บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จากัด (มหาชน)
รายงานของผูส้ อบบัญชีและข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล
สาหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)

รายงานการสอบทานข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ คณะกรรมการบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้า ได้ส อบทานงบแสดงฐานะการเงิ น รวม และงบแสดงฐานะการเงิ น เฉพาะกิ จ การ ณ วัน ที่ 30 มิ ถุ น ายน
พ.ศ. 2563 งบกาไรขาดทุนรวมและงบกาไรขาดทุนเฉพาะกิจการ งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมและงบกาไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็ จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สาหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันเดียวกันและ
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อของบริ ษทั สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย (“กลุ่มบริ ษทั ”)
และของเฉพาะบริ ษทั สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) (รวมเรี ยกว่า“ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล”) ซึ่ ง
ผูบ้ ริ หารของกิจการเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการจัดทาและนาเสนอข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่านี้ ตามมาตรฐานการ
บัญชี ฉบับที่ 34 เรื่ อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่ วนข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ั บผิดชอบในการให้ขอ้ สรุ ปเกี่ ยวกับ
ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวจากผลการสอบทานของข้าพเจ้า
ขอบเขตการสอบทาน
ยกเว้นเรื่ องที่ กล่ าวไว้ในวรรคเกณฑ์ การให้ข ้อสรุ ปอย่างมี เงื่อนไข ข้าพเจ้าได้ปฏิ บัติงานสอบทานตามมาตรฐาน
งานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตของกิจการ” การ
สอบทานดังกล่าวประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบถามบุคลากรซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นผูร้ ับผิดชอบด้านการเงินและบัญชี
และการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบและวิธีการสอบทานอื่น การสอบทานนี้มีขอบเขตจากัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐาน
การสอบบัญ ชี ท าให้ ข ้าพเจ้าไม่ ส ามารถได้ค วามเชื่ อมั่น ว่าจะพบเรื่ องที่ มีนัยส าคัญ ทั้งหมดซึ่ งอาจพบได้จากการ
ตรวจสอบ ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงไม่แสดงความเห็นต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลที่สอบทาน

-2เกณฑ์ ในการให้ ข้อสรุปอย่ างมีเงื่อนไขต่ อข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาล
ไม่ สามารถหาหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่ างเพียงพอ
ตามที่ ข ้าพเจ้าได้เคยกล่ าวไว้ในรายงานผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญ าต วรรคเกณฑ์ในการแสดงความเห็ นอย่างมี เงื่ อนไข
สาหรับปี สิ้ นสุ ด 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เกี่ยวกับภาระหนี้ สินภายใต้แผนฟื้ นฟูกิจการ ซึ่ งข้าพเจ้าไม่ได้รับหนังสื อ
ยืนยันยอด จานวน 4 ราย เป็ นเงินต้นจานวน 1,506.4 ล้านบาท และดอกเบี้ ยค้างจ่ายจานวน 284.5 ล้านบาท ส่ วนที่
ได้รับหนังสื อยืนยันตอบกลับ แต่มีผลต่างจานวน 5 ราย ยอดเงินต้นตามบัญชี สูงกว่า จานวน 4,515.2 ล้านบาทและ
117.2 ล้านเหรี ยญสหรัฐ และดอกเบี้ยค้างจ่าย จานวน 1,697.5 ล้านบาท และ13.2 ล้านเหรี ยญสหรัฐ และจานวน 2 ราย
ยอดตามบัญชีต่ากว่าเป็ นดอกเบี้ยค้างจ่าย จานวน 93.7 ล้านเหรี ยญสหรัฐ และข้าพเจ้าไม่สามารถหาหลักฐานการสอบ
บัญชีอื่นให้เป็ นที่พอใจในบัญชี ภาระหนี้ ภายใต้แผนฟื้ นฟูกิจการดังกล่าวได้ โดยในงวดหกเดือนสิ้ นสุ ด 30 มิถุนายน
พ.ศ. 2563 บริ ษทั อยูร่ ะหว่างการกระทบยอดหาสาเหตุของผลแตกต่างดังกล่าว
เนื่ องจากผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากผลการกระทบยอดผลต่างจากการยืนยันยอด ข้าพเจ้าจึงไม่สามารถสรุ ปได้ว่า
จาเป็ นต้องปรับปรุ งรายการดังกล่าวหรื อไม่เพียงใดซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่องบการเงิน
ข้ อสรุปอย่ างมีเงื่อนไขต่ อข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาล
ยกเว้นผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลจากเรื่ องที่ กล่าวไว้ในวรรคเกณฑ์ในการให้ขอ้ สรุ ป
อย่างมีเงื่อนไขต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล ข้าพเจ้าไม่พบสิ่ งที่เป็ นเหตุให้เชื่ อว่า ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล
ดังกล่าวไม่ได้จดั ทาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่ องการรายงานทางการเงินระหว่างกาลในสาระสาคัญจาก
การสอบทานของข้าพเจ้า

-3ความไม่ แน่ นอนที่มีสาระสาคัญที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินงานต่ อเนื่อง
ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 2 ที่บริ ษทั มีผลประกอบการที่ขาดทุนและมีส่วนของผูถ้ ือหุ ้น
ต่ากว่าศูนย์ และบริ ษทั มีภาระที่ตอ้ งจ่ายชาระหนี้ ภายใต้แผนฟื้ นฟูกิจการ โดยบริ ษทั มีความจาเป็ นที่จะต้องมีกระแส
เงินสดจากการดาเนิ นงานที่เพียงพอต่อความต้องการเงินทุนหมุนเวียน และสามารถจ่ายชาระหนี้สินจากการดาเนินงาน
และหนี้ สิ นภายใต้แผนฟื้ นฟู กิจการได้ โดยบริ ษทั อาจจะใช้วิธี จัดหาแหล่ งเงิ นทุนใหม่ การออกหุ ้นทุนใหม่ หรื อ
การแปลงหนี้ เป็ นทุน เพื่อให้บริ ษทั สามารถดาเนิ นการต่อเนื่ องและสามารถปฎิบตั ิได้ตามแผนฟื้ นฟูกิจการ โดยบริ ษทั
อธิ บายความคืบหน้าในการดาเนิ นการดังกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 24 นอกจากนี้ ตามที่กล่าวไว้ใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2 บริ ษทั ได้ผิดนัดชาระหนี้ ตามแผนฟื้ นฟู และได้มีการประชุมกับเจ้าหนี้ เพื่อแก้ไข
แผนฟื้ นฟูโดยเจ้าหนี้ ส่วนใหญ่ให้ความเห็นชอบ ปั จจุบนั บริ ษทั อยู่ระหว่างรอการพิจารณาเห็นชอบโดยศาลล้มละลาย
กลาง จากสถานการณ์ดงั กล่าว แสดงถึงความไม่แน่ นอนที่มีสาระสาคัญต่อความสามารถในการดาเนิ นงานต่อเนื่ อง
ของบริ ษทั หากบริ ษทั ไม่สามารถจัดหาเงินทุนหมุนเวียนได้เพียงพอซึ่ งอาจส่ งผลกระทบต่อมูลค่าของสิ นทรัพย์และ
หนี้ สิ น ที่ มีส าระส าคัญ ในข้อ มู ลทางการเงิ น ระหว่างกาลรวมและเฉพาะกิ จการ ส าหรั บ งวดหกเดื อนสิ้ น สุ ด วัน ที่
30 มิถุนายน พ.ศ. 2563
ข้ อมูลและเหตุการณ์ ที่เน้ น
1. การนามาตรฐานการรายงานทางเงินใหม่มาถือปฎิบตั ิ
ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 กลุ่มบริ ษทั ได้นามาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่ องมือ
ทางการเงิน และ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่ องสัญญาเช่า ซึ่ งมีผลบังคับใช้สาหรับงบการเงินที่มีรอบ
ระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มใน หรื อหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 มาถือปฏิบตั ิ โดยกลุ่มบริ ษทั เลือกใช้วิธีรับรู ้ผลกระทบสะสม
จากการปรับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวเป็ นรายการปรับปรุ งขาดทุนสะสมต้นงวดของงวดปัจจุบนั
2. การแก้ไขแผนฟื้ นฟูกิจการและความสาเร็ จของแผนฟื้ นฟูกิจการ
ข้าพเข้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 24 บริ ษทั ผิดนัดชาระหนี้ ตามแผนฟื้ นฟูกิจการ และได้มีการ
แก้ไขแผนฟื้ นฟูกิจการ โดยมีการแก้ไขเงื่อนไขในการชาระหนี้ ต่างๆ และแก้ไขเหตุการณ์ ที่จะถือว่าแผนฟื้ นฟูกิจการ
นั้นสาเร็ จ ปัจจุบนั บริ ษทั อยูร่ ะหว่างรอความเห็นชอบจากศาลล้มละลายกลาง

-43. ภาระหนี้สินจากการค้ าประกันการชาระหนี้เงินกู้ (เจ้าหนี้กลุ่มที่ 4 ภายใต้แผนฟื้ นฟูกิจการ)
ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 (จ) บริ ษทั สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จากัด ได้หยุดดาเนิ นการ
และผูช้ าระบัญ ชี ได้ถูก แต่ งตั้งและเข้ามาควบคุ ม เป็ นเหตุ ให้ ผูใ้ ห้ กู้ข องบริ ษ ัท สหวิริ ยาสตี ลอิ น ดัส ตรี ยูเค จากัด
ได้เรี ยกร้องให้ชาระเงินกูย้ มื ในทันที เงินกูย้ มื ดังกล่าวมีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ของบริ ษทั สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค
จากัด เป็ นหลักประกันและค้ าประกันโดยบริ ษทั ผูใ้ ห้กูไ้ ด้เรี ยกร้องขอให้บริ ษทั รั บผิดชอบต่อมูลหนี้ ในฐานะผูค้ ้ า
ประกันเงิ นกู้ยืม ซึ่ งต่อมาภาระหนี้ ดังกล่าวถูกจัดเป็ นเจ้าหนี้ กลุ่ มที่ 4 ภายใต้แผนฟื้ นฟู กิจการของบริ ษ ัท (“เจ้าหนี้
กลุ่มที่ 4”) ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 24 เจ้าหนี้ กลุ่มที่ 4 จะได้รับชาระหนี้ จากกระบวนการชาระบัญชีของ
บริ ษทั สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จากัด โดยสิ ทธิ ของเจ้าหนี้ กลุ่มที่ 4 ที่จะได้รับชาระหนี้ จากบริ ษทั ภายใต้แผนฟื้ นฟู
กิจการจะลดลงด้วยจานวนดังกล่าว ปัจจุบนั บริ ษทั ดังกล่าวยังอยูร่ ะหว่างกระบวนการชาระบัญชี
4. การจัดเก็บเงินจากลูกหนี้ กิจการที่เกี่ยวข้องกันตามแผนฟื้ นฟูกิจการ
ตามที่ กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9 บริ ษทั มี ลูกหนี้ บริ ษทั ที่ เกี่ ยวข้องกัน 2 ราย มี หนี้ คงค้างอยู่กับ
บริ ษทั ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 และ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 รวมจานวนเงิน 3,544.6 ล้านบาท และ 3,579.9
ล้านบาท ตามลาดับ บริ ษทั บันทึกผลขาดทุนด้านเครดิตแล้วทั้งจานวน ซึ่ งหนี้ ดงั กล่าวสู งกว่ายอดหนี้ ที่ตอ้ งปฎิบตั ิตาม
แผนฟื้ นฟู ที่กาหนดให้บริ ษทั ต้องเก็บเงินจากลูกหนี้ท้ งั สองรายรวมกันจะต้องไม่ต่ากว่า 300 ล้านบาทต่อปี และลูกหนี้
ทั้งสองรายจะต้องมีหนี้ คงค้าง ณ สิ้ นปี 2562 ไม่เกินกว่า 2,640.0 ล้านบาท ซึ่ งอาจเป็ นเหตุผิดนัดตามแผนฟื้ นฟู ทั้งนี้
เหตุการณ์ดังกล่าวยังไม่ถือว่า เป็ นเหตุผิดนัดชาระ เนื่ องจากคณะกรรมการเจ้าหนี้ ยงั มิได้มีหนังสื อแจ้งถึ งการผิดนัด
ดังกล่าว ซึ่งปัจจุบนั บริ ษทั อยูร่ ะหว่างการติดตามหนี้ดงั กล่าว
ต่อมาในปี 2563 ตามที่ กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 24 บริ ษทั ได้ทาการแก้ไขแผนฟื้ นฟูกิจการ ซึ่ ง
กาหนดให้บริ ษทั เสนอแนวทางการชาระหนี้ คงค้างของลูกหนี้ ท้ งั สองรายและการแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้นกับลูกหนี้ ท้ งั
สองรายให้คณะกรรมการเจ้าหนี้พิจารณาเห็นชอบ

-55. ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 1.2 เนื่ องด้วยผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรค
ติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 มีผลกระทบต่อกิจกรรมทางธุรกิจของกลุ่มบริ ษทั ในส่ วนที่เกี่ยวกับการขาย ทาให้กระทบ
อย่างมีสาระสาคัญต่องบการเงินสาหรับงวดปั จจุบนั และในอนาคตของกลุ่มบริ ษทั และตามหมายเหตุประกอบงบ
การเงินข้อ 4.2 บริ ษทั จัดทาข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลสาหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิ ถุนายน พ.ศ. 2563
โดยเลือกนาแนวปฏิบตั ิทางการบัญชี เรื่ อง มาตรการผ่อนปรนชัว่ คราวสาหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพื่อรองรับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ประกาศโดยสภาวิชาชี พบัญชี มาถือ
ปฏิบตั ิ
6. การถูกเพิกถอนหุน้ สามัญของบริ ษทั จากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 1.1 บริ ษทั ถูกเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริ ษทั ออกจากการเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีผลตั้งแต่วนั ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
7. การแก้ไขข้อผิดพลาด
ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 6 ซึ่ งกล่าวถึงการแก้ไขข้อผิดพลาดเกี่ยวกับการบันทึกบัญชี ภาระ
หนี้ สิ นตามแผนฟื้ นฟู กิจการใหม่ โดยบริ ษทั ได้ปรั บ ปรุ งงบการเงิน ส าหรั บงวดหกเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิ ถุนายน
พ.ศ. 2562 ที่แสดงเป็ นตัวเลขเปรี ยบเทียบแล้ว
ทั้งนี้ ข้าพเจ้ามิได้ให้ขอ้ สรุ ปอย่างมีเงื่อนไขต่อกรณี ดงั กล่าว
บริ ษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด

(นางสุ วิมล กฤตยาเกียรณ์)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982
วันที่ 13 สิ งหาคม พ.ศ. 2563

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที 30 มิถุนายน 2563

สิ นทรัพย์

หมายเหตุ

งบการเงินรวม
30 มิถุนายน
31 ธันวาคม
2563
2562
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/

(ตรวจสอบแล้ว)

สอบทานแล้ว)

สินทรั พย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนีการค้า
ลูกหนีหมุนเวียนอืนกิจการทีเกียวข้องกัน
สิ นทรัพย์ทีเกิดจากสัญญา-หมุนเวียน
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอืน
สิ นทรัพย์ทีถือไว้จาํ หน่ายจากการชําระบัญชี
ของบริ ษทั ย่อย
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สินทรั พย์ไม่ หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอืน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนในการร่ วมค้า
เงินลงทุนระยะยาวอืน
เงินให้กยู้ มื ระยะยาว
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอืนนอกจากค่าความนิยม
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
รวมสิ นทรัพย์ไม่ หมุนเวียน

หน่ วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน
31 ธันวาคม
2563
2562
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/

(ตรวจสอบแล้ว)

สอบทานแล้ว)

271,054
86,640
159,843
22,308
4,700,562
269,504

359,995
67,559
172,792
7,463,701
230,002

213,766
32,960
188,704
4,630,484
216,310

242,830
3,229
203,175
7,440,369
174,673

3(จ)

5,509,911

8,294,049

5,282,224

8,064,276

12
13
14
15
16
17
18

28,933
2,586,107
426,759
10,957,935
89,614
12,922
4,794
16,744
14,123,808

7,596
2,628,782
10,926,465
12,867
3,635
14,360
13,593,705

24,872
279,000
2,628,782
426,759
9,786,864
64,552
9,384
13,733
13,233,946

3,634
279,000
2,628,782
9,711,399
8,546
13,142
12,644,503

19,633,719

21,887,754

18,516,170

20,708,779

9
8
10
11

19

รวมสิ นทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที 30 มิถุนายน 2563

งบการเงินรวม
30 มิถุนายน
31 ธันวาคม
2563
2562

หนีสิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/

(ตรวจสอบแล้ว)

สอบทานแล้ว)

หนีสินหมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะสันจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนีการค้า
เจ้าหนีหมุนเวียนอืนกิจการทีเกียวข้องกัน
หนีสิ นทีเกิดจากสัญญา-หมุนเวียน
ส่ วนของหนี สิ นภายใต้แผนฟื นฟูทีถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึงปี
ส่ วนของหนี สิ นตามสัญญาเช่าทีถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึงปี
เงินกูย้ มื ระยะสันจากกิจการทีเกียวข้องกัน
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
ประมาณการหนี สินจากสัญญาทีสร้างภาระ
หนีสิ นหมุนเวียนอืน
รวมหนีสิ นหมุนเวียน
หนีสินไม่ หมุนเวียน
ภาระหนีสิ นภายใต้แผนฟื นฟู
หนีสิ นตามสัญญาเช่า
หนีสิ นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ประมาณการหนี สิ นไม่หมุนเวียนสําหรับ
ผลประโยชน์พนักงาน
หนีสิ นไม่หมุนเวียนอืน
รวมหนีสิ นไม่ หมุนเวียน

หน่ วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน
31 ธันวาคม
2563
2562
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/

(ตรวจสอบแล้ว)

สอบทานแล้ว)

20
21
8

43,500
3,736,576
27,970
35,990

60,683
5,148,662
213,679
-

3,714,649
37,404
-

5,188,949
230,546
-

24

131,412

1,766,345

131,412

1,774,336

22
8

33,291
4,068
31,412
510,505
4,554,724

2,332
3,503
318,312
7,513,516

25,812
74,500
31,412
478,976
4,494,165

649
260,325
7,454,805

24
22
19

29,414,448
55,751
31,651

55,226,829
1,803
42,065

29,422,439
38,102
4,138

55,226,829
680
14,269

23

377,278
824
29,879,952

360,919
824
55,632,440

320,079
824
29,785,582

306,174
824
55,548,776

34,434,676

63,145,956

34,279,747

63,003,581

รวมหนีสิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที 30 มิถุนายน 2563
หน่ วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
หนีสิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

30 มิถุนายน

31 ธันวาคม

30 มิถุนายน

31 ธันวาคม

2563

2562

2563

2562

(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
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น

สอบทานแล้ว)

25

รวมหนีสิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี

11,113,018

11,113,018

11,113,018

11,113,018

11,113,018
(9,500,000)
(16,938,640)
(15,325,622)
524,665
(14,800,957)

11,113,018
(9,500,000)
(43,415,571)
(41,802,553)
544,351
(41,258,202)

11,113,018
(9,500,000)
(17,376,595)
(15,763,577)
(15,763,577)

11,113,018
(9,500,000)
(43,907,820)
(42,294,802)
(42,294,802)

19,633,719

21,887,754

18,516,170

20,708,779

บริษทั สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบกําไรขาดทุน
สําหรับงวดหกเดือนสินสุ ดวันที 30 มิถุนายน 2563
(ยังไม่ ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ ว)
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2563

2562
(ปรับปรุ งใหม่)

หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
(ปรับปรุ งใหม่)

รายได้
รายได้จากการขาย
รายได้จากการให้บริ การ
กําไรจากอัตราแลกเปลียนสุทธิ
รายได้เงินปันผล
รายได้อืน
รวมรายได้

8,453,635
215,951
28,418
8,698,004

14,605,315
289,512
200,518
42,714
15,138,059

8,452,885
18,143
25,500
15,582
8,512,110

14,605,161
234
200,354
20,400
40,335
14,866,484

ค่ าใช้ จ่าย
ต้นทุนขาย
ต้นทุนการผลิตทีว่างเปล่า
ต้นทุนการให้บริ การ
ต้นทุนในการจัดจําหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลียนสุทธิ
กลับรายการค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ
ขาดทุนจากสัญญาทีสร้างภาระ(กลับรายการ)
รวมค่ าใช้ จ่าย

8,394,789
36,219
171,994
222,422
322,402
45,737
98,289
(35,373)
31,412
9,287,891

13,990,305
213,200
301,481
307,545
49,474
(1,073)
14,860,932

8,427,409
36,219
215,593
282,171
40,921
98,426
(35,373)
31,412
9,096,778

14,043,375
295,181
253,261
43,935
(1,073)
14,634,679

(589,887)
4,804
(915,358)
1,631,529

277,127
2,183
(3,144)
-

(584,668)
4,688
(914,708)
1,631,529

231,805
1,807
(1,858)
-

(42,675)
88,413
9,078
97,491

23,129
299,295
(16,688)
282,607

136,841
10,131
146,972

231,754
(3,818)
227,936

92,678
4,813
97,491

274,296
8,311
282,607

146,972
146,972

227,936
227,936

0.01

0.02

0.01

0.02

กําไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดําเนินงาน
รายได้ทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงิน
ผลกําไร (ขาดทุน) ของหนี สิ นทางการเงินทีวัดมูลค่ายุติธรรม
ส่ วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) ในตราสารทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
การร่ วมค้า
กําไร (ขาดทุน) ก่ อนภาษีเงินได้
(ค่าใช้จ่าย) รายได้ภาษีเงินได้
19
กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด
การแบ่ งปันกําไร (ขาดทุน)
ส่ วนทีเป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนทีเป็ นของส่วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุม
กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด
กําไร (ขาดทุน) ต่ อหุ้นขันพืนฐาน (บาท)

28

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ งของงบการเงินนี

บริษทั สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดหกเดือนสินสุ ดวันที 30 มิถุนายน 2563
(ยังไม่ ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ ว)
งบการเงินรวม
2563

2562
(ปรับปรุ งใหม่)

หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
(ปรับปรุ งใหม่)

กําไร(ขาดทุน) สําหรับงวด

97,491

282,607

146,972

227,936

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอืน
รายการทีจะไม่ ถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ ในกําไรหรือขาดทุนภายหลัง:
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัย
หัก : ผลกระทบของภาษีเงินได้
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด - สุ ทธิจากภาษี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับงวด

97,491

(45,589)
2,821
(42,768)
239,839

146,972

(45,207)
2,744
(42,463)
185,473

การแบ่ งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่ วนทีเป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนทีเป็ นของส่วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุม
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับงวด

92,678
4,813
97,491

231,147
8,692
239,839

146,972
146,972

185,473
185,473

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ งของงบการเงินนี

บริษทั สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงการเปลียนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2563
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)
หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม
กําไร (ขาดทุน) สะสม

หมายเหตุ

ทุนเรื อนหุน้
ทีออกและ
ชําระแล้ว

ส่วนตํา
กว่ามูลค่าหุ น้

ทุนสํารองตาม
กฎหมาย

ยังไม่ได้จดั สรร
(ขาดทุนสะสม)

รวมส่ วน
ของผูถ้ ือหุน้
ของบริ ษทั

ส่ วนของ
ส่ วนได้เสี ย
ทีไม่มีอาํ นาจ
ควบคุม

รวมส่ วน
ของผูถ้ ือหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 (ก่อนปรับปรุ ง)
ผลสะสมการแก้ไขข้อผิดพลาด
6
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 ( ปรับปรุ งใหม่ )
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด
กําไร (ขาดทุน) - ปรับปรุ งใหม่
6
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอืน
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด
เงินปันผลจ่ายในส่ วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุม
ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 มิถุนายน 2562 (หลังปรับปรุ ง)

11,113,018
11,113,018

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

-

(40,474,693)
(1,058,891)
(41,533,584)

(38,861,675)
(1,058,891)
(39,920,566)

562,918
562,918

(38,298,757)
(1,058,891)
(39,357,648)

11,113,018

(9,500,000)

-

274,296
(43,149)
231,147
(41,302,437)

274,296
(43,149)
231,147
(39,689,419)

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

282,607
(42,768)
239,839
(19,600)
(39,137,409)

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 (ก่อนปรับปรุ ง)
ผลสะสมจากการเปลียนแปลงนโยบายการบัญชี
7
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 ( ปรับปรุ งใหม่ )
กําไรขาดทุนสําหรับงวด
กําไร (ขาดทุน)
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอืน
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด
เงินปันผลจ่ายในส่ วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุม
ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 มิถุนายน 2563

11,113,018
11,113,018

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

-

(43,415,571)
26,384,253
(17,031,318)

(41,802,553)
26,384,253
(15,418,300)

544,352
544,352

(41,258,201)
26,384,253
(14,873,948)

11,113,018

(9,500,000)

-

92,678
92,678
(16,938,640)

92,678
92,678
(15,325,622)

4,813
4,813
(24,500)
524,665

97,491
97,491
(24,500)
(14,800,957)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี

บริษทั สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงการเปลียนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สํ าหรับงวดหกเดือนสินสุ ดวันที 30 มิถุนายน 2563
(ยังไม่ ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ ว)
หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
กําไร (ขาดทุน) สะสม

หมายเหตุ

ทุนเรื อนหุ้น
ทีออกและ
ชําระแล้ว

ส่วนตํา
กว่ามูลค่าหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 (ก่อนปรับปรุง)
ผลสะสมการแก้ไขข้อผิดพลาด
6
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 ( ปรับปรุงใหม่ )
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด
กําไร (ขาดทุน) - ปรับปรุ งใหม่
6
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอืน

11,113,018
11,113,018

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 มิถุนายน 2562 (หลังปรับปรุง)

11,113,018

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 (ก่อนปรับปรุง)
ผลสะสมจากการเปลียนแปลงนโยบายการบัญชี
7
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 ( ปรับปรุ งใหม่ )
กําไรขาดทุนสําหรับงวด
กําไร (ขาดทุน)
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอืน
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 มิถุนายน 2563

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี

ทุนสํารองตาม
กฎหมาย

รวมส่วน
ของผูถ้ ือหุ้น

-

(40,377,182)
(1,058,891)
(41,436,073)

(38,764,164)
(1,058,891)
(39,823,055)

-

227,936
(42,463)

227,936
(42,463)

(9,500,000)

-

185,473
(41,250,600)

185,473
(39,637,582)

11,113,018
11,113,018

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

-

(43,907,820)
26,384,253
(17,523,567)

(42,294,802)
26,384,253
(15,910,549)

11,113,018

(9,500,000)

-

146,972
146,972
(17,376,595)

146,972
146,972
(15,763,577)

-

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

ยังไม่ได้จดั สรร
(ขาดทุนสะสม)

-

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับงวดหกเดือนสิ นสุ ดวันที 30 มิถนุ ายน 2563
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ/สอบทานแล้ ว)

2563
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
รายการปรั บปรุ ง
ค่าเสื อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
หนีสู ญและหนีสงสัยจะสู ญ (กลับรายการ)
ขาดทุนจากมูลค่าสิ นค้าคงเหลือลดลง (กลับรายการ)
ขาดทุน (กําไร) จากอัตราแลกเปลียนทียังไม่เกิดขึนจริ ง
ตัดจําหน่ายอุปกรณ์
ประมาณการหนีสิ นผลประโยชน์พนักงาน
ขาดทุนจากสัญญาทีสร้างภาระ (กลับรายการ)
ขาดทุน(กําไร)จากการจําหน่ายทีดิน อาคารและอุปกรณ์
ส่ วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่ วมค้า (สุ ทธิ จากภาษีเงินได้)
ขาดทุน(กําไร)จากการปรับมูลค่ายุติธรรม
ต้นทุนทางการเงิน
รายได้ทางการเงิน
เงินปั นผลรับ
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย (กลับรายการ)
กําไร(ขาดทุน) จากการดําเนิ นงานก่ อนการเปลียนแปลงใน
สิ นทรั พย์ และหนีสิ นดําเนิ นงาน
การเปลียนแปลงของสิ นทรั พย์ และหนีสิ นดําเนิ นงาน
ลูกหนี การค้า
ลูกหนี หมุนเวียนอืนกิจการทีเกียวข้องกัน
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอืน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
เจ้าหนีการค้า
เจ้าหนีอืนกิจการทีเกียวข้องกัน
หนีสิ นหมุนเวียนอืน
เงินสดได้ มา(ใช้ ไป) จากกิจกรรมดําเนิ นงาน
ผลประโยชน์พนักงานจ่ายโดยโครงการ
จ่ายภาษีเงินได้
รับคืนภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิได้ มาจากกิจกรรมดําเนินงาน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ งของงบการเงินนี

งบการเงินรวม

2562
(ปรับปรุ งใหม่)

หน่วย :พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
(ปรับปรุ งใหม่)

88,413

299,295

136,841

231,754

304,912
(35,372)
(225,601)
29,770
1,711
17,155
31,412
42,676
(1,631,529)
915,358
(4,804)
-

356,124
(310,596)
(31,395)
130
66,246
(1,073)
(352)
(23,129)
3,144
(2,183)
(1,584)

251,562
(35,372)
(225,601)
29,439
1,711
14,590
31,412
(1,631,529)
914,708
(4,688)
(25,500)
-

303,426
(310,596)
(31,738)
130
54,820
(1,073)
(281)
1,858
(1,807)
(20,400)
-

(465,899)

354,627

(542,427)

226,093

15,963
(22,388)
2,988,740
(49,399)
(2,384)
(1,407,211)
(185,709)
225,885
1,097,598
(796)
(10,111)
1,086,691

57,527
75,839
1,313,086
14,662
(530)
(694,424)
(71,447)
48,481
1,097,821
(1,161)
(16,401)
23,152
1,103,411

5,641
(20,866)
3,035,486
(36,249)
(591)
(1,469,422)
(193,142)
216,883
995,313
(685)
(1,158)
993,470

25,482
80,941
1,316,665
(15,018)
(608)
(667,269)
2,445
56,437
1,025,168
(806)
(936)
1,023,426

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สํ าหรับงวดหกเดือนสิ นสุ ดวันที 30 มิถุนายน 2563
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ/สอบทานแล้ ว)
งบการเงินรวม
2563

2562
(ปรับปรุ งใหม่)

หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
(ปรับปรุ งใหม่)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินรับจากรายได้ทางการเงิน
สิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอืน (เพิมขึน) ลดลง
เงินให้กยู้ ืมระยะยาว
ซื อทีดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการขายทีดิน อาคารและอุปกรณ์
ซื อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินปั นผลรับ
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน

574
(21,337)
(426,759)
(319,915)
(2,478)
(769,915)

2,178
(106,266)
(266,394)
374
(2,979)
(373,087)

458
(21,238)
(426,759)
(313,335)
(2,374)
(763,248)

1,827
(108,330)
(259,906)
281

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
เงินกูย้ ืมระยะสันจากสถาบันการเงินเพิมขึน (ลดลง)
เงินกูย้ ืมระยะสันจากบริ ษทั ทีเกียวข้องกันเพิมขึน (ลดลง)
จ่ายชําระหนี ตามแผนฟื นฟูกิจการ
จ่ายชําระหนี สิ นตามสัญญาเช่า
เงินปั นผลจ่าย
เงินสดสุ ทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน

(17,859)
(17,183)
(329,031)
(17,144)
(24,500)
(405,717)

(37,039)
(1,356)
(816,261)
(8,809)
(19,600)
(883,065)

(17,209)
100,000
(329,031)
(13,046)
(259,286)

(35,753)
(816,261)
(324)
(852,338)

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

(88,941)
359,995
271,054

(152,741)
755,831
603,090

(29,064)
242,830
213,766

(177,236)
691,251
514,015

3,318
-

15,138
-

2,788
25,500

14,453
-

รายการทีไม่ กระทบเงินสดทีสํ าคัญ
เจ้าหนีอืนทีดิน อาคาร อุปกรณ์
รายการหักกลบเงินปั นผลรับและคืนเงินกู้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ งของงบการเงินนี

(2,596)
20,400

(348,324)

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่ อ
สาหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2563
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ/ สอบทานแล้ว)
หมายเหตุ

สารบัญ

1
2
3
4
5
6
7

ข้อมูลทัว่ ไป
เกณฑ์การดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
เกณฑ์การจัดทางบการเงินระหว่างกาล
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่
สรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ
การแก้ไขข้อผิดพลาด
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการนามาตรฐานการรายงานทาง
การเงินใหม่มาถือปฏิบตั ิ
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้การค้า
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนในการร่ วมค้า
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินให้กูย้ มื ระยะยาว
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้า
หนี้สินตามสัญญาเช่า
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
ภาระหนี้สินภายใต้แผนฟื้ นฟูกิจการและความคืบหน้าการดาเนินการตามแผน
ทุนเรื อนหุน้
ส่ วนงานดาเนินงาน
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หมายเหตุ

สารบัญ

27
28
29
30
31
32

ภาษีเงินได้
กาไร(ขาดทุน)ต่อหุน้
ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
มูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงิน
เหตุการณ์ภายหลังวันที่รอบระยะเวลารายงาน
การอนุมตั ิงบการเงินระหว่างกาล
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บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่ อ
สาหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2563
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ/ สอบทานแล้ว)
1.

