทางการเงินกําหนดตามอัตรา
ที่ตกลงกันซึ่ งใกล้เคียงกับอัตราตามท้องตลาด
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รายการที่สาํ คัญกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันสําหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 และ 2560
สรุ ปได้ดงั นี้
หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

งบการเงินรวม
2561
2560
บริษทั ย่ อย
ขายสิ นค้า
ซื้อสิ นค้าและบริ การ
รายได้เงินปันผล
รายได้อื่น
ต้นทุนการจัดจําหน่ายและค่าใช้จ่าย
ในการบริ หาร

-

-

1,297
204,953
30,600
13,545
2,197

235,979
30,600
7,281
-

การร่ วมค้ า
ขายสิ นค้า
รายได้จากการให้บริ การ
รายได้เงินปันผล
ซื้อสิ นค้าและบริ การ
รายได้อื่น
ต้นทุนการจัดจําหน่ายและค่าใช้จ่าย
ในการบริ หาร

1,080,402
57,604
22,601
102
6,679
83

1,328,624
45,235
3,062
5,212
315

1,080,402
22,601
6,679
83

1,328,624
3,062
5,212
314

บุคคลหรื อกิจการอื่นทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ขายสิ นค้า
รายได้จากการให้บริ การ
ซื้อสิ นค้าและบริ การ (รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่
เกี่ยวข้อง)

1,291,584
5,922
37,952

1,599,786
6,545
61,233

1,291,584
35,634

1,599,785
60,534

40,954
123,788

3,091
190,976

39,817
122,257

1,971
189,265

รายได้อื่น
ต้นทุนการจัดจําหน่ายและค่าใช้จ่าย
ในการบริ หาร
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ผู้บริหารสํ าคัญ
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารสําคัญ
ผลประโยชน์ระยะสั้น
เงินชดเชยตามกฎหมาย
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
รวมค่ าตอบแทนผู้บริหารสํ าคัญ

งบการเงินรวม
2561
2560

หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

39,772
1,322
39
41,133

32,980
1,321
39
34,340

44,157
1,322
39
45,518

37,419
1,322
39
38,780

ยอดคงเหลือกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 มีดงั นี้
หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2561
2560
2561
2560
ลูกหนี้การค้ า – บุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
การร่ วมค้ า
บริ ษทั เหล็กแผ่นรี ดเย็นไทย จํากัด (มหาชน)
291,638
41,954
283,315
22,266
บุคคลหรื อกิจการอื่นทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั บี.เอส. เมทัล จํากัด
บริ ษทั สหวิริยาพาณิ ชย์ คอร์ปอเรชัน่ จํากัด
อื่นๆ
รวม
หั ก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
สุ ทธิ

1,885,942
1,694,748
1,543
3,873,871
(2,736,667)
1,137,204
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1,838,312
1,837,557
1,425
3,719,248
(2,736,667)
982,581

1,885,942
1,694,748
3,864,005
(2,736,667)
1,127,338

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

งบการเงินรวม
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2561
2560

หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2561
2560

ลูกหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริษทั ย่ อย
บริ ษทั เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ ง จํากัด
บริ ษทั ท่าเรื อประจวบ จํากัด

-

-

28,454
161

36,904
-

การร่ วมค้ า
บริ ษทั เหล็กแผ่นรี ดเย็นไทย จํากัด (มหาชน)

3

1,731

3

23

267,190
1,402

267,190
-

267,190
1,402

267,190
-

124
3,716

-

3,716

-

304
272,739

1,388
270,309

240
301,166

952
305,069

บุคคลหรื อกิจการอื่นทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
Vanomet AG (เป็ นเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิ นค้า)
บริ ษทั สหวิริยาเพลทมิล จํากัด (มหาชน) สุ ทธิ
จากสํารองหนี้สงสัยจะสู ญจํานวน 48 ล้านบาท
บริ ษทั ไลน์ทรานสปอร์ต จํากัด
บริ ษทั บี.เอส. เมทัล จํากัด สุ ทธิจากสํารองหนี้
สงสัยจะสู ญ จํานวน 13 ล้านบาท
อื่นๆ
รวม
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งบการเงินรวม
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2561
2560
รายได้ ค้างรับ
บริษทั ย่ อย
บริ ษทั เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ ง จํากัด

หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2561
2560

-

-

576

459

การร่ วมค้ า
บริ ษทั เหล็กแผ่นรี ดเย็นไทย จํากัด (มหาชน)

1,048

290

221

290

บุคคลหรื อกิจการอื่นทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั เหล็กแผ่นเคลือบไทย จํากัด
บริ ษทั บางสะพานบาร์มิล จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั บี.เอส. เมทัล จํากัด
รวม

4,596
4,936
220
10,800

4,625
5,036
136
10,087

4,596
4,936
220
10,549

4,625
5,036
136
10,546

งบการเงินรวม
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2561
2560
เจ้ าหนี้การค้ า - บุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริษทั ย่ 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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หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2561
2560

-

-

22,187
6,278

9,210
11,849

1,255
222
8,240
119
9,836

37
217
43,410
73
43,737

1,138
8,222
40
37,865

37
43,392
40
64,528

งบการเงินรวม
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2561
2560
เจ้ าหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริษทั ย่ อย
บริ ษทั ท่าเรื อประจวบ จํากัด
บริ ษทั เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ ง จํากัด
บุคคลหรื อกิจการอื่นทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ทรัพย์สินอาคารประภาวิทย์ จํากัด
บริ ษทั สหวิริยาโลจิสติกส์ จํากัด
บริ ษทั สหวิริยาเพลทมิล จํากัด (มหาชน)
อื่นๆ
รวม

-

-

216
2,965

2,209
1,601

1,679
49,763
5,686
57,128

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

1,679
49,755
5,686
60,301

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

งบการเงินรวม
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2561
2560
หนี้สินหมุนเวียนอื่น – เงินจ่ ายล่ วงหน้ าค่ าสินค้ า
การร่ วมค้ า
บริ ษทั เหล็กแผ่นรี ดเย็นไทย จํากัด (มหาชน)
บุคคลหรื อกิจการอื่นทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ไทยสตีลเซลส์ จํากัด
รวม
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หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2561
2560

หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2561
2560

107,199

-

105,966

-

2,836

-

2,836

-

110,035

-

108,802

-

งบการเงินรวม
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2560
2561
เงินกู้ยมื ระยะสั้น - บุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริษทั ย่ อย
บริ ษทั ท่าเรื อประจวบ จํากัด
รวม

