บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
รายงานของผูส้ อบบัญชีและข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล
สาหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/ สอบทานแล้ว)

รายงานการสอบทานข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษทั สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้รับการว่าจ้างให้สอบทานงบแสดงฐานะการเงิ นรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิ จการ ณ วันที่ 30 มิถุนายน
พ.ศ. 2562 งบกาไรขาดทุ นรวมและงบกาไรขาดทุ นเฉพาะกิ จการ งบกาไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จรวมและงบกาไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็ จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ รวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ น้
เฉพาะกิ จการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สาหรับงวดหกเดื อนสิ้ นสุ ดวันเดี ยวกัน และ
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ ของบริ ษทั สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และของเฉพาะ
บริ ษทั สหวิ ริยาสตี ลอิ นดัสตรี จากัด (มหาชน) ตามลาดับ ซึ่ งผูบ้ ริ หารของกิ จการเป็ นผูร้ ั บผิ ด ชอบในการจัด ทาและ
นาเสนอข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่านี้ ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่ อง การรายงานทางการเงินระหว่าง
กาล ส่ วนข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการให้ขอ้ สรุ ปเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวจากผลการสอบทาน
ของข้าพเจ้า
ขอบเขตการสอบทาน
ยกเว้นเรื่ องที่ กล่าวไว้ในวรรคเกณฑ์ในการไม่ให้ขอ้ สรุ ป ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน
รหัส 2410 “การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้ อบบัญชี รับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดังกล่าว
ประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบถามบุ คลากรซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นผูร้ ับผิดชอบด้านการเงินและบัญชี และการวิเคราะห์
เปรี ยบเทียบและวิธีการสอบทานอื่น การสอบทานนี้มีขอบเขตจากัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ทา
ให้ขา้ พเจ้าไม่สามารถได้ความเชื่ อมัน่ ว่าจะพบเรื่ องที่มีนยั สาคัญทั้งหมดซึ่ งอาจพบได้จากการตรวจสอบ ดังนั้น ข้าพเจ้า
จึงไม่แสดงความเห็นต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลที่สอบทาน

-2เกณฑ์ ในการไม่ ให้ ข้อสรุ ป
1) ตามที่ กล่าวไว้ในหมายเหตุ ประกอบงบการเงินข้อ 13 บริ ษทั สหวิริยาสตี ลอินดัสตรี ยูเค จากัด ได้แสดงความ
จานงเพื่ อเลิ กกิ จการและผูช้ าระบัญชี ได้ถูกแต่งตั้งและเข้ามาควบคุ มบริ ษทั ย่อยดังกล่าว เป็ นเหตุให้ผูใ้ ห้กูข้ อง
บริ ษทั ย่อยได้เรี ยกร้ อ งให้ช าระเงิ นกูย้ ืมในทันที เงิ นกูย้ ืมดังกล่ าวมี ที่ ดิ น อาคารและอุปกรณ์ ของบริ ษ ทั ย่อ ย
ดังกล่าวเป็ นหลักประกันและค้ าประกันโดยบริ ษทั ซึ่ งผูใ้ ห้กูข้ องบริ ษทั ย่อยได้เรี ยกร้องขอให้บริ ษทั รับผิดชอบ
ต่อมูลหนี้ในฐานะผูค้ ้ าประกันเงินกูย้ ืม ทาให้บริ ษทั ได้บนั ทึกประมาณการหนี้ สินภายใต้สัญญาค้ าประกันจากเงิน
กูย้ ืมของบริ ษทั สหวิริยาสตี ลอินดัสตรี ยูเค จากัด ทั้งจานวนในปี 2558 เป็ นจานวนเงิ น 29,976 ล้านบาท ทั้งนี้
ผูใ้ ห้กอู้ าจจะได้รับชาระคืนหนี้บางส่ วนในอนาคตจากกระบวนการชาระบัญชี ซึ่ งจานวนเงินดังกล่าวจะถูกนามา
หักจากประมาณการหนี้ สินภายใต้สัญญาค้ าประกันที่บริ ษทั ได้เคยบันทึกบัญชี ไว้ ปั จจุบนั บริ ษทั ย่อยดังกล่าวยัง
อยูร่ ะหว่างกระบวนการชาระบัญชี และตามที่ได้กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 15 บริ ษทั มีเจ้าหนี้ ที่
ยื่นคาขอรับชาระหนี้ ตามแผนฟื้ นฟูกิจการ โดยบริ ษทั มีการโต้แย้งในมูลหนี้ กบั เจ้าหนี้ บางรายอันเนื่ องมาจากมูล
หนี้ ไม่ถูกต้องหรื อไม่มีมูลหนี้ ทั้งนี้ เมื่ อวันที่ 25 มี นาคม พ.ศ. 2562 มี คาสั่งเจ้าพนักงานพิ ทกั ษ์ทรัพย์ให้ยกคา
ขอรับชาระหนี้ เจ้าหนี้ รายดังกล่าว ปั จจุบนั เจ้าหนี้ รายดังกล่าวได้ยื่นคาขอขยายระยะเวลายื่นคาร้องคัดค้านคาสั่ง
ซึ่ งศาลล้มละลายกลางอนุ ญาตให้ขยายระยะเวลายื่นคาร้องได้ถึงวันที่ 19 สิ งหาคม พ.ศ. 2562 ซึ่ งมียอดหนี้ รวม
เงินต้นและดอกเบี้ยตามแผนฟื้ นฟูกิจการจานวน 1,928.7 ล้านบาท
เนื่ องจากหนี้ สินตามแผนฟื้ นฟูกิจการของบริ ษทั ที่ ยงั ไม่มีความแน่ นอนและยังไม่เป็ นที่ สิ้นสุ ดตามเรื่ องที่ กล่าว
ข้างต้น ทาให้บริ ษทั ยังไม่สามารถคานวณหามูลค่าหนี้ สินที่ตอ้ งจ่ายในอนาคตของหนี้ สินเพื่อบันทึกรายการตาม
มาตรฐานการบัญชี ได้ ดังนั้นข้าพเจ้าจึงไม่สามารถหาหลักฐานการสอบบัญชี ที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับ
มูลค่าของหนี้ สินตามแผนฟื้ นฟูกิจการ ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562ได้และไม่สามารถสรุ ปได้วา่ อาจมีรายการ
ปรับปรุ งใดๆ ที่จาเป็ นต่อบัญชีหนี้สินตามแผนฟื้ นฟูกิจการและบัญชีอื่นที่เกี่ยวข้อง
2) ตามที่ ได้กล่ าวไว้ในหมายเหตุ ประกอบงบการเงิ น 4 บริ ษ ทั ฯมี ลูกหนี้ การค้ากิ จการที่ เกี่ ยวข้องกัน 2 ราย ซึ่ ง
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 มีจานวน 3,624.7 ล้านบาท โดยบริ ษทั ได้ต้ งั ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญไว้แล้ว ในปี
2559 จานวน 2,736.7 ล้านบาท ทาให้ลูกหนี้ การค้ากิจการที่เกี่ยวข้อง 2 ราย ดังกล่าวมียอดคงเหลือสุ ทธิ จานวน
888.0 ล้านบาท โดยมีหนี้ ที่เกินกาหนดชาระสุ ทธิ จานวน 888.0 ล้านบาท ทั้งนี้บริ ษทั ไม่ได้พิจารณาตั้งค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสู ญเพิ่มเติมเนื่ องจากฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั เห็นว่าถึงแม้การรับชาระหนี้ จากลูกหนี้ จะมีความล่าช้า แต่ก็
คาดว่าจะสามารถเรี ยกเก็บหนี้ จากลู กหนี้ 2 รายดังกล่ าวได้ท้ งั หมด จากกรณี ด ังกล่าวข้าพเจ้าไม่ ส ามารถหา
หลักฐานการสอบบัญชี ที่เหมาะสมอย่างเพียงพอในการสอบทานความเพียงพอของค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญของ
ลูกหนี้ การค้า ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ได้และไม่สามารถสรุ ปได้ว่าอาจมีรายการปรับปรุ งใดๆ ที่ จาเป็ น
ต่อบัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญและบัญชีอื่นที่เกี่ยวข้อง

-3การไม่ ให้ ข้อสรุ ป
เนื่ องจากเรื่ องที่กล่าวไว้ในวรรคเกณฑ์ในการไม่ให้ขอ้ สรุ ปมีนยั สาคัญ ข้าพเจ้าจึงไม่สามารถให้ขอ้ สรุ ปต่อข้อมูลทาง
การเงินระหว่างกาลที่กล่าวข้างต้นได้
ข้ อมูลและเหตุการณ์ ที่เน้ น
การดาเนินงานต่ อเนื่อง
ตามที่ได้กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2(จ) กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั มีกาไรเบ็ดเสร็ จ สาหรับงวดหกเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิ ถุนายน พ.ศ. 2562 เป็ นจานวนเงิน 1,261.4 ล้านบาท และ 1,207.0 ล้านบาท ตามลาดับ และ ณ วัน
เดียวกันมีขาดทุนสะสมเป็ นจานวนเงิน 39,222.0 ล้านบาท และ 39,170.2 ล้านบาท ตามลาดับ
ตามที่ แสดงไว้ในแผนฟื้ นฟูกิจการ บริ ษทั จาเป็ นต้องมีกระแสเงิ นสดจากการดาเนิ นงานที่ เพียงพอต่อความต้องการ
เงิ นทุนหมุนเวียน และเพื่ อให้สามารถจ่ายชาระหนี้ สินจากการดาเนิ นงาน โดยวิธีการออกหุ ้นทุนใหม่ การแปลงหนี้
เป็ นทุน จัดหาแหล่งเงินทุนใหม่ และการปรับโครงสร้างหนี้ กบั เจ้าหนี้ บริ ษทั อธิ บายความคื บหน้าในการดาเนิ นการ
เหล่านี้ไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 15
เนื่องจากแผนฟื้ นฟูกิจการเพิ่งเริ่ มต้นในปลายปี 2559 และบริ ษทั ยังสามารถปฏิบตั ิตามแผนฟื้ นฟูกิจการ มีการชาระหนี้
ก่อนกาหนดได้ส่วนหนึ่ งจนถึงปั จจุบนั อย่างไรก็ตามแผนฟื้ นฟูกิจการกาหนดระยะเวลาชาระหนี้ คืนไว้ 12 ปี จึงยังไม่
สามารถสรุ ปได้วา่ การดาเนิ นการตามแผนฟื้ 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 นทรัพย์และหนี้ สินที่จาเป็ น
หากกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ไม่สามารถจัดหากระแสเงินสดและเงินทุนเพิ่มจากแหล่งอื่นอย่างเพียงพอ

-4รายการระหว่ างกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
ข้าพเจ้าขอให้สงั เกตเรื่ องในหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลข้อ 3 ในระหว่างงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่
30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ได้ขายสิ นค้าตามปกติ ธุรกิจให้แก่บริ ษทั ที่ เกี่ ยวข้องกันและการร่ วมค้า
เป็ นจานวนรวม 1,990.7 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 13.6 ของยอดขายสิ นค้ารวมของกลุ่มบริ ษทั (ปี 2561 จานวน 2,372.0
ล้ านบาทคิ ดเป็ นร้ อยละ 14.8) และจานวน 1,990.7 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 13.6 ของยอดขายสิ นค้ารวมของบริ ษทั (ปี
2561 จานวน 2,373.3 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 14.8) และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 มียอดค้างชาระของลูกหนี้
การค้าจากกิ จการที่ เกี่ ยวข้องกันสุ ทธิ จากค่ าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ ของกลุ่มบริ ษทั และของบริ ษทั มี จานวนรวม 903.5
ล้านบาท คิ ดเป็ นร้อยละ 82.5 ของลูกหนี้ การค้าของกลุ่มบริ ษ ทั (31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 จานวน 1,035.2 ล้านบาท
คิ ด เป็ นร้ อยละ 89.8) และจานวน 888.0 ล้านบาท คิ ด เป็ นร้ อยละ 85.3 ของลู กหนี้ การค้าของบริ ษ ทั (31 ธัน วาคม
พ.ศ. 2561 จานวน 1,026.3 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 96.2)
บริ ษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่ แนล จำกัด

(นำงสุ วิมล กฤตยำเกียรณ์)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญำตเลขทะเบียน 2982
วันที่ 14 สิ งหำคม พ.ศ. 2562

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที 30 มิถุนายน 2562
หน่ วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
สิ นทรัพย์

หมายเหตุ

30 มิถุนายน

31 ธันวาคม

30 มิถุนายน

31 ธันวาคม

2562

2561

2562

2561

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/

(ตรวจสอบแล้ว)

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/

(ตรวจสอบแล้ว)

สอบทานแล้ว)

สินทรั พย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนีการค้า
ลูกหนีหมุนเวียนอืนกิจการทีเกียวข้องกัน
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอืน
สิ นทรัพย์ทีถือไว้จาํ หน่ายจากการชําระบัญชี
ของบริ ษทั ย่อย
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สินทรั พย์ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากสถาบันการเงินทีมีขอ้ จํากัดในการใช้
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนในการร่ วมค้า
เงินลงทุนระยะยาวอืน
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอืน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
รวมสิ นทรัพย์ไม่ หมุนเวียน

4
3
5

2(ฉ)

6
7
8
9
10

รวมสิ นทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี

สอบทานแล้ว)

603,090
1,095,207
231,524
8,670,436
215,826

755,831
1,153,094
307,528
9,672,926
242,628

514,015
1,041,596
269,699
8,653,890
158,441

691,251
1,067,078
350,805
9,659,959
142,507

10,816,083

12,132,007

10,637,641

11,911,600

204,597
2,621,241
10,960,697
13,978
3,839
10,894
13,815,246

98,331
2,598,112
11,048,411
13,294
8,351
10,364
13,776,863

200,369
279,000
3,159,668
9,700,259
8,767
9,590
13,357,653

92,039
279,000
3,159,668
9,740,471
7,588
8,981
13,287,747

24,631,329

25,908,870

23,995,294

25,199,347

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที 30 มิถุนายน 2562
หน่ วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
หนีสิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ

30 มิถุนายน

31 ธันวาคม

30 มิถุนายน

31 ธันวาคม

2562

2561

2562

2561

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/

(ตรวจสอบแล้ว)

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/

(ตรวจสอบแล้ว)

สอบทานแล้ว)

หนีสินหมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะสันจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนีการค้า
เจ้าหนีหมุนเวียนอืนกิจการทีเกียวข้องกัน
หนีสิ นตามสัญญาเช่าการเงินทีถึงกําหนด
ชําระภายในหนึงปี
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินทีถึงกําหนด
ชําระภายในหนึงปี
เจ้าหนีอืนภายใต้แผนฟื นฟูกิจการทีถึงกําหนด
ชําระภายในหนึงปี
ประมาณการหนี สิ นภายใต้สัญญาคําประกัน
ทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี
เงินกูย้ มื ระยะสันจากกิจการทีเกียวข้องกัน
ประมาณการหนี สินจากสัญญาทีสร้างภาระ
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนีสิ นหมุนเวียนอืน
รวมหนีสิ นหมุนเวียน
หนีสินไม่ หมุนเวียน
หนีสิ นตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนีอืนภายใต้แผนฟื นฟูกิจการ
ประมาณการหนี สิ นภายใต้สัญญาคําประกัน
ดอกเบียค้างจ่ายภายใต้แผนฟื นฟูกิจการ
ประมาณการหนี สิ นไม่หมุนเวียนสําหรับ
ผลประโยชน์พนักงาน
หนีสิ นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนีสิ นไม่หมุนเวียนอืน
รวมหนีสิ นไม่ หมุนเวียน