ข้ อมูลทั่วไป

1.1

ข้ อมูลทั่วไปของบริษัท
บริ ษทั สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) เป็ นนิ ติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้นในประเทศไทย บริ ษทั จด
ทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยเมื่อเดือนกันยายน 2537 และมีที่อยู่จดทะเบี ยนตั้งอยู่เลขที่ 28/1
อาคารประภาวิทย์ ชั้น 2-3 ถนนสุ รศักดิ์ แขวงสี ลม เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร ประเทศไทย และโรงงานตั้งอยู่
เลขที่ 9 หมู่ 7 ตาบลแม่ราพึง อาเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ประเทศไทย บริ ษทั บริ ษทั ย่อยและ
การร่ วมค้าซึ่งต่อไปนี้รวมเรี ยกว่า “กลุ่มบริ ษทั ”
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563 ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยประกาศเพิกถอนหุ ้นสามัญของบริ ษทั เนื่ องจาก
บริ ษทั เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนกรณี มีส่วนของผูถ้ ือหุ ้นมีค่าน้อยกว่าศูนย์ตาม
ข้อ 9 (6)(ง) ของข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่ องการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ.2542 (ข้อบังคับว่าด้วย
การเพิกถอน) ซึ่ งบริ ษทั ไม่สามารถดาเนินการให้เหตุเพิกถอนหมดไปภายในระยะเวลาที่กาหนดอันเป็ นเหตุเพิก
ถอนตามข้อ 9(15) ของข้อบังคับว่าด้วยการเพิกถอน
โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิ ดให้ซ้ื อขายหุ ้นสามัญของบริ ษทั เป็ นเวลา 7 วันทาการก่อนวันที่มีผลเป็ นการเพิกถอน
หลักทรัพย์ คือ ระหว่างวันที่ 1-10 กรกฎาคม 2563 และเมื่อครบกาหนดระยะเวลาให้มีการซื้ อขายดังกล่าว ตลาด
หลักทรัพย์ฯ ได้ดาเนิ นการเพิกถอนหุ ้นสามัญของบริ ษทั จากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนและมีผลตั้งแต่วนั ที่
11 กรกฎาคม 2563 เป็ นต้นไป
ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน) ถือหุ ้นร้อยละ 40.49 ธนาคารไทยพาณิ ช ย์ จากัด
(มหาชน) ถือหุ ้นร้อยละ 40.22 และธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) ถือหุ ้นร้อยละ 7.87
บริ ษทั ดาเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการผลิตและจาหน่ายแผ่นเหล็กรี ดร้อนชนิดม้วน รายละเอียดของบริ ษทั ย่อยและ
การร่ วมค้า ได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 13 และ 14
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1.2

การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
สถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโรคติ ดเชื้ อไวรั สโคโรนา 2019 ทาให้เกิ ดการชะลอตัวของเศรษฐกิ จ และมี
ผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่ วนใหญ่ เช่น ระบบห่ วงโซ่ อุปทาน การใช้จ่ายของผูบ้ ริ โภค การจากัด
หรื อหยุดชะงักการผลิต การดาเนินงานที่ล่าช้าขึ้น เป็ นต้น
สถานการณ์ดงั กล่าวมีผลกระทบต่อกิจกรรมทางธุ รกิจของบริ ษทั ในส่ วนที่เกี่ยวกับ ห่ วงโซ่ อุปทานในส่ วนของ
การสั่งวัตถุดิบจากต่างประเทศ การจากัดปริ มาณการรับสิ นค้าของลูกค้าซึ่งส่ งผลกระทบต่อฐานะการเงิน ผลการ
ดาเนินงาน และกระแสเงินสดในปั จจุบนั โดยผลกระทบดังกล่าวส่ งผลถึงความสามารถในการชาระหนี้ตามแผน
ฟื้ นฟู ของกิ จการ ซึ่ งส่ งผลให้ทางบริ ษทั ต้องขอแก้ไขแผนฟื้ นฟู กิจการ ตามที่ กล่าวในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินข้อ 24 และในอนาคตของบริ ษทั ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ ดงั กล่าว
และประเมิ นผลกระทบทางการเงินเกี่ ยวกับมูลค่าของสิ นทรัพย์ ประมาณการหนี้ สินและหนี้ สินที่อาจเกิดขึ้น
อย่างต่อเนื่ อง ทั้งนี้ ฝ่ายบริ หารได้ใช้ประมาณการและดุลพินิจในประเด็นต่างๆ ในการประมาณการผลกระทบ
หากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลง

2.

เกณฑ์ การดาเนินงานอย่ างต่ อเนื่อง
สาหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 กลุ่มบริ ษทั มีกาไรสุ ทธิ เป็ นจานวนเงิน 97.4 ล้านบาท (ขาดทุน
สุ ทธิ 1,534.0 ล้านบาท เมื่อหักรายการกาไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของหนี้ สินทางการเงิน 1,631.5
ล้านบาท) (2562 : กาไรสุ ทธิ (ปรั บปรุ งใหม่ ) เป็ นจานวนเงิ น 282.6 ล้านบาท) และ ณ วันเดี ยวกัน กลุ่มบริ ษทั มี
ขาดทุนสะสมเป็ นจานวนเงิน 16,938.6 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2562 : จานวนเงิน 43,415.6 ล้านบาท) ส่ วนผูถ้ ือหุ ้น
ติดลบเป็ นจานวนเงิน 14,800.9 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2562 : จานวนเงิน 41,258.2 ล้านบาท)
สาหรับงวดหกเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 บริ ษทั มีกาไรสุ ทธิ เป็ นจานวนเงิน 146.9 ล้านบาท (2562 :
กาไรสุ ทธิ (ปรับปรุ งใหม่) เป็ นจานวนเงิน 227.9 ล้านบาท) และ ณ วันเดียวกัน บริ ษทั มีขาดทุนสะสมเป็ นจานวน
เงิน 17,376.6 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2562 : จานวนเงิน 43,907.8 ล้านบาท) ส่ วนผูถ้ ือหุ ้นติดลบเป็ นจานวนเงิน
15,763.6 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2562 : จานวนเงิน 42,294.8 ล้านบาท)
ในปี 2558 คณะกรรมการบริ ษทั อนุ มตั ิให้บริ ษทั ยื่นความจานงเพื่อขอฟื้ นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลางเมื่ อ
วันที่ 1 ตุลาคม 2558 และเมื่ อ วันที่ 15 ธันวาคม 2559 ศาลล้ม ละลายกลางได้มีค าสั่ งเห็ นชอบด้วยแผนฟื้ นฟู
กิจการ ซึ่งตามแผนฟื้ นฟูกิจการกาหนดให้บริ ษทั เป็ นผูบ้ ริ หารแผน
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ต่อ มาบริ ษ ทั หยุด ชาระหนี้ เงิน ต้น ตามแผนตั้งแต่เดือนมีน าคม 2563 โดยชาระดอกเบี้ ย ตามแผน ซึ่ งถือ ว่า
บริ ษทั ผิดนัด ชาระหนี้ ตามแผนฟื้ นฟูและได้มีการประชุมกับเจ้าหนี้ เพื่อทาการแก้ไขแผนฟื้ นฟูโดยได้ค วาม
เห็นชอบจากเจ้าหนี้ ส่ วนใหญ่ และได้ยื่นคาร้องขอแก้ไขแผนฟื้ นฟูต่อเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ ซึ่ งปั จจุบนั
อยู่ระหว่างรอความเห็นชอบจากศาลล้มละลายกลาง สาระสาคัญของแผนฟื้ นฟูกิจการครั้ งที่ 1 และครั้งที่ 2
ได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุขอ้ 24
งบการเงินรวมและงบเฉพาะกิจการได้จดั ทาขึ้นโดยผูบ้ ริ หารตามเกณฑ์การดาเนิ นงานอย่างต่อเนื่ องบนข้อสมมติ
ที่ว่าการฟื้ นฟูกิจการจะประสบผลสาเร็ จ และกิจการจะมีเงินทุนและวงเงินสิ นเชื่ อเพียงพอเพื่อใช้ในการดาเนิ น
ธุรกิจของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั อย่างไรก็ตาม ความเหมาะสมของข้อสมมติน้ ี ข้ ึนอยู่กบั การประสบความสาเร็ จ
ของแผนฟื้ นฟูกิจการ รวมทั้งการดาเนิ นมาตรการในการปรับปรุ งความสามารถในการทากาไรและกระแสเงินสด
ความสาเร็ จในการปรับโครงสร้ างทุน ความสามารถในการจ่ายชาระหนี้ 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
มูลค่าที่จะได้รับจากสิ นทรัพย์อาจจะน้อยกว่ามูลค่าตามบัญชี อย่างมีนัยสาคัญ และอาจจะมีหนี้ สินที่อาจจะเกิดขึ้น
เพิ่มเติม หากกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ไม่สามารถดาเนินงานต่อเนื่ องต่อไปได้
3.

เกณฑ์ การจัดทางบการเงินระหว่ างกาล

(ก)

เกณฑ์ การถือปฏิบัติ
งบการเงินระหว่างกาลนี้ จดั ทาขึ้นในรู ปแบบย่อและตามมาตรฐานการบัญชี ไทย ฉบับที่ 34 เรื่ องการรายงานทาง
การเงิ นระหว่างกาล รวมถึ งแนวปฏิ บตั ิ ทางการบัญชี ที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชี พบัญชี ฯ (“สภาวิชาชี พบัญชี ”)
กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
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งบการเงิ นระหว่างกาลนี้ จัดทาขึ้ นเพื่ อให้ข ้อมู ลเพิ่ มเติ มจากงบการเงิ นส าหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
งบการเงินนี้ มิได้รวมข้อมูลทางการเงินทั้งหมดตามข้อกาหนดสาหรับงบการเงินประจาปี แต่เน้นการให้ขอ้ มูลที่
เกี่ ยวกับกิ จกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ ใหม่ ๆ เพื่ อไม่ ให้ซ้ าซ้อนกับข้อมูลที่ ได้เคยนาเสนอรายงานไปแล้ว
ดังนั้นการอ่านงบการเงินระหว่างกาลนี้ จึงควรอ่านควบคู่กบั งบการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยสาหรับปี สิ้ นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม 2562
นโยบายการบัญชี และวิ ธี การค านวณที่ ใช้ในงบการเงิ นระหว่างกาลนี้ มี ความสอดคล้องกับการถื อปฏิ บัติ ใน
งบการเงินสาหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เว้นแต่กรณี ที่บริ ษทั ได้นามาตรฐานการรายงานทางการเงินที่
ออกและปรั บ ปรุ งใหม่ ซ่ ึ งมี ผลบังคับใช้ ส าหรั บรอบระยะเวลาบัญ ชี ที่ เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2563
ทุกฉบับมาถื อปฏิ บัติ การนามาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่ ออกและปรั บปรุ งใหม่ มาถื อปฏิ บัติดังกล่ าวมี
ผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่อนโยบายการบัญชี วิธีการคานวณ และผลการดาเนิ นงานหรื อฐานะการเงินของ
บริ ษทั ซึ่งได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุขอ้ 7
(ข)

เกณฑ์ ในการจัดทางบการเงินรวม
ข้อมูลทางการเงินรวมระหว่างกาลนี้ ได้จดั ทาขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริ ษทั สหวิริยาสตีลอิ นดัสตรี จากัด
(มหาชน) บริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ร่ วม (รวมเรี ยกว่า “กลุ่มบริ ษทั ”) ดังต่อไปนี้
30 มิถุนายน
31 ธันวาคม
บริ ษทั
ประเภทธุรกิจ
2563
2562
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
บริ ษทั ย่อยที่ถือหุน้ โดยตรง
บริ ษทั ท่าเรื อประจวบ จากัด
บริ การท่าเรื อน้ าลึกและ
51.00
51.00
บริ การขนถ่ายสิ นค้าสาหรับ
เรื อเดินทะเล
บริ ษทั เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ ง จากัด
บริ การซ่อมบารุ ง
99.99
99.99
บริ ษทั ย่อยที่ถือหุน้ โดยอ้อม
บริ ษทั Helium Miracle 303
บริ ษทั Helium Miracle 301
บริ ษทั Helium Miracle 302
บริ ษทั ร่ วมที่ถือหุ ้นโดยตรง
บริ ษทั เหล็กแผ่นรี ดเย็นไทย จากัด (มหาชน)

ยังไม่เปิ ดดาเนิ นธุรกิจ
ยังไม่เปิ ดดาเนิ นธุรกิจ
ยังไม่เปิ ดดาเนิ นธุรกิจ

100
100
100

-

ผลิตและจาหน่าย
เหล็กแผ่นรี ดเย็น

35.19

35.19
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(ค)

เกณฑ์ การวัดมูลค่ า
งบการเงินนี้จดั ทาขึ้นโดยถือหลักเกณฑ์การบันทึกตามราคาทุนเดิม ยกเว้นที่กล่าวไว้ในนโยบายการบัญชี

(ง) สกุลเงินที่ใช้ ในการดาเนินงานและนาเสนองบการเงิน
งบการเงินนี้ จัดทาและแสดงหน่ วยเงิ นตราเป็ นเงิ นบาทซึ่ งเป็ นสกุลเงิ นที่ ใช้ในการด าเนิ นงานของบริ ษัท ข้อมู ล
ทางการเงินทั้งหมดและในหมายเหตุประกอบงบการเงินมีการปั ดเศษเพื่อให้แสดงเป็ นหลักพัน ยกเว้นที่ระบุไว้เป็ น
อย่างอื่น
(จ) การชาระบัญ ชี และการสิ้ นสุ ดการจัดทางบการเงินรวมของบริ ษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จากัด และงบ
การเงินของบริษัท 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 าระบัญชีได้ถูกแต่งตั้งและเข้ามาควบคุม ส่ งผลให้บริ ษทั ไม่มี
อานาจในการควบคุมต่อธุรกิจหรื อการดาเนิ นงานของ บริ ษทั สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จากัด อีกต่อไป ด้วย
เหตุดงั กล่าวสิ นทรัพย์และหนี้สินของบริ ษทั สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จากัด ถูกตัดรายการออกจากงบการเงิน
รวมและถูกแทนที่ดว้ ยการรับรู ้รายการเงินลงทุนในบริ ษทั สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จากัด ซึ่ งถูกตัดจาหน่าย
เต็มจานวนด้วยมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ในระหว่างปี 2558
ส่ วนได้เสี ยสุ ทธิและมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในบริ ษทั สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จากัด ได้จดั ประเภทเป็ น
สิ นทรัพ ย์ที่ถือไว้เพื่อจาหน่ ายในงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ ณ วันที่ 30 มิ ถุนายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562
ดังต่อไปนี้
หน่วย : พันบาท
สัดส่วนความ
เป็ นเจ้าของ
(ร้ อยละ)
เงินลงทุนบริ ษทั สหวิริยาสตีลอินดัสตรี
ยูเค จากัด

100

7

ราคาทุน

27,481,792

การด้อยค่า

27,481,792

ราคาทุน-สุทธิ

-

4.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่

4.1

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ ที่เริ่มบังคับใช้ ในงวดปัจจุบัน
ในระหว่างงวดกลุ่มบริ ษัทและบริ ษัทได้นามาตรฐานการรายงานทางการเงิ นและการตี ความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2562) และฉบับใหม่ จานวนหลายฉบับ ซึ่ งมีผลบังคับใช้สาหรับงบ
การเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบตั ิ มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ นึ เพื่อให้มีเนื้ อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการปรับปรุ งและอธิ บายให้ชดั เจนเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน การนามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถื อปฏิ บตั ิ น้ ี ไม่มีผลกระทบอย่างเป็ น
สาระสาคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่
ซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสาคัญ สามารถสรุ ปได้ดงั 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
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น กาหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทและการวัดมูลค่า
เครื่ องมื อทางการเงิ นด้วยมู ลค่ายุติธรรมหรื อราคาทุนตัด จาหน่ ายโดยพิ จารณาจากประเภทของตราสารทาง
การเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุ รกิจของกิ จการ (Business Model) หลักการเกี่ ยวกับ
วิธีการคานวณการด้อยค่าของเครื่ องมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
และหลักการเกี่ยวกับการบัญชีป้องกันความเสี่ ยง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทาง
การเงิน
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กลุ่ ม บริ ษ ัท น ามาตรฐานการรายงานทางการเงิ น กลุ่ ม นี้ มาถื อ ปฏิ บัติ โ ดยรั บ รู ้ ผ ลกระทบสะสมของการน า
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี้ มาถื อปฏิ บตั ิ ครั้ งแรกโดยปรับปรุ งกับกาไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม
2563 และไม่ปรับย้อนหลังงบการเงินปี ก่อนที่แสดงเปรี ยบเทียบ
การนามาตรฐานกลุ่มนี้มาถือปฏิบตั ิมีผลกระทบต่องบการเงินของกลุ่มบริ ษทั จากรายการดังต่อไปนี้
- การจัดประเภทและการพิจารณาตัดรายการและรับรู ้รายการใหม่ของหนี้ สินทางการเงินประเภทตรา
สารหนี้ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในข้อกาหนดของหนี้สินทางการเงิน
- การจัด ประเภทและวัด มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของเงิ น ลงทุ น ในตราสารทุ น ของบริ ษัท ที่ ไ ม่ ใ ช่ บ ริ ษ ั ท
จดทะเบี ยน - กลุ่มบริ ษัทวัด มูลค่ายุติธรรมของเงิ นลงทุนในตราสารทุนของบริ ษัทที่ ไม่ ใช่ บริ ษ ัท
จดทะเบียน และจัดประเภทเงินลงทุนดังกล่าวเป็ นสิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่ายุติธรรมผ่านกาไร
หรื อขาดทุน โดยผูบ้ ริ หารของกลุ่มบริ ษทั ได้ประเมินและพิจารณาแล้วว่า ราคาทุนของเงินลงทุนใน
ตราสารทุนดังกล่าวได้สะท้อนมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนแล้ว ดังนั้น การวัดมูลค่ายุติธรรมของเงิน
ลงทุนในตราสารทุนดังกล่าวจึงไม่มีผลกระทบต่อการปรับปรุ งกาไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
- การรั บรู ้ รายการผลขาดทุนด้านเครดิ ต โดยกลุ่มบริ ษัทต้องรั บรู ้ ผลขาดทุนด้านเครดิ ตที่ คาดว่าจะ
เกิ ดขึ้นต่อสิ นทรัพย์ทางการเงินโดยไม่จาเป็ นต้องรอให้เหตุการณ์ ที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตเกิดขึ้น
ก่อน กลุ่มบริ ษทั จะใช้วิธีการอย่างง่ายในการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุ
สาหรับลูกหนี้ การค้า และใช้วิธีการทัว่ ไปในการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินให้
กูย้ มื ระยะยาว
ผลสะสมของการนามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาปฎิบตั ิ แสดงรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินรวม ระหว่างกาลข้อ 7
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่ อง สั ญญาเช่ า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่ อง สัญญาเช่ า และการ
ตี ค วามมาตรฐานบัญ ชี ที่ เกี่ ย วข้อ ง มาตรฐานฉบับ นี้ ได้ก าหนดหลักการของการรั บ รู ้ ร ายการ การวัด มู ล ค่ า
การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูลของสัญญาเช่ า และกาหนดให้ผูเ้ ช่ารับรู ้สินทรัพย์และหนี้ สินสาหรั บ
สัญญาเช่าทุกรายการที่มีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เว้นแต่สินทรัพย์อา้ งอิงนั้นมีมูลค่าต่า
การบัญชีสาหรับผูใ้ ห้เช่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสาคัญจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 ผูใ้ ห้เช่ายังคง
ต้องจัดประเภทสัญญาเช่าเป็ นสัญญาเช่าดาเนินงานหรื อสัญญาเช่าเงินทุน
ผลสะสมของการนามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบตั ิแสดงรายละเอียดในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินข้อ 7
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4.2

แนวปฏิบัติทางบัญชี เรื่ องมาตราการผ่ อนปรนชั่วคราวสาหรับทางเลือกเพิม่ เติมทางบัญชี เพื่อรองรับผลกระทบ
จากสถานการณ์ แพร่ ระบาดของโรค ไวรัส โคโรน่ า (COVID-19)
สภาวิชาชี พบัญชี ได้ประกาศใช้แนวปฎิ บ ัติทางการบัญ ชี เรื่ อง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวส าหรั บทางเลื อ ก
เพิ่มเติมทางการบัญชี เพื่อรับรองผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
(COVID-19) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อลดผลกระทบในเรื่ องของการปฎิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
และ เพื่อให้เกิดความชัดเจนในวิธิปฎิบตั ิทางบัญชีในช่วงเวลาที่มีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับสถานการณ์ดงั กล่าว
แนวปฎิบตั ิทางการบัญชีดงั กล่าว ได้ประกาศลงในราชกิจานุเบกษา เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 และมีผลบังคับใช้
สาหรับการจัดทางบการเงินของบริ ษทั ที่มีรอบระยะเวลารายงานสิ้ นสุ ดภายในช่วงเวลาระหว่างวันที่ 1 มกราคม
2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563
บริ ษทั เลือกใช้มาตรการผ่อนปรนชัว่ คราวสาหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชี ดังต่อไปนี้
- เลือกที่จะวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ
วันที่ 1 มกราคม 2563
- เลือกที่ จะไม่นาสถานการณ์ COVID-19 มาถือเป็ นข้อบ่งชี้ ของการด้อยค่า ตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 36 เรื่ อง การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
- เลื อ กที่ จะไม่ ต้อ งน าข้อ มู ล ที่ มี ก ารคาดการณ์ ไ ปในอนาคต (Forward-looking information) มาใช้
วัดมูลค่าของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ในกรณี ที่กลุ่มบริ ษทั ใช้วิธีการอย่างง่ายในการ
วัดมูลค่าของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
- เลื อกที่ จะไม่ นาข้อมู ลที่ เกี่ ย วกับสถานการณ์ COVID-19 มาเป็ นข้อมู ลในการประมาณการความ
เพียงพอของกาไรทางภาษีที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพื่อที่จะใช้ประโยชน์จากสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการ
ตัดบัญชี

5.

สรุปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ
งบการเงินระหว่างกาลนี้ จดั ทาขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชี และวิธีการคานวณเช่นเดี ยวกับที่ ใช้ในงบการเงิ น
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ยกเว้นการนามาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกใหม่มาถือปฏิบตั ิตามที่
กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 โดยนโยบายการบัญชีที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสาคัญ มีดงั ต่อไปนี้
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5.1

เครื่ องมือทางการเงิน
การจัดประเภทรายการและวัดมูลค่ า
สิ นทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารหนี้ วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุน มูลค่ายุติธรรมผ่านกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น หรื อราคาทุนตัดจาหน่ าย การจัดประเภทดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับโมเดลธุ รกิจของกลุ่มบริ ษทั และ
บริ ษทั ในการจัดการสิ นทรัพย์และลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสิ นทรัพย์ทางการเงินนั้น
หนี้สินทางการเงิน รับรู ้รายการและวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจาหน่าย โดยใช้วิธีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง
ตราสารอนุพนั ธ์จดั ประเภทรายการและวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุน
การตัดรายการของหนี้สินทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ตัดรายการหนี้ สินทางการเงิน เฉพาะเมื่อหนี้ สินทางการเงินนั้น ได้มีการปฎิบตั ิตาม ยกเลิก หรื อ
สิ้ นสุ ด ผลแตกต่ างระหว่างมู ลค่าตามบัญชี ของหนี้ สิ นทางการเงิ นที่ ต ัดรายการและสิ่ งตอบแทนที่ จ่ายซึ่ งรวมถึ ง
สิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดที่ได้โอนไปนั้นรับรู ้ในกาไรขาดทุน
เมื่อกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั มีการแลกเปลี่ยนตราสารหนี้ ที่มีความแตกต่างอย่างมากในข้อกาหนดระหว่างผูก้ แู้ ละผูใ้ ห้กู้
จะถือว่าเป็ นการสิ้ นสุ ดของหนี้ สินทางการเงินเดิม และถือเป็ นการรับรู ้รายการของหนี้ สินทางการเงินใหม่ในทานอง
เดี ยวกัน กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั จะถื อว่าการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในข้อกาหนดของหนี้ สินทางการเงินที่ มีอยู่หรื อ
บางส่ วนของหนี้ สิ นนั้น จะถื อปฏิ บัติ เป็ นการสิ้ นสุ ดของหนี้ สิ นทางการเงิ นเดิ ม และถื อเป็ นการรั บรู ้ รายการของ
หนี้สินทางการเงินใหม่
กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ถือว่าเป็ นการเปลี่ ยนแปลงอย่างมากในข้อกาหนดของหนี้ สินทางการเงิน หากมูลค่าปั จจุบนั
ของกระแสเงินสดภายใต้เงื่อนไขใหม่รวมถึ งค่าธรรมเนี ยมจ่ายใดๆ สุ ทธิ ด้วยค่าธรรมเนี ยมรั บใดๆ และคิดลดด้วย
อัตราดอกเบี้ ยที่ แท้จริ งเดิ ม ซึ่ งมี ความแตกต่างอย่างน้อยร้ อยละ 10 จากการคิดลดมูลค่าปั จจุ บนั ของกระแสเงินสด
คงเหลือของหนี้สินทางการเงินเดิม
ถ้าการเปลี่ยนแปลงในข้อกาหนดของหนี้สินทางการเงินไม่เป็ นการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก ผลต่างระหว่าง
1) ยอดมู ลค่ าตามบัญชี ของหนี้ สิ นทางการเงิ นก่ อนแปลี่ ยนแปลง และ 2) มู ลค่ าปั จจุ บันของกระแสเงิ นสดภายใต้
เงื่อนไขใหม่จะถูกรับรู ้ในงบกาไรขาดทุนอื่นภายใต้ผลกาไรหรื อขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลง
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การด้ อยค่ าของสิ นทรัพย์ ทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั รับรู ้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อสิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยวิธีราคาทุน
ตัดจาหน่ าย โดยไม่จาเป็ นต้องรอให้เหตุการณ์ที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตเกิดขึ้นก่อน กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั พิจารณา
การเปลี่ยนแปลงในความเสี่ ยงด้านเครดิตของสิ นทรัพย์ทางการเงินเป็ นระดับ และกาหนดวิธีการวัดค่าเผื่อผลขาดทุน
ด้านเครดิตและการคานวณดอกเบี้ยที่แท้จริ งที่แตกต่างกันในแต่ละระดับ โดยมีขอ้ ยกเว้นสาหรับลูกหนี้ การค้าหรื อ
สิ นทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาที่ไม่มีองค์ประกอบเกี่ยวกับการจัดหาเงินที่มีนัยสาคัญ ซึ่ งกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ใช้วิธีการ
อย่างง่ายในการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุ
การบัญชีป้องกันความเสี่ยง
กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั พิจารณากรณี ที่เข้าเงื่อนไขของการบัญชีป้องกันความเสี่ ยง ดังนี้
หากเป็ นการป้ องกันความเสี่ ยงในมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือป้ องกันความ
เสี่ ยงจะรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน เช่ นเดี ยวกับการเปลี่ ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมเฉพาะส่ วนของความเสี่ ยงที่
เกี่ยวข้องของรายการที่ถูกป้องกันความเสี่ ยง
หากเป็ นการป้ องกันความเสี่ ยงในกระแสเงินสด การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือป้ องกันความ
เสี่ ยงส่ วนที่ มีป ระสิ ทธิ ผ ลจะรั บ รู ้ ในกาไรขาดทุ นเบ็ ด เสร็ จอื่ น ส่ วนการเปลี่ ย นแปลงในมู ลค่ ายุติธรรมของ
เครื่ องมือป้องกันความเสี่ ยงส่ วนที่ไม่มีประสิ ทธิผลจะรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน
5.2 สั ญญาเช่ า
สินทรัพย์ สิทธิการใช้
กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั รับรู ้สินทรัพย์สิทธิ การใช้ ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่ มมีผล สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้วดั มูลค่าด้วย
ราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม และปรับปรุ งด้วยการวัดมูลค่าของหนี้ สินตาม
สัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ประกอบด้วยจานวนเงินของหนี้ สินตามสัญญาเช่าจากการวัด
มูลค่าเริ่ มแรก ต้นทุนทางตรงเริ่ มแรกที่เกิดขึ้น จานวนเงินที่จ่ายชาระตามสัญญาเช่า ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่ มมีผล
หรื อก่อนวันที่สัญญาเช่าเริ่ มมีผล และหักด้วยสิ่ งจูงใจตามสัญญาเช่าที่ได้รับ
หากกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ไม่มีความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่าความเป็ นเจ้าของในสิ นทรัพย์อา้ งอิงจะถูกโอน
ให้แก่กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั เมื่อสิ้ นสุ ดอายุสัญญาเช่า สิ นทรัพย์สิทธิการใช้จะถูกคิดค่าเสื่ อมราคาโดยวิธีเส้นตรง
นับจากวันที่สัญญาเช่าเริ่ มมีผลจนถึงวันสิ้ นสุ ดของอายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์สิทธิการใช้หรื อวันสิ้ นสุ ด
อายุสัญญาเช่าแล้วแต่วนั ใดจะเกิดขึ้นก่อน
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หนี้สินตามสัญญาเช่ า
ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่ มมีผล กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั รับรู ้หนี้ สินตามสัญญาเช่าด้วยมูลค่าปั จจุบนั ของจานวนเงินที่
ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่าหรื ออัตราดอกเบี้ยเงินกูย้ ืมส่ วนเพิ่มของ
กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั หลังจากวันที่สัญญาเช่าเริ่ มมีผล มูลค่าตามบัญชี ของหนี้ สินตามสัญญาเช่าจะเพิ่มขึ้นโดย
สะท้อนดอกเบี้ ยจากหนี้ สินตามสัญญาเช่ าและลดลงโดยสะท้อนการจ่ายชาระตามสัญญาเช่ าที่ จ่ายชาระแล้ว
นอกจากนี้ มูลค่าตามบัญชี ของหนี้ สินตามสัญญาเช่ าจะถูกวัดมูลค่าใหม่เมื่ อมี การเปลี่ยนแปลงหรื อประเมิ น
สัญญาเช่าใหม่
สัญญาเช่ าระยะสั้นและสัญญาเช่ าซึ่งสินทรัพย์ อ้างอิงมีมูลค่ าต่า
จานวนเงินที่ ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่าที่ มีอายุสัญญาเช่ า 12 เดือนหรื อน้อยกว่านับตั้งแต่วนั ที่ สัญญาเช่าเริ่ มมี ผล
หรื อสัญญาเช่าซึ่งสิ นทรัพย์อา้ งอิงมีมูลค่าต่า จะถูกรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า
6.

