บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สิ"นสุ ดวันที$ 31 มีนาคม 2559
1.

ข้ อมูลทัว$ ไปและการดําเนินงานของบริ ษทั
บริ ษทั ทาทา สตี ล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ” หรื อ “บริ ษทั ใหญ่”) เป็ นนิ ติบุคคลที' จดั ตั(งขึ( น
ในประเทศไทย มี ที'อยู่จดทะเบียนตั(งอยู่ที'อาคารรสาทาวเวอร์ 2 ชั(น 20 เลขที' 555 ถนนพหลโยธิ น
แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุ งเทพฯ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื'อลงทุนในบริ ษทั อื'นและให้บริ การด้านบริ หารและ
เป็ นบริ ษัทจดทะเบี ยนกับตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย ตั(งแต่ เดื อนพฤศจิ กายน 2545 โดยบริ ษ ัท
ผูถ้ ือหุ น้ ใหญ่ของบริ ษทั (ถือหุ น้ ร้อยละ 67.90) คือ T S Global Holdings Pte. Ltd. (เดิมชื' อ Tata Steel
Global Holdings Pte. Ltd.) ซึ' งจัดตั(งในประเทศสิ งคโปร์ โดยเป็ นบริ ษทั ในเครื อของ Tata Steel Limited
ซึ' งเป็ นบริ ษทั จดทะเบียนที' จดั ตั(งขึ( นภายใต้กฎหมายของประเทศอินเดี ย และเป็ นผูผ้ ลิตเหล็กครบวงจร
รายใหญ่ที'สุดรายหนึ'งของประเทศอินเดีย ซึ' งมีฐานลูกค้ากระจายอยูท่ ว'ั โลก
บริ ษทั มี บริ ษทั ย่อยสามแห่ ง (“กลุ่มบริ ษทั ”) ซึ' งเป็ นนิ ติบุคคลที' จดั ตั(งขึ( นในประเทศไทยที' ทาํ การผลิต
รับจ้างผลิต จําหน่ ายและซื( อมาขายไป สิ นค้าเหล็กเส้น เหล็กลวด และเหล็กรู ปพรรณขนาดเล็ก การขายสิ นค้า
ของบริ ษทั ย่อยส่ วนใหญ่เป็ นการขายภายในประเทศ มีจาํ นวนร้อยละ 90 และร้อยละ 93 ของยอดขายทั(งหมด
สําหรับปี สิ( นสุ ดวันที' 31 มีนาคม 2559 และ 2558 ตามลําดับ
รายละเอียดบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั มีดงั ต่อไปนี(
ลักษณะธุรกิจ

บริ ษทั เหล็กสยาม (2001) จํากัด

ผลิตเหล็กลวดและเหล็กรู ปพรรณขนาดเล็ก

บริ ษทั เหล็กก่อสร้างสยาม จํากัด

ผลิตเหล็กเส้น

บริ ษทั เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) ผลิต รับจ้างผลิต จําหน่ายและซื( อมาขายไป
สิ นค้าเหล็กเส้น เหล็กลวดและ
เหล็กรู ปพรรณขนาดเล็ก

อัตราการถือหุ้น
(ร้ อยละ)
ณ วันที$
ณ วันที$
31 มีนาคม 31 มีนาคม
2559
2558
99.99
99.99
99.99

99.99

99.76

99.76

บริ ษทั มีรายการและความสัมพันธ์อย่างมีสาระสําคัญกับบริ ษทั ผูถ้ ือหุน้ ใหญ่และกิจการที'เกี'ยวข้องกัน ดังนั(น
งบการเงินนี( อาจจะไม่แสดงถึงเงื'อนไขที'อาจมีอยู่หรื อผลการดําเนิ นงานซึ' งอาจจะเกิดขึ( น ในกรณี ที'บริ ษทั ได้
ดําเนิ นงานโดยปราศจากความสัมพันธ์ดงั กล่าว
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ณ วันที' 31 มีนาคม 2559 และ 2558 บริ ษทั เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั เอ็น.ที.เอส.”)
มีหนี( สินหมุนเวียนรวมสู งกว่าสิ นทรัพย์หมุนเวียนรวมเป็ นจํานวน 3,010 ล้านบาท และ 3,021 ล้านบาท
ตามลําดับ แต่อย่างไรก็ตาม จํานวนหนี( สินหมุนเวียนได้รวมเงินกูย้ ืมจากบริ ษทั ใหญ่ เป็ นจํานวน 2,166 ล้านบาท
และ 2,478 ล้านบาท ตามลําดับ โดยบริ ษทั ใหญ่รับว่าจะยังคงสนับสนุนด้านการเงินให้กบั บริ ษทั เอ็น.ที.เอส.
อย่างต่อเนื' อง เพื'อให้บริ ษทั เอ็น.ที.เอส. สามารถดําเนิ นงานได้อย่างต่อเนื' องต่อไปอย่างน้อยในอีก 12 เดือน
นับจากวันที'ในงบแสดงฐานะการเงินและผูบ้ ริ หารของกลุ่มบริ ษทั ได้จดั ทําแผนธุรกิจรวมถึงแผนปรับปรุ ง
การดําเนิ นงานและผลประกอบการทางการเงินของบริ ษทั เอ็น.ที.เอส. แล้ว
2.

เกณฑ์ การจัดทํางบการเงินและการนําเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2.1 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจัดทําบัญชี เป็ นเงิ นบาทและจัดทํางบการเงิ นตามกฎหมายเป็ นภาษาไทย
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและวิธีปฏิบตั ิทางการบัญชีที'รับรองทัว' ไปในประเทศไทย
2.2

งบการเงินของบริ ษทั ได้จดั ทําขึ(นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที' 1 (ปรับปรุ ง 2557) เรื' อง “การนําเสนอ
งบการเงิ น” และตามข้อบังคับของตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย ลงวันที' 22 มกราคม 2544
เรื' อง “การจัดทําและส่ งงบการเงินและรายการเกี'ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนิ นงานของ
บริ ษทั จดทะเบียน พ.ศ. 2544” และตามประกาศของกรมพัฒนาธุ รกิจการค้าลงวันที' 28 กันยายน 2554
เรื' อง “กําหนดรายการย่อที'ตอ้ งมีในงบการเงิน พ.ศ. 2554”

2.3

ตั(งแต่วนั ที' 1 เมษายน 2558 กลุ่มบริ ษทั ได้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินที'ออกใหม่และ
ปรับปรุ งใหม่โดยสภาวิชาชี พบัญชี ซึ' งกําหนดให้ถือปฏิบตั ิกบั งบการเงินสําหรับรอบระยะเวลา
บัญชี ที'เริ' มในหรื อหลังวันที' 1 มกราคม 2558 เป็ นต้นไป ในการจัดทําและนําเสนองบการเงิ น
ดังต่อไปนี(
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที' 1 (ปรับปรุ ง 2557)
ฉบับที' 2 (ปรับปรุ ง 2557)
ฉบับที' 7 (ปรับปรุ ง 2557)
ฉบับที' 8 (ปรับปรุ ง 2557)
ฉบับที' 10 (ปรับปรุ ง 2557)
ฉบับที' 11 (ปรับปรุ ง 2557)
ฉบับที' 12 (ปรับปรุ ง 2557)
ฉบับที' 16 (ปรับปรุ ง 2557)
ฉบับที' 17 (ปรับปรุ ง 2557)
ฉบับที' 18 (ปรับปรุ ง 2557)
ฉบับที' 19 (ปรับปรุ ง 2557)
ฉบับที' 20 (ปรับปรุ ง 2557)

การนําเสนองบการเงิน
สินค้าคงเหลือ
งบกระแสเงินสด
นโยบายการบัญชี การเปลี'ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
สัญญาก่อสร้าง
ภาษีเงินได้
ที'ดิน อาคาร และอุปกรณ์
สัญญาเช่า
รายได้
ผลประโยชน์ของพนักงาน
การบัญชีสาํ หรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิ ดเผยข้อมูลเกี'ยวกับ
ความช่วยเหลือจากรัฐบาล
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มาตรฐานการบัญชี (ต่อ)
ฉบับที' 21 (ปรับปรุ ง 2557)
ฉบับที' 23 (ปรับปรุ ง 2557)
ฉบับที' 24 (ปรับปรุ ง 2557)
ฉบับที' 26 (ปรับปรุ ง 2557)
ฉบับที' 27 (ปรับปรุ ง 2557)
ฉบับที' 28 (ปรับปรุ ง 2557)
ฉบับที' 29 (ปรับปรุ ง 2557)
ฉบับที' 33 (ปรับปรุ ง 2557)
ฉบับที' 34 (ปรับปรุ ง 2557)
ฉบับที' 36 (ปรับปรุ ง 2557)
ฉบับที' 37 (ปรับปรุ ง 2557)
ฉบับที' 38 (ปรับปรุ ง 2557)
ฉบับที' 40 (ปรับปรุ ง 2557)

ผลกระทบจากการเปลี'ยนแปลงของอัตราแลกเปลี'ยนเงินตราต่างประเทศ
ต้นทุนการกูย้ มื
การเปิ ดเผยข้อมูลเกี'ยวกับบุคคลหรื อกิจการที'เกี'ยวข้องกัน
การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื'อออกจากงาน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที'เงินเฟ้ อรุ นแรง
กําไรต่อหุน้
งบการเงินระหว่างกาล
การด้อยค่าของสินทรัพย์
ประมาณการหนี(สิน หนี(สินที'อาจเกิดขึ(น และสิ นทรัพย์ที'อาจเกิดขึ(น
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
อสังหาริ มทรัพย์เพื'อการลงทุน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที' 2 (ปรับปรุ ง 2557) การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
ฉบับที' 3 (ปรับปรุ ง 2557) การรวมธุ รกิจ
ฉบับที' 5 (ปรับปรุ ง 2557) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที'ถือไว้เพื'อขายและการดําเนินงานที'ยกเลิก
ฉบับที' 6 (ปรับปรุ ง 2557) การสํารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
ฉบับที' 8 (ปรับปรุ ง 2557) ส่วนงานดําเนินงาน
ฉบับที' 10
งบการเงินรวม
ฉบับที' 11
การร่ วมการงาน
ฉบับที' 12
การเปิ ดเผยข้อมูลเกี'ยวกับส่ วนได้เสียในกิจการอื'น
ฉบับที' 13
การวัดมูลค่ายุติธรรม
การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที' 10 (ปรับปรุ ง 2557) ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณีที'ไม่มีความเกี'ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับ
กิจกรรมดําเนินงาน
ฉบับที' 15 (ปรับปรุ ง 2557) สัญญาเช่าดําเนินงาน-สิ' งจูงใจที'ให้แก่ผเู้ ช่า
ฉบับที' 25 (ปรับปรุ ง 2557) ภาษีเงินได้-การเปลี'ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรื อของผูถ้ ือหุน้
ฉบับที' 27 (ปรับปรุ ง 2557) การประเมินเนื(อหาสัญญาเช่าที'ทาํ ขึ(นตามรู ปแบบกฎหมาย
ฉบับที' 29 (ปรับปรุ ง 2557) การเปิ ดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริ การ
ฉบับที' 31 (ปรับปรุ ง 2557) รายได้-รายการแลกเปลี'ยนเกี'ยวกับบริ การโฆษณา
ฉบับที' 32 (ปรับปรุ ง 2557) สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน-ต้นทุนเว็บไซต์
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที' 1 (ปรับปรุ ง 2557) การเปลี'ยนแปลงในหนี(สินที'เกิดขึ(นจากการรื( อถอน การบูรณะ และหนี(สิน
ที'มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน
ฉบับที' 4 (ปรับปรุ ง 2557) การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่
ฉบับที' 5 (ปรับปรุ ง 2557) สิทธิในส่ วนได้เสียจากกองทุนการรื( อถอน การบูรณะและการปรับปรุ งสภาพแวดล้อม
ฉบับที' 7 (ปรับปรุ ง 2557) การปรับปรุ งย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชีฉบับที' 29 เรื' องการรายงาน
ทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที'มีภาวะเงินเฟ้ อรุ นแรง
ฉบับที' 10 (ปรับปรุ ง 2557) งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
ฉบับที' 12 (ปรับปรุ ง 2557) ข้อตกลงสัมปทานบริ การ
ฉบับที' 13 (ปรับปรุ ง 2557) โปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่ลกู ค้า
ฉบับที' 14
ข้อจํากัดสิ นทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อกําหนดเงินทุนขั(นตํ'าและ
ปฏิสมั พันธ์ของรายการเหล่านี( สําหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที' 19
(ปรับปรุ ง 2557) เรื' อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
ฉบับที' 15 (ปรับปรุ ง 2557) สัญญาสําหรับการก่อสร้างอสังหาริ มทรัพย์
ฉบับที' 17 (ปรับปรุ ง 2557) การจ่ายสิ นทรัพย์ที'ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
ฉบับที' 18 (ปรับปรุ ง 2557) การโอนสิ นทรัพย์จากลูกค้า
ฉบับที' 20
ต้นทุนการเปิ ดหน้าดินในช่วงการผลิตสําหรับเหมืองผิวดิน

นอกจากนี( สภาวิชาชี พบัญชี ได้ออกประกาศ เรื' อง กรอบแนวคิ ดสําหรั บการรายงานทางการเงิ น
(ปรับปรุ ง 2558) ซึ' งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว และมีผลบังคับใช้ต( งั แต่วนั ที' 6 พฤศจิกายน
2558 เป็ นต้นไป เพื'อใช้แทนกรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุ ง 2557) กรอบแนวคิด
สําหรับการรายงานทางการเงินดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินนี(
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินของ
กลุ่มบริ ษทั
2.4

มาตรฐานที'ออกใหม่เกี'ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรม
ผลกระทบจากมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที' 13
กลุ่มบริ ษทั ได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที' 13 มาใช้เป็ นครั(งแรกในปี ปั จจุบนั โดย
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับที' 13 ได้กาํ หนดแนวปฏิ บตั ิ สําหรับการวัดมูลค่ายุติธรรม
และการเปิ ดเผยข้อมูลเกี'ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรม ขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที' 13 ครอบคลุมถึ งการวัดมูลค่ ายุติธรรมของรายการทั(งที' เป็ นเครื' องมือทางการเงิ นและ
รายการที'ไม่ใช่เครื' องมือทางการเงิน ซึ' งมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื'นกําหนด หรื อ
อนุญาตให้มีการวัดมูลค่ายุติธรรม หรื อให้มีการเปิ ดเผยเกี'ย วกับการวัดมูลค่ายุติ ธรรม ยกเว้น
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การจ่ ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์ภายใต้ขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับที' 2
(ปรั บปรุ ง 2557) เรื' อง การจ่ ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์ รายการเช่าภายใต้ขอบเขตของมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที' 17 (ปรับปรุ ง 2557) เรื' อง สัญญาเช่า และการวัดมูลค่าที'มีลกั ษณะคล้ายคลึงกับ
มูลค่ายุติธรรม แต่ไม่ใช่มลู ค่ายุติธรรม (เช่น การวัดมูลค่าสุ ทธิ ที'จะได้รับของสิ นค้าคงเหลือ หรื อ
การวัดมูลค่าจากการใช้เพื'อประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที' 13 ให้คาํ นิ ยามมูลค่ายุติธรรมว่าเป็ นราคาที'จะได้รับจาก
การขายสิ นทรัพย์ หรื อจะจ่ายเพื'อโอนหนี( สินในรายการที' เกิดขึ( นในสภาพปกติ ระหว่างผูร้ ่ วมตลาด
ณ วันที'วดั มูลค่า โดยมูลค่ายุติธรรมตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที' 13 หมายถึงราคาขาย
หรื อโอนออก (exit price) ยกเว้นกรณี ที'ราคาสําหรับสิ นทรั พย์หรื อหนี( สินอย่างเดียวกันไม่สามารถ
สังเกตได้ จึ งจะวัดมูลค่ ายุติ ธรรมโดยใช้เทคนิ คการประเมิ นมูลค่ าวิ ธีอื'น นอกจากนี( มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับที' 13 ยังกําหนดถึงการเปิ ดเผยข้อมูลเกี'ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรมด้วย
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที' 13 ต้องถือปฏิบตั ิโดยวิธีเปลี'ยนทันทีเป็ นต้นไปสําหรับ
งบการเงินที'มีรอบระยะเวลาบัญชี ที'เริ' มในหรื อหลังวันที' 1 มกราคม 2558 เป็ นต้นไป นอกจากนี(
ข้อกําหนดของการเปิ ดเผยข้อมูลตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับนี( ไม่ตอ้ งนํา มาใช้
ปฏิ บัติ สํา หรั บข้อ มู ล เปรี ยบเที ย บสํา หรั บรอบระยะเวลาก่ อ นเริ' มถื อ ปฏิ บัติ ต ามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิ นฉบับนี( ดังนั(น ตามข้อกําหนดสําหรั บการปฏิ บตั ิ ในช่ วงเปลี' ยนแปลง
ดังกล่าว ทางกลุ่มบริ ษทั จึ งไม่ได้เปิ ดเผยข้อมูลตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที' 13
สําหรั บข้อมูลเปรี ยบเที ยบโดยการถือปฏิ บตั ิ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับที' 13
ไม่ ไ ด้มีผ ลกระทบอย่า งเป็ นสาระสํา คัญต่ อ จํา นวนเงิ นที' ต้อ งรั บ รู ้ ร ายการในงบการเงิ นรวม
นอกเหนือจากการเปิ ดเผยข้อมูลเพิ'มเติม
2.5

มาตรฐานการรายงานทางการเงินซึ' งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว แต่ยงั ไม่มีผลบังคับใช้
สภาวิชาชี พบัญชี ได้ออกประกาศที' เกี' ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที' มีผลบังคับใช้
สําหรั บงบการเงิ นที' มีรอบระยะเวลาบัญชี ที'เริ' มในหรื อหลังวันที' 1 มกราคม 2559 เป็ นต้นไป
ดังต่อไปนี(
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที' 1 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที' 2 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที' 7 (ปรับปรุ ง 2558)

การนําเสนองบการเงิน
สิ นค้าคงเหลือ
งบกระแสเงินสด
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มาตรฐานการบัญชี (ต่อ)
ฉบับที' 8 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที' 10 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที' 11 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที' 12 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที' 16 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที' 17 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที' 18 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที' 19 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที' 20 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที' 21 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที' 23 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที' 24 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที' 26 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที' 27 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที' 28 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที' 29 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที' 33 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที' 34 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที' 36 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที' 37 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที' 38 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที' 40 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที' 41

