บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 มีนาคม 2560
1.

ข้ อมูลทัวไปและการดําเนินงานของบริ ษัท
บริ ษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ” หรื อ “บริ ษทั ใหญ่”) เป็ นนิ ติบุคคลทีจัดตังขึน
ในประเทศไทย มีทีอยู่จดทะเบี ยนตังอยู่ ทีอาคารรสาทาวเวอร์ 2 ชัน 20 เลขที 555 ถนนพหลโยธิ น
แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุ งเทพฯ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือลงทุนในบริ ษทั อืนและให้บริ การด้านบริ หาร
บริ ษัท จดทะเบี ย นกั บตลาดหลัก ทรั พย์แ ห่ ง ประเทศไทยตังแต่ เ ดื อ นพฤศจิ ก ายน 2545 โดยบริ ษ ัท
ผู้ถือหุ ้นใหญ่ของบริ ษ ทั (ถื อหุ ้นร้ อยละ 67.90) คื อ T S Global Holdings Pte. Ltd. ซึ งจัดตังในประเทศ
สิ งคโปร์ โดยเป็ นบริ ษ ทั ในเครื อของ Tata Steel Limited ซึ งเป็ นบริ ษทั จดทะเบียนทีจัดตังขึนภายใต้
กฎหมายของประเทศอินเดี ย และเป็ นผูผ้ ลิตเหล็กครบวงจรรายใหญ่ทีสุ ดรายหนึ งของประเทศอินเดีย
ซึงมีฐานลูกค้ากระจายอยูท่ วโลก
ั
บริ ษทั มีบริ ษทั ย่อ ยสามแห่ ง (“กลุ่ มบริ ษทั ”) ซึ งเป็ นนิ ติบุค คลทีจัดตังขึนในประเทศไทยทีทําการผลิ ต
รับจ้างผลิต จําหน่ายและซือมาขายไป สิ นค้าเหล็กเส้ น เหล็กลวด และเหล็กรู ปพรรณขนาดเล็ก การขายสิ นค้า
ของบริ ษทั ย่อยส่ วนใหญ่เป็ นการขายภายในประเทศ มีจาํ นวนร้ อยละ 93 และร้ อยละ 90 ของยอดขายทังหมด
สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 มีนาคม 2560 และ 2559 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 รั บจ้างผลิต จําหน่ายและซือมาขายไป
สิ นค้าเหล็กเส้น เหล็กลวดและเหล็ก
รู ปพรรณขนาดเล็ก

อัตราการถือหุ้น
(ร้ อยละ)
ณ วันที
ณ วันที
31 มีนาคม 31 มีนาคม
2560
2559
99.99
99.99
99.99

99.99

99.76

99.76

บริ ษทั มีรายการและความสัมพันธ์อย่างมีสาระสําคัญกับบริ ษทั ผูถ้ อื หุน้ ใหญ่และกิ จการทีเกียวข้องกัน ดังนัน
งบการเงินนีอาจจะไม่แสดงถึงเงือนไขทีอาจมีอยู่หรื อผลการดําเนินงานซึ งอาจจะเกิดขึน ในกรณี ทีบริ ษทั ได้
ดําเนินงานโดยปราศจากความสัมพันธ์ ดงั กล่าว
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ณ วันที 31 มีนาคม 2560 และ 2559 บริ ษทั เอ็น.ที.เอส. สตี ลกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั เอ็น.ที.เอส.”)
มีหนี สิ นหมุนเวียนรวมสู งกว่าสิ นทรัพย์หมุนเวียนรวมเป็ นจํานวน 2,573 ล้านบาท และ 3,010 ล้านบาท
ตามลําดับ แต่ อย่างไรก็ตาม จํานวนหนี สิ นหมุนเวียนได้รวมเงิ นกู้ยืมจากบริ ษทั ใหญ่ เป็ นจํานวน 2,720
ล้านบาท และ 2,166 ล้านบาท ตามลําดับ โดยบริ ษทั ใหญ่รับว่าจะยังคงสนับสนุนด้านการเงินให้ก บั บริ ษทั
เอ็น.ที.เอส. อย่างต่อเนือง เพือให้บริ ษทั เอ็น.ที.เอส. สามารถดําเนินงานได้อย่างต่อเนื องต่อไปอย่างน้อยใน
อีก 12 เดือนนับจากวันทีในงบแสดงฐานะการเงิ นและผู ้บริ หารของกลุ่มบริ ษทั ได้จดั ทําแผนธุ รกิ จรวมถึง
แผนปรับปรุ งการดําเนินงานและผลประกอบการทางการเงินของบริ ษทั เอ็น.ที.เอส. แล้ว นอกจากนีบริ ษทั
จัดการสภาพคล่องในลักษณะของกลุ่มบริ ษทั
2.

เกณฑ์การจัดทํางบการเงินและการนําเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2.1 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจัดทําบัญชีเป็ น เงิน บาทและจัดทํางบการเงิ นตามกฎหมายเป็ นภาษาไทย
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและวิธีปฏิ บตั ิทางการบัญชีทีรับรองทัวไปในประเทศไทย
2.2

งบการเงิ นของบริ ษทั ได้จดั ทําขึนตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 1 (ปรั บปรุ ง 2558) เรื อง “การนําเสนอ
งบการเงิน” ซึงกําหนดให้ถือปฏิบตั ิกบั งบการเงินสําหรั บรอบระยะเวลาบัญชี ทีเริ มในหรื อหลัง
วันที 1 มกราคม 2559 เป็ นต้นไปและตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ลงวันที
22 มกราคม 2544 เรื อง “การจัด ทํา และส่ งงบการเงิ น และรายการเกี ยวกับฐานะการเงิ นและ
ผลการดําเนินงานของบริ ษ ทั จดทะเบียน พ.ศ. 2544” และตามประกาศของกรมพัฒนาธุ รกิจการค้า
ลงวันที 28 กันยายน 2554 เรื อง “กําหนดรายการย่อทีต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. 2554”

2.3

สภาวิชาชี พบัญชี ได้ออกประกาศทีเกี ยวกับ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นทีมี ผลบังคับใช้
สําหรั บงบการเงิ นทีมี รอบระยะเวลาบัญชี ทีเริ มในหรื อหลังวันที 1 มกราคม 2559 เป็ นต้นไป
ดังต่อไปนี
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที 1 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที 2 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที 7 (ปรับปรุ ง 2558)
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)

การนําเสนองบการเงิน
สิ นค้าคงเหลือ
งบกระแสเงินสด
นโยบายการบัญชี การเปลียนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
สัญญาก่อสร้าง
ภาษีเงินได้
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
สัญญาเช่า
รายได้
ผลประโยชน์ของพนักงาน
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มาตรฐานการบัญชี (ต่อ)
ฉบับที 20 (ปรับปรุ ง 2558) การบัญชีสาํ หรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิ ดเผยข้อมูลเกียวกับ
ความช่วยเหลือจากรัฐบาล
ฉบับที 21 (ปรับปรุ ง 2558) ผลกระทบจากการเปลียนแปลงของอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ
ฉบับที 23 (ปรับปรุ ง 2558) ต้นทุนการกูย้ ืม
ฉบับที 24 (ปรับปรุ ง 2558) การเปิ ดเผยข้อมูลเกียวกับบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกัน
ฉบับที 26 (ปรับปรุ ง 2558) การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมือออกจากงาน
ฉบับที 27 (ปรับปรุ ง 2558) งบการเงินเฉพาะกิจการ
ฉบับที 28 (ปรับปรุ ง 2558) เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
ฉบับที 29 (ปรับปรุ ง 2558) การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจทีเงินเฟ้ อรุ นแรง
ฉบับที 33 (ปรับปรุ ง 2558) กําไรต่อหุ ้น
ฉบับที 34 (ปรับปรุ ง 2558) งบการเงินระหว่างกาล
ฉบับที 36 (ปรับปรุ ง 2558) การด้อยค่าของสิ นทรัพ ย์
ฉบับที 37 (ปรับปรุ ง 2558) ประมาณการหนี สิน หนี สิ นที อาจเกิดขึน และสิ นทรัพ ย์ทีอาจเกิดขึน
ฉบับที 38 (ปรับปรุ ง 2558) สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ฉบับที 40 (ปรับปรุ ง 2558) อสังหาริ มทรัพ ย์เพื อการลงทุน
ฉบับที 41
เกษตรกรรม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที 2 (ปรับปรุ ง 2558) การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์
ฉบับที 3 (ปรับปรุ ง 2558) การรวมธุรกิจ
ฉบับที 4 (ปรับปรุ ง 2558) สัญญาประกันภัย
ฉบับที 5 (ปรับปรุ ง 2558) สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที ถือไว้เพือขายและการดําเนิ นงานทียกเลิก
ฉบับที 6 (ปรับปรุ ง 2558) การสํารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพ ยากรแร่
ฉบับที 8 (ปรับปรุ ง 2558) ส่วนงานดําเนิ นงาน
ฉบับที 10 (ปรับปรุ ง 2558) งบการเงินรวม
ฉบับที 11 (ปรับปรุ ง 2558) การร่ วมการงาน
ฉบับที 12 (ปรับปรุ ง 2558) การเปิ ดเผยข้อมูลเกียวกับส่วนได้เสี ยในกิจการอืน
ฉบับที 13 (ปรับปรุ ง 2558) การวัดมูลค่ายุติธรรม
การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที 10 (ปรับปรุ ง 2558) ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณี ทีไม่มีความเกียวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับ
กิจกรรมดําเนิ นงาน
ฉบับที 15 (ปรับปรุ ง 2558) สัญญาเช่าดําเนิ นงาน-สิ งจูงใจทีให้แก่ผเู ้ ช่า
ฉบับที 25 (ปรับปรุ ง 2558) ภาษีเงินได้-การเปลียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรื อของผูถ้ ือหุน้
ฉบับที 27 (ปรับปรุ ง 2558) การประเมินเนื อหาสัญญาเช่าทีทําขึนตามรู ปแบบกฎหมาย
ฉบับที 29 (ปรับปรุ ง 2558) การเปิ ดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริ การ
ฉบับที 31 (ปรับปรุ ง 2558) รายได้-รายการแลกเปลียนเกียวกับบริ การโฆษณา
ฉบับที 32 (ปรับปรุ ง 2558) สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน-ต้นทุนเว็บไซต์
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที 1 (ปรับปรุง 2558) การเปลี ยนแปลงในหนี สิ น ที เกิ ด ขึนจากการรื อถอน การบู รณะ และหนี สิ น
ทีมีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน
ฉบับที 4 (ปรับปรุง 2558) การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่
ฉบับที 5 (ปรับปรุง 2558) สิ ทธิ ในส่วนได้เสี ยจากกองทุนการรื อถอน การบูรณะและการปรับปรุ งสภาพแวดล้อม
ฉบับที 7 (ปรับปรุง 2558) การปรั บปรุ งย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญ ชีฉ บับ ที 29 เรื องการรายงาน
ทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที มีภาวะเงินเฟ้ อรุ นแรง
ฉบับที 10 (ปรับปรุ ง 2558) งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
ฉบับที 12 (ปรับปรุ ง 2558) ข้อตกลงสัมปทานบริ การ
ฉบับที 13 (ปรับปรุ ง 2558) โปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่ลูกค้า
ฉบับที 14 (ปรับปรุ ง 2558) ข้อจํา กัด สิ น ทรัพ ย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อกําหนดเงิ นทุน ขันตําและ
ปฏิสมั พันธ์ของรายการเหล่านี สําหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 19
(ปรับปรุ ง 2558) เรื อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
ฉบับที 15 (ปรับปรุ ง 2558) สัญญาสําหรับการก่อสร้างอสังหาริ มทรัพย์
ฉบับที 17 (ปรับปรุ ง 2558) การจ่ายสินทรัพย์ทีไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
ฉบับที 18 (ปรับปรุ ง 2558) การโอนสิ นทรัพ ย์จากลูกค้า
ฉบับที 20 (ปรับปรุ ง 2558) ต้นทุนการเปิ ดหน้าดินในช่วงการผลิตสําหรับเหมืองผิวดิน
ฉบับที 21
เงินทีนําส่ งรัฐ
แนวปฏิบัติทางการบัญชี
แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีสาํ หรับการวัดมูลค่าและรับรู ้รายการของพื ชเพือการให้ผลิตผล
แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีสาํ หรับธุรกิจประกันภัยในการกําหนดให้เครื องมือทางการเงินเป็ นเครื องมือทางการเงิน
ทีแสดงมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน

นอกจากนี สภาวิชาชี พบัญชี ได้ออกประกาศ เรื อง กรอบแนวคิดสําหรั บการรายงานทางการเงิ น
(ปรับปรุ ง 2558) ซึ งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว และมีผลบังคับใช้ตงแต่
ั วนั ที 6 พฤศจิกายน
2558 เป็ นต้นไป เพือใช้แทนกรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุ ง 2557) กรอบแนวคิ ด
สําหรับการรายงานทางการเงินดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินนี
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่ องบการเงิ นของ
กลุ่มบริ ษทั
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2.4

มาตรฐานการรายงานทางการเงินซึงได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว แต่ยงั ไม่มีผลบังคับใช้
สภาวิชาชี พบัญชี ได้ออกประกาศทีเกี ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ทีมี ผลบังคับใช้
สําหรั บงบการเงิ นทีมี รอบระยะเวลาบัญชี ทีเริ มในหรื อหลังวันที 1 มกราคม 2560 เป็ นต้นไป
ดังต่อไปนี
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที 1 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที 2 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที 7 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที 8 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที 10 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที 11 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที 12 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที 16 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที 17 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที 18 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที 19 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที 20 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที 21 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที 23 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที 24 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที 26 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที 27 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที 28 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที 29 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที 33 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที 34 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที 36 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที 37 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที 38 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที 40 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที 41 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที 104 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที 105 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที 107 (ปรับปรุ ง 2559)

การนําเสนองบการเงิน
สิ นค้าคงเหลือ
งบกระแสเงินสด
นโยบายการบัญชี การเปลียนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
สัญญาก่อสร้าง
ภาษีเงินได้
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
สัญญาเช่า
รายได้
ผลประโยชน์ของพนักงาน
การบัญชีสาํ หรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิ ดเผยข้อมูลเกียวกับ
ความช่วยเหลือจากรัฐบาล
ผลกระทบจากการเปลียนแปลงของอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ
ต้นทุนการกูย้ ืม
การเปิ ดเผยข้อมูลเกียวกับบุคคลหรื อกิจการที เกียวข้องกัน
การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมือออกจากงาน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจทีเงินเฟ้ อรุ นแรง
กําไรต่อหุ ้น
การายงานทางการเงินระหว่างกาล
การด้อยค่าของสิ นทรัพ ย์
ประมาณการหนี สิน หนี สิ นทีอาจเกิดขึน และสิ นทรัพย์ทีอาจเกิดขึน
สิ นทรัพ ย์ไม่มีตวั ตน
อสังหาริ มทรัพ ย์เพื อการลงทุน
เกษตรกรรม
การบัญชีสาํ หรับการปรับโครงสร้างหนีที มีปัญหา
การบัญชีสาํ หรับเงินลงทุนในตราสารหนี และตราสารทุน
การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูลสําหรับเครื องมือทางการเงิน
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที 2 (ปรับปรุ ง 2559)
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์
ฉบับที 3 (ปรับปรุ ง 2559)
การรวมธุรกิจ
ฉบับที 4 (ปรับปรุ ง 2559)
สัญญาประกันภัย
ฉบับที 5 (ปรับปรุ ง 2559)
สิ นทรัพ ย์ไม่หมุนเวียนที ถือไว้เพือขายและการดําเนิ นงานทียกเลิก
ฉบับที 6 (ปรับปรุ ง 2559)
การสํารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพ ยากรแร่
ฉบับที 8 (ปรับปรุ ง 2559)
ส่วนงานดําเนิ นงาน
ฉบับที 10 (ปรับปรุ ง 2559) งบการเงินรวม
ฉบับที 11 (ปรับปรุ ง 2559) การร่ วมการงาน
ฉบับที 12 (ปรับปรุ ง 2559) การเปิ ดเผยข้อมูลเกียวกับส่วนได้เสี ยในกิจการอืน
ฉบับที 13 (ปรับปรุ ง 2559) การวัดมูลค่ายุติธรรม
การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที 10 (ปรับปรุ ง 2559) ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณี ทีไม่มีความเกียวข้องอย่างเฉพาะเจาะจง
กับกิจกรรมดําเนิ นงาน
ฉบับที 15 (ปรับปรุ ง 2559) สัญญาเช่าดําเนิ นงาน-สิ งจูงใจทีให้แก่ผเู ้ ช่า
ฉบับที 25 (ปรับปรุ ง 2559) ภาษี เงินได้-การเปลี ยนแปลงสถานภาพทางภาษี ของกิจการหรื อ ของผูถ้ ือหุ้น
ฉบับที 27 (ปรับปรุ ง 2559) การประเมินเนื อหาสัญญาเช่าทีทําขึนตามรู ปแบบกฎหมาย
ฉบับที 29 (ปรับปรุ ง 2559) การเปิ ดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริ การ
ฉบับที 31 (ปรับปรุ ง 2559) รายได้-รายการแลกเปลียนเกียวกับบริ การโฆษณา
ฉบับที 32 (ปรับปรุ ง 2559) สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน-ต้นทุนเว็บไซต์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที 1 (ปรับปรุ ง 2559)
การเปลี ยนแปลงในหนี สิ นที เกิ ด ขึนจากการรื อถอน การบูรณะและหนี สิ น
ทีมีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน
ฉบับที 4 (ปรับปรุ ง 2559)
การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่
ฉบับที 5 (ปรับปรุ ง 2559)
สิ ทธิ ในส่วนได้เสี ยจากกองทุนการรื อถอน การบูรณะและการปรับปรุ ง
สภาพแวดล้อม
ฉบับที 7 (ปรับปรุ ง 2559)
การปรับปรุ งย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 29 (ปรับปรุ ง 2559)
เรื องการรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที เงินเฟ้ อรุ นแรง
ฉบับที 10 (ปรับปรุ ง 2559)
งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
ฉบับที 12 (ปรับปรุ ง 2559)
ข้อตกลงสัมปทานบริ การ
ฉบับที 13 (ปรับปรุ ง 2559)
โปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่ลกู ค้า
ฉบับที 14 (ปรับปรุ ง 2559)
ข้อจํากัดสิ นทรัพ ย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อกําหนดเงิ นทุน ขันตํา และ
ปฏิ ส ัมพัน ธ์ข องรายการเหล่า นี สํา หรั บ มาตรฐานการบัญ ชี ฉ บับ ที 19
(ปรับปรุ ง 2559) เรื อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (ต่อ)
ฉบับที 15 (ปรับปรุ ง 2559)
สัญญาสําหรับการก่อสร้างอสังหาริ มทรัพย์
ฉบับที 17 (ปรับปรุ ง 2559)
การจ่ายสิ นทรัพย์ทีไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
ฉบับที 18 (ปรับปรุ ง 2559)
การโอนสิ นทรัพย์จากลูกค้า
ฉบับที 20 (ปรับปรุ ง 2559)
ต้นทุนการเปิ ดหน้าดินในช่วงการผลิตสําหรับเหมืองผิวดิน
ฉบับที 21 (ปรับปรุ ง 2559)
เงินทีนําส่ งรัฐ
แนวปฏิบัติทางการบัญชี
แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีสาํ หรับการตัดรายการสิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี สิ นทางการเงิน

ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจะนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับทีเกี ยวข้องมาเริ ม
ถือปฏิบตั ิกบั งบการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยเมือมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าว
มีผ ลบัง คับ ใช้ ผู ้บ ริ ห ารของบริ ษ ทั และบริ ษัท ย่อ ยอยู่ ระหว่ า งการประเมิ น ผลกระทบจาก
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวทีมีผลต่องบการเงินของบริ ษทั และบริ ษ ัทย่อ ยในงวด
ทีเริ มถือปฏิ บตั ิ
2.5

งบการเงิ น รวมสํา หรับปี สิ นสุ ดวัน ที 31 มี น าคม 2560 และ 2559 ไม่ไ ด้บนั ทึก เงิ น ลงทุนใน
บริ ษทั สยาม สตีล มิ ลล์ เซอร์ วิสเซส จํา กัด ซึ งถือ หุ ้น โดยบริ ษ ทั เหล็ก ก่ อ สร้ างสยาม จํา กัด
ในอัตราร้ อยละ 24 ของทุน ตามวิธีส่วนได้เสี ย เนืองจากบริ ษทั ไม่มีอิทธิ พลอย่างมีส าระสําคัญ
ในการกําหนดนโยบายทางการเงินและการดําเนิ น งานและไม่ มีก รรมการทีมีอ ํานาจ ลงนาม
ผูกพันในบริ ษทั สยาม สตีล มิ ลล์ เซอร์ วิสเซส จํากัด บริ ษ ทั และบริ ษทั ย่อยดังกล่ าวได้บนั ทึก
เงินลงทุนดังกล่าวเป็ นเงินลงทุนระยะยาวอืนเป็ นจํานวนเงิ น 1,241 บาท ในราคาทุน (ดูหมายเหตุข้อ
34)

2.6

เกณฑ์การจัดทํางบการเงินรวม
งบการเงินรวมของบริ ษทั ประกอบด้วยงบการเงิน ของบริ ษ ทั และบริ ษทั ย่อ ย (รวมกันเรี ยกว่า
“กลุ่มบริ ษทั ”)
รายการทีมีนยั สําคัญระหว่างบริ ษทั กับบริ ษทั ย่อยได้ถูก ตัดรายการในการทํางบการเงินรวม
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อยเป็ นกิ จการทีอยู่ภายใต้การควบคุมของบริ ษทั การควบคุ มเกิ ดขึนเมือบริ ษ ัทมีอาํ นาจ
ควบคุมทังทางตรงหรื อทางอ้อมในการกําหนดนโยบายทางการเงิ นและการดําเนิ นงานของบริ ษทั นัน
เพือได้มาซึ งประโยชน์จากกิจกรรมของบริ ษทั ย่อย งบการเงินของบริ ษทั ย่อยได้รวมอยู่ในงบการเงิ นรวม
นับแต่วนั ทีมีการควบคุมจนถึงวันทีการควบคุมสิ นสุ ดลง
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3.