การแก้ไขข้ อผิดพลาด
บริ ษทั มีการแก้ไขข้อผิดพลาดในงบการเงินปี 2562 ดังต่อไปนี้
เดิ มบริ ษทั ไม่ ได้บนั ทึ กภาระหนี้ ภายใต้แผนฟื้ นฟูกิจการเนื่ องจากพิ จารณาว่ายังมี ความไม่แน่ นอนอย่างเป็ น
สาระสาคัญ เนื่ องจากบริ ษทั มีหนี้ สินจากสัญญาค้ าประกันโดยมีหลักประกันเป็ นทรัพย์สินของบริ ษทั สหวิริยา
อิ นดัส ตรี ยูเค จากัด ในประเทศอังกฤษที่ ยงั อยู่ระหว่างประเมิ นมู ลค่ าที่ จะได้รับ ซึ่ งบริ ษัท อาจจะได้รั บคื น
บางส่ วนในอนาคตทาให้หนี้ สินตามแผนฟื้ นฟูยงั ไม่มีความแน่ นอน ในปี 2562 ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ได้พิจารณา
แล้วว่าทรัพย์สินหลักประกันดังกล่าว มีมูลค่าที่จะได้รับคืนที่ไม่เป็ นสาระสาคัญเมื่อเทียบกับหนี้ สินจากการค้ า
ประกันจึงตัดสิ นใจไม่นามูลค่าหลักประกันมาพิจารณา นอกจากนี้เจ้าหนี้รายหนึ่ งภายใต้แผนฟื้ นฟูได้ยื่นอุทธรณ์
คาสั่งเห็นชอบด้วยแผนฟื้ นฟูกิจการต่อศาลอุทธรณ์คดีชานัญพิเศษ ซึ่ งต่อมาเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ศาล
ฎีกามีคาสั่งไม่อนุญาตให้เจ้าหนี้ รายดังกล่าวฎีกา ดังนั้นเมื่อภาระหนี้ตามแผนฟื้ นฟู มีความชัดเจน บริ ษทั จึงได้ทา
การปรับปรุ งภาระหนี้สินตามแผนฟื้ นฟู โดยทาการปรับปรุ งภาระหนี้และค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยย้อนหลัง ทั้งนี้บริ ษทั
ทาการปรับปรุ งการโอนจัดประเภทดอกเบี้ยค้างจ่ายภายใต้แผนฟื้ นฟูกิจการและเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงินและ
กิจการที่เกี่ยวข้องกันไปเป็ นภาระหนี้สินภายใต้แผนฟื้ นฟู
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จานวนเงิ นของการปรับปรุ งแก้ไขข้อผิดพลาดมี ผลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไร
ขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น ดังนี้

งบการเงินรวม
30 มิถุนายน 2562
ยอดหลัง
แก้ไข
ข้อผิดพลาด

หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน 2562
ยอดหลัง
ยอดที่เคย
แก้ไข
แก้ไข
รายงานไว้ ข้อผิดพลาด ข้อผิดพลาด

ยอดที่เคย
รายงานไว้

แก้ไข
ข้อผิดพลาด

ขาดทุนสะสม ณ วันต้นงวด

(40,474,693)

(1,058,891) (41,533,584)

(40,377,182)

(1,058,891)

(41,436,073)

ขาดทุนสะสม ณ วันสิ้นงวด

(39,222,007)

(2,080,430) (41,302,437)

(39,170,170)

(2,080,430)

(41,250,600)

งบแสดงฐานะการเงิน
ส่ วนของผู้ถือหุ้น

งบกาไรขาดทุนและ
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน

1,619,280

(1,418,762)

200,518

1,619,116

(1,418,762)

200,354

ต้นทุนทางการเงิน

(400,367)

397,223

(3,144)

(399,081)

397,223

(1,858)

งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

1,261,378

(1,021,539)

239,839

1,207,012

(1,021,539)

185,473
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7.

ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการนามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาถือปฏิบัติ
ตามที่ กล่าวในหมายเหตุ 4 กลุ่มบริ ษทั ได้นามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่ องมื อทางการเงินและ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 มาถือปฏิบตั ิในระหว่างงวดปั จจุบนั โดยรับรู ้ผลกระทบสะสมของ
การนามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี้ มาถือปฏิบตั ิครั้งแรกและปรับปรุ งกับข้อมูลทางการเงิน ณ วันที่
1 มกราคม 2563 และไม่ปรับย้อนหลังงบการเงินงวดก่อนที่แสดงเปรี ยบเทียบผลกระทบต่อกาไรสะสมต้นงวดปี
2563 จากการเปลี่ ยนแปลงนโยบายบัญชี เนื่ องจากนามาตราฐานการรายงานทางการเงิ นเหล่านี้ มาถื อปฎิ บ ัติ
แสดงได้ดงั นี้
หน่วย : พันบาท

งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้
หนีส้ ินหมุนเวียน
ส่วนของหนี้สินภายใต้แผนฟื้ นฟู
ที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่า
การเงินที่ถึงกาหนดชาระภายใน
หนึ่งปี
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึง
กาหนดชาระภายในหนึ่งปี
หนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
ภาระหนี้สินภายใต้แผนฟื้ นฟู
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
หนี้สินตามสัญญาเช่า
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ขาดทุนสะสม

งบการเงินรวม
ผลกระทบจาก
ผลกระทบจาก
มาตรฐานการ
มาตรฐาน
รายงานทางการเงิน
การรายงาน
กลุ่มเครื่ องมือ
ทางการเงิน
31 ธันวาคม 2562
ทางการเงิน
ฉบับที่ 16

1 มกราคม 2563

10,926,465
-

-

(4,925)
4,925

10,921,540
4,925

1,766,345

(1,403,026)

-

363,319

2,332

-

(2,332)

-

-

-

2,332

2,332

55,226,829
1,803
-

(24,981,227)
-

(1,803)
1,803

30,245,602
1,803

(43,415,571)

26,384,253

-

(17,031,318)

หน่วย : พันบาท
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งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้
หนีส้ ินหมุนเวียน
ส่วนของหนี้สินภายใต้แผนฟื้ นฟู
ที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่า
การเงินที่ถึงกาหนดชาระภายใน
หนึ่งปี
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึง
กาหนดชาระภายในหนึ่งปี
หนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
ภาระหนี้สินภายใต้แผนฟื้ นฟู
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
หนี้สินตามสัญญาเช่า
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ขาดทุนสะสม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ผลกระทบจาก
ผลกระทบจาก
มาตรฐานการ
มาตรฐาน
รายงานทางการเงิน
การรายงาน
กลุ่มเครื่ องมือ
ทางการเงิน
31 ธันวาคม 2562
ทางการเงิน
ฉบับที่ 16

1 มกราคม 2563

9,711,399
-

-

(3,104)
3,104

9,708,295
3,104

1,774,336

(1,411,017)

-

363,319

649

-

(649)

-

-

-

649

649

55,226,829
680
-

(24,973,236)
-

(680)
680

30,253,593
680

(43,907,820)

26,384,253

-

(17,523,567)
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7.1

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่ องมือทางการเงิน
รายละเอียดผลกระทบที่มีต่อกาไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 จากการนามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
กลุ่มเครื่ องมือทางการเงินมาถือปฏิบตั ิครั้งแรก แสดงได้ดงั นี้
หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ

การตัดรายการและรับรู ้รายการใหม่ของหนี้สินทางการเงิน
ที่วดั มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้อง
ผลกระทบต่อขาดทุนสะสมจากการนามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินกลุ่มเครื่ องมือทางการเงินมาถือปฎิบตั ิ

26,384,253
26,384,253

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 การจัดประเภทรายการและวัดมูลค่าและมูลค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงินตามที่กาหนด
ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 และมูลค่าตามหลักการบัญชีเดิม แสดงได้ดงั นี้
หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม
การจัดประเภทและวัดมูลค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9
มูลค่ายุติธรรม
มูลค่าตามหลัก ผ่านกาไรหรื อ
ราคาทุน
การบัญชีเดิม
ขาดทุน
ตัดจาหน่าย
รวม
สินทรัพย์ทางการเงิน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้า
สิ นทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา-หมนุเวียน
สิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
- เงินฝากธนาคารที่ติดภาระผูกพัน
เงินลงทุนระยะยาวอื่น(1)
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน

359,995
67,559
-

-

359,995
67,559
-

359,995
67,559
-

7,596
435,150

-

7,596
435,150

7,596
435,150
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หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม
การจัดประเภทและวัดมูลค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9
มูลค่ายุติธรรม
มูลค่าตามหลัก ผ่านกาไรหรื อ
ราคาทุน
การบัญชีเดิม
ขาดทุน
ตัดจาหน่าย
รวม
หนีส้ ินทางการเงิน
หนีส้ ินหมุนเวียน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้า
ส่วนของหนี้สินภายใต้แผนฟื้ นฟูที่ถึง
กาหนดชาระภายในหนึ่งปี
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึง
กาหนดชาระภายในหนึ่งปี

60,683
5,148,662

-

60,683
5,148,662

60,683
5,148,662

363,319

363,319

-

363,319

2,332

-

2,332

2,332

หนี้สินตามสัญญาเช่า

30,245,602
1,803

30,245,602
-

1,803

30,245,602
1,803

รวมหนีส้ ินทางการเงิน

35,822,401

30,608,921

5,213,480

35,822,401

หนีส้ ินหมุนไม่ เวียน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ภาระหนี้สินภายใต้แผนฟื้ นฟู

หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
การจัดประเภทและวัดมูลค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9
มูลค่าตาม
มูลค่ายุติธรรม
หลักการ
ผ่านกาไรหรื อ
ราคาทุน
บัญชีเดิม
ขาดทุน
ตัดจาหน่าย
รวม
สินทรัพย์ทางการเงิน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้า
สิ นทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา-หมนุเวียน
สิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
- เงินฝากที่ติดภาระค้ าประกัน
เงินลงทุนระยะยาวอื่น(1)
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน

242,830
3,229
-

-

242,830
3,229
-

242,830
3,229
-

3,634
249,693

-

3,634
249,693

3,634
249,693
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หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
การจัดประเภทและวัดมูลค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9
มูลค่าตาม
มูลค่ายุติธรรม
หลักการ
ผ่านกาไรหรื อ
ราคาทุน
บัญชีเดิม
ขาดทุน
ตัดจาหน่าย
รวม
หนีส้ ินทางการเงิน
หนีส้ ินหมุนเวียน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้า
ส่วนของหนี้สินภายใต้แผนฟื้ นฟูที่ถึง
กาหนดชาระภายในหนึ่งปี
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึง
กาหนดชาระภายในหนึ่งปี
หนีส้ ินหมุนไม่ เวียน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ภาระหนี้สินภายใต้แผนฟื้ นฟู
หนี้สินตามสัญญาเช่า
รวมหนีส้ ินทางการเงิน
(1)

7.2

5,188,949

-

5,188,949

5,188,949

363,319

363,319

-

363,319

649

-

649

649

30,253,593
680
35,807,190

30,253,593
30,616,912

680
5,190,278

30,253,593
680
35,807,190

วัดด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุน แต่มีมูลค่าเป็ น 0
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่ อง สั ญญาเช่ า
การนามาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบตั ิเป็ นครั้งแรก กลุ่มบริ ษทั รับรู ้หนี้ สินตามสัญญาเช่า
สาหรับสัญญาเช่าที่เคยจัดประเภทเป็ นสัญญาเช่าดาเนินงานด้วยมูลค่าปั จจุบนั ของเงินที่จ่ายชาระตามสัญญาเช่าที่
เหลืออยู่คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยเงินกูย้ ืมส่ วนเพิ่มของกลุ่มบริ ษทั ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 สาหรับสัญญาเช่าที่
เคยจัดประเภทเป็ นสัญญาเช่าเงินทุน กลุ่มบริ ษทั รับรู ้มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์และหนี้ สินตามสัญญาเช่าด้วย
มูลค่าตามบัญชีเดิมก่อนวันที่นามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบตั ิครั้งแรก
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ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าที่เปิ ดเผย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
หัก: สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าที่สินทรัพย์อา้ งอิงมีมูลค่าต่า
หัก: สัญญาที่พิจารณาเป็ นสัญญาบริ การ
เพิ่ม: มูลค่าตามสิ ทธิ ในการขยายอายุสัญญาเช่า
หัก: ดอกเบี้ยจ่ายรอตัดบัญชี
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากการนามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบตั ิครั้งแรก
หนี้สินสัญญาเช่าการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
หนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
หนี้สินตามสัญญาเช่าข้างต้น ประกอบด้วย
หนี้สินสัญญาเช่าหมุนเวียน
หนี้สินสัญญาเช่าไม่หมุนเวียน

งบการเงินรวม
5,909
(478)
(133)
101,289
(10,232)

หน่วย : พันบาท
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
9
(9)
81,940
(6,309)

96,355
4,135
100,490

75,631
1,329
76,960

32,767
67,723
100,490

25,798
51,162
76,960

รายการปรั บปรุ งสิ นทรั พ ย์สิทธิ การใช้จากการนามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถื อปฏิ บัติ
ครั้งแรก ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 สรุ ปได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
2,602
82,235
11,518
96,355

ที่ดินและส่ วนปรับปรุ งที่ดิน
อาคารและส่ วนปรับปรุ งอาคาร
ยานพาหนะ
รวมสิ นทรัพย์ สิทธิการใช้
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หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2,602
66,252
6,777
75,631

รายการปรับปรุ งข้างต้นมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
สัญญาเช่ าที่ เคยจัดประเภทเป็ นสัญญาเช่ าดาเนิ นงาน - กลุ่มบริ ษทั รับรู ้สินทรั พย์สิทธิ การใช้และหนี้ สินตาม
สัญญาเช่าสาหรับสัญญาเช่าที่เคยจัดประเภทเป็ นสัญญาเช่าดาเนินงาน ยกเว้นสัญญาเช่าระยะสั้น (สัญญาเช่าที่มี
อายุน้อยกว่า 12 เดือนนับจากวันที่สัญญาเช่ามีผลและไม่มีสิทธิการเลือกซื้ อ) และสัญญาเช่าซึ่งสิ นทรัพย์อา้ งอิงมี
มูลค่าต่า โดยหนี้ สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าด้วยมูลค่าปั จจุบนั ของจานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายชาระตามสัญญาเช่าที่ยงั
ไม่ได้จ่ายชาระ คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยเงินกูย้ มื ส่ วนเพิ่ม ณ วันที่นามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาปฏิบตั ิ
ใช้ครั้ งแรก และสิ นทรัพ ย์สิท ธิ การใช้รับรู ้ ด้วยมูลค่ าเดี ยวกันกับหนี้ สินตามสัญ ญาเช่ า ปรั บปรุ งด้วยเงิ นจ่าย
ล่วงหน้า และค่าใช้จ่ายค้างจ่ายตามสัญญาเช่าซึ่งเคยรับรู ้ในงบการเงิน ทั้งนี้ สิ นทรัพย์สิทธิการใช้ดงั กล่าวรวมถึง
ประมาณการต้นทุนการรื้ อถอน ซึ่ งได้มีการจัดประเภทรายการใหม่จากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็ นสิ นทรัพย์
สิ ทธิการใช้น้ ี
8.

บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดทางบการเงิน บุคคลหรื อกิจการเป็ นบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกลุ่มบริ ษทั
หากกลุ่มบริ ษทั มีอานาจควบคุมหรื อควบคุมร่ วมกันทั้งทางตรงและทางอ้อมหรื อมีอิทธิพลอย่างมีสาระสาคัญต่อ
บุคคลหรื อกิจการในการตัดสิ นใจทางการเงินและการบริ หารหรื อในทางกลับกัน โดยที่กลุ่มบริ ษทั มีควบคุม
เดียวกันหรื อการมีอิทธิพลอย่างมีสาระสาคัญเดียวกัน การเกี่ยวข้องกันนี้อาจเป็ นรายบุคคลหรื อเป็ นกิจการ
ความสัมพันธ์ที่มีกบั กิจการที่เกี่ยวข้องกันหรื อผูบ้ ริ หารสาคัญ มีดงั นี้
ประเทศที่จัดตั้ง/
ชื่ อกิจการ
สัญชาติ
ลักษณะความสัมพันธ์
บริ ษทั ท่าเรื อประจวบ จากัด
ไทย
เป็ นบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ถือหุ้นร้อยละ 51.00
กรรมการร่ วมกัน
บริ ษทั เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ ง จากัด
ไทย
เป็ นบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ถือหุ้นร้อยละ 99.99
กรรมการร่ วมกัน
Helium Miracle 303
อังกฤษ
บริ ษทั เป็ นผูถ้ ือหุ้นทางอ้อมและมีกรรมการร่ วมกัน
กับบริ ษทั
Helium Miracle 301
อังกฤษ
บริ ษทั เป็ นผูถ้ ือหุ้นทางอ้อมและมีกรรมการร่ วมกัน
กับบริ ษทั
Helium Miracle 302
อังกฤษ
บริ ษทั เป็ นผูถ้ ือหุ้นทางอ้อมและมีกรรมการร่ วมกัน
กับบริ ษทั
บริ ษทั เหล็กแผ่นรี ดเย็นไทย จากัด (มหาชน)
ไทย
เป็ นการร่ วมค้า บริ ษทั ถือหุ้นร้อยละ 35.19
กรรมการร่ วมกัน
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ชื่ อกิจการ
ธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน)
ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั เครื อสหวิริยา จากัด
Vanomet Holding AG
บริ ษทั สหวิริยา อินเตอร์ สตีล โฮลดิ้งส์
จากัด
บริ ษทั เหล็กแผ่นเคลือบไทย จากัด
บริ ษทั บางสะพานบาร์มิล จากัด
(มหาชน)
บริ ษทั บี.เอส. เมทัล จากัด
บริ ษทั สหวิริยาเพลทมิล จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ทรัพย์สิน อาคารประภาวิทย์ จากัด
บริ ษทั อาคารเวสเทิร์น จากัด
บริ ษทั บริ การจัดการสหวิริยา จากัด
บริ ษทั ซี. เอ. อาร์. เซอร์วิส จากัด
บริ ษทั สหวิริยาพาณิ ชย์ คอร์ปอเรชัน่ จากัด
บริ ษทั ไลน์ทรานสปอร์ต จากัด
บริ ษทั สห สเปเชียล สตีล จากัด
บริ ษทั เรื อลาเลียงบางปะกง จากัด
บริ ษทั ท่าเรื อบางปะกง จากัด
บริ ษทั เอบีซี เทรดดิง้ จากัด

ประเทศที่จัดตั้ง/
สัญชาติ
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

ลักษณะความสัมพันธ์
ผูถ้ ือหุ้นในบริ ษทั
ผูถ้ ือหุ้นในบริ ษทั
ผูถ้ ือหุ้นในบริ ษทั
ผูถ้ ือหุ้นในบริ ษทั มีกรรมการร่ วมกัน และมีกรรมการ
บริ ษทั ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อม
สวิตเซอร์แลนด์ ผูถ้ ือหุ้นและมีกรรมการร่ วมกัน และมีกรรมการ
ร่ วมกันในบริ ษทั ย่อย
ไทย
ผู ้ถื อ หุ้ น และมี ก รรมการร่ ว มกัน และมี ก รรมการ
ร่ วมกันและมีกรรมการบริ ษทั ถือหุ้นทางตรงและ
ทางอ้อม
ไทย
บริ ษทั เป็ นผูถ้ ือหุ้นและมีกรรมการร่ วมกัน
ไทย
มีกรรมการร่ วมกันและมีกรรมการบริ ษทั ถือหุน้
ทางตรงและทางอ้อม
ไทย
มี ก รรมการร่ ว มกัน และมี ก รรมการบริ ษ ัท ถื อ หุ้ น
ทางตรงและทางอ้อม
ไทย
มี ก รรมการร่ ว มกัน และมี ก รรมการบริ ษ ัท ถื อ หุ้ น
ทางตรงและทางอ้อม
ไทย
มี ก รรมการร่ ว มกัน และมี ก รรมการบริ ษ ัท ถื อ หุ้ น
ทางตรงและทางอ้อม
ไทย
มี ก รรมการร่ ว มกัน และมี ก รรมการบริ ษ ัท ถื อ หุ้ น
ทางตรง
ไทย
มี ก รรมการร่ ว มกัน และมี ก รรมการบริ ษ ัท ถื อ หุ้ น
ทางตรงและทางอ้อม
ไทย
มีกรรมการบริ ษทั ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อม
ไทย
มี ก รรมการร่ ว มกัน และมี ก รรมการบริ ษ ัท ถื อ หุ้ น
ทางตรงและทางอ้อม
ไทย
มี กรรมการบริ ษ ัท ย่อยเป็ นกรรมการร่ วมกัน และมี
กรรมการบริ ษทั ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อม
ไทย
มีกรรมการบริ ษทั ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อม
ไทย
มี ก รรมการร่ ว มกัน และมี ก รรมการบริ ษ ัท ถื อ หุ้ น
ทางตรงและทางอ้อม
ไทย
มี ก รรมการร่ ว มกัน และมี ก รรมการบริ ษ ัท ถื อ หุ้ น
ทางตรงและทางอ้อม
ไทย
มีกรรมการบริ ษทั ถือหุ้นทางอ้อม
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ชื่ อกิจการ
บริ ษทั สหวิริยา สตีล คอร์ปอเรชัน่ จากัด
บริ ษทั ไทยสตีลเซลล์ จากัด
บริ ษทั ประจวบพัฒนาดีเวลลอปเม้นท์ จากัด
บริ ษทั เอส วี แอล คอร์ปอเรชัน่ จากัด
Sahaviriya Shipping Limited
Vanomet AG
Vanomet Finance AG
Vanomet International AG
Atlantic Steel AG
บริ ษทั บางปะกงเชพสตีล จากัด
บริ ษทั สตีลโพรเซสโฮลดิง้ ส์ จากัด
บริ ษทั สหวิริยาแคปปิ ตอลโฮลดิ้งส์ จากัด
บริ ษทั ทรัพย์สิน บางนา 26 จากัด
บริ ษทั พระราม 3 ท่าทราย จากัด
บริ ษทั เคพี แคปปิ ตอล จากัด
บริ ษทั พิชยั เกษตรและที่ดิน จากัด
บริ ษทั ลอง สตีล เทรดดิ้ง จากัด

ประเทศที่จัดตั้ง/
สัญชาติ
ลักษณะความสัมพันธ์
ไทย
มี ก รรมการร่ ว มกัน และมี ก รรมการบริ ษ ัท ถื อ หุ้ น
ทางตรงและทางอ้อม
ไทย
มี ก รรมการร่ ว มกัน และมี ก รรมการบริ ษ ัท ถื อ หุ้ น
ทางตรงและทางอ้อม
ไทย
มี ก รรมการร่ ว มกัน และมี ก รรมการบริ ษ ัท ถื อ หุ้ น
ทางตรงและทางอ้อม
ไทย
มี ผู ้ถื อ หุ้ น และกรรมการร่ ว มกั น และมี ก รรมการ
บริ ษทั ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อม
ฮ่องกง
มี ผู ้ถื อ หุ้ น และกรรมการร่ ว มกั น และมี ก รรมการ
บริ ษทั ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อม
สวิตเซอร์แลนด์ มี ผูถ้ ื อหุ้ น ร่ วมกันและมี กรรมการร่ วมกันในบริ ษ ัท
ย่อย
สวิตเซอร์แลนด์ มีผถู ้ ือหุ้นร่ วมกันและมีกรรมการร่ วมกันในบริ ษทั
ย่อย
สวิตเซอร์แลนด์ มีผถู ้ ือหุ้นร่ วมกันและมีกรรมการร่ วมกันในบริ ษทั
ย่อย
สวิตเซอร์แลนด์ มีผถู ้ ือหุ้นร่ วมกันและมีกรรมการร่ วมกันในบริ ษทั
ย่อย
ไทย
มีกรรมการร่ วมกันและมีกรรมการบริ ษทั ถือหุน้
ทางตรงและทางอ้อม
ไทย
มีกรรมการร่ วมกันและมีกรรมการบริ ษทั ถือหุน้
ทางตรงและทางอ้อม
ไทย
มี ก รรมการร่ ว มกัน และมี ก รรมการบริ ษ ัท ถื อ หุ้ น
ทางตรงและทางอ้อม
ไทย
มี ก รรมการร่ ว มกัน และมี ก รรมการบริ ษ ัท ถื อ หุ้ น
ทางตรงและทางอ้อม
ไทย
มี ก รรมการร่ ว มกัน และมี ก รรมการบริ ษ ัท ถื อ หุ้ น
ทางตรง
ไทย
มี ก รรมการร่ ว มกัน และมี ก รรมการบริ ษ ัท ถื อ หุ้ น
ทางตรงและทางอ้อม
ไทย
มี ก รรมการร่ ว มกัน และมี ก รรมการบริ ษ ัท ถื อ หุ้ น
ทางตรง
ไทย
มี ก รรมการร่ ว มกัน และมี ก รรมการบริ ษ ัท ถื อ หุ้ น
ทางตรงและทางอ้อม
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ชื่ อกิจการ
บริ ษทั เครดิตฟองซิเอร์ สหวิริยา จากัด
บริ ษทั สหวิริยาออร์คิด จากัด
บริ ษทั ทรัพย์สิน สุ รศักดิ์เมืองชล จากัด
บริ ษทั บางสะพาน สตีล เทรดดิ้ง จากัด
บริ ษทั ซีบีเอส คอนซัลแทนท์ จากัด
บริ ษทั บางปะกง สตีล โฮลดิ้งส์ จากัด
บริ ษทั ทองเรี ยลเอสเตท จากัด
บริ ษทั กฤษณา เรสซิเดนท์ จากัด
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

ประเทศที่จัดตั้ง/
สัญชาติ
ลักษณะความสัมพันธ์
ไทย
มี ก รรมการร่ ว มกัน และมี ก รรมการบริ ษ ัท ถื อ หุ้ น
ทางตรง
ไทย
มี ก รรมการร่ ว มกัน และมี ก รรมการบริ ษ ัท ถื อ หุ้ น
ทางตรงและทางอ้อม
ไทย
มี ก รรมการร่ ว มกัน และมี ก รรมการบริ ษ ัท ถื อ หุ้ น
ทางตรงและทางอ้อม
ไทย
มี ก รรมการร่ ว มกัน และมี ก รรมการบริ ษ ัท ถื อ หุ้ น
ทางตรง
ไทย
มี ก รรมการร่ ว มกัน และมี ก รรมการบริ ษ ัท ถื อ หุ้ น
ทางตรง
ไทย
มี ก รรมการร่ ว มกัน และมี ก รรมการบริ ษ ัท ถื อ หุ้ น
ทางตรงและทางอ้อม
ไทย
มี ก รรมการร่ ว มกัน และมี ก รรมการบริ ษ ัท ถื อ หุ้ น
ทางตรงและทางอ้อม
ไทย
มี ก รรมการร่ ว มกัน และมี ก รรมการบริ ษ ัท ถื อ หุ้ น
ทางตรงและทางอ้อม
ไทย
มี ก รรมการร่ ว มกัน และมี ก รรมการบริ ษ ัท ถื อ หุ้ น
ทางตรงและทางอ้อม
ไทย
มี ก รรมการร่ ว มกัน และมี ก รรมการบริ ษ ัท ถื อ หุ้ น
ทางตรงและทางอ้อม
ไทย
มี ก รรมการร่ ว มกัน และมี ก รรมการบริ ษ ัท ถื อ หุ้ น
ทางตรงและทางอ้อม
ไทย
มี ก รรมการร่ ว มกัน และมี ก รรมการบริ ษ ัท ถื อ หุ้ น
ทางตรงและทางอ้อม
ไทย
มี ก รรมการร่ ว มกัน และมี ก รรมการบริ ษ ัท ถื อ หุ้ น
ทางตรงและทางอ้อม
ไทย
มี ก รรมการร่ ว มกัน และมี ก รรมการบริ ษ ัท ถื อ หุ้ น
ทางอ้อม
ไทย
มี ก รรมการร่ ว มกัน และมี ก รรมการบริ ษ ัท ถื อ หุ้ น
ทางอ้อม
ไทย
มี ก รรมการร่ ว มกัน และมี ก รรมการบริ ษ ัท ถื อ หุ้ น
ทางอ้อม
ไทย
มี ก รรมการร่ ว มกัน และมี ก รรมการบริ ษ ัท ถื อ หุ้ น
ทางตรงและทางอ้อม
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ประเทศที่จัดตั้ง/
ชื่ อกิจการ
สัญชาติ
ลักษณะความสัมพันธ์
บริ ษทั เอส เอส พี แอสเซท จากัด
ไทย
มี ก รรมการร่ ว มกัน และมี ก รรมการบริ ษ ัท ถื อ หุ้ น
ทางตรงและทางอ้อม
บริ ษทั เอสวี นิททัน จากัด
ไทย
มี ก รรมการร่ ว มกัน และมี ก รรมการบริ ษ ัท ถื อ หุ้ น
ทางอ้อม
บริ ษทั พระประแดงเชฟสตีล จากัด
ไทย
มี ก รรมการร่ ว มกัน และมี ก รรมการบริ ษ ัท ถื อ หุ้ น
ทางอ้อม
บริ ษทั อัมริ นทร์สตีล จากัด
ไทย
มี ก รรมการร่ ว มกัน และมี ก รรมการบริ ษ ัท ถื อ หุ้ น
ทางตรงและทางอ้อม
บริ ษทั กิมเฮ่งเซ้งเหล็กกล้า จากัด
ไทย
มี ก รรมการร่ ว มกัน และมี ก รรมการบริ ษ ัท ถื อ หุ้ น
ทางตรงและทางอ้อม
บริ ษทั สหแลนด์พร็ อพเพอตี้โฮลดิ้งส์ จากัด
ไทย
มี ก รรมการร่ ว มกัน และมี ก รรมการบริ ษ ัท ถื อ หุ้ น
ทางอ้อม
บริ ษทั เอส ซี เจ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จากัด
ไทย
มี ก รรมการร่ ว มกัน และมี ก รรมการบริ ษ ัท ถื อ หุ้ น
ทางตรงและทางอ้อม
บริ ษทั สิ นทรัพย์ ที ซี เอช จากัด
ไทย
มี ก รรมการร่ ว มกัน และมี ก รรมการบริ ษ ัท ถื อ หุ้ น
ทางตรงและทางอ้อม
บริ ษทั ธนารมย์ พร็ อพเพอร์ต้ ี เซลล์ จากัด
ไทย
มี ก รรมการร่ ว มกัน และมี ก รรมการบริ ษ ัท ถื อ หุ้ น
ทางตรงและทางอ้อม
บริ ษทั ทิพยสมบัติ จากัด
ไทย
มี ก รรมการร่ ว มกัน และมี ก รรมการบริ ษ ัท ถื อ หุ้ น
ทางอ้อม
บริ ษทั รักษาความปลอดภัย เวสเทิร์น จากัด
ไทย
มีกรรมการร่ วมกัน
ผูบ้ ริ หารสาคัญ
ไทย
บุคคลที่มีอานาจและความรับผิดชอบการวางแผนสั่ง
การและควบคุ ม กิ จ กรรมต่ างๆ ของกิ จ การไม่ ว่า
ทางตรงหรื อทางอ้อม ทั้งนี้ รวมถึ งกรรมการของ
กลุ่ ม บริ ษ ัท (ไม่ ว่ าจะท าหน้ าที่ ใ นระดับ บริ ห าร
หรื อไม่)
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นโยบายการกาหนดราคาสาหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายได้ดงั ต่อไปนี้
รายการธุรกิจ
ขายสิ นค้าและวัตถุดิบ

นโยบายการกาหนดราคากับบริษัทย่อยและการร่ วมค้า

นโยบายการกาหนดราคากับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

ราคาเดี ยวกัน กับ ที่ ขายให้บุคคลภายนอกซึ่ งขึ้น อยู่กับ ราคาเดียวกันกับที่ขายให้บุคคลภายนอกซึ่ งขึ้นอยู่กบั
ปริ มาณ การสั่ ง ซื้ อและปั จจั ย การตลาดอื่ น ๆ ที่ ปริ มาณการสั่ ง ซื้ อและปั จ จัย การตลาดอื่ น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง
เกี่ยวข้อง

การให้บริ การท่าเรื อ

รายได้จากการให้บริ การท่าเที ยบเรื อกาหนดราคาตาม รายได้จากการให้บริ การท่าเทียบเรื อกาหนดราคาตาม
อัตราที่กาหนดโดยกระทรวงคมนาคม และขึ้นอยูก่ บั
อัตราที่ กาหนด โดยกระทรวงคมนาคม และขึ้น อยู่
ปริ ม าณการให้ บ ริ ก ารและปั จ จัย การตลาดอื่ น ๆ ที่ กับปริ มาณการให้บ ริ การและปั จจัยการตลาดอื่น ๆ
เกี่ยวข้อง
ที่เกี่ยวข้อง

การให้บริ การอื่น

รายได้จากการให้ บ ริ ก ารและการให้ บ ริ ก ารงานซ่ อ ม รายได้จากการให้บริ การและการให้บริ การงานซ่ อ ม
บารุ งกาหนดราคาตามสัญญา และเงื่อนไขทางการค้า บารุ งกาหนดราคาตามสัญญา และเงื่อนไขทางการ
ทัว่ ไป
ค้าทัว่ ไป