-

หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2561
2560

-

7,991
7,991

7,991
7,991

รายการเคลื่อนไหวระหว่างงวดสําหรับเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันมีดงั นี้

งบการเงินรวม
บริษทั ย่ อย
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
ลดลง
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

-

หน่วย : พันบาท
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
7,991
7,991

สัญญาทีม่ ีสาระสําคัญกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
สัญญาการร่วมค้ า
เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558 บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งได้ทาํ สัญญาการร่ วมค้าร่ วมกับบริ ษทั ในประเทศแห่ งหนึ่ ง เพื่อการ
ร่ ว มค้า สํ าหรั บ รั บ งานจากการรถไฟแห่ ง ประเทศไทย ณ วัน ที่ 30 มิ ถุ น ายน 2561 การร่ ว มค้า ดัง กล่ า วยัง มิ ไ ด้
ดําเนินงานเชิงพาณิ ชย์

17

4

ลูกหนีก้ ารค้ า

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กิจการอื่นๆ
รวม
หั ก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
สุ ทธิ

งบการเงินรวม
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2561
2560

หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2561
2560

3,873,871
514,543
4,388,414
(3,021,532)
1,366,882

3,864,004
477,616
4,341,620
(3,020,476)
1,321,144

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

3,698,136
492,309
4,190,445
(3,020,476)
1,169,969

การวิเคราะห์อายุของลูกหนี้การค้ามีดงั นี้
งบการเงินรวม
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2561
2560
บุคคลหรื อกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ยังไม่ครบกําหนดชําระ
เกินวันครบกําหนดชําระ
น้อยกว่า 3 เดือน
3-6 เดือน
6-12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
หั ก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ

หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2561
2560

481,826

234,491

473,787

216,546

573,485
600,346
1,895,837
322,377
3,873,871
(2,736,667)
1,137,204

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

571,657
600,346
1,895,837
322,377
3,864,004
(2,736,667)
1,127,337

516,233
1,433,095
1,532,262
3,698,136
(2,736,667)
961,469
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งบการเงินรวม
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2561
2560
บุคคลหรื อกิจการอื่นๆ
ยังไม่ครบกําหนดชําระ
เกินวันครบกําหนดชําระ
น้อยกว่า 3 เดือน
3-6 เดือน
6-12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
หั ก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
สุ ทธิ

หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2561
2560

227,538

185,166

193,807

176,263

1,872
285,133
514,543
(284,865)
229,678
1,366,882

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

283,809
477,616
(283,809)
193,807
1,321,144

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

โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าของกลุ่มบริ ษทั มีระยะเวลาตั้งแต่ 5 ถึง 90 วัน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ไม่ได้พิจารณาตั้งค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญเพิ่มเติม เนื่ องจากผูบ้ ริ หาร
คาดว่าจะได้รับชําระหนี้ จากกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่คา้ งชําระเกินกําหนด ปั จจุบนั บริ ษทั ยังคงมีการขายสิ นค้าให้กบั
กิจการที่เกี่ยวข้องกันโดยมีเงื่อนไขการรับชําระเงินตามที่ระบุไว้ในแผนฟื้ นฟูกิจการ
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5

สิ นค้ าคงเหลือ

สิ นค้าสําเร็ จรู ป
สิ นค้าระหว่างผลิต
วัตถุดิบ
วัสดุโรงงานและอะไหล่
สิ นค้าภายใต้สัญญาซื้อขายและการส่ งมอบ
กรรมสิ ทธิสินค้าและการบริ หาร
(หมายเหตุ 12)
สิ นค้าระหว่างทาง
หั ก ค่าเผือ่ มูลค่าสิ นค้าลดลง
รวม

งบการเงินรวม
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2561
2560

หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2561
2560

2,269,693
37,669
2,511,052
782,669

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

2,269,694
2,526,180
782,669

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

1,342,253
1,988,290
8,931,626
(514,902)
8,416,724

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

1,342,253
1,988,290
8,909,086
(514,902)
8,394,184

982,316
1,309,924
7,771,731
(414,353)
7,357,378
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6

เงินลงทุนในบริษทั ย่ อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 มีดงั นี้
หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
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
30
31
มิถุนายน ธันวาคม
2561
2560
(ร้ อยละ) (ร้ อยละ)

ทุนชําระแล้ว
30
31
มิถุนายน ธันวาคม
2561
2560

ราคาทุน
30
มิถุนายน
2561

31
ธันวาคม
2560

การด้อยค่า
30
31
มิถุนายน ธันวาคม
2561
2560

ราคาทุน-สุ ทธิ
30
31
มิถุนายน ธันวาคม
2561
2560

เงินปั นผลรับสําหรับงวด
หกเดือนสิ้ นสุ ด
30
30
มิถุนายน มิถุนายน
2561
2560

51.00

51.00

400,000

400,000

204,000

204,000

-

-

204,000

204,000

30,600

30,600

99.99

99.99

75,000

75,000

75,000
279,000

75,000
279,000

-

-

-

-

75,000
279,000

75,000
279,000

30,600

30,600

รวม
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7

เงินลงทุนในการร่ วมค้ า
เงินลงทุนในการร่ วมค้า ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 มีดงั นี้
หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม
ชื่อบริ ษทั

ลักษณะธุรกิจ

บริ ษทั เหล็กแผ่นรี ดเย็นไทย ผลิตและจําหน่ายหล็กแผ่น
จํากัด (มหาชน)
รี ดเย็นชนิดม้วน
รวม

สัดส่ วน
ความเป็ นเจ้าของ
30
31
มิถุนายน ธันวาคม
2561
2560
(ร้ อยละ) (ร้ อยละ)
35.19

35.19

ทุนชําระแล้ว
30
31
มิถุนายน ธันวาคม
2561
2560

ราคาทุน

ส่ วนได้เสี ย
31
ธันวาคม
2560

ส่ วนแบ่งกําไรสําหรับงวด เงินปั นผลรับสําหรับงวด
หกเดือนสิ้ นสุ ด
หกเดือนสิ้ นสุ ด
30
30
30
30
มิถุนายน มิถุนายน มิถุนายน มิถุนายน
2561
2560
2561
2560

30
มิถุนายน
2561

31
ธันวาคม
2560

30
มิถุนายน
2561

4,816,350 4,816,350 3,817,962
3,817,962

3,817,962

2,648,946 2,709,650

(38,103)

(62,396)

-

-

3,817,962

2,648,946 2,709,650

(38,103)

(62,396)