นโยบายการบัญชี การเปลี'ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
สัญญาก่อสร้าง
ภาษีเงินได้
ที'ดิน อาคารและอุปกรณ์
สัญญาเช่า
รายได้
ผลประโยชน์ของพนักงาน
การบัญชีสาํ หรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิ ดเผยข้อมูลเกี'ยวกับ
ความช่วยเหลือจากรัฐบาล
ผลกระทบจากการเปลี'ยนแปลงของอัตราแลกเปลี'ยนเงินตราต่างประเทศ
ต้นทุนการกูย้ มื
การเปิ ดเผยข้อมูลเกี'ยวกับบุคคลหรื อกิจการที'เกี'ยวข้องกัน
การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื'อออกจากงาน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที'เงินเฟ้ อรุ นแรง
กําไรต่อหุน้
งบการเงินระหว่างกาล
การด้อยค่าของสินทรัพย์
ประมาณการหนี(สิน หนี(สินที'อาจเกิดขึ(น และสิ นทรัพย์ที'อาจเกิดขึ(น
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
อสังหาริ มทรัพย์เพื'อการลงทุน
เกษตรกรรม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที' 2 (ปรับปรุ ง 2558)
การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
ฉบับที' 3 (ปรับปรุ ง 2558)
การรวมธุ รกิจ
ฉบับที' 4 (ปรับปรุ ง 2558)
สัญญาประกันภัย
ฉบับที' 5 (ปรับปรุ ง 2558)
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที'ถือไว้เพื'อขายและการดําเนินงานที'ยกเลิก
ฉบับที' 6 (ปรับปรุ ง 2558)
การสํารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
ฉบับที' 8 (ปรับปรุ ง 2558)
ส่ วนงานดําเนินงาน
ฉบับที' 10 (ปรับปรุ ง 2558) งบการเงินรวม
ฉบับที' 11 (ปรับปรุ ง 2558) การร่ วมการงาน
ฉบับที' 12 (ปรับปรุ ง 2558) การเปิ ดเผยข้อมูลเกี'ยวกับส่ วนได้เสี ยในกิจการอื'น
ฉบับที' 13 (ปรับปรุ ง 2558) การวัดมูลค่ายุติธรรม
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การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที' 10 (ปรับปรุ ง 2558)
ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณี ที'ไม่มีความเกี'ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจง
กับกิจกรรมดําเนินงาน
ฉบับที' 15 (ปรับปรุ ง 2558)
สัญญาเช่าดําเนินงาน-สิ'งจูงใจที'ให้แก่ผเู้ ช่า
ฉบับที' 25 (ปรับปรุ ง 2558)
ภาษีเงินได้-การเปลี'ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรื อ
ของผูถ้ ือหุน้
ฉบับที' 27 (ปรับปรุ ง 2558)
การประเมินเนื(อหาสัญญาเช่าที'ทาํ ขึ(นตามรู ปแบบกฎหมาย
ฉบับที' 29 (ปรับปรุ ง 2558)
การเปิ ดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริ การ
ฉบับที' 31 (ปรับปรุ ง 2558)
รายได้-รายการแลกเปลี'ยนเกี'ยวกับบริ การโฆษณา
ฉบับที' 32 (ปรับปรุ ง 2558)
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน-ต้นทุนเว็บไซต์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที' 1 (ปรับปรุ ง 2558)
การเปลี'ยนแปลงในหนี(สินที'เกิดขึ(นจากการรื( อถอน การบูรณะ
และหนี(สินที'มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน
ฉบับที' 4 (ปรับปรุ ง 2558)
การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่
ฉบับที' 5 (ปรับปรุ ง 2558)
สิทธิในส่ วนได้เสี ยจากกองทุนการรื( อถอน การบูรณะและการปรับปรุ ง
สภาพแวดล้อม
ฉบับที' 7 (ปรับปรุ ง 2558)
การปรับปรุ งย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที' 29 (ปรับปรุ ง 2558)
เรื' องการรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที'เงินเฟ้ อรุ นแรง
ฉบับที' 10 (ปรับปรุ ง 2558)
งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
ฉบับที' 12 (ปรับปรุ ง 2558)
ข้อตกลงสัมปทานบริ การ
ฉบับที' 13 (ปรับปรุ ง 2558)
โปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่ลกู ค้า
ฉบับที' 14 (ปรับปรุ ง 2558)
ข้อจํากัดสิ นทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อกําหนดเงินทุนขั(นตํ'า
และปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี( สําหรับมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที' 19 (ปรับปรุ ง 2558) เรื' อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
ฉบับที' 15 (ปรับปรุ ง 2558)
สัญญาสําหรับการก่อสร้างอสังหาริ มทรัพย์
ฉบับที' 17 (ปรับปรุ ง 2558)
การจ่ายสิ นทรัพย์ที'ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
ฉบับที' 18 (ปรับปรุ ง 2558)
การโอนสิ นทรัพย์จากลูกค้า
ฉบับที' 20 (ปรับปรุ ง 2558)
ต้นทุนการเปิ ดหน้าดินในช่วงการผลิตสําหรับเหมืองผิวดิน
ฉบับที' 21
เงินที'นาํ ส่ งรัฐ
แนวปฎิบัติทางบัญชี
แนวปฏิบตั ิทางบัญชีสาํ หรับการวัดมูลค่าและรับรู้รายการของพืชเพื'อการให้ผลิตผล

ผูบ้ ริ หารของกลุ่มบริ ษทั จะนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับที'เกี' ยวข้องกับกลุ่มบริ ษทั มา
เริ' มถื อปฏิ บัติ กบั งบการเงิ นของกลุ่ มบริ ษ ทั เมื' อมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นดังกล่ าวมี ผล
บังคับใช้ผบู ้ ริ หารของกลุ่มบริ ษทั อยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบจากมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินดังกล่าวที'มีผลต่องบการเงินของกลุ่มบริ ษทั ในงวดที'เริ' มถือปฏิบตั ิ
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2.6

งบการเงิ นรวมสํา หรั บ ปี สิ( นสุ ด วัน ที' 31 มี นาคม 2559 และ 2558 ไม่ ไ ด้บัน ทึ กเงิ น ลงทุ นใน
บริ ษทั สยาม สตีล มิลล์ เซอร์วิสเซส จํากัด ตามวิธีส่วนได้เสี ย เนื'องจากบริ ษทั ไม่มีอิทธิ พลอย่าง
มีสาระสําคัญในการกําหนดนโยบายทางการเงิ นและการดําเนิ นงานและไม่มีกรรมการที' มีอาํ นาจ
ลงนามผูกพันในบริ ษทั สยาม สตีล มิลล์ เซอร์ วิสเซส จํากัด ซึ' งถือหุ น้ โดยบริ ษทั เหล็กก่อสร้างสยาม
จํากัด ในอัตราร้อยละ 24 ของทุ นของบริ ษทั ดังกล่าวได้ บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยดังกล่าวได้บนั ทึ ก
เงินลงทุนดังกล่าวเป็ นเงินลงทุนระยะยาวอื'นเป็ นจํานวนเงิน 1,241 บาท ในราคาทุน (ดูหมายเหตุขอ้ 33)

2.7

เกณฑ์การจัดทํางบการเงินรวม
งบการเงิ นรวมของบริ ษทั ประกอบด้วยงบการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย (รวมกันเรี ย กว่า
“กลุ่มบริ ษทั ”)
รายการที'มีนยั สําคัญระหว่างบริ ษทั กับบริ ษทั ย่อยได้ถูกตัดรายการในการทํางบการเงินรวม
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อยเป็ นกิจการที'อยู่ภายใต้การควบคุมของบริ ษทั การควบคุมเกิ ดขึ( นเมื'อบริ ษทั มีอาํ นาจ
ควบคุมทั(งทางตรงหรื อทางอ้อมในการกําหนดนโยบายทางการเงินและการดําเนิ นงานของบริ ษทั นั(น
เพื'อได้มาซึ'งประโยชน์จากกิจกรรมของบริ ษทั ย่อย งบการเงินของบริ ษทั ย่อยได้รวมอยู่ในงบการเงินรวม
นับแต่วนั ที'มีการควบคุมจนถึงวันที'การควบคุมสิ(นสุดลง

3.

นโยบายการบัญชีที$สําคัญ
งบการเงิ นนี( ได้จดั ทําขึ( นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมยกเว้นตามที' ได้เปิ ดเผยในนโยบายการบัญชี ที'สําคัญ
ดังต่อไปนี(
3.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงิ นสดและรายการเที ย บเท่ าเงิ นสดประกอบด้ว ย เงิ นสดในมื อและเงิ น ฝากสถาบันการเงิ น
ทุกประเภทที'ถึงกําหนดจ่ายคืนในระยะเวลาสามเดือนหรื อน้อยกว่าตั(งแต่วนั ที'ได้มาโดยไม่รวม
เงินฝากสถาบันการเงินที'ใช้เป็ นหลักประกัน
3.2

ลูกหนี( การค้าและลูกหนี( อื'น
ลูกหนี( การค้าแสดงในราคาตามใบแจ้งหนี(หักด้วยค่าเผื'อหนี( สงสัยจะสูญ (ถ้ามี)
ค่าเผื'อหนี(สงสัยจะสูญ
กลุ่มบริ ษทั กําหนดค่าเผื'อหนี( สงสัยจะสู ญ โดยใช้ขอ้ สมมติฐานและดุลยพินิจหลายประการใน
การประมาณการของผูบ้ ริ หาร ซึ' งรวมถึงการพิ จารณาและประมาณจํานวนหนี( ที'คาดว่าจะเก็บเงิ น
ไม่ได้ การประมาณดังกล่าวอาศัยประสบการณ์ของกลุ่มบริ ษทั ในการเก็บเงินจากลูกหนี( ประกอบ
กับการพิ จารณาฐานะการเงิ นของลู กหนี( และรายงานอายุ ลูกหนี( ด้วย ฝ่ ายบริ หารมี การทบทวน
ประมาณการและข้อสมมติฐานต่างๆ อย่างสมํ'าเสมอ
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กลุ่มบริ ษทั ตัดรายการลูกหนี( การค้าหลังจากการขายลูกหนี( การค้า ซึ' งเกิดขึ( นเมื'อบริ ษทั ทําการโอน
ความเสี' ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของอย่างมีนยั สําคัญในลูกหนี(การค้าแก่ผซู ้ (ื อ
3.3

สิ นค้าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลือแสดงในราคาทุนหรื อมูลค่าสุ ทธิ ที'จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํ'ากว่า
ต้นทุนของสิ นค้าคํานวณโดยใช้วิธีดงั ต่อไปนี(
สิ นค้าสําเร็ จรู ปและสิ นค้าระหว่างผลิต
สิ นค้าซื(อมาเพื'อขาย วัตถุดิบ อะไหล่ วัสดุและอื'นๆ

- วิธีราคาทุนถัวเฉลี'ยถ่วงนํ(าหนัก
- วิธีราคาทุนถัวเฉลี'ยเคลื'อนที'

ต้นทุนของสิ นค้าประกอบด้วยต้นทุนทั(งหมดที'ซ(ือ ต้นทุนแปลงสภาพและต้นทุนอื'นๆ ที'เกิดขึ(น
เพื'อให้สินค้าคงเหลือนั(นอยู่ในสถานที'และสภาพที'เป็ นอยู่ในปั จจุ บนั ในกรณี ของสิ นค้าสําเร็ จรู ป
และสิ นค้าระหว่างผลิตที'ผลิตเอง ต้นทุนสิ นค้ารวมการปั นส่ วนของค่าใช้จ่ายในการผลิตอย่างเหมาะสม
โดยคํานึ งถึงระดับกําลังการผลิตปกติ
มูลค่าสุ ทธิ ที'จะได้รับเป็ นราคาโดยประมาณที'คาดว่าจะขายได้ตามลักษณะการประกอบธุ รกิจตามปกติ
หักด้วยประมาณการต้นทุนในการผลิตสิ นค้านั(นให้เสร็ จและต้นทุ นที' จาํ เป็ นต้องจ่ายไปเพื'อให้ขาย
สิ นค้านั(นได้
3.4

เงินลงทุน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยในงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ บันทึกบัญชี ในราคาทุนสุ ทธิ จากค่าเผื'อการด้อยค่า
(ถ้ามี)
เงินลงทุนเผื'อขาย
เงินลงทุนเผื'อขายเป็ นเงินลงทุนในตราสารทุนซึ' งเป็ นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดและ
ไม่ถือเป็ นหลักทรั พย์เพื' อค้า จะจัดประเภทเป็ นเงิ นลงทุนเผื'อขายและแสดงในมูลค่ ายุติธรรม
กําไรหรื อขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื'อขายได้บนั ทึกในส่วนของผูถ้ ือหุน้ โดยตรง
มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดจะใช้ราคาเสนอซื( อครั(งสุ ดท้าย ณ วันที'
ในงบแสดงฐานะการเงิน
เงินลงทุนระยะยาวอื'น
เงินลงทุนในตราสารทุนที' ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดแสดงในราคาทุนสุ ทธิ จากค่าเผื'อการด้อยค่า
(ถ้ามี)
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การจําหน่ายเงินลงทุน
เมื'อมี การจําหน่ ายเงิ นลงทุน ผลต่ างระหว่างจํานวนเงิ นสุ ทธิ ที'ได้รับและมูลค่ าตามบัญชี และ
รวมถึ งกําไรหรื อขาดทุนจากการเปลี' ยนแปลงมูลค่าหลักทรั พย์ที'เคยบันทึ กในส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้น
จะถูกบันทึกในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื'น
3.5

ที'ดิน อาคารและอุปกรณ์
ที'ดิน แสดงในราคาทุนและหักค่าเผื'อการด้อยค่า (ถ้ามี)
อาคารและอุปกรณ์แสดงในราคาทุนหักค่าเสื' อมราคาสะสมและค่าเผื'อการด้อยค่า (ถ้ามี)
ที' ดิน อาคารและอุปกรณ์ จะมีการทบทวนการด้อยค่าเมื'อมี เหตุการณ์ หรื อการเปลี'ยนแปลงใน
สถานการณ์ ซึ' งบ่งชี(วา่ มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์น( นั อาจจะไม่ได้รับคืน
ค่าเสื' อมราคา
ค่าเสื' อมราคาบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื'น คํานวณโดย
วิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของอาคารและอุปกรณ์แต่ละรายการ ประมาณการ
อายุการให้ประโยชน์แสดงได้ดงั นี(
ส่ วนปรับปรุ งที'ดิน อาคารและสิ' งปลูกสร้าง
เครื' องจักรและอุปกรณ์
ยานพาหนะ
เครื' องตกแต่ง ติดตั(งและเครื' องใช้สาํ นักงาน

5 - 30
5 - 25
5 - 10
3 - 25

ปี
ปี
ปี
ปี

กลุ่มบริ ษทั ไม่คิดค่าเสื' อมราคาสําหรับที'ดินและสิ นทรัพย์ที'อยู่ระหว่างการก่อสร้างและการติดตั(ง
3.6

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ได้แก่โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซ' ึ งแสดงในราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ายสะสม
และค่าเผื'อการด้อยค่า (ถ้ามี)
ค่าตัดจําหน่าย
ค่าตัดจําหน่ายบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื'น คํานวณโดย
วิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 5 ปี และ 10 ปี

3.7

ค่าความนิ ยม
ค่าความนิ ยมจากการรวมธุ รกิจ ได้แก่ ต้นทุนการได้มาซึ' งเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยที'สูงกว่ามูลค่ายุติธรรม
ของสิ นทรัพย์สุทธิ ของกลุ่มบริ ษทั ที'ได้มาจากการซื( อกิจการของบริ ษทั ย่อย
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ค่าตัดจําหน่าย
ตั(งแต่วนั ที' 1 เมษายน 2551 ในงบการเงิ นรวมได้หยุดการตัดจําหน่ ายค่าความนิ ยม โดยเปลี'ยนเป็ น
การประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยมแทน
กลุ่มบริ ษทั แสดงค่าความนิ ยมด้วยราคาทุนหักค่าเผื'อการด้อยค่า และจะทดสอบการด้อยค่าของ
ค่าความนิ ยมทุกปี หรื อเมื'อใดก็ตามที'มีขอ้ บ่งชี(ของการด้อยค่าเกิดขึ(น
เพื' อวัตถุประสงค์ในการทดสอบการด้อยค่ า กลุ่มบริ ษทั จะปั นส่ วนค่าความนิ ยมที' เกิ ดขึ(นจาก
การรวมธุ รกิ จให้กบั หน่ วยสิ นทรัพย์ที'ก่อให้เกิ ดเงินสด (หรื อกลุ่มของหน่ วยสิ นทรัพย์ที'ก่อให้เกิด
เงิ นสด) ที' คาดว่าจะได้รั บประโยชน์ เพิ' มขึ( นจากการรวมธุ รกิ จ และกลุ่ มบริ ษทั จะทําการประเมิ น
มูลค่าที' คาดว่าจะได้รับคื นของหน่ วยของสิ นทรัพย์ที'ก่อให้เกิ ดเงิ นสดแต่ละรายการ (หรื อกลุ่ม
ของหน่ วยของสิ นทรั พ ย์ที'ก่ อให้เกิ ด เงิ นสด) หากมูลค่ าที' ค าดว่าจะได้รั บคื นของหน่ วยของ
สิ นทรั พย์ที'ก่อให้เกิ ดเงิ นสดตํ'ากว่ามูลค่าตามบัญชี กลุ่มบริ ษทั จะรั บรู ้ขาดทุนจากการด้อยค่ า
ในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื'น และไม่สามารถกลับบัญชีขาดทุนจากการด้อยค่า
ค่าความนิ ยมได้ในอนาคต
3.8

การด้อยค่า
ยอดสิ น ทรั พ ย์ต ามบัญ ชี ข องกลุ่ ม บริ ษัท ได้รั บ การทบทวน ณ ทุ ก วัน สิ( น ปี ว่ า มี ข ้อ บ่ ง ชี( เรื' อ ง
การด้อยค่าหรื อไม่ ในกรณี ที'มีขอ้ บ่งชี( จะทําการประมาณมูลค่าสิ นทรั พย์ที'คาดว่าจะได้รับคื น
สําหรับค่าความนิ ยมจะประมาณมูลค่าที'คาดว่าจะได้รับคืนทุกปี ในช่วงเวลาเดียวกัน
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื'อมูลค่าที'คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์มีมูลค่าตํ'ากว่า
มูลค่า ตามบัญ ชี ข องสิ นทรั พ ย์น( ัน ทั(งนี( มูลค่ าที' คาดว่ าจะได้รับคื นหมายถึ งมูลค่ า ยุติ ธรรมหัก
ต้นทุ นในการขายหรื อมูลค่าจากการใช้สินทรั พย์แล้วแต่ ราคาใดจะสู งกว่า ซึ' งในการประเมิ น
มูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ กลุ่มบริ ษทั ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที'คาดว่าจะได้รับ
จากสิ นทรั พ ย์แ ละคํา นวณคิ ด ลดเป็ นมูลค่ า ปั จจุ บันโดยใช้อตั ราคิ ดลดก่ อนภาษี ที'สะท้อนถึ ง
การประเมินความเสี' ยงในสภาพตลาดปั จจุบนั ของเงินสดตามระยะเวลาและความเสี' ยงซึ' งเป็ น
ลักษณะเฉพาะของสิ นทรัพย์ที'กาํ ลังพิจารณาอยู่ และในการประเมินมูลค่ ายุติธรรมหักต้นทุ น
ในการขาย กลุ่ มบริ ษทั ใช้แ บบจํา ลองการประเมิ น มูลค่ า ที' ดี ที'สุ ด ซึ' งเหมาะสมกับสิ น ทรั พ ย์
ซึ' งสะท้อนถึงจํานวนเงินที'คาดว่าจะได้รับจากการจําหน่ ายสิ นทรัพย์หักด้วยต้นทุนในการจําหน่ าย
โดยการจําหน่ายนั(นผูซ้ (ื อกับผูข้ ายมีความรอบรู ้และเต็มใจในการแลกเปลี'ยนและสามารถต่อรองราคา
กันได้อย่างเป็ นอิสระในลักษณะของผูท้ ี'ไม่มีความเกี'ยวข้องกัน
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื'น
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การกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่า
กลุ่มบริ ษทั จะกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ (ถ้ามี) ที'ไม่ใช่ ค่าความนิ ยม
ที' กลุ่มบริ ษทั ได้รับรู ้ในงวดก่อนเมื'อข้อบ่งชี( ว่าการด้อยค่าได้หมดไปหรื อลดลง ซึ' งกลุ่มกิจการ
ต้องประมาณมูลค่าที'คาดว่าจะได้รับคืน
3.9