นโยบายการบัญชี ทีสํ าคัญ
งบการเงินนีได้จดั ทําขึนโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิ มยกเว้นตามที ได้เปิ ดเผยในนโยบายการบัญชี ทีสําคัญ
ดังต่อไปนี
3.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงิ น สดและรายการเที ย บเท่ า เงิ น สดประกอบด้วย เงิ น สดในมื อ และเงิ น ฝากทุ ก ประเภท
กับสถาบันการเงินทีถึงกําหนดจ่ายคืนในระยะเวลาสามเดื อนหรื อน้อยกว่านับตังแต่ วนั ที ได้มา
โดยไม่รวมเงินฝากสถาบันการเงินทีใช้เป็ นหลักประกัน
3.2

ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน
ลูกหนีการค้าแสดงในราคาตามใบแจ้งหนีหักด้วยค่าเผือหนีสงสัยจะสู ญ (ถ้ามี)
ค่าเผือหนี สงสัยจะสู ญ
กลุ่มบริ ษทั กําหนดค่าเผือหนีสงสัยจะสู ญ โดยใช้ขอ้ สมมติ ฐานและดุล ยพินิจหลายประการใน
การประมาณการของผูบ้ ริ หาร ซึ งรวมถึงการพิจารณาและประมาณจํานวนหนีทีคาดว่าจะเก็บเงิ น
ไม่ได้ การประมาณดังกล่าวอาศัยประสบการณ์ของกลุ่มบริ ษทั ในการเก็บเงินจากลูกหนี ประกอบ
กับการพิ จารณาฐานะการเงิ นของลูกหนี และรายงานอายุ ลูกหนี ด้วย ฝ่ ายบริ หารมีก ารทบทวน
ประมาณการและข้อสมมติฐานต่างๆ อย่างสมําเสมอ
กลุ่มบริ ษทั ตัดรายการลูกหนีการค้าหลังจากการขายลูกหนีการค้าต่อเมือบริ ษทั ทําการโอนความเสี ยง
และผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของอย่างมีนยั สําคัญในลูกหนีการค้าแก่ผูซ้ ือ

3.3

สิ นค้าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลือแสดงในราคาทุนหรื อมูลค่าสุ ทธิ ทีจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํากว่า
ต้นทุนของสิ นค้าคํานวณโดยใช้วธิ ี ดงั ต่อไปนี
สิ นค้าสําเร็ จรู ปและสิ นค้าระหว่างผลิต
สิ นค้าซือมาเพือขาย วัตถุดิบ อะไหล่
วัสดุของใช้สิ นเปลืองและอืนๆ

- วิธีราคาทุนถัวเฉลียถ่วงนําหนัก
- วิธีราคาทุนถัวเฉลียเคลือนที

ต้นทุนของสิ นค้าประกอบด้วยต้นทุนทังหมดทีซือ ต้นทุนแปลงสภาพและต้นทุนอืน ทีเกิ ดขึน
เพือให้สินค้าคงเหลือนันอยู่ในสถานทีและสภาพทีเป็ นอยู่ในปั จจุบนั ในกรณี ของสิ นค้าสําเร็ จรู ป
และสิ นค้าระหว่างผลิตทีผลิตเอง ต้นทุนสิ นค้ารวมการปั นส่ วนของค่ าใช้จ่ายในการผลิตอย่างเหมาะสม
โดยคํานึงถึงระดับกําลังการผลิตปกติ
มูลค่าสุ ทธิ ทีจะได้รับเป็ นราคาโดยประมาณทีคาดว่าจะขายได้ตามลักษณะการประกอบธุรกิจตามปกติ
หักด้วยประมาณการต้นทุนในการผลิ ตสิ นค้านันให้เสร็ จและต้นทุนทีจําเป็ นต้องจ่ายไปเพือให้ขาย
สิ นค้านันได้ กลุ่มบริ ษทั บันทึกค่าเผือการลดมูลค่าของสิ นค้าคงเหลือเมือสิ นค้านันเสื อมสภาพและ
เคลือนไหวช้า
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3.4

เงินลงทุน
เงินลงทุนชัวคราว
เงิ นลงทุนชัวคราวประกอบด้วยเงิ นฝากสถาบันการเงิ นทีมี ระยะเวลาครบกําหนดเกิ นกว่า 3 เดือน
แต่ไม่เกิน 12 เดือนแสดงในราคาทุนและไม่ติดภาระคําประกัน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยในงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ บันทึกบัญชี ในราคาทุนสุ ทธิ จากค่าเผื อการด้อยค่า
(ถ้ามี)
เงินลงทุนเผือขาย
เงินลงทุนเผือขายเป็ นเงินลงทุนในตราสารทุนซึ งเป็ นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดและ
ไม่ถือเป็ นหลักทรั พย์เพือค้า จะจัดประเภทเป็ นเงิ นลงทุนเผือขายและแสดงในมูล ค่ า ยุติ ธรรม
กําไรหรื อขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผือขายได้บนั ทึกในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ โดยตรง
มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดจะใช้ราคาเสนอซื อครังสุ ดท้าย ณ วันที
ในงบแสดงฐานะการเงิน
เงินลงทุนระยะยาวอืน
เงินลงทุนในตราสารทุนทีไม่อยู่ในความต้องการของตลาดแสดงในราคาทุนสุ ทธิ จากค่าเผือการด้อยค่า
(ถ้ามี)
การจําหน่ ายเงินลงทุน
เมื อมีก ารจําหน่า ยเงินลงทุน ผลต่ างระหว่างจํานวนเงิ นสุ ทธิ ทีได้รับและมู ล ค่ าตามบัญชี แ ละ
รวมถึงกําไรหรื อขาดทุนจากการเปลี ยนแปลงมู ลค่าหลักทรั พย์ทีเคยบันทึกในส่ วนของผู้ถือหุ ้น
จะถูกบันทึกในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน

3.5

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถือไว้เพือขาย
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถือไว้เพือขายเป็ นเครื องจักรและอุปกรณ์ ซึ งแสดงด้วยจํานวนที ตํากว่า
ระหว่างมูลค่าตามบัญชี และมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายและรับรู ้ ผลขาดทุนจากการลด
มูลค่าของสิ นทรัพย์ในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืนทันที
กําไรหรื อขาดทุนจากการจําหน่ายสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถือไว้เพือขายจะรับรู้ เ ป็ นรายได้หรื อ
ค่าใช้จ่ายเมือมีการจําหน่าย
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3.6

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
ทีดิน แสดงในราคาทุนและหักค่าเผือการด้อยค่า (ถ้ามี)
อาคารและอุปกรณ์แสดงในราคาทุนหักค่าเสื อมราคาสะสมและค่าเผือการด้อยค่า (ถ้ามี)
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ จะมีก ารทบทวนการด้อยค่าเมื อมีเหตุการณ์ หรื อการเปลี ยนแปลงใน
สถานการณ์ ซึ งบ่งชีว่ามูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์นนอาจจะไม่
ั
ได้รับคืน
ค่าเสื อมราคา
ค่าเสื อมราคาบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน คํานวณโดย
วิธีเส้ นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของอาคารและอุปกรณ์แต่ละรายการ ประมาณการ
อายุการให้ประโยชน์แสดงได้ดงั นี
ส่ วนปรับปรุ งทีดิน อาคารและสิ งปลูกสร้าง
เครื องจักรและอุปกรณ์
ยานพาหนะ
เครื องตกแต่ง ติดตังและเครื องใช้สํานักงาน

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

ปี
ปี
ปี
ปี

กลุ่มบริ ษทั ไม่คิดค่าเสื อมราคาสําหรับทีดินและสิ นทรัพย์ทีอยูร่ ะหว่างการก่อสร้างและการติดตัง
3.7

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ได้แก่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึงแสดงในราคาทุนหัก ค่าตัดจําหน่ ายสะสม
และค่าเผือการด้อยค่า (ถ้ามี)
ค่าตัดจําหน่าย
ค่าตัดจําหน่ายบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน คํานวณโดย
วิธีเส้ นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 5 ปี และ 10 ปี

3.8

ค่าความนิ ยม
ค่าความนิ ยมจากการรวมธุ รกิจ ได้แก่ ต้นทุนการได้มาซึ งเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยทีสู งกว่ามูลค่ายุติธรรม
ของสิ นทรัพย์สุทธิของกลุ่มบริ ษทั ทีได้มาจากการซือกิจการของบริ ษทั ย่อย
ค่าตัดจําหน่าย
ตังแต่วนั ที 1 เมษายน 2551 ในงบการเงินรวมได้หยุดการตัดจําหน่ายค่าความนิ ยม โดยเปลี ยนเป็ น
การประเมินการด้อยค่าของค่าความนิ ยมแทน
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กลุ่มบริ ษทั แสดงค่าความนิ ยมด้วยราคาทุนหักค่าเผือการด้อยค่า และจะทดสอบการด้อยค่าของ
ค่าความนิ ยมทุกปี หรื อเมือใดก็ตามทีมีขอ้ บ่งชีของการด้อยค่าเกิ ดขึน
เพือวัตถุประสงค์ในการทดสอบการด้อ ยค่า กลุ่ มบริ ษทั จะปั นส่ วนค่าความนิ ยมทีเกิ ดขึนจาก
การรวมธุ รกิจให้กับหน่วยสิ นทรัพย์ทีก่อให้เกิดเงินสด (หรื อกลุ่มของหน่ วยสิ นทรั พย์ทีก่ อให้เกิ ด
เงินสด) ทีคาดว่าจะได้รับประโยชน์เพิมขึนจากการรวมธุ รกิจ และกลุ่มบริ ษทั จะทําการประเมินมู ลค่า
ทีคาดว่าจะได้รั บคืนของหน่ วยของสิ นทรั พย์ทีก่ อ ให้เกิ ดเงิ นสดแต่ ละรายการ (หรื อกลุ่มของ
หน่วยของสิ นทรัพย์ทีก่ อให้เกิ ดเงินสด) หากมูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยของสิ นทรั พย์
ทีก่ อให้เกิ ดเงินสดตํากว่ามูลค่าตามบัญชี กลุ่มบริ ษทั จะรับรู ้ ขาดทุนจากการด้อยค่าในงบกําไรขาดทุน
และกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน และไม่สามารถกลับบัญชีขาดทุนจากการด้อยค่าค่าความนิ ยมได้ใน
อนาคต
3.9

การด้อยค่า
ยอดสิ น ทรั พ ย์ต ามบัญชี ข องกลุ่ มบริ ษ ทั ได้รับ การทบทวน ณ ทุ ก วัน สิ นปี ว่ ามี ข ้อ บ่ ง ชี เรื อง
การด้อยค่าหรื อไม่ ในกรณี ทีมีข้อบ่งชี จะทําการประมาณมูล ค่ าสิ นทรั พย์ทีคาดว่าจะได้รับคืน
สําหรับค่าความนิ ยมจะประมาณมูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนทุกปี ในช่วงเวลาเดียวกัน
บริ ษทั รั บรู ้ ข าดทุน จากการด้อยค่าเมื อมูล ค่าทีคาดว่าจะได้รับ คื นของสิ น ทรัพย์มีมูล ค่ าตํากว่า
มูล ค่ าตามบัญชี ข องสิ น ทรัพย์นัน ทังนี มูล ค่ าที คาดว่า จะได้รั บคืน หมายถึ งมู ล ค่า ยุติธ รรมหัก
ต้นทุนในการจําหน่ายของสิ นทรัพย์หรื อมูลค่าจากการใช้ของสิ นทรัพย์แล้วแต่จาํ นวนใดจะสู งกว่า
ซึงในการประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ บริ ษทั ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตทีคาดว่า
จะได้รับจากสิ นทรัพย์และคํานวณคิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั โดยใช้อตั ราคิดลดก่ อนภาษี ทีสะท้อน
ถึงการประเมินความเสี ยงในสภาพตลาดปั จจุบนั ของเงิ น สดตามระยะเวลาและความเสี ยง
ซึ งเป็ นลัก ษณะเฉพาะของสิ นทรั พย์ที กําลังพิ จารณาอยู่ และในการประเมิ น มู ลค่ า ยุ ติ ธรรม
หัก ต้นทุ นในการจําหน่ าย บริ ษัทใช้ แบบจํา ลองการประเมิ น มู ล ค่ าที ดี ที สุ ดซึ งเหมาะสมกับ
สิ นทรั พย์ ซึ งสะท้อนถึงจํานวนเงิ นที คาดว่าจะได้รับจากการจําหน่ ายสิ นทรัพย์หักด้วยต้นทุ น
ในการจําหน่ าย โดยการจําหน่ ายนันผูซ้ ือกับผูข้ ายมีความรอบรู ้ และเต็มใจในการแลกเปลียนและ
สามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็ น อิสระในลักษณะของผูท้ ีไม่มีความเกี ยวข้อ งกัน
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน
การกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่า
กลุ่มบริ ษทั จะกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ (ถ้า มี ) ทีไม่ใช่ค่ าความนิ ยม
ทีกลุ่มบริ ษทั ได้รับรู ้ ในงวดก่อนเมือข้อบ่งชี ว่าการด้อยค่ าได้หมดไปหรื อลดลง ซึ งกลุ่มกิ จการ
ต้องประมาณมูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืน
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3.10

ผลประโยชน์พนัก งาน
กองทุนสํารองเลียงชีพ
ข้อผูกพันตามแผนการจ่ายเงินสมทบกองทุนสํารองเลียงชีพจะบันทึกเป็ นค่าใช้จา่ ยในงบกําไรขาดทุน
และกําไรขาดทุ น เบ็ดเสร็ จอื นเมือเกิ ดรายการ
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ข้อผูกพันของกลุ่มบริ ษทั ทีเกียวข้องกับภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานทีได้สิทธิ รับเงินชดเชย
เมื อเกษียณอายุตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน และผลประโยชน์อื นตามนโยบายของบริ ษ ทั
คํานวณโดยการประมาณผลประโยชน์ทีพนักงานจะได้รับในอนาคตสําหรั บการทํางานของพนักงาน
ในปั จจุบนั และในอดีต ซึ งผลประโยชน์ดงั กล่าว ได้ปรับลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั ผลประโยชน์ดงั กล่าว
คํานวณโดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยทีประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method)
บริ ษทั รับรู ้ ค่าใช้จ่ายโครงการผลประโยชน์พนักงานเป็ นค่าใช้จา่ ยเกียวกับพนักงานในงบกําไรขาดทุน
และกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน
กําไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยรับรู ้ เข้ากําไรสะสมผ่ าน
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืนในงวดทีเกิดขึนทังจํานวน

3.11

สัญญาเช่าระยะยาว
สัญญาเช่าดําเนินงาน
สัญญาเช่าซึ งความเสี ยงและประโยชน์ส่วนใหญ่จากการเป็ นเจ้าของสิ นทรัพย์ยงั คงอยู่ก บั ผู ้ให้เช่ า
บันทึ ก เป็ นสั ญญาเช่ าดําเนิ นงาน ค่าเช่ าที เกิ ดขึนจากสัญญาเช่ าดังกล่าวรับรู้ เ ป็ นค่ าใช้จ่ายใน
งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืนโดยวิธีเส้นตรง
สัญญาเช่าการเงิน
สัญญาเช่าซึ งกลุ่มบริ ษทั ได้รับโอนผลตอบแทนและความเสี ยงส่ วนใหญ่ของการเป็ น เจ้าของ
สิ นทรัพย์ ยกเว้นกรรมสิ ทธิ ทางกฎหมายถือเป็ นสัญญาเช่าการเงิ น กลุ่มบริ ษ ทั บันทึกสิ นทรั พย์
ที เช่ าในมู ล ค่ า ยุติ ธรรม ณ วัน เริ มต้นของสั ญญาเช่ าหรื อ มู ล ค่ าปั จจุ บนั ของจํา นวนเงิ น ขันตํา
ที จะต้องจ่ายตามสัญญาเช่ าแล้วแต่จาํ นวนใดจะตํากว่า ค่าเสื อมราคาของสิ นทรั พย์ทีเช่ าคํานวณ
โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสิ นทรัพย์ ดอกเบียหรื อค่าใช้จา่ ยทางการเงิน
คํานวณโดยใช้วธิ ี อตั ราดอกเบียทีแท้จริ งตลอดระยะเวลาของสัญญา ดอกเบียหรื อค่าใช้จ่ายทางการเงิน
และค่าเสื อมราคารับรู ้ เป็ นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน
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3.12

การรับรู ้รายได้และค่าใช้จ่าย
รายได้จากการขายสิ นค้าจะรั บรู ้ เ มือได้โอนความเสี ยงและผลตอบแทนของความเป็ น เจ้าของ
สิ น ค้าทีมีนยั สําคัญไปให้กบั ผูซ้ ื อแล้ว และจะไม่ รับรู ้ รายได้ถ้าฝ่ ายบริ หารยังมี การควบคุมหรื อ
บริ หารสิ นค้าทีขายไปแล้ว หรื อมีความไม่ แน่นอนทีมีนยั สําคัญในการได้รับประโยชน์จากรายการ
บัญชีนนั หรื อไม่อาจวัดมูลค่าของจํานวนรายได้และต้น ทุน ทีเกิ ดขึนได้อ ย่า งน่ า เชือถือ หรื อ มี
ความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ทีจะต้องรับคืนสิ นค้า รายได้จากการขายสิ นค้าจะรับรู ้เมือมีการส่ งมอบ
สิ นค้าให้กบั ลูกค้าสําหรับการขายในประเทศ และเมือส่ งสิ นค้าให้ผู้รับจัดส่ งสิ นค้าสําหรั บการขาย
ส่ งออก ซึ งได้หกั ส่ วนลดการค้าและส่ วนลดตามปริ มาณซือและสิ นค้ารับคืนแล้ว
รายได้ค่าบริ การจัดการรับรู ้เป็ นรายได้เมือการให้บริ การแล้วเสร็ จ
ดอกเบียรับบันทึกด้วยเกณฑ์คงค้างตามระยะเวลาโดยอ้างอิงจากยอดเงิ นต้นทีคงค้างและอัตรา
ดอกเบียตามสัญญา
รายได้อืนและค่าใช้จ่ายรับรู ้ ตามเกณฑ์คงค้าง

