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บริษทั ทาทา สตลี (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีสิ"นสุดวนัที$ 31 มนีาคม 2559 

1. ข้อมูลทั$วไปและการดาํเนินงานของบริษทั 

บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั” หรือ “บริษทัใหญ่”) เป็นนิติบุคคลที'จดัตั(งขึ(น           
ในประเทศไทย มีที'อยู่จดทะเบียนตั(งอยู่ที'อาคารรสาทาวเวอร์ 2 ชั(น 20 เลขที' 555 ถนนพหลโยธิน  
แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื'อลงทุนในบริษทัอื'นและให้บริการดา้นบริหารและ
เป็นบริษทัจดทะเบียนกับตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั( งแต่เดือนพฤศจิกายน 2545 โดยบริษัท 
ผูถื้อหุน้ใหญ่ของบริษทั (ถือหุน้ร้อยละ 67.90) คือ T S Global Holdings Pte. Ltd. (เดิมชื'อ Tata Steel 
Global Holdings Pte. Ltd.) ซึ' งจดัตั(งในประเทศสิงคโปร์โดยเป็นบริษทัในเครือของ Tata Steel Limited 
ซึ' งเป็นบริษทัจดทะเบียนที'จดัตั(งขึ(นภายใตก้ฎหมายของประเทศอินเดีย และเป็นผูผ้ลิตเหล็กครบวงจร
รายใหญ่ที'สุดรายหนึ'งของประเทศอินเดีย ซึ'งมีฐานลกูคา้กระจายอยูท่ั'วโลก 

บริษทัมีบริษทัย่อยสามแห่ง (“กลุ่มบริษทั”) ซึ' งเป็นนิติบุคคลที'จดัตั(งขึ(นในประเทศไทยที'ทาํการผลิต 
รับจา้งผลิต จาํหน่ายและซื(อมาขายไป สินคา้เหลก็เสน้ เหลก็ลวด และเหลก็รูปพรรณขนาดเลก็ การขายสินคา้
ของบริษทัย่อยส่วนใหญ่เป็นการขายภายในประเทศ มีจาํนวนร้อยละ 90 และร้อยละ 93 ของยอดขายทั(งหมด
สาํหรับปีสิ(นสุดวนัที' 31 มีนาคม 2559 และ 2558 ตามลาํดบั 

รายละเอียดบริษทัยอ่ยของบริษทัมีดงัต่อไปนี(  

 ลกัษณะธุรกิจ อตัราการถือหุ้น 
  (ร้อยละ) 

  ณ วนัที$ ณ วนัที$ 

  31 มนีาคม 31 มนีาคม 
  2559 2558 

บริษทั เหล็กสยาม (2001) จาํกดั ผลิตเหลก็ลวดและเหล็กรูปพรรณขนาดเลก็ 99.99 99.99 
    
บริษทั เหล็กก่อสร้างสยาม จาํกดั ผลิตเหลก็เส้น 99.99 99.99 
    
บริษทั เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ผลิต รับจา้งผลิต จาํหน่ายและซื(อมาขายไป

สินคา้เหลก็เส้น เหล็กลวดและ 
 เหลก็รูปพรรณขนาดเลก็ 

99.76 99.76 

บริษทัมีรายการและความสัมพนัธ์อย่างมีสาระสาํคญักบับริษทัผูถื้อหุน้ใหญ่และกิจการที'เกี'ยวขอ้งกนั ดงันั(น
งบการเงินนี( อาจจะไม่แสดงถึงเงื'อนไขที'อาจมีอยู่หรือผลการดาํเนินงานซึ'งอาจจะเกิดขึ(น ในกรณีที'บริษทัได้
ดาํเนินงานโดยปราศจากความสัมพนัธ์ดงักล่าว 
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ณ วนัที' 31 มีนาคม 2559 และ 2558 บริษทั เอน็.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั เอน็.ที.เอส.”) 
มีหนี( สินหมุนเวียนรวมสูงกว่าสินทรัพยห์มุนเวียนรวมเป็นจาํนวน 3,010 ลา้นบาท และ 3,021 ลา้นบาท 
ตามลาํดบั แต่อย่างไรกต็าม จาํนวนหนี( สินหมุนเวียนไดร้วมเงินกูย้ืมจากบริษทัใหญ่ เป็นจาํนวน 2,166 ลา้นบาท 
และ 2,478 ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยบริษทัใหญ่รับว่าจะยงัคงสนบัสนุนดา้นการเงินให้กบั บริษทั เอน็.ที.เอส. 
อย่างต่อเนื'อง เพื'อใหบ้ริษทั เอน็.ที.เอส. สามารถดาํเนินงานไดอ้ย่างต่อเนื'องต่อไปอย่างนอ้ยในอีก 12 เดือน
นบัจากวนัที'ในงบแสดงฐานะการเงินและผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัไดจ้ดัทาํแผนธุรกิจรวมถึงแผนปรับปรุง
การดาํเนินงานและผลประกอบการทางการเงินของบริษทั เอน็.ที.เอส. แลว้ 

2. เกณฑ์การจัดทํางบการเงนิและการนําเสนองบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

2.1 บริษทัและบริษทัย่อยจดัทาํบญัชีเป็นเงินบาทและจัดทาํงบการเงินตามกฎหมายเป็นภาษาไทย
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและวิธีปฏิบติัทางการบญัชีที'รับรองทั'วไปในประเทศไทย 

2.2 งบการเงินของบริษทัไดจ้ดัทาํขึ(นตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัที' 1 (ปรับปรุง 2557) เรื'อง “การนาํเสนอ   
งบการเงิน” และตามขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ลงวนัที' 22 มกราคม 2544  
เรื'อง “การจดัทาํและส่งงบการเงินและรายการเกี'ยวกบัฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของ
บริษทัจดทะเบียน พ.ศ. 2544” และตามประกาศของกรมพฒันาธุรกิจการคา้ลงวนัที' 28 กนัยายน 2554  
เรื'อง “กาํหนดรายการยอ่ที'ตอ้งมีในงบการเงิน พ.ศ. 2554”   

2.3 ตั(งแต่วนัที' 1 เมษายน 2558 กลุ่มบริษทัไดใ้ชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินที'ออกใหม่และ
ปรับปรุงใหม่โดยสภาวิชาชีพบญัชี ซึ' งกาํหนดใหถื้อปฏิบติักบังบการเงินสาํหรับรอบระยะเวลา
บัญชีที'เริ' มในหรือหลังวนัที'  1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป ในการจัดทําและนําเสนองบการเงิน
ดงัต่อไปนี(  