11
12
3

สอบทานแล้ว)

28,644
5,063,907
71,893

30,000
5,795,983
143,340

5,029,799
150,527

5,734,700
148,082

10,401

17,402

625

625

13

1,072,311

1,045,962

1,072,311

1,045,962

13

63,826

61,279

63,826

61,279

13
3

556,185
3,629
426,006
7,296,802

511,059
1,073
4,307
345,595
7,956,000

556,185
7,991
356,321
7,237,585

511,059
7,991
1,073
268,379
7,779,150

2,323
20,508,418
1,750,889
22,507,774
9,266,412

4,131
21,057,748
1,784,075
24,087,184
9,073,957

1,000
20,508,418
1,750,889
22,507,774
9,266,412

1,324
21,057,748
1,784,075
24,087,184
9,073,957

311,031
43,835
824
54,391,506

200,358
43,350
824
56,251,627

264,574
14,970
824
54,314,861

165,353
13,896
824
56,184,361

61,688,308

64,207,627

61,552,446

63,963,511

13
13
13
13
14
10

รวมหนีสิน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที 30 มิถุนายน 2562
หน่ วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
หนีสิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ

30 มิถุนายน

31 ธันวาคม

30 มิถุนายน

31 ธันวาคม

2562

2561

2562

2561

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/

(ตรวจสอบแล้ว)

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/

(ตรวจสอบแล้ว)

สอบทานแล้ว)

ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ทุนเรื อนหุ ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ ้นสามัญ 11,113,018,280 หุ ้น
มูลค่าหุ ้นละ 1 บาท
ทุนทีออกและชําระแล้ว
หุ ้นสามัญ 11,113,018,280 หุ ้น
มูลค่าหุ ้นละ 1 บาท
ส่ วนตํากว่ามูลค่าหุ ้นสามัญ
ขาดทุนสะสม
รวมส่ วนของบริษัทใหญ่
ส่ วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุม
ขาดทุนเกินทุน/รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น

สอบทานแล้ว)

16

รวมหนีสิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี

11,113,018

11,113,018

11,113,018

11,113,018

11,113,018
(9,500,000)
(39,222,007)
(37,608,989)
552,010
(37,056,979)

11,113,018
(9,500,000)
(40,474,693)
(38,861,675)
562,918
(38,298,757)

11,113,018
(9,500,000)
(39,170,170)
(37,557,152)
(37,557,152)

11,113,018
(9,500,000)
(40,377,182)
(38,764,164)
(38,764,164)

24,631,329

25,908,870

23,995,294

25,199,347

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุน
สํ าหรับงวดหกเดือนสิ นสุ ดวันที 30 มิถุนายน 2562
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ/ สอบทานแล้ ว)

2562

2561

หน่ วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

14,605,315
289,512
1,619,280
44,897
16,559,004

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

14,605,161
234
1,619,116
20,400
42,142
16,287,053

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

13,990,305
213,200
301,481
307,545
49,474
(1,073)
400,367
15,261,299

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

14,043,375
295,181
253,261
43,935
(1,073)
399,081
15,033,760

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

ส่ วนแบ่ งกําไร (ขาดทุน) ในตราสารทุนตามวิธีส่วนได้ เสีย
การร่ วมค้า
7
กําไร(ขาดทุน) ก่ อนภาษีเงินได้
(ค่าใช้จ่าย) รายได้ภาษีเงินได้
10
กําไร(ขาดทุน) สําหรับงวด

23,129
1,320,834
(16,688)
1,304,146

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

1,253,293
(3,818)
1,249,475

332,359
16,446
348,805

การแบ่ งปันกําไร (ขาดทุน)
ส่ วนทีเป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนทีเป็ นของส่ วนได้เสียทีไม่มีอาํ นาจควบคุม
กําไร(ขาดทุน) สําหรับงวด

1,295,835
8,311
1,304,146

309,092
16,846
325,938

1,249,475
1,249,475

348,805
348,805

0.12

0.05

0.11

0.06

งบการเงินรวม
หมายเหตุ
รายได้
รายได้จากการขาย
รายได้จากการให้บริ การ
กําไรจากอัตราแลกเปลียนสุ ทธิ
รายได้เงินปันผล
รายได้อืน
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ต้นทุนขาย
ต้นทุนการให้บริ การ
ต้นทุนการจัดจําหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลียนสุ ทธิ
ขาดทุนจากสัญญาทีสร้างภาระ(กลับรายการ)
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่ าใช้ จ่าย

กําไร(ขาดทุน) ต่ อหุ้นขันพืนฐาน (บาท)

6,7

3

19

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สํ าหรับงวดหกเดือนสิ นสุ ดวันที 30 มิถุนายน 2562
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ/ สอบทานแล้ ว)

งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2562

2561

หน่ วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

กําไร(ขาดทุน) สําหรับงวด

1,304,146

325,938

1,249,475

348,805

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน
รายการทีจะไม่ ถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ ในกําไรหรือขาดทุนภายหลัง:
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัย
14
หัก : ผลกระทบของภาษีเงินได้
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสํ าหรับงวด - สุ ทธิจากภาษี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับงวด

(45,589)
2,821
(42,768)
1,261,378

325,938

(45,207)
2,744
(42,463)
1,207,012

348,805

การแบ่ งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่ วนทีเป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนทีเป็ นของส่ วนได้เสียทีไม่มีอาํ นาจควบคุม
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับงวด

1,252,686
8,692
1,261,378

309,092
16,846
325,938

1,207,012
1,207,012

348,805
348,805

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี

บริษทั สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงการเปลียนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สํ าหรับงวดหกเดือนสินสุ ดวันที 30 มิถุนายน 2562
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ/ สอบทานแล้ ว)
หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม
กําไร (ขาดทุน) สะสม

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2561
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด
กําไร (ขาดทุน)
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด
เพิมทุน
เงินปั นผลจ่ายในส่วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุม
ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 มิถุนายน 2561
ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2562
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด
กําไร (ขาดทุน)
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด
เงินปั นผลจ่ายในส่วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุม
ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 มิถุนายน 2562

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ งของงบการเงินนี

ทุนเรื อนหุน้
ทีออกและ
ชําระแล้ว
1,113,018

ทุนทีได้รับจาก
การซื อคืนหุน้ กู้
ส่ วนตํา
แปลงสภาพด้อยสิ ทธิ ทุนสํารองตาม
กว่ามูลค่าหุน้
จากผูถ้ ือหุน้
กฎหมาย
-

ยังไม่ได้จดั สรร
(ขาดทุนสะสม)

รวมส่วน
ของผูถ้ ือหุน้
ของบริ ษทั

ส่วนของ
ส่ วนได้เสี ย
ทีไม่มีอาํ นาจ
ควบคุม

รวมส่วน
ของผูถ้ ือหุน้

-

-

(40,667,235)

(39,554,217)

618,084

(38,936,133)

10,000,000
11,113,018

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

-

-

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)

11,113,018

(9,500,000)

-

-

(40,474,693)

(38,861,675)

562,918

(38,298,757)

11,113,018

(9,500,000)

-

-

1,295,835
(43,149)
1,252,686
(39,222,007)

1,295,835
(43,149)
1,252,686
(37,608,989)

8,311
381
8,692
(19,600)
552,010

1,304,146
(42,768)
1,261,378
(19,600)
(37,056,979)

บริษทั สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงการเปลียนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สํ าหรับงวดหกเดือนสินสุ ดวันที 30 มิถุนายน 2562
(ยังไม่ ได้ตรวจสอบ/ สอบทานแล้ว)
หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
กําไร (ขาดทุน) สะสม

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2561
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด
กําไร (ขาดทุน)
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด
เพิมทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 มิถุนายน 2561
ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2562
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด
กําไร (ขาดทุน)
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 มิถุนายน 2562

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี

ทุนเรื อนหุ ้น
ทีออกและ
ชําระแล้ว
1,113,018

ส่วนตํา
กว่ามูลค่าหุ้น

ทุนสํารองตาม
กฎหมาย
-

ยังไม่ได้จดั สรร
(ขาดทุนสะสม)

รวมส่วน
ของผูถ้ ือหุ้น

-

(40,683,208)

(39,570,190)

10,000,000
11,113,018

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

-

348,805
348,805
(40,334,403)

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

11,113,018

(9,500,000)

-

(40,377,182)

(38,764,164)

11,113,018

(9,500,000)

-

1,249,475
(42,463)
1,207,012
(39,170,170)

1,249,475
(42,463)
1,207,012
(37,557,152)

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับงวดหกเดือนสิ นสุ ดวันที 30 มิถุนายน 2562
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ/ สอบทานแล้ ว)

2562
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไร(ขาดทุน) สําหรับงวด
รายการปรั บปรุ ง
ค่าเสื อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
ขาดทุนจากมูลค่าสิ นค้าคงเหลือลดลง (กลับรายการ)
ขาดทุน(กําไร) จากอัตราแลกเปลียนทียังไม่เกิดขึนจริ ง
ตัดจําหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ทีจ่าย
ตัดจําหน่ายอุปกรณ์
ประมาณการหนี สิ นผลประโยชน์พนักงาน
ขาดทุนจากสัญญาทีสร้างภาระ (กลับรายการ)
ขาดทุน(กําไร)จากการจําหน่ายทีดิน อาคารและอุปกรณ์
ส่ วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่ วมค้า (สุทธิจากภาษีเงินได้)
ต้นทุนทางการเงิน
เงินปั นผลรับ
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย (กลับรายการ)
กําไร(ขาดทุน) จากการดําเนินงานก่ อนการเปลียนแปลงใน
สิ นทรั พย์และหนีสิ นดําเนินงาน
การเปลียนแปลงของสิ นทรั พย์และหนีสิ นดําเนินงาน
ลูกหนีการค้า
ลูกหนีอืนจากกิจการทีเกียวข้องกัน
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอืน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
เจ้าหนีการค้า
เจ้าหนีอืนกิจการทีเกียวข้องกัน
หนีสิ นหมุนเวียนอืน
เงินสดได้ มา(ใช้ ไป) จากกิจกรรมดําเนินงาน
ผลประโยชน์พนักงานจ่ายโดยโครงการ
จ่ายภาษีเงินได้
รับคืนภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิได้ มาจากกิจกรรมดําเนินงาน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม

2561

หน่ วย :พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

1,304,146

325,938

1,249,475

348,805

356,124
(310,596)
(1,450,157)
130
66,246
(1,073)
(352)
(23,129)
400,367
16,688
(1,584)

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

303,426
(310,596)
(1,450,500)
130
54,820
(1,073)
(281)
399,081
(20,400)
3,818
-

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

356,810

1,958,791

227,900

1,814,581

57,527
75,839
1,313,086
14,657
(530)
(694,424)
(71,447)
48,481
1,099,999
(1,161)
(16,401)
23,152
1,105,589

(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

25,482
80,941
1,316,665
(14,998)
(608)
(667,269)
2,445
56,437
1,026,995
(806)
(936)
1,025,253

(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

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สํ าหรับงวดหกเดือนสิ นสุ ดวันที 30 มิถุนายน 2562
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ/ สอบทานแล้ ว)
งบการเงินรวม
2562

2561

หน่ วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากสถาบันการเงินทีมีขอ้ จํากัดในการใช้(เพิมขึน) ลดลง
ซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการขายทีดิน อาคารและอุปกรณ์
ซือสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินปั นผลรับ
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน

(106,266)
(266,394)
374
(2,979)
(375,265)

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

(108,330)
(259,906)
281
(2,596)
20,400
(350,151)

(45,909)
(239,597)
-

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสันจากสถาบันการเงินเพิมขึน (ลดลง)
จ่ายชําระหนีเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
จ่ายชําระหนีเจ้าหนีอืนตามแผนฟื นฟูกิจการ
จ่ายชําระหนีภายใต้สัญญาคําประกันและอืนๆ
จ่ายชําระหนีสิ นตามสัญญาเช่าซื อและสัญญาเช่าการเงิน
เงินปั นผลจ่าย
เงินสดสุ ทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน

(37,039)
(1,356)
(522,981)
(30,639)
(262,641)
(8,809)
(19,600)
(883,065)

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

(35,753)
(522,981)
(30,639)
(262,641)
(324)
(852,338)

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

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิมขึน (ลดลง) สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที 1 มกราคม
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันที 30 มิถุนายน

(152,741)
755,831
603,090

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

(177,236)
691,251
514,015

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

15,138
-

1,971
500,000

14,453
-

1,971
500,000

รายการทีไม่ กระทบเงินสดทีสําคัญ
เจ้าหนีอืนทีดิน อาคาร อุปกรณ์
เพิมทุนโดยการแปลงหนีเป็ นทุน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี

(709)
53,201

(233,014)

บริษทั สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่ อ
สาหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2562
(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
เกณฑ์การจัดทางบการเงินระหว่างกาล
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้การค้า
สิ นค้าคงเหลือ
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนในการร่ วมค้า
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้า
หนี้สินตามแผนฟื้ นฟูกิจการ
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
แผนฟื้ นฟูกิจการ
ทุนเรื อนหุน้
ส่ วนงานดาเนินงาน
ภาษีเงินได้
กาไร(ขาดทุน)ต่อหุน้
ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
การอนุมตั ิงบการเงินระหว่างกาล

1

บริษทั สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่ อ
สาหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2562
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ/ สอบทานแล้ ว)
1.