-

-

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 นเชื่ อการค้าที่บริ ษทั มารู เบนี -อิโตชู สตีล อินคอร์ เปอเรชัน่ ให้แก่ บริ ษทั สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จํากัด และบริ ษทั ได้ต้ งั
ประมาณการหนี้ สิ น จากการนํา หุ ้ น สามัญ ในการร่ ว มค้า บริ ษัท เหล็ ก แผ่ น รีดเย็น ไทย จํา กัด (มหาชน) ไปคํ้า ประกัน กับ บริษัท มารู เบนี -อิ โ ตชู สตี ล
อินคอร์เปอเรชัน่ เป็ นจํานวนเงิน 513 ล้านบาท
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หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ชื่อบริ ษทั

บริ ษทั เหล็กแผ่นรี ดเย็นไทย
จํากัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ

ผลิตและจําหน่าย
เหล็กแผ่นรี ดเย็น
ชนิดม้วน

สัดส่ วน
ความเป็ นเจ้าของ
30
31
มิถุนายน ธันวาคม
2561
2560
(ร้ อยละ) (ร้ อยละ)

35.19

35.19

ทุนชําระแล้ว
30
31
มิถุนายน ธันวาคม
2561
2560

ราคาทุน
30
31
มิถุนายน ธันวาคม
2561
2560

4,816,350

3,817,962
3,817,962

4,816,350

รวม
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3,817,962
3,817,962

การด้อยค่า
30
31
มิถุนายน ธันวาคม
2561
2560

658,294
658,294

658,294
658,294

ราคาทุน-สุ ทธิ
30
31
มิถุนายน ธันวาคม
2561
2560

3,159,668
3,159,668

3,159,668
3,159,668

เงินปั นผลรับสําหรับ
งวดหกเดือนสิ้ นสุ ด
30
30
มิถุนายน มิถุนายน
2561
2560

22,601
22,601

-

หนีส้ ิ นทีอ่ าจเกิดขึน้ และภาระผูกพันทีเ่ กีย่ วกับการร่ วมค้ า
หนีส้ ิ นที่อาจเกิดขึน้ ซึ่ งเกิดขึน้ โดยตรงกับกลุ่มบริ ษทั
ส่ วนแบ่งของกลุ่มบริ ษทั ในหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นของ
การร่ วมค้า
ภาระผูกพันเกี่ยวกับการลงทุนของกลุ่มบริ ษทั ตามส่ วนได้ เสีย
ที่มใี นการร่วมค้ า
ส่ วนแบ่งในภาระผูกพันของกลุ่มบริ ษทั ในการร่ วมค้า
- จากรายจ่ายฝ่ ายทุน

- จากสัญญาเช่าดําเนินงานที่ยกเลิกไม่ได้
- จากสัญญาซื้อวัตถุดิบและสารเคมี

- จากสัญญาอื่นๆ
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30 มิถุนายน 2561

31 ธันวาคม 2560

9 ล้านบาท

9 ล้านบาท

60 ล้านบาท
87 ล้านบาท
0.39 ล้านเหรี ยญสหรัฐ 0.18 ล้านเหรี ยญสหรัฐ
0.25 ล้านเยนญี่ปุ่น
275 ล้านเยนญี่ปุ่น
0.11 ล้านปอนด์
และ 0.07 ล้านยูโร
และ 0.11 ล้านยูโร
7 ล้านบาท
7 ล้านบาท
19 ล้านบาท
103 ล้านบาท
และ 18.86 ล้านเหรี ยญ และ 13.51 ล้านเหรี ยญ
สหรัฐ
สหรัฐ
13 ล้านบาท
11 ล้านบาท
และ 5 ล้านเยนญี่ปุ่น
และ 11 ล้านเยนญี่ปุ่น

8

เงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินลงทุนระยะยาวอื่น ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 มีดงั นี้
หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ชื่อบริ ษทั

ลักษณะธุรกิจ

บริ ษทั เหล็กแผ่นเคลือบไทย ผลิ ต และจํา หน่ ายเหล็ ก แผ่ น
จํากัด
เคลือบสังกะสี ด้วยกรรมวิธี
ทางไฟฟ้าชนิดม้วน

สัดส่ วน
ความเป็ นเจ้าของ
30
31
มิถุนายน ธันวาคม
2561
2560
(ร้ อยละ) (ร้ อยละ)

3.70

3.70

ทุนชําระแล้ว
30
31
มิถุนายน ธันวาคม
2561
2560

2,206,990

2,206,990

รวม
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ราคาทุน
30
มิถุนายน
2561

31
ธันวาคม
2560

294,000
294,000

294,000
294,000

การด้อยค่า
30
31
มิถุนายน ธันวาคม
2561
2560

294,000
294,000

294,000
294,000

ราคาทุน-สุ ทธิ
30
31
มิถุนายน ธันวาคม
2561
2560

-

-

เงินปั นผลรับสําหรับ
งวดหกเดือนสิ้ นสุ ด
30
30
มิถุนายน มิถุนายน
2561
2560

-

-

9

ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
หน่วย : พันบาท
งบการเงิน
งบการเงินรวม
เฉพาะกิจการ
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2561

11,302,042

9,902,762

ซื้อเพิ่มระหว่างงวด - ราคาทุน

246,743
(365,363)
(5,304)
11,178,118

241,569
(312,426)
(5,304)
9,826,601

ค่าเสื่ อมราคาสําหรับงวด
ตัดจําหน่าย
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ได้จดจํานอง/จํานําสิ นทรัพย์จาํ นวนประมาณ 9,279 ล้านบาท และ
8,978 ล้านบาท ตามลําดับ (31 ธันวาคม 2560: 9,428 ล้ านบาท และ 9,113 ล้ านบาท ตามลําดับ) เป็ นหลักประกันเงิน
เบิกเกิ นบัญชี ธนาคารเงินกูย้ ืมระยะสั้นและเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน หนังสื อคํ้าประกันเพื่อคํ้าประกัน
ไฟฟ้า จัดตั้งทําเนียบท่าเรื อและโรงพักสิ นค้า ตามที่อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 11, 13 และ 20
10

ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 มีดงั นี้
หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม
สิ นทรัพย์
หนีส้ ิ น
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2561
2560
2561
2560
รวม
การหักกลบรายการของภาษี
สิ นทรัพย์ (หนีส้ ิ น) ภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี

23,834
(11,289)
12,545

26

29,405
(11,552)
17,853

(56,074)
11,290
(44,784)

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

หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สิ นทรัพย์
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2561
2560
หนีส้ ิ นภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี

-

-

หนีส้ ิ น
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2561
2560
(14,834)

(31,280)