3.13

ต้นทุนทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงิน ได้แก่ ดอกเบียจ่ายและค่าใช้จ่ายในทํานองเดียวกันรั บรู ้ ในงบกําไรขาดทุ น
และกําไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จอื นในงวดทีค่ าใช้จ่ายดังกล่าวเกิ ดขึน ยกเว้นในกรณี ทีมี การบันทึ ก
ต้น ทุนทางการเงิ นเป็ นต้นทุนส่ วนหนึ งของสิ นทรั พย์ อันเป็ นผลมาจากการใช้เ วลายาวนาน
ในการจัดหา ก่ อสร้ าง หรื อการผลิตสิ นทรัพย์ดงั กล่าวก่ อนทีจะนํามาใช้เองหรื อเพือขาย

3.14

ภาษีเงินได้
(ค่าใช้จ่าย) รายได้ภาษีเงินได้คาํ นวณจากกําไรทางภาษีเงิ นได้คูณด้วยอัตราภาษี เงิ นได้ตามที มี
ผลบังคับใช้ ณ วันทีในงบแสดงฐานะการเงิน และปรับปรุ งด้วยผลกระทบที เกิดจากการบัญชี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์และหนีสิ นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เกิดจากผลแตกต่างชัวคราวระหว่างมูลค่าตามบัญชี
ของสิ นทรัพย์หรื อหนีสิ นในงบแสดงฐานะการเงิ นกับมู ลค่ าตามฐานภาษีค ูณด้วยอัตราภาษี
ทีคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี หรื อในงวดทีคาดว่าจะจ่ายชําระ
หนีสิ น ภาษีโดยใช้อ ตั ราภาษีทีมีผลบังคับใช้อยู่ หรื อทีคาดได้ค่อนข้างแน่ ว่า จะมีผลบังคับใช้
ณ วันสิ นรอบระยะเวลารายงาน
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ หนีสิ นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสาํ หรับผลแตกต่างชัวคราวทีต้องเสี ยภาษีทุกรายการ
และรับรู ้ สินทรั พย์ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี สํ าหรับผลแตกต่ างชั วคราวทีใช้หกั ภาษี รวมทัง
ผลขาดทุน ทางภาษีทียังไม่ได้ใช้ ทังนี กลุ่ มบริ ษทั จะรั บรู ้ สินทรั พย์ภ าษีเงิน ได้รอการตัดบัญ ชี
ก็ต่อเมือมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ทีกลุ่มบริ ษทั จะมีกาํ ไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอสําหรับ
ผลแตกต่างชัวคราวทีใช้หกั ภาษีและผลขาดทุนทางภาษีทียังไม่ได้ใช้นนั
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กลุ่มบริ ษทั จะทบทวนมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์ภ าษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี ณ ทุก วัน ทีใน
งบแสดงฐานะการเงินและจะปรับลดมูลค่าตามบัญชี ดงั กล่ าวเมือมี ความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ วา่
กลุ่มบริ ษทั จะไม่มีกาํ ไรทางภาษีเพียงพอต่อการนําสิ นทรัพย์ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญ ชี ทงหมด
ั
หรื อบางส่ วนมาใช้ประโยชน์
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนีสิ นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะหักกลบกัน เมือเป็ น
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ทมีี สิทธิ ตามกฎหมายและจะต้องนําส่ งให้กบั หน่วยจัดเก็บภาษีเดียวกันและ
กลุ่มบริ ษทั มีความตังใจทีจะเสี ยภาษีเงินได้ดว้ ยยอดสุ ทธิ
(ค่าใช้จ่าย) รายได้ ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญ ชี รับรู ้ หรื อ กลับรายการในงบกํา ไรขาดทุน และ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน ยกเว้นกรณี ทีผลแตกต่างชัวคราวนันเกี ยวข้อ งกับรายการทีบัน ทึก
โดยตรงในส่ วนของผูถ้ ื อหุ้น ซึ งค่ าภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี ทีเกียวข้องกับรายการดังกล่าวจะ
ถูกบันทึก รวมหรื อหักจากรายการดังกล่ าวในส่ วนของผู ้ถือหุ ้น
3.15

กําไรต่อหุน้
กําไรต่อหุน้ ขันพืนฐานคํานวณโดยการหารกําไรสําหรับปี ด้วยจํานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลียถ่วงนําหนัก
ทีถือโดยผูถ้ ือหุน้ ในระหว่างปี

3.16

รายการในสกุลเงินตราต่างประเทศ
รายการในสกุลเงินตราต่างประเทศทีเกิดขึนระหว่างปี แปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลียน
ณ วันที เกิ ดรายการ ยอดคงเหลื อทังหมดของสิ นทรั พย์และหนี สิ นที เป็ นตัวเงิ นในสกุ ลเงินตรา
ต่างประเทศ ณ วันทีในงบแสดงฐานะการเงิ น ยกเว้นรายการสัญญาซื อขายเงินตราต่ างประเทศ
ล่วงหน้าแปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราอ้างอิงของธนาคารแห่ งประเทศไทย ณ วันนัน กําไรหรื อ
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลียนรั บรู ้ เป็ นรายได้หรื อ ค่ าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอืน
กลุ่มบริ ษทั มีการป้ องกันความเสี ยงเกียวกับอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ สําหรับสิ นทรัพย์
และหนีสิ นบางส่ วนทีเป็ นเงินตราต่างประเทศโดยการทําสัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
กับธนาคาร กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ กาํ ไรหรื อขาดทุนจากการปรับมูลค่าของสัญญาซื อขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้าทีเกิ ดขึนจากส่ วนต่างระหว่างราคาซื อขายล่ วงหน้าตามสัญญากับมูลค่ายุติธรรมสําหรั บ
ระยะเวลาที เหลื อของสั ญญา ณ วันทีในงบแสดงฐานะทางการเงิ นเป็ นรายได้หรื อค่าใช้จ่ายใน
งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน
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3.17

เครื องมือทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั ได้ทาํ สัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Foreign Exchange Contracts)
ในการบริ หารความเสี ยงของสิ นทรัพย์และหนีสิ นทีเกิดจากการเปลียนแปลงของอัตราแลกเปลี ยน
เงิ นตราต่างประเทศ โดยได้เ ปิ ดเผยรายละเอี ยดเพิ มเติ มเกี ยวกับเครื องมือทางการเงิน ไว้แ ล้ว
ในหมายเหตุขอ้ 32 และข้อ 33
กําไรขาดทุนทีเกิดขึนจากสัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าซึ งใช้เพือป้ องกันความเสี ยงของ
สิ นทรัพย์และหนี สิ น รับรู ้ เป็ นรายได้หรื อค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน
จํานวนเงินทีต้อ งจ่ายและจํานวนเงินทีจะได้รับตามสัญญาดังกล่าวแสดงหัก กลบกันในงบแสดง
ฐานะการเงินและรวมอยู่ในรายการสิ นทรัพย์หรื อหนีสิ นในงบแสดงฐานะการเงิน
กลุ่มบริ ษทั ไม่มีนโยบายทีจะประกอบธุ รกรรมตราสารทางการเงินทีเป็ นตราสารอนุพนั ธ์เพือการเก็ง
กําไรหรื อเพือการค้า

3.18

การวัดมูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรมเป็ นราคาทีจะได้รับจากการขายสิ นทรัพย์ หรื อจะจ่ายเพือโอนหนีสิ นในรายการที
เกิ ดขึนในสภาพปกติระหว่างผูร้ ่ วมตลาด ณ วันทีวัดมูล ค่า ไม่ว่าราคานันจะสามารถสังเกตได้
โดยตรงหรื อประมาณมาจากเทคนิคการประเมินมูลค่า ในการประมาณมูลค่ ายุติธรรมของรายการ
สิ นทรัพย์หรื อหนีสิ นรายการใดรายการหนึง กลุ่มบริ ษทั พิจารณาถึ ง ลักษณะของสิ นทรั พย์หรื อ
หนีสิ นนันซึ งผูร้ ่ วมตลาดจะนํามาพิจารณาในการกําหนดราคาของสิ นทรัพย์หรื อหนีสิ น ณ วันที
วัดมูลค่า โดยการวัดมูลค่ายุติธรรมและ/หรื อการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมนีใช้ตามเกณฑ์
ตามทีกล่าว ยกเว้นรายการเช่ าภายใต้ขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 17 (ปรั บปรุ ง 2558)
และการวัดมูลค่าทีมีลกั ษณะคล้ายคลึงกับมูลค่ายุติธรรม แต่ไม่ใช่ มูลค่ ายุติธรรม เช่น มูลค่าสุ ทธิ
ทีจะได้รับในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 2 (ปรับปรุ ง 2558) หรื อมูลค่าจากการใช้ในมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที 36 (ปรับปรุ ง 2558)
นอกจากนี การวัดมูลค่ายุติธรรมได้จดั ลําดับชันเป็ นระดับที 1 ระดับที 2 และระดับที 3 โดยแบ่ง
ตามลําดับขันของข้อมูลทีสามารถสังเกตได้ และตามลําดับความสําคัญของข้อมูล ทีใช้วดั มู ลค่า
ยุติธรรม ซึ งมีดงั ต่อไปนี
- ระดับที 1 เป็ นราคาเสนอซือขาย (ไม่ตอ้ งปรับปรุ ง) ในตลาดทีมีสภาพคล่องสําหรับสิ นทรัพย์
หรื อหนีสิ นอย่างเดียวกันและกิ จการสามารถเข้าถึงตลาดนัน ณ วันทีวัดมูลค่า
- ระดับที 2 เป็ นข้อมูลอืนทีสังเกตได้ไม่วา่ โดยทางตรงหรื อโดยทางอ้อ มสําหรั บสิ นทรัพย์นนั
หรื อหนีสิ นนันนอกเหนื อจากราคาเสนอซื อขายซึงรวมอยูใ่ นข้อมูลระดับ 1
- ระดับที 3 เป็ นข้อมูลทีไม่สามารถสังเกตได้สําหรับสิ นทรัพย์นนหรื
ั อหนีสิ นนัน
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3.19

การใช้ดุลยพินิจของผูบ้ ริ หารและแหล่งข้อมูลสําคัญเกียวกับความไม่แน่นอนของการประมาณการ
1) ดุลยพินิจของผูบ้ ริ หารในการใช้นโยบายการบัญชี
ในการจัดทํางบการเงินให้เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู ้บริ หารของกลุ่ม
บริ ษ ทั ต้องอาศัยดุ ลยพินิจหลายประการในการกําหนดนโยบายการบัญชี ซึ งอาจมีผ ลกระทบ
อย่างเป็ นนัยสําคัญต่อการรับรู ้รายการและการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินโดยดุลยพินิจทีสําคัญ
ในการกําหนดนโยบายการบัญชี มีดงั ต่อไปนี
การด้อยค่า
มูลค่าตามบัญชี ของเงินลงทุนของบริ ษทั ย่อ ย ค่าความนิ ยมและทีดิน อาคารและอุ ปกรณ์
ได้รับการประเมินการด้อยค่า ณ วันสิ นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ ขาดทุนจากการ
ด้อ ยค่ า เมื อมู ล ค่ า ที คาดว่าจะได้รั บคื น ของสิ น ทรั พย์ มี มู ล ค่ า ตํากว่ามู ลค่ าตามบัญ ชี ข อง
สิ นทรัพย์นนั ทังนี มูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์หักต้นทุน
ในการขายหรื อมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสู งกว่า
กลุ่มบริ ษทั ประเมินมูลค่าจากการใช้โดยคํานวณจากมูลค่าปั จจุบนั ของประมาณการกระแสเงินสด
ในอนาคตทีคาดว่าจะได้รับจากการใช้สินทรัพย์แ ละคิดลดเป็ นมูลค่ าปั จจุบนั โดยใช้อ ตั รา
คิดลดก่อนภาษีภายใต้เงือนไขทางธุ รกิ จในปั จจุบนั โดยใช้ประมาณการทางตลาดทีสมเหตุสมผล
มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายจะพิจารณาด้วยเทคนิคการวัดมูลค่าทีเหมาะสม รายละเอียด
ของการคํานวณขาดทุนจากการด้อยค่าได้อธิ บายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.9
การรับรู ้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะรับรู ้เมือบริ ษทั คาดการณ์ได้แน่นอนว่าจะมีประโยชน์
ทางภาษีในอนาคต โดยการประเมินจากโอกาสทีกลุ่มบริ ษทั จะมี กาํ ไรทางภาษีในอนาคต
เพียงพอทีจะสามารถใช้ประโยชน์จากภาษีเงิน ได้รอการตัดบัญชี ผูบ้ ริ หารของกลุ่มบริ ษทั
ได้พิจารณาจากจํานวนกําไรทางภาษีทีคาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่ วงเวลาเพือประมาณการ
จํานวนสิ นทรั พย์ภ าษี เงิ นได้รอการตัดบัญ ชี ทีบริ ษทั ควรรั บรู ้ ณ วัน สิ นรอบระยะเวลา
รายงาน
2) แหล่งข้อมูลสําคัญเกียวกับความไม่แน่นอนของการประมาณการ
กลุ่มบริ ษทั มีประมาณการทางบัญชี ซึ งใช้ขอ้ สมมติฐ านทีเกียวข้องกับเหตุก ารณ์ ในอนาคต
ถึงแม้วา่ การประมาณการของผูบ้ ริ หาร ได้พิจารณาอย่างสมเหตุสมผลภายใต้เหตุการณ์ ณ ขณะนัน
ผลทีเกิ ดขึนจริ งอาจมีความแตกต่างไปจากประมาณการนัน ประมาณทางการบัญชี ทีสําคัญ
และข้อสมมติฐานทีมีความเสี ยงอย่างเป็ นสาระสําคัญทีอาจเป็ นเหตุให้เกิดการปรับปรุ งยอดคงเหลือ
ของสิ นทรัพย์และหนีสิ นในรอบระยะเวลาบัญชีหน้า มีดงั นี
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การด้อยค่า
การประเมินการด้อยค่ าของเงิ นลงทุนในบริ ษทั ย่อยและค่าความนิ ยมจําเป็ นต้องใช้การประมาณ
การมูลค่าจากการใช้ของหน่ วยสิ นทรั พย์ทีก่ อให้เกิ ดเงิ นสด ซึ งมีการปั นส่ วนค่ าความนิ ยมให้
ในการคํานวณมูลค่ าจากการใช้นัน ผู ้บริ หารของกลุ่ มบริ ษ ทั ได้ประมาณกระแสเงิ นสดใน
อนาคตทีคาดว่าจะได้รับจากหน่ วยสิ นทรั พย์ทีก่ อให้เกิ ดเงิน สดและคํานวณคิดลดเป็ นมูลค่ า
ปั จจุ บัน โดยใช้ อตั ราคิ ด ลดที เหมาะสม หากกระแสเงิ น สดในอนาคตที เกิ ดจริ ง น้ อยกว่า
ทีคาดการณ์ไว้ แสดงว่าอาจมีขาดทุนจากการด้อยค่าในจํานวนทีเป็ นสาระสําคัญเกิดขึน
การวัดมูลค่ายุติธรรมและกระบวนการประเมินมูลค่า
รายละเอียดของการวัดมูลค่ายุติธรรมและกระบวนการประเมินมูลค่าได้อธิ บายไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 3.18 และข้อ 34
4.

การเปิ ดเผยข้อมูลเพิมเติมเกียวกับกระแสเงินสด
4.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที 31 มีนาคม ประกอบด้วย
งบการเงินรวม
2560
2559
4
1
42,108
31,307
888,181
755,396

เงินสด
เงินฝากกระแสรายวัน
เงินฝากออมทรัพย์
เงินฝากประจําธนาคารทีถึงกําหนด
จ่ายคืนไม่เกิน 3 เดือน
รวม

42
930,335

400,042
1,186,746

หน่ วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
1,404
399
784,936
721,581
42
786,382

400,042
1,122,022

ณ วันที 31 มีนาคม 2560 และ 2559 เงิ นฝากออมทรั พย์ในงบการเงินรวมมีอตั ราดอกเบียร้ อยละ 0.25 - 0.80
ต่อปี และร้อยละ 0.25 - 0.70 ต่อปี ตามลําดับ และเงินฝากออมทรั พย์ในงบการเงิ นเฉพาะกิ จการมีอตั รา
ดอกเบียร้อยละ 0.50 - 0.80 ต่อปี และร้ อยละ 0.50 - 0.70 ต่อปี ตามลําดับ
ณ วันที 31 มีนาคม 2560 และ 2559 เงิ นฝากประจําธนาคารทีถึ งกํา หนดจ่ายคื นไม่ เกิ น 3 เดื อ น
ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการมีอตั ราดอกเบียร้ อยละ 1.00 ต่อปี และร้ อยละ 0.70 - 1.00
ต่อปี ตามลําดับ

- 25 -

4.2 รายการปรับปรุ งอืนทีไม่ใช่เงินสดสําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 มีนาคม ประกอบด้วย
หน่ วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

งบการเงินรวม
2560
2559
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
และมูลค่าสิ นค้าเสื อมสภาพ
ขาดทุนจากการด้อยค่าของทีดิน อาคารและอุปกรณ์
(กําไร) ขาดทุนจากการจําหน่ายทีดิน อาคาร
และอุปกรณ์
ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายสิ นค้าคงเหลือ
ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายที ดิน อาคาร
และอุปกรณ์ และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
กําไรจากการกลับรายการใบลดหนี
รวม

137,773
474,211

9,181
-

1,700
-

10,501
2,494

18,171
(163)
631,692

1
22,177

31

-

(1)
-

11
-

4
-

1
-

34

12

4.3 เงินสดรับ (จ่าย) อืนจากกิจกรรมดําเนิ นงานสําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 มีนาคม ประกอบด้วย
งบการเงินรวม
2560
2559
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอืน และสิน ทรัพย์
ไม่หมุนเวียนอืน (เพิ มขึน) ลดลง
47,825
หนี สิ นหมุนเวียนอืน และหนี สินไม่หมุนเวียนอืน
เพิ มขึน (ลดลง)
(9,304)
เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
(10,887)
รวม
27,634

หน่ วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

(10,857)

22,659

6,863

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

2,132
(376)
24,415

2,174
(6,136)
2,901

4.4 การปรับปรุ งด้วยเงินสดทีเกิ ดจากการกูย้ ืมสําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 มีนาคม ประกอบด้วย
งบการเงินรวม
2560
2559
(104,744) (125,825)

จ่ายดอกเบีย
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หน่ วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
(64,773)
(70,743)

4.5 รายการทีไม่เกี ยวกับเงินสดในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ มีดงั ต่อไปนี
- การบันทึกเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือขายในงบการเงินรวมสําหรั บปี สิ นสุ ดวันที 31 มีนาคม 2560
และ 2559 ด้วยมูลค่ายุติธรรม กลุ่มบริ ษทั บันทึกกําไรทียังไม่เกิ ดขึนจากเงิ นลงทุนดังกล่าวจํานวน
1.1 ล้านบาท และ 1.7 ล้านบาท ตามลําดับ เป็ นรายได้ในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน
- การจัดประเภทเครื องจักรพร้ อมอะไหล่และวัสดุสิ นเปลืองของเตาถลุง MBF จํานวน 521 ล้านบาท
จากหมวดทีดิน อาคารและอุปกรณ์มาเป็ นหมวดสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถือไว้เพือขาย ณ วันที
31 มีนาคม 2560
- รายการทีไม่เกี ยวกับเงินสดทีเกิดจากการซื อทีดิน อาคารและอุ ปกรณ์ และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 มีนาคม มีดงั นี
งบการเงินรวม
2560
2559
เจ้าหนี ค่าซื อที ดิน อาคารและอุปกรณ์
และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนยกมา
บวก ซื อระหว่างปี
หัก เงินสดจ่ายระหว่างปี
เจ้าหนี ค่าซื อที ดิน อาคารและอุปกรณ์
และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนยกไป

หน่ วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

13,215
276,157
(252,058)

12,271
198,878
(197,934)

2,644
36,881
(28,163)

201
9,259
(6,816)

37,314

13,215

11,362

2,644

5.