ข้ อมูลทั่วไป
บริ ษทั สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) เป็ นนิ ติบุคคลที่ จดั ตั้งขึ้นในประเทศไทย และมีที่อยู่
จดทะเบี ยนตั้งอยู่เลขที่ 28/1 อาคารประภาวิทย์ ชั้น 2-3 ถนนสุ รศักดิ์ แขวงสี ลม เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร
ประเทศไทย และโรงงานตั้งอยู่เลขที่ 9 หมู่ 7 ต าบลแม่ ร าพึ ง อ าเภอบางสะพาน จังหวัด ประจวบคี รี ข ัน ธ์
ประเทศไทย บริ ษทั บริ ษทั ย่อยและการร่ วมค้าซึ่ งต่อไปนี้รวมเรี ยกว่า “กลุ่มบริ ษทั ”
บริ ษทั จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อเดือนกันยายน 2537
ผูถ้ ือ หุ ้นรายใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน) ถือหุ ้นร้อยละ 40.49 ธนาคารไทยพาณิ ช ย์ จากัด
(มหาชน) ถือหุ ้นร้อยละ 40.22 และธนาคารทิ สโก้ จากัด (มหาชน) ถือหุ ้นร้อยละ 7.87
บริ ษทั ดาเนินธุ รกิจหลักเกี่ยวกับการผลิตและจาหน่ายแผ่นเหล็กรี ดร้อนชนิดม้วน รายละเอียดของบริ ษทั ย่อยและ
การร่ วมค้า ได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 6 และ 7

2

เกณฑ์ การจัดทางบการเงินระหว่ างกาล

(ก)

เกณฑ์ การถือปฏิบัติ
งบการเงิ นระหว่างกาลนี้ จดั ทาขึ้ นในรู ปแบบย่อและตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2561) เรื่ อง
การรายงานทางการเงินระหว่างกาล รวมถึงแนวปฏิบตั ิทางการบัญชี ที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี ฯ (“สภา
วิชาชีพบัญชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
งบการเงินระหว่างกาลนี้ จดั ทาขึ้ นเพื่ อให้ขอ้ มูลเพิ่มเติ มจากงบการเงิ นสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
งบการเงินนี้ มิได้รวมข้อมูลทางการเงินทั้งหมดตามข้อกาหนดสาหรับงบการเงินประจาปี แต่เน้นการให้ขอ้ มูลที่
เกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ เพื่อไม่ให้ซ้ าซ้อนกับข้อมูลที่ได้เคยนาเสนอรายงานไปแล้ว
ดังนั้นการอ่านงบการเงินระหว่างกาลนี้จึงควรอ่านควบคู่กบั งบการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยสาหรับปี สิ้ นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม 2561

2

นโยบายการบัญชี และวิธีการคานวณที่ ใช้ในงบการเงิ นระหว่างกาลนี้ มีความสอดคล้องกับการถือปฏิ บตั ิ ใน
งบการเงินสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เว้นแต่กรณี ที่บริ ษทั ได้นามาตรฐานการรายงานทางการเงินที่
ออกและปรั บปรุ งใหม่ซ่ ึ งมี ผลบังคับใช้ส าหรั บรอบระยะเวลาบัญ ชี ที่ เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2562
ทุกฉบับมาถือปฏิบตั ิ การนามาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่มาถือปฏิบตั ิดงั กล่าวไม่มี
ผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่อนโยบายการบัญชี วิธีการคานวณ และผลการดาเนิ นงานหรื อฐานะการเงิ น
ของบริ ษทั
(ข)

เกณฑ์ การวัดมูลค่ า
งบการเงินนี้จดั ทาขึ้นโดยถือหลักเกณฑ์การบันทึกตามราคาทุนเดิม ยกเว้นที่กล่าวไว้ในนโยบายการบัญชี

(ค) สกุลเงินที่ใช้ ในการดาเนินงานและนาเสนองบการเงิน
งบการเงิ นนี้ จดั ทาและแสดงหน่ วยเงิ นตราเป็ นเงิ นบาทซึ่ งเป็ นสกุลเงิ นที่ ใช้ในการด าเนิ นงานของบริ ษทั ข้อมู ล
ทางการเงิ นทั้งหมดมี การปั ดเศษในหมายเหตุ ประกอบงบการเงิ นเพื่ อให้แสดงเป็ นหลักพัน ยกเว้นที่ ระบุ ไว้เป็ น
อย่างอื่น
(ง) การใช้ วิจารณญาณและการประมาณการ
ในการจัด ทางบการเงิ นให้เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ผูบ้ ริ หารต้องใช้วิจารณญาณ การ
ประมาณและข้อสมมติ ฐานหลายประการ ซึ่ งมี ผลกระทบต่ อการกาหนดนโยบายการบัญชี และการรายงาน
จานวนเงินที่เกี่ยวกับ สิ นทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ผลที่เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่างจากที่ประมาณไว้
ในการจัดท างบการเงิ นระหว่างกาล ผูบ้ ริ หารได้มีการใช้วิจารณญาณอย่างมี นัยส าคัญในการถื อปฏิ บัติ ตาม
นโยบายการบัญชี ของกลุ่มบริ ษทั และแหล่งข้อมูลสาคัญของความไม่แน่นอนในการประมาณการซึ่ งถือปฏิบตั ิ
เช่นเดียวกันในการจัดทางบการเงินสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
(จ) การดาเนินงานอย่ างต่ อเนื่อง
สาหรับงวดหกเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิ ถุนายน 2562 กลุ่มบริ ษทั มีกาไรเบ็ดเสร็ จเป็ นจานวนเงิ น 1,261.4 ล้านบาท
(2561 : กาไรสุ ทธิ เป็ นจานวนเงิน 325.9 ล้านบาท) และ ณ วันเดี ยวกัน กลุ่มบริ ษทั มีขาดทุนสะสมเป็ นจานวนเงิ น
39,222.0 ล้านบาท (31 ธั นวาคม 2561: จ านวนเงิ น 40,474.7 ล้า นบาท) ส่ วนผู ถ้ ื อหุ ้ น ติ ดลบเป็ นจ านวนเงิ น
37,057.0 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2561 : จานวนเงิน 38,298.8 ล้านบาท)
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สาหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 บริ ษทั มีกาไรเบ็ดเสร็ จเป็ นจานวนเงิน 1,207.0 ล้านบาท (2561
: กาไรสุ ทธิ เป็ นจานวนเงิน 348.8 ล้านบาท) และ ณ วันเดียวกัน บริ ษทั มีขาดทุนสะสมเป็ นจานวนเงิน 39,170.2
ล้านบาท (31 ธันวาคม 2561: จานวนเงิ น 40,377.2 ล้านบาท) ส่ วนผูถ้ ื อหุ ้นติ ดลบเป็ นจานวนเงิ น 37,557.2 ล้าน
บาท (31 ธันวาคม 2561 : จานวนเงิน 38,764.2 ล้านบาท)
ในปี 2558 คณะกรรมการบริ ษทั อนุ มตั ิ ให้บริ ษทั ยื่นความจานงเพื่ อขอฟื้ นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลางเมื่ อ
วันที่ 1 ตุ ลาคม 2558 และเมื่ อ วันที่ 15 ธันวาคม 2559 ศาลล้มละลายกลางได้มีค าสั่งเห็ นชอบด้วยแผนฟื้ นฟู
กิจการ ซึ่ งตามแผนฟื้ นฟูกิจการกาหนดให้บริ ษทั เป็ นผูบ้ ริ หารแผน
งบการเงินรวมและงบเฉพาะกิ จการได้จดั ทาขึ้นโดยผูบ้ ริ หารตามเกณฑ์การดาเนิ นงานอย่างต่อเนื่ องบนข้อสมมติ
ที่ ว่าการฟื้ นฟูกิจการจะประสบผลสาเร็ จ และกิ จการจะมีเงิ นทุ นและวงเงิ นสิ นเชื่ อเพี ยงพอเพื่ อใช้ในการดาเนิ น
ธุ รกิ จของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั อย่างไรก็ตาม ความเหมาะสมของข้อสมมติ น้ ี ข้ ึ นอยู่กบั การประสบความสาเร็ จ
ของแผนฟื้ นฟูกิจการ รวมทั้งการดาเนิ นมาตรการในการปรับปรุ งความสามารถในการทากาไรและกระแสเงินสด
ความสาเร็ จในการปรับโครงสร้ างทุ น ความสามารถในการจ่ ายชาระหนี้ ตามกาหนดและความสามารถในการ
จัดหาเงินทุนจากแหล่งอื่นเพื่อให้มีเงินทุนเพียงพอ
งบการเงิ นรวมและงบการเงิน เฉพาะกิจ การไม่ไ ด้ร วมการจัด ประเภทรายการใหม่ห รื อ รายการปรับ ปรุ ง
สิ นทรัพ ย์และหนี้ สิน ซึ่ งอาจจาเป็ นหากกลุ่มบริ ษทั และบริ ษ ทั ไม่สามารถดาเนิ นงานต่อเนื่ องต่อไปได้ ทั้งนี้
มูลค่าที่ จะได้รับจากสิ นทรัพย์อาจจะน้อยกว่ามูลค่าตามบัญชี อย่างมีนยั สาคัญ และอาจจะมีหนี้ สินที่ อาจจะเกิดขึ้ น
เพิ่มเติม หากกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ไม่สามารถดาเนินงานต่อเนื่ องต่อไปได้
(ฉ)

การชาระบัญชีและการสิ้นสุ ดการจัดทางบการเงินรวมของบริ ษทั สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จากัด และงบ
การเงินของบริ ษทั สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จากัด
บริ ษทั สหวิริยาสตี ลอินดัสตรี ยูเค จากัด เป็ นผูผ้ ลิ ตเหล็กและเหล็กแท่งแบนครบวงจร จากผลการดาเนิ นงาน
ขาดทุนที่ผ่านมาและการลดลงของราคาเหล็กโลกอย่างต่อเนื่ องทาให้ ในปี 2558 บริ ษทั สหวิริยาสตีลอินดัสตรี
ยูเค จากัด ได้หยุดการผลิตเหล็กแท่งแบน และผูช้ าระบัญชี ได้ถูกแต่งตั้งและเข้ามาควบคุม ส่ งผลให้บริ ษทั ไม่มี
อานาจในการควบคุมต่อธุ รกิจหรื อการดาเนิ นงานของ บริ ษทั สหวิริยาสตี ลอินดัสตรี ยูเค จากัด อีกต่อไป ด้วย
เหตุดงั กล่าวสิ นทรัพย์และหนี้สินของบริ ษทั สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จากัด ถูกตัดรายการออกจากงบการเงิน
รวมและถูกแทนที่ดว้ ยการรับรู ้รายการเงินลงทุนในบริ ษทั สหวิริยาสตี ลอินดัสตรี ยูเค จากัด ซึ่ งถูกตัดจาหน่าย
เต็มจานวนด้วยมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ในระหว่างปี 2558
ส่ วนได้เสี ยสุ ทธิ และมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในบริ ษทั สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จากัด ได้จดั ประเภทเป็ น
สิ นทรั พย์ที่ถือไว้เพื่ อจาหน่ ายในงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ ณ วันที่ 30 มิ ถุนายน 2562 และ 31 ธันวาคม 2561
ดังต่อไปนี้
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สัดส่ วนความ
เป็ นเจ้าของ
(ร้ อยละ)
เงินลงทุนบริ ษทั สหวิริยาสตีลอินดัสตรี
ยูเค จากัด
(ช)

100

ราคาทุน

27,481,792

หน่วย : พันบาท
ราคาทุนการด้อยค่า
สุ ทธิ

27,481,792

-

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
1)

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่ มมีผลบังคับใช้ ในปี ปัจจุบัน

ในระหว่างงวดกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ได้นามาตรฐานการรายงานทางการเงิ นและการตี ความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2561) และฉบับใหม่ จานวนหลายฉบับ ซึ่ งมีผลบังคับใช้สาหรับงบ
การเงินที่ มีรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 มาถือปฏิ บตั ิ มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้ อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการปรับปรุ งและอธิ บายให้ชดั เจนเกี่ ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ น การนามาตรฐานการรายงานทางการเงิ นดังกล่าวมาถื อปฏิ บตั ิ น้ ี ไม่มีผลกระทบอย่างเป็ น
สาระสาคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่
ซึ่ งได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสาคัญ สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่ อง รายได้จากสัญญาที่ทากับลูกค้า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับที่ 15 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี และการตี ความมาตรฐานการบัญชี ที่
เกี่ยวข้องต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2560)
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2560)

เรื่ อง สัญญาก่อสร้าง
เรื่ อง รายได้

การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริ การโฆษณา
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง โปรแกรมสิ ทธิ พิเศษแก่ลูกค้า
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง สัญญาสาหรับการก่อสร้างอสังหาริ มทรัพย์
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง การโอนสิ นทรัพย์จากลูกค้า
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กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ต้องใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับที่ 15 กับสัญ ญาที่ ทากับลูกค้าทุ กสัญญา
ยกเว้นสัญญาที่ อยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับอื่น มาตรฐานฉบับนี้ ได้กาหนดหลักการ 5 ขั้นตอน
สาหรับการรับรู ้รายได้ที่เกิดขึ้นจากสัญญาที่ทากับลูกค้า โดยกิจการจะรับรู ้รายได้ในจานวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่ ง
ตอบแทนที่ กิจการคาดว่าจะมี สิทธิ ได้รับจากการแลกเปลี่ ยนสิ นค้าหรื อบริ การที่ ได้ส่ งมอบให้แก่ ลูกค้า และ
กาหนดให้กิจการต้องใช้ดุลยพินิจและพิจารณาข้อเท็จจริ งและเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในการพิจารณาตาม
หลักการในแต่ละขั้นตอน
การนามาตรฐานการรายงานทางการเงิ นดังกล่าวมาถื อปฎิ บัติน้ ี ไม่ มีผ ลกระทบอย่างเป็ นสาระส าคัญต่ องบ
การเงินของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั
2)

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ สาหรั บงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชี ที่ เริ่ มใน
หรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2563