รายการเคลื่อนไหวของสิ นทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหว่างงวด มีดงั นี้
หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม
บันทึกเป็ น (รายจ่าย) / รายได้ใน
ณ วันที่ 1
กําไรหรื อ
กําไรขาดทุน ณ วันที่ 30
มกราคม 2561
ขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น มิถุนายน 2561
สินทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ลูกหนี้การค้า
214
(3)
211
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
10,164
(1,372)
8,792
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสําหรับ
ผลประโยชน์พนักงาน
6,595
183
6,778
ยอดขาดทุนสะสมทางภาษียกไป
12,432
8,053
(4,379)
รวม
29,405
(5,571)
23,834
หนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสําหรับ
ผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
รวม

27

(257)
(64,637)

(137)
16,663

-

(394)
(47,974)

(2,744)
(5,317)
(72,955)

355
16,881

-

(2,744)
(4,962)
(56,074)

หน่วย : พันบาท

ณ วันที่ 1
มกราคม 2561
หนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสําหรับ
ผลประโยชน์พนักงาน
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
บันทึกเป็ น (รายจ่าย) / รายได้ใน
กําไรหรื อ
กําไรขาดทุน ณ วันที่ 30
ขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น มิถุนายน 2561

(28,536)

16,446

-

(12,090)

(2,744)
(31,280)

16,446

-

(2,744)
(14,834)

สิ นทรั พ ย์ ภ าษี เ งิ น ได้ ร อการตั ด บั ญ ชี ที่ เกิ ด จากผลแตกต่ า งชั่ ว คราวที่ มิ ไ ด้ รั บ รู ้ ใ นงบการเงิ น ณ วัน ที่
30 มิถุนายน 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 มีรายละเอียดดังนี้
หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2561
2560
2561
2560
สินทรัพย์ ภาษีเงินได้
- ผลแตกต่างชัว่ คราว
7,720,215
7,673,301
7,720,215
7,673,301
561,592
318,881
561,592
- ยอดขาดทุนยกไป
318,881
สุ ทธิ
8,039,096
8,234,893
8,039,096
8,234,893

ขาดทุนทางภาษีของบริ ษทั ในประเทศไทยจะสิ้ นอายุในปี 2561 - 2566 ผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษีที่ยงั ไม่สิ้นอายุตาม
กฎหมายเกี่ ยวกับภาษีเงินได้ปัจจุบนั นั้น กลุ่มบริ ษทั ยังมิได้รับรู ้ รายการดังกล่าวเป็ นสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัด
บัญชีเนื่ องจากยังไม่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบริ ษทั จะมีกาํ ไรทางภาษีเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์ทางภาษี
หรื อมีการกลับรายการผลแตกต่างชัว่ คราวในอนาคต
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เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 กลุ่มบริ ษทั มีวงเงินสิ นเชื่ อซึ่ งยังไม่ได้เบิกใช้เป็ นจํานวนเงินรวม 110.2 ล้านบาท และไม่มี
วงเงินสิ นเชื่อสําหรับบริ ษทั (31 ธันวาคม 2560 : สําหรั บกลุ่มบริ ษัทมี 102.9 ล้ านบาท และไม่ มีวงเงินสิ นเชื่ อสําหรั บ
บริ ษทั )
เงินกูย้ มื ระยะสั้นของบริ ษทั ท่าเรื อประจวบ จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยคํ้าประกันโดยการจดจํานองที่ดินพร้อม สิ่ งปลูก
สร้างที่มีอยู่แล้วและ/หรื อที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของบริ ษทั ย่อย เงินเบิกเกินบัญชี ธนาคารและเงินกูย้ ืมระยะสั้นของ
บริ ษทั เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนี ยริ่ ง จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยคํ้าประกันโดยการจํานองที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างและการ
โอนสิ ทธิ ประโยชน์จากการเอาประกันภัยสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ย่อยดังกล่าว ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินข้อ 9 และเงินฝากประจําของบริ ษทั ย่อย

12

เจ้ าหนีก้ ารค้ า
งบการเงินรวม
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2561
2560
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กิจการอื่นๆ
รวม

9,836
3,139,222
3,149,058

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

หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2561
2560
37,864
3,090,270
3,128,134

64,528
2,937,680
3,002,208

สินค้ าคงเหลือภายใต้ สัญญาซื้อขายและการส่ งมอบกรรมสิทธิ์สินค้ าและการบริหาร (Collateral Management Agreement)
บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาซื้ อสิ นค้าคงเหลือภายใต้สัญญาซื้ อขายและการส่ งมอบกรรมสิ ทธิ์ สิ นค้าและการบริ หารกับบริ ษทั
สองแห่ งในประเทศสิ งคโปร์ และญี่ปุ่นภายใต้เงื่อนไขของสัญญาบริ ษทั จะต้องชําระเงินมัดจําบางส่ วน และจะชําระ
เงิ นเต็มจํานวนเมื่ อมี การเบิ กสิ นค้าจากบริ ษ ทั ตัวแทนบริ ษ ทั ยังคงเหลื อความเสี่ ยงและผลตอบแทนทั้งหมดหรื อ
บางส่ วนที่มีสาระสําคัญเกี่ยวกับสิ นค้าที่อยูภ่ ายใต้สัญญาดังกล่าว สิ นค้าคงเหลือจะถูกเก็บรักษา บริ หารจัดการ ภายใต้
การดูแลของบริ ษทั ตัวแทนที่ได้รับมอบหมายหน้าที่จากบริ ษทั ผูข้ าย บริ ษทั บันทึกรายการซื้ อในบัญชี สินค้าคงเหลือ
ภายใต้สัญญาซื้ อขายและการส่ งมอบกรรมสิ ทธิ์ สิ นค้าและการบริ หาร และเจ้าหนี้ การค้าภายใต้สัญญาซื้ อขายและการ
ส่ งมอบกรรมสิ ทธิ์สิ นค้าและการบริ หารแสดงไว้ในงบแสดงฐานะการเงิน
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หนีส้ ิ นตามแผนฟื้ นฟูกจิ การ
หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน 2561 31 ธันวาคม 2560
ส่ วนทีถ่ งึ กําหนดชําระใน 1 ปี
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้อื่น
ประมาณการหนี้สินภายใต้สญ
ั ญาคํ้าประกัน
ส่ วนทีไ่ ม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้อื่น
ประมาณการหนี้สินภายใต้สญ
ั ญาคํ้าประกัน