มาตรฐานการบัญชี  
ฉบบัที' 1 (ปรับปรุง 2557) การนาํเสนองบการเงิน 
ฉบบัที' 2 (ปรับปรุง 2557) สินคา้คงเหลือ 
ฉบบัที' 7 (ปรับปรุง 2557) งบกระแสเงินสด 
ฉบบัที' 8 (ปรับปรุง 2557) นโยบายการบญัชี การเปลี'ยนแปลงประมาณการทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด 
ฉบบัที' 10 (ปรับปรุง 2557) เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
ฉบบัที' 11 (ปรับปรุง 2557) สญัญาก่อสร้าง 
ฉบบัที' 12 (ปรับปรุง 2557) ภาษีเงินได ้
ฉบบัที' 16 (ปรับปรุง 2557) ที'ดิน อาคาร และอุปกรณ ์
ฉบบัที' 17 (ปรับปรุง 2557) สญัญาเช่า 
ฉบบัที' 18 (ปรับปรุง 2557) รายได ้
ฉบบัที' 19 (ปรับปรุง 2557) ผลประโยชนข์องพนกังาน 
ฉบบัที' 20 (ปรับปรุง 2557) การบญัชีสาํหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยขอ้มูลเกี'ยวกบั 
 ความช่วยเหลือจากรัฐบาล 
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มาตรฐานการบัญชี (ต่อ)  
ฉบบัที' 21 (ปรับปรุง 2557) ผลกระทบจากการเปลี'ยนแปลงของอตัราแลกเปลี'ยนเงินตราต่างประเทศ 
ฉบบัที' 23 (ปรับปรุง 2557) ตน้ทุนการกูย้มื 
ฉบบัที' 24 (ปรับปรุง 2557) การเปิดเผยขอ้มูลเกี'ยวกบับุคคลหรือกิจการที'เกี'ยวขอ้งกนั 
ฉบบัที' 26 (ปรับปรุง 2557) การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื'อออกจากงาน 
ฉบบัที' 27 (ปรับปรุง 2557) งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ฉบบัที' 28 (ปรับปรุง 2557) เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 
ฉบบัที' 29 (ปรับปรุง 2557) การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที'เงินเฟ้อรุนแรง 
ฉบบัที' 33 (ปรับปรุง 2557) กาํไรต่อหุ้น 
ฉบบัที' 34 (ปรับปรุง 2557) งบการเงินระหว่างกาล 
ฉบบัที' 36 (ปรับปรุง 2557) การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
ฉบบัที' 37 (ปรับปรุง 2557) ประมาณการหนี( สิน หนี( สินที'อาจเกิดขึ(น และสินทรัพยที์'อาจเกิดขึ(น 
ฉบบัที' 38 (ปรับปรุง 2557) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
ฉบบัที' 40 (ปรับปรุง 2557) อสงัหาริมทรัพยเ์พื'อการลงทุน 
  
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
ฉบบัที' 2 (ปรับปรุง 2557) การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
ฉบบัที' 3 (ปรับปรุง 2557) การรวมธุรกิจ 
ฉบบัที' 5 (ปรับปรุง 2557) สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนที'ถือไวเ้พื'อขายและการดาํเนินงานที'ยกเลิก 
ฉบบัที' 6 (ปรับปรุง 2557) การสาํรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 
ฉบบัที' 8 (ปรับปรุง 2557) ส่วนงานดาํเนินงาน 
ฉบบัที' 10  งบการเงินรวม 
ฉบบัที' 11  การร่วมการงาน 
ฉบบัที' 12  การเปิดเผยขอ้มูลเกี'ยวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอื'น 
ฉบบัที' 13  การวดัมูลค่ายติุธรรม 
  การตีความมาตรฐานการบัญชี  
ฉบบัที' 10 (ปรับปรุง 2557) ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณีที'ไม่มีความเกี'ยวขอ้งอยา่งเฉพาะเจาะจงกบั

กิจกรรมดาํเนินงาน 
ฉบบัที' 15 (ปรับปรุง 2557) สญัญาเช่าดาํเนินงาน-สิ'งจูงใจที'ใหแ้ก่ผูเ้ช่า 
ฉบบัที' 25 (ปรับปรุง 2557) ภาษีเงินได-้การเปลี'ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผูถื้อหุน้ 
ฉบบัที' 27 (ปรับปรุง 2557) การประเมินเนื(อหาสญัญาเช่าที'ทาํขึ(นตามรูปแบบกฎหมาย 
ฉบบัที' 29 (ปรับปรุง 2557) การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 
ฉบบัที' 31 (ปรับปรุง 2557) รายได-้รายการแลกเปลี'ยนเกี'ยวกบับริการโฆษณา 
ฉบบัที' 32 (ปรับปรุง 2557) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน-ตน้ทุนเวบ็ไซต ์
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   
ฉบบัที' 1 (ปรับปรุง 2557) การเปลี'ยนแปลงในหนี( สินที'เกิดขึ(นจากการรื(อถอน การบรูณะ และหนี( สิน 
 ที'มีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 
ฉบบัที' 4 (ปรับปรุง 2557) การประเมินว่าขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือไม่ 
ฉบบัที' 5 (ปรับปรุง 2557) สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการรื(อถอน การบรูณะและการปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม 
ฉบบัที' 7 (ปรับปรุง 2557) การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชีฉบบัที' 29 เรื'องการรายงาน 

ทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที'มีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง 
ฉบบัที' 10 (ปรับปรุง 2557) งบการเงินระหว่างกาลและการดอ้ยค่า 
ฉบบัที' 12 (ปรับปรุง 2557) ขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 
ฉบบัที' 13 (ปรับปรุง 2557) โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลกูคา้ 
ฉบบัที' 14  ขอ้จาํกดัสินทรัพยต์ามโครงการผลประโยชน์ ขอ้กาํหนดเงินทุนขั(นตํ'าและ

ปฏิสมัพนัธ์ของรายการเหล่านี(  สาํหรับมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที' 19 
(ปรับปรุง 2557) เรื'อง ผลประโยชนข์องพนกังาน 

ฉบบัที' 15 (ปรับปรุง 2557) สญัญาสาํหรับการก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย ์
ฉบบัที' 17 (ปรับปรุง 2557) การจ่ายสินทรัพยที์'ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 
ฉบบัที' 18 (ปรับปรุง 2557) การโอนสินทรัพยจ์ากลกูคา้ 
ฉบบัที' 20  ตน้ทุนการเปิดหนา้ดินในช่วงการผลิตสาํหรับเหมืองผวิดิน 

นอกจากนี(  สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศ เรื'อง กรอบแนวคิดสาํหรับการรายงานทางการเงิน 
(ปรับปรุง 2558) ซึ' งไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ และมีผลบงัคบัใชต้ั(งแต่วนัที' 6 พฤศจิกายน 
2558 เป็นตน้ไป เพื'อใชแ้ทนกรอบแนวคิดสาํหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2557) กรอบแนวคิด
สาํหรับการรายงานทางการเงินดงักล่าวไมมี่ผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินนี(  

มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินของ
กลุ่มบริษทั 

2.4  มาตรฐานที'ออกใหมเ่กี'ยวกบัการวดัมลูค่ายุติธรรม 

ผลกระทบจากมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที' 13 

กลุ่มบริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที' 13 มาใชเ้ป็นครั( งแรกในปีปัจจุบนั โดย
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที' 13 ไดก้าํหนดแนวปฏิบติัสําหรับการวดัมูลค่ายุติธรรม
และการเปิดเผยขอ้มูลเกี'ยวกบัการวดัมลูค่ายุติธรรม ขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบบัที' 13 ครอบคลุมถึงการวดัมูลค่ายุติธรรมของรายการทั(งที'เป็นเครื' องมือทางการเงินและ
รายการที'ไม่ใช่เครื'องมือทางการเงิน ซึ'งมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัอื'นกาํหนด หรือ
อนุญาตให้มีการวดัมูลค่ายุติธรรม หรือให้มีการเปิดเผยเกี'ยวกบัการวดัมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ 
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การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ภายใตข้อบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที' 2 
(ปรับปรุง 2557) เรื'อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์รายการเช่าภายใตข้อบเขตของมาตรฐาน    
การบญัชี ฉบบัที' 17 (ปรับปรุง 2557) เรื'อง สัญญาเช่า และการวดัมูลค่าที'มีลกัษณะคลา้ยคลึงกบั
มลูค่ายุติธรรม แต่ไม่ใช่มูลค่ายติุธรรม (เช่น การวดัมลูค่าสุทธิที'จะไดร้ับของสินคา้คงเหลือ หรือ
การวดัมลูค่าจากการใชเ้พื'อประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพย)์ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที' 13 ให้คาํนิยามมูลค่ายุติธรรมว่าเป็นราคาที'จะไดร้ับจาก
การขายสินทรัพย์ หรือจะจ่ายเพื'อโอนหนี( สินในรายการที'เกิดขึ(นในสภาพปกติระหว่างผูร่้วมตลาด 
ณ วนัที'วดัมูลค่า โดยมูลค่ายุติธรรมตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที' 13 หมายถึงราคาขาย
หรือโอนออก (exit price) ยกเวน้กรณีที'ราคาสาํหรับสินทรัพยห์รือหนี( สินอย่างเดียวกนัไม่สามารถ
สังเกตได้ จึงจะวดัมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าวิธีอื'น นอกจากนี(  มาตรฐาน               
การรายงานทางการเงินฉบบัที' 13 ยงักาํหนดถึงการเปิดเผยขอ้มูลเกี'ยวกบัการวดัมลูค่ายติุธรรมดว้ย 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที' 13 ตอ้งถือปฏิบติัโดยวิธีเปลี'ยนทนัทีเป็นตน้ไปสําหรับ
งบการเงินที'มีรอบระยะเวลาบญัชีที'เริ'มในหรือหลงัวนัที' 1 มกราคม 2558 เป็นตน้ไป นอกจากนี(  
ขอ้กาํหนดของการเปิดเผยขอ้มูลตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันี( ไม่ตอ้งนาํมาใช้
ปฏิบัติสําหรับข้อมูลเปรียบเทียบสําหรับรอบระยะเวลาก่อนเริ' มถือปฏิบัติตามมาตรฐาน 
การรายงานทางการเงินฉบบันี(  ดงันั(น ตามขอ้กาํหนดสําหรับการปฏิบติัในช่วงเปลี'ยนแปลง
ดงักล่าว ทางกลุ่มบริษทัจึงไม่ไดเ้ปิดเผยขอ้มูลตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที' 13 
สําหรับขอ้มูลเปรียบเทียบโดยการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที' 13 
ไม่ได้มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคัญต่อจาํนวนเงินที'ต้องรับรู้รายการในงบการเงินรวม 
นอกเหนือจากการเปิดเผยขอ้มูลเพิ'มเติม 

2.5 มาตรฐานการรายงานทางการเงินซึ' งไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้

สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศที'เกี'ยวกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินที'มีผลบงัคับใช้
สําหรับงบการเงินที'มีรอบระยะเวลาบญัชีที'เริ' มในหรือหลงัวนัที' 1 มกราคม 2559 เป็นตน้ไป 
ดงัต่อไปนี(  

 

มาตรฐานการบัญชี  
ฉบบัที' 1 (ปรับปรุง 2558) การนาํเสนองบการเงิน 
ฉบบัที' 2 (ปรับปรุง 2558)  สินคา้คงเหลือ 
ฉบบัที' 7 (ปรับปรุง 2558)  งบกระแสเงินสด 
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มาตรฐานการบัญชี (ต่อ)  
ฉบบัที' 8 (ปรับปรุง 2558) นโยบายการบญัชี การเปลี'ยนแปลงประมาณการทางบญัชีและขอ้ผดิพลาด 
ฉบบัที' 10 (ปรับปรุง 2558) เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
ฉบบัที' 11 (ปรับปรุง 2558) สญัญาก่อสร้าง   
ฉบบัที' 12 (ปรับปรุง 2558) ภาษีเงินได ้
ฉบบัที' 16 (ปรับปรุง 2558) ที'ดิน อาคารและอุปกรณ ์ 
ฉบบัที' 17 (ปรับปรุง 2558) สญัญาเช่า 
ฉบบัที' 18 (ปรับปรุง 2558) รายได ้
ฉบบัที' 19 (ปรับปรุง 2558) ผลประโยชน์ของพนกังาน 
ฉบบัที' 20 (ปรับปรุง 2558) การบญัชีสาํหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยขอ้มูลเกี'ยวกบั                           

ความช่วยเหลือจากรัฐบาล   
ฉบบัที' 21 (ปรับปรุง 2558) ผลกระทบจากการเปลี'ยนแปลงของอตัราแลกเปลี'ยนเงินตราต่างประเทศ   
ฉบบัที' 23 (ปรับปรุง 2558) ตน้ทุนการกูย้มื   
ฉบบัที' 24 (ปรับปรุง 2558) การเปิดเผยขอ้มูลเกี'ยวกบับุคคลหรือกิจการที'เกี'ยวขอ้งกนั 
ฉบบัที' 26 (ปรับปรุง 2558) การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื'อออกจากงาน   
ฉบบัที' 27 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินเฉพาะกิจการ   
ฉบบัที' 28 (ปรับปรุง 2558) เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 
ฉบบัที' 29 (ปรับปรุง 2558) การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที'เงินเฟ้อรุนแรง   
ฉบบัที' 33 (ปรับปรุง 2558) กาํไรต่อหุน้ 
ฉบบัที' 34 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินระหว่างกาล 
ฉบบัที' 36 (ปรับปรุง 2558) การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
ฉบบัที' 37 (ปรับปรุง 2558) ประมาณการหนี( สิน หนี( สินที'อาจเกิดขึ(น และสินทรัพยที์'อาจเกิดขึ(น   
ฉบบัที' 38 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
ฉบบัที' 40 (ปรับปรุง 2558) อสงัหาริมทรัพยเ์พื'อการลงทุน 
ฉบบัที' 41  เกษตรกรรม 

  
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัที' 2 (ปรับปรุง 2558) การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
ฉบบัที' 3 (ปรับปรุง 2558) การรวมธุรกิจ 
ฉบบัที' 4 (ปรับปรุง 2558) สญัญาประกนัภยั 
ฉบบัที' 5 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนที'ถือไวเ้พื'อขายและการดาํเนินงานที'ยกเลิก 
ฉบบัที' 6 (ปรับปรุง 2558) การสาํรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 
ฉบบัที' 8 (ปรับปรุง 2558) ส่วนงานดาํเนินงาน 
ฉบบัที' 10 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินรวม 
ฉบบัที' 11 (ปรับปรุง 2558) การร่วมการงาน 
ฉบบัที' 12 (ปรับปรุง 2558) การเปิดเผยขอ้มูลเกี'ยวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอื'น 
ฉบบัที' 13 (ปรับปรุง 2558) การวดัมูลค่ายติุธรรม 
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การตีความมาตรฐานการบัญชี  
ฉบบัที' 10 (ปรับปรุง 2558) ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณีที'ไม่มีความเกี'ยวขอ้งอย่างเฉพาะเจาะจง 
 กบักิจกรรมดาํเนินงาน 
ฉบบัที' 15 (ปรับปรุง 2558) สญัญาเช่าดาํเนินงาน-สิ'งจูงใจที'ให้แก่ผูเ้ช่า 
ฉบบัที' 25 (ปรับปรุง 2558) ภาษีเงินได-้การเปลี'ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือ 
 ของผูถื้อหุน้ 
ฉบบัที' 27 (ปรับปรุง 2558) การประเมินเนื(อหาสัญญาเช่าที'ทาํขึ(นตามรูปแบบกฎหมาย 
ฉบบัที' 29 (ปรับปรุง 2558) การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 
ฉบบัที' 31 (ปรับปรุง 2558) รายได-้รายการแลกเปลี'ยนเกี'ยวกบับริการโฆษณา 
ฉบบัที' 32 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน-ตน้ทุนเวบ็ไซต ์  
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   
ฉบบัที' 1 (ปรับปรุง 2558) การเปลี'ยนแปลงในหนี( สินที'เกิดขึ(นจากการรื( อถอน การบูรณะ 