สภาวิชาชี พ บัญชี ได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น และการตี ความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับใหม่ ซึ่ งจะมีผลบังคับใช้สาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม
2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับใหม่ดงั กล่าวได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสาคัญซึ่ ง สามารถสรุ ป
ได้ดงั นี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่ องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่ องมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน
จานวน 5 ฉบับ ได้แก่
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 7
การเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทางการเงิน
ฉบับที่ 9
เครื่ องมือทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 32
การแสดงรายการเครื่ องมือทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16
การป้องกันความเสี่ ยงของเงินลงทุนสุ ทธิ ในหน่วยงานต่างประเทศ
ฉบับที่ 19
การชาระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น กาหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทและการวัดมูลค่า
เครื่ องมื อทางการเงิ นด้วยมู ลค่ ายุติธรรมหรื อราคาทุ นตัด จาหน่ ายโดยพิ จารณาจากประเภทของตราสารทาง
การเงิ น ลักษณะของกระแสเงิ นสดตามสัญญาและแผนธุ รกิ จของกิ จการ (Business Model) หลักการเกี่ ยวกับ
วิธีการคานวณการด้อยค่าของเครื่ องมือทางการเงิ นโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิ ตที่ คาดว่าจะเกิดขึ้ น
และหลักการเกี่ยวกับการบัญชี ป้องกันความเสี่ ยง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทาง
การเงิน และเมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี้ มีผลบังคับใช้ จะทาให้มาตรฐานการบัญชี การตี ความ
มาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบตั ิทางการบัญชีบางฉบับที่มีผลบังคับใช้อยูใ่ นปัจจุบนั ถูกยกเลิกไป
ปั จจุบนั ฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั อยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบต่องบการเงินมาตรฐานในปี ที่
เริ่ มนามาตรฐานกลุ่มดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่ อง สั ญญาเช่ า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับที่ 16 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่ อง สัญญาเช่ า และการ
ตี ความมาตรฐานบัญชี ที่เกี่ ยวข้อง มาตรฐานฉบับนี้ ได้กาหนดหลักการของการรับรู ้รายการ การวัดมูลค่า การ
แสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูลของสัญญาเช่า และกาหนดให้ผเู ้ ช่ารับรู ้สินทรัพย์และหนี้ สินสาหรับสัญญา
เช่าทุกรายการที่มีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เว้นแต่สินทรัพย์อา้ งอิงนั้นมีมูลค่าต่า
การบัญชีสาหรับผูใ้ ห้เช่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสาคัญจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 ผูใ้ ห้เช่ายังคง
ต้อ งจัด ประเภทสั ญ ญาเช่ าเป็ นสั ญ ญาเช่ าด าเนิ น งานหรื อสัญ ญาเช่ าเงิ นทุ น โดยใช้ห ลักการเช่ น เดี ย วกันกับ
มาตรฐานการบัญ ชี ฉบับ ที่ 17 มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ ที่ 16 ใช้แ ทนมาตรฐานการบัญ ชี
ดังต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2561)
สัญญาเช่า
การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุ ง 2561)
สัญญาเช่าดาเนินงาน - สิ่ งจูงใจให้แก่ผเู ้ ช่า
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2561)
การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทาขึ้นตามรู ปแบบกฎหมาย
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุ ง 2561)
การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่
ปัจจุบนั ฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั อยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปี ที่เริ่ ม
นามาตรฐานฉบับนี้มาถือปฏิบตั ิ
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บุคคลหรื อกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดทางบการเงิ น บุคคลหรื อกิ จการเป็ นบุคคลหรื อกิ จการที่ เกี่ยวข้องกันกับกลุ่มบริ ษทั
หากกลุ่มบริ ษทั มีอานาจควบคุมหรื อควบคุมร่ วมกันทั้งทางตรงและทางอ้อมหรื อมีอิทธิ พลอย่างมีสาระสาคัญต่อ
บุคคลหรื อกิ จการในการตัดสิ นใจทางการเงิ นและการบริ หารหรื อในทางกลับกัน โดยที่ กลุ่มบริ ษทั มีควบคุ ม
เดียวกันหรื อการมีอิทธิ พลอย่างมีสาระสาคัญเดียวกัน การเกี่ยวข้องกันนี้อาจเป็ นรายบุคคลหรื อเป็ นกิจการ
ความสัมพันธ์ที่มีกบั กิจการที่เกี่ยวข้องกันหรื อผูบ้ ริ หารสาคัญ มีดงั นี้
ประเทศที่จดั ตั้ง/
ชื่ อกิจการ
สั ญชาติ
ลักษณะความสั มพันธ์
บริ ษทั ท่าเรื อประจวบ จากัด
ไทย
เป็ นบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ถือหุ น้ ร้อยละ 51.00
กรรมการร่ วมกัน
บริ ษทั เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ ง จากัด
ไทย
เป็ นบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ถือหุ น้ ร้อยละ 99.99
กรรมการร่ วมกัน
บริ ษทั เหล็กแผ่นรี ดเย็นไทย จากัด
ไทย
เป็ นการร่ วมค้า บริ ษทั ถือหุน้ ร้อยละ 35.19
(มหาชน)
กรรมการร่ วมกัน
บริ ษทั เครื อสหวิริยา จากัด
ไทย
ผูถ้ ือหุน้ ในบริ ษทั มีกรรมการร่ วมกัน และมี
กรรมการบริ ษทั ถือหุน้ ทางตรงและทางอ้อม
Vanomet Holding AG
สวิตเซอร์แลนด์ ผูถ้ ือหุน้ และมีกรรมการร่ วมกัน และมีกรรมการ
ร่ วมกันในบริ ษทั ย่อย
บริ ษทั สหวิริยา อินเตอร์ สตีล โฮลดิ้งส์
ไทย
ผูถ้ ือหุ ้นและมี กรรมการร่ วมกัน และมี กรรมการ
จากัด
ร่ วมกัน และมี กรรมการบริ ษ ัทถื อหุ ้น ทางตรง
และทางอ้อม
บริ ษทั เหล็กแผ่นเคลือบไทย จากัด
ไทย
บริ ษทั เป็ นผูถ้ ือหุ น้ และมีกรรมการร่ วมกัน
บริ ษทั บางสะพานบาร์มิล จากัด
ไทย
มีกรรมการร่ วมกันและมีกรรมการบริ ษทั ถือหุ น้
(มหาชน)
ทางตรงและทางอ้อม
บริ ษทั บี.เอส. เมทัล จากัด
ไทย
มีกรรมการร่ วมกันและมี กรรมการบริ ษทั ถือหุ ้น
ทางตรงและทางอ้อม
บริ ษทั สหวิริยาเพลทมิล จากัด (มหาชน)
ไทย
มีกรรมการร่ วมกันและมี กรรมการบริ ษทั ถือหุ ้น
ทางตรงและทางอ้อม
บริ ษทั ทรัพย์สิน อาคารประภาวิทย์ จากัด
ไทย
มีกรรมการร่ วมกันและมี กรรมการบริ ษทั ถือหุ ้น
ทางตรงและทางอ้อม
บริ ษทั อาคารเวสเทิร์น จากัด
ไทย
มีกรรมการร่ วมกันและมี กรรมการบริ ษทั ถือหุ ้น
ทางตรง
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ประเทศที่จดั ตั้ง/
ชื่ อกิจการ
สั ญชาติ
ลักษณะความสั มพันธ์
บริ ษทั บริ การจัดการสหวิริยา จากัด
ไทย
มีกรรมการร่ วมกันและมี กรรมการบริ ษทั ถือหุ ้น
ทางตรงและทางอ้อม
บริ ษทั ซี . เอ. อาร์. เซอร์วิส จากัด
ไทย
มีกรรมการบริ ษทั ถือหุน้ ทางตรงและทางอ้อม
บริ ษทั สหวิริยาพาณิ ชย์ คอร์ปอเรชัน่ จากัด
ไทย
มีกรรมการร่ วมกันและมี กรรมการบริ ษทั ถือหุ ้น
ทางตรงและทางอ้อม
บริ ษทั ไลน์ทรานสปอร์ต จากัด
ไทย
มีกรรมการบริ ษทั ย่อยเป็ นกรรมการร่ วมกันและมี
กรรมการบริ ษทั ถือหุน้ ทางตรงและทางอ้อม
บริ ษทั สห สเปเชียล สตีล จากัด
ไทย
มีกรรมการบริ ษทั ถือหุน้ ทางตรงและทางอ้อม
บริ ษทั เรื อลาเลียงบางปะกง จากัด
ไทย
มีกรรมการร่ วมกันและมี กรรมการบริ ษทั ถือหุ ้น
ทางตรงและทางอ้อม
บริ ษทั ท่าเรื อบางปะกง จากัด
ไทย
มีกรรมการร่ วมกันและมี กรรมการบริ ษทั ถือหุ ้น
ทางตรงและทางอ้อม
บริ ษทั เอบีซี เทรดดิ้ง จากัด
ไทย
มีกรรมการบริ ษทั ถือหุน้ ทางอ้อม
บริ ษทั สหวิริยา สตีล คอร์ปอเรชัน่ จากัด
ไทย
มีกรรมการร่ วมกันและมี กรรมการบริ ษทั ถือหุ ้น
ทางตรงและทางอ้อม
บริ ษทั ไทยสตีลเซลล์ จากัด
ไทย
มีกรรมการร่ วมกันและมี กรรมการบริ ษทั ถือหุ ้น
ทางตรงและทางอ้อม
บริ ษทั ประจวบพัฒนาดีเวลลอปเม้นท์
ไทย
มีกรรมการร่ วมกันและมี กรรมการบริ ษทั ถือหุ ้น
จากัด
ทางตรงและทางอ้อม
บริ ษทั เอส วี แอล คอร์ปอเรชัน่ จากัด
ไทย
มี ผูถ้ ื อหุ ้นและกรรมการร่ วมกันและมี กรรมการ
บริ ษทั ถือหุน้ ทางตรงและทางอ้อม
Sahaviriya Shipping Limited
ฮ่องกง
มี ผูถ้ ื อหุ ้นและกรรมการร่ วมกันและมี กรรมการ
บริ ษทั ถือหุน้ ทางตรงและทางอ้อม
Vanomet AG
สวิตเซอร์แลนด์ มี ผู ้ถื อ หุ ้ น ร่ ว มกัน และมี ก รรมการร่ วมกั น ใน
บริ ษทั ย่อย
Vanomet Finance AG
สวิตเซอร์แลนด์ มีผถู ้ ือหุ น้ ร่ วมกันและมีกรรมการร่ วมกันใน
บริ ษทั ย่อย
Vanomet International AG
สวิตเซอร์แลนด์ มีผถู ้ ือหุ น้ ร่ วมกันและมีกรรมการร่ วมกันใน
บริ ษทั ย่อย
Atlantic Steel AG
สวิตเซอร์แลนด์ มีผถู ้ ือหุ น้ ร่ วมกันและมีกรรมการร่ วมกันใน
บริ ษทั ย่อย
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ประเทศที่จดั ตั้ง/
ชื่ อกิจการ
สั ญชาติ
ลักษณะความสั มพันธ์
บริ ษทั บางปะกงเชพสตีล จากัด
ไทย
มีกรรมการร่ วมกันและมีกรรมการบริ ษทั ถือหุ น้
ทางตรงและทางอ้อม
บริ ษทั สตีลโพรเซสโฮลดิ้งส์ จากัด
ไทย
มีกรรมการร่ วมกันและมีกรรมการบริ ษทั ถือหุ น้
ทางตรงและทางอ้อม
บริ ษทั สหวิริยาแคปปิ ตอลโฮลดิ้งส์ จากัด
ไทย
มีกรรมการร่ วมกันและมี กรรมการบริ ษทั ถือหุ ้น
ทางตรงและทางอ้อม
บริ ษทั ทรัพย์สิน บางนา 26 จากัด
ไทย
มีกรรมการร่ วมกันและมี กรรมการบริ ษทั ถือหุ ้น
ทางตรงและทางอ้อม
บริ ษทั พระราม 3 ท่าทราย จากัด
ไทย
มีกรรมการร่ วมกันและมี กรรมการบริ ษทั ถือหุ ้น
ทางตรง
บริ ษทั เคพี แคปปิ ตอล จากัด
ไทย
มีกรรมการร่ วมกันและมี กรรมการบริ ษทั ถือหุ ้น
ทางตรงและทางอ้อม
บริ ษทั พิชยั เกษตรและที่ดิน จากัด
ไทย
มีกรรมการร่ วมกันและมี กรรมการบริ ษทั ถือหุ ้น
ทางตรง
บริ ษทั ลอง สตีล เทรดดิ้ง จากัด
ไทย
มีกรรมการร่ วมกันและมี กรรมการบริ ษทั ถือหุ ้น
ทางตรงและทางอ้อม
บริ ษทั เครดิตฟองซิ เอร์ สหวิริยา จากัด
ไทย
มีกรรมการร่ วมกันและมี กรรมการบริ ษทั ถือหุ ้น
ทางตรง
บริ ษทั สหวิริยาออร์คิด จากัด
ไทย
มีกรรมการร่ วมกันและมี กรรมการบริ ษทั ถือหุ ้น
ทางตรงและทางอ้อม
บริ ษทั ทรัพย์สิน สุ รศักดิ์เมืองชล จากัด
ไทย
มีกรรมการร่ วมกันและมี กรรมการบริ ษทั ถือหุ ้น
ทางตรงและทางอ้อม
บริ ษทั บางสะพาน สตีล เทรดดิ้ง จากัด
ไทย
มีกรรมการร่ วมกันและมี กรรมการบริ ษทั ถือหุ ้น
ทางตรง
บริ ษทั ซี บีเอส คอนซัลแทนท์ จากัด
ไทย
มีกรรมการร่ วมกันและมี กรรมการบริ ษทั ถือหุ ้น
ทางตรง
บริ ษทั บางปะกง สตีล โฮลดิ้งส์ จากัด
ไทย
มีกรรมการร่ วมกันและมี กรรมการบริ ษทั ถือหุ ้น
ทางตรงและทางอ้อม
บริ ษทั ทองเรี ยลเอสเตท จากัด
ไทย
มีกรรมการร่ วมกันและมี กรรมการบริ ษทั ถือหุ ้น
ทางตรงและทางอ้อม
บริ ษทั กฤษณา เรสซิ เดนท์ จากัด
ไทย
มีกรรมการร่ วมกันและมี กรรมการบริ ษทั ถือหุ ้น
ทางตรงและทางอ้อม
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ชื่ อกิจการ
บริ ษทั โกรว์ท วอเตอร์วดู ้ ส์ จากัด
บริ ษทั ทรัพย์สิน ช่องลม จากัด
บริ ษทั ทรัพย์สิน ชุมพรธานี จากัด
บริ ษทั ทรัพย์สิน ซอยไฮแลนด์ จากัด
บริ ษทั ทรัพย์สิน ลานพระราม 3 จากัด
บริ ษทั ประจวบ สตีล จากัด
บริ ษทั ป้อมพระจุลสตีล จากัด
บริ ษทั บางปลากดสตีล จากัด
บริ ษทั พาณิ ชย์โฮลดิ้งส์ จากัด
บริ ษทั เอส เอส พี แอสเซท จากัด
บริ ษทั เอสวี นิททัน จากัด
บริ ษทั พระประแดงเชฟสตีล จากัด
บริ ษทั อัมริ นทร์สตีล จากัด
บริ ษทั กิมเฮ่งเซ้งเหล็กกล้า จากัด
บริ ษทั สหแลนด์พร็ อพเพอตี้โฮลดิ้งส์
จากัด
บริ ษทั เอส ซี เจ แอนด์ แอสโซซิ เอทส์
จากัด

ประเทศที่จดั ตั้ง/
สั ญชาติ
ลักษณะความสั มพันธ์
ไทย
มีกรรมการร่ วมกันและมี กรรมการบริ ษทั ถือหุ ้น
ทางตรงและทางอ้อม
ไทย
มีกรรมการร่ วมกันและมี กรรมการบริ ษทั ถือหุ ้น
ทางตรงและทางอ้อม
ไทย
มีกรรมการร่ วมกันและมี กรรมการบริ ษทั ถือหุ ้น
ทางตรงและทางอ้อม
ไทย
มีกรรมการร่ วมกันและมี กรรมการบริ ษทั ถือหุ ้น
ทางตรงและทางอ้อม
ไทย
มีกรรมการร่ วมกันและมี กรรมการบริ ษทั ถือหุ ้น
ทางตรงและทางอ้อม
ไทย
มีกรรมการร่ วมกันและมี กรรมการบริ ษทั ถือหุ ้น
ทางอ้อม
ไทย
มีกรรมการร่ วมกันและมี กรรมการบริ ษทั ถือหุ ้น
ทางอ้อม
ไทย
มีกรรมการร่ วมกันและมี กรรมการบริ ษทั ถือหุ ้น
ทางอ้อม
ไทย
มีกรรมการร่ วมกันและมี กรรมการบริ ษทั ถือหุ ้น
ทางตรงและทางอ้อม
ไทย
มีกรรมการร่ วมกันและมี กรรมการบริ ษทั ถือหุ ้น
ทางตรงและทางอ้อม
ไทย
มีกรรมการร่ วมกันและมี กรรมการบริ ษทั ถือหุ ้น
ทางอ้อม
ไทย
มีกรรมการร่ วมกันและมี กรรมการบริ ษทั ถือหุ ้น
ทางอ้อม
ไทย
มีกรรมการร่ วมกันและมี กรรมการบริ ษทั ถือหุ ้น
ทางตรงและทางอ้อม
ไทย
มีกรรมการร่ วมกันและมี กรรมการบริ ษทั ถือหุ ้น
ทางตรงและทางอ้อม
ไทย
มีกรรมการร่ วมกันและมี กรรมการบริ ษทั ถือหุ ้น
ทางอ้อม
ไทย
มีกรรมการร่ วมกันและมี กรรมการบริ ษทั ถือหุ ้น
ทางตรงและทางอ้อม
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ประเทศที่จดั ตั้ง/
ชื่ อกิจการ
สั ญชาติ
ลักษณะความสั มพันธ์
บริ ษทั สิ นทรัพย์ ที ซี เอช จากัด
ไทย
มีกรรมการร่ วมกันและมี กรรมการบริ ษทั ถือหุ ้น
ทางตรงและทางอ้อม
บริ ษทั ธนารมย์ พร็ อพเพอร์ต้ ี เซลล์ จากัด
ไทย
มีกรรมการร่ วมกันและมี กรรมการบริ ษทั ถือหุ ้น
ทางตรงและทางอ้อม
บริ ษทั ทิพยสมบัติ จากัด
ไทย
มีกรรมการร่ วมกันและมี กรรมการบริ ษทั ถือหุ ้น
ทางอ้อม
บริ ษทั รักษาความปลอดภัย เวสเทิร์น
ไทย
มีกรรมการร่ วมกัน
จากัด
ผูบ้ ริ หารสาคัญ
ไทย
บุ ค คลที่ มี อ านาจและความรั บ ผิ ด ชอบการ
วางแผนสั่งการและควบคุมกิ จกรรมต่างๆ ของ
กิจการไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้อม ทั้งนี้ รวมถึง
กรรมการของกลุ่มบริ ษทั (ไม่ว่าจะทาหน้าที่ ใน
ระดับบริ หารหรื อไม่)
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นโยบายการกาหนดราคาสาหรับรายการแต่ละประเภทอธิ บายได้ดงั ต่อไปนี้
รายการธุรกิจ