รายได้เงินปันผล

ตามสิ ทธิที่จะได้รับเงินปันผล

รายได้อื่น

รายได้ จ ากการขายเศษวัส ดุ ก าหนดราคาขายตาม รายได้จากขายเศษวัสดุกาหนดราคาขายตามน้ าหนัก
น้ าหนักของเศษวัสดุตามอัตราที่บริ ษทั กาหนด
ของเศษวัสดุตามอัตราที่บริ ษทั กาหนด
รายได้จ ากการส่ งเจ้าหน้ าที่ บ ริ ห ารไปปฏิ บ ัติ งานใน รายได้จากการส่ งเจ้าหน้าที่ บ ริ ห ารไปปฏิ บัติงานใน
บริ ษทั ย่อยและการร่ วมค้าเป็ นไปตามสัญญาที่ตกลง บริ ษ ัท ที่ เกี่ ย วข้อ งกั น เป็ นไปตามสั ญ ญาที่ ต กลง
ร่ วมกัน
ร่ วมกัน

ซื้อสิ นค้า

รายการซื้ อ สิ น ค้าเพื่ อ ใช้ในการผลิ ตก าหนดราคาตาม รายการซื้ อสิ นค้าเพื่อใช้ในการผลิตกาหนดราคาตาม
ราคาและเงื่อนไขทางการค้าเช่นเดียวกันลูกค้าทัว่ ไป ราคาตลาด
สาหรับรายการประเภทเดียวกัน
รายการซื้อเหล็กแท่งแบนระหว่างบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
ส่ วนหนึ่งถูกกาหนดโดยสู ตรคานวณราคาที่ได้ตกลง
กันไว้แล้ว
ซื้อลูกรี ด กาหนดราคาตามที่ตกลงร่ วมกัน

รับบริ การอื่น

ค่าบริ การงานซ่ อ มบ ารุ งกาหนดราคาตามสัญญาซ่ อ ม ค่าขนส่ งสิ น ค้ากาหนดราคาตามน้ าหนักของสิ น ค้า
บารุ งระยะยาวซึ่ งอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความ และระยะทางตามอัตราที่กาหนดไว้ในสัญญาขนส่ง
เหมาะสมของสภาพธุรกิจ
ค่าเช่าคลังสิ นค้ากาหนดราคาตามสัญญาเช่า
ค่าบริ การตัดเหล็กกาหนดราคาตามสัญญา

รับบริ การท่าเรื อ

ค่าบริ การท่าเทียบเรื อกาหนดราคาตามอัตราที่กาหนด
โดยกระทรวงคมนาคม และขึ้ น อยู่กับ ปริ ม าณการ
ให้บริ การและปัจจัยการตลาดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ตามสิ ทธิที่จะได้รับเงินปันผล

ต้นทุนการจัดจาหน่ายและ ค่าบริ การท่าเทียบเรื อกาหนดราคาตามอัตราที่กาหนด ค่ าขนส่ งในประเทศก าหนดราคาตามน้ าหนัก ของ
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
โดยกระทรวงคมนาคม และขึ้ น อยู่กับ ปริ ม าณการ สิ นค้าและระยะทางตามอัตราที่กาหนดไว้ในสัญญา
ให้บริ การและปัจจัยการตลาดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ขนส่ง
ค่าเช่าสานักงานกาหนดราคาตามสัญญาเช่า
ค่าคอมมิชชัน่ กาหนดราคาตามสัญญา
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รายการที่สาคัญกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันสาหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 และ 2562
สรุ ปได้ดงั นี้
หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
2563
2562
บริษัทย่ อย
ซื้อสิ นค้าและบริ การ
162,460
208,130
รายได้เงินปันผล
25,500
20,400
รายได้อื่น
10,241
10,696
ต้นทุนการจัดจาหน่ายและค่าใช้จ่าย
ในการบริ หาร
5
8
ต้นทุนทางการเงิน
2,168
การร่ วมค้ า
ขายสิ นค้า
รายได้จากการให้บริ การ
ซื้อสิ นค้าและบริ การ
รายได้อื่น
ต้นทุนการจัดจาหน่ายและค่าใช้จ่าย
ในการบริ หาร
บุคคลหรื อกิจการอื่นที่เกี่ยวข้ องกัน
ขายสิ นค้า
รายได้จากการให้บริ การ
ซื้อสิ นค้าและบริ การ (รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่
เกี่ยวข้อง)
รายได้อื่น
ต้นทุนการจัดจาหน่ายและค่าใช้จ่าย
ในการบริ หาร
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423,001
7,362

589,741
63,680
56
7,480

423,001
7,362

589,741
7,480

48

13,485

48

13,485

861,320
45,496

1,400,975
8,966

861,320
-

1,400,975
-

70,758
50,439

30,715
21,833

49,189
49,240

29,583
20,507

227,937

164,131

222,364

159,264

งบการเงินรวม
2563
2562
ค่ าตอบแทนผู้บริหารสาคัญ
ผลประโยชน์ระยะสั้น
เงินชดเชยตามกฎหมาย
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
รวมค่ าตอบแทนผู้บริหารสาคัญ

43,399
2,320
18
45,737

47,176
2,226
72
49,474

หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
38,583
2,320
18
40,921

41,637
2,226
72
43,935

ยอดคงเหลือกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 มีดงั นี้
หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2563
2562
2563
2562
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
– บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
ธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน)
235,510
270,465
208,022
237,030
ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน)
6,495
6,105
1,939
3,207
สุ ทธิ
242,005
276,570
209,961
240,237
สินทรัพย์ ทางการเงินไม่ หมุนเวียนอื่น
– บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
ธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน)
สุ ทธิ
ลูกหนี้การค้ า – บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
การร่ วมค้ า
บริ ษทั เหล็กแผ่นรี ดเย็นไทย จากัด (มหาชน)
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107
24,872
24,979

107
3,634
3,741

24,872
24,872

3,634
3,634

7,157

7,006

-

-

งบการเงินรวม
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2563
2562

หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2563
2562

บุคคลหรื อกิจการอื่นที่เกี่ยวข้ องกัน
บริ ษทั บี.เอส. เมทัล จากัด
บริ ษทั สหวิริยาพาณิ ชย์ คอร์ปอเรชัน่ จากัด
อื่นๆ
รวม
หั ก ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
สุ ทธิ

1,788,221
1,756,385
4,308
3,556,071
(3,544,606)
11,465

ลูกหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
บริษัทย่ อย
บริ ษทั เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ ง จากัด
บริ ษทั ท่าเรื อประจวบ จากัด

-

-

29,998
-

31,352
53

การร่ วมค้ า
บริ ษทั เหล็กแผ่นรี ดเย็นไทย จากัด (มหาชน)

182

177

182

177

195,920
(45,757)

208,743
(45,757)

195,920
(45,757)

208,743
(45,757)

459
1,056

632
718

459
-

632
-

813
7,170
159,843

503
7,776
172,792

813
7,089
188,704

503
7,472
203,175

บุคคลหรื อกิจการอื่นที่เกี่ยวข้ องกัน
Vanomet AG (เป็ นเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิ นค้า)
ค่าเผื่อเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิ นค้า
บริ ษทั สหวิริยาเพลทมิล จากัด (มหาชน)
สุ ทธิจากผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้น
จานวน 48 ล้านบาท
บริ ษทั ไลน์ทรานสปอร์ต จากัด
บริ ษทั บี.เอส. เมทัล จากัด สุ ทธิจากผลขาดทุน
ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น จานวน 18 ล้าน
บาท
อื่นๆ
รวม

29

1,808,009 1,788,221
1,771,979 1,756,385
7,128
3,594,122 3,544,606
(3,579,978) (3,544,606)
14,144
-

1,807,999
1,771,979
3,579,978
(3,579,978)
-

งบการเงินรวม
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2563
2562
หนี้สินที่เกิดจากสั ญญา-หมุนเวียน
– บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
การร่ วมค้ า
บริ ษทั เหล็กแผ่นรี ดเย็นไทย จากัด (มหาชน)
รวม

2,142
2,142

2,667
2,667

งบการเงินรวม
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2563
2562
เจ้ าหนีก้ ารค้ า - บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
บริษัทย่ อย
บริ ษทั เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ ง จากัด
บริ ษทั ท่าเรื อประจวบ จากัด
บุคคลหรื อกิจการอื่นที่เกี่ยวข้ องกัน
บริ ษทั บี.เอส. เมทัล จากัด
บริ ษทั รักษาความปลอดภัย เวสเทิร์น จากัด
บริ ษทั เอส วี แอล คอเปอร์เรชัน่ จากัด
Vanomet International AG
อื่นๆ
รวม
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หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2563
2562

-

-

หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2563
2562

-

-

15,153
3,377

80,824
4,890

395
225
41,011
356
41,987

880
223
62,470
338,586
281
402,440

322
41,011
91
59,954

880
62,428
338,586
39
487,647

งบการเงินรวม
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2563
2562

หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2563
2562

เจ้ าหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
บริษัทย่ อย
บริ ษทั ท่าเรื อประจวบ จากัด
บริ ษทั เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ ง จากัด

-

-

708
9,912

16,433

การร่ วมค้ า
บริ ษทั เหล็กแผ่นรี ดเย็นไทย จากัด (มหาชน)

-

175,750

-

175,750

2,465
2,084
454
5,831
9,771
7,365

231
11,230
239
20,622
5,607

2,465
1,604
8
5,831
9,771
7,105

231
10,751
20,622
6,759

27,970

213,679

37,404

230,546

บุคคลหรื อกิจการอื่นที่เกี่ยวข้ องกัน
บริ ษทั ทรัพย์สินอาคารประภาวิทย์ จากัด
บริ ษทั ไทยสตีลเซลส์ จากัด
บริ ษทั เอส วี แอล คอเปอร์เรชัน่ จากัด
บริ ษทั บี.เอส. เมทัล จากัด
บริ ษทั สหวิริยา เพลทมิล จากัด
อื่นๆ
รวม

งบการเงินรวม
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2563
2562

หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2563
2562

เงินกู้ยืมระยะสั้ น - กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
บริษัทย่ อย
บริ ษทั ท่าเรื อประจวบ จากัด

-

-

74,500

-

รวม

-

-

74,500

-
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รายการเคลื่อนไหวระหว่างงวดสาหรับเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันมีดงั นี้
งบการเงินรวม
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2563
2562
บริษัทย่ อย
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

-

-

หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2563
2562
100,000
(25,500)
74,500

-

เมื่ อ วัน ที่ 5 กุ ม ภาพัน ธ์ 2563 บริ ษัท ได้ เข้า ท าสั ญ ญากู้ยื ม เงิ น กั บ บริ ษัท ท่ า เรื อ ประจวบ จ ากัด วงเงิ น ไม่
เกิน 200 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR ต่อปี เพื่อใช้เป็ นทุนหมุนเวียนของบริ ษทั โดยบริ ษทั ได้รับเงินกู้
แล้ว จานวนเงิน 100 ล้านบาท ซึ่ งครบกาหนดชาระวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 ต่อมาบริ ษทั ท่าเรื อประจวบ จากัด
ได้ใช้สิทธิหักกลบลบหนี้ ระหว่างเงินปั นผลที่บริ ษทั จะได้รับและหนี้ เงินต้น จานวนเงิน 25.5 ล้านบาท โดยให้มี
ผลเป็ นการหักกลบลบหนี้ วนั ที่ 5 พฤษภาคม 2563 ทาให้บริ ษทั มีหนี้ เงินกูย้ ืมส่ วนที่เหลือจานวนเงิน 74.5 ล้าน
บาท เมื่อวันที่ 17 กรกฏาคม 2563 บริ ษทั และ บริ ษทั ท่าเรื อประจวบ จากัด ได้เข้าร่ วมลงนามบันทึกเพิ่มเติม
ต่อท้ายสัญญาเงินกูโ้ ดยเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการชาระเงินกู้ จากเดิมที่กาหนดวันชาระที่แน่นอนเป็ นชาระคืน
เมื่อทวงถาม

งบการเงินรวม
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2563
2562
ภาระหนี้สินภายใต้ แผนฟื้ นฟู – กิจการที่
เกี่ยวข้ องกัน (ภาระหนี้เงินต้ นหลังคิดลด
กระแสเงินสด)
บุคคลหรื อกิจการอื่นที่เกี่ยวข้ องกัน
บริ ษทั ท่าเรื อประจวบ จากัด
ธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน)
ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
รวม

11,922,485
11,849,244
2,209,165
25,980,894
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18,129,927
18,017,539
3,327,229
39,474,695

หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2563
2562

7,991
11,922,485
11,849,244
2,209,165
25,988,885

7,991
18,129,927
18,017,539
3,327,229
39,482,686

รายการเคลื่อนไหวระหว่างงวดสาหรับเงินกูย้ ืมจากบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันมีดงั นี้
หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2563
2562

งบการเงินรวม
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2563
2562
บุคคลหรื อกิจการอื่นที่เกี่ยวข้ องกัน
บริ ษทั ท่าเรื อประจวบ จากัด
ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2562 (ก่อนปรับ)
ปรับปรุ งให้เป็ นมูลค่ายุติธรรมจากการ
นา TFRS 9 มาถือปฏิบตั ิ
ยอดคงเหลือตามมูลค่ายุติธรรม
ณ 1 มกราคม 2563 (หลังปรับ)
รับรู ้ดอกเบี้ยจ่ายตามอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง
จ่ายชาระ
การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม
ยอดคงเหลือตามมูลค่ายุติธรรม
ณ 30 มิถุนายน 2563
ธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน)
ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2562 (ก่อนปรับ)
ปรับปรุ งให้เป็ นมูลค่ายุติธรรมจากการ
นา TFRS 9 มาถือปฏิบตั ิ
ยอดคงเหลือตามมูลค่ายุติธรรม
ณ 1 มกราคม 2563 (หลังปรับ)
รับรู ้ดอกเบี้ยจ่ายตามอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง
จ่ายชาระ
การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม
ยอดคงเหลือตามมูลค่ายุติธรรม
ณ 30 มิถุนายน 2563

-

-

7,991

7,991

-

-

-

-

-

-

7,991
-

7,991
-

-

-

7,991

7,991

18,129,927

19,529,392

18,129,927

19,529,392

(5,781,200)

-

(5,781,200)

-

12,348,727
366,536
(134,918)
(657,860)

(1,399,465)
-

12,348,727
366,536
(134,918)
(657,860)

(1,399,465)
-

11,922,485

18,129,927

11,922,485

18,129,927
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หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2563
2562

งบการเงินรวม
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2563
2562
ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน)
ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2562 (ก่อนปรับ)
ปรับปรุ งให้เป็ นมูลค่ายุติธรรมจากการ
นา TFRS 9 มาถือปฏิบตั ิ
ยอดคงเหลือตามมูลค่ายุติธรรม
ณ 1 มกราคม 2563 (หลังปรับ)
รับรู ้ดอกเบี้ยจ่ายตามอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง
จ่ายชาระ
การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม
ยอดคงเหลือตามมูลค่ายุติธรรม
ณ 30 มิถุนายน 2563
ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2562 (ก่อนปรับ)
ปรับปรุ งให้เป็ นมูลค่ายุติธรรมจากการ
นา TFRS 9 มาถือปฏิบตั ิ
ยอดคงเหลือตามมูลค่ายุติธรรม
ณ 1 มกราคม 2563 (หลังปรับ)
รับรู ้ดอกเบี้ยจ่ายตามอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง
จ่ายชาระ
การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม
ยอดคงเหลือตามมูลค่ายุติธรรม
ณ 30 มิถุนายน 2563

18,017,539

19,414,380

18,017,539

19,414,380

(5,744,281)

-

(5,744,281)

-

12,273,258
364,290
(134,476)
(653,828)

(1,396,841)
-

12,273,258
364,290
(134,476)
(653,828)

(1,396,841)
-

11,849,244

18,017,539

11,849,244

18,017,539

3,327,229

3,666,691

3,327,229

3,666,691

(1,038,701)

-

(1,038,701)

-

2,288,528
67,937
(25,366)
(121,934)

(339,462)
-

2,288,528
67,937
(25,366)
(121,934)

(339,462)
-

2,209,165

3,327,229

2,209,165

3,327,229

สัญญาที่มีสาระสาคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
สัญญาการร่ วมค้ า
เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558 บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งได้ทาสัญญาการร่ วมค้าร่ วมกับบริ ษทั ในประเทศแห่ งหนึ่ ง เพื่อ
การร่ วมค้าสาหรับรับงานจากการรถไฟแห่ งประเทศไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 การร่ วมค้าดังกล่าวยังมิได้
ดาเนินงานเชิงพาณิ ชย์
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9.

ลูกหนีก้ ารค้ า
งบการเงินรวม

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 8)
กิจการอื่นๆ
รวม
หั ก ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
สุ ทธิ

หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

30 มิถุนายน
2563

31 ธันวาคม
2562

30 มิถุนายน
2563

31 ธันวาคม
2562

3,556,071
359,923
3,915,994
(3,829,354)
86,640

3,594,122
338,163
3,932,285
(3,864,726)
67,559

3,544,606
316,769
3,861,375
(3,828,415)
32,960

3,579,978
287,038
3,867,016
(3,863,787)
3,229

การวิเคราะห์อายุของลูกหนี้ การค้ามีดงั นี้
งบการเงินรวม
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2563
2562
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
ยังไม่ครบกาหนดชาระ
เกินวันครบกาหนดชาระ
น้อยกว่า 3 เดือน
3-6 เดือน
6-12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
หั ก ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2563
2562

8,055

8,418

-

-

1,703
1,707
3,544,606
3,556,071
(3,544,606)

3,136
2,590
3,579,978
3,594,122
(3,579,978)

3,544,606
3,544,606
(3,544,606)

3,579,978
3,579,978
(3,579,978)

11,465

14,144

-

-

รวม
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งบการเงินรวม
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2563
2562
บุคคลหรื อกิจการอื่นๆ
ยังไม่ครบกาหนดชาระ
เกินวันครบกาหนดชาระ
น้อยกว่า 3 เดือน
3-6 เดือน
6-12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
หั ก ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
รวม
สุ ทธิ

หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2563
2562

47,745

25,210

28,666

3,072

13,842
6,276
7,312
284,748
359,923
(284,748)
75,175
86,640

21,435
5,126
1,644
284,748
338,163
(284,748)
53,415
67,559

4,294
283,809
316,769
(283,809)
32,960
32,960

157
283,809
287,038
(283,809)
3,229
3,229

โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าของกลุ่มบริ ษทั มีระยะเวลาตั้งแต่ 5 ถึง 90 วัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั มี ลูกหนี้ การค้ากิจการที่ เกี่ยวข้องกัน 2 ราย มียอดค้างชาระตั้งแต่ 6-12 เดือน
จานวน 3,580 ล้านบาท บริ ษทั ตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตเต็มจานวนในปี 2562 ซึ่ งส่ วนหนึ่ งของแผนฟื้ นฟู
กิจการซึ่ งกาหนดให้เก็บเงินจากลูกหนี้ ดงั กล่าวเพื่อชาระหนี้ เดิมปี ละไม่ต่ากว่า 300 ล้านบาท ตั้งแต่ปี 2560 ถึง
ปั จจุ บนั การชาระหนี้ ของลูกหนี้ ดังกล่าวไม่เป็ นตามที่ กาหนดไว้ ( แต่ยงั ไม่ถือเป็ นเหตุผิดนัดตามแผนฟื้ นฟู
กิจการ ) ปั จจุบนั บริ ษทั อยู่ระหว่างติดตามหนี้ ส่วนที่ ยงั ค้างชาระ ซึ่ งในระหว่างปี 2563 บริ ษทั ได้รับชาระหนี้
จานวน 35 ล้านบาท จึงทาการกลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตออกด้วยจานวนเดียวกัน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 บริ ษทั ได้มีการปรับปรุ งแผนฟื้ นฟูกิจการใหม่โดยอยู่ระหว่างรอความเห็นชอบจาก
ศาลล้มละลายกลาง ทั้งนี้ นับจากวันที่ศาลมีคาสั่งเห็นชอบด้วยแผนฟื้ นฟูกิจการฉบับแก้ไข บริ ษทั ต้องนาเสนอ
แนวทางการชาระหนี้คงค้างของลูกหนี้ท้ งั 2 ราย ให้คณะกรรมการเจ้าหนี้พิจารณาและให้ความเห็นชอบ
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10.

สิ นค้ าคงเหลือ
งบการเงินรวม

สิ นค้าสาเร็ จรู ป
สิ นค้าระหว่างผลิต
วัตถุดิบ
วัสดุโรงงานและอะไหล่
สิ นค้าภายใต้สัญญาซื้อขายและการส่ งมอบ
กรรมสิ ทธิสินค้าและการบริ หาร
(หมายเหตุ 21)
สิ นค้าระหว่างทาง
หั ก ค่าเผื่อมูลค่าสิ นค้าลดลง
รวม

หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

30 มิถุนายน
2563

31 ธันวาคม
2562

30 มิถุนายน
2563

31 ธันวาคม
2562

1,205,280
105,956
353,657
802,214

1,923,709
32,449
1,200,862
810,306

1,209,817
39,701
349,153
798,358

1,940,355
618
1,195,732
807,289

2,252,407
637,175
5,356,689
(656,127)
4,700,562

3,502,847
875,256
8,345,429
(881,728)
7,463,701

2,252,407
637,175
5,286,611
(656,127)
4,630,484

3,502,847
875,256
8,322,097
(881,728)
7,440,369
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11.

สิ นทรัพย์ หมุนเวียนอื่น

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิ นค้าและวัสดุสิ้นเปลือง
รายได้คา้ งรับ
ลูกหนี้กรมสรรพากร
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
อื่นๆ
รวม
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
สุ ทธิ

งบการเงินรวม
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2563
2562
52,403
28,504
150,731
135,212
12,588
9,403
11,724
44,372
36,191
20,627
13,815
277,536
238,034
(8,032)
(8,032)
269,504
230,002

หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2563
2562
39,499
20,043
150,731
135,212
9,403
11,724
6,241
5,083
18,468
10,643
224,342
182,705
(8,032)
(8,032)
216,310
174,673

12. สิ นทรัพย์ ทางการเงินไม่ หมุนเวียนอื่น
บริ ษทั ได้นาเงินฝากสถาบันการเงินวางเป็ นหลักประกัน การซื้ อวัตถุดิบ การออกหนังสื อค้ าประกันของธนาคาร
และสั ญ ญาซื้ ออัต ราแลกเปลี่ ยนล่ วงหน้า บริ ษัทไม่ ส ามารถนาเงิ นฝากธนาคารในบัญชี ไปใช้ ได้ตามอัตราที่
กาหนดของอายุสัญญา
บริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่งได้นาเงินฝากประจา ไปค้ าประกันกับธนาคารในการออกหนังสื อค้ าประกัน
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13.

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 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

สัดส่วน
เงินปันผลรับสาหรับ
ความเป็ นเจ้าของ
ทุนชาระแล้ว
ราคาทุน
การด้อยค่า
ราคาทุน-สุทธิ
งวดหกเดือนสิ้นสุด
30
31
30
31
30
31
30
31
30
31
30
30
มิถุนายน ธันวาคม มิถุนายน ธันวาคม มิถุนายน ธันวาคม มิถุนายน ธันวาคม มิถุนายน ธันวาคม มิถุนายน มิถุนายน
2563
2562
2563
2562
2563
2562
2563
2562
2563
2562
2563
2562
(ร้ อยละ) (ร้ อยละ)

51.00

51.00

99.99

99.99

400,000 400,000
75,000

75,000

รวม
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204,000

204,000

-

-

204,000

204,000

25,500

20,400

75,000
279,000

75,000
279,000

-

-

75,000
279,000

75,000
279,000

25,500

20,400

14.

เงินลงทุนในการร่ วมค้ า
เงินลงทุนในการร่ วมค้า ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 มีดงั นี้
หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม
ชื่อบริ ษทั

บริ ษทั เหล็กแผ่นรี ดเย็นไทย
จากัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ

ผลิตและจาหน่าย
เหล็กแผ่นรี ดเย็น

ส่วนแบ่งกาไร
สัดส่วน
(ขาดทุน)สาหรับงวด เงินปันผลรับสาหรับ
ความเป็ นเจ้าของ
ทุนชาระแล้ว
ราคาทุน
ส่วนได้เสี ย
หกเดือนสิ้นสุด
งวดหกเดือนสิ้นสุด
30
31
30
31
30
31
30
31
30
30
30
30
มิถุนายน ธันวาคม มิถุนายน ธันวาคม มิถุนายน ธันวาคม มิถุนายน ธันวาคม มิถุนายน มิถุนายน มิถุนายน มิถุนายน
2563
2562
2563
2562
2563
2562
2563
2562
2563
2562
2563
2562
(ร้ อยละ) (ร้ อยละ)
35.19

35.19 4,816,350 4,816,350 3,817,962 3,817,962 2,586,107 2,628,782 (42,675)

รวม
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23,129

-

-

3,817,962 3,817,962 2,586,107 2,628,782 (42,675) 23,129

-

-

หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ชื่อบริ ษทั

บริ ษทั เหล็กแผ่นรี ดเย็นไทย
จากัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ

ผลิตและจาหน่าย
เหล็กแผ่นรี ดเย็น

สัดส่วน
เงินปันผลรับสาหรับ
ความเป็ นเจ้าของ
ทุนชาระแล้ว
ราคาทุน
การด้อยค่า
ราคาทุน-สุทธิ
งวดหกเดือนสิ้นสุด
30
31
30
31
30
31
30
31
30
30
30
30
มิถุนายน ธันวาคม มิถุนายน ธันวาคม มิถุนายน ธันวาคม มิถุนายน ธันวาคม มิถุนายน มิถุนายน มิถุนายน มิถุนายน
2563
2562
2563
2562
2563
2562
2563
2562
2563
2562
2563
2562
(ร้ อยละ) (ร้ อยละ)
35.19

35.19 4,816,350 4,816,350 3,817,962 3,817,962 1,189,180 1,189,180 2,628,782 2,628,782

-

22,601

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

-

22,601

รวม

บริ ษทั เหล็กแผ่นรี ดเย็นไทย จากัด (มหาชน) ดาเนินธุรกิจในประเทศไทย
บริ ษทั ได้จานาหุ ้นสามัญ จานวน 150,176,007 หุ ้น ในการร่ วมค้ากับบริ ษทั เหล็กแผ่นรี ดเย็นไทย จากัด (มหาชน) ไว้กบั บริ ษทั มารู เบนี -อิโตชู สตีล อินคอร์
เปอเรชัน่ สาหรับวงเงินสิ นเชื่อการค้าที่บริ ษทั มารู เบนี -อิโตชู สตีล อินคอร์เปอเรชัน่ ให้แก่ บริ ษทั สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จากัด ในปี 2559 บริ ษทั ได้รับรู ้
ขาดทุนจากการค้ าประกัน จานวน 513 ล้านบาท ตามหนี้ที่คงค้าง และแสดงประมาณการหนี้สินภายใต้แผนฟื้ นฟูกิจการ
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หนีส้ ิ นที่อาจเกิดขึน้ และภาระผูกพันที่เกี่ยวกับการร่ วมค้ า
30 มิถุนายน 2563
ภาระผูกพั นเกี่ยวกั บการลงทุนของกลุ่มบริ ษัทตามส่ วนได้
เสียที่มีในการร่ วมค้ า
ส่ วนแบ่งในภาระผูกพันของกลุ่มบริ ษทั ในการร่ วมค้า
- จากรายจ่ายฝ่ ายทุน

- จากสัญญาเช่าดาเนินงานที่ยกเลิกไม่ได้
- จากสัญญาซื้อวัตถุดิบและสารเคมี

- จากสัญญาอื่นๆ
- การค้ าประกัน

31 ธันวาคม 2562

28 ล้านบาท
38 ล้านบาท
0.18 ล้านเหรี ยญสหรัฐ 0.32 ล้านเหรี ยญสหรัฐ
และ
56 ล้านเยนญี่ปนุ่ และ
40 ล้านเยนญี่ปนุ่
0.14 ล้านยูโร
1 ล้านบาท
3 ล้านบาท
6.33 ล้านบาท
4.75 ล้านบาท
และ 4.5 ล้านเหรี ยญสหรัฐ และ 7.39 ล้านเหรี ยญ
สหรัฐ
37.7 ล้านบาท
9 ล้านบาท
และ 2.64 ล้านเยนญี่ปุ่น และ 11 ล้านเยนญี่ปนุ่
9.29 ล้านบาท
9.29 ล้านบาท
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15. เงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินลงทุนระยะยาวอื่น ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 มีดงั นี้
หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม
ชื่อบริ ษทั

ลักษณะธุรกิจ

บริ ษทั เหล็กแผ่นเคลือบไทย ผลิตและจาหน่ายเหล็ก
จากัด
แผ่นเคลือบสังกะสี
ด้วยกรรมวิธีทาง
ไฟฟ้าชนิดม้วน

สัดส่วน
เงินปันผลรับสาหรับ
ความเป็ นเจ้าของ
ทุนชาระแล้ว
ราคาทุน
การด้อยค่า
ราคาทุน-สุทธิ
งวดหกเดือนสิ้นสุด
30
31
30
31
30
31
30
31
30
30
30
30
มิถุนายน ธันวาคม มิถุนายน ธันวาคม มิถุนายน ธันวาคม มิถุนายน ธันวาคม มิถุนายน มิถุนายน มิถุนายน มิถุนายน
2563
2562
2563
2562
2563
2562
2563
2562
2563
2562
2563
2562
(ร้ อยละ) (ร้ อยละ)

3.70

3.70

2,206,990 2,206,990

รวม
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294,000
294,000

294,000
294,000

294,000 294,000
294,000 294,000

-

-

-

-

16.

เงินให้ กู้ยืมระยะยาว
รายการเคลื่อนไหวระหว่างงวดสาหรับเงินกูย้ ืมจากบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันมีดงั นี้
หน่วย : พันบาท

เงินต้น

31 ธันวาคม 2562
-

ดอกเบี้ยค้างรับ

-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิ่มขึ้น
ลดลง
30 มิถุนายน 2563
426,759
426,759
4,233

-

4,233

ณ 30 มิถุนายน 2563 มีจานวนเงินให้กู้ 11.36 ล้านปอนด์สเตอร์ลิ่ง โดยมีอตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
40.69 บาทต่อปอนด์สเตอร์ลิ่ง และ ณ วันที่สิ้นงวด 37.58 บาทต่อปอนด์สเตอร์ลิ่ง
เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 บริ ษทั ได้เข้าทาสัญญาให้กยู้ มื เงินกับ Cork Gully LLP ซึ่งเป็ น Receiver ตัว
แทนที่ถูกแต่งตั้งโดยธนาคารเจ้าหนี้ของบริ ษทั สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จากัด (“SSI UK”) เพื่อใช้สิทธิซ้ือ
หุน้ สามัญของ Redcar Bulk Terminal Limited (“RBT”) ซึ่งเป็ นธุรกิจท่าเรื อที่อยูป่ ระเทศอังกฤษ จาก British
Steel Limited (“BSL”) ในสัดส่ วนร้อยละ 50 ของจานวนหุ ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด คิดเป็ นมูลค่า 11.36
ล้านปอนด์สเตอร์ลิง เทียบเท่าเงินบาทจานวน 463 ล้านบาท โดยมีเงื่อนไขให้ Cork Gully LLP ในฐานะ
Receiver ถือหุน้ ที่ซ้ือไว้และใช้หุน้ ดังกล่าวเป็ นหลักประกันเงินกูใ้ ห้บริ ษทั ต่อมาเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์
2563 SSI UK ได้รับโอนหุน้ RBT แล้วมีผลทาให้ SSI UK มีสัดส่ วนการถือหุ ้นใน RBT จากเดิมถือหุน้ ใน
สัดส่ วนร้อยละ 50 เป็ นร้อยละ 100 เงินให้กยู้ มื ดังกล่าว คิดอัตราดอกเบี้ย สเตอริ ง LIBOR เฉลี่ย 3 เดือน +2%
ต่อปี ซึ่งจะครบกาหนดชาระวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2568
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17. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 (ก่อนปรับปรุ ง)
โอนจัดประเภทรายการเป็ นสิ นทรัพย์สิทธิการใช้เนื่องจาก
การนามาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับใหม่มาถือปฏิบตั ิ
(หมายเหตุขอ้ 7)
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 (หลังปรับปรุ ง)
ซื้อเพิ่มระหว่างงวด - ราคาทุน
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับงวด
ตัดจาหน่าย
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

งบการเงินรวม
10,926,465

หน่วย : พันบาท
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
9,711,399

(4,925)

(3,104)

10,921,540
323,233
(285,127)
(1,711)
10,957,935

9,708,295
316,123
(235,843)
(1,711)
9,786,864

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ได้จดจานอง/จานาสิ นทรัพย์จานวนประมาณ 8,810 ล้าน
บาท และ 8,530 ล้านบาท ตามลาดับ (31 ธั นวาคม 2562: 8,950 ล้ านบาท และ 8,664 ล้ านบาท ตามลาดับ)
เป็ นหลักประกันเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเงินกูย้ มื ระยะสั้นและเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน หนังสื อ
ค้ าประกันเพื่อค้ าประกันไฟฟ้า จัดตั้งทาเนี ยบท่าเรื อและโรงพักสิ นค้า ตามที่อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินข้อ 20, 24 และ 29
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18.