เงินลงทุนชัวคราว
ณ วันที 31 มีนาคม 2560 เงิ นลงทุนชั วคราวเป็ นเงิ นฝากประจําสถาบันการเงิ นมีอตั ราดอกเบียร้ อยละ 0.50
ต่อปี ทีครบกําหนดวันที 21 พฤศจิกายน 2560 ซึ งกลุ่ มบริ ษทั ใช้เป็ นหลักประกัน ณ วันที 31 มีนาคม 2559
ตามทีเปิ ดเผยในหมายเหตุขอ้ 35ข

6.

ลูกหนีการค้ าและลูกหนีอืน
ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน ณ วันที 31 มีนาคม ประกอบด้วย

ลูกหนี การค้ากิจการทีเกียวข้องกัน (ดูหมายเหตุขอ้ 29)
ลูกหนี การค้าบริ ษทั อืน (ดูหมายเหตุขอ้ 7)
ลูกหนี อืนกิจการทีเกียวข้องกัน (ดูหมายเหตุขอ้ 29)
ลูกหนี อืนบริ ษทั อืน
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
รวม
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งบการเงินรวม
2560
2559
236,845
175,368
713,897
460,774
754
950
492
12,329
11,942
17,972
963,930
667,393

หน่ วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
116,922
35,739
2
2,819
9,874
10,657
126,798
49,215

7.

ลูกหนีการค้ าบริษัทอืน
ลูกหนีการค้าบริ ษทั อืน ณ วันที 31 มีนาคม ประกอบด้วย
งบการเงินรวม
2560
2559
691,225
442,720

ภายในวันทีครบกําหนดชําระ
เกินวันครบกําหนดชําระ
ไม่เกิน 3 เดือน
มากกว่า 3 เดือนถึง 6 เดือน
มากกว่า 6 เดือนถึง 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน ขึนไป
รวม
หัก ค่าเผือหนี สงสัยจะสูญ
รวม

21,851
18,456
731,532
(17,635)
713,897

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

หน่ วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
-

-

ระหว่างปี สิ นสุ ดวันที 31 มีนาคม 2560 บริ ษทั เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) ได้ทาํ การตัดจําหน่ าย
ลูกหนีการค้าบริ ษทั อืนจํานวน 4.24 ล้านบาท ซึ งได้มีการตังค่าเผือหนีสงสัยจะสู ญเต็มมูลค่าแล้ว
ในปี 2551 กลุ่ มบริ ษทั ได้ทาํ สั ญญา “Receivable Purchase Agreement” กับสถาบัน การเงิน แห่ ง หนึ ง
ซึ งรายการดังกล่าวได้โอนความเสี ยงและผลตอบแทนเฉพาะจํานวนทีผูซ้ ื อยอมรับไปยังผูซ้ ือแล้ว
สําหรั บปี สิ นสุ ดวันที 31 มี นาคม 2560 และ 2559 กลุ่ มบริ ษ ทั ได้ขายลู กหนี การค้าให้ก ับสถาบันการเงิ น
ดังกล่าวข้างต้นเป็ นจํานวน 7,890 ล้านบาท และจํานวน 6,700 ล้านบาท ตามลําดับ
8.

เงินให้ ก้ ูยืมระยะสั น
เงินให้กยู้ ืมระยะสัน ณ วันที 31 มีนาคม ประกอบด้วย
งบการเงินรวม
2560
2559
เงินให้กยู ้ มื ระยะสันแก่กิจการทีเกียวข้องกัน
(ดูหมายเหตุขอ้ 29)
เงินให้กยู ้ มื ระยะยาวแก่กิจการทีเกียวข้องกัน
ทีถึงกําหนดชําระภายในหนึ งปี (ดูหมายเหตุขอ้ 29)
รวม
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หน่ วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

-

-

2,719,634

1,965,744

-

-

2,719,634

200,000
2,165,744

9.

สิ นค้ าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลือ ณ วันที 31 มีนาคม ประกอบด้วย

สิ นค้าสําเร็ จรู ป
สิ นค้าระหว่างผลิต
วัตถุดิบ
อะไหล่
วัสดุของใช้สิ นเปลืองและอืนๆ
วัตถุดิบระหว่างทาง
รวม
หัก ค่าเผือการลดมูลค่าสิ นค้าคงเหลือและ
มูลค่าสิ นค้าเสื อมสภาพ
รวม

งบการเงินรวม
2560
2559
1,219,927
496,370
399,281
156,228
644,340
498,536
541,996
659,269
315,094
400,926
147,231
123,687
3,267,869 2,335,016
(155,953)
3,111,916

(38,601)
2,296,415

หน่ วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
-

-

สําหรั บปี สิ นสุ ดวันที 31 มีนาคม 2560 กลุ่มบริ ษ ทั บันทึกโอนกลับค่าเผือการลดมู ลค่าสิ น ค้าคงเหลื อ
และมูลค่าสิ นค้าเสื อมสภาพทีเคยปรับลดลงในปี ก่อนจํานวน 21 ล้านบาท และบันทึกค่าเผือการลดมูลค่า
วัตถุดิ บจํานวน 65 ล้านบาท และมู ลค่ าสิ นค้าเสื อมสภาพจํานวน 10 ล้านบาทเป็ นส่ วนหนึ งของต้นทุ นขาย
โดยบันทึกค่าเผือการลดมูลค่าอะไหล่และวัสดุสิ นเปลืองของเตาถลุงเต็มจํานวนเป็ นจํานวน 63 ล้านบาท
เป็ นส่ วนหนึ งของค่าใช้จ่ายอืนตามทีผู ้บริ หารของกลุ่มบริ ษทั ได้วางแผนที จะขายเครื องจักรเตาถลุ ง MBF
พร้ อมอะไหล่และวัสดุ สิ นเปลื องที เกี ยวข้องตามทีเปิ ดเผยในหมายเหตุข อ้ 13 และจัดประเภทรายการ
ดังกล่าวใหม่ไปเป็ นสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถือเพือขาย
สําหรั บปี สิ นสุ ดวัน ที 31 มีนาคม 2559 กลุ่ มบริ ษทั บันทึกโอนกลับค่ าเผือปรับลดมู ลค่าสิ นค้าคงเหลื อ
และมูลค่าสิ นค้าเสื อมสภาพทีเคยปรั บลดลงในปี ก่ อนจํานวน 7 ล้านบาท และบันทึกค่ าเผือปรับลดมู ลค่า
สิ นค้าคงเหลือและมูลค่าสิ นค้าเสื อมสภาพเป็ นส่ วนหนึงของต้นทุนขายมีจาํ นวน 9 ล้านบาท
มูลค่าสิ นค้าคงเหลือทีรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในงบการเงินรวมสําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 มีนาคม 2560 และ 2559
มีจาํ นวน 17,628 ล้านบาท และ 15,783 ล้านบาท ตามลําดับ
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10. สิ นทรัพย์ หมุนเวียนอืน
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอืน ณ วันที 31 มีนาคม ประกอบด้วย
งบการเงินรวม
2560
2559
11,360
10,444
32,099
17,033
43,459
27,477

ภาษีมูลค่าเพิ มรอขอคืน
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอืน
รวม

หน่ วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
2,059
1,832
2,059
1,832

11. สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียนทีถือไว้ เพือขาย
ผูบ้ ริ หารของกลุ่มบริ ษทั มีแผนการขายเครื องจักรเตาถลุง Mini Blast Furnance (“MBF”) พร้ อมอะไหล่ และ
วัสดุสิ นเปลื องทีเกี ยวข้องโดยกลุ่ มบริ ษ ทั เริ มดําเนิ นการตามแผนเพือหาผู ้ซื อ ซึ งคาดว่าการขายจะเสร็ จ
สมบู รณ์ ภายใน 1 ปี (ดู หมายเหตุ ข ้อ 13) ดังนัน กลุ่มบริ ษ ทั จึงจัดประเภทเครื องจักรโครงการเตาถลุ ง MBF
พร้ อมอะไหล่ และวัสดุ สิ นเปลืองจากหมวดที ดิ น อาคารและอุ ปกรณ์ และจากหมวดสิ นค้าคงเหลื อเป็ น
หมวดสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถือไว้เพือขาย ณ วันที 31 มีนาคม ประกอบด้วย
งบการเงินรวม
2560
2559
521,000
-

เครื องจักร อะไหล่และวัสดุสิ นเปลือง

หน่ วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
-

12. เงินลงทุนในบริ ษัทย่ อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย ณ วันที 31 มีนาคม ประกอบด้วย
หน่ว ย : พันบาท
อัตราการถือหุ้น (ร้ อยละ)
2560
2559
เงินลงทุนในหุ้นทุน
บริ ษทั เหล็กสยาม (2001) จํากัด
บริ ษทั เหล็กก่อสร้างสยาม จํากัด
บริ ษทั เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ ป จํากดั (มหาชน)
รวม
หัก ค่าเผือการด้อยค่าเงินลงทุน
รวม

99.99
99.99
99.76

99.99
99.99
99.76

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ทุนชําระแล้ว
วิธีราคาทุน
2560
2559
2560
2559
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

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

เงินปันผล
2560
2559
101,999
437,500
539,499
539,499

101,999
175,000
276,999
276,999

ณ วันที 31 มีนาคม 2560 และ 2559 กลุ่มบริ ษทั ได้ทาํ การประเมินการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
และพบว่ามูลค่าทีคาดว่าจะได้รับไม่ตากว่
ํ ามูลค่าตามบัญชี ดังนันจึงไม่มีการด้อยค่าเพิ มขึน
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13. ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วันที 31 มีนาคม ประกอบด้วย
ณ วันที 31 มีนาคม 2560
หน่ว ย : พันบาท
ยอดคงเหลือ
ณ วันที
1 เมษายน
2559

เพิมขึน

งบการเงินรวม
จําหน่ าย
โอน

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

84,083
95
26,961
75
5,638
116,852

(3,403)
(295,369)
(213)
(14,794)
(313,779)

(2,668,377)
(9,899,497)
(3,306)
(163,118)
(12,734,298)
7,715,583
หัก ค่าเผือการด้อยค่าของอาคาร เครื องจักรและอุปกรณ์
(2,917,381)
4,798,202
งานระหว่างก่อสร้าง เครื องจักรและอุปกรณ์ระหว่างติดตัง
43,395
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
4,841,597

(81,284)
(366,943)
(17)
(13,339)
(461,583)

ราคาทุน
ทีดิน
ส่วนปรับปรุ งทีดิน อาคารและสิ งปลูกสร้าง
เครื องจักรและอุปกรณ์
ยานพาหนะ
เครื องตกแต่ง ติดตังและเครื องใช้สํานักงาน
รวมราคาทุน
ค่าเสือมราคาสะสม
ส่วนปรับปรุ งทีดิน อาคารและสิ งปลูกสร้าง
เครื องจักรและอุปกรณ์
ยานพาหนะ
เครื องตกแต่ง ติดตังและเครื องใช้สํานักงาน
รวมค่าเสือมราคาสะสม

จัดประเภท
รายการใหม่

ยอดคงเหลือ
ณ วันที
31 มีนาคม
2560

11,832
105,903
10,603
128,338

(2,395,713)
(2,395,713)

798,694
4,500,537
12,480,220
3,217
202,911
17,985,579

3,020
203,270
213
14,395
220,898

-

538,164
538,164

(474,211)

71,983

-

1,336,549

152,998

-

(2,746,641)
(9,525,006)
(3,110)
(162,062)
(12,436,819)
5,548,760
(1,983,060)
3,565,700
67,144
3,632,844
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(128,338)

(911)

ณ วันที 31 มีนาคม 2559
หน่ว ย : พันบาท
ยอดคงเหลือ
ณ วันที
1 เมษายน
2558
ราคาทุน
ทีดิน
ส่วนปรับปรุ งทีดิน อาคารและสิ งปลูกสร้าง
เครื องจักรและอุปกรณ์
ยานพาหนะ
เครื องตกแต่ง ติดตังและเครื องใช้สํานักงาน
รวมราคาทุน
ค่าเสือมราคาสะสม
ส่วนปรับปรุ งทีดิน อาคารและสิ งปลูกสร้าง
เครื องจักรและอุปกรณ์
ยานพาหนะ
เครื องตกแต่ง ติดตังและเครื องใช้สํานักงาน
รวมค่าเสือมราคาสะสม
หัก ค่าเผือการด้อยค่าของอาคาร เครื องจักรและอุปกรณ์
งานระหว่างก่อสร้าง เครื องจักรและอุปกรณ์ระหว่างติดตัง
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์

เพิมขึน

งบการเงินรวม
จําหน่ าย

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

ค่าเสือมราคาสําหรับปี สินสุ ดวันที 31 มีนาคม
2560
2559

179,630

-

-

-

(189,473)

461,583
456,953

ในวันที 30 สิ งหาคม 2559 บริ ษทั เหล็กสยาม (2001) จํากัด ได้ยกเลิกสัญญาเช่าทีดิน ลงวันที 26 มิถุนายน 2550
ซึงทําขึนระหว่างบริ ษทั เหล็กสยาม (2001) จํากัด กับ บริ ษทั พร็ อพเพอร์ ตี แวลู พลัส จํากัด และซือทีดินแปลง
ดังกล่าวในราคา 84 ล้านบาท ซึ งเป็ นทีตังโรงงานในปั จจุบนั
ตังแต่เดื อนสิ งหาคม 2554 ผู ้บริ หารของกลุ่มบริ ษทั ได้ตดั สิ นใจหยุดการผลิตโครงการเตาถลุง Mini Blast
Furnace (“MBF”) ของบริ ษ ทั เอ็น.ที.เอส. ซึ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั เป็ นการชัวคราว เนื องจากวัตถุ ดิบ
ทีใช้ในการผลิตในเตาถลุง MBF มีราคาสู งกว่าเมือเปรี ยบเทียบกับราคาเศษเหล็กอีก ทังยังมีความผันผวนสู ง
ทําให้เกิ ดผลเสี ยต่อการบริ หารต้นทุนของการผลิตเหล็กแท่งผ่านเตาถลุ ง MBF ซึ งเตาถลุง MBF ยังคงหยุด
การผลิตชัวคราวถึงเดือนกันยายน 2560 ค่าเสื อมราคาและค่าใช้จ่ายอืนๆ ของเตาถลุง MBF ซึ งเกิ ดขึนในช่ วง
หยุดการผลิตชัวคราว สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 มีนาคม 2560 และ 2559 มีจาํ นวนรวม 10 ล้านบาท และ 15 ล้านบาท
ตามลําดับ
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ณ วันที 31 มี นาคม 2560 ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 36 (ปรั บปรุ ง 2558) เรื อง การด้อยค่ าของสิ นทรั พย์
กลุ่มบริ ษทั ได้ประเมินมูลค่าทีคาดว่าจะได้รับของเตาถลุง MBF โดยใช้วธิ ี มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ซึงเป็ นราคา
ทีเสนอโดยผูเ้ สนอซือหักต้นทุนในการขาย ซึ งพบว่ามูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคื นนันตํากว่ามูลค่าตามบัญชี ดังนัน
กลุ่ มบริ ษทั จึงรับรู ้ ค่าเผือการด้อยค่าของเครื องจักรเตาถลุง Mini Blast Fumace (“MBF”) เป็ นจํานวน 465 ล้านบาท
ทังนีค่าเผือการด้อยค่าของเตาถลุง MBF จํานวนรวมทังสิ น 1,336 ล้านบาท ได้รวมค่าเผือการด้อยค่าซึ งถู กรั บรู ้ ในปี
2556 จํานวน 871 ล้านบาทแล้ว ดังนันเตาถลุง MBF มีมูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนสุ ทธิ เท่ากับ 521 ล้านบาท
ผูบ้ ริ หารของกลุ่มบริ ษทั วางแผนการขายเครื องจักรเตาถลุง MBF พร้ อมอะไหล่และวัสดุสิ นเปลืองทีเกียวข้อง
โดยกลุ่มบริ ษทั เริ มดําเนินการตามแผนเพือหาผูซ้ ือ ซึ งคาดว่าการขายจะเสร็ จสมบูรณ์ ภายใน 1 ปี ดังนัน กลุ่มบริ ษทั
จึงจัดประเภทเครื องจักรเตาถลุง MBF เป็ นสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถือไว้เพือขาย ณ วันที 31 มีนาคม 2560
(ดูหมายเหตุขอ้ 11)
สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 มีนาคม 2560 กลุ่มบริ ษทั ได้ตงค่
ั าเผือการด้อยค่าเครื องจักรและอุปกรณ์ ลา้ สมัยเป็ นจํานวน
9 ล้านบาท อีกทังยังโอนกลับค่ าเผือการด้อยค่าทีเคยปรับลดลงในปี 2556 เป็ นจํานวน 72 ล้านบาท เนืองจากได้มี
การตัดจําหน่ายและจําหน่ายเครื องจักรและอุปกรณ์ดงั กล่าวแล้ว
สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 มีนาคม 2559 บริ ษทั เอ็น.ที.เอส. ตัดจําหน่ ายเครื องจักรและอุ ปกรณ์ ทีเสี ยหาย
จากเพลิงไหม้ ซึ งมีมูลค่าตามบัญชีจาํ นวน 14.49 ล้านบาท ณ วันที 17 เมษายน 2558
ณ วันที 31 มีนาคม 2560
หน่ วย : พันบาท
ยอดคงเหลือ
ณ วันที
1 เมษายน
2559
เครื องตกแต่ง ติดตังและเครื องใช้สาํ นักงาน 78,719
หัก ค่าเสื อมราคาสะสม
(71,412)
7,307
หัก ค่าเผือการด้อยค่าของเครื องตกแต่ง
ติดตังและเครื องใช้สาํ นักงาน
7,307
เครื องตกแต่ง ติดตังและเครื องใช้สาํ นักงาน
ระหว่างติดตัง
7,495
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
14,802

เพิมขึน

916
(3,980)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
จําหน่ าย
โอน
จัดประเภท ยอดคงเหลือ
รายการใหม่
ณ วันที
31 มีนาคม
2560
(4,106)
8,801
84,330
4,078
(71,314)
13,016

(31)

-

29,664

-
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(8,801)

-

(31)
12,985
(911)

27,447
40,432

ณ วันที 31 มีนาคม 2559
หน่ วย : พันบาท
ยอดคงเหลือ
ณ วันที
1 เมษายน
2558
เครื องตกแต่ง ติดตังและเครื องใช้สาํ นักงาน
79,234
หัก ค่าเสื อมราคาสะสม
(70,303)
8,931
เครื องตกแต่ง ติดตังและเครื องใช้สาํ นักงาน
ระหว่างติดตัง
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
8,931

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิมขึน
จําหน่ าย
โอน

1,700
(3,294)

(2,215)
2,185

-

7,495

-

-

ค่ าเสือมราคาสําหรับปี สินสุดวันที 31 มีนาคม
2560
2559

ยอดคงเหลือ
ณ วันที
31 มีนาคม
2559
78,719
(71,412)
7,307
7,495
14,802
3,980
3,294

สํ าหรั บปี สิ นสุ ดวันที 31 มี นาคม 2560 บริ ษ ทั ได้ตังค่ าเผื อการด้อยค่ าของเครื องใช้สํ านักงานล้ าสมัย
เป็ นจํานวน 0.03 ล้านบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ
ราคาทุนของอาคาร สิ งปลูกสร้ าง เครื องจักรและอุปกรณ์ซึงหักค่าเสื อมราคาทังจํานวนแล้ว แต่ ยงั คงใช้งานอยู่
ณ วันที 31 มีนาคม มีดงั นี
งบการเงินรวม
2560
2559
ราคาทุนของอาคาร สิ งปลูกสร้าง เครื องจักร
และอุปกรณ์ทีหักค่าเสื อมราคาสะสมทังจํานวน