นโยบายการกาหนดราคากับบริษทั ย่อยและการร่ วมค้า

นโยบายการกาหนดราคากับบริษทั ที่เกี่ยวข้ องกัน

ขายสิ นค้าและวัตถุดิบ

ราคาเดี ยวกัน กับ ที่ ข ายให้ บุ คคลภายนอกซึ่ งขึ้ น อยู่ก ับ ราคาเดี ยวกันกับที่ ขายให้บุคคลภายนอกซึ่ งขึ้นอยูก่ บั
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

รายได้จากการให้ บริ การท่าเที ยบเรื อก าหนดราคาตาม รายได้จากการให้บริ การท่าเทียบเรื อกาหนดราคาตาม
อัตราที่กาหนดโดยกระทรวงคมนาคม และขึ้นอยูก่ บั
อัตราที่กาหนด โดยกระทรวงคมนาคม และขึ้ น อยู่
ปริ ม าณการให้ บ ริ ก ารและปั จจัย การตลาดอื่ น ๆ ที่ กับปริ มาณการให้บริ การและปัจจัยการตลาดอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง
เกี่ยวข้อง

การให้บริ การอื่น

รายได้จ ากการให้ บ ริ ก ารและการให้ บ ริ ก ารงานซ่ อ ม รายได้จากการให้บริ การและการให้ บริ ก ารงานซ่ อม
บารุ งกาหนดราคาตามสัญญา และเงื่อนไขทางการค้า บารุ งกาหนดราคาตามสัญญา และเงื่อนไขทางการ
ทัว่ ไป
ค้าทัว่ ไป

รายได้เงินปันผล

ตามสิ ทธิที่จะได้รับเงินปันผล

รายได้อื่น

รายได้จากการขายเศษวัสดุกาหนดราคาขายตามน้ าหนัก รายได้จากขายเศษวัสดุ ก าหนดราคาขายตามน้ าหนัก
ของเศษวัสดุตามอัตราที่บริ ษทั กาหนด
ของเศษวัสดุตามอัตราที่บริ ษทั กาหนด

ตามสิ ทธิที่จะได้รับเงินปันผล

รายได้ จากการส่ งเจ้าหน้ าที่ บ ริ ห ารไปปฏิ บ ัติ งานใน รายได้จากการส่ งเจ้าหน้าที่ บ ริ ห ารไปปฏิ บ ัติงานใน
บริ ษทั ย่อยและการร่ วมค้าเป็ นไปตามสัญญาที่ตกลง บริ ษัท ที่ เ กี่ ย วข้อ งกั น เป็ นไปตามสั ญ ญาที่ ต กลง
ร่ วมกัน
ร่ วมกัน
ซื้อสิ นค้า

รายการซื้ อสิ นค้าเพื่ อใช้ในการผลิ ตก าหนดราคาตาม รายการซื้ อสิ น ค้าเพื่อใช้ในการผลิ ตกาหนดราคาตาม
ราคาและเงื่อนไขทางการค้าเช่ นเดี ยวกันลูกค้าทัว่ ไป ราคาตลาด
สาหรับรายการประเภทเดียวกัน
รายการซื้อเหล็กแท่งแบนระหว่างบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
ส่ วนหนึ่ งถูกกาหนดโดยสู ตรคานวณราคาที่ได้ตกลง
กันไว้แล้ว
ซื้ อลูกรี ด กาหนดราคาตามที่ตกลงร่ วมกัน

รับบริ การอื่น

ค่าบริ ก ารงานซ่ อมบ ารุ งกาหนดราคาตามสัญ ญาซ่ อม ค่ าขนส่ งสิ น ค้าก าหนดราคาตามน้ าหนัก ของสิ น ค้า
บารุ งระยะยาวซึ่ งอาจมีการปรับเปลี่ ยนได้ตามความ และระยะทางตามอัตราที่กาหนดไว้ในสัญญาขนส่ง
เหมาะสมของสภาพธุรกิจ
ค่าเช่าคลังสิ นค้ากาหนดราคาตามสัญญาเช่า
ค่าบริ การตัดเหล็กกาหนดราคาตามสัญญา

รับบริ การท่าเรื อ

ค่าบริ ก ารท่าเที ยบเรื อกาหนดราคาตามอัตราที่ กาหนด
โดยกระทรวงคมนาคม และขึ้ น อยู่ก ับ ปริ ม าณการ
ให้บริ การและปั จจัยการตลาดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ต้นทุนการจัดจาหน่ ายและค่าใช้จ่าย ค่าบริ ก ารท่าเที ยบเรื อกาหนดราคาตามอัตราที่ กาหนด ค่ าขนส่ งในประเทศก าหนดราคาตามน้ าหนั ก ของ
ในการบริ หาร
โดยกระทรวงคมนาคม และขึ้ น อยู่ก ับ ปริ ม าณการ สิ นค้าและระยะทางตามอัตราที่กาหนดไว้ในสัญญา
ให้บริ การและปั จจัยการตลาดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ขนส่ ง
ค่าเช่าสานักงานกาหนดราคาตามสัญญาเช่า
ค่าคอมมิชชัน่ กาหนดราคาตามสัญญา
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รายการที่สาคัญกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันสาหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 และ 2561
สรุ ปได้ดงั นี้
หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

งบการเงินรวม
2562
2561
บริษทั ย่ อย
ขายสิ นค้า
ซื้ อสิ นค้าและบริ การ
รายได้เงินปันผล
รายได้อื่น
ต้นทุนการจัดจาหน่ายและค่าใช้จ่าย
ในการบริ หาร

-

-

208,130
20,400
10,696

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

-

-

8

2,197

589,741
63,680
56
7,480

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

589,741
7,480

1,080,402
22,601
6,679

13,485

83

13,485

83

1,400,975
8,966

1,291,584
5,922

1,400,975
-

1,291,584
-

30,715

37,952

29,583

35,634

21,833
164,131

40,954
123,788

20,507
159,264

39,817
122,257

การร่ วมค้ า
ขายสิ นค้า
รายได้จากการให้บริ การ
ซื้ อสิ นค้าและบริ การ
รายได้เงินปันผล
รายได้อื่น
ต้นทุนการจัดจาหน่ายและค่าใช้จ่าย
ในการบริ หาร
บุคคลหรื อกิจการอื่นที่เกีย่ วข้ องกัน
ขายสิ นค้า
รายได้จากการให้บริ การ
ซื้ อสิ นค้าและบริ การ (รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่
เกี่ยวข้อง)
รายได้อื่น
ต้นทุนการจัดจาหน่ายและค่าใช้จ่าย
ในการบริ หาร
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ค่ าตอบแทนผู้บริหารสาคัญ
ผลประโยชน์ระยะสั้น
เงินชดเชยตามกฎหมาย
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
รวมค่ าตอบแทนผู้บริหารสาคัญ

งบการเงินรวม
2562
2561

หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

47,176
2,226
72
49,474

41,637
2,226
72
43,935

39,772
1,322
39
41,133

32,980
1,321
39
34,340

ยอดคงเหลือกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 มีดงั นี้
หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2562
2561
2562
2561
ลูกหนี้การค้ า – บุคคลหรื อกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
การร่ วมค้ า
บริ ษทั เหล็กแผ่นรี ดเย็นไทย จากัด (มหาชน)
12,521
70,558
64,036
บุคคลหรื อกิจการอื่นที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั บี.เอส. เมทัล จากัด
บริ ษทั สหวิริยาพาณิ ชย์ คอร์ปอเรชัน่ จากัด
อื่นๆ
รวม
หั ก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
สุ ทธิ

1,837,056
1,787,646
2,941
3,640,164
(2,736,667)
903,497
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1,876,515
1,822,424
2,356
3,771,853
(2,736,667)
1,035,186

1,837,056
1,787,646
3,624,702
(2,736,667)
888,035

1,876,500
1,822,424
3,762,960
(2,736,667)
1,026,293

งบการเงินรวม
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2562
2561

หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2562
2561

ลูกหนี้อื่น - บุคคลหรื อกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
บริษทั ย่ อย
บริ ษทั เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ ง จากัด
บริ ษทั ท่าเรื อประจวบ จากัด

-

-

39,038
53

43,404
53

การร่ วมค้ า
บริ ษทั เหล็กแผ่นรี ดเย็นไทย จากัด (มหาชน)

30

3

30

3

228,528

262,512

228,528

262,512

-

43,850

-

43,850

405
249

104

405
-

-

1,412
900
231,524

1,059
307,528

1,412
233
269,699

983
350,805

บุคคลหรื อกิจการอื่นที่เกีย่ วข้ องกัน
Vanomet AG (เป็ นเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิ นค้า)
Vanomet International AG (เป็ นเงินจ่าย
ล่วงหน้าค่าสิ นค้า)
บริ ษทั สหวิริยาเพลทมิล จากัด (มหาชน) สุ ทธิ
จากสารองหนี้สงสัยจะสู ญจานวน 48 ล้าน
บาท
บริ ษทั ไลน์ทรานสปอร์ต จากัด
บริ ษทั บี.เอส. เมทัล จากัด สุ ทธิ จากสารองหนี้
สงสัยจะสู ญ จานวน 17 ล้านบาท
อื่นๆ
รวม
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งบการเงินรวม
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2562
2561
รายได้ ค้างรั บ
บริษทั ย่ อย
บริ ษทั เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ ง จากัด

หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2562
2561

-

-

451

549

การร่ วมค้ า
บริ ษทั เหล็กแผ่นรี ดเย็นไทย จากัด (มหาชน)

5,198

5,462

180

174

บุคคลหรื อกิจการอื่นที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั เหล็กแผ่นเคลือบไทย จากัด
บริ ษทั บางสะพานบาร์มิล จากัด (มหาชน)
บริ ษทั บี.เอส. เมทัล จากัด
รวม

4,818
4,903
157
15,076

4,966
4,652
139
15,219

4,818
4,903
157
10,509

4,966
4,652
139
10,480

งบการเงินรวม
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2562
2561
เจ้ าหนี้การค้ า - บุคคลหรื อกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
บริษทั ย่ อย
บริ ษทั เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ ง จากัด
บริ ษทั ท่าเรื อประจวบ จากัด
บุคคลหรื อกิจการอื่นที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั บี.เอส. เมทัล จากัด
บริ ษทั รักษาความปลอดภัย เวสเทิร์น จากัด
บริ ษทั เอส วี แอล คอเปอร์เรชัน่ จากัด
อื่นๆ
รวม
17

หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2562
2561

-

-

14,258
10,686

16,177
3,108

1,144
223
17,259
294
18,920

530
266
13,293
79
14,168

994
17,249
42
43,229

530
13,283
41
33,139

งบการเงินรวม
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2562
2561

หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2562
2561

เจ้ าหนี้อื่น - บุคคลหรื อกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
บริษทั ย่ อย
บริ ษทั ท่าเรื อประจวบ จากัด
บริ ษทั เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ ง จากัด

-

-

79,283

5,299

การร่ วมค้ า
บริ ษทั เหล็กแผ่นรี ดเย็นไทย จากัด (มหาชน)

-

98,235

-

98,235

2,029
2,814
30,245
23,071
13,734
71,893

219
2,687
22,247
13,866
6,086
143,340

2,029
2,334
30,245
23,071
13,565
150,527

219
2,327
22,247
13,866
5,889
148,082

บุคคลหรื อกิจการอื่นที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ทรัพย์สินอาคารประภาวิทย์ จากัด
บริ ษทั ไทยสตีลเซลส์ จากัด
บริ ษทั เอส วี แอล คอเปอร์เรชัน่ จากัด
บริ ษทั บี.เอส. เมทัล จากัด
อื่นๆ
รวม

งบการเงินรวม
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2562
2561
เงินกู้ยมื ระยะสั้น - กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
บริษทั ย่ อย
บริ ษทั ท่าเรื อประจวบ จากัด
รวม

-
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-

หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2562
2561

7,991
7,991

7,991
7,991

รายการเคลื่อนไหวระหว่างงวดสาหรับเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันมีดงั นี้
งบการเงินรวม
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2562
2561
บริษทั ย่ อย
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
ไม่เปลี่ยนแปลง
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

-

-

หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2562
2561
7,991
7,991

7,991
7,991

สัญญาที่มีสาระสาคัญกับบุคคลหรื อกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
สั ญญาการร่ วมค้ า
เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558 บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งได้ทาสัญญาการร่ วมค้าร่ วมกับบริ ษทั ในประเทศแห่ งหนึ่ ง เพื่อ
การร่ วมค้าสาหรับรับงานจากการรถไฟแห่ งประเทศไทย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 การร่ วมค้าดังกล่าวยังมิได้
ดาเนินงานเชิงพาณิ ชย์
4

ลูกหนีก้ ารค้ า

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 3)
กิจการอื่นๆ
รวม
หั ก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
สุ ทธิ

งบการเงินรวม
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2562
2561

หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2562
2561

3,640,164
476,472
4,116,636
(3,021,429)
1,095,207

3,624,702
437,370
4,062,072
(3,020,476)
1,041,596
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3,771,853
402,726
4,174,579
(3,021,485)
1,153,094

3,762,960
324,594
4,087,554
(3,020,476)
1,067,078

การวิเคราะห์อายุของลูกหนี้ การค้ามีดงั นี้
งบการเงินรวม
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2562
2561
บุคคลหรื อกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
ยังไม่ครบกาหนดชาระ
เกินวันครบกาหนดชาระ
น้อยกว่า 3 เดือน
3-6 เดือน
6-12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
หั ก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ

7,714

71,438

-

64,036

7,748
1,132,697
2,492,005
3,640,164
(2,736,667)
903,497

165,981
1,042,429
1,172,003
1,320,002
3,771,853
(2,736,667)
1,035,186

1,132,697
2,492,005
3,624,702
(2,736,667)
888,035

164,490
1,042,429
1,172,003
1,320,002
3,762,960
(2,736,667)
1,026,293

งบการเงินรวม
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2562
2561
บุคคลหรื อกิจการอื่นๆ
ยังไม่ครบกาหนดชาระ
เกินวันครบกาหนดชาระ
น้อยกว่า 3 เดือน
3-6 เดือน
6-12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
หั ก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
สุ ทธิ

หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2562
2561

หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2562
2561

187,418

82,328

151,710

19,167

3,532
285,522
476,472
(284,762)
191,710
1,095,207

34,242
209
761
285,186
402,726
(284,818)
117,908
1,153,094

1,851
283,809
437,370
(283,809)
153,561
1,041,596

21,409
209
283,809
324,594
(283,809)
40,785
1,067,078
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โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าของกลุ่มบริ ษทั มีระยะเวลาตั้งแต่ 5 ถึง 90 วัน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ไม่ได้พิจารณาตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญเพิ่มเติม เนื่ องจากผูบ้ ริ หาร
คาดว่าจะได้รับชาระหนี้ จากกิ จการที่ เกี่ ยวข้องกันที่ คา้ งชาระเกิ นกาหนด ปั จจุบนั บริ ษทั ยังคงมีการขายสิ นค้า
ให้กบั กิจการที่เกี่ยวข้องกันโดยมีเงื่อนไขการรับชาระเงินตามที่ระบุไว้ในแผนฟื้ นฟูกิจการ
5

สิ นค้ าคงเหลือ
งบการเงินรวม
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2562
2561
สิ นค้าสาเร็ จรู ป
สิ นค้าระหว่างผลิต
วัตถุดิบ
วัสดุโรงงานและอะไหล่
สิ นค้าภายใต้สญ
ั ญาซื้ อขายและการส่ งมอบ
กรรมสิ ทธิ สินค้าและการบริ หาร
(หมายเหตุ 12)
สิ นค้าระหว่างทาง
หั ก ค่าเผื่อมูลค่าสิ นค้าลดลง
รวม

หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2562
2561

2,317,177
18,798
1,399,274
771,333

2,846,780
24,103
1,711,265
787,549

2,328,048
618
1,393,372
767,998

2,859,875
1,709,306
787,549

1,309,545
3,390,037
9,206,164
(535,728)
8,670,436

2,556,226
2,593,327
10,519,250
(846,324)
9,672,926

1,309,545
3,390,037
9,185,618
(535,728)
8,653,890

2,556,226
2,593,327
10,506,283
(846,324)
9,659,959
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6

เงินลงทุนในบริษทั ย่ อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 มีดงั นี้
หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ชื่อบริ ษทั

บริ ษทั ท่าเรื อประจวบ จากัด

บริ ษทั เวสท์โคสท์
เอ็นจิเนียริ่ ง จากัด

ลักษณะธุรกิจ

บริ การท่าเรื อน้ าลึกและ
บริ การขนถ่ายสิ นค้า
สาหรับเรื อเดินทะเล
บริ การซ่อมบารุ ง

สัดส่ วน
ความเป็ นเจ้าของ
ทุนชาระแล้ว
30
31
30
31
มิถุนายน ธันวาคม มิถุนายน ธันวาคม
2562
2561
2562
2561
(ร้ อยละ) (ร้ อยละ)

ราคาทุน
30
มิถุนายน
2562

31
ธันวาคม
2561

การด้อยค่า
30
31
มิถุนายน ธันวาคม
2562
2561

ราคาทุน-สุทธิ
30
31
มิถุนายน ธันวาคม
2562
2561

เงินปันผลรับสาหรับงวด
หกเดือนสิ้ นสุด
30
30
มิถุนายน มิถุนายน
2562
2561

51.00

51.00

400,000

400,000

204,000

204,000

-

-

204,000

204,000

20,400

30,600

99.99

99.99

75,000

75,000

75,000

75,000

-

-

75,000

75,000

-

-

279,000

279,000

-

-

279,000

279,000

20,400

30,600

รวม
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7

เงินลงทุนในการร่ วมค้ า
เงินลงทุนในการร่ วมค้า ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 มีดงั นี้
หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม

ชื่อบริ ษทั

ลักษณะธุรกิจ

บริ ษทั เหล็กแผ่นรี ดเย็นไทย ผลิตและจาหน่าย
จากัด (มหาชน)
เหล็กแผ่นรี ดเย็น
ชนิดม้วน

สัดส่ วน
ความเป็ นเจ้าของ
30
31
มิถุนายน ธันวาคม
2562
2561
(ร้ อยละ) (ร้ อยละ)

35.19

35.19

ทุนชาระแล้ว
30
31
มิถุนายน ธันวาคม
2562
2561

4,816,350 4,816,350

รวม

30
มิถุนายน
2562

31
ธันวาคม
2561

ส่ วนได้เสี ย
30
31
มิถุนายน ธันวาคม
2562
2561

ส่ วนแบ่งกาไร
(ขาดทุน)สาหรับงวด
หกเดือนสิ้ นสุด
30
30
มิถุนายน มิถุนายน
2562
2561

3,817,962

3,817,962 2,621,241 2,598,112

23,129 (38,103)

-

3,817,962

3,817,962 2,621,241 2,598,112

23,129 (38,103)

-

ราคาทุน

เงินปันผลรับสาหรับ
งวดหกเดือนสิ้ นสุ ด
30
30
มิถุนายน มิถุนายน
2562
2561

บริ ษทั เหล็กแผ่นรี ดเย็นไทย จากัด (มหาชน) ดาเนินธุรกิจในประเทศไทย
บริ ษทั ได้จานาหุ ้นสามัญ จานวน 150,176,007 หุ ้น ในการร่ วมค้า บริ ษทั เหล็กแผ่นรี ดเย็นไทย จากัด (มหาชน) ไว้กบั บริ ษทั มารู เบนี -อิโตชู สตี ล อิ นคอร์
เปอเรชัน่ สาหรับวงเงิ นสิ นเชื่ อการค้าที่ บริ ษทั มารู เบนี -อิ โตชู สตี ล อิ นคอร์ เปอเรชัน่ ให้แก่ บริ ษทั สหวิริยาสตี ลอิ นดัส ตรี ยูเค จากัด และบริ ษ ทั ได้ต้ งั
ประมาณการหนี้สินจากการนาหุน้ สามัญในการร่ วมค้า บริ ษทั เหล็กแผ่นรี ดเย็นไทย จากัด (มหาชน) ไปค้ าประกันกับบริ ษทั มารู เบนี-อิโตชู สตีล อินคอร์เปอ
เรชัน่ เป็ นจานวนเงิน 513 ล้านบาท
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-

หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ชื่อบริ ษทั

ลักษณะธุรกิจ

บริ ษทั เหล็กแผ่นรี ดเย็นไทย ผลิตและจาหน่าย
จากัด (มหาชน)
เหล็กแผ่นรี ดเย็น
ชนิดม้วน

สัดส่ วน
ความเป็ นเจ้าของ
30
31
มิถุนายน ธันวาคม
2562
2561
(ร้ อยละ) (ร้ อยละ)

35.19

35.19

ทุนชาระแล้ว
30
31
มิถุนายน ธันวาคม
2562
2561

ราคาทุน
30
31
มิถุนายน ธันวาคม
2562
2561

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
2562
2561

658,294
658,294

658,294
658,294

ราคาทุน-สุทธิ
30
31
มิถุนายน ธันวาคม
2562
2561

3,159,668
3,159,668

3,159,668
3,159,668

เงินปันผลรับสาหรับ
งวดหกเดือนสิ้ นสุ ด
30
30
มิถุนายน มิถุนายน
2562
2561

-

22,601
22,601

หนีส้ ิ นที่อาจเกิดขึน้ และภาระผูกพันที่เกีย่ วกับการร่ วมค้ า
หนีส้ ิ นที่อาจเกิดขึน้ ซึ่ งเกิดขึน้ โดยตรงกับกลุ่มบริ ษัท
ส่ วนแบ่งของกลุ่มบริ ษทั ในหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นของ
การร่ วมค้า
ภาระผูกพั นเกี่ยวกั บการลงทุ นของกลุ่มบริ ษัทตามส่ วนได้
เสี ยที่มใี นการร่ วมค้ า
ส่ วนแบ่งในภาระผูกพันของกลุ่มบริ ษทั ในการร่ วมค้า
- จากรายจ่ายฝ่ ายทุน

- จากสัญญาเช่าดาเนินงานที่ยกเลิกไม่ได้
- จากสัญญาซื้ อวัตถุดิบและสารเคมี

- จากสัญญาอื่นๆ
- การค้ าประกัน
- ภาระผูกพันอื่น

25

30 มิถุนายน 2562

31 ธันวาคม 2561

9 ล้านบาท

9 ล้านบาท

34 ล้านบาท
60 ล้านบาท
0.46 ล้านเหรี ยญสหรัฐ 0.39 ล้านเหรี ยญสหรัฐ
49.23 ล้านเยนญี่ปุ่น และ และ 179 ล้านเยนญี่ปุ่น
0.14 ล้านยูโร
5.28 ล้านบาท
7 ล้านบาท
12.32 ล้านบาท
6.62 ล้านบาท
และ 12 ล้านเหรี ยญสหรัฐ และ 3.59 ล้านเหรี ยญ
สหรัฐ
15 ล้านบาท
13 ล้านบาท
และ 5.28 ล้านเยนญี่ปุ่น และ 11 ล้านเยนญี่ปุ่น
9.29 ล้านบาท
9.29 ล้านบาท
28.40 ล้านบาท
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เงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินลงทุนระยะยาวอื่น ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 มีดงั นี้
หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ชื่อบริ ษทั

ลักษณะธุรกิจ

บริ ษทั เหล็กแผ่นเคลือบไทย ผลิ ต และจ าหน่ า ยเหล็ ก แผ่ น
จากัด
เคลื อบสังกะสี ด้วยกรรมวิธี
ทางไฟฟ้าชนิดม้วน

สัดส่ วน
ความเป็ นเจ้าของ
30
31
มิถุนายน ธันวาคม
2562
2561
(ร้ อยละ) (ร้ อยละ)

3.70

3.70

ทุนชาระแล้ว
30
31
มิถุนายน ธันวาคม
2562
2561

2,206,990

2,206,990

รวม
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ราคาทุน
30
มิถุนายน
2562

31
ธันวาคม
2561

294,000
294,000

294,000
294,000

การด้อยค่า
30
31
มิถุนายน ธันวาคม
2562
2561

294,000
294,000

294,000
294,000

ราคาทุน-สุทธิ
30
31
มิถุนายน ธันวาคม
2562
2561

-

-

เงินปันผลรับสาหรับ
งวดหกเดือนสิ้ นสุ ด
30
30
มิถุนายน มิถุนายน
2562
2561

-

-
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ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์
หน่วย : พันบาท
งบการเงิน
งบการเงินรวม
เฉพาะกิจการ
มูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2562

11,048,411

9,740,471

ซื้ อเพิ่มระหว่างงวด - ราคาทุน

266,267
(353,829)
(152)
10,960,697

261,927
(302,009)
(130)
9,700,259

ค่าเสื่ อมราคาสาหรับงวด
ตัดจาหน่าย
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ได้จดจานอง/จานาสิ นทรัพย์จานวนประมาณ 9,046 ล้านบาท
และ 8,755 ล้า นบาท ตามล าดับ (31 ธั น วาคม 2561: 9,141 ล้ า นบาท และ 8,845 ล้ า นบาท ตามล าดั บ ) เป็ น
หลักประกันเงิ นเบิ กเกิ นบัญชี ธนาคารเงิ นกูย้ ืมระยะสั้นและเงิ นกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิ น หนังสื อค้ า
ประกันเพื่อค้ าประกันไฟฟ้ า จัดตั้งทาเนี ยบท่าเรื อและโรงพักสิ นค้า ตามที่ อธิ บายไว้ในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินข้อ 11, 13 และ 20
10

ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 มีดงั นี้
หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม
สิ นทรัพย์
หนีส้ ิ น
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2562
2561
2562
2561
รวม
การหักกลบรายการของภาษี
สิ นทรัพย์ (หนีส้ ิ น) ภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี

15,509
(11,670)
3,839
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19,542
(11,191)
8,351

(55,505)
11,670
(43,835)

(54,541)
11,191
(43,350)

หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สิ นทรัพย์
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2562
2561
หนีส้ ิ นภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี

-

-

หนีส้ ิ น
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2562
2561
(14,970)

(13,896)

รายการเคลื่อนไหวของสิ นทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหว่างงวด มีดงั นี้
หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม
ณ วันที่
1 มกราคม 2562
สินทรั พย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ลูกหนี้การค้า
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสาหรับ
ผลประโยชน์พนักงาน
ยอดขาดทุนสะสมทางภาษียกไป
รวม
หนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสาหรับ
ผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
รวม

บันทึกเป็ น (รายจ่าย) / รายได้ใน
กาไรหรื อ กาไรขาดทุน
ณ วันที่
ขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น 30 มิถุนายน 2562

202
7,398

(11)
(1,371)

-

191
6,027

7,001
4,941
19,542

2,214
(4,941)
(4,109)

76
76

9,291
15,509

(229)
(46,814)

(275)
(3,602)

-

(504)
(50,416)

(2,744)
(4,753)
(54,540)

168
(3,709)

2,744
2,744

(4,585)
(55,505)
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หน่วย : พันบาท

ณ วันที่
1 มกราคม 2562
หนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสาหรับ
ผลประโยชน์พนักงาน
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
บันทึกเป็ น (รายจ่าย) / รายได้ใน
กาไรหรื อ
กาไรขาดทุน
ณ วันที่
ขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น 30 มิถุนายน 2562

(11,152)

(3,818)

-

(14,970)

(2,744)
(13,896)

(3,818)

2,744
2,744

(14,970)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ สาหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 และ 2561 สรุ ปได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
2562
2561

หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

ภาษีเงินได้ รับรู้ ในกาไรหรื อขาดทุน
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับงวด
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
การเปลี่ยนแปลงของผลต่างชัว่ คราว
รวม(ค่ าใช้ จ่าย)รายได้ ภาษีเงินได้

(8,870)

(17,765)

-

-

(7,818)
(16,688)

16,881
(884)

(3,818)
(3,818)

16,446
16,446

(รายได้)ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับผล
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ประกันภัยที่บนั ทึกโดยตรงไปยัง
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
รวม

2,725
(13,963)

(884)

2,744
(1,074)

16,446
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สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ที่เกิดจากผลแตกต่างชัว่ คราวที่มิได้รับรู ้ในงบการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน
2562 และ 31 ธันวาคม 2561 มีรายละเอียดดังนี้
หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2562
2561
2562
2561
สินทรั พย์ ภาษีเงินได้
- ผลแตกต่างชัว่ คราว
7,744,741
7,782,660
7,744,741
7,782,660
- ยอดขาดทุนยกไป
303,722
497,730
303,722
497,730
สุ ทธิ
8,048,463
8,280,390
8,048,463
8,280,390

ขาดทุนทางภาษีของบริ ษทั ในประเทศไทยจะสิ้ นอายุในปี 2561 - 2566 ผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษีที่ยงั ไม่สิ้นอายุ
ตามกฎหมายเกี่ ยวกับภาษี เงิ นได้ปัจจุบนั นั้น กลุ่มบริ ษทั ยังมิได้รับรู ้รายการดังกล่าวเป็ นสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอ
การตัดบัญชี เนื่ องจากยังไม่มีความเป็ นได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบริ ษทั จะมีกาไรทางภาษีเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์
ทางภาษีหรื อมีการกลับรายการผลแตกต่างชัว่ คราวในอนาคต
11