และหนี( สินที'มีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 
ฉบบัที' 4 (ปรับปรุง 2558) การประเมินว่าขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือไม่ 
ฉบบัที' 5 (ปรับปรุง 2558) สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการรื(อถอน การบรูณะและการปรับปรุง

สภาพแวดลอ้ม 
ฉบบัที' 7 (ปรับปรุง 2558) การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชี ฉบบัที' 29 (ปรับปรุง 2558)  

เรื'องการรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที'เงินเฟ้อรุนแรง 
ฉบบัที' 10 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินระหว่างกาลและการดอ้ยค่า 
ฉบบัที' 12 (ปรับปรุง 2558) ขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 
ฉบบัที' 13 (ปรับปรุง 2558) โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลกูคา้ 
ฉบบัที' 14 (ปรับปรุง 2558) ขอ้จาํกดัสินทรัพยต์ามโครงการผลประโยชน์ ขอ้กาํหนดเงินทุนขั(นตํ'า 
     และปฏิสัมพนัธ์ของรายการเหล่านี(  สาํหรับมาตรฐานการบญัชี  
     ฉบบัที' 19 (ปรับปรุง 2558) เรื'อง ผลประโยชน์ของพนกังาน 
ฉบบัที' 15 (ปรับปรุง 2558) สญัญาสาํหรับการก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย ์ 
ฉบบัที' 17 (ปรับปรุง 2558) การจ่ายสินทรัพยที์'ไม่ใช่เงินสดให้เจา้ของ 
ฉบบัที' 18 (ปรับปรุง 2558) การโอนสินทรัพยจ์ากลกูคา้ 
ฉบบัที' 20 (ปรับปรุง 2558) ตน้ทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตสาํหรับเหมืองผิวดิน 
ฉบบัที' 21  เงินที'นาํส่งรัฐ   
แนวปฎิบัติทางบัญชี  
แนวปฏิบติัทางบญัชีสาํหรับการวดัมูลค่าและรับรู้รายการของพืชเพื'อการใหผ้ลิตผล 

ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัจะนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที'เกี'ยวขอ้งกบักลุ่มบริษทัมา
เริ' มถือปฏิบัติกบังบการเงินของกลุ่มบริษทัเมื'อมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมีผล
บงัคบัใชผู้บ้ริหารของกลุ่มบริษทัอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบจากมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินดงักล่าวที'มีผลต่องบการเงินของกลุ่มบริษทัในงวดที'เริ'มถือปฏิบติั 
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2.6 งบการเงินรวมสําหรับปีสิ(นสุดวนัที' 31 มีนาคม 2559 และ 2558 ไม่ได้บันทึกเงินลงทุนใน 
บริษทั สยาม สตีล มิลล ์เซอร์วิสเซส จาํกดั ตามวิธีส่วนไดเ้สีย เนื'องจากบริษทัไม่มีอิทธิพลอย่าง
มีสาระสําคญัในการกาํหนดนโยบายทางการเงินและการดาํเนินงานและไม่มีกรรมการที'มีอาํนาจ            
ลงนามผกูพนัในบริษทั สยาม สตีล มิลล ์เซอร์วิสเซส จาํกดั ซึ' งถือหุน้โดยบริษทัเหลก็ก่อสร้างสยาม 
จาํกดั ในอตัราร้อยละ 24 ของทุนของบริษทัดงักล่าวได ้บริษทัและบริษทัย่อยดังกล่าวไดบ้นัทึก      
เงินลงทุนดงักล่าวเป็นเงินลงทุนระยะยาวอื'นเป็นจาํนวนเงิน 1,241 บาท ในราคาทุน (ดหูมายเหตุขอ้ 33) 

2.7 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงินรวม 
งบการเงินรวมของบริษทั ประกอบดว้ยงบการเงินของบริษทัและบริษทัย่อย (รวมกนัเรียกว่า 
“กลุ่มบริษทั”)  

รายการที'มีนยัสาํคญัระหวา่งบริษทักบับริษทัยอ่ยไดถู้กตดัรายการในการทาํงบการเงินรวม 

บริษทัยอ่ย 
บริษทัย่อยเป็นกิจการที'อยู่ภายใตก้ารควบคุมของบริษทั การควบคุมเกิดขึ(นเมื'อบริษทัมีอาํนาจ
ควบคุมทั(งทางตรงหรือทางออ้มในการกาํหนดนโยบายทางการเงินและการดาํเนินงานของบริษทันั(น 
เพื'อไดม้าซึ'งประโยชนจ์ากกิจกรรมของบริษทัย่อย งบการเงินของบริษทัย่อยไดร้วมอยู่ในงบการเงินรวม
นบัแต่วนัที'มีการควบคุมจนถึงวนัที'การควบคุมสิ(นสุดลง 

3. นโยบายการบัญชีที$สําคัญ 
งบการเงินนี(ไดจ้ดัทาํขึ(นโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมยกเวน้ตามที'ไดเ้ปิดเผยในนโยบายการบญัชีที'สําคญั 
ดงัต่อไปนี(  
3.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบด้วย เงินสดในมือและเงินฝากสถาบันการเงิน              
ทุกประเภทที'ถึงกาํหนดจ่ายคืนในระยะเวลาสามเดือนหรือนอ้ยกว่าตั(งแต่วนัที'ไดม้าโดยไม่รวม            
เงินฝากสถาบนัการเงินที'ใชเ้ป็นหลกัประกนั 

3.2 ลกูหนี(การคา้และลูกหนี( อื'น 
ลกูหนี(การคา้แสดงในราคาตามใบแจง้หนี(หักดว้ยค่าเผื'อหนี(สงสัยจะสูญ (ถา้มี) 

ค่าเผื'อหนี(สงสัยจะสูญ  
กลุ่มบริษทักาํหนดค่าเผื'อหนี(สงสัยจะสูญ โดยใชข้อ้สมมติฐานและดุลยพินิจหลายประการใน
การประมาณการของผูบ้ริหาร ซึ' งรวมถึงการพิจารณาและประมาณจาํนวนหนี( ที'คาดว่าจะเก็บเงิน
ไม่ได ้การประมาณดงักล่าวอาศยัประสบการณ์ของกลุ่มบริษทัในการเก็บเงินจากลูกหนี(  ประกอบ
กับการพิจารณาฐานะการเงินของลูกหนี( และรายงานอายุลูกหนี( ด้วย ฝ่ายบริหารมีการทบทวน
ประมาณการและขอ้สมมติฐานต่าง  ๆอยา่งสมํ'าเสมอ 
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กลุ่มบริษทัตดัรายการลูกหนี( การคา้หลงัจากการขายลูกหนี(การคา้ ซึ' งเกิดขึ(นเมื'อบริษทัทาํการโอน
ความเสี'ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของอยา่งมีนยัสาํคญัในลกูหนี(การคา้แก่ผูซื้(อ 