5,717,914

5,582,035

หน่ วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
63,354

62,789

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ ได้รวมอุปกรณ์ สํานักงานภายใต้สัญญาเช่ าการเงินของกลุ่ มบริ ษทั ณ วันที 31 มีนาคม
ดังนี
งบการเงินรวม
2560
2559
41,897
42,884
(41,897)
(42,884)
-

ราคาทุนของสิ นทรัพ ย์ตามสัญญาเช่าการเงิน
หัก ค่าเสื อมราคาสะสม
สิ นทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน
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หน่ วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
41,487
42,339
(41,487)
(42,339)
-

ณ วันที 31 มีนาคม 2559 ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ของบริ ษทั เหล็กสยาม (2001) จํากัด บริ ษทั เหล็กก่ อสร้ างสยาม
จํากัด และบริ ษทั เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) จํานวน 3,551 ล้านบาท ได้ใช้เป็ นหลักประกันสําหรับ
เงินกู้ยมื ประกอบด้วยเงินกู้ยมื ระยะยาวจากสถาบันการเงิ นในประเทศ 2 แห่ ง ในระหว่างปี สิ นสุ ดวันที
31 มีนาคม 2560 บริ ษทั ได้ชาํ ระคืนเงินกูย้ ืมระยะยาวแก่สถาบันการเงินครบแล้วและบริ ษทั ได้ถอนหลักประกัน
ทีใช้เป็ นหลักประกันเงินกูย้ ืมดังกล่าวแล้ว (ดูหมายเหตุขอ้ 18.2)
14. สิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ณ วันที 31 มีนาคม ประกอบด้วย
ณ วันที 31 มีนาคม 2560
หน่ วย : พันบาท
ยอดคงเหลือ
ณ วันที
1 เมษายน
2559
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
247,963
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม
(182,836)
65,127
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระหว่างติดตัง
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
65,127

งบการเงินรวม
จําหน่ าย
โอน

เพิมขึน

จัดประเภท
รายการใหม่

759
(24,322)

(1,321)
1,321

5,548
-

911
-

5,548

-

(5,548)

-

ยอดคงเหลือ
ณ วันที
31 มีนาคม
2560
253,860
(205,837)
48,023
48,023

ณ วันที 31 มีนาคม 2559
หน่ วย : พันบาท

โปรแกรมคอมพิวเตอร์
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระหว่างติดตัง
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

ยอดคงเหลือ
ณ วันที
1 เมษายน
2557
247,988
(158,604)
89,384
89,384

ค่าตัดจําหน่ ายสํ าหรับปี สินสุดวันที 31 มีนาคม
2560
2559

เพิมขึน

งบการเงินรวม
จําหน่ าย

โอน

(89)
74

-

64
(24,306)
-

-

-

ยอดคงเหลือ
ณ วันที
31 มีนาคม
2558
247,963
(182,836)
65,127
65,127
24,322
24,306
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ณ วันที 31 มีนาคม 2560
หน่ วย : พันบาท
ยอดคงเหลือ
ณ วันที
1 เมษายน
2559
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
238,641
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม
(174,721)
63,920
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระหว่างติดตัง
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
63,920

เพิมขึน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
จําหน่ าย
โอน

จัดประเภท
รายการใหม่

753
(23,887)

-

5,548
-

911
-

5,548

-

(5,548)

-

ยอดคงเหลือ
ณ วันที
31 มีนาคม
2560
245,853
(198,608)
47,245
47,245

ณ วันที 31 มีนาคม 2559
หน่วย : พันบาท

โปรแกรมคอมพิวเตอร์
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระหว่างติดตัง
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

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

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิมขึน
จําหน่ าย
โอน

64
(23,820)
-

ค่าตัดจําหน่ ายสํ าหรับปี สินสุดวันที 31 มีนาคม
2560
2559

-

-

-

-

ยอดคงเหลือ
ณ วันที
31 มีนาคม
2559
238,641
(174,721)
63,920
63,920
23,887
23,820
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ราคาทุนของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนซึ งหักค่าตัดจําหน่ายทังจํานวนแล้ว แต่ยงั คงใช้งานอยู่ ณ วันที 31 มี นาคม
มีดงั นี
งบการเงินรวม
2560
2559
ราคาทุนของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนทีหัก
ค่าตัดจําหน่ายสะสมทังจํานวนแล้ว

7,467

6,158

หน่ วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
2,426

1,644

15. ค่ าความนิยม
ค่าความนิ ยม ณ วันที 31 มีนาคม มีดงั นี

ราคาทุน
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม (จนถึงวันที 31 มีนาคม 2551)
หัก ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม
ณ วันที 31 มีนาคม 2559
ณ วันที 31 มีนาคม 2560

หน่ วย : พันบาท
งบการเงินรวม
5,607,769
(1,491,432)
4,116,337
(660,323)
3,456,014
3,456,014

ค่าความนิ ยมข้างต้นเกิ ดจากการซื อบริ ษทั เหล็ก สยาม (2001) จํากัด บริ ษทั เหล็ก ก่ อ สร้ างสยาม จํากัด
และบริ ษทั เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) ในวันที 29 พฤศจิกายน 2545 โดยบริ ษทั ทาทา สตีล
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ตังแต่วนั ที 1 เมษายน 2551 กลุ่มบริ ษทั หยุดตัดจําหน่ายค่าความนิยม โดยเปลียนเป็ นการประเมินการด้อยค่า
ของค่าความนิ ยมแทน ซึ งมีผ ลทําให้ไม่มีค่าใช้จ่ายจากการตัดจําหน่า ยค่าความนิ ยมในงบการเงิ นรวม
สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 มีนาคม 2560 และ 2559
ณ วันที 31 มีนาคม 2560 และ 2559 กลุ่มบริ ษทั ได้ทาํ การประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยมและพบว่า
มูลค่าทีคาดว่าจะได้รับไม่ตากว่
ํ ามูลค่าตามบัญชี ดังนันไม่มีการด้อยค่าทีจําเป็ นเพิ มขึน
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16. ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้ และสิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 มีนาคม ประกอบด้วย
งบการเงินรวม
2560
2559
132,092
68,052

ภาษีเงินได้ตามแบบแสดงรายการสําหรับปี ปัจจุบนั
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
การเปลียนแปลงของผลแตกต่างชั วคราว
ตัดจําหน่ายรายการภาษีเงินได้รอขอคืน
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ทีอยูใ่ นงบกําไรขาดทุนและ
กําไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จอืน

หน่ วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
-

(5,138)
99,981

1,140
-

(1,784)
17,138

(239)
-

226,935

69,192

15,354

(239)

ผลต่างระหว่างอัตราภาษีร้อยละ 20 สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 มีนาคม กับอัตราภาษีเงินได้ทีแท้จริ งทีคํานวณ
จากกําไรก่ อนหักภาษีเป็ นดังนี
หน่ วย : พันบาท
งบการเงินรวม
2560
2559
กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
- ส่ วนทีได้รับการส่ งเสริ มยกเว้นภาษีเงินได้
(456,013)
43,578
- ส่ วนทีไม่ได้รับการส่ งเสริ ม
896,698
179,803
รวมกําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
440,685
223,381
ภาษีเงินได้ส่วนทีไม่ได้รับการส่ งเสริ มในอัตราร้อยละ 20
179,340
35,961
ผลกระทบทางภาษีสําหรับค่าใช้จ่ายทีไม่สามารถ
หักเป็ นค่าใช้จา่ ยหรื อผลประโยชน์ในทางภาษี
- ผลแตกต่างชัวคราวและขาดทุนทางภาษีทียังไม่ได้ใช้
ทีไม่ได้บนั ทึกเป็ นสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
และการตัดรายการระหว่างกัน
(12,994)
51,227
- ผลแตกต่างถาวร
8,912
1,933
การใช้ประโยชน์จากผลขาดทุนทางภาษีสะสมทีไม่ได้บนั ทึก
เป็ นสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
(48,304)
(19,929)
ตัดจําหน่ายรายการภาษีเงิน ได้รอขอคืนของปี ก่อนๆ
99,981
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ทอยู
ี ใ่ นงบกําไรขาดทุนและ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน (1)
226,935
69,192
(1)

ค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้นิติบุคคลคํานวณจากกําไรสุ ทธิทางภาษีของแต่ละกิจการมิได้คาํ นวณจากงบการเงินรวม
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ผลแตกต่ างชั วคราวที ยังไม่ ได้ บ ันทึ กเป็ นสิ นทรั พย์ ภาษี เงิ นได้ รอการตัดบัญชี เกิ ดจากผลขาดทุ น จาก
การดําเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั ในปี ก่ อนๆ และค่าเสื อมราคาจากสิ นทรั พย์ทีด้อยค่าแล้วซึ งถือเป็ นค่าใช้จ่ายที
สามารถหักได้ในทางภาษี เนืองจากยังมีความไม่แน่ นอนในโอกาสทีกลุ่ มบริ ษ ทั จะสามารถใช้ประโยชน์จาก
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จากผลขาดทุนและค่าเสื อมราคาดังกล่าว
สําหรั บปี สิ นสุ ดวัน ที 31 มี นาคม 2560 และ 2559 กลุ่ มบริ ษทั ได้ใช้ผลขาดทุนทางภาษีสะสมซึ งไม่ได้
บันทึกเป็ นสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จํานวน 48.30 ล้านบาท และ 19.93 ล้านบาท ตามลําดับ
สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 มีนาคม 2560 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงบการเงินรวมได้รวมการตัดจําหน่ ายภาษีเงินได้
รอขอคืนจากกรมสรรพากรของปี ก่อนๆ จํานวน 99.98 ล้านบาท (ดูหมายเหตุขอ้ 17)

กําไรก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 20
ผลกระทบทางภาษีสําหรับค่าใช้จ่ายทีไม่สามารถ
หักเป็ นค่าใช้จา่ ยหรื อผลประโยชน์ในทางภาษี
- ผลแตกต่างชัวคราวและขาดทุนทางภาษีทียังไม่ได้ใช้
ทียังไม่ได้บนั ทึกเป็ นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
- ผลแตกต่างถาวร เช่น เงินปันผลรับ
การใช้ประโยชน์จากผลขาดทุนทางภาษีสะสมทีไม่ได้บนั ทึก
เป็ นสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ตัดจําหน่ายรายการภาษีเงินได้รอขอคืนของปี ก่อนๆ
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ทีอยู่ในงบกําไรขาดทุนและ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

หน่ วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
543,078
53,936
108,616
10,787

(106,593)
(3,807)
17,138
15,354
อัตราภาษี
(ร้ อยละ)
3

อัตราภาษีทแท้
ี จริ ง

43,210
(54,236)
(239)
อัตราภาษี
(ร้ อยละ)
(0)

สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 มีนาคม 2560 และ 2559 อัตราภาษีทีแท้จริ งตํากว่าอัตราภาษีเงินได้ตามกฎหมาย
เนืองจากบริ ษทั มีเงินปั นผลรับทีได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 มีนาคม 2560 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงบการเงิ นเฉพาะกิ จการได้รวมการตัดจําหน่ าย
ภาษีเงินได้รอขอคืนจากกรมสรรพากรของปี ก่ อนๆ จํานวน 17.14 ล้านบาท
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ณ วันที 31 มีนาคม สิ นทรั พย์ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี (หนีสิ นภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี ) มีผลมาจาก
ความแตกต่างชัวคราวระหว่างมูลค่าตามบัญชีกบั มูล ค่ า ตามฐานภาษีข องสิ นทรั พย์แ ละหนี สิ นในงบแสดง
ฐานะการเงินดังต่อไปนี
หน่ วย : พันบาท
ยอดคงเหลือ
ณ วันที
1 เมษายน
2559
สินทรัพย์ภาษีเ งินได้รอการตัดบัญชีมีผลมาจาก
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ค่าเผือการลดมูลค่าสิ นค้าคงเหลือและ
มูลค่าสิ นค้าเสื อมคุณภาพ
ค่าเผือหนี สงสัยจะสูญ
ค่าเผือการด้อยค่าอาคาร เครื องจักรและอุปกรณ์
สิ นทรัพ ย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี สินภาษี เงินได้รอการตัดบัญชีมีผลมาจาก
เงินลงทุนเผือขาย
กําไรจากสิ นทรัพ ย์อนุพนั ธ์ทางการเงิน
หนี สิน ภาษี เงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพ ย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

งบการเงินรวม
รับรู้ในกําไร รับรู้ในกําไร
หรือขาดทุน
ขาดทุน
เบ็ดเสร็จอืน

32,382

2,132

1,761
736
34,879

491
215
2,838

(340)
(2,602)
(2,942)
31,937

2,300
2,300
5,138

-

ยอดคงเหลือ
ณ วันที
31 มีนาคม
2560

388

34,902

388

2,252
736
215
38,105

-

(220)
(220)
168

(560)
(302)
(862)
37,243
หน่ วย : พันบาท

ยอดคงเหลือ
ณ วันที
1 เมษายน
2558
สินทรัพย์ภาษีเ งินได้รอการตัดบัญชีมีผลมาจาก
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ค่าเผือการลดมูลค่าสิ นค้าคงเหลือและ
มูลค่าสิ นค้าเสื อมคุณภาพ
ค่าเผือหนี สงสัยจะสูญ
สิ นทรัพ ย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี สินภาษี เงินได้รอการตัดบัญชีมีผลมาจาก
เงินลงทุนเผือขาย
กําไรจากสิ นทรัพ ย์อนุพนั ธ์ทางการเงิน
หนี สิน ภาษี เงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพ ย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

งบการเงินรวม
รับรู้ในกําไร รับรู้ในกําไร
หรือขาดทุน
ขาดทุน
เบ็ดเสร็จอืน

ยอดคงเหลือ
ณ วันที
31 มีนาคม
2559

30,723

1,659

-

32,382

1,958
736
33,417

(197)
1,462

-

1,761
736
34,879

33,417

(2,602)
(2,602)
(1,140)
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(340)
(340)
(340)

(340)
(2,602)
(2,942)
31,937

ณ วันที 31 มีน าคม 2560 และ 2559 กลุ่ มบริ ษทั มี ขาดทุน ทางภาษีทียังไม่ได้ใช้จาํ นวน 5,655 ล้านบาท
และ 5,729 ล้านบาท ตามลําดับ ซึ งไม่ได้รับรู ้ เป็ นสิ นทรัพย์ภาษีเ งินได้รอการตัดบัญชี ขาดทุ นทางภาษี
ดังกล่าวจะทยอยหมดอายุตงแต่
ั เดือนมีนาคม 2560 จนถึงเดือนพฤศจิกายน 2565
หน่ วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดคงเหลือ รับรู้ในกําไร รับรู้ในกําไร
ณ วันที
หรือขาดทุน
ขาดทุน
31 มีนาคม
เบ็ดเสร็จอืน
2559
สินทรัพย์ภาษีเ งินได้รอการตัดบัญชีมีผลมาจาก
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ค่าเผืออาคารและอุปกรณ์ลา้ สมัย
สิ นทรัพ ย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี สินภาษี เงินได้รอการตัดบัญชีมีผลมาจาก
กําไรจากสิ นทรัพ ย์อนุพนั ธ์ทางการเงิน
สิ นทรัพ ย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ยอดคงเหลือ
ณ วันที
31 มีนาคม
2560

10,854
10,854

1,477
6
1,483

(156)
(156)

12,175
6
12,181

(301)
10,553

301
1,784

(156)

12,181
หน่ วย : พันบาท

ยอดคงเหลือ
ณ วันที
31 มีนาคม
2558
สินทรัพย์ภาษีเ งินได้รอการตัดบัญชีมีผลมาจาก
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี สินภาษี เงินได้รอการตัดบัญชีมีผลมาจาก
กําไรจากสิ นทรัพ ย์อนุพนั ธ์ทางการเงิน
สิ นทรัพ ย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

งบการเงินเฉพาะกิจการ
รับรู้ในกําไร รับรู้ในกําไร
หรือขาดทุน
ขาดทุน
เบ็ดเสร็จอืน

ยอดคงเหลือ
ณ วันที
31 มีนาคม
2559

10,314

540

-

10,854

10,314

(301)
239

-

(301)
10,553

ณ วันที 31 มีนาคม 2560 และ 2559 บริ ษทั มีขาดทุนทางภาษีทียังไม่ได้ใช้จาํ นวน 316 ล้านบาท และ 335
ล้านบาท ตามลําดับ ซึ งไม่ได้รับรู ้ เป็ น สิ นทรัพย์ภาษีเ งินได้รอการตัดบัญชี ขาดทุน ทางภาษีดงั กล่ าวจะ
ทยอยหมดอายุตงแต่
ั เดือ นมีนาคม 2562 จนถึงเดือนมีนาคม 2565
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บริ ษทั ใช้อตั ราภาษีร้อยละ 20 ในการคํานวณค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้และภาษีเงินได้ร อการตัดบัญชี สําหรั บ
กําไรส่ วนทีไม่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุนสําหรั บปี สิ นสุ ดวันที 31 มีนาคม 2560 และ 2559 ค่าใช้จ่าย
ภาษีเงินได้คาํ นวณจากกําไรก่ อนภาษีบวกกลับด้วยรายการ ซึ งไม่ถือ เป็ นค่ า ใช้จ่ายและหัก รายได้หรื อ
ค่าใช้จ่ายทีได้รับการยกเว้นทางภาษีตามประมวลรัษฎากร ซึ งทําให้อตั ราภาษีเงินได้ทีแท้จริ งแตกต่างจาก
อัตราภาษีตามประมวลรัษฎากร
17. สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียนอืน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน ณ วันที 31 มีนาคม ประกอบด้วย
งบการเงินรวม
2560
2559
88,409
209,890

ภาษีเงินได้รอขอคืน
ลูกหนี ระยะยาว - T S Global Holdings Pte. Ltd.
(ดูหมายเหตุขอ้ 29)
อืนๆ
รวม

71,220
8,220
167,849

หน่ วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
32,064
51,004

71,220
40,915
322,025

71,220
3,827
107,111

71,220
11,713
133,937

ในเดือนธันวาคม 2552 บริ ษทั ย่อยแห่งหนึงของบริ ษทั ได้มีขอ้ โต้แย้งในเรื องการตีความในการคํานวณภาษี
และวิธี ปฏิ บตั ิ สํ าหรั บ การใช้ผ ลขาดทุ น สะสมที เกี ยวข้อ งกับกิ จการทีได้รั บการส่ ง เสริ มการลงทุ น
ซึ งมีผ ลกระทบต่อค่าใช้จ่ายภาษีเ งินได้รวมเงินเพิ มเป็ นจํานวนเงิ นรวม 103 ล้านบาท และยืนอุทธรณ์
ต่อหน่วยงานทีเกียวข้องทางภาษี ณ วันที 13 กันยายน 2553 ต่อมาในเดือนมิถุนายน 2559 ผูบ้ ริ หารของกลุ่มบริ ษทั
ได้ตดั สิ นใจตัดจําหน่ ายภาษีเงินได้รอขอคื นรวมเงิ นเพิ มในปี ก่ อนๆ จํานวน 103 ล้านบาท ตามคําแนะนํา
ด้านกฎหมายเป็ นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืนสํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 มีนาคม
2560
18. เงินกู้ยมื จากสถาบันการเงิน
18.1 เงินกู้ยืมระยะสัน
เงินกู้ยมื ระยะสันจากสถาบันการเงิน ณ วันที 31 มีนาคม ประกอบด้วย
วัตถุประสงค์ ของเงินกู้ยืม

อัตราดอกเบีย วงเงินสินเชือ

ซื อเศษเหล็ก
BIBOR+2% ต่อปี
วัตถุดิบอืนๆและค่าสาธารณูปโภค BIBOR+2% ต่อปี
เงินทุนหมุนเวียน
2.66% ต่อปี
ทรัสต์รีซีทส์เพือซือเหล็กแท่ง
LIBOR ต่อปี
รวม

1,800
1,416
ดู 18.1.1
ดู 18.1.1

- 42 -

งบการเงินรวม
การใช้ วงเงิน
2560
2559
1,145
793
900
705
150
546
2,195
2,044

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
การใช้ วงเงิน
2560
2559
150
150
-