ผลประโยชน์พนักงาน
กองทุนสํารองเลี(ยงชีพ
ข้อ ผูก พัน ตามแผนการจ่ า ยเงิ น สมทบกองทุน สํา รองเลี( ย งชี พ จะบัน ทึ ก เป็ นค่ า ใช้จ่ า ยใน
งบกําไรขาดทุ นและกําไรขาดทุ นเบ็ด เสร็ จอื' นเมื'อเกิดรายการ
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ข้อผูกพันของกลุ่มบริ ษทั ที'เกี' ยวข้องกับภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานที' ได้สิทธิ รับเงินชดเชย
เมื' อเกษี ยณอายุตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน และผลประโยชน์อื'นตามนโยบายของบริ ษ ัท
คํานวณโดยการประมาณผลประโยชน์ที'พนักงานจะได้รับในอนาคตสําหรับการทํางานของพนักงาน
ในปั จจุบนั และในอดีต ซึ' งผลประโยชน์ดงั กล่าว ได้ปรับลดเป็ นมูลค่าปัจจุบนั ผลประโยชน์ดงั กล่าว
คํานวณโดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที'ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method)
บริ ษทั รับรู ้ค่าใช้จ่ายโครงการผลประโยชน์พนักงานเป็ นค่าใช้จ่ายเกี'ยวกับพนักงานในงบกําไรขาดทุน
และกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื'น
กําไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยรั บรู ้ เข้ากําไรสะสมผ่าน
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื'นในงวดที'เกิดขึ(นทั(งจํานวน

3.10

สัญญาเช่าระยะยาว
สัญญาเช่าดําเนิ นงาน
สัญญาเช่ าซึ' งความเสี' ยงและประโยชน์ส่วนใหญ่จากการเป็ นเจ้าของสิ นทรัพย์ยงั คงอยู่กบั ผูใ้ ห้เช่ า
บันทึ กเป็ นสัญญาเช่ าดําเนิ น งาน ค่ าเช่ าที' เกิ ดขึ( น จากสัญญาเช่ าดังกล่า วรั บรู้ เ ป็ นค่ า ใช้จ่ายใน
งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื'นโดยวิธีเส้นตรง
สัญญาเช่าการเงิน
สัญญาเช่ าซึ' งกลุ่มบริ ษทั ได้รับโอนผลตอบแทนและความเสี' ยงส่ วนใหญ่ของการเป็ นเจ้าของ
สิ นทรัพย์ ยกเว้นกรรมสิ ทธิn ทางกฎหมายถือเป็ นสัญญาเช่าการเงิน กลุ่มบริ ษทั บันทึกสิ นทรัพย์
ที' เช่ าในมูลค่ า ยุติธรรม ณ วันเริ' มต้นของสัญญาเช่ า หรื อมูลค่ าปั จจุ บนั ของจํา นวนเงิ นขั(น ตํ'า
ที' จะต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่จาํ นวนใดจะตํ'ากว่า ค่าเสื' อมราคาของสิ นทรัพย์ที'เช่ าคํานวณ
โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสิ นทรัพย์ ดอกเบี(ยหรื อค่าใช้จ่ายทางการเงิน
คํานวณโดยใช้วิธีอตั ราดอกเบี(ยที'แท้จริ งตลอดระยะเวลาของสัญญา ดอกเบี(ยหรื อค่าใช้จ่ายทางการเงิน
และค่าเสื'อมราคารับรู้เป็ นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื'น
- 20 -

3.11

การรับรู ้รายได้และค่าใช้จ่าย
รายได้จากการขายสิ นค้าจะรับรู้เมื'อได้โอนความเสี' ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของ
สิ นค้าที' มีนัย สํา คัญไปให้กบั ผูซ้ (ื อแล้ว และจะไม่ รับรู ้ รายได้ถา้ ฝ่ ายบริ หารยังมี การควบคุ มหรื อ
บริ หารสิ นค้าที' ขายไปแล้ว หรื อมีความไม่แน่ นอนที'มีนยั สําคัญในการได้รั บประโยชน์จากรายการ
บัญชีน( นั หรื อไม่อาจวัดมูลค่าของจํา นวนรายได้แ ละต้นทุน ที' เ กิ ด ขึ( นได้อย่า งน่ า เชื' อถื อ หรื อ มี
ความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ที'จะต้องรับคืนสิ นค้า รายได้จากการขายสิ นค้าจะรับรู ้เมื'อมีการส่ งมอบ
สิ นค้าให้กบั ลูกค้าสําหรั บการขายในประเทศ และเมื'อส่ งสิ นค้าให้ผูร้ ับจัดส่ งสิ นค้าสําหรั บการขาย
ส่ งออก ซึ'งได้หกั ส่วนลดการค้าและส่ วนลดตามปริ มาณซื(อและสิ นค้ารับคืนแล้ว
รายได้ค่าบริ การจัดการรับรู ้เป็ นรายได้เมื'อการให้บริ การแล้วเสร็ จ
ดอกเบี(ยรั บบันทึ กด้วยเกณฑ์คงค้างตามระยะเวลาโดยอ้างอิงจากยอดเงินต้นที'คงค้างและอัตรา
ดอกเบี(ยตามสัญญา
รายได้อื'นและค่าใช้จ่ายรับรู ้ตามเกณฑ์คงค้าง

3.12

ต้นทุนทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงิ น ได้แก่ ดอกเบี(ยจ่ ายและค่าใช้จ่ายในทํานองเดี ยวกันรับรู ้ ในงบกําไรขาดทุ น
และกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื'นงวดที'ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเกิ ดขึ( น ยกเว้นในกรณี ที'มีการบันทึ กต้นทุน
ทางการเงินเป็ นต้นทุนส่ วนหนึ' งของสิ นทรัพย์ อันเป็ นผลมาจากการใช้เวลายาวนานในการจัดหา
ก่อสร้าง หรื อการผลิตสิ นทรัพย์ดงั กล่าวก่อนที'จะนํามาใช้เองหรื อเพื'อขาย

3.13

ภาษีเงินได้
(ค่าใช้จ่าย) รายได้ภาษีเงิ นได้คาํ นวณจากกําไรทางภาษีเงิ นได้คูณด้วยอัตราภาษีเงินได้ตามที' มี
ผลบังคับใช้ ณ วันที'ในงบแสดงฐานะการเงิ น และปรับปรุ งด้วยผลกระทบที' เกิ ดจากการบัญชี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรั พย์และหนี( สินภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี เกิ ดจากผลแตกต่างชั'วคราวระหว่างราคาตาม
บัญชีของสิ นทรั พย์หรื อหนี( สินในงบแสดงฐานะการเงินกับราคาตามฐานภาษี กลุ่มบริ ษทั รับรู้
หนี( สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สาํ หรับผลแตกต่างชัว' คราวที'ตอ้ งเสี ยภาษีทุกรายการ และรับรู้
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกต่างชัว' คราวที'ใช้หักภาษี รวมทั(งผลขาดทุน
ทางภาษี ที'ย งั ไม่ไ ด้ใช้ ทั(งนี( กลุ่ มบริ ษทั จะรั บรู้ สินทรั พ ย์ภาษี เ งิ นได้รอการตัด บัญชี ก็ต่อเมื' อมี
ความเป็ นไปได้ค่ อ นข้า งแน่ ที'ก ลุ่ มบริ ษทั จะมี ก ํา ไรทางภาษี ในอนาคตเพี ย งพอสํ า หรั บ ผล
แตกต่างชัว' คราวที'ใช้หกั ภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที'ยงั ไม่ได้ใช้น( นั
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กลุ่มบริ ษทั จะทบทวนมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ ทุกวันที'ในงบ
แสดงฐานะการเงินและจะปรับลดมูลค่าตามบัญชี ดงั กล่าวเมื'อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ว่า
กลุ่มบริ ษทั จะไม่มีกาํ ไรทางภาษีเพี ยงพอต่อการนําสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีท( งั หมด
หรื อบางส่วนมาใช้ประโยชน์
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี(สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จะหักกลบกัน เมื'อเป็ น
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที'จะต้องนําส่ งให้กบั หน่ วยจัดเก็บภาษีเดี ยวกันและกลุ่มบริ ษทั มีความตั(งใจ
ที'จะเสี ยภาษีเงินได้ดว้ ยยอดสุ ทธิ
รายได้ (ค่า ใช้จ่าย) ภาษีเ งิ นได้ร อการตัด บัญชี รับรู ้หรื อกลับรายการในงบกํา ไรขาดทุน และ
กําไรขาดทุน เบ็ดเสร็ จอื'น ยกเว้นกรณี ที'ผลแตกต่างชัว' คราวนั(นเกี'ย วข้องกับรายการที'บนั ทึก
โดยตรงในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นซึ' งค่าภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ที'เกี' ยวข้องกับรายการดังกล่าวจะ
ถูกบันทึกรวมหรื อหักจากรายการดังกล่าวในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
3.14

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุน้
กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ น้ ขั(นพื( นฐานคํานวณโดยการหารกําไร (ขาดทุน) สําหรับปี ด้วยจํานวน
หุน้ สามัญถัวเฉลี'ยถ่วงนํ(าหนักที'ถือโดยผูถ้ ือหุน้ ในระหว่างปี

3.15

รายการในสกุลเงินตราต่างประเทศ
รายการในสกุลเงินตราต่างประเทศที'เกิดขึ(นระหว่างปี แปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี'ยน
ณ วันที' เกิ ดรายการ ยอดคงเหลื อทั(งหมดของสิ นทรั พย์และหนี( สิ นที' เป็ นตัวเงิ นในสกุลเงิ นตรา
ต่างประเทศ ณ วันสิ( นปี ยกเว้นรายการสัญญาซื( อขายเงิ นตราต่างประเทศล่วงหน้าแปลงค่ าเป็ น
เงิ นบาทโดยใช้อตั ราอ้างอิ งของธนาคารแห่ งประเทศไทย ณ วันนั(น กําไรหรื อขาดทุ นจากอัตรา
แลกเปลี'ยนรับรู ้เป็ นรายได้หรื อค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื'น
กลุ่มบริ ษทั มีการป้ องกันความเสี' ยงเกี' ยวกับอัตราแลกเปลี'ยนเงินตราต่างประเทศ สําหรับสิ นทรั พย์
และหนี( สินบางส่ วนที'เป็ นเงินตราต่างประเทศโดยการทําสัญญาซื( อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
กับธนาคาร กลุ่มบริ ษทั รับรู ้กาํ ไรหรื อขาดทุนจากการปรับมูลค่าของสัญญาซื( อขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้าที' เกิ ดขึ( นจากส่ วนต่ างระหว่างราคาซื( อขายล่วงหน้าตามสัญญากับมูลค่ ายุติธรรมสําหรั บ
ระยะเวลาที' เหลื อของสัญญา ณ วันที' ในงบแสดงฐานะทางการเงิ นเป็ นรายได้หรื อค่ าใช้จ่ ายใน
งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื'น
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3.16

เครื' องมือทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั ได้ทาํ สัญญาซื( อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Foreign Exchange Contracts)
ในการบริ หารความเสี' ยงของสิ นทรัพย์และหนี( สินที'เกิ ดจากการเปลี' ยนแปลงของอัตราแลกเปลี'ยน
เงิ นตราต่ างประเทศ โดยได้เปิ ดเผยรายละเอี ยดเพิ' มเติ มเกี' ย วกับเครื' องมือทางการเงิ นไว้แล้ว
ในหมายเหตุขอ้ 31 และข้อ 32
กําไรขาดทุนที'เกิดขึ(นจากสัญญาซื(อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าซึ' งใช้เพื'อป้ องกันความเสี' ยงของ
สิ นทรัพย์และหนี( สิน รับรู ้เป็ นรายได้หรื อค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื'น
จํานวนเงินที'ตอ้ งจ่ายและจํานวนเงินที'จะได้รับตามสัญญาดังกล่าวแสดงหักกลบกันในงบแสดง
ฐานะการเงินและรวมอยู่ในรายการสิ นทรัพย์หรื อหนี( สินในงบแสดงฐานะการเงิน
กลุ่มบริ ษทั ไม่มีนโยบายที'จะประกอบธุ รกรรมตราสารทางการเงินที'เป็ นตราสารอนุ พนั ธ์ เพื'อการเก็ง
กําไรหรื อเพื'อการค้า

3.17

การวัดมูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรมเป็ นราคาที'จะได้รับจากการขายสิ นทรัพย์ หรื อจะจ่ายเพื'อโอนหนี( สินในรายการที'
เกิ ดขึ(นในสภาพปกติระหว่างผูร้ ่ วมตลาด ณ วันที'วดั มูลค่า ไม่ว่าราคานั(นจะสามารถสังเกตได้
โดยตรงหรื อประมาณมาจากเทคนิ คการประเมินมูลค่า ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของรายการ
สิ นทรัพย์หรื อหนี( สินรายการใดรายการหนึ' ง กลุ่มบริ ษทั พิจารณาถึงลักษณะของสิ นทรัพย์หรื อ
หนี( สินนั(นซึ'งผูร้ ่ วมตลาดจะนํามาพิจารณาในการกําหนดราคาของสิ นทรัพย์หรื อหนี( สิน ณ วันที'
วัดมูลค่า โดยการวัดมูลค่ายุติธรรมและ/หรื อการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมนี(ใช้ตามเกณฑ์
ตามที' กล่าว ยกเว้นรายการเช่าภายใต้ขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที' 17 (ปรับปรุ ง 2557)
และการวัดมูลค่ าที'มีลกั ษณะคล้ายคลึงกับมูลค่ ายุติธรรม แต่ ไม่ใช่มูลค่ายุติธรรม เช่ น มูลค่าสุ ทธิ
ที'จะได้รับในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที' 2 (ปรับปรุ ง 2557) หรื อมูลค่าจากการใช้ในมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที' 36 (ปรับปรุ ง 2557)
นอกจากนี( การวัดมูลค่ายุติธรรมได้จดั ลําดับชั(นเป็ นระดับที' 1 ระดับที' 2 และระดับที' 3 โดยแบ่ง
ตามลําดับขั(นของข้อมูลที'สามารถสังเกตได้ และตามลําดับความสําคัญของข้อมูลที'ใช้วดั มูลค่า
ยุติธรรม ซึ' งมีดงั ต่อไปนี(
- ระดับที' 1 เป็ นราคาเสนอซื( อขาย (ไม่ตอ้ งปรับปรุ ง) ในตลาดที'มีสภาพคล่องสําหรับสิ นทรัพย์
หรื อหนี(สินอย่างเดียวกันและกิจการสามารถเข้าถึงตลาดนั(น ณ วันที'วดั มูลค่า
- ระดับที' 2 เป็ นข้อมูลอื'นที'สังเกตได้ไม่ว่าโดยทางตรงหรื อโดยทางอ้อมสําหรับสิ นทรัพย์น( นั
หรื อหนี(สินนั(นนอกเหนือจากราคาเสนอซื( อขายซึ' งรวมอยูใ่ นข้อมูลระดับ 1
- ระดับที' 3 เป็ นข้อมูลที'ไม่สามารถสังเกตได้สาํ หรับสิ นทรัพย์น( นั หรื อหนี( สินนั(น
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3.18

การใช้ประมาณการทางบัญชี
ในการจัดทํางบการเงินให้เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ ริ หารของกลุ่มบริ ษทั
ต้อ งอาศัยดุ ลยพิ นิ จในการกําหนดนโยบายการบัญชี การประมาณการและการตั(งข้อสมมติ ฐาน
หลายประการ ซึ' งมีผลกระทบต่อการแสดงจํานวนสิ นทรัพย์ หนี( สินและการเปิ ดเผยข้อมูลเกี'ยวกับ
สิ นทรัพย์และหนี( สินที'อาจเกิดขึ(น ณ วันสิ( นรอบระยะเวลารายงานรวมทั(งการแสดงรายได้ และ
ค่าใช้จ่ายของงวดบัญชี ถึงแม้ว่าการประมาณการของผูบ้ ริ หาร ได้พิจารณาอย่างสมเหตุสมผล
ภายใต้เหตุการณ์ ณ ขณะนั(น ผลที'เกิดขึ(นจริ งอาจมีความแตกต่างไปจากประมาณการนั(น
การใช้ดุลยพินิจที'สาํ คัญในการใช้ประมาณการทางบัญชี มีดงั ต่อไปนี(
การด้อยค่า
ขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู ้เมื'อมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที'คาดว่าจะได้รับคืน
ซึ' งเป็ นมูลค่าที'สูงกว่าระหว่างมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายและมูลค่าจากการใช้
มูลค่าจากการใช้คาํ นวณจากมูลค่าปัจจุบนั ของประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที'จะได้รับจาก
การใช้สินทรัพย์ภายใต้เงื'อนไขทางธุรกิจในปัจจุบนั โดยใช้ประมาณการทางตลาดที'สมเหตุสมผล
การรับรู ้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จะรับรู้เมื'อบริ ษทั คาดการณ์ได้แน่ นอนว่าจะมีประโยชน์ทางภาษี
ในอนาคต โดยการประเมิ นจากโอกาสที' กลุ่ มบริ ษ ัทจะมี กาํ ไรทางภาษี เพี ยงพอที' จะสามารถใช้
ประโยชน์จากภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

4.

การเปิ ดเผยข้ อมูลเพิม$ เติมเกีย$ วกับกระแสเงินสด
4.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที' 31 มีนาคม ประกอบด้วย

เงินสด
เงินฝากกระแสรายวัน
เงินฝากออมทรัพย์
เงินฝากประจําธนาคารที'ถึงกําหนด
จ่ายคืนไม่เกิน 3 เดือน
รวม

งบการเงินรวม
2559
2558
1
1
31,307
130,337
755,396
578,212
400,042
1,186,746
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50
708,600

หน่ วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
399
421
721,581
478,045
400,042
1,122,022

50
478,516

4.2

รายการปรับปรุ งอื'นที'ไม่ใช่เงินสดสําหรับปี สิ( นสุ ดวันที' 31 มีนาคม ประกอบด้วย
หน่ วย : พันบาท

งบการเงินรวม
2559
ค่าเผื'อการลดมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ
และมูลค่าสิ นค้าเสื' อมคุณภาพ
(กําไร) ขาดทุนจากการจําหน่ายที'ดิน อาคาร
และอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายที'ดิน อาคาร
และอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายสิ นค้าคงเหลือ
รวม

4.3

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558

-

-

6,399

10,501

(2,886)

11

1
2,494
22,177

38

1

3,551

-

1
-

12

1

เงินสด (จ่าย) รับอื'นจากกิจกรรมดําเนินงานสําหรับปี สิ(นสุ ดวันที' 31 มีนาคม ประกอบด้วย

สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื'น และสิ นทรัพย์
ไม่หมุนเวียนอื'น (เพิ'มขึ(น) ลดลง
หนี( สินหมุนเวียนอื'น และหนี(สินไม่หมุนเวียนอื'น
เพิ'มขึ(น (ลดลง)
เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
รวม

หน่ วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

(10,857)

23,826

6,863

(919)

(7,406)
(13,655)
(31,918)

(3,520)
(10,719)
9,587

2,174
(6,136)
2,901

(995)
(4,260)
(6,174)

การปรับปรุ งด้วยเงินสดที'เกิดจากการกูย้ ืมสําหรับปี สิ( นสุ ดวันที' 31 มีนาคม ประกอบด้วย

จ่ายดอกเบี(ย

4.5

2558

9,181

งบการเงินรวม
2559
2558

4.4

2559

งบการเงินรวม
2559
2558
(125,825)
(230,539)

หน่ วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
(70,743)
(140,855)

รายการที'ไม่เกี'ยวกับเงินสดในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มีดงั ต่อไปนี(
- การบันทึ กเงิ นลงทุนในหลักทรัพย์เผื'อขายในงบการเงิ นรวมสําหรับปี สิ( นสุ ดวันที' 31 มีนาคม
2559 และ 2558 ด้วยมูลค่ายุติธรรม กลุ่มบริ ษทั บันทึกกําไร (ขาดทุน) ที'ยงั ไม่เกิดขึ(นจากเงินลงทุน
ดังกล่าวจํานวน 1.7 ล้านบาท และ (0.1) ล้านบาท ตามลําดับ
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- รายการที' ไม่เกี' ยวข้องกับเงินสดที'เกิดจากการซื( อและการเพิ'มขึ( นของที'ดิน อาคารและอุปกรณ์
และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนสําหรับปี สิ(นสุดวันที' 31 มีนาคม มีดงั นี(
งบการเงินรวม
2559
2558
เจ้าหนี(ค่าซื(อที'ดิน อาคารและอุปกรณ์
และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนยกมา
บวก ซื(อระหว่างปี
หัก เงินสดจ่ายระหว่างปี
เจ้าหนี(ค่าซื(อที'ดิน อาคารและอุปกรณ์
และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนยกไป

5.