เงินกู้ยืมระยะสั้ นจากสถาบันการเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 กลุ่มบริ ษทั มีวงเงินสิ นเชื่อซึ่ งยังไม่ได้เบิกใช้เป็ นจานวนเงินรวม 122.5 ล้านบาท และไม่มี
วงเงิ นสิ นเชื่ อสาหรั บบริ ษทั (31 ธั นวาคม 2561: สาหรั บกลุ่ม บริ ษัทมี 122.5 ล้ านบาท และไม่ มีวงเงิ นสิ นเชื่ อ
สาหรั บบริ ษัท)
วงเงินกูย้ ืมระยะสั้นของบริ ษทั ท่าเรื อประจวบ จากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยค้ าประกันโดยการจดจานองที่ ดินพร้อม
สิ่ งปลูกสร้างที่มีอยูแ่ ล้วและ/หรื อที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของบริ ษทั ย่อย วงเงินเบิ กเกินบัญชี ธนาคารและเงินกูย้ ืม
ระยะสั้นของบริ ษทั เวสท์โคสท์ เอ็นจิ เนี ยริ่ ง จากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยค้ าประกันโดยการจานองที่ ดินพร้อมสิ่ ง
ปลูกสร้างและการโอนสิ ทธิ ประโยชน์จากการเอาประกันภัยสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ย่อยดังกล่าว

30
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เจ้ าหนีก้ ารค้ า
งบการเงินรวม
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2562
2561
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 3)
กิจการอื่นๆ
รวม

18,920
5,044,987
5,063,907

14,168
5,781,815
5,795,983

หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2562
2561
43,229
4,986,570
5,029,799

33,139
5,701,561
5,734,700

สิ นค้ าคงเหลื อภายใต้ สั ญ ญาซื้ อขายและการส่ งมอบกรรมสิ ทธิ์ สิ นค้ าและการบริ หาร (Collateral Management
Agreement)
บริ ษทั ได้ทาสัญญาซื้ อสิ นค้าคงเหลื อภายใต้สัญญาซื้ อขายและการส่ งมอบกรรมสิ ทธิ์ สิ นค้าและการบริ หารกับ
บริ ษทั สองแห่ งในประเทศสิ งคโปร์ และญี่ปุ่นภายใต้เงื่อนไขของสัญญาบริ ษทั จะต้องชาระเงินมัดจาบางส่ วน และ
จะชาระเงินเต็มจานวนเมื่อมีการเบิกสิ นค้าจากบริ ษทั ตัวแทนบริ ษทั ยังคงเหลือความเสี่ ยงและผลตอบแทนทั้งหมด
หรื อบางส่ วนที่มีสาระสาคัญเกี่ยวกับสิ นค้าที่อยูภ่ ายใต้สญ
ั ญาดังกล่าว สิ นค้าคงเหลือจะถูกเก็บรักษา บริ หารจัดการ
ภายใต้การดูแลของบริ ษทั ตัวแทนที่ได้รับมอบหมายหน้าที่จากบริ ษทั ผูข้ าย บริ ษทั บันทึกรายการซื้ อในบัญชี สินค้า
คงเหลือภายใต้สัญญาซื้ อขายและการส่ งมอบกรรมสิ ทธิ์ สิ นค้าและการบริ หาร และเจ้าหนี้ การค้าภายใต้สัญญาซื้ อ
ขายและการส่ งมอบกรรมสิ ทธิ์ สิ นค้าและการบริ หารแสดงไว้ในงบแสดงฐานะการเงิน

31
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หนีส้ ิ นภายใต้ แผนฟื้ นฟูกิจการ

งบการเงินรวม
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2562
2561
ส่ วนที่หมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้อื่น
ประมาณการหนี้สินภายใต้สญ
ั ญาค้ าประกัน
ส่ วนที่ไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้อื่น
ประมาณการหนี้สินภายใต้สญ
ั ญาค้ าประกัน
รวมหนีส้ ิ นเงินต้ นภายใต้ แผนฟื้ นฟูกจิ การ
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
รวมหนีส้ ินภายใต้ แผนฟื้ นฟูกจิ การ

หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2562
2561

1,072,311
63,826
556,185
1,692,322

1,045,962
61,279
511,059
1,618,300

7,991
1,072,311
63,826
556,185
1,700,313

7,991
1,045,962
61,279
511,059
1,626,291

20,508,418
1,750,889
22,507,774
44,767,081
46,459,403
9,266,412
55,725,815

21,057,748
1,784,075
24,087,184
46,929,007
48,547,307
9,073,957
57,621,264

20,508,418
1,750,889
22,507,774
44,767,081
46,467,394
9,266,412
55,733,806

21,057,748
1,784,075
24,087,184
46,929,007
48,555,298
9,073,957
57,629,255

รายการเคลื่อนไหวของหนี้ สินเงินต้นภายใต้แผนฟื้ นฟูกิจการสาหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2562
และ 2561 มีดงั นี้
หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2562
2561
2562
2561
ณ วันที่ 1 มกราคม
จ่ายชาระคืน
แปลงหนี้เป็ นทุน
(กาไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่
เกิดขึ้นจริ ง
ณ วันที่ 30 มิถุนายน

48,547,307
(816,261)
-

52,247,507
(3,027,477)
(500,000)

48,555,298
(816,261)
-

52,255,498
(3,027,477)
(500,000)

(1,271,643)
46,459,403

(172,723)
48,547,307

(1,271,643)
46,467,394

(172,723)
48,555,298
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หนี้ สินภายใต้แผนฟื้ นฟูกิจการส่ วนที่มีหลักประกัน รายละเอียดของหลักประกันที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ตามที่
กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9
ยอดหนี้ สินเงิ นต้นตามแผนฟื้ นฟู กิจการ วันที่ 30 มิ ถุนายน 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 จัดตามประเภทสกุล
เงินตรา ได้ดงั นี้

สกุลเงินบาท
สกุลเงินเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
รวม
14

งบการเงินรวม
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2562
2561

หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2562
2561

23,732,936
22,726,467
46,459,403

23,740,927
22,726,467
46,467,394

24,307,213
24,240,094
48,547,307

24,315,204
24,240,094
48,555,298

ประมาณการหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์ พนักงาน
รายการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบนั ของประมาณการหนี้ สินสาหรับผลประโยชน์พนักงานสาหรับงวดหกเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ดังนี้
หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะ
งบการเงินรวม
กิจการ
2562
2562
ประมาณการหนี้สินสาหรับผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 1
มกราคม 2562
200,358
165,353
รั บรู้ในกาไรขาดทุน
ต้นทุนบริ การปัจจุบนั และดอกเบี้ย
66,246
54,820
อื่นๆ
ผลประโยชน์จ่ายโดยโครงการ
(1,161)
(806)
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยที่
45,588
45,207
รับรู ้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นในระหว่างงวด
ประมาณการหนีส้ ิ นสาหรับผลประโยชน์ พนักงาน ณ วันที่ 30
311,031
264,574
มิถุนายน 2562
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ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานสาหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 รับรู ้ในกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จ มีดงั นี้

งบการเงินรวม
2562

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะ
กิจการ
2562

ต้นทุนขาย
ต้นทุนในการจัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

43,477
2,402
20,367

38,968
2,333
13,519

รวม

66,246

54,820

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 พระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงานฉบับใหม่ได้ประกาศในราชกิจจานุ เบกษา โดยมีผล
บังคับเมื่อพ้นกาหนดสามสิ บวัน นับแต่วนั ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้นไป ซึ่ งได้กาหนดอัตราค่าชดเชย
เพิ่มเติมกรณี เลิกจ้างสาหรับลูกจ้างที่ทางานติดต่อกันครบยี่สิบปี ขึ้นไป ให้จ่ายไม่นอ้ ยกว่าค่าจ้างอัตราสุ ดท้าย 400
วัน โดยกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ได้บนั ทึ กผลกระทบจากพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงานฉบับใหม่ในงวดแล้ว
จานวน 49.7 ล้านบาทและ 40.7 ล้านบาท
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แผนฟื้ นฟูกจิ การ
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558 คณะกรรมการบริ ษทั ได้อนุมตั ิให้บริ ษทั ยื่นคาร้องเพื่อขอฟื้ นฟูกิจการต่อศาลล้มละลาย
กลาง ต่อมาวันที่ 10 มีนาคม 2559 ศาลล้มละลายกลางได้มีคาสั่งให้บริ ษทั ฟื้ นฟูกิจการและตั้งบริ ษทั เป็ นผูท้ าแผน
ฟื้ นฟูกิจการ (“ผูท้ าแผน”) โดยได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559
ณ วันที่ 15 กันยายน 2559 เจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ได้จดั ประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณาแผน และที่ประชุมเจ้าหนี้ได้
มีมติพิเศษยอมรับแผนฟื้ นฟูกิจการ (“แผน”) และมีมติต้ งั เจ้าหนี้ จานวน 3 รายประกอบด้วย ธนาคารไทยพาณิ ชย์
จากัด (มหาชน), ธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน) และธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) เป็ นกรรมการเจ้าหนี้
ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2559 ศาลล้มละลายกลางได้มีคาสัง่ เห็นชอบด้วยแผน ซึ่ งแผนกาหนดให้บริ ษทั เป็ นผูบ้ ริ หาร
แผน
เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 เจ้าหนี้ รายหนึ่ งได้ยื่นอุทธรณ์คาสั่งเห็นชอบด้วยแผนฟื้ นฟูกิจการต่อศาลอุทธรณ์
คดีชานัญพิเศษ ซึ่ งศาลอุทธรณ์คดีชานัญพิเศษได้มีคาสั่งให้ยกคาร้อง โดยเจ้าหนี้ รายดังกล่าวได้ยื่นคาร้องฎีกาต่อ
ศาลฎีกา ต่อมาเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ศาลฎีกามีคาสัง่ ให้ยกคาร้อง
ความคืบหน้ าในการดาเนินการตามแผนฟื้ นฟูกจิ การ
การขอรั บชาระหนี้ของเจ้ าหนี้
ตามที่ เจ้าหนี้ รายหนึ่ งในกลุ่มที่ 12 ได้ยื่นคาขอรับชาระหนี้ ตามแผนฟื้ นฟู กิจการ เมื่ อวันที่ 25 มี นาคม 2562
เจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์มีคาสั่งให้ยกคาขอรับชาระหนี้ ของเจ้าหนี้ รายนี้ และต่อมา เจ้าหนี้ รายดังกล่าวได้ขอ
ขยายเวลายื่นคาร้องคัดค้านคาสั่งเจ้าพนักงานพิพกั ษ์ทรัพย์ต่อศาลล้มละลายกลาง ซึ่ งศาลล้มละลายกลางอนุญาต
ขยายระยะเวลาถึงวันที่ 19 สิ งหาคม 2562 โดยมียอดที่ขอรับชาระหนี้ รวม เงินต้นและดอกเบี้ยฯจานวน 1,928.7
ล้านบาท หากต่อไปนี้ เจ้าหนี้ รายนี้ มิได้ยื่นคาร้องฯ ก็เป็ นอันสิ้ นสุ ดกระบวนการขอรับชาระหนี้ แต่หากมีการยื่น
คาร้องก็จะเข้าสู่ กระบวนการทางศาลต่อไป
บริ ษทั ได้ชาระหนี้ แก่เจ้าหนี้ ตามแผนฟื้ นฟูกิจการสาหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 เป็ นเงินต้น
รวม 816.2 ล้านบาท ดอกเบี้ยรวม 36.7 ล้านบาท รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น 852.9 ล้านบาท
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ทุนเรื อนหุ้น
ทุนเรื อนหุน้ สาหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ไม่มีรายการเคลื่อนไหว

17

ส่ วนงานดาเนินงาน
กลุ่ ม บริ ษ ัท มี 3 ส่ ว นงานที่ ร ายงาน ดังรายละเอี ย ดข้า งล่ าง ซึ่ งเป็ นหน่ วยงานธุ ร กิ จ ที่ ส าคัญ ของกลุ่ ม บริ ษ ัท
หน่วยงานธุ รกิจที่ สาคัญนี้ ผลิตสิ นค้าและให้บริ การที่ แตกต่างกัน และมีการบริ หารจัดการแยกต่างหาก เนื่ องจาก
ใช้เทคโนโลยีและกลยุทธ์ทางการตลาดที่ แตกต่ างกัน ผูม้ ีอานาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดาเนิ นงานสอบทาน
รายงานการจัดการภายในของแต่ละหน่วยงานธุ รกิจที่สาคัญอย่างน้อยทุกไตรมาส การดาเนิ นงานของแต่ละส่ วน
งานที่รายงานของกลุ่มบริ ษทั โดยสรุ ปมีดงั นี้
ส่ วนงานธุรกิจ
ส่ วนงาน 1
ส่ วนงาน 2
ส่ วนงาน 3

การผลิตเหล็กแผ่นรี ดร้อน
การบริ การซ่อมบารุ ง
การบริ การท่าเรื อน้ าลึก

ข้อมูลผลการดาเนิ นงานของแต่ละส่ วนงานที่รายงานได้รวมอยู่ดงั ข้างล่างนี้ ผลการดาเนิ นงานวัดโดยใช้กาไรก่อนภาษี
เงิ นได้ของส่ วนงาน ซึ่ งนาเสนอในรายงานการจัดการภายในและสอบทานโดยผูม้ ี อานาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการ
ดาเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั ผูบ้ ริ หารเชื่ อว่าการใช้กาไรก่ อนภาษี เงิ นได้ในการวัดผลการดาเนิ นงานนั้นเป็ นข้อมูลที่
เหมาะสมในการประเมินผลการดาเนิ นงานของส่ วนงานและสอดคล้องกับกิ จการอื่นที่ ดาเนิ นธุ รกิ จในอุตสาหกรรม
เดียวกัน
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ข้ อมูลเกีย่ วกับส่ วนงานที่รายงาน
ข้อมูลรายได้และกาไรของส่ วนงานสาหรับงวด 6 เดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 และ 2561 มีดงั ต่อไปนี้
การผลิตเหล็กแผ่ นรีดร้ อน
2562
2561
รายได้จากลูกค้าภายนอก
รายได้ระหว่างส่ วนงาน

การบริการซ่ อมบารุ ง
2562
2561

การบริการท่ าเรื อน้าลึก
2562
2561

ตัดรายการบัญชีระหว่ างกัน
2562
2561

หน่วย : พันบาท
รวม
2562
2561

14,605,395

16,009,219

194,862

152,139

94,570

106,078

-

-

14,894,827

16,267,436

-

-

178,678

168,506

30,158

36,944

(208,836)

(205,450)

-

-

1,253,293

332,359

32,033

27,575

25,745

54,397

9,763

(87,509)

1,320,834

326,822

23,995,294

24,693,427

373,146

340,156

1,274,424

1,377,983

(1,011,535)

(913,499)

24,631,329

25,498,067

กาไร (ขาดทุน) ตามส่ วนงาน
ก่อนหักภาษี
สิ นทรัพย์ตามส่ วนงานที่รายงาน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน
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ส่ วนงานภูมิศาสตร์
ส่ วนงาน 1มีการจัดการ การผลิต และสานักงานในประเทศไทย
ส่ วนงาน 2 และ 3 มีการดาเนิ นธุ รกิ จเฉพาะในประเทศไทยเท่ านั้น ไม่มีรายได้จากต่างประเทศหรื อสิ นทรัพย์ใน
ต่างประเทศที่มีสาระสาคัญ
ในการนาเสนอการจาแนกส่ วนงานภูมิศาสตร์ รายได้ตามส่ วนงานแยกตามที่ต้ งั ทางภูมิศาสตร์ของลูกค้า สิ นทรัพย์
ตามส่ วนงานแยกตามสถานที่ต้ งั ทางภูมิศาสตร์ของสิ นทรัพย์
ข้ อมูลเกีย่ วกับส่ วนงานภูมิศาสตร์