18.1.1

ณ วันที 31 มีนาคม 2560 และ 2559 กลุ่มบริ ษทั มีสัญญากับสถาบันการเงิน เพือขอรับ
วงเงินสิ นเชือรวมจํานวน 4,244 ล้านบาท และจํานวน 5,484 ล้านบาท ซึ งเป็ นประเภท
ไม่มีหลักประกันเพือเป็ นเงิ นทุนหมุนเวียน อัตราดอกเบียของวงเงิน สิ นเชื อเหล่ านี
มีดงั นี
วงเงิน
1) วงเงินเบิกเกินบัญชี
2) ทรัสต์รีซีท ส์สกุลเงินบาท
3) ตัวสัญญาใช้เงิน

อัตราดอกเบีย
อัตราดอกเบี ยขันตําสําหรับเงินเบิกเกินบัญชี (MOR)
อัตราดอกเบี ยระหว่างธนาคารในตลาดลอนดอน (LIBOR)
อัตราดอกเบี ยตามสภาวะตลาด (MMR) หรื ออัตรา
ดอกเบี ยตามทีระบุในสัญญา

ณ วันที 31 มีนาคม 2560 และ 2559 กลุ่มบริ ษทั ได้ทาํ การเบิกใช้วงเงิ นสิ นเชือสํ าหรับ
เลตเตอร์ ออฟเครดิตแล้วจํานวน 486 ล้านบาท และ 1,534 ล้านบาท ตามลําดับ
18.2

เงินกูย้ ืมระยะยาว
เงิ นกู้ย ืมระยะยาวประกอบด้วยสัญ ญาเงิ น กู ้ 2 ฉบับ ฉบับ แรกลงวัน ที 29 พฤศจิก ายน 2549
วงเงิน 5,000 ล้านบาท โดยมีอตั ราดอกเบียลอยตัวร้ อยละ MLR-1.25 ต่อปี และฉบับที 2 ลงวันที
9 พฤศจิกายน 2550 วงเงิน 3,500 ล้านบาท โดยมีอตั ราดอกเบียลอยตัวร้ อยละ MLR-2.00 ต่อปี
และข้อตกลงเพิ มเติมอืนแนบท้ายสัญญาโดยบริ ษทั ใช้ทีดิ น อาคารและอุปกรณ์ ของบริ ษทั ย่อย
ทัง 3 แห่ ง เป็ นหลักประกันเงินกู้ยมื ดังกล่าวตามทีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 13 สําหรั บ
ปี สิ นสุ ดวันที 31 มีนาคม 2560 บริ ษทั ได้ชาํ ระคืนเงินกู้ยมื ระยะยาวแก่สถาบันการเงินซึงคงเหลือ
อยู่จาํ นวน 200 ล้านบาทครบทังจํานวนแล้ว และบริ ษทั ได้ทาํ การถอนหลัก ประกัน ทีใช้เป็ น
หลักประกันสําหรับเงินกูย้ ืมดังกล่าวแล้ว

19. เจ้ าหนีการค้ าและเจ้าหนีอืน
เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนี อืน ณ วันที 31 มีนาคม ประกอบด้วย
หน่ วย : พันบาท
งบการเงินรวม
2560
2559
เจ้าหนี การค้ากิจการทีเกียวข้องกัน (ดูหมายเหตุขอ้ 29)
19,691
459,311
เจ้าหนี การค้าบริ ษทั อืน
669,709
387,278
เจ้าหนี อืนกิจการทีเกียวข้องกัน (ดูหมายเหตุขอ้ 29)
28,959
12,405
เจ้าหนี อืนบริ ษทั อืน
41,188
18,856
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
50,452
102,507
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
558,377
362,898
รวม
1,368,376 1,343,255
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
31,202
15,247
15,236
8,285
91,845
57,235
138,283
80,767

20. ส่ วนของหนีสินระยะยาวทีถึงกําหนดชําระภายในหนึ งปี
ส่ วนของหนีสิ นระยะยาวทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี ณ วันที 31 มีนาคม ประกอบด้วย
งบการเงินรวม
2560
2559

เจ้าหนี การค้าจากการปรับโครงสร้างหนี
ของบริ ษทั ย่อย
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
(ดูหมายเหตุขอ้ 18.2)
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากกิจการทีเกียวข้องกัน
(ดูหมายเหตุขอ้ 29)
รวม

6,327

หน่ วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

6,327

-

-

-

200,000

-

200,000

270,596
276,923

206,327

270,596
270,596

200,000

ณ วันที 31 มีนาคม 2555 เจ้าหนีการค้าดังกล่าวเป็ นหนีของบริ ษทั เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
ตามแผนฟื นฟูกิจการทีได้รับอนุมตั ิจากทีประชุ มเจ้าหนีเมือวันที 8 กรกฎาคม 2545 และได้รับความเห็นชอบ
จากศาลล้มละลายกลางเมือวันที 19 กรกฎาคม 2545 เจ้าหนี ดังกล่าวจะได้รับชําระหนี เงินต้นครบทังจํานวน
ภายใน 10 ปี โดยมีเงือนไขทีบริ ษทั สามารถจะเลือกชําระได้ตงแต่
ั ปีที 5 ถึงปี ที 10 นับจากวันที 29 พฤศจิกายน
2545 หนี ดังกล่าวคําประกันโดยบริ ษ ทั เหล็ กสยาม (2001) จํากัด และบริ ษทั เหล็กก่ อสร้ างสยาม จํากัด
โดยไม่มีค่าธรรมเนี ยม
ณ วันที 31 มีนาคม 2560 และ 2559 บริ ษทั อยู่ในกระบวนการติดต่ อเจ้าหนีดังกล่าวดังนันจึงจัดประเภท
เป็ นหนีสิ นหมุนเวียนแสดงรวมในส่ วนของหนี สิ นระยะยาวทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี
21. กองทุนสํ ารองเลียงชีพ
ผลประโยชน์ ข องพนักงานตามแผนการจ่ ายเงินสมทบประกอบด้วย กองทุ นสํ า รองเลียงชี พสํา หรั บ
พนักงานของกลุ่มบริ ษทั บนพืนฐานความสมัครใจของพนักงานในการเป็ นสมาชิกของกองทุน โดยพนักงาน
จ่ายเงินสะสมในอัตราร้อยละ 2 ถึงร้ อยละ 15 ของเงิ นเดือนทุก เดือ นและกลุ่ มบริ ษทั จ่ายสมทบในอัตรา
ร้ อยละ 3 ถึงร้ อยละ 10 ของเงิ นเดื อนของพนักงานทุ กเดือน กองทุนสํ ารองเลียงชี พนี ได้จดทะเบี ยนเป็ น
กองทุนสํารองเลียงชีพตามข้อกําหนดของกระทรวงการคลังและจัดการกองทุนโดยผูจ้ ดั การกองทุ นที
ได้รับอนุญาต
สํา หรั บปี สิ นสุ ดวันที 31 มี น าคม 2560 และ 2559 เงิ น สมทบของกลุ่ มบริ ษ ทั ซึ งบัน ทึ ก เป็ นค่า ใช้จ่า ย
ในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืนรวมมีจาํ นวน 42.24 ล้านบาทและ 40.97 ล้านบาท ตามลําดับ
สําหรับงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืนเฉพาะกิ จการมีจาํ นวน 13.49 ล้านบาท และ 13.08
ล้านบาท ตามลําดับ
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22. ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน
ณ วันที 31 มีนาคม 2560 และ 2559 กลุ่มบริ ษทั บันทึกประมาณการหนี สิ นภาระผู กพันผลประโยชน์พนักงาน
เป็ นจํานวน 191 ล้านบาท และ 171 ล้านบาท ตามลําดับ ประมาณการหนีสิ นดังกล่าว คํานวณโดยใช้วธิ ี คิดลด
แต่ละหน่วยทีประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method)
สมมติฐานหลักทีใช้ในการวัดมูลค่าตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยมีดงั นี
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
2560
2559
2.30 - 2.54 3.02 - 3.33
2.38
3.02
4.95
5.05
4.95
5.05
0 - 27.00
0 - 27.00
0 - 23.00
0 - 27.00
55 - 60
55 - 60
55 - 60
55 - 60
TMO 2008* TMO 2008* TMO 2008* TMO 2008*

อัตราคิดลด (ร้อยละ)
อัตราเงินเดือนถัวเฉลียที คาดว่าจะเพิ มขึน (ร้อยละ)
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน (ร้อยละ)
อายุเกษี ยณของพนักงาน (ปี )
อัตรามรณะ

* อ้างอิงตามตารางมรณะไทย 2551 ประเภทสามัญ (TMO 2008 : Thai Mortality Ordinary Tables of 2008)

ต้นทุนผลประโยชน์รับรู ้ในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืนสํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 มี นาคม
มีดงั นี
งบการเงินรวม
2560
2559
ต้นทุนบริ การปั จจุบนั
ต้นทุนดอกเบีย
ผล (กําไร) ขาดทุนตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยสุทธิ
รับรู ้ระหว่างปี
รวม
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หน่ วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

22,275
4,216

22,106
4,936

6,077
1,176

7,147
1,443

4,546
31,037

27,042

(780)
6,473

8,590

ประมาณการภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที 31 มีนาคม และความเคลือนไหวของมูลค่าปั จจุบนั
ของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ทีกําหนดไว้สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 มีนาคม ดังนี
หน่ วย : พันบาท
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

มูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันทีไม่ไ ด้จัดให้มกี องทุน

2560
191,419

2559
171,269

2560
56,401

2559
50,304

ประมาณการหนี สิ นภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานต้นปี

171,269

157,881

50,304

47,850

22,275

22,107

6,077

7,147

4,216

4,936

1,176

1,443

(11,572)

-

(2,895)

-

3,742

-

(734)

-

12,376

-

2,849

-

จ่ายเงินผลประโยชน์พนักงานระหว่างปี

(10,887)

(13,655)

(376)

(6,136)

ประมาณการหนี สิ นภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานปลายปี

191,419

171,269

56,401

50,304

ต้นทุ นบริ การปัจจุบนั
ต้นทุ นดอกเบีย
ผล (กําไร) ขาดทุ นตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยรั บรู้ ระหว่างปี
จากการเปลียนแปลงสมมติฐานด้านประสบการณ์ทาํ งาน
จากการเปลียนแปลงสมมติฐานด้านประชากรศาสตร์
จากการเปลียนแปลงสมมติฐานทางการเงิน

ข้อสมมติทีสําคัญในการกําหนดภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
ประกอบด้วย อัตราคิดลด และอัตราการเพิ มขึนของเงิ นเดือน การวิเคราะห์ความอ่อ นไหวได้พิจารณา
จากการเปลียนแปลงในแต่ละข้อสมมติในการประมาณการตามหลัก คณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที เกี ยวข้อง
ทีอาจเป็ นไปได้อย่างสมเหตุสมผล ณ วันสิ นรอบระยะเวลารายงาน ในขณะทีข้อสมมติอืนคงที ผลกระทบ
เพิ มขึน (ลดลง) ต่อมูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที 31 มีนาคม มีดงั นี
งบการเงินรวม

หน่ วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560

2559

2560

2559

อัตราคิดลด
อัตราคิดลด - ลดลงร้อยละ 1
อัตราคิดลด - เพิ มขึนร้อยละ 1

23,280
(19,859)

20,076
(17,205)

6,116
(5,265)

5,645
(4,870)

อัตราการเพิ มขึนของเงินเดือน
อัตราการเพิ มขึนของเงินเดือน - ลดลงร้อยละ 1
อัตราการเพิ มขึนของเงินเดือน - เพิ มขึนร้อยละ 1

(18,975)
21,817

(16,620)
19,036

(5,161)
5,871

(4,808)
5,463

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวข้างต้นอาจไม่ได้แสดงถึงการเปลียนแปลงทีเกิดขึนจริ งในภาระผูกพันผลประโยชน์
ของพนักงาน เนืองจากเป็ นการยากทีการเปลียนแปลงข้อสมมติต่างๆ จะเกิดขึนแยกต่ างหากจากข้อสมมติ อืน
ซึงอาจมีค วามสัมพันธ์ กนั
- 46 -

23. ทุนสํ ารองตามกฎหมาย
ตามบทบัญญัติแ ห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยที เป็ นบริ ษทั
มหาชนจํากัดจะต้องจัดสรรทุนสํ ารอง (“ทุนสํ ารองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้ อ ยละ 5 ของกําไรสุ ทธิ
ประจําปี หลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองดังกล่าวมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10
ของทุนจดทะเบียน ทุนสํารองนีจะนํามาจัดสรรปั นผลไม่ได้
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ทุกคราวทีจ่ายเงินปั นผล บริ ษทั ย่อยทีเป็ นบริ ษทั จํากัดจะต้องจัดสรรเงิ น
ไว้เป็ นทุนสํารองอย่างน้อยหนึ งในยีสิ บส่ วนของจํานวนผลกําไรซึ งบริ ษทั ย่อยได้รับจากกิ จการของบริ ษทั นัน
จนกว่าทุนสํารองนันจะมีจาํ นวนถึงหนึงในสิ บของจํานวนทุนของบริ ษทั ย่อย ทุนสํารองนี จะนํามาจัดสรร
ปันผลไม่ได้
24. การจัดการส่ วนทุน
วัตถุประสงค์ในการบริ หารทุนของกลุ่มบริ ษทั เป็ นไปเพือการดํารงไว้ซึงความสามารถในการดําเนิ นงาน
อย่างต่อเนืองของกลุ่มบริ ษทั เพือสร้ างผลตอบแทนต่อผูถ้ ือหุน้ และเป็ นประโยชน์ต่อผูท้ ีมีส่วนได้เสี ยอืนๆ
ฝ่ ายบริ หารได้มีการกําหนดกลยุทธ์ต่างๆ เพือสนับสนุนการดําเนินธุ รกิจของกลุ่มบริ ษทั ให้มีประสิทธิ ภาพ
มากขึน รวมทังการกําหนดนโยบายจ่ายเงินปั นผลและการบริ หารเงินทุนเพือการดํารงไว้ซึ งโครงสร้ างของทุน
และต้นทุนทางการเงินของทุนทีเหมาะสม
25. รายได้ อืน
รายได้อืนสําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 มีนาคม ประกอบด้วย
งบการเงินรวม
2560
2559
15,685
15,080
52,560
4,151
3,700
6,683
34,689
26,664
33,436
53,183
139,465

กําไรจากอัตราแลกเปลียน - สุทธิ
เงินปั นผลรับจากบริ ษทั ย่อย (ดูหมายเหตุขอ้ 29)
เงินปั นผลรับจากเงินลงทุนระยะยาวอืน
ดอกเบี ยรับ
เงินชดเชยความเสี ยหายจากบริ ษทั ประกันภัย
อืนๆ
รวม
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หน่ วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
2,146
539,499
276,999
58,498
49,007
6,264
749
606,407
326,755

26. ค่ าใช้ จ่ายอืน
ค่าใช้จ่ายอืนสําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 มีนาคม ประกอบด้วย
งบการเงินรวม
2560
2559
ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ
(ดูหมายเหตุขอ้ 9)
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเครื องจักรและอุปกรณ์
(ดูหมายเหตุขอ้ 13)
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลียน - สุทธิ
รวม

62,886

-

474,211
537,097

-

หน่ วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
-

31

31

1,514
1,514

27. ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ
ค่าใช้จ่ายตามลักษณะทีมีสาระสําคัญสําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 มีนาคม มีดงั ต่อไปนี
หน่ วย : พันบาท
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560

2559

2560

2559

(966,610)

667,006

-

-

ค่าวัตถุดิบและวัสดุสิ นเปลืองใช้ไป

13,394,975

10,196,164

-

-

ค่าวัสดุและของใช้สิ นเปลืองใช้ไป

571,522

558,302

-

-

ค่าเชือเพลิง

619,254

591,872

-

-

ค่าเสือมราคา ค่าตัดจําหน่ ายและค่าตัดจําหน่ ายลูกกลิ ง

533,949

522,865

27,867

27,114

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พ นักงาน

926,224

828,032

265,832

236,182

1,963,338

1,789,639

1,020

1,046

ค่าซ่อมแซมและบํารุ งรักษา

609,492

547,521

238

271

ค่าจ้างแรงงานภายนอก

197,876

186,489

-

-

ค่าขนส่งและค่าใช้จ่ายในการขาย

230,943

159,744

-

-

49,882

47,459

86

70

8,359

14,689

1,560

2,200

44,835

49,632

27,702

27,263

117,352

2,322

-

-

474,211

-

การเปลียนแปลงในสิ นค้าสําเร็ จรูปและงานระหว่างทํา

ค่าสาธารณู ปโภค

ค่าธรรมเนี ยมธนาคาร
ค่าธรรมเนี ยมซื อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
ค่าเช่า
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ
และมูลค่าสินค้าเสื อมคุณภาพ
ขาดทุนจากการด้อยค่าเครื องจักรและอุปกรณ์ลา้ สมัย
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31

-

28. กําไรต่ อหุ้น
กําไรต่อหุน้ สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 มีนาคม มีรายละเอียดดังนี
งบการเงินรวม
2560
2559

หน่ วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

กําไรต่ อหุ้นขันพืนฐาน
กําไรสําหรับปี
213,750
154,189
527,724
54,175
ขาดทุนสุทธิส่วนทีเป็ นของส่วนได้เสี ย
ทีไม่มีอาํ นาจควบคุม
727
34
กําไรสุ ทธิ ส่วนที เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
214,477
154,223
527,724
54,175
จํานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลียถ่วงนําหนัก หุ้น 8,421,540,848 8,421,540,848 8,421,540,848 8,421,540,848
กําไรต่ อหุ้นขันพืนฐาน
บาท
0.03
0.02
0.06
0.01

29. รายการกับกิจการทีเกียวข้ องกันและยอดคงเหลือ
กิจการทีเกี ยวข้องกัน ได้แก่ บุคคลหรื อกิ จการต่างๆ ทีมีความเกียวข้องกับกลุ่มบริ ษทั โดยการมี ผูถ้ ื อหุ ้นร่ วมกัน
หรื อมีกรรมการร่ วมกัน รายการกับกิ จการทีเกียวข้องกันได้กําหนดขึนโดยใช้ราคาตลาดหรื อราคาทีตกลงกัน
ตามสัญญาหากไม่มีราคาตลาดรองรับ
นโยบายการกําหนดราคาสําหรับแต่ละรายการอธิ บายได้ดงั นี
นโยบายการกําหนดราคา
ราคาตลาด
ราคาตลาด
อัตราตามสัญญา
อัตราตามสัญญา
อัตราตามสัญญา
อัตราตามสัญญา

ขาย
ซือ
รายได้ค่าบริ การจัดการ
ค่าบริ การจ่าย
ดอกเบียรับ
ดอกเบียจ่าย
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รายชือกิจการทีเกี ยวข้อ งกันทีสําคัญ ณ วันที 31 มีนาคม 2560 มีดงั นี
ประเภท
บริษทั
บริ ษทั ใหญ่ในลําดับสูงสุ ด Tata Steel Limited

ผลิตเหล็ก

ลักษณะความสั มพันธ์
บริ ษทั ใหญ่ในลําดับสูงสุ ด

ผูถ้ ือหุ ้นใหญ่

T S Global Holdings Pte. Ltd.