หน่ วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

12,271
198,878
(197,934)

11,868
153,825
(153,422)

201
9,259
(6,816)

525
3,374
(3,698)

13,215

12,271

2,644

201

ลูกหนีก" ารค้ าและลูกหนีอ" นื$
ลูกหนี( การค้าและลูกหนี( อื'น ณ วันที' 31 มีนาคม ประกอบด้วย

ลูกหนี(การค้ากิจการที'เกี'ยวข้องกัน (ดูหมายเหตุขอ้ 28)
ลูกหนี(การค้าบริ ษทั อื'น (ดูหมายเหตุขอ้ 6)
ลูกหนี(อื'นกิจการที'เกี'ยวข้องกัน (ดูหมายเหตุขอ้ 28)
ลูกหนี(อื'นบริ ษทั อื'น
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
รวม
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งบการเงินรวม
2559
2558
175,368
460,774
660,084
950
812
12,329
9,519
17,972
20,309
667,393
690,724

หน่ วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
35,739
35,389
2,819
1
10,657
6,841
49,215
42,231

6.

ลูกหนีก" ารค้ าบริษทั อืน$
ลูกหนี( การค้าบริ ษทั อื'น ณ วันที' 31 มีนาคม ประกอบด้วย
งบการเงินรวม
2558
2559
442,720
612,748

ภายในวันที'ครบกําหนดชําระ
เกินวันครบกําหนดชําระ
ไม่เกิน 3 เดือน
มากกว่า 3 เดือนถึง 6 เดือน
มากกว่า 6 เดือนถึง 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน ขึ(นไป
รวม
หัก ค่าเผือ' หนี(สงสัยจะสูญ
รวม

13,393
307
3,585
22,644
482,649
(21,875)
460,774

28,532
9,634
7,960
23,085
681,959
(21,875)
660,084

หน่ วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
-

-

ในปี 2551 กลุ่มบริ ษทั ได้ทาํ สัญญา “Receivable Purchase Agreement” กับสถาบันการเงินแห่ งหนึ' ง
ซึ' งรายการดังกล่าวได้โอนความเสี' ยงและผลตอบแทนเฉพาะจํานวนที'ผซู ้ (ื อยอมรับไปยังผูซ้ (ื อแล้ว
สําหรั บปี สิ( นสุ ดวันที' 31 มี นาคม 2559 และ 2558 กลุ่ มบริ ษทั ได้ขายลูกหนี( การค้าให้ กับสถาบันการเงิ น
ดังกล่าวข้างต้นเป็ นจํานวน 6,700 ล้านบาท และจํานวน 9,137 ล้านบาท ตามลําดับ
7.

เงินให้ ก้ ยู มื ระยะสั"น
เงินให้กยู้ ืมระยะสั(น ณ วันที' 31 มีนาคม ประกอบด้วย
งบการเงินรวม
2559
2558
เงินให้กูย้ มื ระยะสั(นแก่กิจการที'เกี'ยวข้องกัน
(ดูหมายเหตุขอ้ 28)
เงินให้กูย้ มื ระยะยาวแก่กิจการที'เกี'ยวข้องกัน
ที'ถึงกําหนดชําระภายในหนึ'งปี (ดูหมายเหตุขอ้ 28)
รวม
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หน่ วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

-

-

1,965,744

1,612,507

-

-

200,000
2,165,744

865,000
2,477,507

8.

สิ นค้ าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลือ ณ วันที' 31 มีนาคม ประกอบด้วย

สิ นค้าสําเร็ จรู ป
สิ นค้าระหว่างผลิต
วัตถุดิบ
อะไหล่
วัสดุของใช้สิ(นเปลืองและอื'นๆ
วัตถุดิบระหว่างทาง
รวม
หัก ค่าเผือ' การลดมูลค่าสินค้าคงเหลือและ
มูลค่าสิ นค้าเสื' อมคุณภาพ
รวม

งบการเงินรวม
2558
2559
496,370
858,642
156,228
464,587
498,536
526,728
659,269
718,513
400,926
471,599
123,687
218,888
2,335,016 3,258,957
(38,601)
2,296,415

(36,279)
3,222,678

หน่ วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
-

-

สําหรับปี สิ( นสุ ดวัน ที' 31 มีนาคม 2559 กลุ่มบริ ษทั บันทึกโอนกลับค่าเผื'อปรั บลดมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ
และมูลค่าสิ นค้าเสื' อมสภาพที'เคยปรับลดลงในปี ก่อนจํานวน 7 ล้านบาท และบันทึกค่าเผื'อปรับลดมูลค่า
สิ นค้าคงเหลือและมูลค่าสิ นค้าเสื' อมคุณภาพเป็ นส่ วนหนึ' งของต้นทุนขายมีจาํ นวน 9 ล้านบาท
สําหรับปี สิ( นสุ ดวันที' 31 มีนาคม 2558 กลุ่มบริ ษทั บันทึกโอนกลับค่าเผื'อปรั บลดมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ
และมูลค่าสิ นค้าเสื' อมสภาพที'เคยปรับลดลงในปี ก่อนจํานวน 19 ล้านบาท และบันทึกค่าเผื'อปรับลดมูลค่า
สิ นค้าคงเหลือและมูลค่าสิ นค้าเสื' อมคุณภาพเป็ นส่ วนหนึ' งของต้นทุนขายมีจาํ นวน 6 ล้านบาท
มูลค่าสิ นค้าคงเหลือที'รับรู้เป็ นค่าใช้จ่ายในงบการเงินรวมสําหรับปี สิ( นสุ ดวันที' 31 มีนาคม 2559 และ 2558
มีจาํ นวน 15,783 ล้านบาท และ 20,801 ล้านบาท ตามลําดับ
9.

สิ นทรัพย์ หมุนเวียนอืน$
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื'น ณ วันที' 31 มีนาคม ประกอบด้วย
งบการเงินรวม
2559
2558
10,444
11
17,033
29,246
27,477
29,257

ภาษีมูลค่าเพิ'มรอขอคืน
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื'น
รวม
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หน่ วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
1,832
2,799
1,832
2,799

10. เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย ณ วันที' 31 มีนาคม ประกอบด้วย
หน่ วย : พันบาท
อัตราการถือหุ้น (ร้ อยละ)
2559
2558
เงินลงทุนในหุ้นทุน
บริ ษทั เหล็กสยาม (2001) จํากัด
บริ ษทั เหล็กก่อสร้างสยาม จํากัด
บริ ษทั เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
รวม
หัก ค่าเผือ' การด้อยค่าเงินลงทุน
รวม

99.99
99.99
99.76

99.99
99.99
99.76

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ทุนชําระแล้ว
วิธีราคาทุน
2559
2558
2559
2558
120,000
1,750,000
4,627,965
6,497,965
6,497,965

120,000
1,750,000
4,627,965
6,497,965
6,497,965

เงินปันผล
2559
2558

2,554,386 2,554,386
3,656,874 3,656,874
9,181,787 9,181,787
15,393,047 15,393,047
(3,380,000) (3,380,000)
12,013,047 12,013,047

102,000
175,000 105,000
277,000 105,000
277,000 105,000

ณ วันที' 31 มีนาคม 2559 และ 2558 กลุ่มบริ ษทั ได้ทาํ การประเมินการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
และพบว่าไม่มีการด้อยค่าที'จาํ เป็ นเพิ'มขึ(น
11. ที$ดนิ อาคารและอุปกรณ์
ที'ดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วันที' 31 มีนาคม ประกอบด้วย
ณ วันที$ 31 มีนาคม 2559
หน่ วย : พันบาท
ยอดคงเหลือ
ณ วันที$
1 เมษายน
2558
ราคาทุน
ที'ดิน
ส่ วนปรับปรุ งที'ดิน อาคารและสิ' งปลูกสร้าง
เครื' องจักรและอุปกรณ์
ยานพาหนะ
เครื' องตกแต่ง ติดตั(งและเครื' องใช้สาํ นักงาน
รวมราคาทุน
ค่ าเสื$ อมราคาสะสม
ส่ วนปรับปรุ งที'ดิน อาคารและสิ' งปลูกสร้าง
เครื' องจักรและอุปกรณ์
ยานพาหนะ
เครื' องตกแต่ง ติดตั(งและเครื' องใช้สาํ นักงาน
รวมค่าเสื'อมราคาสะสม
หัก ค่าเผือ' การด้อยค่าของอาคารและอุปกรณ์
งานระหว่างก่อสร้าง เครื' องจักรและอุปกรณ์ระหว่างติดตั(ง
ที'ดิน อาคารและอุปกรณ์

เพิ$มขึน"

งบการเงินรวม
จําหน่าย

โอน

ยอดคงเหลือ
ณ วันที$
31 มีนาคม
2559

714,611
4,481,291
14,902,648
3,327
192,828
20,294,705

11,268
7,916
19,184

(2,420)
(45,548)
(23)
(5,490)
(53,481)

13,142
170,070
51
6,210
189,473

714,611
4,492,013
15,038,438
3,355
201,464
20,449,881

(2,589,053)
(9,567,037)
(3,327)
(156,869)
(12,316,286)
7,978,419
(2,917,381)
5,061,038
53,238
5,114,276

(81,206)
(364,049)
(2)
(11,696)
(456,953)

1,882
31,589
23
5,447
38,941

-

(2,668,377)
(9,899,497)
(3,306)
(163,118)
(12,734,298)
7,715,583
(2,917,381)
4,798,202
43,395
4,841,597
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179,630

-

-

-

(189,473)

ณ วันที$ 31 มีนาคม 2558
หน่ วย : พันบาท
งบการเงินรวม
ยอดคงเหลือ

เพิ$มขึน"

จําหน่าย

โอน

ยอดคงเหลือ

ณ วันที$

ณ วันที$

1 เมษายน

31 มีนาคม

2557

2558

ราคาทุน
ที'ดิน

714,611

ส่ วนปรับปรุ งที'ดิน อาคารและสิ' งปลูกสร้าง
เครื' องจักรและอุปกรณ์

-

-

4,453,392

12,534

-

14,859,212

48,993

ยานพาหนะ
เครื' องตกแต่ง ติดตั(งและเครื' องใช้สาํ นักงาน

3,461

-

-

(41,633)
(134)

714,611

15,365

4,481,291

36,076

14,902,648

-

3,327

186,233

6,134

(1,515)

1,976

192,828

20,216,909

67,661

(43,282)

53,417

20,294,705

ส่ วนปรับปรุ งที'ดิน อาคารและสิ' งปลูกสร้าง

(2,507,697)

(81,356)

เครื' องจักรและอุปกรณ์

(9,224,204)

(362,139)

(3,418)

รวมราคาทุน
ค่ าเสื$ อมราคาสะสม

-

(2,589,053)

19,306

-

(9,567,037)

(43)

134

-

(3,327)

(143,725)

(14,550)

1,406

-

(156,869)

(11,879,044)

(458,088)

20,846

-

(12,316,286)

ยานพาหนะ
เครื' องตกแต่ง ติดตั(งและเครื' องใช้สาํ นักงาน
รวมค่าเสื'อมราคาสะสม

-

8,337,865
หัก ค่าเผือ' การด้อยค่าของอาคารและอุปกรณ์

(2,939,708)

7,978,419
-

22,327

-

5,398,157
งานระหว่างก่อสร้าง เครื' องจักรและอุปกรณ์ระหว่างติดตั(ง
ที'ดิน อาคารและอุปกรณ์

21,505
5,419,662

(2,917,381)
5,061,038

85,150

-

(53,417)

53,238
5,114,276

ค่ าเสื$ อมราคาสํ าหรับปี สิ"นสุ ดวันที$ 31 มีนาคม
2559

456,953

2558

458,088

สําหรับปี สิ( นสุ ดวันที' 31 มีนาคม 2559 บริ ษทั เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ย่อย”) ตัดจําหน่าย
เครื' องจักรและอุปกรณ์ซ' ึ งมีมูลค่าตามบัญชีจาํ นวน 14.49 ล้านบาท ที'เสี ยหายจากเพลิงไหม้ ณ วันที' 17 เมษายน 2558
ณ วันที' 31 มีนาคม 2559 และ 2558 กลุ่มบริ ษทั ได้ทาํ การประเมินการด้อยค่าของที'ดิน อาคารและอุปกรณ์และพบว่า
ไม่มีการด้อยค่าที'จาํ เป็ นเพิ'มขึ(น
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ณ วันที$ 31 มีนาคม 2559
หน่ วย : พันบาท
ยอดคงเหลือ
ณ วันที$
1 เมษายน
2558
เครื' องตกแต่ง ติดตั(งและเครื' องใช้สํานักงาน
79,234
หัก ค่าเสื' อมราคาสะสม
(70,303)
8,931
เครื' องตกแต่ง ติดตั(งและเครื' องใช้สํานักงาน
ระหว่างติดตั(ง
ที'ดิน อาคารและอุปกรณ์
8,931

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิม$ ขึน"
จําหน่ าย
โอน

1,700
(3,294)

(2,215)
2,185

-

7,495

-

-

ยอดคงเหลือ
ณ วันที$
31 มีนาคม
2559
78,719
(71,412)
7,307
7,495
14,802

ณ วันที$ 31 มีนาคม 2558
หน่ วย : พันบาท
ยอดคงเหลือ
ณ วันที$
1 เมษายน
2557
เครื' องตกแต่ง ติดตั(งและเครื' องใช้สํานักงาน
77,218
หัก ค่าเสื' อมราคาสะสม
(66,052)
11,166
เครื' องตกแต่ง ติดตั(งและเครื' องใช้สํานักงาน
ระหว่างติดตั(ง
ที'ดิน อาคารและอุปกรณ์
11,166

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิม$ ขึน"
จําหน่ าย
โอน

999
(4,542)

1,361

ค่าเสื$ อมราคาสํ าหรับปี สิ"นสุ ดวันที$ 31 มีนาคม
2559

(344)
291

-

1,361
-

(1,361)

ยอดคงเหลือ
ณ วันที$
31 มีนาคม
2558
79,234
(70,303)
8,931
8,931

3,294

2558

4,542

- 31 -

ราคาทุ นของอาคารและอุปกรณ์ ซ' ึ งหักค่ าเสื' อมราคาทั(งจํานวนแล้ว แต่ยงั คงใช้งานอยู่ ณ วันที' 31 มี นาคม
มีดงั นี(
งบการเงินรวม
2559
2558
ราคาทุนของอาคารและอุปกรณ์ทหี' กั
ค่าเสื' อมราคาสะสมทั(งจํานวน

5,582,035

5,450,378

หน่ วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
62,789

62,657

ณ วันที' 31 มีนาคม ที' ดิน อาคารและอุปกรณ์ได้รวมอุปกรณ์สาํ นักงานภายใต้สัญญาเช่าการเงินของกลุ่มบริ ษทั
ดังนี(
งบการเงินรวม
2559
2558
42,884
43,838
(42,884)
(43,838)
-

ราคาทุนของสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน
หัก ค่าเสื'อมราคาสะสม
สิ นทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน

หน่ วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
42,339
43,293
(42,339)
(43,293)
-

ที' ดิน อาคารและอุปกรณ์ ของบริ ษทั เหล็กสยาม (2001) จํากัด บริ ษทั เหล็กก่ อสร้างสยาม จํากัด และ
บริ ษทั เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) ซึ' งมีราคาตามบัญชี จาํ นวน 3,551 ล้านบาท ณ วันที' 31 มีนาคม
2559 (3,792 ล้านบาท ณ วันที' 31 มีนาคม 2558) ได้ใช้เป็ นหลักประกันสําหรับเงินกูย้ ืม ประกอบด้วยเงินกูย้ ืม
ระยะยาวจากสถาบันการเงินในประเทศ 2 แห่ง (ดูหมายเหตุขอ้ 16.2)
ผูบ้ ริ หารของกลุ่มบริ ษทั ได้ต ดั สิ นใจหยุด การผลิต โครงการเตาถลุง Mini Blast Furnace (“MBF”)
ของบริ ษทั เอ็น.ที .เอส. ซึ' งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั เป็ นการชัว' คราวตั(งแต่ปลายเดือนสิ งหาคม 2554
ถึงเดือนกันยายน 2559 เนื' องจากวัตถุดิบที'ใช้ในการผลิตในเตาถลุง MBF มีราคาสูงกว่าเมื'อเปรี ยบเทียบกับ
ราคาเศษเหล็กอีกทั(งยังมีค วามผันผวนสู ง ทําให้เกิดผลเสี ยต่อการบริ หารต้นทุนของการผลิตเหล็กแท่ง
ผ่านเตาถลุง MBF ค่าเสื' อมราคาและค่าใช้จ่ายอื'นๆ ของเตาถลุง MBF ซึ' งเกิดขึ(นในช่วงหยุดการผลิตชัว' คราว
สําหรับปี สิ( นสุ ดวันที' 31 มีนาคม 2559 และ 2558 มีจาํ นวนรวม 15 ล้านบาท และ 28 ล้านบาท ตามลําดับ
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12. สิ นทรัพย์ ไม่ มตี วั ตน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ณ วันที' 31 มีนาคม ประกอบด้วย
ณ วันที$ 31 มีนาคม 2559
หน่ วย : พันบาท

โปรแกรมคอมพิวเตอร์
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระหว่างติดตั(ง
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

ยอดคงเหลือ
ณ วันที$
1 เมษายน
2558
247,988
(158,604)
89,384
89,384

เพิม$ ขึน"

64
(24,306)
-

งบการเงินรวม
จําหน่ าย

โอน

(89)
74

-

-

-

ยอดคงเหลือ
ณ วันที$
31 มีนาคม
2559
247,963
(182,836)
65,127
65,127

ณ วันที$ 31 มีนาคม 2558
หน่ วย : พันบาท

โปรแกรมคอมพิวเตอร์
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระหว่างติดตั(ง
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

ยอดคงเหลือ
ณ วันที$
1 เมษายน
2557
246,974
(134,260)
112,714
112,714

เพิม$ ขึน"

งบการเงินรวม
จําหน่ าย

990
(24,344)

-

24

-

ค่าตัดจําหน่ ายสําหรับปี สิ"นสุ ดวันที$ 31 มีนาคม
2559

โอน

24
(24)