ดอกเบี้ยค้างจ่าย
รวมหนีส้ ิ นภายใต้ แผนฟื้ นฟูกจิ การ

1,042,291
60,924
504,772
1,607,987

1,038,620
60,633
498,485
1,597,738

22,041,400
1,817,631
24,945,574
48,804,605
50,412,592
8,741,727
59,154,319

23,319,835
1,853,026
25,476,910
50,649,771
52,247,509
8,277,827
60,525,336

รายการเคลื่อนไหวของหนี้สินภายใต้แผนฟื้ นฟูกิจการสําหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 มีดงั นี้
หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
จ่ายชําระคืน
แปลงหนี้เป็ นทุน (หมายเหตุ 14 และ 15 )
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

52,247,509
(1,698,022)
(500,000)
363,105
50,412,592

หนี้สินภายใต้แผนฟื้ นฟูกิจการส่ วนที่มีหลักประกัน รายละเอียดของหลักประกันที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ตามที่กล่าว
ไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9
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ยอดหนี้สินตามแผนฟื้ นฟูกิจการ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 จัดตามประเภทสกุลเงินตรา ได้
ดังนี้
หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน 2561 31 ธันวาคม 2560
สกุลเงินบาท
สกุลเงินเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
รวม
14

25,364,101
25,048,491
50,412,592

26,731,984
25,515,525
52,247,509

แผนฟื้ นฟูกจิ การ
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558 คณะกรรมการบริ ษทั ได้อนุมตั ิให้บริ ษทั ยืน่ คําร้องเพื่อขอฟื้ นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลาง
ต่อมาวันที่ 10 มี นาคม 2559 ศาลล้มละลายกลางได้มีคาํ สั่งให้บริ ษทั ฟื้ นฟูกิจการและตั้งบริ ษทั เป็ นผูท้ าํ แผนฟื้ นฟู
กิจการ (“ผูท้ าํ แผน”) โดยได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559
ณ วันที่ 15 กันยายน 2559 เจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ได้จดั ประชุมเจ้าหนี้ เพื่อพิจารณาแผน และที่ประชุมเจ้าหนี้ ได้มี
มติพิเศษยอมรับแผนฟื้ นฟูกิจการ (“แผน”) และมีมติต้ งั เจ้าหนี้ จาํ นวน 3 รายประกอบด้วย ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จํากัด
(มหาชน), ธนาคารกรุ งไทย จํากัด (มหาชน) และธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) เป็ นกรรมการเจ้าหนี้
ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2559 ศาลล้มละลายกลางได้มีคาํ สัง่ เห็นชอบด้วยแผน ซึ่งแผนกําหนดให้บริ ษทั เป็ นผูบ้ ริ หารแผน
ฟื้ นฟูกิจการ
เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 เจ้าหนี้ รายหนึ่ งได้ยื่นอุทธรณ์คาํ สั่งเห็นชอบด้วยแผนฟื้ นฟูกิจการต่อศาลอุทธรณ์คดี
ชํานัญพิเศษ ซึ่ งศาลอุทธรณ์คดี ชาํ นัญพิเศษได้มีคาํ สั่งให้ยกคําร้อง โดยเจ้าหนี้ รายดังกล่าวได้ยื่นคําร้ องฎี กาต่อศาล
ฎีกา ณ วันที่ 14 สิ งหาคม 2561 คดีอยูร่ ะหว่างการพิจารณาของศาลฎีกายังไม่ทราบผล
ความคืบหน้ าในการดําเนินการตามแผนฟื้ นฟูกจิ การ
การปรั บโครงสร้างทุน
บริ ษทั ได้ทาํ การแปลงหนี้ เป็ นทุนครั้งที่ 1 ตามที่กาํ หนดไว้ในแผนฟื้ นฟูกิจการให้กบั เจ้าหนี้ โดยออกหุ ้นสามัญใหม่
จํานวน 10,000,000,000 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้กบั เจ้าหนี้ ที่แสดงความประสงค์จาํ นวน 4 ราย ในราคา
หุ น้ ละ 0.05 บาท เป็ นจํานวนเงิน 500 ล้านบาท และบริ ษทั ได้ยนื่ แก้ไขหนังสื อบริ คณฑ์สนธิ ของบริ ษทั แล้ว เมื่อวันที่
28 มีนาคม 2561
31

การขอรั บชําระหนีข้ องเจ้ าหนี ้
ณ วันที่ 14 สิ งหาคม 2561 มีคาํ ขอรับชําระหนี้ ที่อยูร่ ะหว่างรอคําสั่งโดยเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์อีก 1 ราย โดยยอด
หนี้ จาํ นวน 1,928.7 ล้านบาท (ประกอบด้วย เงินต้นและดอกเบี้ยสกุลเงินบาทจํานวน 1,907.7 ล้านบาท และ 21.0
ล้านบาท ตามลําดับ) ซึ่ งบริ ษทั ยังไม่ได้บนั ทึกหนี้ สินจากเจ้าหนี้ รายนี้ (เจ้าหนี้ ในกลุ่มที่ 12) ซึ่ งอยูร่ ะหว่างการสอบ
ทานโดยเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ เนื่ องจากผูบ้ ริ หารพิจารณาเห็นว่ามีความไม่แน่ นอนและยังไม่มีความเป็ นไปได้
ค่อนข้างแน่ที่บริ ษทั จะจ่ายชําระหนี้ดงั กล่าว
บริ ษทั ได้ชาํ ระหนี้แก่เจ้าหนี้ตามแผนฟื้ นฟูกิจการสําหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 เป็ นเงินต้นรวม
2,198.0 ล้านบาท (รวมแปลงหนี้ เป็ นทุ น จํานวน 500 ล้านบาท) ดอกเบี้ ยรวม 41.5 ล้านบาท รวมเป็ นเงิ น ทั้งสิ้ น
2,239.5 ล้านบาท
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ทุนเรื อนหุ้น
รายการเคลื่อนไหวของทุนเรื อนหุน้ สําหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 มีดงั นี้

ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ
ณ วันที่ 1 มกราคม
- ลดทุน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน
ทุนทีอ่ อกและชําระแล้ ว
หุ้นสามัญ
ณ วันที่ 1 มกราคม
- เพิ่มทุน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน

2561

2560

มูลค่าหุน้
ต่อหุน้
(บาท)

จํานวนหุน้
(พันหุ้น)

จํานวนเงิน
(พันบาท)

จํานวนหุน้
(พันหุ้น)

จํานวนเงิน
(พันบาท)