3.3 สินคา้คงเหลือ 
สินคา้คงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมลูค่าสุทธิที'จะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ'ากวา่ 

ตน้ทุนของสินคา้คาํนวณโดยใชวิ้ธีดงัต่อไปนี(  
สินคา้สาํเร็จรูปและสินคา้ระหว่างผลิต - วิธีราคาทุนถวัเฉลี'ยถ่วงนํ(าหนกั 
สินคา้ซื(อมาเพื'อขาย วตัถุดิบ อะไหล่ วสัดุและอื'นๆ - วิธีราคาทุนถวัเฉลี'ยเคลื'อนที' 

ตน้ทุนของสินคา้ประกอบดว้ยตน้ทุนทั(งหมดที'ซื(อ ตน้ทุนแปลงสภาพและตน้ทุนอื'นๆ ที'เกิดขึ(น
เพื'อให้สินคา้คงเหลือนั(นอยู่ในสถานที'และสภาพที'เป็นอยู่ในปัจจุบนั ในกรณีของสินคา้สําเร็จรูป
และสินคา้ระหว่างผลิตที'ผลิตเอง ตน้ทุนสินคา้รวมการปันส่วนของค่าใชจ่้ายในการผลิตอย่างเหมาะสม 
โดยคาํนึงถึงระดบักาํลงัการผลิตปกติ 

มลูค่าสุทธิที'จะไดรั้บเป็นราคาโดยประมาณที'คาดว่าจะขายไดต้ามลกัษณะการประกอบธุรกิจตามปกติ
หักดว้ยประมาณการตน้ทุนในการผลิตสินคา้นั(นให้เสร็จและตน้ทุนที'จาํเป็นตอ้งจ่ายไปเพื'อให้ขาย
สินคา้นั(นได ้

3.4 เงินลงทุน 
เงินลงทุนในบริษทัย่อย 
เงินลงทุนในบริษทัย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการ บนัทึกบญัชีในราคาทุนสุทธิจากค่าเผื'อการดอ้ยค่า 
(ถา้มี) 

เงินลงทุนเผื'อขาย 
เงินลงทุนเผื'อขายเป็นเงินลงทุนในตราสารทุนซึ'งเป็นหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดและ
ไม่ถือเป็นหลกัทรัพย์เพื'อคา้ จะจัดประเภทเป็นเงินลงทุนเผื'อขายและแสดงในมูลค่ายุติธรรม 
กาํไรหรือขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผื'อขายไดบ้นัทึกในส่วนของผูถื้อหุน้โดยตรง   

มูลค่ายุติธรรมของหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดจะใชร้าคาเสนอซื(อครั( งสุดทา้ย ณ วนัที'        
ในงบแสดงฐานะการเงิน 

เงินลงทุนระยะยาวอื'น 
เงินลงทุนในตราสารทุนที'ไม่อยู่ในความตอ้งการของตลาดแสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าเผื'อการดอ้ยค่า 
(ถา้มี) 



 

- 18 -  
 

การจาํหน่ายเงินลงทุน 
เมื'อมีการจาํหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างจาํนวนเงินสุทธิที'ไดรั้บและมูลค่าตามบญัชีและ
รวมถึงกาํไรหรือขาดทุนจากการเปลี'ยนแปลงมูลค่าหลกัทรัพย์ที'เคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้น  
จะถกูบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื'น 

3.5 ที'ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
ที'ดิน แสดงในราคาทุนและหกัค่าเผื'อการดอ้ยค่า (ถา้มี)  

อาคารและอุปกรณ์แสดงในราคาทุนหกัค่าเสื'อมราคาสะสมและค่าเผื'อการดอ้ยค่า (ถา้มี) 

ที'ดิน อาคารและอุปกรณ์จะมีการทบทวนการดอ้ยค่าเมื'อมีเหตุการณ์หรือการเปลี'ยนแปลงใน
สถานการณ์ ซึ'งบ่งชี(วา่มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั(นอาจจะไม่ไดร้ับคืน 

ค่าเสื'อมราคา 
ค่าเสื'อมราคาบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื'น คาํนวณโดย
วิธีเสน้ตรงตามอายุการใหป้ระโยชน์โดยประมาณของอาคารและอุปกรณ์แต่ละรายการ ประมาณการ
อายกุารใหป้ระโยชนแ์สดงไดด้งันี(  

ส่วนปรับปรุงที'ดิน อาคารและสิ'งปลูกสร้าง 5 - 30 ปี 
เครื'องจกัรและอุปกรณ์ 5 - 25 ปี 
ยานพาหนะ 5 - 10 ปี 
เครื'องตกแต่ง ติดตั(งและเครื'องใชส้าํนกังาน 3 - 25 ปี 

กลุ่มบริษทัไม่คิดค่าเสื'อมราคาสาํหรับที'ดินและสินทรัพยที์'อยู่ระหว่างการก่อสร้างและการติดตั(ง 

3.6 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ไดแ้ก่โปรแกรมคอมพิวเตอร์ซึ'งแสดงในราคาทุนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสม
และค่าเผื'อการดอ้ยค่า (ถา้มี) 

ค่าตดัจาํหน่าย 
ค่าตดัจาํหน่ายบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื'น คาํนวณโดย
วิธีเสน้ตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 5 ปี และ 10 ปี 

3.7 ค่าความนิยม 
ค่าความนิยมจากการรวมธุรกิจ ไดแ้ก่ ตน้ทุนการไดม้าซึ'งเงินลงทุนในบริษทัย่อยที'สูงกว่ามูลค่ายุติธรรม
ของสินทรัพยสุ์ทธิของกลุ่มบริษทัที'ไดม้าจากการซื(อกิจการของบริษทัย่อย 
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ค่าตดัจาํหน่าย 
ตั(งแต่วนัที' 1 เมษายน 2551 ในงบการเงินรวมไดห้ยุดการตดัจาํหน่ายค่าความนิยม โดยเปลี'ยนเป็น
การประเมินการดอ้ยค่าของค่าความนิยมแทน 

กลุ่มบริษทัแสดงค่าความนิยมดว้ยราคาทุนหักค่าเผื'อการดอ้ยค่า และจะทดสอบการดอ้ยค่าของ
ค่าความนิยมทุกปีหรือเมื'อใดก็ตามที'มีขอ้บ่งชี(ของการดอ้ยค่าเกิดขึ(น 

เพื'อวตัถุประสงค์ในการทดสอบการดอ้ยค่า กลุ่มบริษทัจะปันส่วนค่าความนิยมที'เกิดขึ(นจาก 
การรวมธุรกิจให้กบัหน่วยสินทรัพยที์'ก่อให้เกิดเงินสด (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพยที์'ก่อให้เกิด
เงินสด) ที'คาดว่าจะได้รับประโยชน์เพิ'มขึ(นจากการรวมธุรกิจ และกลุ่มบริษทัจะทาํการประเมิน                  
มูลค่าที'คาดว่าจะไดร้ับคืนของหน่วยของสินทรัพยที์'ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละรายการ (หรือกลุ่ม
ของหน่วยของสินทรัพย์ที' ก่อให้เกิดเงินสด) หากมูลค่าที'คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยของ
สินทรัพย์ที'ก่อให้เกิดเงินสดตํ'ากว่ามูลค่าตามบญัชี กลุ่มบริษทัจะรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
ในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื'น และไม่สามารถกลบับญัชีขาดทุนจากการดอ้ยค่า
ค่าความนิยมไดใ้นอนาคต 