สิ นทรัพย์ สิทธิการใช้
รายการเปลี่ ย นแปลงของบัญ ชี สิ น ทรั พ ย์สิ ท ธิ การใช้/สิ ท ธิ ก ารเช่ าส าหรั บ งวดหกเดื อ นสิ้ น สุ ด วัน ที่ 30
มิถุนายน 2563 สรุ ปได้ดงั นี้
หน่วย : พันบาท
งบการเงิน
งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
โอนจัดประเภทรายการเป็ นสิ นทรัพย์สิทธิการใช้เนื่องจาก
การนามาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับใหม่มาถือปฏิบตั ิ
(หมายเหตุขอ้ 7)
รายการปรับปรุ งสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้จากการนามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับที่ 16 มาถือปฏิบตั ิครั้งแรก
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 (หลังปรับปรุ ง)
เพิ่มระหว่างงวด - ราคาทุน
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับงวด
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563
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-

-

4,925

3,104

96,355

75,631

101,280
5,696
(17,362)

78,735
(14,183)

89,614

64,552

19. ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 มีดงั นี้
หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2563
2562
2563
2562
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
4,794
3,635
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
(31,651)
(42,065)
(4,138)
(14,269)
(26,857)
(38,430)
(4,138)
(14,269)
สุ ทธิ
รายการเคลื่อนไหวของสิ นทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหว่างงวด มีดงั นี้
หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม
ณ วันที่
1 มกราคม 2563
สินทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ลูกหนี้การค้า
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสาหรับ
ผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
ยอดขาดทุนสะสมทางภาษียกไป
รวม
หนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
รวม
สุ ทธิ

บันทึกเป็ น (รายจ่าย) / รายได้ใน
กาไรหรื อ กาไรขาดทุน
ณ วันที่
ขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น 30 มิถุนายน 2563

188
4,725

(212)

-

188
4,513

10,949
15,862

491
54
262
595

-

11,440
54
262
16,457

(323)
(49,493)
(4,476)
(54,292)
(38,430)

(128)
10,349
757
10,978
11,573

-

(451)
(39,144)
(3,719)
(43,314)
(26,857)
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หน่วย : พันบาท

ณ วันที่
1 มกราคม 2563
หนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
รวม

(14,269)
(14,269)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
บันทึกเป็ น (รายจ่าย) / รายได้ใน
กาไรหรื อ
กาไรขาดทุน
ณ วันที่
ขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น 30 มิถุนายน 2563
10,131
10,131

-

(4,138)
(4,138)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ สาหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 สรุ ปได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
2563
2562
ภาษีเงินได้ รับรู้ในกาไรหรื อขาดทุน
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับงวด
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
การเปลี่ยนแปลงของผลต่างชัว่ คราว
รวมค่ าใช้ จ่าย(รายได้ )ภาษีเงินได้
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หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

2,495

8,870

-

-

(11,573)
(9,078)

7,818
16,688

(10,131)
(10,131)

3,818
3,818

สิ น ทรั พ ย์ภ าษี เงิ น ได้ร อการตัด บัญ ชี ที่ เกิ ด จากผลแตกต่ างชั่วคราวที่ มิ ไ ด้รั บ รู ้ ในงบการเงิ น ณ วัน ที่ 30
มิถุนายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 มีรายละเอียดดังนี้
หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ

สินทรัพย์ ภาษีเงินได้
- ผลแตกต่างชัว่ คราว
- ยอดขาดทุนยกไป
สุ ทธิ

30 มิถุนายน
2563

31 ธันวาคม
2562

30 มิถุนายน
2563

31 ธันวาคม
2562

8,068,539
598,067
8,666,606

7,919,018
303,712
8,222,730

8,068,539
598,067
8,666,606

7,919,018
303,712
8,222,730

ขาดทุนทางภาษีของบริ ษทั ในประเทศไทยจะสิ้ นอายุในปี 2561 - 2566 ผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หักภาษีที่ยงั ไม่สิ้น
อายุตามกฎหมายเกี่ยวกับภาษีเงินได้ปัจจุบนั นั้น กลุ่มบริ ษทั ยังมิได้รับรู ้รายการดังกล่าวเป็ นสิ นทรัพย์ภาษีเงิน
ได้รอการตัดบัญชี เนื่ องจากยังไม่มีความเป็ นได้ค่อนข้างแน่ ว่ากลุ่มบริ ษทั จะมีกาไรทางภาษี เพียงพอที่จะใช้
ประโยชน์ทางภาษีหรื อมีการกลับรายการผลแตกต่างชัว่ คราวในอนาคต
20.

เงินกู้ยืมระยะสั้ นจากสถาบันการเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 กลุ่มบริ ษทั มีวงเงินสิ นเชื่อซึ่ งยังไม่ได้เบิกใช้เป็ นจานวนเงินรวม 77 ล้านบาท และไม่
มีวงเงินสิ นเชื่อสาหรับบริ ษทั (31 ธันวาคม 2562: สาหรั บกลุ่มบริ ษัทมี 93 ล้ านบาท และไม่ มีวงเงินสิ นเชื่ อ
สาหรั บบริ ษัท)
วงเงินกู้ยืมระยะสั้นของบริ ษทั ท่าเรื อประจวบ จากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยค้ าประกันโดยการจดจานองที่ ดิน
พร้อม สิ่ งปลูกสร้างที่ มีอยู่แล้วและ/หรื อที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของบริ ษทั ย่อย วงเงินเบิกเกินบัญชี ธนาคาร
และเงินกูย้ ืมระยะสั้นของบริ ษทั เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนี ยริ่ ง จากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยค้ าประกันโดยการจานอง
ที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างและการโอนสิ ทธิประโยชน์จากการเอาประกันภัยสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ย่อยดังกล่าว
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21.

เจ้ าหนีก้ ารค้ า
หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
30 มิถุนายน
2563

31 ธันวาคม
2562

30 มิถุนายน
2563

31 ธันวาคม
2562

41,987
3,694,589
3,736,576

402,440
4,746,222
5,148,662

59,954
3,654,695
3,714,649

487,647
4,701,302
5,188,949

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 8)
กิจการอื่นๆ
รวม

สิ นค้ าคงเหลือภายใต้ สัญญาซื้ อขายและการส่ งมอบกรรมสิ ทธิ์ สินค้ าและการบริ หาร (Collateral Management
Agreement)
บริ ษทั ได้ทาสัญญาซื้ อสิ นค้าคงเหลือภายใต้สัญญาซื้ อขายและการส่ งมอบกรรมสิ ทธิ์ สิ นค้าและการบริ หารกับ
บริ ษทั ในประเทศญี่ ปุ่น ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาบริ ษทั จะต้องชาระเงินมัดจาบางส่ วน และจะชาระเงินเต็ม
จานวนเมื่ อมี การเบิ กสิ นค้าจากบริ ษั ทตัวแทนบริ ษ ัทยังคงเหลื อความเสี่ ยงและผลตอบแทนทั้งหมดหรื อ
บางส่ วนที่มีสาระสาคัญเกี่ยวกับสิ นค้าที่อยูภ่ ายใต้สัญญาดังกล่าว สิ นค้าคงเหลือจะถูกเก็บรักษา บริ หารจัดการ
ภายใต้การดูแลของบริ ษทั ตัวแทนที่ได้รับมอบหมายหน้าที่จากบริ ษทั ผูข้ าย บริ ษทั บันทึกรายการซื้ อในบัญชี
สิ นค้าคงเหลือภายใต้สัญญาซื้ อขายและการส่ งมอบกรรมสิ ทธิ์ สิ นค้าและการบริ หาร และเจ้าหนี้ การค้าภายใต้
สัญญาซื้อขายและการส่ งมอบกรรมสิ ทธิ์สินค้าและการบริ หารแสดงไว้ในงบแสดงฐานะการเงิน
22. หนีส้ ิ นตามสั ญญาเช่ า

จานวนเงินขั้นต่าที่จะต้องจ่าย
หัก ดอกเบี้ยรอตัดบัญชี
มูลค่าปัจจุบนั ของจานวนเงินขั้นต่าที่จะต้องจ่าย
หัก ส่ วนที่ครบกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
หนี้สินตามสัญญาเช่าส่ วนที่ครบกาหนด
ชาระเกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

งบการเงินรวม
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2563
2562
97,305
4,438
(8,263)
(303)
89,042
4,135
(33,291)
(2,332)
55,751
50

1,803

หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2563
2562
68,361
1,393
(4,447)
(64)
63,914
1,329
(25,812)
(649)
38,102

680

บริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่ งได้ทาสัญญาขายและเช่ากลับคืนสาหรับเครื่ องจักรและอุปกรณ์ จานวนเงินรวม 58.9 ล้าน
บาท โดยมีสัญญาเช่า 5 ปี เครื่ องจักรและอุปกรณ์ภายใต้สัญญาขายและเช่ากลับคืนทั้งหมด ณ วันที่ 30
มิถุนายน 2563 ไม่มีมูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ปี 2562 จานวน 1.5 ล้านบาท)

23.

กลุ่มบริ ษทั ได้เข้าทาสัญญาเช่าที่ดิน พื้นที่อาคาร และยานพาหนะ เพื่อใช้ในการดาเนิ นงานของกิจการ อายุ
ของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 3 ถึง 5 ปี
ประมาณการหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์ พนักงาน
รายการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปั จจุบนั ของประมาณการหนี้ สินสาหรับผลประโยชน์พนักงานสาหรับงวดหก
เดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ดังนี้
หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะ
งบการเงินรวม
กิจการ
ประมาณการหนี้สินสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
360,919
306,174
รับรู้ในกาไรขาดทุน
ต้นทุนบริ การปัจจุบนั และดอกเบี้ย
17,155
14,590
อื่นๆ
ผลประโยชน์จ่ายโดยโครงการ
(796)
(685)
ประมาณการหนีส้ ิ นสาหรับผลประโยชน์ พนักงาน
377,278
320,079
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานสาหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 รับรู ้ใน
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ มีดงั นี้
หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะ
งบการเงินรวม
กิจการ
ต้นทุนขาย
ต้นทุนในการจัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
รวม

12,329
697
4,129
17,155

51

10,371
621
3,598
14,590

24.

ภาระหนีส้ ิ นภายใต้ แผนฟื้ นฟูกิจการและความคืบหน้ าการดาเนินการตามแผน

24.1 ภาระหนีส้ ิ นภายใต้ แผนฟื้ นฟู
บริ ษทั บันทึกภาระหนี้สินภายใต้แผนฟื้ นฟูดว้ ยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 แสดงดังนี้

งบการเงินรวม
หนี้สินภายใต้แผนฟื้ นฟูส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
หนี้สินภายใต้แผนฟื้ นฟูส่วนที่ถึงกาหนดชาระเกินหนึ่ งปี
รวม

131,412
29,414,448
29,545,860

หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะ
กิจการ
131,412
29,422,439
29,553,851

รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชี ภาระหนี้ สินภายใต้แผนฟื้ นฟูที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมสาหรับงวดหกเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 มีดงั นี้

งบการเงินรวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ปรับปรุ งให้เป็ นมูลค่ายุติธรรมจากการนา
TFRS 9 มาถือปฏิบตั ิ (หมายเหตุขอ้ 7)
ยอดคงเหลือตามมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
รับรู ้ดอกเบี้ยจ่ายตามอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง
จ่ายชาระ
การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม
ยอดคงเหลือตามมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563
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หน่วย : พันบาท
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ

56,993,174

57,001,165

(26,384,253)

(26,384,253)

30,608,921
909,030
(340,562)
(1,631,529)

30,616,912
909,030
(340,562)
(1,631,529)

29,545,860

29,553,851

รายการเคลื่อนไหวภาระหนี้ตามแผนฟื้ นฟูกิจการ (ครั้งที่1)
หน่วย : พันบาท
ภาระหนี้ตามแผนสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
เงินต้ น
กลุ่ม

เงินต้ นคงเหลือ

ดอกเบีย้

จ่ ายชาระ

ณ 31 ธันวาคม

เงินต้ นคงเหลือ

ดอกเบีย้ ค้ างจ่ าย

ดอกเบีย้ ค้ างจ่ าย

ดอกเบีย้

ณ 31 ธันวาคม

คงเหลือ

2561

จ่ายตามแผน

จ่ายจริ ง

จ่ ายจริง

2562

ณ 31 ธันวาคม 2561

1

6,703,591

(812,991)

(812,991)

5,890,600

1,552,035

393,797

(31,834)

1,913,998

2

12,007,431

(209,127)

(209,127)

11,798,304

3,212,899

119,772

(11,977)

3,320,694

3

3,733,341

(65,157)

(65,157)

3,668,184

819,981

37,239

(3,724)

853,496

4

24,240,094

(469,745)

(469,745)

23,770,349

3,091,292

230,800

(23,081)

3,299,011

5

1,522,509

(26,517)

(26,517)

1,495,992

270,607

15,187

(1,519)

284,275

6

104,046

(34,682)

(34,682)

69,364

-

-

-

-

7

7,991

-

-

7,991

-

-

-

-

12

10,477

(80)

(80)

10,397

-

-

-

-

48,329,480

(1,618,299)

(1,618,299)

46,711,181

8,946,814

796,795

(72,135)

9,671,474

ตามแผน

คงเหลือ
ณ 31 ธันวาคม 2562

ยอดคงเหลือ
ณ 31 ธันวาคม 2562

หน่วย : พันบาท
ภาระหนี้ตามแผนสาหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2563
เงินต้ น
กลุ่ม

เงินต้ นคงเหลือ
ณ 31 ธันวาคม

ดอกเบีย้

จ่ ายชาระ

เงินต้ นคงเหลือ

ดอกเบีย้ ค้ างจ่ าย

ณ 30 มิถุนายน

คงเหลือ
ณ 31 ธันวาคม 2562

ดอกเบีย้ ค้ างจ่ าย

ดอกเบีย้

จ่ ายจริง

ตามแผน

คงเหลือ

2562

จ่ายตามแผน

จ่ายจริ ง

2563

1

5,890,600

(406,495)

(135,498)

5,755,102

1,913,998

179,362

(14,513)

2,078,847

2

11,798,304

(124,654)

(41,551)

11,756,753

3,320,694

58,997

(5,884)

3,373,807

3

3,668,184

(38,838)

(12,946)

3,655,238

853,496

18,343

(1,829)

870,010

4

22,085,131

(279,999)

(93,333)

21,991,798

3,299,011

116,455

(11,603)

3,403,863

5

1,495,992

(15,806)

(5,269)

1,490,723

284,275

7,481

(746)

291,010

6

69,364

(17,341)

(5,780)

63,584

-

-

-

-

7

7,991

-

-

7,991

-

-

-

-

12

10,397

(40)

(13)

10,384

-

-

-

-

45,025,963

(883,173)

(294,390)

44,731,573

9,671,474

380,638

(34,575)

10,017,537

ณ 30 มิถุนายน 2563

ยอดคงเหลือ
ณ 30 มิถุนายน 2563

53

24.2 แผนฟื้ นฟูกิจการ และความคืบหน้ าการดาเนินการตามแผนฟื้ นฟู
เมื่ อ วัน ที่ 1 ตุ ลาคม 2558 คณะกรรมการบริ ษ ัท ได้อ นุ มัติ ใ ห้ บ ริ ษ ัท ยื่น ค าร้ อ งเพื่ อขอฟื้ นฟู กิ จการต่ อ ศาล
ล้มละลายกลาง ต่อมาวันที่ 10 มีนาคม 2559 ศาลล้มละลายกลางได้มีคาสั่งให้บริ ษทั ฟื้ นฟูกิจการและตั้งบริ ษทั
เป็ นผูท้ าแผนฟื้ นฟูกิจการ (“ผูท้ าแผน”) โดยได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559
ณ วันที่ 15 กันยายน 2559 เจ้าพนักงานพิ ทกั ษ์ทรั พ ย์ได้จัดประชุ มเจ้าหนี้ เพื่ อพิ จารณาแผน และที่ ประชุ ม
เจ้าหนี้ ได้มีมติพิเศษยอมรับแผนฟื้ นฟูกิจการ (“แผน”) และมีมติต้ งั เจ้าหนี้จานวน 3 รายประกอบด้วย ธนาคาร
ไทยพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน), ธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน) และธนาคารทิ สโก้ จากัด (มหาชน) เป็ น
กรรมการเจ้าหนี้
ณ วัน ที่ 15 ธั น วาคม 2559 ศาลล้ม ละลายกลางได้มี ค าสั่ ง เห็ น ชอบด้ว ยแผนฟื้ นฟู กิ จ การฉบับ ลงวัน ที่
14 กรกฎาคม 2559 (แก้ไขแผนฉบับที่ 1 เพิ่มเติม โดยที่ประชุมเจ้าหนี้ เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559) (แผนฉบับ
ที่ 1) ซึ่งแผนกาหนดให้บริ ษทั เป็ นผูบ้ ริ หารแผน
ต่ อ มาบริ ษ ัท หยุด ช าระหนี้ เงิ น ต้น ตามแผนตั้งแต่ เดื อ นมี น าคม 2563 (โดยดอกเบี้ ย ตามแผนยังคงช าระ
ตามปกติ) และบริ ษทั ได้ยนื่ คาร้องขอแก้ไขแผน เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 ต่อเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์
ต่อมาเมื่ อ วันที่ 18 มิ ถุนายน 2563 เจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ได้จดั ประชุมเจ้าหนี้ และที่ประชุ มเจ้าหนี้ ส่วน
ใหญ่ ได้มีมติ เห็ นชอบด้วยคาร้ องขอแก้ไขแผน (แผนฟื้ นฟูกิจการ ฉบับลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 แก้ไข
เพิ่มเติมโดยที่ประชุมเจ้าหนี้ เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563) (“แผนฉบับ ที่ 2”) โดยปั จจุบนั อยู่ระหว่างรอความ
เห็นชอบจากศาลล้มละลายกลาง
สาระสาคัญของแผนฟื้ นฟูกิจการครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 มีดงั นี้
1. การจัดกลุ่มเจ้ าหนี้
ในแผนฟื้ นฟูกิจการได้จดั แบ่งกลุ่มเจ้าหนี้ ที่ยื่นคาร้องขอรับชาระหนี้ ออกเป็ นกลุ่มรวม 13 กลุ่ม แบ่งเป็ น
ภาระหนี้ เงินบาทจานวน 33,849.9 ล้านบาท และเป็ นเงินตราต่างประเทศสกุลเงินเหรี ยญสหรัฐจานวน
990.9 ล้านเหรี ยญสหรั ฐ สกุลเงิ นปอนด์ส เตอร์ ลิงจานวน 4.6 ล้านปอนด์ส เตอร์ ลิง และสกุ ลเงิ น ยูโ ร
จานวน 0.1 ล้านยูโร (คิดคานวณเป็ นสกุลเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ศาลมีคาสั่งให้ฟ้ื นฟู
กิจการ วันที่ 10 มีนาคม 2559 ซึ่ งในวันดังกล่าวอัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรี ยญสหรัฐ เท่ากับ 35.4546 บาท 1
ปอนด์สเตอร์ ลิง เท่ากับ 50.5173 บาท และ 1 ยูโร เท่ากับ 39.0923 บาท รวมเป็ นจานวน 69,220.2 ล้าน
บาท) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
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เจ้ าหนี้
กลุ่มที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

กลุ่มเจ้ าหนี้
เจ้าหนี้มีประกัน
เจ้าหนี้สถาบันการเงิน ในภาระหนี้ส่วนที่เกินกว่า
มูลค่าหลักประกัน
เจ้าหนี้สถาบันการเงินซึ่ งเป็ นเจ้าหนี้ร่วมตาม
สัญญาปรับโครงสร้างหนี้
เจ้าหนี้ภาระค้ าประกันการชาระหนี้เงินกู้
เจ้าหนี้ผจู ้ าหน่ายวัตถุดิบหลัก
เจ้าหนี้หน่วยงานราชการและภาครัฐ
เจ้าหนี้ที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้ตามสัญญาค้ าประกันร่ วม
เจ้าหนี้ภาระค้ าประกันความเสี ยหายในอนาคต
เจ้าหนี้ค่าปรับและ/หรื อค่าเสี ยหายจากการไม่
ปฏิบตั ิตามสัญญา
เจ้าหนี้ค่าธรรมเนียมในการให้บริ การตามสัญญา
ว่าจ้างที่ปรึ กษา
เจ้าหนี้ผอู ้ อกหนังสื อค้ าประกัน
รวม

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

526,228

4,494,835

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

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

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

1,927,893

21,251

1,949,144

105,562
63,924,365

925
5,295,829

106,487
69,220,194

หมายเหตุ : เจ้าหนี้ ทุกรายที่ยื่นขอรับชาระหนี้ ในการฟื้ นฟูกิจการต่อเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์จะได้รับ
ชาระหนี้ ตามแผนนี้ ภายใต้ขอ้ กาหนดและเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในแผนก็ต่อเมื่อเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์
หรื อศาลล้มละลาย หรื อศาลฎีกา (แล้วแต่กรณี ) มีคาสั่งถึงที่สุดให้ได้รับชาระหนี้
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2.

การปรับโครงสร้ างทุน
ณ วันที่ศาลมี คาสั่งให้ฟ้ื นฟูกิจการ บริ ษทั มี ทุนจดทะเบี ยนจานวน 50,263.7 ล้านบาท แบ่งออกเป็ นหุ ้น
สามัญจานวน 50,263.7 ล้านหุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยเป็ นทุนชาระแล้วจานวน 32,166.3 ล้าน
บาท และเป็ นทุ น ที่ ยงั มิ ไ ด้เรี ย กช าระจานวน 18,097.4 ล้านบาท ซึ่ งผู ้บริ ห ารแผนจะด าเนิ น การปรั บ
โครงสร้างทุนดังกล่าวตามลาดับ ดังนี้
2.1 การลดทุนจดทะเบียนที่ยังมิได้ จัดสรร
ภายใน 90 วันนับจากวันที่ ศ าลมี คาสั่งเห็ นชอบด้วยแผน ดาเนิ นการลดทุ นจดทะเบี ยนที่ ยงั มิ ไ ด้
จัดสรรของบริ ษทั โดยวิธีการลดหุ ้นที่ยงั ไม่ได้เรี ยกชาระจานวน 18,097.4 ล้านหุ ้น จะทาให้บริ ษทั มี
ทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้วจานวน 32,166.3 ล้านบาท แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญจานวน 32,166.3
ล้านหุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ได้ยื่นคาร้องต่อศาลล้มละลายกลางขอแก้ไขหนังสื อบริ คณฑ์สนธิ
ของบริ ษทั สาหรับการลดทุนจดทะเบียนโดยการยกเลิกหุ ้นที่ยงั ไม่ได้ออกจาหน่าย และเมื่อวันที่ 22
กุมภาพันธ์ 2560 ศาลได้มีคาสั่งอนุญาตให้บริ ษทั แก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิ เป็ นการยกเลิกหุน้ ที่ยงั
ไม่ ไ ด้อ อกจ าหน่ า ย 18,097,401,000 หุ ้ น มู ล ค่ า ที่ ต ราไว้หุ้ น ละ 1 บาท การลดทุ น ท าให้ ทุ น จด
ทะเบียนของบริ ษทั ลดลงจาก 50,263.7 ล้านบาท เป็ น 32,166.3 ล้านบาท บริ ษทั ได้จดทะเบียนลด
ทุนกับกระทรวงพาณิ ชย์แล้วเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560
2.2 การลดทุนจดทะเบียนโดยการลดจานวนหุ้น
ภายใน 90 วันนับจากวันที่ศาลมีคาสั่งเห็นชอบด้วยแผน ดาเนิ นการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จาก
ทุนจดทะเบียน 32,166.3 ล้านบาท เป็ นทุนจดทะเบียนจานวนประมาณ 1,109 ล้านบาท โดยการลด
จานวนหุ ้นสามัญของบริ ษัทในสั ด ส่ วนจานวนหุ ้นของผูถ้ ื อหุ ้นเดิ มประมาณ 29 หุ ้น เป็ น 1 หุ ้ น
ภายหลังการดาเนิ นการดังกล่าว บริ ษทั จะมีทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้วจานวนประมาณ 1,109
ล้านบาท แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญจานวนประมาณ 1,109 ล้านหุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท
เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 บริ ษทั ได้ยื่นคาร้องต่อศาลล้มละลายกลางขอแก้ไขหนังสื อบริ คณฑ์สนธิ
ของบริ ษทั สาหรับการลดทุนโดยการลดจานวนหุ ้นของบริ ษทั และเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 ศาล
ได้มีคาสั่งอนุ ญาตให้บริ ษทั แก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิ เป็ นการลดหุ ้นสามัญ 31,053,243,844 หุ ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท การลดทุนทาให้ทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ลดลงจาก 32,166.3 ล้านบาท
เป็ น 1,113.0 ล้านบาท บริ ษทั ได้จดทะเบียนลดทุนกับกระทรวงพาณิ ชย์แล้วเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม
2560
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2.3 การเพิม่ ทุนจดทะเบียนเพือ่ ทาการแปลงหนี้เป็ นทุน ครั้งที่ 1
ภายใน 90 วันนับจากวันที่ศาลมีคาสั่งเห็นชอบด้วยแผน ดาเนิ นการเพิ่มทุนจดทะเบียนและเพิ่มทุน
ชาระแล้วของบริ ษทั อีกจานวน 10,000 ล้านบาทโดยการออกหุ ้นสามัญเพิ่มทุนอี กจานวน 10,000
ล้านหุ ้น เพื่อรองรับการแปลงหนี้เป็ นทุนให้กบั เจ้าหนี้กลุ่มที่ 2 และ/หรื อกลุ่มที่ 3 และ/หรื อกลุ่มที่ 4
ตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในแผน ในราคาแปลงหนี้ เป็ นทุนหุ ้นละ 0.05 บาท ต่อ 1 หุ ้น ภายหลังการ
ดาเนิ นการดังกล่าว บริ ษทั จะมีทุนจดทะเบียนจานวนประมาณ 11,109 ล้านบาท แบ่งเป็ นหุ ้นสามัญ
ที่ อ อกและเรี ย กช าระแล้วจ านวนประมาณ 11,109 ล้า นหุ ้ น มู ล ค่ าที่ ต ราไว้หุ้ น ละ 1 บาท ทั้งนี้
สามารถขยายระยะเวลาในการดาเนิ นการลดทุนจดทะเบียนที่ยงั มิได้จดั สรร ลดทุนจดทะเบียนโดย
ลดจานวนหุ ้น และเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อทาการแปลงหนี้ เป็ นทุน ครั้งที่ 1 ดังกล่าวข้างต้นออกไป
ได้อีกไม่เกิน 90 วัน
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 บริ ษทั ยื่นคาร้องต่อศาลล้มละลายกลางขอแก้ไขหนังสื อบริ คณฑ์สนธิ
ของบริ ษ ัทส าหรั บการเพิ่ มทุ นจดทะเบี ยนเพื่ อทาการแปลงหนี้ เป็ นทุ นครั้ งที่ 1 และเมื่ อวันที่ 21
กัน ยายน 2560 ศาลได้มีค าสั่ งอนุ ญ าตให้ บ ริ ษ ัท แก้ไขหนังสื อบริ ค ณห์ ส นธิ เป็ นการเพิ่ มทุ น จด
ทะเบี ยน10,000,000,000 หุ ้ น มู ลค่ าที่ ตราไว้หุ้นละ 1 บาท การเพิ่ มทุ น ทาให้ทุน จดทะเบี ย นของ
บริ ษ ัท เพิ่ ม ขึ้ น จาก 1,113.0 ล้า นบาท เป็ น 11,113.0 ล้า นบาท บริ ษ ัท ได้จ ดทะเบี ย นเพิ่ ม ทุ น กับ
กระทรวงพาณิ ชย์แล้วเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560
บริ ษทั ได้ทาการแปลงหนี้ เป็ นทุนครั้งที่ 1 ตามที่ กาหนดไว้ในแผนฟื้ นฟูกิจการให้กบั เจ้าหนี้ โดย
ออกหุ ้นสามัญใหม่จานวน 10,000,000,000 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้กบั เจ้าหนี้ ที่แสดง
ความประสงค์จานวน 4 ราย ในราคาหุ ้นละ 0.05 บาท เป็ นจานวนเงิน 500 ล้านบาท และบริ ษทั ได้
ยืน่ แก้ไขหนังสื อบริ คณฑ์สนธิของบริ ษทั แล้ว เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561
2.4 การเพิม่ ทุนจดทะเบียนเพือ่ ทาการแปลงหนี้เป็ นทุน ครั้งที่ 2
ภายหลังจากดาเนิ นการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อทาการแปลงหนี้เป็ นทุน ครั้งที่ 1 แล้วเสร็ จ ในกรณี ที่
เจ้าหนี้ ที่อาจได้รับการแปลงหนี้ เป็ นทุนครั้ งที่ 2 จะได้รับชาระหนี้ ด้วยหุ ้นสามัญ ของบริ ษทั ตาม
เงื่อนไขที่กาหนดไว้ในแผน ผูบ้ ริ หารแผนมีหน้าที่ดาเนิ นการเพิ่มทุนจดทะเบียนและเพิ่มทุนชาระ
แล้วของบริ ษทั โดยการออกหุ ้นสามัญเพิ่มทุน มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทในจานวนที่เพียงพอ เพื่อ
รองรับการแปลงหนี้เป็ นทุนให้กบั เจ้าหนี้ที่อาจได้รับการแปลงหนี้เป็ นทุนครั้งที่ 2 ทุกราย โดยให้ใช้
ราคาแปลงหนี้ เป็ นทุนที่ราคาตลาดต่อหุ ้น (ราคาตลาดในวันที่เจ้าหนี้ ได้แจ้งความประสงค์เสนอขอ
แปลงหนี้ เป็ นทุนดังกล่าว กรณี ไม่มีราคาตลาดให้ใช้ราคาแปลงหนี้ เป็ นทุนที่ 0.05 บาท ต่อหุ ้น) ใน
การจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อชาระหนี้ ให้แก่เจ้าหนี้ ดงั กล่าวข้างต้น บริ ษทั สามารถพิจารณาจด
ทะเบียนเพิ่มทุนชาระแล้วดังกล่าวภายในครั้งเดียวหรื อหลายครั้ง
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2.5 การเพิม่ ทุนจดทะเบียนเพือ่ ทาการแปลงหนี้เป็ นทุนให้ กับเจ้ าหนี้กลุ่มที่ 7 กลุ่มที่ 9 และกลุ่มที่ 12
ภายใต้หลักการชาระหนี้ ของเจ้าหนี้ ตามแผนนี้ ผูบ้ ริ หารแผนมีหน้าที่ดาเนิ นการเพิ่มทุนจดทะเบียน
และเพิ่มทุนชาระแล้วของบริ ษทั โดยการออกหุ ้นสามัญเพิ่มทุน มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อ
รองรับการแปลงหนี้ เป็ นทุนให้กบั เจ้าหนี้ กลุ่มที่ 7 กลุ่มที่ 9 และกลุ่มที่ 12 ของแผน ในราคาแปลง
หนี้ เป็ นทุนหุ ้นละ 0.05 บาท ต่อ 1 หุ ้น ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในแผน ในการจัดสรรหุ ้นสามัญ
เพิ่มทุนเพื่อชาระหนี้ ให้แก่เจ้าหนี้ ดงั กล่าวข้างต้น บริ ษทั สามารถพิจารณาจดทะเบียนเพิ่มทุนชาระ
แล้วดังกล่าวภายในครั้งเดียวหรื อหลายครั้ง
3. การชาระหนีต้ ามกลุ่มของเจ้ าหนี้
3.1 เจ้ าหนี้กลุ่มที่ 1 (เจ้ าหนี้มีประกัน)
3.1.1 ภาระหนี้ เงินต้นคงค้างจานวน 9,780.6 ล้านบาท จะได้รับชาระจากกระแสเงินสดเพื่อการชาระหนี้
และ/หรื อ กระแสเงินสดส่ วนเกิน โดยเจ้าหนี้จะได้รับการผ่อนชาระหนี้ดงั กล่าวเป็ นรายเดือน รวม
144 เดือน (เริ่ มนับเดือนถัดจากเดือนที่ศาลมีคาสั่งเห็นชอบด้วยแผนเป็ นเดือนที่ 1)
3.1.2 (ก) นับถัดจากวันที่ศาลมีคาสั่งให้ฟ้ื นฟูกิจการจนถึงวันที่ศาลมีคาสั่งเห็นชอบด้วยแผน เจ้าหนี้กลุ่ม
ที่ 1 จะได้รับดอกเบี้ยระหว่างกาลจากเงินต้นคงค้างดังกล่าว ในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยให้ต้ งั พัก
ไว้เพื่อรอการชาระในเดือนที่ 144
(ข) นับถัดจากวันที่ ศาลมีคาสั่งเห็นชอบด้วยแผนเป็ นต้นไป จนกว่าจะได้รับชาระหนี้ ครบถ้วน
เจ้าหนี้กลุ่มที่ 1 จะได้รับดอกเบี้ยใหม่จากเงินต้นคงค้างดังกล่าว ในอัตรา MLR ต่อปี โดยเจ้าหนี้จะ
ได้รับชาระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 0.5 ต่อปี สาหรับดอกเบี้ยตั้งพักซึ่ งเป็ นส่ วนต่างของดอกเบี้ย
ใหม่และดอกเบี้ยที่ชาระจริ งให้รอการชาระในเดือนที่ 144
3.1.3 ในกรณี ที่ บริ ษ ัทได้ทาการแปลงหนี้ เป็ นทุ นครั้ งที่ 2 ให้ กับเจ้าหนี้ เจ้าหนี้ กลุ่มนี้ จะได้รับ ช าระ
ดอกเบี้ ย นับ ถัด จากวัน ที่ มีการแปลงหนี้ เป็ นทุ น ครั้ งที่ 2 เป็ นต้น ไป จนกว่า จะได้รั บ ช าระหนี้
ครบถ้วน ในอัตรา MLR ต่อปี
3.1.4 เมื่อเจ้าหนี้ กลุ่มที่ 1 ได้รับชาระหนี้ เงินต้นครบถ้วนตามที่กาหนดไว้ในแผน รวมถึงกรณี ที่เจ้าหนี้
ได้รับช าระหนี้ ก่ อ นกาหนดทั้งจานวน หรื อบริ ษ ัท ได้ทาการแปลงหนี้ เป็ นทุ น ครั้ งที่ 2 ให้ กับ
เจ้าหนี้ ที่ อ าจได้รั บ การแปลงหนี้ เป็ นทุ น ครั้ งที่ 2 แล้ว เจ้า หนี้ กลุ่ ม นี้ ตกลงจะลดหนี้ ดอกเบี้ ย
ระหว่างกาลและดอกเบี้ยตั้งพักในอัตราร้อยละ 50 ของดอกเบี้ยระหว่างกาลและดอกเบี้ยตั้งพัก
ดังกล่าว
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3.1.5 สาหรับดอกเบี้ยคงค้างจานวน 8.8 ล้านบาท ดอกเบี้ยระหว่างกาลส่ วนที่เหลือ และดอกเบี้ยตั้งพัก
ส่ วนที่เหลือจากข้อ 3.1.4 เจ้าหนี้ กลุ่มที่ 1 จะได้รับชาระคืนในเดือนที่ 144 เว้นแต่ ในกรณี ที่บริ ษทั
ได้ช าระคืนหนี้ เงิ นต้นให้เจ้าหนี้ กลุ่มที่ 2 กลุ่ มที่ 3 กลุ่ มที่ 4 และกลุ่ มที่ 5 ครบถ้วนแล้วในปี ใด
บริ ษทั จะชาระหนี้ ดอกเบี้ยคงค้าง ดอกเบี้ยระหว่างกาลส่ วนที่เหลือ และดอกเบี้ยตั้งพักส่ วนที่เหลือ
ให้เจ้าหนี้กลุ่มที่ 1 ภายในปี ดังกล่าว
3.1.6 นอกจากนี้ ในระหว่างการชาระหนี้ ตามแผน เจ้าหนี้ กลุ่มที่ 1 ซึ่ งมีหุ้นที่เป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของบริ ษทั
เป็ นหลักประกัน สามารถเลือกรับชาระหนี้ ดว้ ยวิธีการโอนหุ ้นชาระหนี้ เงินต้นคงค้างและดอกเบี้ย
คงค้างทั้งจานวนได้ โดยเจ้าหนี้รายดังกล่าวยินยอมลดหนี้ ดอกเบี้ยระหว่างกาล และดอกเบี้ยตั้งพัก
ทั้งจานวนให้ทนั ทีในวันที่ได้ทาการโอนหุน้ ชาระหนี้ให้กบั เจ้าหนี้แล้ว
แผนฉบับที่ 2
เนื่องจากเจ้าหนี้ในกลุ่มนี้ได้รับชาระหนี้แล้วบางส่ วน ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เจ้าหนี้ กลุ่มที่ 1 มีภาระ
หนี้เงินต้นคงค้างคงเหลือจานวน 5,755.1 ล้านบาท ดังนั้นสาระของข้อ 3.1.1 ข้างต้น ปรับปรุ งเป็ น
“3.1.1 ภาระหนี้เงินต้นคงค้างจานวน 5,755.1 ล้านบาท จะได้รับชาระจากกระแสเงินสดเพื่อการชาระหนี้
และ/หรื อ กระแสเงินสดส่ วนเกิน โดยเจ้าหนี้ จะได้รับการผ่อนชาระหนี้ ดงั กล่าวเป็ นรายเดือน เริ่ ม
ชาระหนี้เดือนแรกภายในวันทาการสุ ดท้ายของเดือนมีนาคม 2564 รวม 118 งวด”
3.2