ยอดคงเหลือ
ณ วันที$
31 มีนาคม
2558
247,988
(158,604)
89,384
89,384
24,306

2558

24,344
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ณ วันที$ 31 มีนาคม 2559
หน่ วย : พันบาท

โปรแกรมคอมพิวเตอร์
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระหว่างติดตั(ง
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

ยอดคงเหลือ
ณ วันที$
1 เมษายน
2558
238,577
(150,901)
87,676
87,676

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิม$ ขึน"
จําหน่ าย
โอน

64
(23,820)
-

-

-

-

-

ยอดคงเหลือ
ณ วันที$
31 มีนาคม
2559
238,641
(174,721)
63,920
63,920

ณ วันที$ 31 มีนาคม 2558
หน่ วย : พันบาท

โปรแกรมคอมพิวเตอร์
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระหว่างติดตั(ง
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

ยอดคงเหลือ
ณ วันที$
1 เมษายน
2557
237,563
(127,062)
110,501
110,501

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิม$ ขึน"
จําหน่ าย
โอน

990
(23,839)

-

24

-

24
(24)

ค่าตัดจําหน่ ายสําหรับปี สิ"นสุ ดวันที$ 31 มีนาคม
2559
2558

ยอดคงเหลือ
ณ วันที$
31 มีนาคม
2558
238,577
(150,901)
87,676
87,676
23,820
23,839

ราคาทุนของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนซึ' งหักค่าตัดจําหน่ายทั(งจํานวนแล้ว แต่ยงั คงใช้งานอยู่ ณ วันที' 31 มีนาคม
มีดงั นี(
งบการเงินรวม
2559
2558
ราคาทุนของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที'หกั
ค่าตัดจําหน่ายสะสมทั(งจํานวนแล้ว

6,158
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4,546

หน่ วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
1,644

32

13. ค่ าความนิยม
ค่าความนิ ยม ณ วันที' 31 มีนาคม มีดงั นี(
หน่ วย : พันบาท
งบการเงินรวม
5,607,769
(1,491,432)
4,116,337
(660,323)
3,456,014
3,456,014

ราคาทุน
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม (จนถึงวันที' 31 มีนาคม 2551)
หัก ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิ ยม
ณ วันที' 31 มีนาคม 2558
ณ วันที' 31 มีนาคม 2559

ค่าความนิ ยมข้างต้นเกิ ดจากการซื( อบริ ษทั เหล็กสยาม (2001) จํากัด บริ ษทั เหล็กก่ อสร้างสยาม จํากัด
และบริ ษทั เอ็น.ที.เอส. สตี ลกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) ในวันที' 29 พฤศจิ กายน 2545 โดยบริ ษทั ทาทา สตีล
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ตั(งแต่วนั ที' 1 เมษายน 2551 กลุ่มบริ ษทั หยุดตัดจําหน่ายค่าความนิ ยม โดยเปลี'ยนเป็ นการประเมินการด้อยค่า
ของค่ าความนิ ยมแทน ซึ' งมี ผลทําให้ไม่มีค่าใช้จ่ายจากการตัดจําหน่ ายค่ าความนิ ยมในงบการเงิ นรวม
สําหรับปี สิ( นสุ ดวันที' 31 มีนาคม 2559 และ 2558
ณ วันที' 31 มีนาคม 2559 และ 2558 กลุ่มบริ ษทั ได้ทาํ การประเมินการด้อยค่าของค่าความนิ ยมและพบว่า
ไม่มีการด้อยค่าที'จาํ เป็ นเพิ'มขึ(น
14. ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้ และสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ สําหรับปี สิ(นสุดวันที' 31 มีนาคม ประกอบด้วย
งบการเงินรวม
2559
2558
68,052
29,628

ภาษีเงินได้ตามแบบแสดงรายการสําหรับปี ปัจจุบนั
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
การเปลี'ยนแปลงของผลแตกต่างชัว' คราว
ตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ที'อยูใ่ นงบกําไรขาดทุนและ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื'น
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หน่ วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
-

1,140
-

(4,013)
199,734

(239)
-

(1,509)
-

69,192

225,349

(239)

(1,509)

ผลต่างระหว่างอัตราภาษีร้อยละ 20 สําหรับปี สิ( นสุ ดวันที' 31 มีนาคม กับอัตราภาษีเงินได้ที'แท้จริ งที'คาํ นวณ
จากกําไรก่อนหักภาษีเป็ นดังนี(
หน่ วย : พันบาท
งบการเงินรวม
2559
2558
กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
- ส่ วนที'ได้รับการส่ งเสริ มยกเว้นภาษีเงินได้
43,578
- ส่ วนที'ไม่ได้รับการส่ งเสริ ม
179,803
(385,693)
รวมกําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
223,381
(385,693)
ภาษีเงินได้ส่วนที'ไม่ได้รับการส่ งเสริ มในอัตราร้อยละ 20
35,961
(77,139)
ผลกระทบทางภาษีสาํ หรับค่าใช้จ่ายที'สามารถหักได้และ
ที'ไม่สามารถหักเป็ นค่าใช้จ่ายในทางภาษี
- ผลแตกต่างชัว' คราวและขาดทุนทางภาษีที'ยงั ไม่ได้ใช้
ที'ไม่ได้บนั ทึกเป็ นสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
และการตัดรายการระหว่างกัน
51,227
100,356
- ผลแตกต่างถาวร
1,933
2,398
- ตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
199,734
- การใช้ประโยชน์จากผลขาดทุนทางภาษีสะสมที'ไม่ได้บนั ทึก
เป็ นสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
(19,929)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (1)
69,192
225,349
(1)

ค่ าใช้จ่ายภาษี เงิ นได้นิติบุคคลคํานวณจากกําไรสุ ทธิ ทางภาษีข องแต่ ละกิ จการมิ ไ ด้คาํ นวณจาก
งบการเงิ นรวม

- 36 -

ผลแตกต่างชัว' คราวที'ยงั ไม่ได้บนั ทึกเป็ นสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที' 31 มีนาคม 2559
และ 2558 จํานวน 51 ล้านบาท และ 100 ล้านบาท ตามลําดับ เกิดจากขาดทุนจากการดําเนินงานของ
กลุ่มบริ ษทั เนื' องจากยังมีความไม่แน่ นอนในโอกาสที'กลุ่มบริ ษทั จะสามารถใช้ประโยชน์จากสิ นทรัพย์
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากผลขาดทุนดังกล่าว
เนื' องจากกลุ่มบริ ษทั ได้ใช้ผลขาดทุนทางภาษีสะสมซึ' งไม่ได้บนั ทึกเป็ นสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ในรอบปี บัญชี สิ(นสุ ดวันที' 31 มีนาคม 2558 ในการคํานวณค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ ทําให้ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
สําหรับปี สิ( นสุ ดวันที' 31 มีนาคม 2559 ลดลงจํานวน 19.93 ล้านบาท
หน่ วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
กําไรก่อนภาษีเงินได้
53,936
13,488
ภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 20
10,787
2,698
ผลกระทบทางภาษีสาํ หรับค่าใช้จ่ายที'ไม่สามารถ
หักเป็ นค่าใช้จ่าย (ผลประโยชน์) ในทางภาษี
- ผลแตกต่างชัว' คราวและขาดทุนทางภาษีที'ยงั ไม่ได้ใช้
ที'ยงั ไม่ได้บนั ทึกเป็ นสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
43,210
14,137
- ผลแตกต่างถาวร เช่น เงินปันผลรับ
(54,236)
(18,344)
รายได้ภาษีเงินได้
(239)
(1,509)
อัตราภาษี
(ร้ อยละ)
(0)

อัตราภาษีที'แท้จริ ง

อัตราภาษี
(ร้ อยละ)
(11)

สําหรับปี สิ( นสุ ดวันที' 31 มีนาคม 2559 และ 2558 อัตราภาษีที'แท้จริ งตํ'ากว่าอัตราภาษีเงินได้ตามกฎหมาย
เนื' องจากบริ ษทั มีผลขาดทุนสุ ทธิ ทางภาษีสาํ หรั บปี เนื' องจากบริ ษทั มีเงินปั นผลรับที'ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคล
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ณ วันที' 31 มี นาคม สิ นทรั พย์ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี (หนี( สิ นภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี ) มี ผลมาจาก
ความแตกต่ างชัว' คราวระหว่างราคาตามบัญชี กบั ราคาตามฐานภาษีของสิ นทรั พย์และหนี( สินในงบแสดง
ฐานะการเงินดังต่อไปนี(
หน่ วย : พันบาท
ยอดคงเหลือ
ณ วันที$
1 เมษายน
2558
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมีผลมาจาก
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ค่าเผือ' การลดมูลค่าสิ นค้าคงเหลือและ
มูลค่าสิ นค้าเสื' อมคุณภาพ
ค่าเผือ' หนี(สงสัยจะสูญ
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี(สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมีผลมาจาก
เงินลงทุนเผื'อขาย
กําไรจากสิ นทรัพย์อนุพนั ธ์ทางการเงิน
หนี(สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ยอดคงเหลือ
ณ วันที$
31 มีนาคม
2559

30,723

1,659

-

32,382

1,958
736
33,417

(197)

-

1,761
736
34,879

-

1,462
-

33,417

ยอดคงเหลือ
ณ วันที$
1 เมษายน
2557
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมีผลมาจาก
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ค่าเผือ' การลดมูลค่าสิ นค้าคงเหลือและ
มูลค่าสิ นค้าเสื' อมคุณภาพ
ขาดทุนสะสมทางภาษี
กําไรในสิ นค้าคงเหลือจากการขายระหว่างกัน
ค่าเผือ' หนี(สงสัยจะสูญ
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

งบการเงินรวม
รับรู้ ในกําไร
รับรู้ ในกําไร
หรือขาดทุน
ขาดทุน
เบ็ดเสร็จอืน$

(340)

(2,602)
(2,602)
(1,140)

งบการเงินรวม
รับรู้ ในกําไร
รับรู้ ในกําไร
หรือขาดทุน
ขาดทุน
เบ็ดเสร็จอืน$

26,019

3,598

1,270
199,734
212
797
228,032

688
(199,734)
(212)
(61)
(195,721)
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(340)
(2,602)
(340)
(2,942)
(340)
31,937
หน่ วย : พันบาท

1,106
-

ยอดคงเหลือ
ณ วันที$
31 มีนาคม
2558
30,723
1,958
-

1,106

736
33,417

ณ วันที' 31 มีนาคม 2559 และ 2558 กลุ่มบริ ษทั มีขาดทุนทางภาษีที'ยงั ไม่ได้ใช้จาํ นวน 5,748 ล้านบาท
และ 5,818 ล้านบาท ตามลําดับ ซึ' งไม่ได้รับรู ้เป็ นสิ นทรั พย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ขาดทุนทางภาษี
ดังกล่าวจะทยอยหมดอายุต( งั แต่เดือนมีนาคม 2559 จนถึงเดือนพฤศจิกายน 2565
หน่ วย : พันบาท
ยอดคงเหลือ
ณ วันที$
31 มีนาคม
2558
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมีผลมาจาก
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี(สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมีผลมาจาก
กําไรจากสิ นทรัพย์อนุพนั ธ์ทางการเงิน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

งบการเงินเฉพาะกิจการ
รับรู้ ในกําไร
รับรู้ ในกําไร
หรือขาดทุน
ขาดทุน
เบ็ดเสร็จอืน$

ยอดคงเหลือ
ณ วันที$
31 มีนาคม
2559

10,314

540

-

10,854

10,314

(301)
239

-

(301)
10,553
หน่ วย : พันบาท

ยอดคงเหลือ
ณ วันที$
31 มีนาคม
2557
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมีผลมาจาก
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

8,951

งบการเงินเฉพาะกิจการ
รับรู้ ในกําไร
รับรู้ ในกําไร
หรือขาดทุน
ขาดทุนเบ็ด
เบ็ดเสร็จอืน$

1,509

(146)

ยอดคงเหลือ
ณ วันที$
31 มีนาคม
2558
10,314

ณ วันที' 31 มีนาคม 2559 และ 2558 บริ ษทั มีขาดทุนทางภาษีที'ยงั ไม่ได้ใช้จาํ นวน 360 ล้านบาท และ 139
ล้านบาท ตามลําดับ ซึ' งไม่ได้รับรู้ เป็ นสิ นทรั พย์ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี ขาดทุนทางภาษีดงั กล่าวจะ
ทยอยหมดอายุต( งั แต่เดือนมีนาคม 2562 จนถึงเดือนมีนาคม 2563
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ'มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที' 42) พ.ศ. 2559 ซึ' งมีผลบังคับใช้ต( งั แต่วนั ที' 5 มีนาคม 2559
เป็ นต้นไป ให้ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลจากร้อยละ 30 เป็ นร้อยละ 20 ของกําไรสุ ทธิ สาํ หรับรอบระยะเวลาบัญชี
ที'เริ' มในหรื อหลังวันที' 1 มกราคม 2559 เป็ นต้นไป
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บริ ษทั ใช้อตั ราภาษีร้อยละ 20 ในการคํานวณค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้และภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี สาํ หรับ
กําไรส่ วนที'ไม่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุนสําหรับปี สิ( นสุ ดวันที' 31 มีนาคม 2559 และ 2558 ค่าใช้จ่าย
ภาษีเงิ นได้คาํ นวณจากกําไรก่อนภาษีบวกกลับด้วยรายการ ซึ' งไม่ถือเป็ นค่าใช้จ่ายและหักรายได้หรื อ
ค่าใช้จ่ายที'ได้รับการยกเว้นทางภาษีตามประมวลรัษฎากร ซึ' งทําให้อตั ราภาษีเงินได้ที'แท้จริ งแตกต่างจาก
อัตราภาษีตามประมวลรัษฎากร
15. สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียนอื$น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื'น ณ วันที' 31 มีนาคม ประกอบด้วย

ภาษีเงินได้รอขอคืน
ลูกหนี(ระยะยาว - T S Global Holdings Pte. Ltd.
(เดิมชื'อ Tata Steel Global Holdings Pte. Ltd.)
อื'นๆ (ดูหมายเหตุขอ้ 34ข)
รวม

งบการเงินรวม
2559
2558
209,890
216,126

หน่ วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
51,004
57,548

71,220
40,915
322,025

71,220
11,713
133,937

71,220
7,321
294,667

71,220
4,195
132,963

ในเดือนธันวาคม 2552 บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ' งของบริ ษทั ได้มีขอ้ โต้แย้งในเรื' องการตีความในการคํานวณภาษี
และวิ ธีปฏิ บัติ สํา หรั บ การใช้ผ ลขาดทุ น สะสมที' เ กี' ย วข้อ งกับกิ จ การที' ไ ด้รั บการส่ งเสริ มการลงทุ น
ซึ' งมีผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รวมเงินเพิ'มเป็ นจํานวนเงินรวม 103 ล้านบาท เพื'อมิให้มีเงินเพิ'ม
เกิดขึ( นอีก บริ ษทั ย่อยได้พิจารณาจ่ายภาษีเงิ นได้ส่วนเพิ' มดังกล่าว ต่อมาวันที' 13 กันยายน 2553 บริ ษทั ย่อย
ได้ดาํ เนิ นการยื'นแบบการชําระภาษีเพิ'มเติมเพื'อขอคืนภาษีและยื'นอุทธรณ์ต่อหน่วยงานที' เกี' ยวข้องทางภาษี
ตามคํา แนะนํา ด้า นกฎหมายเพื'อขอทราบคํา ชี( แ จงเกี' ย วกับขั(น ตอนในการปรั บ ปรุ งผลขาดทุนสะสม
ยกมาที'เกี'ยวข้องกับกิ จการที' ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุน เมื' อวันที' 26 พฤษภาคม 2554 บริ ษทั ย่อยได้ทาํ
หนังสื อทวงถามการขอคืนภาษีถึงกรมสรรพากร ซึ' งกรมสรรพากรได้รับเรื' องแล้วและกําลังอยู่ระหว่าง
การพิจารณาคําร้อง ณ วันที' 31 มีนาคม 2559 เรื' องดังกล่าวยังไม่มีขอ้ ยุติ
16. เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
16.1 เงินกูย้ ืมระยะสั(น
เงินกูย้ ืมระยะสั(นจากสถาบันการเงินในประเทศ ณ วันที' 31 มีนาคม ประกอบด้วย

เงินกูย้ ืมระยะสั(นจากสถาบันการเงิน

งบการเงินรวม
2559
2558
2,044,148 2,298,949
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หน่ วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
120,000

ณ วันที' 31 มีนาคม 2559 และ 2558 กลุ่มบริ ษทั ได้กยู้ ืมเงินจากสถาบันการเงินสองแห่ งจํานวน
1,498 ล้านบาท และ 2,179 ล้านบาท ตามลําดับ โดยมีอตั ราดอกเบี(ยร้อยละ BIBOR+2 ต่อปี ซึ' งเป็ น
การทําสัญญาระยะสั(นสําหรับวงเงินสิ นเชื' อรวม 3,216 ล้านบาท เพื'อซื( อเศษเหล็กวัตถุดิบอื'นๆ และ
ค่าสาธารณูปโภค
ณ วันที' 31 มี นาคม 2558 บริ ษทั ได้กูย้ ืมเงิ นจากสถาบันการเงิ นแห่ งหนึ' งจํานวน 120 ล้านบาท
โดยมีอตั ราดอกเบี(ยร้อยละ 4.81 - 4.82 ต่อปี เพื'อเป็ นเงินทุนหมุนเวียน (2559 : ไม่มี)
ณ วันที' 31 มีนาคม 2559 กลุ่มบริ ษทั ได้กยู้ ืมเงินจากสถาบันการเงินหลายแห่ งจํานวน 546 ล้านบาท
สําหรับทรัสต์รีซีทส์เพื'อซื( อเหล็กแท่ง โดยมีอตั ราดอกเบี(ยร้อยละ LIBOR ต่อปี (2558 : ไม่มี)
ณ วันที' 31 มี นาคม 2559 และ 2558 กลุ่ มบริ ษัทมี สั ญญากับสถาบันการเงิ นในประเทศ 8 แห่ ง
เพื' อขอรั บวงเงิ นสิ นเชื' อรวมจํานวน 5,484 ล้านบาท และ จํานวน 6,723 ล้านบาท เพื'อเป็ นเงินทุน
หมุนเวียน อัตราดอกเบี(ยของวงเงินสิ นเชื' อเหล่านี( มีดงั นี(
วงเงิน
1) วงเงินเบิกเกินบัญชี
2) ทรัสต์รีซีทส์สกุลเงินบาท
3) ตัว| สัญญาใช้เงิน

อัตราดอกเบีย"
อัตราดอกเบี(ยขั(นตํ'าสําหรับเงินเบิกเกินบัญชี (MOR)
อัตราดอกเบี(ยตามสภาวะตลาด (MMR)
อัตราดอกเบี(ยตามสภาวะตลาด (MMR)

ณ วันที' 31 มี นาคม 2559 และ 2558 กลุ่มบริ ษทั ได้ทาํ การเบิกใช้วงเงิ นสิ นเชื' อซึ' งรวมถึงเลตเตอร์
ออฟเครดิตแล้วจํานวน 1,534 ล้านบาท และ 824 ล้านบาท ตามลําดับ
16.2

เงินกูย้ ืมระยะยาว
เงิ นกู้ยื มระยะยาว (มี สกุลเงิ นเป็ นเงิ นบาท) แยกแสดงตามระยะเวลาครบกําหนดการจ่ ายชําระ
ณ วันที' 31 มีนาคม ดังนี(
งบการเงินรวม
2558
2559
200,000
865,000
200,000
200,000 1,065,000