3.8 การดอ้ยค่า 
ยอดสินทรัพย์ตามบัญชีของกลุ่มบริษทัได้รับการทบทวน ณ ทุกวนัสิ(นปีว่ามีข้อบ่งชี( เรื' อง                  
การดอ้ยค่าหรือไม่ ในกรณีที'มีขอ้บ่งชี( จะทาํการประมาณมูลค่าสินทรัพยที์'คาดว่าจะไดรั้บคืน 
สาํหรับค่าความนิยมจะประมาณมลูค่าที'คาดว่าจะไดรั้บคืนทุกปีในช่วงเวลาเดียวกนั 

กลุ่มบริษทัรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเมื'อมลูค่าที'คาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่าตํ'ากว่า
มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั(น ทั( งนี( มูลค่าที'คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหัก
ตน้ทุนในการขายหรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกว่า ซึ' งในการประเมิน
มูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ กลุ่มบริษทัประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที'คาดว่าจะไดรั้บ
จากสินทรัพย์และคาํนวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อตัราคิดลดก่อนภาษีที'สะทอ้นถึง           
การประเมินความเสี'ยงในสภาพตลาดปัจจุบนัของเงินสดตามระยะเวลาและความเสี'ยงซึ'งเป็น
ลกัษณะเฉพาะของสินทรัพยที์'กาํลงัพิจารณาอยู่ และในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุน 
ในการขาย กลุ่มบริษทัใช้แบบจําลองการประเมินมูลค่าที'ดีที' สุดซึ' งเหมาะสมกับสินทรัพย ์
ซึ' งสะทอ้นถึงจาํนวนเงินที'คาดว่าจะไดรั้บจากการจาํหน่ายสินทรัพยห์ักดว้ยตน้ทุนในการจาํหน่าย 
โดยการจาํหน่ายนั(นผูซื้(อกบัผูข้ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี'ยนและสามารถต่อรองราคา
กนัไดอ้ยา่งเป็นอิสระในลกัษณะของผูที้'ไม่มีความเกี'ยวขอ้งกนั 

กลุ่มบริษทัรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื'น 
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การกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
กลุ่มบริษทัจะกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี) ที'ไม่ใช่ค่าความนิยม 
ที'กลุ่มบริษทัไดรั้บรู้ในงวดก่อนเมื'อขอ้บ่งชี( ว่าการดอ้ยค่าไดห้มดไปหรือลดลง ซึ' งกลุ่มกิจการ
ตอ้งประมาณมลูค่าที'คาดวา่จะไดรั้บคืน  

3.9 ผลประโยชน์พนกังาน 
กองทุนสาํรองเลี(ยงชีพ 
ขอ้ผูกพนัตามแผนการจ่ายเงินสมทบกองทุนสํารองเลี(ยงชีพจะบนัทึกเป็นค่าใช ้จ่ายใน               
งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื'นเมื'อเกิดรายการ 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 
ขอ้ผูกพนัของกลุ่มบริษทัที'เกี'ยวขอ้งกบัภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงานที'ไดสิ้ทธิรับเงินชดเชย
เมื'อเกษียณอายุตามพระราชบญัญติัคุ้มครองแรงงาน และผลประโยชน์อื'นตามนโยบายของบริษัท
คาํนวณโดยการประมาณผลประโยชน์ที'พนกังานจะไดรั้บในอนาคตสําหรับการทาํงานของพนกังาน
ในปัจจุบนัและในอดีต ซึ' งผลประโยชน์ดงักล่าว ไดป้รับลดเป็นมูลค่าปัจจุบนั ผลประโยชน์ดงักล่าว
คาํนวณโดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที'ประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) 

บริษทัรับรู้ค่าใชจ่้ายโครงการผลประโยชน์พนกังานเป็นค่าใชจ่้ายเกี'ยวกบัพนกังานในงบกาํไรขาดทุน
และกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื'น 

กาํไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัรับรู้เขา้กาํไรสะสมผ่าน
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื'นในงวดที'เกิดขึ(นทั(งจาํนวน 

3.10 สญัญาเช่าระยะยาว 
สญัญาเช่าดาํเนินงาน 
สัญญาเช่าซึ' งความเสี'ยงและประโยชน์ส่วนใหญ่จากการเป็นเจา้ของสินทรัพยย์งัคงอยู่กบัผูใ้ห้เช่า
บนัทึกเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน ค่าเช่าที'เกิดขึ(นจากสัญญาเช่าดงักล่าวรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายใน                  
งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื'นโดยวิธีเสน้ตรง 

สญัญาเช่าการเงิน 
สัญญาเช่าซึ' งกลุ่มบริษทัไดร้ับโอนผลตอบแทนและความเสี'ยงส่วนใหญ่ของการเป็นเจา้ของ
สินทรัพย ์ยกเวน้กรรมสิทธิn ทางกฎหมายถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน กลุ่มบริษทับนัทึกสินทรัพย์
ที'เช่าในมูลค่ายุติธรรม ณ วนัเริ'มต้นของสัญญาเช่าหรือมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั(นตํ'า
ที'จะตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่าแลว้แต่จาํนวนใดจะตํ'ากว่า ค่าเสื'อมราคาของสินทรัพยที์'เช่าคาํนวณ
โดยวิธีเสน้ตรงตามอายกุารใหป้ระโยชนโ์ดยประมาณของสินทรัพย ์ดอกเบี(ยหรือค่าใชจ่้ายทางการเงิน
คาํนวณโดยใชวิ้ธีอตัราดอกเบี(ยที'แทจ้ริงตลอดระยะเวลาของสัญญา ดอกเบี(ยหรือค่าใชจ่้ายทางการเงิน
และค่าเสื'อมราคารับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื'น 
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3.11 การรับรู้รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย 
รายไดจ้ากการขายสินคา้จะรับรู้เมื'อไดโ้อนความเสี'ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของ
สินคา้ที'มีนัยสําคญัไปให้กบัผูซื้( อแลว้ และจะไม่รับรู้รายได้ถา้ฝ่ายบริหารยงัมีการควบคุมหรือ
บริหารสินคา้ที'ขายไปแลว้ หรือมีความไม่แน่นอนที'มีนยัสาํคญัในการไดร้ับประโยชน์จากรายการ
บญัชีนั(น หรือไม่อาจวดัมูลค่าของจาํนวนรายไดแ้ละตน้ทุนที'เกิดขึ(นได้อย่างน่าเชื'อถือ หรือมี
ความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ที'จะตอ้งรับคืนสินคา้ รายไดจ้ากการขายสินคา้จะรับรู้เมื'อมีการส่งมอบ
สินคา้ให้กบัลูกคา้สําหรับการขายในประเทศ และเมื'อส่งสินคา้ให้ผูรั้บจดัส่งสินคา้สาํหรับการขาย
ส่งออก ซึ'งไดห้กัส่วนลดการคา้และส่วนลดตามปริมาณซื(อและสินคา้รับคืนแลว้ 

รายไดค่้าบริการจดัการรับรู้เป็นรายไดเ้มื'อการให้บริการแลว้เสร็จ  

ดอกเบี(ยรับบนัทึกดว้ยเกณฑค์งคา้งตามระยะเวลาโดยอา้งอิงจากยอดเงินตน้ที'คงคา้งและอตัรา
ดอกเบี(ยตามสญัญา 