การลงทุน

ผูถ้ ือหุ ้นใหญ่

บริ ษทั ย่อย

บริ ษทั เหล็กสยาม (2001) จํากัด

กิจการอืน

ประเภทธุรกิจ

ผลิตเหล็กลวด
ผูถ้ ือหุ ้นและกรรมการร่ วมกัน
และเหล็กรู ปพรรณขนาดเล็ก
บริ ษทั เหล็กก่อสร้างสยาม จํากัด
ผลิตเหล็กเส้น
ผูถ้ ือหุ ้นและกรรมการร่ วมกัน
บริ ษทั เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) ผลิต รับจ้างผลิต จําหน่าย
ผูถ้ ือหุ ้นและกรรมการร่ วมกัน
และซือมาขายไปสินค้าเหล็กเส้น
เหล็กลวดและเหล็กรูปพรรณขนาดเล็ก
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 ือหุ ้นกลุ่มเดียวกัน
ผูถ้ ือหุ ้นกลุ่มเดียวกัน
ผูถ้ ือหุ ้นกลุ่มเดียวกัน
ผูถ้ ือหุ ้นกลุ่มเดียวกัน
ผูถ้ ือหุ ้นกลุ่มเดียวกัน

Tata Refractories Ltd.
NatSteel Holdings Pte. Ltd.
Tata Steel UK Ltd.
Tata International Singapore Pte. Ltd.
Tata Steel IJmuiden BV
บริ ษทั ทาทา คอนซัลแทนซี เซอร์วสิ เซส
(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
Tata South East Asia (Cambodia) Ltd.
Natsteel (Xiamen) Ltd.

ผลิตวัสดุทนไฟ
ผลิตเหล็ก
ผลิตเหล็ก
ซื อมาขายไป
ผลิตเหล็ก

ผูถ้ ือหุ ้นกลุ่มเดียวกัน
ผูถ้ ือหุ ้นกลุ่มเดียวกัน
ผูถ้ ือหุ ้นกลุ่มเดียวกัน
ผูถ้ ือหุ ้นกลุ่มเดียวกัน
ผูถ้ ือหุ ้นกลุ่มเดียวกัน

บริ การด้านซอฟต์แวร์
บริ การด้านซอฟต์แวร์
บริ การด้านการอบรม
การลงทุนและให้บริ การด้านทีปรึ กษา
บริ การจัดซื อจัดจ้าง
ขนส่ ง
ค้าขายและบริ การจัดซือจัดจ้าง
รี ไซเคิลเศษเหล็ก
ซื อมาขายไป
ขนส่ ง
ผลิตเหล็ก
ผลิตเหล็ก
ผลิตลวดเหล็กเคลือบสังกะสี
ซื อมาขายไป
แปรรู ปและจัดจําหน่ ายเหล็ก
งานโครงการโครงสร้างพืนฐาน
ซื อมาขายไป
ผลิตเหล็ก

ผูถ้ ือหุ ้นกลุ่มเดียวกัน
ผูถ้ ือหุ ้นกลุ่มเดียวกัน
ผูถ้ ือหุ ้นกลุ่มเดียวกัน
ผูถ้ ือหุ ้นกลุ่มเดียวกัน
ผูถ้ ือหุ ้นกลุ่มเดียวกัน
ผูถ้ ือหุ ้นกลุ่มเดียวกัน
ผูถ้ ือหุ ้นกลุ่มเดียวกัน
ถือหุน้ โดยอ้อมผ่านบริ ษทั ย่อย
ผูถ้ ือหุ ้นกลุ่มเดียวกัน
ผูถ้ ือหุ ้นกลุ่มเดียวกัน
ผูถ้ ือหุ ้นกลุ่มเดียวกัน
ผูถ้ ือหุ ้นกลุ่มเดียวกัน
ผูถ้ ือหุ ้นกลุ่มเดียวกัน
ผูถ้ ือหุ ้นกลุ่มเดียวกัน
ผูถ้ ือหุ ้นกลุ่มเดียวกัน
ผูถ้ ือหุ ้นกลุ่มเดียวกัน
ผูถ้ ือหุ ้นกลุ่มเดียวกัน
ผูถ้ ือหุ ้นกลุ่มเดียวกัน
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ยอดคงเหลือกับกิ จการทีเกียวข้องกัน ณ วันที 31 มีนาคม ประกอบด้วย
หน่ วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

งบการเงินรวม
2560
2559
ลูกหนีการค้ากิจการทีเกียวข้องกัน
Tata Steel Limited
บริ ษทั สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม จํากัด
บริ ษทั ที เอส เอ็น ไวร์ จํากัด
รวม

196,224
33,585
7,036
236,845

170,752
4,616
175,368

-

-

ลูกหนีการค้าจากกิจการทีเกี ยวข้องกันแยกตามอายุหนีทีค้างชําระ ณ วันที 31 มีนาคม ได้ดงั นี
งบการเงินรวม
2560
2559
219,207
175,368
17,638
236,845
175,368

ภายในวันทีครบกําหนดชําระ
ไม่เกิน 3 เดือน
รวม
ลูกหนีอืนกิจการทีเกียวข้องกัน
Tata Steel Limited
บริ ษทั เหล็กสยาม (2001) จํากัด
บริ ษทั เหล็กก่อสร้างสยาม จํากัด
บริ ษทั เอ็น.ที .เอส. สตีลกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
Tata Sons Limited
บริ ษทั สยาม สตีล มิลล์ เซอร์ วิสเซส จํากัด
รวม

16
-

137
601
754

เงินให้ ก้ ยู มื ระยะสั นแก่กิจการทีเกียวข้ องกัน(1)
บริ ษทั เอ็น.ที .เอส. สตีลกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
(1)

16

-

129
805
950

-

หน่ วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
-

16
21,327
43,493
51,949
137
116,922

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

2,719,634

1,965,744

เงินให้กยู ้ มื ระยะสันแก่กจิ การทีเกียวข้องกันเป็ นเงินให้กยู ้ มื ประเภทไม่มีหลักทรั พ ย์ค าํ ประกัน ซึงไม่ระบุวนั ครบกาํ หนด
โดยมีอัตราดอกเบี ย ณ วันที 31 มีนาคม 2559 เป็ นร้อยละ 1 - 5.5 ต่อปี ตังแต่วนั ที 1 เมษายน 2559 บริ ษทั ได้ปรั บอัตรา
ดอกเบียดังกล่าวเป็ นร้อยละ 2 - 5.5 ต่อปี
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รายการเคลือนไหวระหว่างปี สําหรับเงินให้กยู้ ืมระยะสันแก่ กิจการทีเกียวข้องกันมีดงั นี
หน่ วย : พันบาท
งบการเงินรวม
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
1,612,507
353,237
1,965,744
753,890
2,719,634

ณ วันที 31 มีนาคม 2558
เพิ มขึน
ณ วันที 31 มีนาคม 2559
เพิ มขึน
ณ วันที 31 มีนาคม 2560

งบการเงินรวม
2560
2559
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะยาวแก่ กิจการทีเกียวข้องกัน
ทีกําหนดชําระภายในหนึงปี
บริ ษทั เอ็น.ที .เอส. สตีลกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
(อัตราดอกเบียร้อยละ MLR-2.00 ต่อปี )

-

-

หน่ วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

-

200,000

เงิ นให้กู้ยืมระยะยาวแก่ กิจการทีเกี ยวข้อ งกันเป็ นเงิ นให้กู้ยืมทีไม่มี หลักทรั พย์ประกันตามสัญญาลงวัน ที
9 พฤศจิกายน 2550 ในเดือนพฤศจิกายน 2554 บริ ษทั ได้ทาํ ข้อตกลงเพิมเติมแนบท้ายสัญญาเงินให้กู้ยืมระยะยาว
แก่ กิจการทีเกี ยวข้องกันเพือขยายระยะเวลาครบกําหนดการจ่ายชําระงวดแรกเป็ นวันที 30 พฤศจิกายน
2555 และจะครบกําหนดชําระงวดสุ ดท้ายวันที 31 สิ งหาคม 2559 โดยมีอตั ราดอกเบียร้ อยละ MLR-2.00
ต่อปี
ในระหว่างปี สิ นสุ ดวันที 31 มีนาคม 2560 และ 2559 บริ ษทั ไม่มีเงินให้กยู้ ืมระยะยาวแก่กิจการทีเกี ยวข้องกัน
เพิ มขึนและบริ ษทั ได้รับชําระเงินให้กู้ยมื ระยะยาวดังกล่าวจากกิ จการทีเกียวข้องกันเป็ นจํานวน 200 ล้านบาท
และ 865 ล้านบาท ตามลําดับ เมือวันที 31 สิ งหาคม 2559 กิจการทีเกี ยวข้องกันชําระคื นเงิ นกู้ยืมระยะยาว
ดังกล่าวครบทังจํานวนแล้ว
หน่ วย : พันบาท
งบการเงินรวม
2560
2559
สิ นทรัพย์ไม่ หมุนเวียนอืน
T S Global Holdings Pte. Ltd.(2)
(2)

71,220

71,220

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
71,220

71,220

บริ ษทั ได้จ่ายเงินล่วงหน้าสําหรั บการใช้เครื องหมายการค้าให้ Tata Sons Limited จํานวนรวมประมาณ 71.22 ล้านบาท
ในปี 2551 โดยในระหว่างปี 2557 ได้มีการเปลียนตัวลูกหนีจาก Tata Sons Limited เป็ น T S Global Holdings Pte. Ltd.
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หน่ วย : พันบาท
งบการเงินรวม
2560
2559
เจ้ าหนีการค้ ากิจการทีเกียวข้องกัน
Tata Steel Limited
NatSteel Recycling Pte. Ltd.
Tata International Metals Trading Asia Ltd.
Tata International Singapore Pte. Ltd.
บริ ษทั สยาม สตีล มิลล์ เซอร์ วิสเซส จํากัด
รวม

2,493
17,198
19,691

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

เจ้ าหนีอืนกิจการทีเกียวข้องกัน
Tata Steel Limited
บริ ษทั เหล็กสยาม (2001) จํากัด
บริ ษทั เหล็กก่อสร้างสยาม จํากัด
บริ ษทั เอ็น.ที .เอส. สตีลกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
Tata Sons Limited
บริ ษทั สยาม สตีล มิลล์ เซอร์ วิสเซส จํากัด
Tata South East Asia (Cambodia) Ltd.
รวม

3,978
23,361
950
670
28,959

326
11,773
306
12,405

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
3,978
627
2,552
14
23,361
670
31,202

เงินรับล่วงหน้ าจากลูกค้า
บริ ษทั สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม จํากัด

-

46,100

เงินกู้ยมื ระยะสันจากกิจการทีเกียวข้องกัน
T S Global Holdings Pte. Ltd.
(อัตราดอกเบี ยร้อยละ LIBOR + 2.5 ต่อปี )
บริ ษทั เหล็กสยาม (2001) จํากัด(3)
บริ ษทั เหล็กก่อสร้างสยาม จํากัด(3)
รวม

-

201,822
398,963
1,589,835
201,822 1,988,798

(3)

-

326
825
2,206
117
11,773
15,247
-

201,822
532,352
1,519,414
2,253,588

เงินกูย้ มื ระยะสันจากกิจการทีเกียวข้องกันเป็ นเงิ นกูย้ ืมที ไม่มีห ลักทรัพ ย์คาประกั
ํ
นซึ งไม่ระบุวนั ครบกําหนดโดยมีอัตรา
ดอกเบีย ณ วันที 31 มีนาคม 2559 เป็ นร้อยละ 1.5 ต่อปี ตังแต่วนั ที 1 เมษายน 2559 บริ ษทั ได้ปรั บอัตราดอกเบียดังกล่ าว
เป็ นร้อยละ 1.5 - 2.0 ต่อปี
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งบการเงินรวม
2560
2559
ส่ วนของเงินกู้ยมื ระยะยาวจากกิจการทีเกียวข้องกัน
ทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี
T S Global Holdings Pte. Ltd.
เงินกู้ยมื ระยะยาวจากกิจการทีเกียวข้ องกัน
T S Global Holdings Pte. Ltd.

หน่ วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

270,596

-

270,596

-

-

270,596

-

270,596

บริ ษัทได้ขอเลื อนระยะเวลาการชําระหนี จากกิ จการที เกี ยวข้องกั น จากเดิ มที ถึ งกํ าหนดชําระในวันที
31 สิ งหาคม 2559 เป็ นวันที 31 ธันวาคม 2560 และได้รับจดหมายยืนยันจากกิจการที เกี ยวข้องกันแห่ งนันแล้ว
เงินกู้ยมื ระยะยาวจากกิจการทีเกียวข้องกันเป็ นเงินกูย้ ืมทีไม่มีดอกเบีย
รายการสําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 มีนาคม กับกิจการทีเกียวข้องกันทีมีสาระสําคัญสรุ ปได้ดงั นี
งบการเงินรวม
2560
2559
รายได้
ขาย
Tata Steel Limited
บริ ษทั สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม จํากัด
บริ ษทั ที เอส เอ็น ไวร์ จํากัด
รวม

(4)

หน่ วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

450,145
472,033
104,967
1,027,145

666,183
464,640
36,154
1,166,977

-

-

ดอกเบียรับ
บริ ษทั เอ็น.ที .เอส. สตีลกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)

-

-

54,547

45,636

รายได้ค่าบริ การจัดการ(4)
บริ ษทั เหล็กสยาม (2001) จํากัด
บริ ษทั เหล็กก่อสร้างสยาม จํากัด
บริ ษทั เอ็น.ที .เอส. สตีลกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
รวม

-

-

94,640
184,320
192,160
471,120

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

ในปี 2553 บริ ษทั ใหญ่ ทาํ สั ญญาเรี ยกเก็บค่าบริ การจัด การโดยคํานวณจากอัตราร้ อ ยละ 2 ของยอดขายสุ ทธิ ประจํา ปี
ในกรณี ทีบริ ษทั ย่อยมีผลขาดทุนซึงไม่รวมค่าบริ การจัดการ บริ ษทั ใหญ่เรี ยกเก็บค่าบริ การจัดการดังกล่าวในอัตราไม่เกิน
1 ล้านบาทต่อเดือน สัญญาดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตงแต่
ั วนั ที 1 เมษายน 2553 ต่อมาในปี 2559 บริ ษทั ใหญ่ได้ทําสัญญา
เรี ยกเก็บค่าบริ การจัดการใหม่ โดยเรี ยกเก็บตามอัตราทีกําหนดในสัญ ญาซึ งคํานวณโดยวิธีราคาทุนบวกกําไร สัญญา
ดังกล่าวมีผลบังคับตังแต่วันที 1 เมษายน 2559 เป็ นต้นไป
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งบการเงินรวม
2560
2559
เงินปั นผลรับ
บริ ษทั เหล็กสยาม (2001) จํากัด
บริ ษทั เหล็กก่อสร้างสยาม จํากัด
บริ ษทั สยาม สตีล มิลล์ เซอร์ วิสเซส จํากัด
รวม

-

รายได้อืนๆ
บริ ษทั สยาม สตีล มิลล์ เซอร์ วิสเซส จํากัด

8,319

ค่ าใช้จ่าย
ซื อ
Tata Steel Limited
NatSteel Recycling Pte. Ltd.
Tata International Metals Trading Asia Ltd.
Tata International Singapore Pte. Ltd.
บริ ษทั สยาม สตีล มิลล์ เซอร์ วิสเซส จํากัด
Tata International Limited
รวม

หน่ วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

52,560
52,560

101,999
437,500
539,499

101,999
175,000
276,999

8,059

-

-

6,530
235,384
239
950,531 1,917,153
16,378
24,243
187,381 182,971
4,677
22,790
1,400,881 2,147,396

-

-

ซื อสิ นทรัพย์
Tata Steel Limited
Natsteel (Xiamen) Ltd.
รวม

5,449
2,317
7,766

720

5,449
5,449

ดอกเบียจ่าย
T S Global Holdings Pte. Ltd.
บริ ษทั เหล็กสยาม (2001) จํากัด
บริ ษทั เหล็กก่อสร้างสยาม จํากัด
รวม

1,520
1,520

6,880
6,880

1,520
8,079
28,390
37,989
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720

720
720

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

หน่ วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

งบการเงินรวม
2560
2559
ค่าใช้จ่ายอืน
บริ ษทั สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม จํากัด
NatSteel Holdings Pte. Ltd.
Tata Sons Limited
Mjunction Services Limited
บริ ษทั สยาม สตีล มิลล์ เซอร์ วิสเซส จํากัด
Tata South East Asia (Cambodia) Ltd.
รวม

42
22
890
58
8,541
3,448
13,001

240
60
754
489
9,000
10,543

3,448
4,343

ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารสําคัญ
ผลประโยชน์ระยะสันของพนักงาน
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

62,474
16,433
78,907

56,095
14,046
70,141

62,474
16,433
78,907

5

-

-

20
754

890
-

774

56,095
14,046
70,141

30. สิ ทธิประโยชน์ จากการส่ งเสริมการลงทุน
บริ ษทั ย่อยได้รบั สิ ทธิ ประโยชน์จากการส่ งเสริ มการลงทุนตามพระราชบัญญัตสิ ่ งเสริ 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
ทีได้ รับการส่ งเสริม

การยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคลสําหรับ

ผลิตเหล็กลวด
ผลิตนําเหล็ก เหล็กถลุง
และเหล็กขันกลาง
ผลิตเหล็กรู ปพรรณ
และเหล็กลวด

เมษายน 2549 - เมษายน 2557
พฤศจิกายน 2552 - พฤศจิกายน 2560
ธันวาคม 2558 - พฤศจิกายน 2561

ในฐานะที เป็ นกิ จการที ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุน บริ ษ ัทย่อ ยต้องปฏิ บ ัติตามเงือนไขและข้อจํากัด
ทีกําหนดไว้ในบัตรส่ งเสริ มการลงทุน
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31. รายได้ทีได้ รับการส่ งเสริ มการลงทุน
ตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุ นที ป. 14/2541 ลงวันที 30 ธันวาคม 2541 เรื อง
กําหนดวิธีการรายงานรายได้สําหรับผูไ้ ด้รับการส่ งเสริ ม กําหนดให้บริ ษทั แสดงยอดรายได้จากการจําหน่าย
ในประเทศและต่างประเทศแยกจากกัน พร้ อมทังแยกเป็ นส่ วนทีได้รับการส่ งเสริ มและไม่ได้รับการส่ งเสริ ม
รายการดังกล่าวมีดงั นี (งบการเงินเฉพาะกิ จการ : ไม่มีรายการทีได้รับการส่ งเสริ มการลงทุน)
หน่ วย : ล้ านบาท
งบการเงินรวม
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 มีนาคม 2560
ส่ วนทีได้ รับ ส่ วนทีไม่ ได้รับ
รวม
การส่ งเสริม การส่ งเสริม
รายได้
รายได้จากการขายในประเทศ
รายได้จากการขายส่ งออก
รวมรายได้จากการขาย
รายได้อืน
รวมรายได้

-

18,393
1,308
19,701
53
19,754

18,393
1,308
19,701
53
19,754

หน่ วย : ล้ านบาท
งบการเงินรวม
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 มีนาคม 2559
ส่ วนทีได้ รับ ส่ วนทีไม่ ได้รับ
รวม
การส่ งเสริม การส่ งเสริม
รายได้
รายได้จากการขายในประเทศ
รายได้จากการขายส่ งออก
รวมรายได้จากการขาย
รายได้อืน
รวมรายได้