รายได้
ไทย
ต่างประเทศ
รวม

งบการเงินรวม
30 มิถุนายน
30 มิถุนายน
2562
2561

หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน 30 มิถุนายน
2562
2561

14,887,557
7,270
14,894,827

14,605,395
14,605,395

16,219,939
47,497
16,267,436

16,009,219
16,009,219

ลูกค้ ารายใหญ่
รายได้จากลูกค้า 3 รายจากส่ วนงาน 1 ของกลุ่มบริ ษทั จานวนเงินรวม 6,490 ล้านบาท (2561: 3 ราย จานวน 6,066
ล้ านบาท)
รายได้จากลูกค้า 3 รายจากส่ วนงาน 1 ของบริ ษทั จานวนเงิ นรวม 6,490 ล้านบาท (2561: 3 ราย จานวน 6,066 ล้ าน
บาท)
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ภาษีเงินได้
การรับรู ้ภาษีเงินได้ข้ ึนอยู่กบั การประมาณการที่ ดีที่สุดของฝ่ ายบริ หารเกี่ยวกับอัตราภาษีเงินได้ประจาปี ถัวเฉลี่ย
ถ่วงน้ าหนักที่คาดไว้สาหรับงวดที่ใช้กบั 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 แนวโน้มที่ กาไรสุ ทธิ ทางภาษี ในอนาคตจะสามารถ
นามาใช้ได้
กาไรสุ ทธิ บางส่ วนของกลุ่มบริ ษทั ซึ่ งเกิ ดจากธุ รกรรมที่ ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุ น โดยกาไรสุ ทธิ ของ
ธุรกรรมดังกล่าวได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งเสี ยภาษีเงินได้
ขาดทุนของบริ ษทั ย่อยบางแห่งของกลุ่มบริ ษทั ซึ่ งไม่สามารถจะนามาสุ ทธิ กบั กาไรของบริ ษทั ย่อยแห่งอื่นๆ
ของกลุ่มบริ ษทั ในการคานวณภาษีเงินได้

กาไร (ขาดทุน) ต่ อหุ้น
กาไร (ขาดทุน) ต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน
กาไร(ขาดทุ น) ต่ อหุ ้นขั้นพื้ นฐานสาหรั บ งวด คานวณจากกาไร(ขาดทุ น)สาหรับงวดที่ เป็ นส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้น
สามัญของบริ ษทั และจานวนหุน้ สามัญที่ออกจาหน่ายแล้วระหว่างงวดโดยวิธีถวั เฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก
สาหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 และ 2561 แสดงการคานวณดังนี้
งบการเงินรวม
2562
2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

กาไร(ขาดทุน) สาหรับงวดที่เป็ นส่ วนของผู้ถือ
1,295,835
หุ้นของบริษทั (พันบาท)
จานวนหุน้ สามัญที่ออก ณ วันที่ 1 มกราคม
11,113,018
ผลกระทบจากหุน้ ที่ออกจาหน่ายในระหว่างงวด
จานวนหุ้นสามัญโดยวิธีถัวเฉลีย่ ถ่ วงน้าหนัก
11,113,018
(ขั้นพื้นฐาน) (พันหุ้น)

309,092

1,249,475

348,805

1,113,018
5,222,222

11,113,018
-

1,113,018
5,222,222

6,335,240

11,113,018

6,335,240

0.12

0.05

0.11

0.06

กาไร(ขาดทุน) ต่ อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)

39

20

ภาระผูกพันและหนีส้ ิ นที่อาจเกิดขึน้

งบการเงินรวม
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2562
2561
ภาระผูกพันรายจ่ ายฝ่ ายทุน
สั ญญาที่ยังไม่ ได้ รับรู้
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
รวม

153
153

57
57

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2562
2561

171
171

109
109

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 กลุ่มบริ ษทั มีรายจ่ายฝ่ ายทุนจานวน 63 ล้านบาท 0.4 ล้านเหรี ยญสหรัฐและจานวน
2.2 ล้านยูโร (31 ธั น วาคม 2561 : จานวน 40.1 ล้ านบาท 0.4 ล้ านเหรี ยญสหรั ฐและ จานวน 0.3 ล้ านยูโ ร) ที่
เกี่ยวข้องกับการซื้ อและติดตั้งเครื่ องจักรและอุปกรณ์
ณ วันที่ 30 มิ ถุนายน 2562 บริ ษทั มี รายจ่ายฝ่ ายทุ นจานวน 82 ล้านบาท 0.4 ล้านเหรี ยญสหรัฐและจานวน 2.2
ล้านยูโร (31 ธันวาคม 2561 : จานวน 93 ล้ านบาท 0.1 ล้ านเหรี ยญสหรั ฐและ จานวน 0.4 ล้ านยูโร) ที่ เกี่ ยวข้อง
กับการซื้ อและติดตั้งเครื่ องจักรและอุปกรณ์
งบการเงินรวม
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2562
2561
ภาระผูกพันจากสัญญาเช่ าดาเนินงาน
ที่ยกเลิกไม่ ได้
ภายในระยะเวลาหนึ่งปี
ระยะเวลามากกว่าหนึ่ งปี ถึงห้าปี
รวม
ภาระผูกพันอื่นๆ
สัญญาซื้ อวัตถุดิบ
เลตเตอร์ออฟเครดิต
สัญญาอื่นๆ
รวม
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หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2562
2561

11
6
17

13
5
18

8
2
10

9
1
10

1,860
857
2,717

2,722
10
720
3,452

1,860
836
2,696

2,722
689
3,411

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 กลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันอื่นจากการทาสัญญาซื้ ออะไหล่และวัสดุ อุปกรณ์และสัญญา
ซ่ อมบารุ งเป็ นจานวน 390 ล้านบาท จานวน 5.6 ล้านเหรี ยญสหรัฐ จานวน 6.3 ล้านยูโร จานวน 4.1 ล้านเยน
ญี่ปุ่น และจานวน 0.3 ล้านปอนด์สเตอร์ ลิง (31 ธั นวาคม 2561: จานวน 347 ล้านบาท จานวน 3.1 ล้านเหรี ยญ
สหรัฐ จานวน 4.8 ล้านยูโร จานวน 5.8 ล้านเยนญี่ปุ่น และจานวน 0.3 ล้านปอนด์สเตอร์ลิง)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 บริ ษทั มีภาระผูกพันอื่นจากการทาสัญญาซื้ ออะไหล่และวัสดุอุปกรณ์และสัญญาซ่อม
บารุ งเป็ นจานวน 427 ล้านบาท จานวน 5.6 ล้านเหรี ยญสหรั ฐ จานวน 6.3 ล้านยูโร และจานวน 4.1 ล้านเยน
ญี่ปุ่น (31 ธันวาคม 2561: จานวน 145 ล้านบาท จานวน 3.1 ล้านเหรี ยญสหรัฐ จานวน 4.8 ล้านยูโร และจานวน
5.8 ล้านเยนญี่ปุ่น)
บริ ษ ทั ฯ มี สัญ ญาซื้ อเงิ นตราต่ างประเทศล่วงหน้า(Forward rate)กับธนาคารพาณิ ช ย์แห่ งหนึ่ งคงเหลื อ ณ 30
มิถุนายน 2562 เป็ นจานวน 90.03 ล้านเหรี ยญสหรัฐ โดยมีอตั ราแลกเปลี่ยน 31.05 - 31.98 บาทต่อหนึ่ งเหรี ยญ
สหรัฐ ซึ่ งวันครบกาหนดของสัญญาไม่เกิน 3 เดือน
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
ก) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริ ษทั มีหนี้ สินที่ อาจเกิ ดขึ้ นจากการที่ ธนาคารได้
ออกหนังสื อค้ าประกัน ในเรื่ องดังต่อไปนี้

งบการเงินรวม
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2562
2561
การใช้ไฟฟ้า
การประกันผลงาน
อื่นๆ
รวม

107
31
11
149

107
79
16
202

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2562
2561
104
104

104
5
109

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 กลุ่มบริ ษทั มีหนังสื อค้ าประกันที่ออกโดยธนาคารในนามบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
ซึ่ งเกี่ ย วเนื่ อ งกับ ภาระผูกพัน ทางปฏิ บ ัติ บ างประการตามปกติ ธุร กิ จของกลุ่ ม บริ ษ ัท ซึ่ งประกอบด้ว ย
หนังสื อค้ าประกันเพื่อค้ าประกัน
•
•
•

การจัดตั้งทาเนี ยบท่าเทียบเรื อและโรงพักสิ นค้าให้ไว้แก่กรมศุลกากรจานวน 11 ล้านบาท (31 ธันวาคม
2561: จานวน 16 ล้ านบาท)
การปฏิบตั ิงานตามสัญญาจานวน 31 ล้านบาท (31 ธันวาคม2561: จานวน 79 ล้ านบาท)
การใช้ไฟฟ้าจานวน 107 ล้านบาท (31 ธันวาคม2561: จานวน 107 ล้ านบาท)
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ข) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 บริ ษทั มีหนี้ สินที่ อาจเกิ ดขึ้ นจากการค้ าประกันตามสัญญาและค่าเสี ยหายตาม
สัญญาเป็ นจานวนเงิน 31 ล้านเหรี ยญสหรัฐ โดยมีเงื่อนไขว่าบริ ษทั ต้องชาระก็ต่อเมื่อเกิดความเสี ยหายด้าน
สิ่ งแวดล้อมและเป็ นไปตามเงื่อนไขความรับผิดชอบด้านสิ่ งแวดล้อมตามสัญญาซื้ อขายโรงถลุงเหล็กและ
ผลิตเหล็กกล้าครบวงจร ฉบับลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554
ข้ อพิพาทและคดีความ
ที่ดนิ ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ก) เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2553 สานักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ สาขาบางสะพานได้เรี ยกให้บริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อยทาการส่ งหนังสื อรับรองการทาประโยชน์ (น.ส. 3 ก.) (“หนังสื อรับรอง”) ของบริ ษทั และบริ ษทั
ย่อยแห่ งหนึ่ งจานวนหลายแปลง (มูลค่ ารวม 123.1 ล้านบาทของบริ ษทั และ 187.6 ล้านบาทของบริ ษทั
ย่อย)เพื่อทาการยกเลิก ต่อมาสานักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ สาขาบางสะพานได้ออกประกาศการ
ดาเนิ นการออกใบแทนหนังสื อรับรองการทาประโยชน์ (น.ส. 3 ก.) บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้ยื่นฟ้ องเจ้า
พนักงานที่ ดินจังหวัดประจวบคี รีขนั ธ์ สาขาบางสะพาน ต่อศาลปกครองกลาง เพื่ อขอให้ศาลปกครอง
กลางมีคาพิ พากษาเพิ กถอนการออกประกาศ พร้อมกันนี้ บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยยังได้ยื่นคาร้องขอให้ศาล
ปกครองกลางกาหนดมาตรการหรื อวิธีการคุม้ ครองเพื่อบรรเทาทุกข์ชวั่ คราวแก่ผฟู ้ ้ องคดีดว้ ย โดยศาลได้
รับคาฟ้องไว้พิจารณาแล้ว
วันที่ 1 กันยายน 2553 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้ยื่นฟ้องอธิ บดีกรมที่ดินและรองปลัดกระทรวงมหาดไทยต่อ
ศาลปกครองกลาง โดยขอให้ศาลปกครองกลางมี ค าพิ พ ากษาเพิ กถอนคาสั่งอธิ บดี กรมที่ ดินลงวันที่ 5
มกราคม 2553 ที่ ได้มีคาสั่งเพิกถอนและแก้ไขรู ปแผนที่และเนื้ อที่ ของหนังสื อรับรอง และให้เพิกถอนคา
วินิจฉัยอุทธรณ์ของรองปลัดกระทรวงมหาดไทย รวมทั้งได้ขอให้ศาลไต่สวนคาร้องขอทุเลาคาบังคับตาม
คาสัง่ ทางปกครองดังกล่าวเมื่อวันที่ 6 สิ งหาคม 2556 ศาลปกครองกลางมีคาสัง่ ทุเลาการบังคับคดีที่สงั่ ให้
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยออกจากป่ าสงวนแห่ งชาติ ป่ าคลองแม่ราพึง จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ และงดเว้นการ
กระทาใด ๆ ในเขตป่ าสงวนแห่ งชาติต่อเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2557 ศาลปกครองสู งสุ ดมีคาสั่งกลับเป็ นยก
คาขอให้ทุเลาการบังคับคดีที่สงั่ ให้บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยออกจากป่ าสงวนแห่งชาติ
นอกจากนี้ ศาลได้มี ค าสั่ งให้ ร วมการพิ จารณาคดี น้ ี เข้ากับ คดี ซ่ ึ งบริ ษ ัท และบริ ษ ัท ย่อ ยได้ยื่ น ฟ้ อ งเจ้า
พนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ สาขาบางสะพาน ดังกล่าวข้างต้นแล้ว
เมื่ อวันที่ 29 สิ งหาคม 2560 ศาลปกครองกลางได้มีคาพิ พากษายกฟ้ อง ต่อมาเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้ยื่นอุทธรณ์คดั ค้านคาพิพากษาต่อศาลปกครองสู งสุ ด
ซึ่ งปัจจุบนั อยูใ่ นระหว่างการพิจารณาของศาล
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ข) เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2553 นายอาเภอบางสะพาน ในฐานะเจ้าหน้าที่ผคู ้ วบคุมและรักษาป่ าสงวนแห่ งชาติ
ป่ าคลองแม่ราพึง จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ได้มีคาสั่งเป็ นหนังสื อแจ้งแก่บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ให้ออกจาก
ที่ดิน และงดเว้นการกระทาใดๆในเขตที่ดิน ซึ่ งอธิ บดีกรมที่ดินได้มีคาสัง่ ให้เพิกถอนเอกสารสิ ทธิ์ ที่ดินตาม
หนังสื อรับรอง และสานักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ได้ออกใบแทนหนังสื อรับรองภายในวันที่ 30
มกราคม 2554
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2554 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้ยื่นฟ้ องต่อศาลปกครองกลาง โดยขอให้เพิกถอนคาสั่ง
นายอาเภอบางสะพาน ที่ มีคาสั่งเมื่ อวันที่ 20 ธันวาคม 2553 ให้บริ ษ ทั และบริ ษทั ย่อยออกจากป่ าสงวน
แห่งชาติป่าคลองแม่ราพึง จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์และงดเว้นการกระทาใดๆในเขตป่ าสงวนแห่ งชาติ
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ศาลปกครองกลางได้มีคาพิพากษายกฟ้ องคดีดงั กล่าวข้างต้น ต่อมาเมื่อวันที่
19 มีนาคม 2561 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้ยื่นอุทธรณ์คดั ค้านคาพิพากษาต่อศาลปกครองสู งสุ ด
ซึ่ งปัจจุบนั อยูใ่ นระหว่างการพิจารณาของศาล
อย่างไรก็ตามฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยเชื่อว่าผลการพิจารณาจะไม่มีผลกระทบต่อการดาเนิ นงานใน
อนาคตของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ในการจัดทางบการเงิน บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้บนั ทึกค่าเผื่อการด้อยค่าของ
ที่ดินและสิ นทรัพย์ที่ต้ งั อยูบ่ นที่ดินดังกล่าวทั้งจานวนในปี 2550 และ 2551 แล้วตามลาดับ
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การอนุมตั ิงบการเงินระหว่ างกาล
งบการเงินระหว่างกาลนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เมื่อวันที่ 14 สิ งหาคม 2562
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