เจ้ าหนีก้ ลุ่มที่ 2, 3, 4 และ 5

3.2.1 เจ้าหนี้ กลุ่มที่ 2 (เจ้าหนี้ สถาบันการเงิน ในภาระหนี้ ส่วนที่ เกินกว่ามูลค่าหลักประกัน) ภาระหนี้
เงินต้นคงค้างจานวน 2,319.2 ล้านบาท จะได้รับชาระจากกระแสเงินสดเพื่อการชาระหนี้ และ/
หรื อ กระแสเงินสดส่ วนเกิน โดยเจ้าหนี้ จะได้รับการผ่อนชาระหนี้ เงินต้นดังกล่าวเป็ นรายเดือน
รวม 144 เดือน (เริ่ มนับเดือนถัดจากเดือนที่ศาลมีคาสั่งเห็นชอบด้วยแผนเป็ นเดือนที่ 1) และหนี้
เงินต้นคงค้างจานวน 10,149.1 ล้านบาท จะได้รับชาระภายในเดื อนที่ 144 จากเงินเพิ่มทุนและ
หรื อเงินกูใ้ หม่ (Refinance) และหรื อกระแสเงินสดส่ วนเกิน
3.2.2 เจ้าหนี้ กลุ่มที่ 3 (เจ้าหนี้สถาบันการเงินซึ่งเป็ นเจ้าหนี้ ร่วมตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้) ภาระหนี้
เงินต้นคงค้างจานวน 722.6 ล้านบาท จะได้รับชาระจากกระแสเงินสดเพื่อการชาระหนี้ และ/หรื อ
กระแสเงินสดส่ วนเกิน โดยเจ้าหนี้ จะได้รับการผ่อนชาระหนี้ เงินต้นดังกล่าวเป็ นรายเดือน รวม
144 เดือน (เริ่ มนับเดือนถัดจากเดือนที่ศาลมีคาสั่งเห็นชอบด้วยแผนเป็ นเดือนที่ 1) และหนี้เงินต้น
คงค้างจานวน 3,246.0 ล้านบาท จะได้รับชาระภายในเดือนที่ 144 จากเงินเพิ่มทุนและหรื อเงินกู้
ใหม่ (Refinance) และหรื อกระแสเงินสดส่ วนเกิน
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3.2.3 เจ้าหนี้ กลุ่มที่ 4 (เจ้าหนี้ ภาระค้ าประกันการชาระหนี้ เงินกู)้ ภาระหนี้ เงินต้นคงค้างจานวน 5,209.4
ล้านบาท จะได้รับชาระจากกระแสเงินสดเพื่อการชาระหนี้ และ/หรื อ กระแสเงินสดส่ วนเกิน โดย
เจ้าหนี้ จะได้รับการผ่อนชาระหนี้ เงินต้นดังกล่าวเป็ นรายเดือน รวม 144 เดื อน (เริ่ มนับเดือนถัด
จากเดื อนที่ ศาลมีคาสั่งเห็ นชอบด้วยแผนเป็ นเดื อนที่ 1) และหนี้ เงิ นต้นคงค้างจานวน 22,796.9
ล้านบาท จะได้รับชาระภายในเดือนที่ 144 จากเงิน เพิ่มทุนและหรื อเงินกูใ้ หม่ (Refinance) และ/
หรื อกระแสเงินสดส่ วนเกิน
3.2.4 เจ้าหนี้ กลุ่มที่ 5 (เจ้าหนี้ ผูจ้ าหน่ ายวัตถุดิบหลัก)ภาระหนี้ เงินต้นคงค้างจานวน 291.7 ล้านบาท จะ
ได้รับชาระจากกระแสเงิน สดเพื่อการชาระหนี้ และ/หรื อ กระแสเงินสดส่ วนเกิน โดยเจ้าหนี้ จะ
ได้รับการผ่อนชาระหนี้ เงินต้นดังกล่าวเป็ นรายเดือน รวม 144 เดือน (เริ่ มนับเดือนถัดจากเดือนที่
ศาลมี คาสั่งเห็ นชอบด้วยแผนเป็ นเดื อนที่ 1) และหนี้ เงินต้นคงค้างจานวน 1,300.3 ล้านบาท จะ
ได้รับชาระภายในเดือ นที่ 144 จากเงินเพิ่มทุนและ/หรื อเงินกูใ้ หม่ (Refinance) และ/หรื อกระแส
เงินสดส่ วนเกิน ทั้งนี้ หากเจ้าหนี้ กลุ่มที่ 5 มี ภาระหนี้ คา้ งชาระอยู่กบั บริ ษทั ให้ผูบ้ ริ หารแผนหัก
กลบลบหนี้กบั จานวนหนี้ดงั กล่าวก่อนทาการชาระหนี้
3.2.5 นับถัดจากวันที่ศาลมีคาสั่งให้ฟ้ื นฟูกิจการจนถึงวันที่ศาลมีคาสั่งเห็นชอบด้วยแผน เจ้าหนี้ กลุ่ม ที่
2, 3, 4 และ 5 จะได้รับดอกเบี้ยระหว่างกาลจากเงินต้นคงค้างดังกล่าว โดยดอกเบี้ยดังกล่าว ให้ต้ งั
พักไว้เพื่อรอการชาระในเดือนที่ 144 และนับถัดจากวันที่ศาลมีคาสั่งเห็นชอบด้วยแผนเป็ นต้นไป
จนกว่าจะได้รับชาระหนี้ ครบถ้วน เจ้าหนี้ กลุ่มที่ 2, 3, 4 และ 5 จะได้รับดอกเบี้ย ใหม่จากเงินต้น
คงค้างดังกล่าว ดังนี้
เดือนที่ 1 – เดือนที่ 60 ร้อยละ 1.00 ต่อปี
เดือนที่ 61 – เดือนที่ 84 ร้อยละ 1.75 ต่อปี
เดือนที่ 85 – เดือนที่ 96 ร้อยละ 2.00 ต่อปี
เดือนที่ 97 – เดือนที่ 108 ร้อยละ 2.25 ต่อปี
เดือนที่ 109 – เดือนที่ 120 ร้อยละ 2.50 ต่อปี
เดือนที่ 121 – เดือนที่ 144 ร้อยละ 2.75 ต่อปี
ทั้งนี้ เจ้าหนี้จะได้รับชาระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 0.1 ต่อปี สาหรับดอกเบี้ยตั้งพักซึ่งเป็ นส่ วนต่าง
ของดอกเบี้ยใหม่และดอกเบี้ยที่ชาระจริ งให้รอการชาระในเดือนที่ 144
3.2.6 เจ้าหนี้ กลุ่มที่ 2 และ 4 จะได้รับช าระหนี้ เงิ นต้นคงค้างบางส่ วนด้วยหุ ้นสามัญ ของบริ ษทั และ
เจ้าหนี้ กลุ่มที่ 3 มี สิ ทธิ ที่จะเลื อกรั บชาระหนี้ เงิ นต้นบางส่ วนด้วยหุ ้นสามัญของบริ ษทั ด้วยการ
แปลงหนี้เป็ นทุนครั้งที่ 1 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดไว้ในแผน
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3.2.7 เจ้าหนี้ กลุ่มที่ 2, 3, 4 และ 5 มีสิทธิ แจ้งให้บริ ษทั ทราบว่าประสงค์จะรับชาระหนี้ เงินต้น ด้วยหุ ้น
สามัญของบริ ษทั โดยการแปลงหนี้เป็ นทุนครั้งที่ 2 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดไว้ในแผน
3.2.8 ในกรณี ที่บ ริ ษ ัทได้ทาการแปลงหนี้ เป็ นทุ น ครั้ งที่ 2 ให้ กับ เจ้าหนี้ แ ล้ว หากยังมี เงิ น ต้นคงค้าง
เหลืออยู่ ให้คิดคานวณดอกเบี้ยและจ่ายชาระดอกเบี้ย นับถัดจากวันที่มีการแปลงหนี้เป็ นทุนครั้งที่
2 เป็ นต้นไป ในอัตรา MLR ต่อปี สาหรับเจ้าหนี้ กลุ่มที่ 2, 3 และ 5 และในอัตรา LIBOR บวก 4.5
ต่อปี สาหรับเจ้าหนี้กลุ่มที่ 4 จนกว่าเจ้าหนี้จะได้รับชาระหนี้เงินต้นครบถ้วน
3.2.9 เจ้าหนี้กลุ่มที่ 2, 3, 4 และ 5 ยินยอมลดหนี้ ดอกเบี้ยคงค้างจานวน 2,271.1 ล้านบาท 526.2 ล้านบาท
1,865.5 ล้านบาท และ 172.3 ล้านบาท ตามลาดับ รวมถึงดอกเบี้ยระหว่างกาล และดอกเบี้ยตั้งพัก
ทั้งจานวน ในกรณี ที่ได้รับชาระหนี้ เงินต้นครบถ้วนตามที่กาหนดไว้ในแผน รวมถึงกรณี ที่เจ้าหนี้
ได้รับชาระหนี้ ก่อนกาหนดทั้งจานวน หรื อได้รับการแปลงหนี้ เป็ นทุนครั้ งที่ 2 ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่กาหนดไว้ในแผนแล้ว
3.2.10 เนื่ องจากภาระหนี้ ในเจ้าหนี้ กลุ่มที่ 4 ใช้สิทธิ เรี ยกร้องต่อบริ ษทั ในฐานะผูค้ ้ าประกันการชาระหนี้
ของบริ ษทั สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จากัด ดังนั้น ในกรณี ที่เจ้าหนี้ กลุ่มที่ 4 ได้รับชาระหนี้ จาก
กระบวนการชาระบัญ ชี ของบริ ษัท สหวิริย าสตี ลอิ นดัส ตรี ยูเค จากัด ในประเทศอังกฤษเป็ น
จานวนเงินเท่าใด ให้สิทธิ ของเจ้าหนี้ กลุ่มที่ 4 ที่จะได้รับชาระหนี้ จากบริ ษทั ตามแผนฟื้ นฟูกิจการ
ฉบับนี้ ลดลงเพียงนั้น โดยให้นาเงินที่เจ้าหนี้รายนั้นได้รับชาระมาลดจานวนการผ่อนชาระหนี้ เงิน
ต้นของเจ้าหนี้กลุ่มที่ 4 ในงวดท้ายสุ ดย้อนขึ้นมาตามลาดับ (Inverse Order)
แผนฉบับที่ 2
เนื่ องจากเจ้าหนี้ ในกลุ่มนี้ ได้รับชาระหนี้แล้วบางส่ วน ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เจ้าหนี้ กลุ่มที่ 3,4 และ
5 มีภาระหนี้ เงินต้นคงค้าง จานวน 1,603.3 ล้านบาท 498.5 ล้านบาท 3,144.6 ล้านบาท และ 203.3 ล้าน
บาท ตามลาดับ ที่ จะได้รับชาระจากกระแสเงินสดเพื่อการชาระหนี้ และ/หรื อกระแสเงินสดส่ วนเกิ น
ดังนั้นสาระของข้อ 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3 และ 3.2.4 ข้างต้น ปรับปรุ งเป็ น
“3.2.1 เจ้าหนี้กลุ่มที่ 2 (เจ้าหนี้ สถาบันการเงิน ในภาระหนี้ส่วนที่เกินกว่ามูลค่าหลักประกัน) ภาระหนี้เงิน
ต้นคงค้างจานวน 1,603.3 ล้านบาท จะได้รับชาระจากกระแสเงินสดเพื่อการชาระหนี้ และ/หรื อ
กระแสเงินสดส่ วนเกิ น โดยเจ้าหนี้ จะได้รับการผ่อนชาระหนี้ เงินต้นดังกล่าวเป็ นรายเดือน เริ่ ม
ชาระหนี้ เดือนแรกภายในวันทาการสุ ดท้ายของเดือนมีนาคม 2564 รวม 118 งวด และหนี้ เงินต้น
คงค้างจานวน 10,153.4 ล้านบาท จะได้รับชาระภายใน เดือนธันวาคม 2573 จากเงินเพิ่มทุนและ
หรื อเงินกูใ้ หม่ (Refinance) และหรื อ กระแสเงินสดส่ วนเกิน”
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“3.2.2 เจ้าหนี้กลุ่มที่ 3 (เจ้าหนี้ สถาบันการเงิน ในภาระหนี้ส่วนที่เกินกว่ามูลค่าหลักประกัน) ภาระหนี้เงิน
ต้นคงค้างจานวน 498.5 ล้านบาท จะได้รับชาระจากกระแสเงินสดเพื่อการชาระหนี้ และ/หรื อ
กระแสเงินสดส่ วนเกิ น โดยเจ้าหนี้ จะได้รับการผ่อนชาระหนี้ เงินต้นดังกล่าวเป็ นรายเดือน เริ่ ม
ชาระหนี้ เดือนแรกภายในวันทาการสุ ดท้ายของเดือนมีนาคม 2564 รวม 118 งวด และหนี้ เงินต้น
คงค้างจานวน 3,156.7 ล้านบาท จะได้รับชาระภายใน เดือนธันวาคม 2573 จากเงินเพิ่มทุนและ
หรื อเงินกูใ้ หม่ (Refinance) และหรื อ กระแสเงินสดส่ วนเกิน”
“3.2.3 เจ้าหนี้กลุ่มที่ 4 (เจ้าหนี้ สถาบันการเงิน ในภาระหนี้ส่วนที่เกินกว่ามูลค่าหลักประกัน) ภาระหนี้เงิน
ต้นคงค้างจานวน 3,144.6 ล้านบาท จะได้รับชาระจากกระแสเงินสดเพื่อการชาระหนี้ และ/หรื อ
กระแสเงินสดส่ วนเกิ น โดยเจ้าหนี้ จะได้รับการผ่อนชาระหนี้ เงินต้นดังกล่าวเป็ นรายเดือน เริ่ ม
ชาระหนี้ เดือนแรกภายในวันทาการสุ ดท้ายของเดือนมีนาคม 2564 รวม 118 งวด และหนี้ เงินต้น
คงค้างจานวน 19,901.6 ล้านบาท จะได้รับชาระภายใน เดือนธันวาคม 2573 จากเงินเพิ่มทุนและ
หรื อเงินกูใ้ หม่ (Refinance) และหรื อ กระแสเงินสดส่ วนเกิน”
“3.2.4 เจ้าหนี้ กลุ่มที่ 5 (เจ้าหนี้ ผจู ้ าหน่ายวัตถุดิบหลัก) ภาระหนี้ เงินต้นคงค้างจานวน 203.3 ล้านบาท จะ
ได้รับชาระจากกระแสเงินสดเพื่อการชาระหนี้ และ/หรื อ กระแสเงินสดส่ วนเกิน โดยเจ้าหนี้ จะ
ได้รับการผ่อนช าระหนี้ เงิ นต้นดังกล่าวเป็ นรายเดื อน เริ่ มชาระหนี้ เดื อนแรกภายในวันทาการ
สุ ดท้ายของเดือนมีนาคม 2564 รวม 118 งวด และหนี้ เงินต้นคงค้างจานวน 1,287.4 ล้านบาท จะ
ได้รับชาระภายในเดือนธันวาคม 2573 จากเงินเพิ่มทุนและ/หรื อเงินกูใ้ หม่ (Refinance) และ/หรื อ
กระแสเงินสดส่ วนเกิน ทั้งนี้ หากเจ้าหนี้กลุ่มที่ 5 มีภาระหนี้ คา้ งชาระอยูก่ บั บริ ษทั ให้ผบู ้ ริ หารแผน
หักกลบลบหนี้กบั จานวนหนี้ดงั กล่าวก่อนทาการชาระหนี้”
แผนฉบับที่ 2
เนื่ องจากเจ้าหนี้ ในกลุ่มที่ 2, 3, 4 และ 5 ได้มีการปรับการตารางการชาระหนี้ ดังนั้นสาระของข้อ 3.2.5
และ 3.2.9 ข้างต้น ปรับปรุ งเป็ น
“3.2.5 นับถัดจากวันที่ศาลมี คาสั่งให้ฟ้ื นฟูกิจการจนถึงวันที่ศาลมีคาสั่งเห็นชอบด้วยแผน เจ้าหนี้ กลุ่ม ที่
2, 3, 4 และ 5 จะได้รับดอกเบี้ยระหว่างกาลจากเงินต้นคงค้างดังกล่าว โดยดอกเบี้ยดังกล่าว ให้ต้ งั
พักไว้เพื่อรอการชาระในเดือนที่ 168 และนับถัดจากวันที่ศาลมีคาสัง่ เห็นชอบด้วยแผนเป็ นต้นไป
จนกว่าจะได้รับชาระหนี้ ครบถ้วน เจ้าหนี้ กลุ่มที่ 2, 3, 4 และ 5 จะได้รับดอกเบี้ย ใหม่จากเงินต้น
คงค้างดังกล่าว ดังนี้
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เดือนที่ 1 – เดือนที่ 60
เดือนที่ 61 – เดือนที่ 84
เดือนที่ 85 – เดือนที่ 96
เดือนที่ 97 – เดือนที่ 108
เดือนที่ 109 – เดือนที่ 120
เดือนที่ 121 – เดือนที่ 168

ร้อยละ 1.00 ต่อปี
ร้อยละ 1.75 ต่อปี
ร้อยละ 2.00 ต่อปี
ร้อยละ 2.25 ต่อปี
ร้อยละ 2.50 ต่อปี
ร้อยละ 2.75 ต่อปี

ทั้งนี้ เจ้าหนี้จะได้รับชาระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 0.1 ต่อปี สาหรับดอกเบี้ยตั้งพักซึ่งเป็ นส่ วนต่าง
ของดอกเบี้ยใหม่และดอกเบี้ยที่ชาระจริ งให้รอการชาระในเดือนธันวาคม 2573”
แผนฉบับที่ 2
“3.2.9 เจ้าหนี้ กลุ่มที่ 2, 3, 4 และ 5 ยินยอมลดหนี้ ดอกเบี้ ยคงค้างจานวน 2,257.9 ล้านบาท 523.5 ล้าน
บาท 1,662.4 ล้านบาท และ 150.3 ล้านบาท ตามลาดับ รวมถึงดอกเบี้ยระหว่างกาล และดอกเบี้ย
ตั้งพัก ทั้งจานวน ในกรณี ที่ได้รับชาระหนี้ เงินต้นครบถ้วนตามที่กาหนดไว้ในแผน รวมถึงกรณี ที่
เจ้า หนี้ ได้รั บ ช าระหนี้ ก่ อ นก าหนดทั้งจ านวน หรื อ ได้รั บ การแปลงหนี้ เป็ นทุ น ครั้ งที่ 2 ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดไว้ในแผนแล้ว”
3.3

เจ้ าหนี้กลุ่มที่ 6 (เจ้ าหนี้หน่ วยงานราชการและภาครัฐ)

3.3.1 ภาระหนี้ เงินต้นของเจ้าหนี้ กลุ่มที่ 6 จานวน 177.4 ล้านบาท จะได้รับชาระหนี้ จากกระแสเงินสด
เพื่อการชาระหนี้ เป็ นรายเดือน รวม 60 เดือน (เริ่ มนับเดือนถัดจากเดือนที่ศาลมีคาสั่งเห็นชอบด้วย
แผนเป็ นเดือนที่ 1)
3.3.2 ภาระหนี้ อื่ น ใดของเจ้าหนี้ กลุ่ ม ที่ 6 รวมทั้งหนี้ เบี้ ย ปรั บ เงิ น เพิ่ ม จ านวน 204.0 ล้า นบาท หนี้
ดอกเบี้ ยคงค้าง ดอกเบี้ ยผิดนัด ค่าปรับ ค่าฤชาธรรมเนี ยม ค่าใช้จ่ายและเงินอื่นใดที่ เกิดขึ้นตาม
สัญญา และหรื อตามกฎหมายที่มิได้กาหนดวิธีการชาระหนี้ ไว้ในแผนฉบับนี้ ถือว่าได้รับการลด
หนี้ท้ งั จานวนทันทีที่มีการชาระหนี้ตามแผนฟื้ นฟูกิจการให้แก่เจ้าหนี้รายดังกล่าวครบถ้วน
แผนฉบับ ที่ 2
เนื่องจากเจ้าหนี้ ในกลุ่มที่ 6 นี้ ได้รับชาระหนี้ แล้วบางส่ วน ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 มีภาระหนี้เงินต้น
คงค้างจานวน 63.6 ล้านบาท ดังนั้นสาระของข้อ 3.3.1 ข้างต้น ปรับปรุ งเป็ น
“3.3.1 ภาระหนี้ เงินต้นของเจ้าหนี้กลุ่มที่ 6 จานวน 63.6 ล้านบาท จะได้รับชาระหนี้จากกระแสเงินสดเพื่อ
การชาระหนี้ เป็ นรายเดือน เริ่ มชาระหนี้ เดือนแรกภายในวันทาการสุ ดท้ายของเดือนมีนาคม 2564
รวม 22 งวด”
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3.4

เจ้ าหนี้กลุ่มที่ 7 (เจ้ าหนี้ที่เกี่ยวข้ องกับบริษัท)

3.4.1 ภาระหนี้ เงินต้นคงค้างจานวน 872.6 ล้านบาท จะได้รับชาระหนี้ ดว้ ยหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั
ในราคาแปลงหนี้ เป็ นทุ นที่ 0.05 บาท ต่อหุ ้น ภายในวันทาการสุ ด ท้ายของเดื อนที่ 84 (เริ่ มนับ
เดื อนถัดจากเดื อนที่ ศาลมี คาสั่งเห็ นชอบด้วยแผนเป็ นเดื อนที่ 1) หากภายในกาหนดระยะเวลา
ดังกล่าว เจ้าหนี้กลุ่มที่ 7 รายใด ยังไม่มีคาสั่งถึงที่สุดให้ได้รับชาระหนี้ ให้ผบู ้ ริ หารแผนดาเนิ นการ
เพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการแปลงหนี้ เป็ นทุนให้กบั เจ้าหนี้ กลุ่มที่ 7 ดังกล่าวไว้ก่อน โดยจะ
ดาเนินการเพิ่มทุนชาระแล้วภายหลังจากที่มีคาสั่งถึงที่สุดให้ได้รับชาระหนี้
3.4.2 ภาระหนี้ อื่นใดของเจ้าหนี้ กลุ่มที่ 7 รวมทั้งหนี้ ดอกเบี้ยคงค้างจานวน 0.6 ล้านบาท ดอกเบี้ยผิดนัด
ค่าปรับ เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม ค่าฤชาธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายและเงินอื่นใดที่เกิดขึ้นตามสัญญา และ/หรื อ
ตามกฎหมายที่ มิได้กาหนดวิธีการชาระหนี้ ไว้ในแผนฉบับนี้ ถื อว่าได้รั บการลดหนี้ ท้ งั จานวน
ทันทีที่มีการชาระหนี้ตามแผนฟื้ นฟูกิจการให้แก่เจ้าหนี้รายดังกล่าวครบถ้วน
เจ้าหนี้ กลุ่มที่ 7 ซึ่ งเป็ นกรรมการบริ ษทั และเป็ นเจ้าหนี้ ตามสัญญาเงินกู้ จานวน 637 ล้านบาทได้
ทาหนังสื อ สั ญ ญาซื้ อ ขายและโอนสิ ท ธิ เรี ย กร้ อง เมื่ อ วันที่ 1 กุ ม ภาพัน ธ์ 2559 ให้ แ ก่ กิ จการที่
เกี่ ยวข้องกัน 2 แห่ งคือ บริ ษทั สหวิริยาเพลทมิ ล จากัด (มหาชน)จานวน 413.7 ล้านบาท และ
บริ ษทั บี เอส เมทัล จากัด จานวน 223.3 ล้านบาท โดยในปี 2558 ทางบริ ษทั สหวิริยาเพลทมิ ล
จากัด (มหาชน) นายอดหนี้ ที่ได้รับโอนสิ ทธิ เรี ยกร้องมาหักลบกลบหนี้ กบั ยอดลูกหนี้ การค้าและ
ลูกหนี้ อื่นที่มีกบั บริ ษทั และทาให้บริ ษทั ต้องบันทึกยอดเจ้าหนี้ ที่ตอ้ งจ่ายคืนบริ ษทั สหวิริยาเพลท
มิล จากัด (มหาชน) จานวน 4.3 ล้านบาท และในปี 2560 ทางบริ ษทั บี เอส เมทัล จากัด นายอด
หนี้ ที่ได้รับโอนสิ ทธิ เรี ยกร้องมาหักลบกลบหนี้ กบั ยอดลูกหนี้ การค้าที่มีกบั บริ ษทั จานวน 223.3
ล้านบาท ต่อมากรรมการบริ ษทั ได้ยื่นขอถอนคารับชาระหนี้ และเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ได้มี
คาสั่งให้ยกคาขอรับชาระหนี้ ของบริ ษทั บี เอส เมทัล จากัด และมีคาสั่งให้บริ ษทั สหวิริยาเพลท
มิล จากัด (มหาชน) ได้รับชาระหนี้จานวน 4.3 ล้านบาท
แผนฉบับที่ 2
ตามที่ เจ้า พนั ก งานพิ ท ัก ษ์ ท รั พ ย์ไ ด้มี ค าสั่ ง ถึ ง ที่ สุ ด ให้ เจ้า หนี้ ในกลุ่ ม นี้ ได้ รั บ ช าระหนี้ ณ วัน ที่ 28
กุมภาพันธ์ 2563 เจ้าหนี้ กลุ่มที่ 7 มีภาระหนี้ เงินต้นคงค้างคงเหลือจานวน 12.3 ล้านบาท ดังนั้นสาระของ
ข้อ 3.4.1 ข้างต้น ปรับปรุ งเป็ น
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“3.4.1 ภาระหนี้ เงินต้นคงค้างจานวน 12.3 ล้านบาท จะได้รับชาระหนี้ ดว้ ยหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั
ในราคาแปลงหนี้ เป็ นทุ นที่ 0.05 บาท ต่อหุ ้น ภายในวันทาการสุ ดท้ายของเดื อนที่ 84 (เริ่ มนับ
เดื อนถัดจากเดื อนที่ ศาลมี คาสั่งเห็ นชอบด้วยแผนเป็ นเดื อนที่ 1) หากภายในกาหนดระยะเวลา
ดังกล่าว เจ้าหนี้กลุ่มที่ 7 รายใด ยังไม่มีคาสั่งถึงที่สุดให้ได้รับชาระหนี้ ให้ผบู ้ ริ หารแผนดาเนิ นการ
เพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการแปลงหนี้ เป็ นทุนให้กบั เจ้าหนี้ กลุ่มที่ 7 ดังกล่าวไว้ก่อน โดยจะ
ดาเนินการเพิ่มทุนชาระแล้วภายหลังจากที่มีคาสั่งถึงที่สุดให้ได้รับชาระหนี้”
3.5