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

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

32. เครืองมือทางการเงิน
ความเสี ยงด้ านสิ นเชือ
ความเสี ยงด้า นสิ นเชื อเกิ ดจากความเป็ นไปได้ทีลูก ค้าไม่สามารถชําระภาระผู กพันให้ก ับกลุ่ มบริ ษ ทั
ได้ตามสัญ ญา ซึ งทํา ให้เ กิ ด ความเสี ย หายทางการเงิ น กลุ ่ มบริ ษ ทั ได้มีนโยบายป้ องกันความเสี ยงนี
โดยพิจารณาการให้สินเชือกับลูกค้า กําหนดวงเงินสิ นเชือ ตรวจสอบวงเงินประกัน ขอการคํา ประกัน จาก
ธนาคาร และหรื อ การคําประกันโดยบุ คคล กําหนดระยะเวลาการให้ สินเชื อ มีระบบงานการควบคุมการให้
สิ นเชือ และมีการติดตามการรับชําระเงิน ความเสี ยงด้านสิ นเชือเท่ากับมูลค่ ายุติธรรมของลูกหนี การค้าและ
ลูกหนีอืนซึงแสดงตามงบแสดงฐานะการเงินหลังจากหักค่าเผือหนีสงสัยจะสู ญทีประมาณโดยฝ่ ายบริ หาร
ความเสี ยงจากอัตราดอกเบียและความเสี ยงจากอัตราแลกเปลียน
ความเสี ยงจากอัตราดอกเบียเกิดขึนจากกลุ่มบริ ษทั มีเงินให้กยู้ ืมและเงินกู้ยมื ทีมีอตั ราดอกเบียลอยตัว
ความเสี ยงจากอัต ราแลกเปลี ยนเงิ น ตราต่างประเทศเกิ ดขึ นจากความผัน ผวนของอัตราแลกเปลี ยน
เงินตราต่างประเทศ ทังนีกลุ่มบริ ษทั ไม่มีนโยบายทีจะทําธุ รกรรมตราสารทางการเงินทีเป็ นตราสารอนุพนั ธ์
เพือการเก็งกําไรหรื อการค้า
นอกจากนีในการบริ หารความเสี ยงทีอาจเกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ
กลุ่ มบริ ษทั ได้ทาํ สัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพือป้ องกันความเสี ยงในหนี สิ นตามทีเปิ ดเผย
ในหมายเหตุขอ้ 33
ความเสี ยงด้ านสภาพคล่ อง
กลุ่ มบริ ษทั ควบคุมความเสี ยงด้านสภาพคล่อ งโดยรักษาระดับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสดให้
เพียงพอโดยฝ่ ายจัดการเพือสนับสนุนการดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั และลดความเสี ยงทีเกิดจากผลกระทบ
ของความผันผวนในกระแสเงินสด
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33. สั ญญาซือขายเงินตราต่ างประเทศล่ วงหน้ า
กลุ่มบริ ษทั ได้ทาํ สัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพือป้ องกันความเสี ยงด้านสิ นทรัพย์และหนีสิ น
เกี ยวกับอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศซึ งสัมพันธ์กบั ลูกหนี การค้าและเจ้าหนี การค้าในสกุ ลเงินตรา
ต่างประเทศของกลุ่มบริ ษทั กลุ่มบริ ษทั ไม่ได้ทาํ สัญญาเครื องมือทางการเงินเพือเก็งกําไรหรื อเพือการค้า
สัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการมีดงั นี

สกุลเงิน

จํานวนเงินตาม
สัญญา

อัตราแลกเปลียน
ล่วงหน้ าตามสั ญญา
(บาทต่ อสกุลเงิน)

งบการเงินรวม
ณ วันที 31 มีนาคม 2560
วันครบกําหนด

มูลค่าตาม
สั ญญา
(พันบาท)

มูลค่ายุติธรรม
กําไร (ขาดทุน)
(พันบาท)

สั ญญาซือเงินตราต่ างประเทศ
ดอลลาร์ สหรัฐ
1,010,000
ดอลลาร์ สหรัฐ
4,298,109

34.46
34.55 - 36.08

30 พฤษภาคม - 15 กันยายน 2560
28 เมษายน - 15 สิ งหาคม 2560

34,803
149,858

9
(1,761)

สั ญญาขายเงินตราต่ างประเทศ
ดอลลาร์ สหรัฐ
2,000,000
ดอลลาร์ สหรัฐ
2,000,000

35.14
34.42

15 พฤษภาคม 2560
17 กรกฎาคม 2560

70,280
68,838

1,353
(102)

สกุลเงิน

จํานวนเงินตาม
สัญญา

อัตราแลกเปลียน
ล่วงหน้ าตามสั ญญา
(บาทต่ อสกุลเงิน)

งบการเงินรวม
ณ วันที 31 มีนาคม 2559
วันครบกําหนด

มูลค่าตาม
สั ญญา
(พันบาท)

มูลค่ายุติธรรม
กําไร (ขาดทุน)
(พันบาท)

สั ญญาซือเงินตราต่ างประเทศ
ดอลลาร์ สหรัฐ
12,256,000
ดอลลาร์ สหรัฐ
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

สั ญญาขายเงินตราต่ างประเทศ
ดอลลาร์ สหรัฐ
4,000,000

35.00

30 มิถุนายน 2559

140,000

(1,227)

ณ วันที 31 มีนาคม 2560 ไม่มีสัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าในงบการเงินเฉพาะกิจการ

สกุลเงิน

จํานวนเงินตาม
สัญญา

สั ญญาซือเงินตราต่ างประเทศ
ดอลลาร์ สหรัฐ
5,700,000

อัตราแลกเปลียน
ล่วงหน้ าตามสั ญญา
(บาทต่ อสกุลเงิน)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที 31 มีนาคม 2559
วันครบกําหนด

35.83

30 กันยายน 2559
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มูลค่าตาม
สั ญญา
(พันบาท)
204,245

มูลค่ายุติธรรม
ขาดทุน
(พันบาท)
(2,837)

มูลค่ายุติธรรมของสัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ณ วันที 31 มีนาคม มีดงั นี

สิ นทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์ (บันทึกเป็ นสิ นทรัพย์หมุน เวียนอืน)
หนี สินตราสารอนุพนั ธ์ (บันทึกเป็ นหนี สิ นหมุนเวียนอืน)
ขาดทุนสุทธิ

หน่ วย : พันบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
2560
2559
1,362
2,023
(1,863) (24,586)
(2,837)
(501) (22,563)
(2,837)

34. การกําหนดมูลค่ ายุติธรรม
นโยบายการบัญชีและการเปิ ดเผยของกลุม่ บริ ษทั กําหนดให้มีการกําหนดมูลค่ายุติธรรมทังสิ นทรัพย์และ
หนีสิ น ทางการเงิ นและไม่ ใช่ ทางการเงิ น มูลค่ายุติธรรม หมายถึ ง จํานวนเงิ นทีผู ้ซื อและผูข้ ายตกลง
แลกเปลียนสิ นทรัพย์หรื อชําระหนี สิ นกัน ในขณะทีทังสองฝ่ ายมีความรอบรู ้ และเต็มใจในการแลกเปลี ยนกัน
และสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็ นอิสระในลักษณะของผู ้ทีไม่ มีค วามเกี ยวข้อ งกัน วัตถุ ประสงค์
ของการวัดมู ล ค่าและ/หรื อการเปิ ดเผยมู ลค่ า ยุติธ รรมถู กกํา หนดโดยวิธี ต่อ ไปนี โดยข้อ มู ล เพิ มเติ ม
เกี ยวกับสมมติ ฐ านในการกําหนดมูลค่ายุติธรรมถู กเปิ ดเผยในหมายเหตุทีเกี ยวข้อ งกับสิ นทรั พย์แ ละ
หนีสิ นนัน
สิ นทรัพย์ ทางการเงินและหนีสิ นทางการเงินทีวัดมูลค่าด้ วยมูลค่ ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ทางการเงินและหนีสิ นทางการเงิ นทีวัดมู ลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม และกลุ่มลําดับ
ชันของมูลค่ายุติธรรม ณ วันที 31 มีนาคม สรุ ปได้ดงั นี
สินทรัพย์ ทางการเงินและ
หนีสินทางการเงิน

สิ นทรัพย์ทางการเงิน
1. สัญญาซือขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้า

งบการเงินรวม
มูลค่ายุติธรรม
ณ วันที 31 มีนาคม
2560
2559
(พันบาท)
1,362

2,023

งบการเงินเฉพาะกิจการ
มูลค่ายุติธรรม
ณ วันที 31 มีนาคม
2560
2559
(พันบาท)
-

-
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ลําดับชัน
มูลค่า
ยุติธรรม

เทคนิคการประเมินมูลค่า และข้ อมูลทีใช้
ในการวัดมูลค่ายุติธรรม

ระดับ 2

ประมาณการกระแสเงินสดคิดลด
โดยกระแสเงิ นสดในอนาคตประมาณจากอัตรา
แลกเปลียนเงิ นตราต่างประเทศล่วงหน้า (จากอัตรา
แลกเปลียนเงิ นตราต่างประเทศล่วงหน้าทีสามารถ
สังเกตได้ ณ วันสิ นรอบระยะเวลารายงาน) และ
อัตราแลกเปลียนล่วงหน้าตามสัญญา ซึงคิดลดด้วย
อัตราที สะท้อนถึ ง ความเสี ยงด้านสิ นเชื อของ
คู่สัญญาต่างๆ

สินทรัพย์ ทางการเงินและ
หนีสินทางการเงิน

สิ นทรัพย์ทางการเงิน (ต่อ)
2. เงินลงทุนเผือขาย

สินทรัพย์ ทางการเงินและ
หนีสินทางการเงิน

หนีสิ นทางการเงิน
1. สัญญาซือขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้า

งบการเงินรวม
มูลค่ายุติธรรม
ณ วันที 31 มีนาคม
2560
2559
(พันบาท)
3,300

2,200

งบการเงินรวม
มูลค่ายุติธรรม
ณ วันที 31 มีนาคม
2560
2559
(พันบาท)
1,863

24,586

งบการเงินเฉพาะกิจการ
มูลค่ายุติธรรม
ณ วันที 31 มีนาคม
2560
2559
(พันบาท)
-

-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
มูลค่ายุติธรรม
ณ วันที 31 มีนาคม
2560
2559
(พันบาท)
-

2,837

ลําดับชัน
มูลค่า
ยุติธรรม

เทคนิคการประเมินมูลค่า และข้ อมูลทีใช้
ในการวัดมูลค่ายุติธรรม

ระดับ 1

เป็ นราคาเสนอซือขาย (ไม่ตอ้ งปรั บปรุ ง) ในตลาด
ทีมีสภาพคล่องสําหรับสิ นทรัพย์ หรื อหนีสินอย่าง
เดี ยวก นั และกิจ การสามารถเข้า ถึ ง ตลาดนั น
ณ วันทีวัดมูลค่า

ลําดับชัน
มูลค่า
ยุติธรรม

เทคนิคการประเมินมูลค่า และข้ อมูลทีใช้
ในการวัดมูลค่ายุติธรรม

ระดับ 2

ประมาณการกระแสเงินสดคิดลด
โดยกระแสเงิ นสดในอนาคตประมาณจากอัตรา
แลกเปลียนเงิ นตราต่างประเทศล่วงหน้า (จากอัตรา
แลกเปลียนเงิ นตราต่างประเทศล่วงหน้าทีสามารถ
สังเกตได้ ณ วันสิ นรอบระยะเวลารายงาน) และ
อัตราแลกเปลียนล่วงหน้าตามสัญญา ซึงคิดลดด้วย
อัตราที สะท้อนถึ ง ความเสี ยงด้านสิ นเชื อของ
คู่สัญญาต่างๆ

สิ นทรัพย์ ทางการเงินและหนีสิ นทางการเงินทีไม่ ได้ วดั มูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุติธรรม
วิธีการทีกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ใช้ในการประมาณมูลค่าของสิ นทรัพย์และหนีสิ นทางการเงินทีไม่ได้วดั มูลค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที 31 มีนาคม 2560 และ 2559 มีดงั นี
มูลค่าตามบัญชีของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสด เงินลงทุนชัวคราว ลูกหนีการค้าและลู กหนี อืน
เงินให้กยู้ ืมระยะสันแก่กิจการทีเกี ยวข้องกัน เงินให้กู้ยมื ระยะสันแก่กิจการทีเกียวข้องกันทีถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึงปี และสิ นทรัพย์หมุนเวียนอืน ใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม เนื องจากเครื องมือทางการเงินเหล่านี
จะครบกําหนดในระยะเวลาอันสัน
มูลค่าตามบัญชี ของเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบันการเงิ น เจ้าหนี การค้าและเจ้าหนี อื น เงิ นกู้ยืมระยะสัน
จากกิจการทีเกี ยวข้องกัน เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี และหนีสิ น
หมุนเวียนอืน ใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม เนืองจากเครื องมือทางการเงินเหล่านีจะครบกําหนดในระยะเวลา
อันสัน
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สําหรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ทางการเงินและหนีสิ นทางการเงิ น
ทีไม่ได้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมและกลุ่มลําดับชันของมูลค่ายุติธรรม ณ วันที 31 มีนาคม สรุ ปได้ดงั นี
หน่วย : พันบาท
สินทรัพย์ ทางการเงินและ
หนีสินทางการเงิน

สิ นทรัพย์ทางการเงิน
1. เงินลงทุนระยะยาวอืน

หนีสิ นทางการเงิน
1. ส่ วนของเงินกู ้ยืมระยะยาว
จากกิจการทีเกียวข้องก ัน

งบการเงินรวม
ณ วันที 31 มีนาคม 2560 ณ วันที 31 มีนาคม 2559
มูลค่าตาม
มูลค่า
มูลค่า
มูลค่า
บัญชี
ยุติธรรม ตามบัญชี ยุติธรรม
(พันบาท)
(พันบาท)
1

109,440

270,596

260,382

1 104,160

270,596

247,417

ลําดับชัน
มูลค่า
ยุติธรรม

เทคนิคการประเมินมูลค่า และข้ อมูลทีใช้
ในการวัดมูลค่ายุติธรรม

ระดับ 3

ประมาณการกระแสเงินสดคิดลด
ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตใช้วิธีรายได้
คิดลดด้วยอัตราต้นทุ นถัวเฉลียถ่วงนําหนัก
ซึงประเมินโดยผูป้ ระเมินราคาอิสระ

ระดับ 3

ประมาณการกระแสเงินสดคิดลด
มูลค่ายุติธรรมของเงินกู ้ยืมระยะยาวจากกิจการ
ทีเกียวข้องก นั ซึ งไม่ มีอ ัตราดอกเบี ยคํานวณ
โดยใช้วิธีกระแสเงินสดคิดลด โดยกระแสเงิ นสด
ในอนาคตคิ ดลดด้วยอัตราดอกเบี ยทีแท้จริ ง
ถัวเฉลียของต้นทุนการกู ้ยืมจากสถาบันการเงิ น
ของกลุ่มบริ ษทั

สิ นทรัพย์ ทีมิใช่ สินทรั พย์ ทางการเงินทีวัดมูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุติธรรม
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถือไว้เพือขายมีมูลค่ายุติธรรมเท่ากับ 521 ล้านบาท ซึ งวัดมูลค่ายุติธ รรมโดยใช้
ลําดับขันมูล ค่ายุติธรรมระดับ 3 โดยประมาณมูลค่ายุติธ รรมจากราคาทีเสนอโดยผู ้เสนอซื อสุ ทธิ จาก
ต้นทุนในการขาย เพือให้ขายสิ นทรัพย์นนได้
ั
35. ภาระผูกพัน
ณ วันที 31 มีนาคม 2560 และ 2559 กลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันดังนี
ก) เลตเตอร์ ออฟเครดิตทีเปิ ดแล้วแต่ยงั ไม่เข้าเงือนไขการเป็ นหนีสิ น ณ วันที 31 มีนาคม มีดงั นี
หน่ วย : พัน
งบการเงินรวม
2560
2559
สกุลเงิน
ดอลลาร์ สหรัฐ
4,527
19,907
ยูโร
96
27
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ข) หนังสื อคําประกันทีออกโดยสถาบันการเงินแก่กรมสรรพากร การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิต การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค
การนิ คมอุตสาหกรรม และ Bureau of Indian Standards ณ วันที 31 มี นาคม 2560 และ 2559 จํานวน
305 ล้านบาท และ 386 ล้านบาท ตามลําดับ ซึ งเป็ นไปตามการดําเนินธุ รกิจปกติ ณ วันที 31 มีนาคม 2559
กลุ่มบริ ษทั มี เงิ นฝากสถาบันการเงินซึ งใช้เป็ นหลักประกันจํานวน 32.11 ล้านบาท ต่อมาในปี 2560
กลุ่มบริ ษทั ได้ทาํ การถอนหลักประกันดังกล่าวจากสถาบันการเงินแล้ว
ค) ภาระผูกพันตามสัญญาเกี ยวกับการซื อและติ ดตังเครื องจักร อุปกรณ์สํานัก งานและสัญญาบริ การ
ณ วันที 31 มีนาคม มีดงั นี
งบการเงินรวม
2560
2559
สกุลเงิน
บาท
ดอลลาร์สหรัฐ

22,988
950

670
-

หน่ วย : พัน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
880
950

-

ง) ณ วันที 31 มีนาคม กลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันตามสัญญาเช่ าดําเนินงานสําหรั บทีดิ น อาคารสํานักงาน
รถยนต์ และอุปกรณ์สํานักงาน (รวมค่าบริ การ) ดังต่อไปนี
งบการเงินรวม
2560
2559
32,375
28,330
48,664
33,960
81,039
62,290

ระยะเวลาไม่เกินหนึ งปี
ระยะเวลามากกว่าหนึ งปี แต่ไม่เกินห้าปี
รวม

หน่ วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
23,384
13,149
31,736
14,252
55,120
27,401

สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 มีนาคม 2560 และ 2559 ค่าเช่าตามสัญญาเช่ าและบริ การระยะยาวของบริ ษทั
ได้ถูกบันทึกเป็ นค่าใช้จา่ ยในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื น สําหรับงบการเงิ นรวม
จํานวน 44.84 ล้านบาท และ 49.63 ล้านบาท ตามลําดับ และสํ าหรับงบการเงิ นเฉพาะกิ จการเป็ น
จํานวน 27.70 ล้านบาท และ 27.62 ล้านบาท ตามลําดับ
36. หนีสิ นทีอาจเกิดขึน
ในปี สิ นสุ ดวันที 31 มีนาคม 2557 บริ ษทั เหล็กก่ อสร้ างสยาม จํากัด ได้รับแจ้งจากกรมสรรพากรเรื อง
การประเมินเงิ นเพิ มรวมเป็ นเงิน 16.29 ล้านบาท ซึ งเกี ยวเนื องกับการเสี ยภาษี เงินได้นิติ บุคคลครึ งปี
ของบริ ษ ทั ย่อยดังกล่าวสําหรั บปี สิ นสุ ดวันที 31 มีนาคม 2551 โดยบริ ษทั ย่อยประมาณการกําไรสุ ทธิ สําหรั บปี
ดังกล่าวขาดไปเกินกว่าร้ อยละ 25 ของกําไรสุ ทธิ ทีทําได้จริ ง โดยบริ ษทั ย่อยเห็นว่ามีเหตุอนั ควรเกิ ดขึนในครึ งปี
หลังทีทําให้ประมาณการกําไรสุ ทธิ ดงั กล่าวตําไป บริ ษ ทั ย่อยได้ทาํ การยืนอุทธรณ์ ไปยังกรมสรรพากรแล้ว
ณ วันที 31มีนาคม 2560 เรื องดังกล่าวยังไม่ มีขอ้ ยุติ อย่างไรก็ตามบริ ษ ทั ย่อยคาดว่าจะไม่มีรายการเงินเพิ ม
ทีจะต้องจ่ายเพิ มเติม และไม่ได้บนั ทึก ประมาณการหนีสิ นดังกล่าวในงบการเงิน
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37. ข้ อมูลจําแนกตามส่ วนงาน
ข้อมูลส่ วนงานดําเนินงานได้รายงานให้สอดคล้องกับรายงานภายในของกลุ่มบริ ษ ทั ซึ งผู ้มีอ าํ นาจตัดสิ นใจ
สู งสุ ดด้านการดําเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสมําเสมอเพือใช้ในการจัดสรรทรัพยากรให้ก ับส่ วนงาน
และเพือประเมินผลการดําเนิ นงานของส่ วนงาน
การดํา เนิ นงานของกลุ่ มบริ ษ ทั เกี ยวข้อ งกับส่ วนงานธุ รกิ จเดี ย วคื อการผลิตและจํา หน่ ายผลิต ภัณ ฑ์
เหล็ กทรงยาวซึ งตังอยู่ ในประเทศไทย การขายของบริ ษทั ย่อยส่ วนใหญ่เป็ นการขายภายในประเทศ
ส่ วนการขายส่ งออกต่างประเทศนันเป็ นสัดส่ วนทีไม่มีสาระสําคัญ ดังนัน รายได้ กําไรจากการดําเนิ นงาน
และสิ นทรัพย์ทงหมดที
ั
แสดงในงบการเงินนีจึงเกียวข้องกับส่ วนงานธุรกิจและส่ วนงานทางภูมิศาสตร์ตามที
กล่าวข้างต้น
38. การอนุ มัติงบการเงิน
งบการเงินนีได้รับการอนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมการของบริ ษทั เมือวันที 9 พฤษภาคม 2560
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