รายไดอื้'นและค่าใชจ่้ายรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 

3.12 ตน้ทุนทางการเงิน 
ตน้ทุนทางการเงิน ไดแ้ก่ ดอกเบี(ยจ่ายและค่าใชจ่้ายในทาํนองเดียวกนัรับรู้ในงบกาํไรขาดทุน
และกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื'นงวดที'ค่าใชจ่้ายดงักล่าวเกิดขึ(น ยกเวน้ในกรณีที'มีการบนัทึกตน้ทุน
ทางการเงินเป็นตน้ทุนส่วนหนึ' งของสินทรัพย ์อนัเป็นผลมาจากการใชเ้วลายาวนานในการจดัหา 
ก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพยด์งักล่าวก่อนที'จะนาํมาใชเ้องหรือเพื'อขาย  

3.13 ภาษีเงินได ้
(ค่าใชจ่้าย) รายไดภ้าษีเงินไดค้าํนวณจากกาํไรทางภาษีเงินไดคู้ณดว้ยอตัราภาษีเงินไดต้ามที'มี 
ผลบงัคบัใช้ ณ วนัที'ในงบแสดงฐานะการเงิน และปรับปรุงดว้ยผลกระทบที'เกิดจากการบญัชี
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

สินทรัพย์และหนี( สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเกิดจากผลแตกต่างชั'วคราวระหว่างราคาตาม
บญัชีของสินทรัพยห์รือหนี( สินในงบแสดงฐานะการเงินกบัราคาตามฐานภาษี กลุ่มบริษทัรับรู้
หนี( สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับผลแตกต่างชั'วคราวที'ตอ้งเสียภาษีทุกรายการ และรับรู้
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสําหรับผลแตกต่างชั'วคราวที'ใชห้ักภาษี รวมทั(งผลขาดทุน
ทางภาษีที'ยงัไม่ได้ใช้ ทั(งนี( กลุ่มบริษทัจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีก็ต่อเมื'อมี
ความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที'กลุ่มบริษทัจะมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอสําหรับผล
แตกต่างชั'วคราวที'ใชห้กัภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที'ยงัไม่ไดใ้ชน้ั(น  
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กลุ่มบริษทัจะทบทวนมลูค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ ทุกวนัที'ในงบ
แสดงฐานะการเงินและจะปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าวเมื'อมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่า
กลุ่มบริษทัจะไม่มีกาํไรทางภาษีเพียงพอต่อการนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั(งหมด
หรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน ์

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหนี( สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะหกักลบกนั เมื'อเป็น
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดที้'จะตอ้งนาํส่งให้กบัหน่วยจดัเก็บภาษีเดียวกนัและกลุ่มบริษทัมีความตั(งใจ
ที'จะเสียภาษีเงินไดด้ว้ยยอดสุทธิ 

รายได ้(ค่าใชจ้่าย) ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้หรือกลบัรายการในงบกาํไรขาดทุนและ
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื'น ยกเวน้กรณีที'ผลแตกต่างชั'วคราวนั(นเกี'ยวขอ้งกบัรายการที'บนัทึก
โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุ้นซึ' งค่าภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีที'เกี'ยวขอ้งกบัรายการดงักล่าวจะ
ถูกบนัทึกรวมหรือหักจากรายการดงักล่าวในส่วนของผูถื้อหุ้น 

3.14 กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ 
กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั(นพื(นฐานคาํนวณโดยการหารกาํไร (ขาดทุน) สําหรับปีดว้ยจาํนวน               
หุน้สามญัถวัเฉลี'ยถ่วงนํ(าหนกัที'ถือโดยผูถื้อหุน้ในระหวา่งปี  

3.15 รายการในสกลุเงินตราต่างประเทศ 
รายการในสกลุเงินตราต่างประเทศที'เกิดขึ(นระหว่างปีแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลี'ยน 
ณ วนัที'เกิดรายการ ยอดคงเหลือทั(งหมดของสินทรัพย์และหนี( สินที'เป็นตัวเงินในสกุลเงินตรา
ต่างประเทศ ณ วนัสิ(นปี ยกเวน้รายการสัญญาซื(อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าแปลงค่าเป็น               
เงินบาทโดยใช้อตัราอา้งอิงของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันนั(น กําไรหรือขาดทุนจากอัตรา
แลกเปลี'ยนรับรู้เป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื'น 

กลุ่มบริษทัมีการป้องกนัความเสี'ยงเกี'ยวกบัอตัราแลกเปลี'ยนเงินตราต่างประเทศ สําหรับสินทรัพย์
และหนี( สินบางส่วนที'เป็นเงินตราต่างประเทศโดยการทาํสัญญาซื(อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้
กบัธนาคาร กลุ่มบริษทัรับรู้กาํไรหรือขาดทุนจากการปรับมูลค่าของสัญญาซื(อขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้าที'เกิดขึ(นจากส่วนต่างระหว่างราคาซื(อขายล่วงหน้าตามสัญญากบัมูลค่ายุติธรรมสําหรับ
ระยะเวลาที'เหลือของสัญญา ณ วันที'ในงบแสดงฐานะทางการเงินเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายใน                 
งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื'น 
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3.16 เครื'องมือทางการเงิน 
กลุ่มบริษทัไดท้าํสัญญาซื(อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (Forward Foreign Exchange Contracts) 
ในการบริหารความเสี'ยงของสินทรัพย์และหนี( สินที'เกิดจากการเปลี'ยนแปลงของอตัราแลกเปลี'ยน
เงินตราต่างประเทศ โดยได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ'มเติมเกี'ยวกบัเครื' องมือทางการเงินไวแ้ลว้           
ในหมายเหตุขอ้ 31 และขอ้ 32 

กาํไรขาดทุนที'เกิดขึ(นจากสญัญาซื(อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ซึ'งใชเ้พื'อป้องกนัความเสี'ยงของ
สินทรัพยแ์ละหนี( สิน รับรู้เป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื'น 

จาํนวนเงินที'ตอ้งจ่ายและจาํนวนเงินที'จะไดรั้บตามสัญญาดงักล่าวแสดงหักกลบกนัในงบแสดง
ฐานะการเงินและรวมอยู่ในรายการสินทรัพยห์รือหนี( สินในงบแสดงฐานะการเงิน 

กลุ่มบริษทัไม่มีนโยบายที'จะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินที'เป็นตราสารอนุพนัธ์ เพื'อการเก็ง
กาํไรหรือเพื'อการคา้ 

3.17 การวดัมูลค่ายติุธรรม 
มลูค่ายุติธรรมเป็นราคาที'จะไดร้ับจากการขายสินทรัพย ์หรือจะจ่ายเพื'อโอนหนี( สินในรายการที'
เกิดขึ(นในสภาพปกติระหว่างผูร่้วมตลาด ณ วนัที'วดัมูลค่า ไม่ว่าราคานั(นจะสามารถสังเกตได้
โดยตรงหรือประมาณมาจากเทคนิคการประเมินมูลค่า ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของรายการ
สินทรัพยห์รือหนี( สินรายการใดรายการหนึ' ง กลุ่มบริษทัพิจารณาถึงลกัษณะของสินทรัพยห์รือ
หนี( สินนั(นซึ'งผูร่้วมตลาดจะนาํมาพิจารณาในการกาํหนดราคาของสินทรัพยห์รือหนี( สิน ณ วนัที'
วดัมูลค่า โดยการวดัมูลค่ายุติธรรมและ/หรือการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินรวมนี(ใชต้ามเกณฑ์
ตามที'กล่าว ยกเวน้รายการเช่าภายใตข้อบเขตของมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที' 17 (ปรับปรุง 2557) 
และการวดัมูลค่าที'มีลกัษณะคลา้ยคลึงกบัมูลค่ายุติธรรม แต่ไม่ใช่มูลค่ายุติธรรม เช่น มูลค่าสุทธิ 
ที'จะไดรั้บในมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที' 2 (ปรับปรุง 2557) หรือมลูค่าจากการใชใ้นมาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัที' 36 (ปรับปรุง 2557) 