1
1
1

11,113,018
11,113,018

11,113,018
11,113,018

50,263,663
(18,097,401)
32,166,262

50,263,663
(18,097,401)
32,166,262

1
1

1,113,018
10,000,000
11,113,018

1,113,018
10,000,000
11,113,018

32,166,262
32,166,262

32,166,262
32,166,262

การเพิ่มทุน
เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุขอ้ 14 บริ ษทั ได้ทาํ การแปลงหนี้ เป็นทุนครั้งที่ 1 ตามที่กาํ หนด
ไว้ในแผนฟื้ นฟูกิจการให้กบั เจ้าหนี้ โดยออกหุ น้ สามัญใหม่จาํ นวน 10,000,000,000 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท
ให้กบั เจ้าหนี้ ที่แสดงความประสงค์จาํ นวน 4 ราย ในราคาหุ ้นละ 0.05 บาท เป็ นจํานวนเงิน 500 ล้านบาท และบริ ษทั
ได้ยนื่ แก้ไขหนังสื อบริ คณฑ์สนธิของบริ ษทั กับกระทรวงพาณิ ชย์แล้ว
16

ส่ วนตํา่ กว่ ามูลค่ าหุ้นสามัญ
หน่วย: พันบาท
(9,500,000)
(9,500,000)

ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
เพิ่มขึ้น
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561
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ส่ วนงานดําเนินงาน
กลุ่มบริ ษทั มี 3 ส่ วนงานที่รายงาน ดังรายละเอียดข้างล่าง ซึ่ งเป็ นหน่ วยงานธุ รกิจที่สาํ คัญของกลุ่มบริ ษทั หน่ วยงาน
ธุ รกิจที่สาํ คัญนี้ ผลิตสิ นค้าและให้บริ การที่แตกต่างกัน และมีการบริ หารจัดการแยกต่างหาก เนื่ องจากใช้เทคโนโลยี
และกลยุทธ์ทางการตลาดที่แตกต่างกัน ผูม้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดําเนิ นงานสอบทานรายงานการจัดการ
ภายในของแต่ละหน่วยงานธุ รกิจที่สาํ คัญอย่างน้อยทุกไตรมาส การดําเนิ นงานของแต่ละส่ วนงานที่รายงานของกลุ่ม
บริ ษทั โดยสรุ ปมีดงั นี้
ส่ วนงานธุรกิจ
ส่ วนงาน 1
ส่ วนงาน 2
ส่ วนงาน 3

การผลิตเหล็กแผ่นรี ดร้อน
การบริ การซ่อมบํารุ ง
การบริ การท่าเรื อนํ้าลึก

ข้อมูลผลการดําเนินงานของแต่ละส่ วนงานที่รายงานได้รวมอยูด่ งั ข้างล่างนี้ ผลการดําเนินงานวัดโดยใช้กาํ ไรก่อนภาษีเงิน
ได้ของส่ วนงาน ซึ่ งนําเสนอในรายงานการจัดการภายในและสอบทานโดยผูม้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดําเนิ นงาน
ของกลุ่มบริ ษทั ผูบ้ ริ หารเชื่อว่าการใช้กาํ ไรก่อนภาษีเงินได้ในการวัดผลการดําเนิ นงานนั้นเป็นข้อมูลที่เหมาะสมในการ
ประเมินผลการดําเนินงานของส่ วนงานและสอดคล้องกับกิจการอื่นที่ดาํ เนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน

34

ข้ อมูลเกีย่ วกับส่ วนงานทีร่ ายงาน
ข้อมูลรายได้และกําไรของส่ วนงานสําหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 มีดงั ต่อไปนี้

รายได้จากลูกค้าภายนอก
รายได้ระหว่างส่ วนงาน

หน่วย: ล้านบาท
รวม
2560

การผลิตเหล็กแผ่นรีดร้ อน
2561
2560

การบริการซ่ อมบํารุง
2561
2560

การบริการท่ าเรื อนํ้าลึก
2561
2560

16,009,219

152,139

71,204

106,078

88,095

-

-

16,267,436

11,441,627

168,506

209,606

36,944

28,044

(205,450)

(237,650)

-

-

-

11,282,328
-

ตัดรายการบัญชีระหว่ างกัน
2561
2560

2561

กําไร (ขาดทุน) ตามส่ วนงาน
ก่อนหักภาษี
สิ นทรัพย์ตามส่ วนงานที่รายงาน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน

332,359

2,165,563

27,575

80,598

54,397

34,558

(87,509)

(98,398)

326,822

2,182,321

24,693,427

23,831,461

340,156

429,023

1,377,983

1,414,091

(913,499)

(932,563)

25,498,067

24,742,012

35
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ภาษีเงินได้
การรั บรู ้ ภาษีเงินได้ข้ ึนอยู่กบั การประมาณการที่ ดีที่สุดของฝ่ ายบริ หารเกี่ ยวกับอัตราภาษีเงินได้ประจําปี ถัวเฉลี่ ย
ถ่วงนํ้าหนักที่คาดไว้สําหรับงวดที่ใช้กบั รายได้ก่อนภาษีของงวดระหว่างกาล อัตราภาษีเงินได้ที่แท้จริ งของกลุ่ม
บริ ษทั ได้รับผลกระทบจากปัจจัยดังต่อไปนี้
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ขาดทุนทางภาษีและผลแตกต่างชัว่ คราวที่เกิดขึ้นในระหว่างงวด ซึ่ งสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีไม่ได้รับ
การบันทึก เนื่องจากฝ่ ายบริ หารพิจารณาว่าไม่มีแนวโน้มที่กาํ ไรสุ ทธิทางภาษีในอนาคตจะสามารถนํามาใช้ได้
กําไรสุ ท ธิ บ างส่ ว นของกลุ่ ม บริ ษ ทั ซึ่ งเกิ ด จากธุ รกรรมที่ ได้รับ การส่ งเสริ ม การลงทุ น โดยกําไรสุ ท ธิ ของ
ธุรกรรมดังกล่าวได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งเสี ยภาษีเงินได้
ขาดทุนของบริ ษทั ย่อยบางแห่ งของกลุ่มบริ ษทั ซึ่ งไม่สามารถจะนํามาสุ ทธิ กบั กําไรของบริ ษทั ย่อยแห่ งอื่นๆ
ของกลุ่มบริ ษทั ในการคํานวณภาษีเงินได้