ครบกําหนดภายในหนึ'งปี
ครบกําหนดหลังจากหนึ'งปี แต่ไม่เกินห้าปี
รวม

- 41 -

หน่ วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
200,000
865,000
200,000
200,000 1,065,000

เงินกูย้ ืมระยะยาวประกอบด้วยสัญญาเงิ นกู ้ 2 ฉบับ ฉบับแรกลงวันที' 29 พฤศจิ กายน 2549
วงเงิน 5,000 ล้านบาท โดยมีอตั ราดอกเบี(ยลอยตัวร้อยละ MLR-1.25 ต่อปี และฉบับที' 2 ลงวันที'
9 พฤศจิกายน 2550 วงเงิน 3,500 ล้านบาท โดยมีอตั ราดอกเบี(ยลอยตัวร้อยละ MLR-2.00 ต่อปี
และข้อตกลงเพิ'มเติ มอื'นแนบท้ายสัญญา โดยบริ ษทั ใช้ที'ดิน อาคารและอุปกรณ์ของบริ ษทั ย่อยทั(ง
3 แห่ ง เป็ นหลักประกันเงินกูย้ ืมดังกล่าวตามที'กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงิ นข้อ 11 เงินกูย้ ืม
มีขอ้ จํากัดเกี'ยวกับการดํารงอัตราส่ วนทางการเงินและโครงสร้างการถือหุ น้ ซึ' งเป็ นไปตามเงื'อนไข
ในสัญญาเงินกูร้ ะยะยาวกับสถาบันการเงิน
ณ วันที' 31 มีนาคม 2559 และ 2558 บริ ษทั มีอตั ราส่ วนความสามารถในการชําระหนี( ต'าํ กว่า อัตราที'
ระบุ ไว้ในเงื' อนไขสัญญาเงิ นกู้ระยะยาวกับสถาบันการเงิ นสองแห่ ง อย่างไรก็ตามบริ ษ ทั ได้รั บ
หนังสื ออนุมตั ิผอ่ นผันในการไม่ปฏิบตั ิตามในเรื' องดังกล่าวจากผูใ้ ห้กแู้ ล้ว
17. เจ้าหนีก" ารค้ าและเจ้ าหนีอ" นื$
เจ้าหนี( การค้าและเจ้าหนี(อื'น ณ วันที' 31 มีนาคม ประกอบด้วย
งบการเงินรวม
2559
2558
เจ้าหนี(การค้ากิจการที'เกี'ยวข้องกัน (ดูหมายเหตุขอ้ 28) 459,311
290,265
เจ้าหนี(การค้าบริ ษทั อื'น
387,278
510,732
เจ้าหนี(อื'นกิจการที'เกี'ยวข้องกัน (ดูหมายเหตุขอ้ 28)
12,405
3,213
เจ้าหนี(อื'นบริ ษทั อื'น
18,856
24,830
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
102,507
134,484
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
362,898
418,078
รวม
1,343,255 1,381,602

หน่ วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
15,247
3,640
8,285
12,746
57,235
39,564
80,767
55,950

18. ส่ วนของหนีส" ินระยะยาวที$ถึงกําหนดชําระภายในหนึ$งปี
ส่วนของหนี( สินระยะยาวที'ถึงกําหนดชําระภายในหนึ' งปี ณ วันที' 31 มีนาคม ประกอบด้วย
งบการเงินรวม
2558
2559
เจ้าหนี(การค้าจากการปรับโครงสร้างหนี(
ของบริ ษทั ย่อย (ดูหมายเหตุขอ้ 19)
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
(ดูหมายเหตุขอ้ 16.2)
รวม
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6,327

6,327

200,000
206,327

865,000
871,327

หน่ วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
-

-

200,000
200,000

865,000
865,000

19. เจ้ าหนีก" ารค้าจากการปรั บโครงสร้ างหนีข" องบริษัทย่ อย
ณ วันที' 31 มีนาคม 2555 เจ้าหนี( การค้าดังกล่าวเป็ นหนี( ของบริ ษทั เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
ตามแผนฟื( นฟูกิจการที'ได้รับอนุ มตั ิ จากที'ประชุ มเจ้าหนี( เมื'อวันที' 8 กรกฎาคม 2545 และได้รับความเห็นชอบ
จากศาลล้มละลายกลางเมื'อวันที' 19 กรกฎาคม 2545 เจ้าหนี( ดงั กล่าวจะได้รั บชําระหนี( เงิ นต้นครบทั(งจํานวน
ภายใน 10 ปี โดยมีเงื'อนไขที'บริ ษทั สามารถจะเลือกชําระได้ต( งั แต่ปีที' 5 ถึงปี ที' 10 นับจากวันที' 29 พฤศจิกายน
2545 หนี( ดงั กล่าวคํ(าประกันโดยบริ ษทั เหล็กสยาม (2001) จํากัด และบริ ษทั เหล็กก่อสร้ างสยาม จํากัด โดย
ไม่มีค่าธรรมเนียม
ณ วันที' 31 มีนาคม 2559 และ 2558 เจ้าหนี( ดงั กล่าวได้ถึงกําหนดชําระภายในหนึ' งปี จึงได้จดั ประเภทภายใต้
หนี( สินหมุนเวียน
20. กองทุนสํ ารองเลีย" งชีพ
ผลประโยชน์ของพนักงานตามแผนการจ่ า ยเงิ นสมทบประกอบด้วย กองทุ นสํารองเลี( ย งชี พ สําหรั บ
พนักงานของกลุ่มบริ ษทั บนพื(นฐานความสมัครใจของพนักงานในการเป็ นสมาชิกของกองทุน โดยพนักงาน
จ่ายเงิ นสะสมในอัตราร้อยละ 2 ถึงร้ อยละ 15 ของเงินเดื อนทุกเดือนและกลุ่มบริ ษทั จ่ายสมทบในอัตรา
ร้ อยละ 3 ถึ งร้ อยละ 10 ของเงิ นเดื อนของพนักงานทุ กเดื อน กองทุ นสํารองเลี( ยงชี พนี( ได้จดทะเบี ยนเป็ น
กองทุนสํารองเลี(ยงชี พตามข้อกําหนดของกระทรวงการคลังและจัดการกองทุนโดยผูจ้ ดั การกองทุนที'
ได้รับอนุญาต
สํา หรั บปี สิ( น สุ ด วัน ที' 31 มี นาคม 2559 และ 2558 เงิ นสมทบของกลุ่ม บริ ษ ทั ซึ' งบันทึ กเป็ นค่ า ใช้จ่า ย
ในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื'นรวมมีจาํ นวน 40.97 ล้านบาท และ 39.58 ล้านบาท ตามลําดับ
สําหรับงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื'นเฉพาะกิ จการมีจาํ นวน 13.08 ล้านบาท และ 12.69
ล้านบาท ตามลําดับ
21. เงินกู้ยืมระยะยาว
เงินกูย้ ืมระยะยาว ณ วันที' 31 มีนาคม ประกอบด้วย
งบการเงินรวม
2559
2558
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากกิจการที'เกี'ยวข้องกัน
(ดูหมายเหตุขอ้ 28)
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
(ดูหมายเหตุขอ้ 16.2)
รวม
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หน่ วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

270,596

270,596

270,596

270,596

270,596

200,000
470,596

270,596

200,000
470,596

22. ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน
ณ วันที' 31 มีนาคม 2559 และ 2558 กลุ่มบริ ษทั บันทึกประมาณการหนี( สินภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
เป็ นจํานวน 171 ล้านบาท และ 158 ล้านบาท ตามลําดับ ประมาณการหนี( สินดังกล่าว คํานวณโดยใช้วิธี
คิดลดแต่ละหน่วยที'ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยนักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยอิสระ
สมมติฐานหลักที'ใช้ในการวัดมูลค่าตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยมีดงั นี(

อัตราคิดลด (ร้อยละ)
อัตราเงินเดือนถัวเฉลี'ยที'คาดว่าจะเพิ'มขึ(น (ร้อยละ)
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน (ร้อยละ)
อายุเกษียณของพนักงาน (ปี )

งบการเงินรวม
2559
2558
3.02 - 3.33 3.02 - 3.33
5.05
5.05
0 - 27.00
0 - 27.00
55 - 60
55 - 60

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
3.02
3.02
5.05
5.05
0 - 27.00
0 - 27.00
55 - 60
55 - 60

ต้นทุนผลประโยชน์รับรู้ในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื'นสําหรับปี สิ( นสุ ดวันที' 31 มีนาคม มี
ดังนี(
งบการเงินรวม
2559
2558
15,769
22,106
14,076
4,936
4,986
27,042
34,831

ต้นทุนบริ การอดีต
ต้นทุนบริ การปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบี(ย
รวม

หน่ วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
5,464
7,147
4,584
1,443
1,543
8,590
11,591

ประมาณการภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที' 31 มีนาคม และความเคลื'อนไหวของมูลค่าปัจจุบนั
ของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ที'กาํ หนดไว้สาํ หรับปี สิ(นสุ ดวันที' 31 มีนาคม ดังนี(
งบการเงินรวม
2559
2558
171,269 157,881

มูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันที'ไม่ได้จดั ให้มีกองทุน
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หน่ วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
50,304
47,850

หน่ วย : พันบาท
งบการเงินรวม
ประมาณการหนี(สินภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานต้นปี
ผลประโยชน์พนักงานระยะยาวอื'น

2559

2558

2559

2558

157,881

123,948

47,850

40,920

-

ปรับปรุ งประมาณการหนี(สินภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานต้นปี

(1)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2,075

-

332

157,881

126,023

47,850

41,252

-

15,769

-

5,464

22,106

14,076

7,147

4,584

4,936

4,986

1,443

1,543

-

7,746

-

(733)

จ่ายเงินผลประโยชน์พนักงานระหว่างปี

(13,654)

(10,719)

(6,136)

(4,260)

ประมาณการหนี(สินภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานปลายปี

171,269

157,881

50,304

47,850

ต้นทุนบริ การอดีต
ต้นทุนบริ การปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบี(ย
ผล (กําไร) ขาดทุนตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยสุ ทธิรับรู ้ระหว่างปี

(1)

ประมาณการหนี( สินภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานต้นปี ไม่เท่ากับปลายปี ก่อนเนื'องจากกลุ่มบริ ษทั เปลี'ยนแปลงวิธีการคํานวณ
ผลประโยชน์พนักงานระยะยาวอื'นตามนโยบายกลุ่มบริ ษทั

ข้อสมมติที'สาํ คัญในการกําหนดภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
ประกอบด้วย อัตราคิ ดลด และอัตราการเพิ' มขึ( นของเงินเดือน การวิเคราะห์ความอ่อนไหวได้พิจารณา
จากการเปลี'ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย ที'เกี'ยวข้องที'
อาจเป็ นไปได้อย่างสมเหตุ สมผล ณ วันสิ( นรอบระยะเวลารายงาน ในขณะที' ขอ้ สมมติอื'นคงที' ผลกระทบ
เพิ'มขึ(น (ลดลง) ต่อมูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที' 31 มีนาคม 2559 มีดงั นี(
หน่ วย : พันบาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
อัตราคิดลด
อัตราคิดลด - ลดลงร้อยละ 1
อัตราคิดลด - เพิ'มขึ(นร้อยละ 1

20,076
(17,205)

5,645
(4,870)

อัตราการเพิ'มขึ(นของเงินเดือน
อัตราการเพิ'มขึ(นของเงินเดือน - ลดลงร้อยละ 1
อัตราการเพิ'มขึ(นของเงินเดือน - เพิ'มขึ(นร้อยละ 1

(16,620)
19,036

(4,808)
5,463

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวข้างต้นอาจไม่ได้แสดงถึงการเปลี'ยนแปลงที'เกิดขึ(นจริ งในภาระผูกพันผลประโยชน์
ของพนักงาน เนื' องจากเป็ นการยากที'การเปลี'ยนแปลงข้อสมมติ ต่างๆ จะเกิ ดขึ(นแยกต่างหากจากข้อสมมติ อื'น
ซึ'งอาจมีความสัมพันธ์กนั
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23. ทุนสํ ารองตามกฎหมาย
ตามบทบัญญัติแห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยที' เป็ นบริ ษทั
มหาชนจํากัดจะต้องจัดสรรทุน สํารอง (“ทุ นสํารองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้ อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิ
ประจําปี หลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองดังกล่าวมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10
ของทุนจดทะเบียน ทุนสํารองนี( จะนํามาจัดสรรปันผลไม่ได้
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ทุกคราวที'จ่ายเงินปันผล บริ ษทั ย่อยที'เป็ นบริ ษทั จํากัดจะต้องจัดสรรเงิน
ไว้เป็ นทุนสํารองอย่างน้อยหนึ' งในยี'สิบส่ วนของจํานวนผลกําไรซึ' งบริ ษทั ย่อยได้รั บจากกิ จการของบริ ษทั นั(น
จนกว่าทุนสํารองนั(นจะมีจาํ นวนถึงหนึ' งในสิ บของจํานวนทุนของบริ ษทั ย่อย ทุนสํารองนี(จะนํามาจัดสรร
ปันผลไม่ได้
24. การจัดการส่ วนทุน
วัตถุประสงค์ในการบริ หารทุนของกลุ่มบริ ษทั เป็ นไปเพื' อการดํารงไว้ซ'ึ งความสามารถในการดําเนิ นงาน
อย่างต่อเนื' องของกลุ่มบริ ษทั เพื'อสร้างผลตอบแทนต่อผูถ้ ือหุ น้ และเป็ นประโยชน์ต่อผูท้ ี'มีส่วนได้เสี ยอื'นๆ
ฝ่ ายบริ หารได้มีการกําหนดกลยุทธ์ต่างๆ เพื'อสนับสนุนการดําเนิ นธุ รกิจของกลุ่มบริ ษทั ให้มีประสิ ทธิ ภาพ
มากขึ(น รวมทั(งการกําหนดนโยบายจ่ายเงินปันผลและการบริ หารเงินทุนเพื'อการดํารงไว้ซ' ึ งโครงสร้างของทุน
และต้นทุนทางการเงินของทุนที'เหมาะสม และเพื'อให้เป็ นไปตามอัตราส่วนหนี(ตามสัญญา
25. รายได้ อื$น
รายได้อื'นสําหรับปี สิ( นสุ ดวันที' 31 มีนาคม ประกอบด้วย
งบการเงินรวม
2559
2558
15,080
15,200
52,560
16,800
3,700
8,576
34,689
33,436
14,788
139,465
55,364

กําไรจากอัตราแลกเปลี'ยน - สุทธิ
เงินปันผลรับจากบริ ษทั ย่อย
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะยาวอื'น
ดอกเบี(ยรับ
เงินชดเชยความเสียหายจากบริ ษทั ประกันภัย
อื'นๆ
รวม
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หน่ วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
276,999
105,000
49,007
114,804
748
1,200
326,754
221,004

26. ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ
ค่าใช้จ่ายตามลักษณะที'มีสาระสําคัญสําหรับปี สิ( นสุ ดวันที' 31 มีนาคม มีดงั ต่อไปนี(
หน่ วย : พันบาท
งบการเงินรวม

2559

2558

722,783

-

-

10,196,164

14,406,978

-

-

ค่าวัสดุและของใช้สิ(นเปลือง

558,302

711,200

-

-

ค่าเชื(อเพลิง

591,872

790,042

-

-

ค่าเสื' อมราคา ค่าตัดจําหน่ายและค่าตัดจําหน่ายลูกกลิง(

522,865

521,164

27,114

28,382

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน

828,032

805,032

236,182

218,731

1,789,639

2,263,599

1,046

1,018

ค่าซ่อมแซมและบํารุ งรักษา

547,521

565,691

271

165

ค่าจ้างแรงงานภายนอก

186,490

176,187

-

-

ค่าขนส่ งและค่าใช้จ่ายในการขาย

159,744

196,172

-

-

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

47,459

67,128

70

ค่าธรรมเนียมซื(อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

14,689

13,366

2,200

ค่าเช่า

49,632

48,308

27,623

2,322

(12,561)

-

การเปลี'ยนแปลงในสิ นค้าสําเร็จรู ปและงานระหว่างทํา
ค่าวัตถุดิบและวัสดุสิ(นเปลืองใช้ไป

ค่าสาธารณูปโภค

2559

2558

667,006

งบการเงินเฉพาะกิจการ

81
27,263

ขาดทุนจากค่าเผือ' การลดมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ
และมูลค่าสิ นค้าเสื'อมคุณภาพ (กลับรายการ)
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-

27. กําไร (ขาดทุน) ต่ อหุ้น
กําไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ สําหรับปี สิ(นสุดวันที' 31 มีนาคม มีรายละเอียดดังนี(
หน่ วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

งบการเงินรวม
2559
2558
กําไร (ขาดทุน) ต่ อหุ้นขั"นพื"นฐาน
กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี
ขาดทุนสุ ทธิส่วนที'เป็ นของส่วนได้เสี ย
ที'ไม่มีอาํ นาจควบคุม
กําไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที'เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
จํานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลี'ยถ่วงนํ(าหนัก
กําไร (ขาดทุน) ต่ อหุ้นขั"นพื"นฐาน

154,189
34
154,223
8,421,540,848
หุ้น
0.02
บาท

(611,042)

54,175

14,997

1,278
(609,764)
54,175
8,421,540,848 8,421,540,848
(0.07)
0.01

14,997
8,421,540,848
0.00

28. รายการกับกิจการที$เกีย$ วข้ องกันและยอดคงเหลือ
กิ จการที' เกี' ยวข้องกัน ได้แก่ บุ คคลหรื อกิ จการต่างๆ ที' มีความเกี' ยวข้องกับกลุ่มบริ ษทั โดยการมีผูถ้ ือหุ ้นร่ วมกัน
หรื อมีกรรมการร่ วมกัน รายการกับกิ จการที'เกี'ยวข้องกันได้กาํ หนดขึ( นโดยใช้ราคาตลาดหรื อราคาที'ตกลงกัน
ตามสัญญาหากไม่มีราคาตลาดรองรับ
นโยบายการกําหนดราคาสําหรับแต่ละรายการอธิ บายได้ดงั นี(
นโยบายการกําหนดราคา
ราคาตลาด
ราคาตลาด
อัตราตามสัญญา
อัตราตามสัญญา
อัตราตามสัญญา
อัตราตามสัญญา

ขาย
ซื( อ
รายได้ค่าบริ การจัดการ
ค่าบริ การจ่าย
ดอกเบี(ยรับ
ดอกเบี(ยจ่าย
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รายชื'อกิจการที'เกี'ยวข้องกันที'สาํ คัญ ณ วันที' 31 มีนาคม 2559 มีดงั นี(
ประเภท
บริษัท
บริ ษทั ใหญ่ในลําดับสู งสุด Tata Steel Limited

ประเภทธุรกิจ
ผลิตเหล็ก

ผูถ้ ือหุน้ ใหญ่

T S Global Holdings Pte. Ltd.
การลงทุน
(เดิมชื'อ Tata Steel Global Holdings Pte. Ltd.)