เจ้ าหนี้กลุ่มที่ 8 (เจ้ าหนี้การค้ า)
ภาระหนี้ ของเจ้าหนี้ กลุ่มที่ 8 ประกอบด้วยหนี้ เงินต้นคงค้างจานวน 15.1 ล้านบาท โดยเจ้าหนี้ แต่
ละรายจะได้รั บการช าระหนี้ จากกระแสเงิ น สดเพื่ อการช าระหนี้ ภายใต้เงื่ อนไขธุ ร กิ จการค้า
ตามปกติ

3.6

เจ้ าหนี้กลุ่มที่ 9 (เจ้ าหนี้ตามสัญญาค้าประกันร่ วม)

3.6.1 ภาระหนี้ ของเจ้าหนี้ กลุ่มที่ 9 ประกอบด้วยหนี้ เงิ นต้นคงค้างจานวน 3,545.5 ล้านบาท และหนี้
ดอกเบี้ยคงค้างจานวน 224.8 ล้านบาท จะได้รับชาระหนี้ ตามแผนฟื้ นฟูกิจการเมื่อเจ้าหนี้ กลุ่มที่ 9
ในฐานะผูค้ ้ าประกันร่ วมได้ชาระหนี้ ช้ นั ต้นแทนบริ ษทั สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จากัด ให้กบั
เจ้าหนี้ ช้ นั ต้น และเจ้าหนี้ ช้ นั ต้นดังกล่าวจะต้องได้รับชาระหนี้ ช้ นั ต้นตามสัญญา Senior Facilities
Agreement ลงวันที่ 16 มีนาคม 2554 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเป็ นครั้งคราว) ครบถ้วนแล้ว
3.6.2 เจ้าหนี้ กลุ่มที่ 9 ได้ชาระหนี้ ในฐานะผูค้ ้ าประกันร่ วมให้กบั เจ้าหนี้ ช้ นั ต้นไปเป็ นจานวนเท่าไร ให้
เจ้าหนี้ กลุ่มที่ 9 มีสิทธิ เรี ยกร้องต่อบริ ษทั เท่ากับจานวนกึ่งหนึ่ งของภาระหนี้ ที่เจ้าหนี้ กลุ่มที่ 9 ได้
ชาระ
3.6.3 ในกรณี ที่เจ้าหนี้กลุ่มที่ 9 และบริ ษทั ในฐานะผูค้ ้ าประกันร่ วม ต่างก็ได้ชาระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ช้ นั ต้น
ไปตามสัญญาค้ าประกันร่ วมดังกล่าว ให้ผูบ้ ริ หารแผนหักกลบลบหนี้ ระหว่างกันดังกล่าว ก่อนที่
จะดาเนินการแปลงหนี้เป็ นทุนให้กบั เจ้าหนี้ กลุ่มที่ 9
3.6.4 ภาระหนี้ เงินต้นคงเหลือหลังจากการหักกลบลบหนี้ จะได้รับชาระหนี้ ดว้ ยหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริ ษทั ในราคาแปลงหนี้ เป็ นทุนที่ 0.05 บาทต่อหุ ้น โดยจะได้รับชาระภายใน 180 วันนับแต่วนั ที่
เจ้าหนี้กลุ่มที่ 9 ได้นาเอกสารหลักฐานการชาระหนี้มาแสดงต่อผูบ้ ริ หารแผน
3.6.5 ให้ผบู ้ ริ หารแผนเจรจากับเจ้าหนี้ กลุ่มนี้ เพื่อทาข้อตกลงระหว่างบริ ษทั กับเจ้าหนี้ กลุ่มนี้ ในการลด
ภาระหนี้ และหรื อไม่ใช้สิทธิ เรี ยกร้องที่มีหรื ออาจจะมีซ่ ึ งกันและกัน เพื่อลดภาระหนี้ ลงหรื อไม่
ต้องชาระหนี้ให้แก่กนั และกัน
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3.6.6 ภาระหนี้ อื่นใดของเจ้าหนี้ กลุ่มที่ 9 รวมทั้งหนี้ ดอกเบี้ยคงค้าง ดอกเบี้ยผิดนัด ค่าปรับ เบี้ยปรับเงิน
เพิ่ม ค่าฤชาธรรมเนี ยม ค่าใช้จ่ายและเงินอื่นใดที่เกิดขึ้นตามสัญญา และหรื อตามกฎหมายที่มิได้
กาหนดวิธีการชาระหนี้ ไว้ในแผนฉบับนี้ ถือว่าได้รับการลดหนี้ ท้ งั จานวนทันทีที่มีการชาระหนี้
ตามแผนฟื้ นฟูกิจการให้แก่เจ้าหนี้รายดังกล่าวครบถ้วน
เจ้าหนี้ กลุ่มที่ 9 จานวน 1 รายซึ่ งเป็ นกรรมการบริ ษทั ได้ยื่นคาขอรั บชาระหนี้ เป็ น เงินต้นและ
ดอกเบี้ยจานวน 100 ล้านเหรี ยญสหรัฐ 6.3 ล้านเหรี ยญสหรัฐตามลาดับ ต่อมาเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม
2559 เจ้าพนักงานพิ ทักษ์ท รั พ ย์ได้มีคาสั่งยกค าขอรั บชาระหนี้ ของเจ้าหนี้ รายดังกล่าวแล้ว ซึ่ ง
ต่อมาเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2560 ที่ ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั มีมติ อนุ มตั ิให้บริ ษทั ทาบันทึ ก
ข้อตกลงการไม่ใช้สิทธิ เรี ยกร้องซึ้ งกันและกันระหว่างบริ ษทั กับเจ้าหนี้ กลุ่มที่ 9 จากการร่ วมค้ า
ประกันหนี้ เงินกูว้ งเงินหมุนเวียน บี (Revolving Facility B)ของบริ ษทั สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค
จากัด โดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอานาจในการพิจารณา ตกลง รายละเอียดและ
เงื่อนไขต่างๆ ทั้งนี้ ร่างบันทึ กข้อตกลงดังกล่าวได้รับการพิ จารณาจากที่ ประชุ มคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560 ซึ่งถือเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกัน
3.7

เจ้ าหนี้กลุ่มที่ 10 (เจ้ าหนี้ภาระค้าประกันความเสียหายในอนาคต)

3.7.1 ภาระหนี้ ของเจ้าหนี้ กลุ่มที่ 10 ประกอบด้วยหนี้ เงินต้นคงค้างจานวน 1,185.0 ล้านบาท เป็ นภาระ
หนี้ ในอนาคตที่มีเงื่อนไขและยังไม่เกิดขึ้น อันเนื่ องมาจากการที่บริ ษทั ได้เข้าค้ าประกันบริ ษทั สห
วิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จากัด ในความเสี ยหายที่เจ้าหนี้ กลุ่มที่ 10 อาจได้รับหรื อถูกเรี ยกร้องจาก
บุคคลที่ 3 ให้รับผิดชอบในความเสี ยหายที่เกิดขึ้นกับสิ่ งแวดล้อมตามสัญญาซื้ อขายกิจการ และ
ความเสี ยหายจากการส่ งสิ นค้าตามสัญญาที่ เกี่ยวข้อง ดังนั้น เจ้าหนี้ กลุ่มที่ 10 จะได้รับชาระหนี้
ตามแผนฟื้ นฟูกิจการก็ต่อเมื่อได้มีคาสั่งถึงที่สุดให้เจ้าหนี้ ได้รับชาระหนี้ ประกอบกับบุคคลที่ 3
เช่น หน่วยงานของรัฐที่ประเทศอังกฤษ หรื อบุคคลที่มีสิทธิ ที่เกี่ยวข้อง ได้เรี ยกร้องให้เจ้าหนี้ กลุ่ม
ที่ 10 ชาระค่าเสี ยหาย เมื่อเจ้าหนี้ กลุ่มที่ 10 ได้ชาระค่าเสี ยหายดังกล่าวไปแล้ว และได้นาเอกสาร
หลักฐานอันเป็ นที่น่าเชื่อถือ และเอกสารประกอบอื่นใดที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจนมาแสดงเพื่อยืนยัน
ต่อผูบ้ ริ หารแผนว่าตนได้มีการชาระเงินค่าเสี ยหายดังกล่าวไปแล้วจริ ง เมื่อครบเงื่อนไขดังกล่าว
เจ้าหนี้กลุ่มที่ 10 จึงจะได้รับชาระหนี้ตามแผน
3.7.2 ภาระหนี้ เงินต้นคงค้างจานวน 220.4 ล้านบาท จะได้รับชาระหนี้ จากกระแสเงินสดเพื่อการชาระ
หนี้ และ/หรื อกระแสเงินสดส่ วนเกิน โดยเจ้าหนี้ จะได้รับการผ่อนชาระหนี้เงินต้นดังกล่าวเป็ นราย
เดือน รวม 144 เดือน เริ่ มชาระหนี้เงินต้นเดือนแรกภายในวันทาการสุ ดท้ายของเดือนถัดจากเดือน
ที่มีคาสั่งถึงที่สุดให้ได้รับชาระหนี้ (เริ่ มนับเดือนที่ชาระหนี้ ในเดือนแรกนี้ เป็ นเดือน 1) และหนี้
เงินต้นคงค้างจานวน 964.6 ล้านบาท จะได้รับชาระภายในเดือนที่ 144 จากเงินเพิ่มทุนและ/หรื อ
เงินกูใ้ หม่ (Refinance) และ/หรื อกระแสเงินสดส่ วนเกิน
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3.7.3 นับถัดจากวันที่มีคาสั่งถึงที่สุดให้ได้รับชาระหนี้ และเจ้าหนี้ กลุ่มที่ 10 ได้ชาระค่าเสี ยหายดังกล่าว
ไปแล้ว และได้นาเอกสารหลักฐานอันเป็ นที่น่าเชื่อถือ และเอกสารประกอบอื่นใดที่เกี่ยวข้องอย่าง
ชัดเจนมาแสดงเพื่อยืนยันต่อผูบ้ ริ หารแผนว่าตนได้มีการชาระเงินค่าเสี ยหายดังกล่าวไปแล้วจริ ง
เป็ นต้นไปจนกว่าจะได้รับชาระหนี้ครบถ้วน เจ้าหนี้ กลุ่มที่ 10 จะได้รับดอกเบี้ยใหม่ จากเงินต้นคง
ค้างดังกล่าว ตามอัตราที่กาหนดในข้อ 3.2.5 ทั้งนี้ เจ้าหนี้จะได้รับชาระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 0.1
ต่อปี สาหรั บดอกเบี้ยตั้งพักซึ่ งเป็ นส่ วนต่างของดอกเบี้ ยใหม่และดอกเบี้ยที่ชาระจริ งให้รอการ
ชาระในเดือนที่ 144
3.7.4 เจ้าหนี้ กลุ่ มที่ 10 มี สิ ท ธิ แจ้งให้ บ ริ ษ ัท ทราบว่าประสงค์จะรั บช าระหนี้ เงิ นต้น ดังกล่าวด้วยหุ ้ น
สามัญของบริ ษทั ได้ โดยการแปลงหนี้ เป็ นทุนครั้งที่ 2 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดไว้ใน
แผนหากบริ ษทั ได้มีการแปลงหนี้ เป็ นทุนครั้งที่ 2 ให้กบั เจ้าหนี้ ทุกรายไปก่อนที่เจ้าหนี้ กลุ่มที่ 10
จะมี คาสั่ งถึ งที่ สุดให้ได้รับชาระหนี้ และได้ช าระค่าเสี ยหายตามสั ญญาซื้ อกิ จการและสัญญาที่
เกี่ยวข้องให้กับบุคคลที่ 3 ดังกล่าว ให้ผูบ้ ริ หารแผนมี อานาจเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการ
แปลงหนี้ เป็ นทุ น ให้กับเจ้าหนี้ กลุ่ มที่ 10 ดังกล่ าวไว้ก่อน โดยจะด าเนิ นการเพิ่ มทุ น ช าระแล้ว
ภายหลังจากที่ มีค าสั่ งถึ งที่ สุ ด ให้ ไ ด้รั บ ช าระหนี้ และเจ้าหนี้ ได้น าเอกสารหลักฐานอัน เป็ นที่
น่าเชื่ อถือ และเอกสารประกอบอื่นใดที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจนมาแสดงเพื่อยืนยันต่อผูบ้ ริ หารแผน
ว่าตนได้มีการชาระเงินค่าเสี ยหายดังกล่าวไปแล้วจริ ง
3.7.5 ในกรณี ที่เจ้าหนี้ กลุ่มที่ 10 ได้รับหุ ้นสามัญจากการแปลงหนี้ เป็ นทุนครั้งที่ 2 แล้ว หากยังมีเงินต้น
คงค้างเหลืออยู่ ให้คิดคานวณดอกเบี้ยและจ่ายชาระดอกเบี้ย นับถัดจากวันดังกล่าวเป็ นต้นไป ใน
อัตรา LIBOR บวก 4.5 ต่อปี จนกว่าเจ้าหนี้จะได้รับชาระหนี้เงินต้นครบถ้วน
3.7.6 เจ้าหนี้ กลุ่มที่ 10 ยินยอมลดหนี้ ดอกเบี้ยตั้งพักทั้งจานวน ในกรณี ที่ได้รับชาระหนี้ เงินต้นครบถ้วน
ตามที่กาหนดไว้ในแผน รวมถึงกรณี ที่เจ้าหนี้ ได้รับชาระหนี้ ก่อนกาหนดทั้งจานวนหรื อเจ้าหนี้
กลุ่มที่ 10 ได้รับการแปลงหนี้เป็ นทุนครั้งที่ 2 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดไว้ในแผนแล้ว
ต่อมาเจ้าหนี้ กลุ่มที่ 10 จานวน 1 ราย ได้ยื่นขอได้รับชาระหนี้ จานวน 31 ล้านเหรี ยญสหรั ฐ ซึ่ ง
ต่ อ มาเจ้าพนักงานพิ ท ักษ์ท รั พ ย์ไ ด้มีค าสั่ ง เมื่ อวันที่ 23 เมษายน 2561 ให้ เจ้าหนี้ กลุ่ ม ที่ 10 ราย
ดังกล่าว ได้รับชาระหนี้ จานวน 31 ล้านเหรี ยญสหรัฐ โดยให้ได้รั บชาระโดยมีเงื่อนไขว่าบริ ษทั
ต้องชาระก็ต่อเมื่อเกิดความเสี ยหายด้านสิ่ งแวดล้อมและเป็ นไปตามเงื่อนไขความรับผิดชอบด้าน
สิ่ งแวดล้อ มตามสั ญ ญาซื้ อ ขายโรงถลุ งเหล็ ก และผลิ ต เหล็ ก กล้า ครบวงจร ฉบับ ลง วัน ที่ 24
กุมภาพันธ์ 2554
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แผนฉบับที่ 2
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เจ้าหนี้กลุ่มที่ 10 มีภาระหนี้เงินต้นคงค้างคงเหลือจานวน 985.2 ล้านบาท
ดังนั้นสาระของข้อ 3.7.1 และ 3.7.2 ข้างต้น ปรับปรุ งเป็ น
“3.7.1 ภาระหนี้ของเจ้าหนี้กลุ่มที่ 10 ประกอบด้วยหนี้ เงินต้นคงค้างจานวน 985.2 ล้านบาท เป็ นภาระหนี้
ในอนาคตที่มีเงื่อนไขและยังไม่เกิดขึ้น อันเนื่ องมาจากการที่บริ ษทั ได้เข้าค้ าประกันบริ ษทั สหวิริ
ยาสตี ลอิ นดัสตรี ยูเค จากัด ในความเสี ยหายที่ เจ้าหนี้ กลุ่มที่ 10 อาจได้รับหรื อถูกเรี ยกร้ องจาก
บุคคลที่ 3 ให้รับผิดชอบในความเสี ยหายที่เกิดขึ้นกับสิ่ งแวดล้อมตามสัญญาซื้ อขายกิจการ และ
ความเสี ยหายจากการส่ งสิ นค้าตามสัญญาที่ เกี่ยวข้อง ดังนั้น เจ้าหนี้ กลุ่มที่ 10 จะได้รับชาระหนี้
ตามแผนฟื้ นฟูกิจการก็ต่อเมื่อได้มีคาสั่งถึงที่สุดให้เจ้าหนี้ ได้รับชาระหนี้ ประกอบกับบุคคลที่ 3
เช่น หน่วยงานของรัฐที่ประเทศอังกฤษ หรื อบุคคลที่มีสิทธิ ที่เกี่ยวข้อง ได้เรี ยกร้องให้เจ้าหนี้ กลุ่ม
ที่ 10 ชาระค่าเสี ยหาย เมื่อเจ้าหนี้ กลุ่มที่ 10 ได้ชาระค่าเสี ยหายดังกล่าวไปแล้ว และได้นาเอกสาร
หลักฐานอันเป็ นที่น่าเชื่อถือ และเอกสารประกอบอื่นใดที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจนมาแสดงเพื่อยืนยัน
ต่อผูบ้ ริ หารแผนว่าตนได้มีการชาระเงินค่าเสี ยหายดังกล่าวไปแล้วจริ ง เมื่อ ครบเงื่อนไขดังกล่าว
เจ้าหนี้กลุ่มที่ 10 จึงจะได้รับชาระหนี้ตามแผน
3.7.2 ภาระหนี้ เงินต้นคงค้างจานวน 183.5 ล้านบาท จะได้รับชาระหนี้ จากกระแสเงินสดเพื่อการชาระ
หนี้ และ/หรื อกระแสเงินสดส่ วนเกิน โดยเจ้าหนี้ จะได้รับการผ่อนชาระหนี้เงินต้นดังกล่าวเป็ นราย
เดือน รวม 168 เดือน เริ่ มชาระหนี้เงินต้นเดือนแรกภายในวันทาการสุ ดท้ายของเดือนถัดจากเดือน
ที่มีคาสั่งถึงที่ สุดให้ได้รับชาระหนี้ และหนี้ เงินต้นคงค้างจานวน 801.7 ล้านบาท จะได้รับชาระ
ภายในเดื อนที่ 144 จากเงิ น เพิ่ ม ทุ น และ/หรื อ เงิ น กู้ใหม่ (Refinance) และ/หรื อ กระแสเงิ น สด
ส่ วนเกิน”
3.8

เจ้ าหนี้กลุ่มที่ 11 (เจ้ าหนี้ค่าปรับและหรือค่ าเสียหายจากการไม่ ปฏิบัติตามสัญญา)

3.8.1 ภาระหนี้เงินต้นคงค้างจานวน 52.0 ล้านบาท จะได้รับชาระหนี้จากกระแสเงินสดเพื่อการชาระหนี้
และ/หรื อกระแสเงินสดส่ วนเกิน โดยเจ้าหนี้ จะได้รับการผ่อนชาระหนี้ เงินต้นดังกล่าวเป็ นราย
เดือน รวม 144 เดือน เริ่ มชาระหนี้เงินต้นเดือนแรกภายในวันทาการสุ ดท้ายของเดือนถัดจากเดือน
ที่มีคาสั่งถึงที่สุดให้ได้รับชาระหนี้ (เริ่ มนับเดือนที่ชาระหนี้ ในเดือนแรกนี้ เป็ นเดือนที่ 1) และหนี้
เงินต้นคงค้างจานวน 227.4 ล้านบาท จะได้รับชาระภายในเดือนที่ 144 จากเงินเพิ่มทุนและหรื อ
เงินกูใ้ หม่ (Refinance) และหรื อกระแสเงินสดส่ วนเกิน
3.8.2 นับถัดจากวันที่ได้มีคาสั่งถึงที่สุดให้ได้รับชาระหนี้ จนกว่าจะได้รับชาระหนี้ครบถ้วน เจ้าหนี้ กลุ่ม
ที่ 11 จะได้รับดอกเบี้ยใหม่จากเงินต้นคงค้างดังกล่าว ตามอัตราที่กาหนดในข้อ 3.2.5 ทั้งนี้ เจ้าหนี้
จะได้รับชาระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 0.1 ต่อปี สาหรับดอกเบี้ยตั้งพักซึ่งเป็ นส่ วนต่างของดอกเบี้ย
ใหม่และดอกเบี้ยที่ชาระจริ งให้รอการชาระในเดือนที่ 144
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3.8.3 เจ้าหนี้ กลุ่ มที่ 11 มี สิ ท ธิ แจ้งให้ บ ริ ษ ัท ทราบว่าประสงค์จะรั บช าระหนี้ เงิ นต้น ดังกล่าวด้วยหุ ้ น
สามัญของบริ ษทั ได้ โดยการแปลงหนี้ เป็ นทุนครั้งที่ 2 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดไว้ใน
แผน หากบริ ษทั ได้มีการแปลงหนี้ เป็ นทุนครั้งที่ 2 ให้กบั เจ้าหนี้ ทุกรายไปก่อนที่เจ้าหนี้ กลุ่มที่ 11
จะมีคาสั่งถึงที่สุดให้ได้รับชาระหนี้ ให้ผบู ้ ริ หารแผนมีอานาจเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการ
แปลงหนี้ เป็ นทุ น ให้กับเจ้าหนี้ กลุ่ มที่ 11 ดังกล่ าวไว้ก่อน โดยจะด าเนิ นการเพิ่ มทุ น ช าระแล้ว
ภายหลังจากที่มีคาสั่งถึงที่สุดให้ได้รับชาระหนี้
3.8.4 ในกรณี ที่เจ้าหนี้ กลุ่มที่ 11 ได้รับหุ ้นสามัญจากการแปลงหนี้ เป็ นทุนครั้งที่ 2 แล้ว หากยังมีเงินต้น
คงค้างเหลืออยู่ ให้คิดคานวณดอกเบี้ยและจ่ายชาระดอกเบี้ยจริ งนับถัดจากวันดังกล่าวเป็ นต้นไป
ในอัตรา MLR ต่อปี จนกว่าเจ้าหนี้จะได้รับชาระหนี้เงินต้นครบถ้วน
3.8.5 เจ้าหนี้ กลุ่มที่ 11 ยินยอมลดหนี้ ดอกเบี้ยตั้งพักทั้งจานวน ในกรณี ที่ได้รับชาระหนี้ เงินต้นครบถ้วน
ตามที่กาหนดไว้ในแผน รวมถึงกรณี ที่เจ้าหนี้ ได้รับชาระหนี้ก่อนกาหนดทั้งจานวน หรื อได้รับการ
แปลงหนี้เป็ นทุนครั้งที่ 2 ตามที่กาหนดไว้ในแผนแล้ว
ต่อมาเจ้าหนี้กลุ่มที่ 11 จานวน 1 ราย ได้ยนื่ คาร้องเพื่อขอแก้ไขคาสั่งเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ที่ได้
มีคาสั่งยกคาขอรับชาระหนี้ ของเจ้าหนี้ จานวน 279 ล้านบาท เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2559 ต่อศาล
ล้มละลายกลาง ซึ่ งต่อ มาเจ้าหนี้ รายดังกล่าวได้ยื่นขอถอนค าร้ องเพื่ อแก้ไ ขค าสั่ งเจ้าพนักงาน
พิทกั ษ์ทรัพย์ที่เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560
แผนฉบับ ที่ 2
ภาระหนี้ ของเจ้าหนี้ กลุ่มที่ 11 ประกอบด้วยเจ้าหนี้ จานวนหนึ่ งราย ซึ่ งมีหนี้ เงินต้นคงค้างจานวน 279.4
ล้านบาท ต่ อมาเจ้าพนักงานพิ ท ักษ์ทรั พ ย์ได้มีคาสั่ งถึ งที่ สุ ด ยกคาขอรั บช าระหนี้ ข องเจ้าหนี้ รายนี้ ท้ ัง
จานวน ทาให้ไม่มีเจ้าหนี้ที่มีสิทธิได้รับชาระหนี้ในกลุ่มนี้อีก
บริ ษทั ยังไม่ได้บนั ทึกหนี้ สิน เนื่ องจากผูบ้ ริ หารพิจารณาว่ายังมีความไม่แน่นอนและไม่มีความเป็ นไปได้
ค่อนข้างแน่ที่บริ ษทั จะสู ญเสี ยทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเพื่อจ่ายชาระหนี้ดงั กล่าว
ปี 2562 บริ ษทั ได้ชาระหนี้ แก่เจ้าหนี้ ตามแผนฟื้ นฟูกิจการ เป็ นเงินต้นตามแผนฟื้ นฟูจานวน 1,640.8 ล้าน
บาท และดอกเบี้ยรวม 72.17 ล้านบาท รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น 1,713.0ล้านบาท
ปี 2561 บริ ษทั ได้ชาระหนี้ แก่เจ้าหนี้ ตามแผนฟื้ นฟูกิจการ เป็ นเงินต้นตามแผนฟื้ นฟูจานวน 1,625.9 ล้าน
บาท และจากกระแสเงินสดส่ วนเกินจานวน 1,401.6 ล้านบาท และจากการแปลงหนี้ เป็ นทุนจานวน 500
ล้านบาท รวมชาระเงินต้นตามแผนทั้งสิ้ น 3,527.5 ล้านบาท และดอกเบี้ยรวม 80.3 ล้านบาท รวมเป็ นเงิน
ทั้งสิ้ น 3,607.8 ล้านบาท
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3.9

เจ้ าหนี้กลุ่มที่ 12 (เจ้ าหนี้ค่าธรรมเนียมในการให้ บริการตามสัญญาว่ าจ้ างที่ปรึกษา)