กําไรต่ อหุ้น
กําไรต่ อหุ้นขัน้ พืน้ ฐาน
กําไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานสําหรับงวด คํานวณจากกําไร(ขาดทุน)สําหรับงวดที่เป็นส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นสามัญของบริ ษทั
และจํานวนหุน้ สามัญที่ออกจําหน่ายแล้วระหว่างงวดโดยวิธีถวั เฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก
สําหรับงวดหกเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 กําไร(ขาดทุน) ต่อหุ ้นขั้นพื้นฐาน ถูกคํานวณขึ้นใหม่ดว้ ยหุ ้น
สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักจากการลดทุนหุ ้นสามัญ โดยถือเสมือนว่ามีลดทุนหุ ้นสามัญเกิดขึ้นตั้งแต่วนั เริ่ มต้นของ
งวดแรกที่เสนอรายงาน
สําหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 แสดงการคํานวณดังนี้
งบการเงินรวม
2561
2560
กําไร(ขาดทุน) สํ าหรับงวดทีเ่ ป็ นส่ วนของผู้ถือ
หุ้นของบริษทั (พันบาท)
จํานวนหุน้ สามัญที่ออก ณ วันที่ 1 มกราคม
ผลกระทบจากหุน้ ที่ออกจําหน่ายในระหว่างงวด
จํานวนหุ้นสามัญโดยวิธีถวั เฉลีย่ ถ่ วงนํา้ หนัก
(ขั้นพืน้ ฐาน) (พันหุ้น)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

309,092

2,195,484

348,805

2,196,389

1,113,018
5,222,222

1,113,018
-

1,113,018
5,222,222

1,113,018
-

6,335,240

1,113,018

6,335,240

1,113,018

0.05

1.97

0.06

1.97

กําไร(ขาดทุน) ต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน (บาท)
36
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ภาระผูกพันและหนีส้ ิ นทีอ่ าจเกิดขึน้
งบการเงินรวม
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2561
2560
ภาระผูกพันรายจ่ ายฝ่ ายทุน
สัญญาที่ยงั ไม่ ไ ด้ รับรู้
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
รวม

69
69

76
76

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2561
2560

65
65

75
75

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 กลุ่มบริ ษทั มีรายจ่ายฝ่ ายทุนจํานวน 29.6 ล้านบาท 0.2 ล้านเหรี ยญสหรัฐและจํานวน 0.8
ล้านยูโร (31 ธันวาคม 2560 : จํานวน 28.8 ล้ านบาท 0.1 ล้ านเหรี ยญสหรั ฐและจํานวน 1.1 ล้ านยูโ ร) ที่เกี่ยวข้องกับ
การซื้อและติดตั้งเครื่ องจักรและอุปกรณ์
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 บริ ษทั มีรายจ่ายฝ่ ายทุนจํานวน 25.9 ล้านบาท 0.2 ล้านเหรี ยญสหรัฐ และจํานวน 0.8 ล้าน
ยูโร (31 ธั นวาคม 2560 : 27.6 ล้ านบาท 0.1 ล้ านเหรี ยญสหรั ฐและจํานวน 1.1 ล้ านยูโ ร) ที่เกี่ยวข้องกับการซื้ อและ
ติดตั้งเครื่ องจักรและอุปกรณ์
งบการเงินรวม
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2561
2560
ภาระผูกพันจากสัญญาเช่ าดําเนินงาน
ทีย่ กเลิกไม่ ได้
ภายในระยะเวลาหนึ่งปี
ระยะเวลามากกว่าหนึ่งปี ถึงห้าปี
รวม
ภาระผูกพันอื่นๆ
สัญญาซื้อวัตถุดิบ
เลตเตอร์ออฟเครดิต
สัญญาอื่นๆ
รวม
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หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2561
2560

12
9
21

9
9
18

8
4
12

8
8
16

3,734
521
4,255

3,247
10
481
3,738

3,734
512
4,246

3,247
453
3,700

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 กลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันอื่นจากการทําสัญญาซื้ ออะไหล่และวัสดุ อุปกรณ์และสัญญา
ซ่ อมบํารุ งเป็ นจํานวน 284 ล้านบาท จํานวน 3.7 ล้านเหรี ยญสหรัฐ จํานวน 3.0 ล้านยูโร และจํานวน 3.3 ล้านเยน
ญี่ ปุ่น (31 ธั นวาคม2560: จํานวน 170 ล้ านบาท จํานวน 4.8 ล้ านเหรี ยญสหรั ฐ จํานวน 3.7 ล้ านยูโ ร และจํานวน
11.3 ล้ านเยนญีป่ ุ่ น)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 บริ ษทั มีภาระผูกพันอื่นจากการทําสัญญาซื้ ออะไหล่และวัสดุ อุปกรณ์และสัญญาซ่ อม
บํารุ งเป็ นจํานวน 268 ล้านบาท จํานวน 3.7 ล้านเหรี ยญสหรัฐ จํานวน 3.0 ล้านยูโร และจํานวน 3.3 ล้านเยนญี่ปุ่น
(31 ธันวาคม2560: จํานวน 170 ล้ านบาท จํานวน 4.8 ล้ านเหรี ยญสหรั ฐ จํานวน 3.7 ล้ านยูโ ร และจํานวน 11.3 ล้ านเยน
ญีป่ ุ่ น)
หนี้สินทีอ่ าจเกิดขึน้
ก) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริ ษทั มีหนี้ สินที่อาจเกิ ดขึ้นจากการที่ธนาคารได้ออก
หนังสื อคํ้าประกัน ในเรื่ องดังต่อไปนี้

การใช้ไฟฟ้า
การประกันผลงาน
อื่นๆ
รวม

งบการเงินรวม
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2561
2560
107
107
44
42
16
16
167
165

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2561
2560
104
104
5
5
109
109

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 กลุ่มบริ ษทั มีหนังสื อคํ้าประกันที่ออกโดยธนาคารในนามบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ซึ่ ง
เกี่ ยวเนื่ องกับภาระผูกพันทางปฏิบตั ิบางประการตามปกติธุรกิจของกลุ่มบริ ษทั ซึ่ งประกอบด้วย หนังสื อคํ้า
ประกันเพื่อคํ้าประกัน




การจัดตั้งทําเนี ยบท่าเทียบเรื อและโรงพักสิ นค้าให้ไว้แก่กรมศุลกากรจํานวน 16 ล้านบาท (31 ธั นวาคม
2560: จํานวน 16 ล้ านบาท)
การปฏิบตั ิงานตามสัญญาจํานวน 44 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2560: จํานวน 42 ล้ านบาท)
การใช้ไฟฟ้าจํานวน 107 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2560: จํานวน 107 ล้ านบาท)

ข) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 บริ ษทั มีหนี้ สินที่อาจเกิดขึ้นจากการคํ้าประกันตามสัญญาและค่าเสี ยหายตามสัญญา
เป็ นจํานวนเงิน 31 ล้านเหรี ยญสหรัฐ โดยมีเงื่อนไขก็ต่อเมื่อเกิดความเสี ยหายด้านสิ่ งแวดล้อมและเป็ นไปตาม
เงื่อนไขความรับผิดชอบด้านสิ่ งแวดล้อมตามสัญญาซื้ อขายโรงถลุงเหล็กและผลิตเหล็กกล้าครบวงจรฉบับลง
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554
38