บริ ษทั ย่อย

บริ ษทั เหล็กสยาม (2001) จํากัด
บริ ษทั เหล็กก่อสร้างสยาม จํากัด
บริ ษทั เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)

กิจการอื'น

ลักษณะความสัมพันธ์
บริ ษทั ใหญ่ในลําดับสู งสุด
ผูถ้ ือหุน้ ใหญ่

ผลิตเหล็กลวด
ผูถ้ ือหุน้ และกรรมการร่ วมกัน
และเหล็กรู ปพรรณขนาดเล็ก
ผลิตเหล็กเส้น
ผูถ้ ือหุน้ และกรรมการร่ วมกัน
ผลิต รับจ้างผลิต จําหน่าย
ผูถ้ ือหุน้ และกรรมการร่ วมกัน
และซื( อมาขายไปสินค้าเหล็กเส้น
เหล็กลวดและเหล็กรู ปพรรณขนาดเล็ก

บริ ษทั สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม จํากัด
NatSteel Trade International Pte. Ltd.
NatSteel Recycling Pte. Ltd.
Tata International Metals Trading Asia Ltd.
Tata Steel Asia (Hong Kong) Ltd.

ผลิตลวดเหล็ก
ซื( อมาขายไป
ซื( อมาขายไป
ซื( อมาขายไป
ซื( อมาขายไป

ผูถ้ ือหุน้ กลุ่มเดียวกัน
ผูถ้ ือหุน้ กลุ่มเดียวกัน
ผูถ้ ือหุน้ กลุ่มเดียวกัน
ผูถ้ ือหุน้ กลุ่มเดียวกัน
ผูถ้ ือหุน้ กลุ่มเดียวกัน

Tata Refractories Ltd.
NatSteel Holdings Pte. Ltd.
Tata Steel UK Ltd.
Tata International Singapore Pte. Ltd.
Tata Steel IJmuiden BV
บริ ษทั ทาทา คอนซัลแทนซี' เซอร์วิสเซส
(ประเทศไทย) จํากัด
Tata Consultancy Services Ltd.
Tata Services Limited
Tata Sons Limited
Tata Steel Resources Australia Pte. Ltd.
Tata NYK Shipping Pte. Ltd.
Mjunction Services Limited
บริ ษทั สยาม สตีล มิลล์ เซอร์ วิสเซส จํากัด
Tata Steel Global Procurement Co. Pte. Ltd.
Tata Steel International (UK) Ltd.
Tata Steel Nederland Services B.V.
Tata South East Asia Limited
บริ ษทั ที เอส เอ็น ไวร์ จํากัด
Tata International Limited
Tata Steel Processing and Distribution Limited
Tata Projects Limited

ผลิตวัสดุทนไฟ
ผลิตเหล็ก
ผลิตเหล็ก
ซื( อมาขายไป
ผลิตเหล็ก

ผูถ้ ือหุน้ กลุ่มเดียวกัน
ผูถ้ ือหุน้ กลุ่มเดียวกัน
ผูถ้ ือหุน้ กลุ่มเดียวกัน
ผูถ้ ือหุน้ กลุ่มเดียวกัน
ผูถ้ ือหุน้ กลุ่มเดียวกัน

บริ การด้านซอฟต์แวร์
บริ การด้านซอฟต์แวร์
บริ การด้านการอบรม
การลงทุนและให้บริ การด้านที'ปรึ กษา
บริ การจัดซื( อจัดจ้าง
ขนส่ง
ค้าขายและบริ การจัดซื( อจัดจ้าง
รี ไซเคิลเศษเหล็ก
ซื( อมาขายไป
ขนส่ง
ผลิตเหล็ก
ผลิตเหล็ก
ผลิตลวดเหล็กเคลือบสังกะสี
ซื( อมาขายไป
แปรรู ปและจัดจําหน่ายเหล็ก
งานโครงการโครงสร้างพื(นฐาน

ผูถ้ ือหุน้ กลุ่มเดียวกัน
ผูถ้ ือหุน้ กลุ่มเดียวกัน
ผูถ้ ือหุน้ กลุ่มเดียวกัน
ผูถ้ ือหุน้ กลุ่มเดียวกัน
ผูถ้ ือหุน้ กลุ่มเดียวกัน
ผูถ้ ือหุน้ กลุ่มเดียวกัน
ผูถ้ ือหุน้ กลุ่มเดียวกัน
ถือหุ้นโดยอ้อมผ่านบริ ษทั ย่อย
ผูถ้ ือหุน้ กลุ่มเดียวกัน
ผูถ้ ือหุน้ กลุ่มเดียวกัน
ผูถ้ ือหุน้ กลุ่มเดียวกัน
ผูถ้ ือหุน้ กลุ่มเดียวกัน
ผูถ้ ือหุน้ กลุ่มเดียวกัน
ผูถ้ ือหุน้ กลุ่มเดียวกัน
ผูถ้ ือหุน้ กลุ่มเดียวกัน
ผูถ้ ือหุน้ กลุ่มเดียวกัน
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ยอดคงเหลือกับกิจการที'เกี'ยวข้องกัน ณ วันที' 31 มีนาคม ประกอบด้วย
งบการเงินรวม
2559
2558
ลูกหนีก" ารค้ากิจการที$เกีย$ วข้ องกัน
Tata Steel Limited
บริ ษทั ที เอส เอ็น ไวร์ จํากัด
รวม

170,752
4,616
175,368

-

หน่ วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
-

-

ณ วันที' 31 มีนาคม ลูกหนี( การค้าจากกิจการที'เกี'ยวข้องกันแยกตามอายุหนี( ที'คา้ งชําระได้ดงั นี(
งบการเงินรวม
2559
2558
175,368
175,368
-

ภายในวันที'ครบกําหนดชําระ
ไม่เกิน 3 เดือน
รวม
ลูกหนีอ" ื$นกิจการที$เกี$ยวข้องกัน
Tata Steel Limited
บริ ษทั เหล็กสยาม (2001) จํากัด
บริ ษทั เหล็กก่อสร้างสยาม จํากัด
บริ ษทั เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั สยาม สตีล มิลล์ เซอร์วิสเซส จํากัด
Tata Sons Limited
รวม

16
-

805
129
950

เงินให้ กู้ยืมระยะสั" นแก่กจิ การที$เกี$ยวข้ องกัน
บริ ษทั เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)

-

24

788
812

-

หน่ วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
-

16
9,038
15,906
10,650
129
35,739

10
1,482
17,607
16,290
35,389

1,965,744

1,612,507

เงินให้กยู้ ืมระยะสั(นแก่กิจการที'เกี'ยวข้องกันเป็ นเงินให้กยู้ ืมประเภทไม่มีหลักทรัพย์ค( าํ ประกัน ซึ' งไม่ระบุ
วันครบกําหนด โดยมีอตั ราดอกเบี(ย ณ วันที' 31 มีนาคม 2559 และ 2558 เป็ นร้อยละ 1 - 5.5 ต่อปี
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รายการเคลื'อนไหวระหว่างปี สําหรับเงินให้กยู้ ืมระยะสั(นแก่กิจการที'เกี'ยวข้องกันมีดงั นี(
หน่ วย : พันบาท
งบการเงินรวม
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
382,190
1,230,317
1,612,507
353,237
1,965,744

ณ วันที$ 31 มีนาคม 2557
เพิ'มขึ(น
ณ วันที$ 31 มีนาคม 2558
เพิ'มขึ(น
ณ วันที$ 31 มีนาคม 2559

งบการเงินรวม
2559
2558
เงินให้ กู้ยืมระยะยาวแก่กจิ การที$เกีย$ วข้ องกัน
บริ ษทั เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
(อัตราดอกเบี(ยร้อยละ MLR-2.00 ต่อปี )

-

-

หน่ วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

200,000

1,065,000

เงิ นให้กูย้ ืมระยะยาวแก่กิจการที'เกี' ยวข้องกันเป็ นเงิ นให้กูย้ ืมที' ไม่มีหลักทรั พย์ประกันตามสัญญาลงวันที'
9 พฤศจิกายน 2550
ในเดือนพฤศจิกายน 2554 บริ ษทั ได้ทาํ ข้อตกลงเพิ'มเติมแนบท้ายสัญญาเงินให้กยู้ ืมระยะยาวแก่กิจการ
ที'เกี' ยวข้องกันเพื' อขยายระยะเวลาครบกําหนดการจ่ ายชําระงวดแรกเป็ นวันที' 30 พฤศจิ กายน 2555 และ
จะครบกําหนดชําระงวดสุดท้ายวันที' 31 สิ งหาคม 2559 โดยมีอตั ราดอกเบี(ยร้อยละ MLR-2.00 ต่อปี
ในระหว่างปี สิ( นสุ ดวันที' 31 มีนาคม 2559 และ 2558 บริ ษทั ไม่มีเงินให้กยู้ ืมระยะยาวแก่กิจการที'เกี'ยวข้องกัน
เพิ'มขึ( น และบริ ษทั ได้รั บชําระเงิ นให้กูย้ ืมระยะยาวดังกล่าวจากกิ จการที'เกี' ยวข้องกันเป็ นจํานวน 865
ล้านบาท และ 1,610 ล้านบาท ตามลําดับ
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ระยะเวลาครบกําหนดการจ่ายชําระ ณ วันที' 31 มีนาคม มีดงั นี(

ครบกําหนดภายในหนึ'งปี
ครบกําหนดหลังจากหนึ'งปี แต่ไม่เกินห้าปี
รวม

งบการเงินรวม
2558
2559
-

สิ นทรัพย์ ไม่หมุนเวียนอื$น
T S Global Holdings Pte. Ltd.*
(เดิมชื'อ Tata Steel Global Holdings Pte. Ltd.)

71,220

71,220

หน่ วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
200,000 865,000
200,000
200,000 1,065,000

71,220

71,220

* บริ ษทั ได้จ่ายเงินล่วงหน้าสําหรับการใช้เครื' องหมายการค้าจํานวนรวมประมาณ 71 ล้านบาท ในปี 2551 โดยในระหว่าง
ปี 2557 ได้มีการเปลี'ยนตัวลูกหนี( จาก Tata Sons Limited เป็ น T S Global Holdings Pte. Ltd (เดิมชื'อ Tata Steel
Global Holdings Pte. Ltd.)
งบการเงินรวม
2559
2558
เจ้ าหนี"การค้ากิจการที$เกีย$ วข้ องกัน
NatSteel Recycling Pte. Ltd.
Tata International Metals Trading Asia Ltd.
Tata International Singapore Pte. Ltd.
บริ ษทั สยาม สตีล มิลล์ เซอร์วิสเซส จํากัด
รวม

(498)
436,940
5,340
17,529
459,311

เจ้ าหนี"อนื$ กิจการที$เกีย$ วข้ องกัน
Tata Steel Limited
บริ ษทั เหล็กสยาม (2001) จํากัด
บริ ษทั เหล็กก่อสร้างสยาม จํากัด
บริ ษทั เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม จํากัด
Tata Steel UK Ltd.
บริ ษทั ทาทา คอนซัลแทนซี' เซอร์วิสเซส
(ประเทศไทย) จํากัด
Tata Sons Limited
บริ ษทั สยาม สตีล มิลล์ เซอร์วิสเซส จํากัด
รวม

326
11,773
306
12,405
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84,207
179,848
4,370
21,840
290,265

หน่ วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
-

-

441
12

326
825
2,206
117
-

95
1,483
115
12

1,902
33
825
3,213

11,773
15,247

1,902
33
3,640

-

งบการเงินรวม
2559
2558
เงินรับล่วงหน้ าจากลูกค้า
บริ ษทั สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม จํากัด
เงินกู้ยืมระยะสั"นจากกิจการที$เกีย$ วข้ องกัน**
T S Global Holdings Pte. Ltd.
(เดิมชื'อ Tata Steel Global Holdings Pte. Ltd.)
(อัตราดอกเบี(ยร้อยละ LIBOR + 2.5 ต่อปี )
บริ ษทั เหล็กสยาม (2001) จํากัด
(อัตราดอกเบี(ยร้อยละ 1.50 ต่อปี )
บริ ษทั เหล็กก่อสร้างสยาม จํากัด
(อัตราดอกเบี(ยร้อยละ 1.50 ต่อปี )
รวม

หน่ วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

46,100

99,658

-

-

201,822

-

201,822

-

-

-

532,352

101,455

201,822

-

1,519,414 1,129,905
2,253,588 1,231,360

เงินกูย้ ืมระยะสั(นจากกิจการที'เกี'ยวข้องกันเป็ นเงินกูย้ ืมที'ไม่มีหลักทรัพย์ค( าํ ประกันซึ' งไม่ระบุวนั ครบกําหนด
งบการเงินรวม
2559
2558
เงินกู้ยมื ระยะยาวจากกิจการที$เกี$ยวข้องกัน**
T S Global Holdings Pte. Ltd.
(เดิมชื'อ Tata Steel Global Holdings Pte. Ltd.)

270,596

270,596

หน่ วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

270,596

270,596

** บริ ษทั ได้ขอเลื'อนระยะเวลาการชําระหนี(จากกิจการที'เกี'ยวข้องกันจากเดิม ที'ถึงกําหนดชําระในวันที' 31 สิ งหาคม 2559
เป็ นวันที' 31 ธันวาคม 2560 โดยบริ ษทั ได้รับจดหมายยืนยัน จากกิจการที'เกี'ยวข้องกันแห่งนั(นแล้ว เงินกูย้ มื ระยะยาว
จากกิจการที'เกี'ยวข้องกันเป็ นเงินกูย้ มื ที'ไม่มีดอกเบี(ย

รายการสําหรับปี สิ( นสุ ดวันที' 31 มีนาคม กับกิจการที'เกี'ยวข้องกันที'มีสาระสําคัญสรุ ปได้ดงั นี(
งบการเงินรวม
2559
2558
รายได้
ขาย
Tata Steel Limited
บริ ษทั สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม จํากัด
บริ ษทั ที เอส เอ็น ไวร์ จํากัด
รวม

666,183
464,640
36,154
1,166,977
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212,103
666,717
31,450
910,270

หน่ วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

-

-

งบการเงินรวม
2559
2558

หน่ วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

ดอกเบี(ยรับ
บริ ษทั เหล็กสยาม (2001) จํากัด
บริ ษทั เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
รวม

-

-

45,636
45,636

7,262
99,449
106,711

รายได้ค่าบริ การจัดการ***
บริ ษทั เหล็กสยาม (2001) จํากัด
บริ ษทั เหล็กก่อสร้างสยาม จํากัด
บริ ษทั เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
รวม

-

-

67,699
131,918
12,009
211,626

12,000
170,505
162,440
344,945

*** ในปี 2553 บริ ษ ทั ใหญ่ทาํ สัญญาเรี ยกเก็บค่ าบริ การจัดการโดยคํานวณจากอัตราร้ อยละ 2 ของยอดขายสุ ทธิ
ประจําปี ในกรณี ที'บริ ษทั ย่อยมีผลขาดทุนซึ'งไม่รวมค่ าบริ การจัดการ บริ ษทั ใหญ่เรี ยกเก็บค่าบริ การจัดการ
ดังกล่าวในอัตราไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อเดือน สัญญาดังกล่าวมีผลบังคับใช้ต(งั แต่วนั ที' 1 เมษายน 2553 เป็ นต้นไป
งบการเงินรวม
2559
2558

หน่ วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

เงินปันผลรับ
บริ ษทั เหล็กสยาม (2001) จํากัด
บริ ษทั เหล็กก่อสร้างสยาม จํากัด
บริ ษทั สยาม สตีล มิลล์ เซอร์วิสเซส จํากัด
รวม

52,560
52,560

16,800
16,800

101,999
175,000
276,999

-

รายได้อื'นๆ
บริ ษทั สยาม สตีล มิลล์ เซอร์วิสเซส จํากัด

8,059

8,703

-

-

273,247
404,142
181,782
1,452
24,774
221,788
18,539
1,125,724

-

-

ค่าใช้ จ่าย
ซื(อ
NatSteel Trade International Pte. Ltd.
NatSteel Recycling Pte. Ltd.
Tata International Metals Trading Asia Ltd.
Tata Steel Asia (Hong Kong) Ltd.
Tata International Singapore Pte. Ltd.
บริ ษทั สยาม สตีล มิลล์ เซอร์วิสเซส จํากัด
Tata International Limited
รวม

239
1,917,153
24,243
182,971
22,790
2,147,396

ดอกเบี(ยจ่าย
T S Global Holdings Pte. Ltd.
(เดิมชื'อ Tata Steel Global Holdings Pte. Ltd.)
บริ ษทั เหล็กสยาม (2001) จํากัด
บริ ษทั เหล็กก่อสร้างสยาม จํากัด
บริ ษทั เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
รวม
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6,880
6,880

-

6,880
5,062
20,076
32,018

50
12,703
182
12,935

งบการเงินรวม
2559
2558
ค่าใช้จ่ายอื'น
Tata Steel Limited
บริ ษทั สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม จํากัด
NatSteel Holdings Pte. Ltd.
บริ ษทั ทาทา คอนซัลแทนซี' เซอร์วิสเซส
(ประเทศไทย) จํากัด
Tata Sons Limited
Mjunction Services Limited
บริ ษทั สยาม สตีล มิลล์ เซอร์วิสเซส จํากัด
รวม
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารสําคัญ
ผลประโยชน์ระยะสั(นของพนักงาน
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

720
240
60
-

หน่ วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

11
-

720
-

80

11
-

20
-

40

754
489
9,000
11,263

11,092
757
8,099
20,039

1,494

11,092
757
11,900

56,095
14,046
70,141

57,797
15,803
73,600

56,095
14,046
70,141

57,797
15,803
73,600

754

29. สิ ทธิประโยชน์ จากการส่ งเสริ มการลงทุน
บริ ษทั ย่อยได้รับสิ ทธิ ประโยชน์จากการส่ งเสริ มการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริ มการลงทุน พ.ศ. 2520
โดยสังเขปดังต่อไปนี(
บริษัทย่อย
บริ ษทั เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั เหล็กสยาม (2001) จํากัด

ลักษณะของกิจกรรม
ที$ได้ รับการส่ งเสริม
ผลิตเหล็กลวด
ผลิตนํ(าเหล็ก เหล็กถลุง
และเหล็กขั(นกลาง
ผลิตเหล็กรู ปพรรณ
และเหล็กลวด

การยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคลสํ าหรับ
เมษายน 2549 - เมษายน 2557
พฤศจิกายน 2552 - พฤศจิกายน 2560
ธันวาคม 2558 - พฤศจิกายน 2561

ในฐานะที' เป็ นกิ จการที' ได้รั บการส่ งเสริ มการลงทุ น บริ ษ ทั ย่ อยต้อ งปฏิ บัติ ตามเงื' อนไขและข้อจํากัด
ที'กาํ หนดไว้ในบัตรส่ งเสริ มการลงทุน
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30. รายได้ ทไี$ ด้ รับการส่ งเสริมการลงทุน
ตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุ นที' ป. 14/2541 ลงวันที' 30 ธันวาคม 2541 เรื' อง
กําหนดวิธีการรายงานรายได้สาํ หรับผูไ้ ด้รับการส่ งเสริ ม กําหนดให้บริ ษทั แสดงยอดรายได้จากการจําหน่ าย
ในประเทศและต่างประเทศแยกจากกัน พร้อมทั(งแยกเป็ นส่ วนที'ได้รับการส่ งเสริ มและไม่ได้รับการส่ งเสริ ม
รายการดังกล่าวมีดงั นี( (งบการเงินเฉพาะ : ไม่มีรายการที'ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุน)
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
สํ าหรับปี สิ"นสุ ดวันที$ 31 มีนาคม 2559
ส่ วนที$ได้ รับ ส่ วนที$ไม่ได้รับ
รวม
การส่ งเสริม การส่ งเสริม
รายได้
รายได้จากการขายในประเทศ
รายได้จากการขายส่ งออก
รวมรายได้จากการขาย
รายได้อื'น
รวมรายได้