3.9.1 ภาระหนี้ เงินต้นคงค้างจานวน 188.0 ล้านบาท จะได้รับชาระจากกระแสเงินสดเพื่ อการชาระหนี้
โดยเจ้าหนี้ จะได้รับการผ่อนชาระหนี้ เงินต้นดังกล่าวเป็ นรายเดือน รวม 144 เดือน (เริ่ มนับเดือน
ถัดจากเดือนที่ศาลมีคาสั่งเห็นชอบด้วยแผนเป็ นเดือนที่ 1) แต่ท้ งั นี้ บริ ษทั จะจ่ายชาระเงินให้กบั
เจ้าหนี้ในกลุ่มที่ 12 รายใดก็ต่อเมื่อเจ้าหนี้รายดังกล่าวได้มีคาสั่งถึงที่สุดให้ได้รับชาระหนี้แล้ว
3.9.2 ภาระหนี้ เงินต้นคงค้างจานวน 776.0 ล้านบาท จะได้รับชาระหนี้ ดว้ ยหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั
ในราคาแปลงหนี้ เป็ นทุนที่ 0.05 บาทต่อหุ ้น ภายในวันทาการสุ ดท้ายของเดือนที่ 84 (เริ่ มนับเดือน
ถัดจากเดือนที่ศาลมีคาสั่งเห็นชอบด้วยแผนเป็ นเดือนที่ 1) หากภายในกาหนดระยะเวลาดังกล่าว
เจ้าหนี้ กลุ่มที่ 12 รายใด ยังไม่มีคาสั่งถึงที่สุดให้ได้รับชาระหนี้ ให้ผบู ้ ริ หารแผนดาเนินการเพิ่มทุน
จดทะเบี ย นเพื่ อรองรั บ การแปลงหนี้ เป็ นทุ น ให้ กับ เจ้า หนี้ กลุ่ ม ที่ 12 ดังกล่ า วไว้ก่ อ น โดยจะ
ดาเนินการเพิ่มทุนชาระแล้วภายหลังจากที่มีคาสั่งถึงที่สุดให้ได้รับชาระหนี้
3.9.3 ภาระหนี้ เงินต้นคงค้างส่ วนที่เหลือจานวน 963.9 ล้านบาท รวมทั้งภาระหนี้ ดอกเบี้ยคงค้างจานวน
21.3 ล้านบาท หนี้ดอกเบี้ยผิดนัด ค่าปรับ เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม ค่าฤชาธรรมเนี ยม ค่าใช้จ่ายและเงินอื่น
ใดที่เกิดขึ้นตามสัญญา และหรื อตามกฎหมายที่มิได้กาหนดวิธีการชาระหนี้ ไว้ในแผนฉบับนี้ ถือ
ว่าได้รับการลดหนี้ ท้ งั จานวนทันทีที่มีการชาระหนี้ ตามแผนฟื้ นฟูกิจการให้แก่เจ้าหนี้ รายดังกล่าว
ครบถ้วน
ต่อมาตามที่เจ้าหนี้ รายหนึ่งในกลุ่มที่ 12 ได้ยื่นคาขอรับชาระหนี้ตามแผนฟื้ นฟูกิจการ เมื่อวันที่ 25
มีนาคม 2562 เจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์มีคาสั่งให้ยกคาขอรับชาระหนี้ ของเจ้าหนี้รายนี้ และต่อมา
เจ้าหนี้ รายดังกล่ า วได้ข อขยายเวลายื่น ค าร้ อ งคัด ค้านค าสั่ งเจ้าพนัก งานพิ พ ัก ษ์ท รั พ ย์ต่ อศาล
ล้ม ละลายกลาง จนกระทั่งวัน ที่ 23 กัน ยายน 2562 เจ้า หนี้ รายนี้ ได้ยื่ น ค าร้ อ งให้ ศ าลมี ค าสั่ ง
เปลี่ยนแปลงคาสั่งเจ้าพนักงานพิพกั ษ์ทรัพย์ซ่ ึงศาลพิจารณาแล้วนัดสื บพยานฝั่งเจ้าหนี้ รายนี้และผู ้
คัดค้านในวันที่ 4-5 มีนาคม 2563 โดยมียอดที่ขอรับชาระหนี้ รวม เงินต้นและดอกเบี้ยฯ จานวน
1,928.7 ล้านบาท
3.10 เจ้ าหนี้กลุ่มที่ 13 (เจ้ าหนี้ผ้ อู อกหนังสือค้าประกัน)
เจ้าหนี้ กลุ่มนี้ เป็ นเจ้าหนี้ ที่ออกหนังสื อค้ าประกันให้แก่บริ ษทั เพื่อเป็ นประกันหนี้ ของบริ ษทั โดย
เจ้าหนี้ในกลุ่มนี้จะไม่ได้รับผลกระทบจากการปรับโครงสร้างหนี้ ตามแผนนี้ เนื่ องจากเป็ นเจ้าหนี้
ที่เกิดจากภาระผูกพันตามหนังสื อค้ าประกันที่ยงั ไม่ถึงกาหนดชาระ ทั้งนี้ เจ้าหนี้ ยงั คงได้รับการ
จ่ายชาระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามสัญญาและข้อตกลงที่มีอยูเ่ ดิม
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4. การจัดเก็บเงินจากลูกหนีซ้ ึ่งเป็ นบริษัทที่เกี่ยวข้ องกัน
โดยที่บริ ษทั บี.เอส. เมทัล จากัด และ บริ ษทั สหวิริยาพาณิ ชย์ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด มีภาระหนี้ คงค้างอยู่
กับ บริ ษทั และเงินที่บริ ษทั จะเรี ยกเก็บเงินจากลูกหนี้ ท้ งั สองรายดังกล่าว เป็ นส่ วนหนึ่ งของกระแสเงิน
สดที่จะนามาชาระหนี้ ให้กับเจ้าหนี้ ตามแผนฟื้ นฟูกิจการ ดังนั้น ในระหว่างดาเนิ นการตามแผนฟื้ นฟู
กิจการ ให้บริ ษทั ทาการค้ากับ บริ ษทั บี .เอส. เมทัล จากัด และ บริ ษทั สหวิริยาพาณิ ชย์ คอร์ ปอเรชั่น
จากัด และบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี้
4.1 หากลูกหนี้ท้ งั สองรายยังคงทาการค้าขายอยู่กบั บริ ษทั ให้บริ ษทั ทยอยลดยอดหนี้การค้าหมุนเวียน
ที่บริ ษทั ให้แก่ลูกหนี้ ท้ งั สองรายโดยในการสั่งซื้ อสิ นค้าจากบริ ษทั บริ ษทั จะส่ งสิ นค้าใหม่มูลค่า
ไม่ สูงกว่าร้ อยละ 95 ของเงินที่ ช าระในงวดนั้นๆ และบริ ษัทจะต้องนาเงิ นค่ าสิ นค้าดังกล่าวที่
ได้รับทั้งหมดมาชาระหนี้เดิม
4.2 จากการดาเนิ นการตามข้อ 4.1 ลูกหนี้ ท้ งั สองรายจาต้องชาระหนี้ เดิมหรื อค่าสิ นค้าที่สั่งในแต่ละ
คราวทั้งหมดเป็ นเงินสดล่วงหน้าก่อนวันส่ งสิ นค้า
4.3 บริ ษทั จะต้องติดตามทวงถามให้ลูกหนี้ท้ งั สองรายชาระหนี้ โดยคานวณจานวนเงินจากส่ วนต่างๆ
ระหว่างมูลค่าสิ นค้าใหม่กบั ราคาสิ นค้าที่นาไปชาระหนี้ เดิม และหรื อจานวนเงินที่ลูกหนี้ ท้ งั สอง
รายทยอยชาระหนี้ (กรณี ไม่ได้ทาการซื้อขาย)
4.4 จานวนเงินที่ ลูกหนี้ ท้ งั สองรายชาระหนี้ คิดคานวณตามหลักเกณฑ์ขอ้ 4.3 ดังกล่าวเมื่ อรวมกัน
จะต้องไม่ต่ากว่า 300 ล้านบาทต่อปี และลูกหนี้ ท้ งั สองรายจะต้องชาระหนี้ คงค้างทั้งหมด (ทั้งหนี้
เดิมและหนี้ ใหม่) แก่ บริ ษทั ให้เสร็ จสิ้ นภายใน 7 ปี นับตั้งแต่ 2560 เป็ นต้นไป โดยภายในสิ้ นปี
2562 จะต้องมีจานวนหนี้ คงเหลือ (ทั้งหนี้ เดิมและหนี้ ใหม่) รวมกันไม่เกินกว่า 2,640.0 ล้านบาท
และภายในสิ้ นปี 2564 จะต้องมีจานวนหนี้ คงเหลือ (ทั้งหนี้ เดิมและหนี้ ใหม่) รวมกันไม่เกินกว่า
1,760.0 ล้านบาท
4.5 หากคราวใดลูกหนี้ไม่ชาระเงินตามกาหนด เวลาดังกล่าวในข้อ 4.2 ต้องระงับการส่ งสิ นค้าให้แก่
ลูกหนี้
4.6 หากบริ ษทั ไม่สามารถเรี ยกเก็บหนี้ คงค้างจากบริ ษทั บี .เอส. เมทัล จากัด และ บริ ษทั สหวิริยา
พาณิ ชย์ คอร์ ปอเรชั่น จากัด ได้ตามที่ กาหนดในข้อ 4.4 ข้างต้นและคณะกรรมการเจ้าหนี้ ได้มี
หนังสื อแจ้งถึงการผิดนัดดังกล่าวแก่บริ ษทั แล้ว ถือเป็ นเหตุผิดนัดตามที่กาหนดไว้ในแผนฟื้ นฟู
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ซึ่งต่อมา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ยอดหนี้ของลูกหนี้สองรายมีจานวน 3,580 ล้านบาท สู งกว่า
แผนที่กาหนดให้ตอ้ งมียอดคงค้างต่ากว่า 2,640 ล้านบาท แต่บริ ษทั ได้ดาเนินการทวงถามซึ่ งไม่
เป็ นเหตุให้ผิดนัดชาระ
แผนฉบับที่ 2
เพิ่มข้อกาหนดในเรื่ องการจัดเก็บเงินจากลูกหนี้ซ่ ึงเป็ นบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้
“4.7 นับจากวันที่ศาลมีคาสั่งเห็นชอบด้วยแผนฟื้ นฟูกิจการฉบับแก้ไข บริ ษทั จะต้องนาเสนอแนว
ทางการชาระหนี้ คงค้างของลูกหนี้ ท้ งั สองราย และการแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้นกับลูกหนี้ ท้ งั สองราย
ซึ่งเป็ นประการอื่นนอกเหนือจากที่กาหนดไว้ในข้อ 9.1 ข้างต้น ให้คณะกรรมการเจ้าหนี้ พิจารณา
และเห็นชอบ โดยแนวทางดังกล่าวต้องคานึ งถึงผลประโยชน์ของบริ ษทั เป็ นสาคัญ อย่างไรก็ตาม
หากแนวทางการแก้ไขปั ญหาของบริ ษทั ยังไม่เป็ นที่พอใจของคณะกรรมการเจ้าหนี้ บริ ษทั จะต้อง
น าเสนอแนวทางอื่ น ๆ เพื่ อท าการแก้ปั ญ หาดังกล่ า วจนกว่า คณะกรรมการเจ้าหนี้ จะพิ จารณ
เห็นชอบตามแนวทางนั้น”
5. ผลสาเร็จของแผน
5.1 บริ ษทั ได้ชาระหนี้ เงินต้นคงค้างให้แก่เจ้าหนี้ ทุกรายตามแผนฟื้ นฟูกิจการ ในจานวนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 25 ของภาระหนี้เงินต้นคงค้างที่บริ ษทั ต้องจ่ายชาระตามแผน และ
5.2 บริ ษทั ได้รับเงินลงทุนใหม่จากผูร้ ่ วมลงทุนมาชาระหนี้ เป็ นผลให้ส่วนของผูถ้ ือหุ ้นในงบการเงิน
เป็ นบวก หรื อ
5.3 มีการแปลงหนี้เป็ นทุนตามแผนฟื้ นฟูกิจการ และทาให้ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ในงบการเงินเป็ นบวก
แผนฉบับที่ 2
แก้ไขข้อ 5.1 ข้างต้น โดยปรับปรุ งเป็ น
“5.1 บริ ษทั ได้ชาระหนี้เงินต้นคงค้างให้แก่เจ้าหนี้ ทุกรายตามแผนฟื้ นฟูกิจการ ซึ่งรวมถึงกรณี ที่เจ้าหนี้
ได้รับชาระหนี้ดว้ ยการแปลงหนี้เป็ นทุน ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ในจานวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ
25 ของภาระหนี้เงินต้นคงค้างที่บริ ษทั ต้องจ่ายชาระหนี้ตามแผน และ”
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ความคืบหน้ าในการดาเนินการตามแผนฟื้ นฟูกิจการ สาหรั บปี สิ้ นสุ ด 31 ธันวาคม 2562 และสาหรั บงวดหก
เดือนสิ้นสุ ด 30 มิถุนายน 2563
สาหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ด 30 มิถุนายน 2563 บริ ษทั ได้ชาระหนี้ แก่เจ้าหนี้ ตามแผนฟื้ นฟูกิจการ เป็ นเงินต้น
ตามแผนฟื้ นฟูจานวน 294.4 ล้านบาท และดอกเบี้ ยรวม 34.6 ล้านบาท รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น 329.0 ล้านบาท
ทั้งนี้ บริ ษ ัท มิ ไ ด้ช าระหนี้ เงิ น ต้น ตามแผน ตั้งแต่ เดื อนมี น าคม 2563 จนถึ งปั จ จุ บัน และอยู่ร ะหว่ างศาล
เห็นชอบด้วยแผนฉบับแก้ไข
สาหรับปี สิ้ นสุ ด 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั ได้ชาระหนี้ แก่ เจ้าหนี้ ตามแผนฟื้ นฟูกิจการ เป็ นเงินต้นตามแผน
ฟื้ นฟูจานวน 1,618.3 ล้านบาท และดอกเบี้ยรวม 72.2 ล้านบาท รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น 1,690.5 ล้านบาท
25.

ทุนเรื อนหุ้น
ทุนเรื อนหุน้ สาหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ไม่มีรายการเคลื่อนไหว

26. ส่ วนงานดาเนินงาน
กลุ่มบริ ษทั มี 3 ส่ วนงานที่ รายงาน ดังรายละเอี ยดข้างล่าง ซึ่ งเป็ นหน่ วยงานธุ รกิ จที่ สาคัญของกลุ่มบริ ษ ัท
หน่ ว ยงานธุ ร กิ จที่ ส าคัญ นี้ ผลิ ต สิ น ค้าและให้บ ริ การที่ แ ตกต่ างกัน และมี การบริ ห ารจัด การแยกต่ างหาก
เนื่ องจากใช้เทคโนโลยีและกลยุทธ์ทางการตลาดที่แตกต่างกัน ผูม้ ีอานาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดาเนิ นงาน
สอบทานรายงานการจัดการภายในของแต่ละหน่ วยงานธุรกิจที่สาคัญอย่างน้อยทุกไตรมาส การดาเนิ นงาน
ของแต่ละส่ วนงานที่รายงานของกลุ่มบริ 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 วนงานที่รายงานได้รวมอยูด่ งั ข้างล่างนี้ ผลการดาเนิ นงานวัดโดยใช้กาไรก่อน
ภาษีเงินได้ของส่ วนงาน ซึ่ งนาเสนอในรายงานการจัดการภายในและสอบทานโดยผูม้ ีอานาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้าน
การดาเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั ผูบ้ ริ หารเชื่ อว่าการใช้กาไรก่ อนภาษีเงินได้ในการวัดผลการดาเนิ นงานนั้นเป็ น
ข้อมูลที่ เหมาะสมในการประเมิ นผลการดาเนิ นงานของส่ วนงานและสอดคล้องกับกิ จการอื่นที่ ดาเนิ นธุ รกิจใน
อุตสาหกรรมเดียวกัน
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ข้ อมูลเกี่ยวกับส่ วนงานที่รายงาน
ข้อมูลรายได้และกาไรของส่ วนงานสาหรับงวด 6 เดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 มีดงั ต่อไปนี้
การผลิตเหล็กแผ่ นรีดร้ อน
2563
2562
รายได้จากลูกค้าภายนอก
รายได้ระหว่างส่ วนงาน
กาไร (ขาดทุน) ตามส่ วนงาน
ก่อนหักภาษี
สิ นทรัพย์ตามส่ วนงานที่รายงาน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน

การบริการซ่ อมบารุง
2563
2562

การบริการท่ าเรื อน้าลึก ตัดรายการบัญชีระหว่ างกัน
2563
2562
2563
2562

8,471,029
-

14,605,395
-

143,217
144,919

194,862
178,678

55,340
17,583

136,841

231,754

(3,821)

32,033

9,608

18,516,170

23,995,294

377,609

373,146 1,234,457
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94,570
30,158 (162,502)

หน่วย : พันบาท
รวม
2563
2562

(208,836)

8,669,586
-

14,894,827
-

49,215

9,763

88,413

299,295

1,274,424 (494,517)

(1,011,535)

19,633,719

24,631,329

25,745

ส่ วนงานภูมิศาสตร์
ส่ วนงาน 1มีการจัดการ การผลิต และสานักงานในประเทศไทย
ส่ วนงาน 2 และ 3 มีการดาเนิ นธุ รกิจเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น ไม่มีรายได้จากต่างประเทศหรื อสิ นทรัพย์ใน
ต่างประเทศที่มีสาระสาคัญ
ในการนาเสนอการจาแนกส่ วนงานภูมิศาสตร์ รายได้ตามส่ วนงานแยกตามที่ต้ งั ทางภูมิศาสตร์ของลูกค้า สิ นทรัพย์
ตามส่ วนงานแยกตามสถานที่ต้ งั ทางภูมิศาสตร์ของสิ นทรัพย์
ข้ อมูลเกี่ยวกับส่ วนงานภูมิศาสตร์
งบการเงินรวม
30 มิถุนายน
30 มิถุนายน
2563
2562
รายได้
ไทย
ต่างประเทศ
รวม

8,659,954
9,632
8,669,586

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

หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน 30 มิถุนายน
2563
2562
8,471,028
8,471,028

14,605,395
14,605,395

ลูกค้ ารายใหญ่
รายได้จากลูกค้า 2 รายจากส่ วนงาน 1 ของกลุ่มบริ ษทั จานวนเงินรวม 3,566 ล้านบาท (2562: 3 ราย จานวน 6,490
ล้ านบาท)
รายได้จากลูกค้า 2 รายจากส่ วนงาน 1 ของบริ ษทั จานวนเงินรวม 3,566 ล้านบาท (2562: 3 ราย จานวน 6,490 ล้ าน
บาท)
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27. ภาษีเงินได้
การรับรู ้ภาษีเงินได้ข้ ึนอยู่กบั การประมาณการที่ดีที่สุดของฝ่ ายบริ หารเกี่ยวกับอัตราภาษีเงินได้ประจาปี ถัวเฉลี่ย
ถ่วงน้ าหนักที่คาดไว้สาหรับงวดที่ใช้กบั รายได้ก่อนภาษีของงวดระหว่างกาล อัตราภาษีเงินได้ที่แท้จริ งของกลุ่ม
บริ ษทั ได้รับผลกระทบจากปัจจัยดังต่อไปนี้
•

•

•

ขาดทุนทางภาษีและผลแตกต่างชัว่ คราวที่เกิดขึ้นในระหว่างงวด ซึ่ งสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีไม่ได้
รั บการบันทึ ก เนื่ องจากฝ่ ายบริ หารพิ จารณาว่าไม่ มี แนวโน้มที่ กาไรสุ ทธิ ทางภาษี ในอนาคตจะสามารถ
นามาใช้ได้
กาไรสุ ทธิ บางส่ วนของกลุ่มบริ ษทั ซึ่ งเกิ ดจากธุ รกรรมที่ ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุน โดยกาไรสุ ทธิ ของ
ธุรกรรมดังกล่าวได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งเสี ยภาษีเงินได้
ขาดทุนของบริ ษทั ย่อยบางแห่งของกลุ่มบริ ษทั ซึ่ งไม่สามารถจะนามาสุ ทธิกบั กาไรของบริ ษทั ย่อยแห่งอื่นๆ
ของกลุ่มบริ ษทั ในการคานวณภาษีเงินได้

28. กาไร (ขาดทุน) ต่ อหุ้น
กาไร (ขาดทุน) ต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน
กาไร(ขาดทุน) ต่อหุ ้นขั้นพื้ นฐานสาหรับ งวด คานวณจากกาไร(ขาดทุน)สาหรั บงวดที่ เป็ นส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้น
สามัญของบริ ษทั และจานวนหุน้ สามัญที่ออกจาหน่ายแล้วระหว่างงวดโดยวิธีถวั เฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก
สาหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 แสดงการคานวณดังนี้
งบการเงินรวม
สาหรับงวดหกเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน
2563
2562
กาไร(ขาดทุน) สาหรับงวดที่เป็ นส่ วนของผู้ถือ
หุ้นของบริษัท (พันบาท)
จานวนหุ้นสามัญโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่ วงน้าหนัก
(ขั้นพื้นฐาน) (พันหุ้น)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับงวดหกเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน
2563
2562

92,678

274,296

146,972

227,936

11,113,018

11,113,018

11,113,018

11,113,018

0.01

0.02

0.01

0.02

กาไร(ขาดทุน) ต่ อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)
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29.

ภาระผูกพันและหนีส้ ิ นที่อาจเกิดขึน้
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
30 มิถุนายน
2563
ภาระผูกพันรายจ่ ายฝ่ ายทุน
สัญญาที่ยงั ไม่ ได้ รับรู้
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
รวม

30
30

31 ธันวาคม
2562

82
82

30 มิถุนายน
2563

21
21

31 ธันวาคม
2562

104
104

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 กลุ่มบริ ษทั มีรายจ่ายฝ่ ายทุนจานวน 21 ล้านบาท 0.05 ล้านเหรี ยญสหรัฐและจานวน
0.21 ล้านยูโ ร (31 ธั น วาคม 2562 : จานวน 35 ล้ านบาท 0.2 ล้ านเหรี ยญสหรั ฐและจานวน 1.2 ล้ านยูโ ร) ที่
เกี่ยวข้องกับการซื้อและติดตั้งเครื่ องจักรและอุปกรณ์
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 บริ ษทั มีรายจ่ายฝ่ ายทุนจานวน 12 ล้านบาท 0.05 ล้านเหรี ยญสหรัฐและจานวน 0.21
ล้านยูโร (31 ธันวาคม 2562 : จานวน 57 ล้ านบาท 0.2 ล้ านเหรี ยญสหรั ฐและจานวน 1.2 ล้ านยูโร) ที่เกี่ยวข้อง
กับการซื้อและติดตั้งเครื่ องจักรและอุปกรณ์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริ ษทั มีจานวนเงินขั้นต่าที่ตอ้ งจ่ายในอนาคตทั้งสิ้ นภายใต้สัญญาเช่าที่ดินดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2563
2562
2563
2562
ภาระผูกพันจากสัญญาเช่ าดาเนินงาน
ที่ยกเลิกไม่ ได้
ภายในระยะเวลาหนึ่งปี
0.25
12
0.23
5
ระยะเวลามากกว่าหนึ่ งปี ถึงห้าปี
0.11
3
0.11
4
รวม
0.37
15
0.34
9
ภาระผูกพันอื่นๆ
สัญญาซื้อวัตถุดิบ
เลตเตอร์ออฟเครดิต
สัญญาอื่นๆ
รวม
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1,698
3
239

6,511
43
569

1,698
198

2,194
513

1,940

7,123

1,896

2,707

ณ วันที่ 30 มิ ถุนายน 2563 กลุ่มบริ ษัทไม่มีภาระผูกพันตามสัญญาเช่ าที่ ดินดังกล่าวจากการนามาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบตั ิ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริ ษทั รับรู ้หนี้ สินตามสัญญาเช่าที่ดิน
ที่เคยจัดประเภทเป็ นสัญญาเช่าดาเนิ นงานด้วยมูลค่าปั จจุบนั ของเงินจ่ายชาระตามสัญญาเช่าที่เหลืออยูค่ ิดลดด้วย
อัตราดอกเบี้ยเงินกูย้ มื ส่ วนเพิ่มของกลุ่มบริ ษทั ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลข้อ 7
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 กลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันอื่นจากการทาสัญญาซื้ออะไหล่และวัสดุ อุปกรณ์และสัญญา
ซ่อมบารุ งเป็ นจานวน 227 ล้านบาท จานวน 0.24 ล้านเหรี ยญสหรัฐ จานวน 0.12 ล้านยูโร และจานวน 2.94 ล้าน
เยนญี่ปุ่น (31 ธันวาคม 2562: จานวน 309 ล้านบาท จานวน 2.9 ล้านเหรี ยญสหรัฐ จานวน 4.0 ล้านยูโร จานวน
0.04 ล้านปอนด์สเตอร์ลิง และจานวน 34.6 ล้านเยนญี่ปน)
ุ่
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 บริ ษทั มีภาระผูกพันอื่นจากการทาสัญญาซื้ ออะไหล่และวัสดุอุปกรณ์และสัญญาซ่อม
บารุ งเป็ นจานวน 186 ล้านบาท จานวน 0.24 ล้านเหรี ยญสหรัฐ จานวน 0.12 ล้านยูโร และจานวน 2.94 ล้านเยน
ญี่ปุ่น (31 ธันวาคม 2562: จานวน 277 ล้านบาท จานวน 2.9 ล้านเหรี ยญสหรัฐ จานวน 4.0 ล้านยูโร จานวน 0.04
ล้านปอนด์สเตอร์ลิง และจานวน 34.6 ล้านเยนญี่ปน)
ุ่
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หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
ก) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริ ษทั มีหนี้ สินที่อาจเกิดขึ้นจากการที่ ธนาคารได้
ออกหนังสื อค้ าประกัน ในเรื่ องดังต่อไปนี้

งบการเงินรวม
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2563
2562
การใช้ไฟฟ้า
การประกันผลงาน
อื่นๆ
รวม

107
65
11
183

104
43
4
151

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2563
2562
104
19
123

104
4
108

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 กลุ่มบริ ษทั มีหนังสื อค้ าประกันที่ออกโดยธนาคารในนามบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
ซึ่ งเกี่ ย วเนื่ อ งกับ ภาระผูกพัน ทางปฏิ บัติบ างประการตามปกติ ธุร กิ จของกลุ่ ม บริ ษัท ซึ่ งประกอบด้วย
หนังสื อค้ าประกันเพื่อค้ าประกัน
•
•
•

การจัดตั้งทาเนี ยบท่าเทียบเรื อและโรงพักสิ นค้าให้ไว้แก่กรมศุลกากรจานวน 11 ล้านบาท (31 ธันวาคม
2562 : จานวน 11 ล้ านบาท)
การปฏิบตั ิงานตามสัญญาจานวน 65 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2562 : จานวน 43 ล้ านบาท)
การใช้ไฟฟ้าจานวน 107 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2562 : จานวน 104 ล้ านบาท)

ข) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 บริ ษทั มีหนี้ สินที่อาจเกิดขึ้นจากการค้ าประกันตามสัญญาและค่าเสี ยหายตาม
สัญญาเป็ นจานวนเงิน 31 ล้านเหรี ยญสหรัฐ โดยมีเงื่อนไขว่าบริ ษทั ต้องชาระก็ต่อเมื่อเกิดความเสี ยหายด้าน
สิ่ งแวดล้อมและเป็ นไปตามเงื่อนไขความรับผิดชอบด้านสิ่ งแวดล้อมตามสัญญาซื้ อขายโรงถลุงเหล็กและ
ผลิตเหล็กกล้าครบวงจร ฉบับลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554
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ข้ อพิพาทและคดีความ
ที่ดินในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
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 (มูลค่ารวม 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 ดินจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ สาขาบางสะพาน ต่อศาลปกครองกลาง เพื่อขอให้ศาลปกครอง
กลางมีคาพิพากษาเพิกถอนการออกประกาศ พร้อมกันนี้ บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยยังได้ยื่นคาร้องขอให้ศาล
ปกครองกลางกาหนดมาตรการหรื อวิธีการคุม้ ครองเพื่อบรรเทาทุกข์ชวั่ คราวแก่ผฟู ้ ้ องคดีดว้ ย โดยศาลได้
รับคาฟ้องไว้พิจารณาแล้ว
วันที่ 1 กันยายน 2553 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้ยนื่ ฟ้องอธิบดีกรมที่ดินและรองปลัดกระทรวงมหาดไทยต่อ
ศาลปกครองกลาง โดยขอให้ศาลปกครองกลางมี ค าพิ พ ากษาเพิ กถอนคาสั่งอธิ บดี กรมที่ ดินลงวันที่ 5
มกราคม 2553 ที่ได้มีคาสั่งเพิกถอนและแก้ไขรู ปแผนที่และเนื้ อที่ของหนังสื อรับรอง และให้เพิกถอนคา
วินิจฉัยอุทธรณ์ของรองปลัดกระทรวงมหาดไทย รวมทั้งได้ขอให้ศาลไต่สวนคาร้องขอทุเลาคาบังคับตาม
คาสั่งทางปกครองดังกล่าวเมื่อวันที่ 6 สิ งหาคม 2556 ศาลปกครองกลางมีคาสั่งทุเลาการบังคับคดีที่สั่งให้
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยออกจากป่ าสงวนแห่ งชาติ ป่ าคลองแม่ราพึง จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ และงดเว้นการ
กระทาใดๆ ในเขตป่ าสงวนแห่ งชาติต่อเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2557 ศาลปกครองสู งสุ ดมีคาสั่งกลับเป็ นยก
คาขอให้ทุเลาการบังคับคดีที่สั่งให้บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยออกจากป่ าสงวนแห่งชาติ
นอกจากนี้ ศาลได้มี ค าสั่ งให้ ร วมการพิ จารณาคดี น้ ี เข้ากับ คดี ซ่ ึ งบริ ษัท และบริ ษัท ย่อ ยได้ยื่น ฟ้ อ งเจ้า
พนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ สาขาบางสะพาน ดังกล่าวข้างต้นแล้ว
เมื่ อวันที่ 29 สิ งหาคม 2560 ศาลปกครองกลางได้มีคาพิพากษายกฟ้ อง ต่อมาเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้ยนื่ อุทธรณ์คดั ค้านคาพิพากษาต่อศาลปกครองสู งสุ ด
ซึ่งปัจจุบนั อยูใ่ นระหว่างการพิจารณาของศาล

80

ข) เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2553 นายอาเภอบางสะพาน ในฐานะเจ้าหน้าที่ผคู ้ วบคุมและรักษาป่ าสงวนแห่ งชาติ
ป่ าคลองแม่ราพึง จังหวัดประจวบคีรีข นั ธ์ ได้มีคาสั่งเป็ นหนังสื อแจ้งแก่บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ให้ออกจาก
ที่ดิน และงดเว้นการกระทาใดๆ ในเขตที่ดิน ซึ่ งอธิ บดีกรมที่ดินได้มีคาสั่งให้เพิกถอนเอกสารสิ ทธิ์ ที่ดิน
ตามหนังสื 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 ษัทและบริ ษทั ย่อยออกจากป่ าสงวน
แห่งชาติป่าคลองแม่ราพึง จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์และงดเว้นการกระทาใดๆ ในเขตป่ าสงวนแห่งชาติ
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ศาลปกครองกลางได้มีคาพิพากษายกฟ้องคดีดงั กล่าวข้างต้น ต่อมาเมื่อวันที่
19 มีนาคม 2561 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้ยนื่ อุทธรณ์คดั ค้านคาพิพากษาต่อศาลปกครองสู งสุ ด
ซึ่งปัจจุบนั 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
30. มูลค่ ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงิน
เนื่ อ งจากสิ น ทรั พ ย์และหนี้ สิ น ทางการเงิ น ส่ วนใหญ่ ข องกลุ่ มบริ ษัท จัด อยู่ในประเภทระยะสั้ นหรื อมี อ ัต รา
ดอกเบี้ ยใกล้เคียงกับ อัตราดอกเบี้ ยในตลาด กลุ่ มบริ ษทั จึ งประมาณมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรั พย์และหนี้ สิ น
ทางการเงินส่ วนใหญ่ใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้ สินทางการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563
และ 1 มกราคม 2563 มีดงั ต่อไปนี้
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หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563
มูลค่าตามบัญชี
มูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรมผ่าน
ราคาทุน
กาไรหรื อขาดทุน
ตัดจาหน่าย
รวม
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้า
สิ นทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
- เงินฝากธนาคารที่ติดภาระผูกพัน
เงินให้กยู้ มื ระยะยาว
รวมสิ นทรัพย์ ทางการเงิน
หนีส้ ิ นทางการเงิน
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้า
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ภาระหนี้สินภายใต้แผนฟื้ นฟู
หนี้สินตามสัญญาเช่า
รวมหนีส้ ิ นทางการเงิน

-

271,054
86,640
22,308

271,054
86,640
22,308

271,054
86,640
22,308

-

28,933
426,759
835,694

28,933
426,759
835,694

28,933
426,759
835,694

29,545,860
29,545,860

43,500
3,736,576
89,042
3,869,118

43,500
3,736,576
29,545,860
89,042
33,414,978

43,500
3,736,576
29,545,860
89,042
33,414,978
หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
มูลค่าตามบัญชี
มูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรมผ่าน
ราคาทุน
กาไรหรื อขาดทุน
ตัดจาหน่าย
รวม
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้า
สิ นทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
- เงินฝากธนาคารที่ติดภาระผูกพัน
เงินให้กยู้ มื ระยะยาว
รวมสิ นทรัพย์ ทางการเงิน
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-

359,995
67,559
-

359,995
67,559
-

359,995
67,559
-

-

7,596
435,150

7,596
435,150

7,596
435,150

หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
มูลค่าตามบัญชี
มูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรมผ่าน
ราคาทุน
กาไรหรื อขาดทุน
ตัดจาหน่าย
รวม
หนีส้ ิ นทางการเงิน
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้า

-

60,683
5,148,662
-

60,683
5,148,662
-

60,683
5,148,662
-

30,608,921
30,608,921

4,135
5,213,480

30,608,921
4,135
35,822,401

30,608,921
4,135
35,822,401

เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ภาระหนี้สินภายใต้แผนฟื้ นฟู
(หลังปรับปรุ ง)(หมายเหตุขอ้ 7)
หนี้สินตามสัญญาเช่า
รวมหนีส้ ิ นทางการเงิน

หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563
มูลค่าตามบัญชี
มูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรมผ่าน
ราคาทุน
กาไรหรื อขาดทุน
ตัดจาหน่าย
รวม
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้า
สิ นทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
- เงินฝากธนาคารที่ติดภาระผูกพัน
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวอื่น
รวมสิ นทรัพย์ ทางการเงิน
หนีส้ ิ นทางการเงิน
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้า
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้อง
ภาระหนี้สินภายใต้แผนฟื้ นฟู
หนี้สินตามสัญญาเช่า
รวมหนีส้ ิ นทางการเงิน

-

213,766
32,960
-

213,766
32,960
-

213,766
32,960
-

-

24,872
426,759
698,357

24,872
426,759
698,357

24,872
426,759
698,357

29,553,851
29,553,851

3,714,649
74,500
63,914
3,853,063

3,714,649
74,500
29,553,851
63,914
33,406,914

3,714,649
74,500
29,553,851
63,914
33,406,914
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หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
มูลค่าตามบัญชี
มูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรมผ่าน
ราคาทุน
กาไรหรื อขาดทุน
ตัดจาหน่าย
รวม
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้า
สิ นทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
- เงินฝากธนาคารที่ติดภาระผูกพัน
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวอื่น
รวมสิ นทรัพย์ ทางการเงิน
หนีส้ ิ นทางการเงิน
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้า
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้อง
ภาระหนี้สินภายใต้แผนฟื้ นฟู
(หลังปรับปรุ ง)(หมายเหตุ 7)
หนี้สินตามสัญญาเช่า
รวมหนีส้ ิ นทางการเงิน

-

242,830
3,229
-

242,830
3,229
-

242,830
3,229
-

-

3,634
249,693

3,634
249,693

3,634
249,693

-

5,188,949
-

5,188,949
-

5,188,949
-

30,616,912
30,616,912

1,329
5,190,278

30,616,912
1,329
35,807,190

30,616,912
1,329
35,807,190

กลุ่มบริ ษทั มีการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงินตามหลักเกณฑ์ดงั นี้
ก) สิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงินที่จะครบกาหนดในระยะเวลาอันสั้น ได้แก่ เงินสดและเงินฝากสถาบัน
การเงิน ลูกหนี้ และเจ้าหนี้ แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะ
การเงิน
ข) เงิ น ให้กู้ยืมและเงิ นกู้ยืมที่ มีด อกเบี้ ยในอัต ราใกล้เคี ย งกับ อัต ราดอกเบี้ ย ในตลาดแสดงมู ลค่ ายุติ ธรรม
โดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
ค) บริ ษทั มีหนี้ สินภายใต้แผนฟื้ นฟูแสดงมูลค่ายุติธรรมซึ่ งคานวณโดยใช้เทคนิ คการคิดลดกระแสเงินสดใน
อนาคตและแบบจาลองตามทฤษฎีในการประเมินมูลค่า
ง) สั ญ ญาซื้ อขายเงิ นตราต่ างประเทศล่ วงหน้ า แสดงมู ลค่ ายุติ ธรรมซึ่ งค านวณโดยใช้เทคนิ คการคิ ด ลด
กระแสเงิ นสดในอนาคตและแบบจาลองตามทฤษฎี ในการประเมิ นมู ลค่า ซึ่ งข้อมู ลที่ นามาใช้ในการ
ประเมินมูลค่าเป็ นข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ในตลาดที่เกี่ยวข้อง เช่น อัตราแลกเปลี่ยนทันที
ในระหว่างงวดปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหว่างลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
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31.

เหตุการณ์ ภายหลังวันที่รอบระยะเวลารายงาน
- ตามรายงานการประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ในฐานะผูบ้ ริ หารแผนฟื้ นฟูกิจการครั้ งที่ 9/2563 เมื่ อวันที่ 16
กรกฎาคม 2563 มีมติอนุมตั ิให้บริ ษทั นาเสนอคณะกรรมการเจ้าหนี้ เห็นชอบในเรื่ องการให้ความช่วยเหลือทาง
การเงินประเภทเงินกูร้ ะยะสั้น (Brigde loan) แก่ Redcar Bulk Termianl Limited (RBT) ซึ่งเป็ นบริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง
กันเป็ นจานวนเงินไม่เกิน 200,000 ปอนด์สเตอร์ ลิ่ง อัตราดอกเบี้ย MLR+1% ต่อปี โดยเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม
2563 บริ ษทั ได้มีการให้กูย้ ืมแล้วจานวน 150,000 ปอนด์สเตอร์ ลิ่ง ต่อมาเมื่อวันที่ 6 สิ งหาคม 2563 บริ ษทั ได้รับ
คืนเงินให้กยู้ มื ดังกล่าวแล้วทั้งจานวน

32.

การอนุมัติงบการเงินระหว่ างกาล
งบการเงินระหว่างกาลนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 13 สิ งหาคม 2563
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