ข้ อพิพาทและคดีความ
ทีด่ นิ ในจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
ก) เมื่ อวันที่ 9 กรกฎาคม 2553 สํานักงานที่ ดินจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ สาขาบางสะพานได้เรี ยกให้บริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อยทําการส่ งหนังสื อรับรองการทําประโยชน์ (น.ส. 3 ก.) (“หนังสื อรับรอง”) ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
แห่ งหนึ่ งจํานวนหลายแปลง (มูลค่ารวม 123.1 ล้านบาทของบริ ษทั และ 187.6 ล้านบาทของบริ ษทั ย่อย) เพื่อทํา
การยกเลิก ต่อมาสํานักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ สาขาบางสะพานได้ออกประกาศการดําเนิ นการออก
ใบแทนหนังสื อรับรองการทําประโยชน์ (น.ส. 3 ก.) บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้ยื่นฟ้องเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์ สาขาบางสะพาน ต่อศาลปกครองกลาง เพื่อขอให้ศาลปกครองกลางมีคาํ พิพากษาเพิกถอน
การออกประกาศ พร้ อมกันนี้ บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยยังได้ยื่นคําร้ องขอให้ศาลปกครองกลางกําหนดมาตรการ
หรื อวิธีการคุม้ ครองเพื่อบรรเทาทุกข์ชวั่ คราวแก่ผฟู ้ ้องคดีดว้ ย โดยศาลได้รับคําฟ้องไว้พิจารณาแล้ว
วันที่ 1 กันยายน 2553 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้ยนื่ ฟ้องอธิบดีกรมที่ดินและรองปลัดกระทรวงมหาดไทยต่อศาล
ปกครองกลาง โดยขอให้ศาลปกครองกลางมีคาํ พิพากษาเพิกถอนคําสั่งอธิบดีกรมที่ดินลงวันที่ 5 มกราคม 2553
ที่ได้มีคาํ สั่งเพิกถอนและแก้ไขรู ปแผนที่และเนื้ อที่ของหนังสื อรับรอง และให้เพิกถอนคําวินิจฉัยอุทธรณ์ของ
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย รวมทั้งได้ข อให้ศาลไต่ ส วนคําร้ องขอทุ เลาคําบังคับ ตามคําสั่งทางปกครอง
ดังกล่าว ขณะนี้ คดีอยูร่ ะหว่างศาลส่ งคําให้การของผูถ้ ูกฟ้องให้แก่บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย นอกจากนั้นศาลได้มี
คํา สั่ ง ให้ ร วมการพิ จ ารณาคดี น้ ี เข้า กับ คดี ซ่ ึ งบริ ษ ัท และบริ ษ ัท ย่ อ ยได้ยื่ น ฟ้ อ งเจ้า พนั ก งานที่ ดิ น จัง หวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์ สาขาบางสะพาน ดังกล่าวข้างต้นแล้ว อย่างไรก็ตามในการจัดทํางบการเงิน บริ ษทั และบริ ษทั
ย่อยได้บนั ทึกค่าเผื่อการด้อยค่าของที่ดินและสิ นทรัพย์ที่ต้ งั อยูบ่ นที่ดินดังกล่าวทั้งจํานวนในปี 2550 และ 2551
แล้วตามลําดับ
เมื่ อวันที่ 29 สิ งหาคม 2560 ศาลปกครองกลางได้มีคาํ พิพากษายกฟ้ องคดี ดงั กล่ าวข้างต้น ต่อมาเมื่ อวันที่ 27
กันยายน 2560 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้ยนื่ อุทธรณ์คดั ค้านคําพิพากษาต่อศาลปกครองสู งสุ ด ขณะนี้ อยูร่ ะหว่าง
การพิจารณาของศาลปกครองสู งสุ ด
ข) เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2553 นายอําเภอบางสะพาน ในฐานะเจ้าหน้าที่ผคู ้ วบคุมและรักษาป่ าสงวนแห่ งชาติ ป่ า
คลองแม่รําพึง จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ได้มีคาํ สั่งเป็ นหนังสื อแจ้งแก่บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ให้ออกจากที่ดิน
และงดเว้นการกระทําใดๆในเขตที่ดิน ซึ่ งอธิ บดีกรมที่ดินได้มีคาํ สั่งให้เพิกถอนเอกสารสิ ทธิ์ ที่ดินตามหนังสื อ
รับรอง และสํานักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ได้ออกใบแทนหนังสื อรับรองภายในวันที่ 30 มกราคม 2554
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2554 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้ยื่นฟ้ องต่อต่อศาลปกครองกลาง โดยขอให้เพิกถอนคําสั่ง
นายอําเภอบางสะพาน ที่มีคาํ สั่งเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2553 ให้บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยออกจากป่ าสงวนแห่ งชาติ
ป่ าคลองแม่รําพึง จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์และงดเว้นการกระทําใดๆในเขตป่ าสงวนแห่งชาติ
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ศาลปกครองกลางได้มีคาํ พิพากษายกฟ้องคดีที่ดงั กล่าวข้างต้น ต่อมาเมื่อวันที่ 19
มีนาคม 2561 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้ยื่นอุทธรณ์คดั ค้านคําพิพากษาต่อศาลปกครองสู งสุ ด ขณะนี้ อยูร่ ะหว่าง
การพิจารณาของศาลปกครองสู งสุ ด
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เมื่อวันที่ 6 สิ งหาคม 2556 ศาลปกครองกลางมีคาํ สั่งทุเลาการบังคับคดี ที่สั่งให้บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยออกจาก
ป่ าสงวนแห่ งชาติ ป่ าคลองแม่ รํ าพึ ง จังหวัด ประจวบคี รี ขนั ธ์ และงดเว้น การกระทําใด ๆ ในเขตป่ าสงวน
แห่งชาติต่อมาเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2557 ศาลปกครองสู งสุ ดมีคาํ สัง่ กลับเป็ นยกคําขอให้ทุเลาการบังคับคดีที่สั่ง
ให้บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยออกจากป่ าสงวนแห่งชาติ อย่างไรก็ตามฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยเชื่อว่าผล
การพิจารณาจะไม่มีผลกระทบต่อการดําเนินงานในอนาคตของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
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การอนุมัตงิ บการเงินระหว่ างกาล
งบการเงินระหว่างกาลนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เมื่อวันที่ 14 สิ งหาคม 2561
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