-

15,008
1,725
16,733
139
16,872

15,008
1,725
16,733
139
16,872

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
สํ าหรับปี สิ"นสุ ดวันที$ 31 มีนาคม 2558
ส่ วนที$ได้ รับ ส่ วนที$ไม่ได้รับ
รวม
การส่ งเสริม การส่ งเสริม
รายได้
รายได้จากการขายในประเทศ
รายได้จากการขายส่ งออก
รวมรายได้จากการขาย
รายได้อื'น
รวมรายได้

39
3
42
42
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19,721
1,592
21,313
55
21,368

19,760
1,595
21,355
55
21,410

31. เครื$องมือทางการเงิน
ความเสี$ ยงด้ านสิ นเชื$อ
ความเสี' ย งด้านสิ นเชื' อเกิ ดจากความเป็ นไปได้ที'ลูกค้าไม่ส ามารถชําระภาระผูกพันให้กบั กลุ่มบริ ษ ทั
ได้ตามสัญญา ซึ' ง ทํา ให้เ กิ ด ความเสี ย หายทางการเงิ น กลุ ่ม บริ ษทั ได้มีนโยบายป้ องกันความเสี' ยงนี(
โดยพิจารณาการให้สินเชื'อกับลูกค้า กําหนดวงเงินสิ นเชื'อ ตรวจสอบวงเงิ นประกัน ขอการคํ(า ประกันจาก
ธนาคาร และหรื อการคํ(าประกันโดยบุคคล กําหนดระยะเวลาการให้สินเชื' อ มีระบบงานการควบคุมการให้
สิ นเชื' อ และมีการติดตามการรับชําระเงิน ความเสี' ยงด้านสิ นเชื' อเท่ากับมูลค่ายุติธรรมของลูกหนี( การค้าและ
ลูกหนี( อื'นซึ' งแสดงตามงบแสดงฐานะการเงินหลังจากหักค่าเผื'อหนี( สงสัยจะสูญที'ประมาณโดยฝ่ ายบริ หาร
ความเสี$ ยงจากอัตราดอกเบีย" และความเสี$ยงจากอัตราแลกเปลีย$ น
ความเสี' ยงจากอัตราดอกเบี(ยเกิดขึ(นจากกลุ่มบริ ษทั มีเงินให้กยู้ ืมและเงินกูย้ ืมที'มีอตั ราดอกเบี(ยลอยตัว
ความเสี' ยงจากอัตราแลกเปลี' ยนเงิ นตราต่ างประเทศเกิ ดขึ( นจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี' ยนเงิ นตรา
ต่างประเทศ ทั(งนี( กลุ่ มบริ ษทั ไม่ มีนโยบายที' จะทําธุ รกรรมตราสารทางการเงิ นที' เ ป็ นตราสารอนุ พ นั ธ์
เพื'อการเก็งกําไรหรื อการค้า
นอกจากนี( ในการบริ หารความเสี' ยงที'อาจเกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี'ยนเงินตราต่างประเทศ
กลุ่ม บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาซื( อขายเงิ นตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื' อป้ องกันความเสี' ยงในหนี( สินตามที' เปิ ดเผย
ในหมายเหตุขอ้ 32
ความเสี$ ยงด้ านสภาพคล่ อง
กลุ่มบริ ษทั ควบคุมความเสี' ยงด้านสภาพคล่องโดยรั กษาระดับเงิ นสดและรายการเที ยบเท่ าเงิ นสดให้
เพียงพอโดยฝ่ ายจัดการเพื'อสนับสนุ นการดําเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั และลดความเสี' ยงที'เกิ ดจากผลกระทบ
ของความผันผวนในกระแสเงินสด
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32. สั ญญาซื"อขายเงินตราต่ างประเทศล่ วงหน้ า
กลุ่มบริ ษทั ได้ทาํ สัญญาซื(อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื'อป้ องกันความเสี' ยงด้านหนี( สินเกี'ยวกับอัตรา
แลกเปลี' ยนเงิ นตราต่ างประเทศซึ' งสัมพันธ์กับเจ้าหนี( การค้าในสกุลเงิ นตราต่ างประเทศของกลุ่มบริ ษ ทั
กลุ่มบริ ษทั ไม่ได้ทาํ สัญญาเครื' องมือทางการเงินเพื'อเก็งกําไรหรื อเพื'อการค้า
สัญญาซื( อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที'กลุ่มบริ ษทั ทําไว้มีดงั นี(

สกุลเงิน

จํานวนเงินตาม
สัญญา

อัตราแลกเปลีย$ น
ล่วงหน้ าตามสัญญา
(บาทต่อสกุลเงิน)

งบการเงินรวม
ณ วันที$ 31 มีนาคม 2559
วันครบกําหนด

มูลค่ าตาม
สัญญา
(พันบาท)

มูลค่ ายุตธิ รรม
กําไร (ขาดทุน)
(พันบาท)

สัญญาซือ" เงินตราต่ างประเทศ
ดอลลาร์สหรัฐ
12,256,000
ดอลลาร์สหรัฐ
34,778,000
ยูโร
194,190

34.97 - 35.30
35.60 - 36.37
39.44 - 40.02

31 พฤษภาคม - 15 พฤศจิกายน 2559
29 เมษายน - 28 ตุลาคม 2559
31 พฤษภาคม - 29 กรกฎาคม 2559

431,056
1,252,394
7,695

1,923
(23,359)
100

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศ
ดอลลาร์สหรัฐ
4,000,000

35.00

30 มิถนุ ายน 2559

140,000

(1,227)

สกุลเงิน

จํานวนเงินตาม
สัญญา

สัญญาซือ" เงินตราต่ างประเทศ
ดอลลาร์สหรัฐ
213,578
ดอลลาร์สหรัฐ
7,119,586
ดอลลาร์สิงคโปร์
1,400,000
ยูโร
130,000

อัตราแลกเปลีย$ น
ล่วงหน้ าตามสัญญา
(บาทต่อสกุลเงิน)
32.59
32.65 - 33.10
24.74
41.19

งบการเงินรวม
ณ วันที$ 31 มีนาคม 2558
วันครบกําหนด

22 พฤษภาคม 2558
30 เมษายน - 30 ตุลาคม 2558
30 กันยายน 2558
31 กรกฎาคม 2558

มูลค่ าตาม
สัญญา
(พันบาท)
6,960
233,850
34,636
5,355

มูลค่ ายุตธิ รรม
กําไร (ขาดทุน)
(พันบาท)
6
(610)
(1,411)
(742)

มูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื( อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ณ วันที' 31 มีนาคม มีดงั นี(
หน่ วย : พันบาท
2559
2558
2,023
6
(24,586)
(2,763)
(22,563)
(2,757)

สิ นทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์
หนี( สินตราสารอนุพนั ธ์
ขาดทุนสุ ทธิ
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33. การกําหนดมูลค่ ายุตธิ รรม
นโยบายการบัญชีและการเปิ ดเผยของกลุ่มบริ ษทั กําหนดให้มีการกําหนดมูลค่ายุติธรรมทั(งสิ นทรัพย์และ
หนี( สินทางการเงิ นและไม่ใช่ ทางการเงิ น มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงิ นที' ผูซ้ (ื อและผูข้ ายตกลง
แลกเปลี'ยนสิ นทรัพย์หรื อชําระหนี( สินกัน ในขณะที'ท( งั สองฝ่ ายมีความรอบรู ้และเต็มใจในการแลกเปลี'ยนกัน
และสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็ นอิสระในลักษณะของผูท้ ี'ไม่มีความเกี' ยวข้องกัน วัตถุประสงค์
ของการวัด มูลค่ า และ/หรื อ การเปิ ดเผยมูลค่ ายุติ ธรรมถู กกํา หนดโดยวิ ธีต่ อไปนี( โดยข้อ มูลเพิ' มเติ ม
เกี' ยวกับสมมติ ฐ านในการกําหนดมูลค่ายุติธรรมถูกเปิ ดเผยในหมายเหตุ ที'เกี' ยวข้องกับสิ นทรั พย์และ
หนี( สินนั(นๆ
สิ นทรัพย์ ทางการเงินและหนีส" ิ นทางการเงินที$วัดมูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุตธิ รรม
ตารางต่อไปนี( แสดงการวิเคราะห์สินทรัพย์ทางการเงินและหนี( สินทางการเงินที'วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ตามลําดับชั(นของมูลค่ายุติธรรม ณ วันที' 31 มีนาคม 2559 และ 2558
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน/
หนีส" ิ นทางการเงิน
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
1. สัญญาซื(อขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้า

2. เงินลงทุนเผือ' ขาย

หนี(สินทางการเงิน
1. สัญญาซื(อขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้า

งบการเงินรวม
มูลค่ายุติธรรม
ณ วันที$ 31 มีนาคม
2559
2558
(พันบาท)
2,023
6

งบการเงินเฉพาะกิจการ
มูลค่ายุติธรรม
ณ วันที$ 31 มีนาคม
2559
2558
(พันบาท)
-

ลําดับชั"น
มูลค่า
ยุติธรรม

เทคนิคการประเมินมูลค่า และข้อมูลที$ใช้
ในการวัดมูลค่ายุตธิ รรม

ระดับ 2

ประมาณการกระแสเงินสดคิดลด
โดยกระแสเงินสดในอนาคตประมาณจากอัตรา
แลกเปลี'ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (จากอัตรา
แลกเปลี'ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที'สามารถ
สังเกตได้ ณ วันสิ( นรอบระยะเวลารายงาน) และ
อัตราแลกเปลี'ยนล่วงหน้าตามสัญญา ซึ'งคิดลดด้วย
อัตราที' สะท้อนถึ งความเสี' ยงด้านสิ นเชื' อของ
คู่สญ
ั ญาต่างๆ
เป็ นราคาเสนอซื( อขาย (ไม่ตอ้ งปรับปรุ ง) ในตลาด
ที'มีสภาพคล่องสําหรับสิ นทรัพย์ หรื อหนี(สินอย่าง
เดี ยวกันและกิ จการสามารถเข้าถึ งตลาดนั(น ณ
วันที'วดั มูลค่า

2,200

500

-

-

ระดับ 1

24,586

2,763

2,837

-

ระดับ 2

ประมาณการกระแสเงินสดคิดลด
โดยกระแสเงินสดในอนาคตประมาณจากอัตรา
แลกเปลี'ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (จากอัตรา
แลกเปลี'ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที'สามารถ
สังเกตได้ ณ วันสิ( นรอบระยะเวลารายงาน) และ
อัตราแลกเปลี'ยนล่วงหน้าตามสัญญา ซึ'งคิดลดด้วย
อัตราที' สะท้อนถึ งความเสี' ยงด้านสิ นเชื' อของ
คู่สญ
ั ญาต่างๆ

สิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี( สินทางการเงินข้างต้น แสดงรวมเป็ นส่ วนหนึ' งของสิ นทรัพย์หมุนเวียนอื'น
และหนี(สินหมุนเวียนอื'น ในงบแสดงฐานะการเงิน
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สิ นทรัพย์ ทางการเงินและหนีส" ิ นทางการเงินที$ไม่ได้ วัดมูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุตธิ รรม
วิธีการที'บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยใช้ในการประมาณมูลค่าของสิ นทรัพย์และหนี( สินทางการเงินที'ไม่ได้วดั มูลค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที' 31 มีนาคม 2559 และ 2558 มีดงั นี(
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี( การค้าและลูกหนี( อื'น สิ นค้าคงเหลือ เงินให้กยู้ ืมระยะสั(นแก่กิจการ
ที' เกี' ยวข้องกัน เงิ นให้กูย้ ื มระยะสั(นแก่ กิจการที'เกี'ยวข้องกันที' ถึงกําหนดชําระภายในหนึ' งปี และสิ นทรั พย์
หมุนเวียนอื'น มีราคาตามบัญชี ใกล้เคี ยงกับมูลค่ายุติธรรม เนื' องจากเครื' องมื อทางการเงิ นเหล่านี( จะครบ
กําหนดในระยะเวลาอันสั(น
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยไม่สามารถเปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนระยะยาวอื'นได้ซ' ึงมีราคาทุน 1,241 บาท
(ดูหมายเหตุขอ้ 2.6) เนื' องจากกิจการมีขอ้ จํากัดทางด้านเวลาและด้านต้นทุนที'ทาํ ให้ไม่สามารถกําหนด
มูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเชื' อถือเพียงพอ
เงินกูย้ ืมระยะสั(นจากสถาบันการเงิน เจ้าหนี(การค้าและเจ้าหนี(อื'น เงินกูย้ ืมระยะสั(นจากกิจการที'เกี'ยวข้องกัน
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที'ถึงกําหนดชําระภายในหนึ'งปี และหนี(สินหมุนเวียนอื'น มีราคาตามบัญชี
ใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรมเนื'องจากเครื' องมือทางการเงินเหล่านี( จะครบกําหนดในระยะเวลาอันสั(น
มูลค่ ายุติธรรมของเงิ นกูย้ ื มระยะยาวจากกิ จการที' เกี' ยวข้องกันซึ' งไม่มีอตั ราดอกเบี(ยคํานวณโดยใช้วิธี
กระแสเงินสดคิ ดลด โดยกระแสเงินสดในอนาคตคิ ดลดด้วยอัตราดอกเบี(ยที'แท้จริ งถัวเฉลี'ยของต้นทุน
การกูย้ ืมจากสถาบันการเงินของกลุ่มบริ ษทั ดังนี(
หน่ วย : พันบาท
งบการเงินรวม
ณ วันที$ 31 มีนาคม 2559
มูลค่า
มูลค่ า
ตามบัญชี ยุติธรรม
หนี"สินทางการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากกิจการที'เกี'ยวข้องกัน

270,596
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247,417

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที$ 31 มีนาคม 2559
มูลค่ า
มูลค่ า
ลําดับชั"น
ตามบัญชี ยุติธรรม มูลค่ายุติธรรม
270,596

247,417

ระดับ 3

34. ภาระผูกพัน
ณ วันที' 31 มีนาคม 2559 และ 2558 กลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันดังนี(
ก) เลตเตอร์ ออฟเครดิตที'เปิ ดแล้วแต่ยงั ไม่เข้าเงื'อนไขการเป็ นหนี( สิน ณ วันที' 31 มีนาคม มีดงั นี(
หน่ วย : พัน
งบการเงินรวม
2559
2558
สกุลเงิน
ดอลลาร์สหรัฐ
ยูโร

19,907
27

898
188

ข) หนังสื อคํ(าประกันที'ออกโดยสถาบันการเงินแก่กรมสรรพากร การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิต การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค
และการนิ คมอุ ตสาหกรรม ณ วันที' 31 มี นาคม 2559 และ 2558 จํานวน 386 ล้านบาท ของแต่ ละปี
ซึ' งเป็ นไปตามการดําเนินธุ รกิจปกติ ซึ' งมีเงินฝากสถาบันการเงินเป็ นหลักประกันจํานวน 32.11 ล้านบาท
(ดูหมายเหตุขอ้ 15)
ค) ภาระผูกพันตามสัญญาเกี'ยวกับการซื( อและติดตั(งเครื' องจักร ณ วันที' 31 มีนาคม มีดงั นี(
หน่ วย : พัน
งบการเงินรวม
2559
2558
สกุลเงิน
บาท
ยูโร

670
-

11,931
36

ง) ณ วันที' 31 มี นาคม กลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันตามสัญญาเช่ าดําเนิ นงานสําหรั บที' ดิน อาคารสํานักงาน
รถยนต์ และอุปกรณ์สาํ นักงาน (รวมค่าบริ การ) ดังต่อไปนี(
งบการเงินรวม
2559
2558
28,330
39,886
33,960
58,816
62,290
98,702

ระยะเวลาไม่เกินหนึ'งปี
ระยะเวลามากกว่าหนึ'งปี แต่ไม่เกินห้าปี
รวม

หน่ วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
13,149
23,915
14,252
26,284
27,401
50,199

สําหรับปี สิ( นสุ ดวันที' 31 มีนาคม 2559 และ 2558 ค่าเช่าตามสัญญาเช่าและบริ การระยะยาวของบริ ษทั
ได้ถูกบันทึ กเป็ นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื'นสําหรับงบการเงินรวม
จํานวน 49.63 ล้านบาท และ 48.31 ล้านบาท ตามลําดับ และงบการเงิ นเฉพาะกิ จการเป็ นจํานวน
27.62 ล้านบาท และ 27.26 ล้านบาท ตามลําดับ
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35. หนี"สินที$อาจเกิดขึน"
ในปี สิ( นสุ ดวันที' 31 มี นาคม 2557 บริ ษ ทั เหล็กก่ อสร้างสยาม จํากัด ซึ' งเป็ นบริ ษทั ย่อยได้รั บแจ้งจาก
กรมสรรพากรเรื' องการประเมินเงินเพิ'มรวมเป็ นเงิน 16.29 ล้านบาท ซึ' งเกี'ยวเนื'องกับการเสี ยภาษีเงินได้
นิ ติบุคคลครึ' งปี ของบริ ษทั ย่อยดังกล่าวสําหรั บปี สิ( นสุ ดวันที' 31 มี นาคม 2551 โดยบริ ษทั ย่อยประมาณการ
กําไรสุ ทธิ สาํ หรับปี ดังกล่าวขาดไปเกินกว่าร้อยละ 25 ของกําไรสุ ทธิ ที'ทาํ ได้จริ ง โดยบริ ษทั ย่อยเห็นว่ามีเหตุ
อันควรเกิดขึ(นในครึ' งปี หลังที'ทาํ ให้ประมาณการกําไรสุ ทธิ ดงั กล่าวตํ'าไป บริ ษทั ย่อยได้ทาํ การยื'นอุทธรณ์ไปยัง
กรมสรรพากรแล้ว ณ วันที' 31มีนาคม 2559 เรื' องดังกล่าวยังไม่มีขอ้ ยุติ อย่างไรก็ตามบริ ษทั ย่อยคาดว่าจะไม่มี
รายการเงินเพิ'มที'จะต้องจ่ายเพิ'มเติม และไม่ได้บนั ทึกประมาณการหนี(สินดังกล่าวในงบการเงิน
36. ข้ อมูลจําแนกตามส่ วนงาน
ข้อมูลส่ วนงานดําเนิ นงานได้รายงานให้สอดคล้องกับรายงานภายในของกลุ่มบริ ษทั ซึ' งผูม้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจ
สูงสุ ดด้านการดําเนิ นงานได้รับและสอบทานอย่างสมํ'าเสมอเพื'อใช้ในการจัดสรรทรัพยากรให้กบั ส่ วนงาน
และเพื'อประเมินผลการดําเนินงานของส่ วนงาน
การดําเนิ น งานของกลุ่ ม บริ ษ ัท เกี' ย วข้อ งกับส่ วนงานธุ ร กิ จเดี ย วคื อการผลิ ตและจําหน่ ายผลิ ตภัณ ฑ์
เหล็กทรงยาวซึ' งตั(งอยู่ใ นประเทศไทย การขายของบริ ษ ทั ย่อยส่ วนใหญ่ เ ป็ นการขายภายในประเทศ
ส่ วนการขายส่ งออกต่างประเทศนั(นเป็ นสัดส่ วนที'ไม่มีสาระสําคัญ ดังนั(น รายได้ กําไรจากการดําเนิ นงาน
และสิ นทรัพย์ท( งั หมดที'แสดงในงบการเงินนี(จึงเกี'ยวข้องกับส่ วนงานธุ รกิจและส่ วนงานทางภูมิศาสตร์ ตามที'
กล่าวข้างต้น
37. การอนุมตั งิ บการเงิน
งบการเงินนี(ได้รับการอนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมการของบริ ษทั เมื'อวันที' 29 เมษายน 2559
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