นอกจากนี(  การวดัมลูค่ายุติธรรมไดจ้ดัลาํดบัชั(นเป็นระดบัที' 1 ระดบัที' 2 และระดบัที' 3 โดยแบ่ง
ตามลาํดบัขั(นของขอ้มูลที'สามารถสังเกตได ้และตามลาํดบัความสําคญัของขอ้มูลที'ใชว้ดัมูลค่า
ยุติธรรม ซึ'งมีดงัต่อไปนี(  

- ระดบัที' 1 เป็นราคาเสนอซื(อขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดที'มีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพย ์
หรือหนี(สินอยา่งเดียวกนัและกิจการสามารถเขา้ถึงตลาดนั(น ณ วนัที'วดัมลูค่า 

- ระดบัที' 2 เป็นขอ้มูลอื'นที'สังเกตไดไ้ม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางออ้มสาํหรับสินทรัพยน์ั(น
หรือหนี(สินนั(นนอกเหนือจากราคาเสนอซื(อขายซึ'งรวมอยูใ่นขอ้มลูระดบั 1 

- ระดบัที' 3 เป็นขอ้มลูที'ไม่สามารถสังเกตไดส้าํหรับสินทรัพยน์ั(นหรือหนี( สินนั(น 
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3.18 การใชป้ระมาณการทางบญัชี 
ในการจดัทาํงบการเงินใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทั
ต้องอาศัยดุลยพินิจในการกําหนดนโยบายการบัญชี การประมาณการและการตั( งข้อสมมติฐาน                  
หลายประการ ซึ' งมีผลกระทบต่อการแสดงจาํนวนสินทรัพย ์หนี( สินและการเปิดเผยขอ้มูลเกี'ยวกบั
สินทรัพยแ์ละหนี( สินที'อาจเกิดขึ(น ณ วนัสิ(นรอบระยะเวลารายงานรวมทั(งการแสดงรายได ้และ
ค่าใชจ่้ายของงวดบญัชี ถึงแมว่้าการประมาณการของผูบ้ริหาร ไดพิ้จารณาอย่างสมเหตุสมผล
ภายใตเ้หตุการณ์ ณ ขณะนั(น ผลที'เกิดขึ(นจริงอาจมีความแตกต่างไปจากประมาณการนั(น 

การใชดุ้ลยพินิจที'สาํคญัในการใชป้ระมาณการทางบญัชีมีดงัต่อไปนี(  

การดอ้ยค่า 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะรับรู้เมื'อมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกว่ามูลค่าที'คาดว่าจะไดร้ับคืน 
ซึ'งเป็นมูลค่าที'สูงกว่าระหว่างมูลค่ายุติธรรมหกัตน้ทุนในการขายและมูลค่าจากการใช ้

มูลค่าจากการใชค้าํนวณจากมูลค่าปัจจุบนัของประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที'จะไดร้ับจาก
การใชสิ้นทรัพยภ์ายใตเ้งื'อนไขทางธุรกิจในปัจจุบนัโดยใชป้ระมาณการทางตลาดที'สมเหตุสมผล 

การรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะรับรู้เมื'อบริษทัคาดการณ์ไดแ้น่นอนว่าจะมีประโยชน์ทางภาษี
ในอนาคต โดยการประเมินจากโอกาสที'กลุ่มบริษัทจะมีกาํไรทางภาษีเพียงพอที'จะสามารถใช้
ประโยชนจ์ากภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

4. การเปิดเผยข้อมูลเพิ$มเติมเกี$ยวกบักระแสเงนิสด 

4.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที' 31 มีนาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : พันบาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 

เงินสด 1 1 -  - 
เงินฝากกระแสรายวนั 31,307 130,337 399 421 
เงินฝากออมทรัพย ์ 755,396 578,212 721,581 478,045 
เงินฝากประจาํธนาคารที'ถึงกาํหนด     

จ่ายคืนไม่เกิน 3 เดือน 400,042 50 400,042 50 
รวม 1,186,746 708,600 1,122,022 478,516 
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4.2 รายการปรับปรุงอื'นที'ไม่ใช่เงินสดสาํหรับปีสิ(นสุดวนัที' 31 มีนาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : พันบาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

       2559  2558  2559  2558 

ค่าเผื'อการลดมูลคา่สินคา้คงเหลือ      
    และมูลคา่สินคา้เสื'อมคุณภาพ 9,181 6,399 - - 
(กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายที'ดิน อาคาร     

และอุปกรณ์ และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 10,501 (2,886) 11 - 
ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายที'ดิน อาคาร     

และอุปกรณ์ และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 1 38 1 1 
ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินคา้คงเหลือ 2,494 - - - 

รวม 22,177 3,551 12 1 

4.3 เงินสด (จ่าย) รับอื'นจากกิจกรรมดาํเนินงานสาํหรับปีสิ(นสุดวนัที' 31 มีนาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
       2559  2558  2559  2558 

สินทรัพยห์มนุเวียนอื'น และสินทรัพย ์      
    ไม่หมุนเวียนอื'น (เพิ'มขึ(น) ลดลง (10,857) 23,826 6,863 (919) 
หนี( สินหมนุเวียนอื'น และหนี( สินไมห่มนุเวียนอื'น     
   เพิ'มขึ(น (ลดลง) (7,406) (3,520) 2,174 (995) 
เงินสดจ่ายภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน (13,655) (10,719) (6,136) (4,260) 

รวม (31,918) 9,587 2,901 (6,174) 

4.4 การปรับปรุงดว้ยเงินสดที'เกิดจากการกูย้ืมสาํหรับปีสิ(นสุดวนัที' 31 มีนาคม ประกอบดว้ย 
หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
       2559  2558  2559  2558 

จ่ายดอกเบี(ย (125,825) (230,539) (70,743)  (140,855) 

4.5 รายการที'ไม่เกี'ยวกบัเงินสดในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มีดงัต่อไปนี(   
-  การบนัทึกเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื'อขายในงบการเงินรวมสําหรับปีสิ(นสุดวนัที' 31 มีนาคม 

2559 และ 2558 ดว้ยมลูค่ายติุธรรม กลุ่มบริษทับนัทึกกาํไร (ขาดทุน) ที'ยงัไม่เกิดขึ(นจากเงินลงทุน
ดงักล่าวจาํนวน 1.7 ลา้นบาท และ (0.1) ลา้นบาท ตามลาํดบั 
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-   รายการที'ไม่เกี'ยวขอ้งกบัเงินสดที'เกิดจากการซื(อและการเพิ'มขึ(นของที'ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสาํหรับปีสิ(นสุดวนัที' 31 มีนาคม มีดงันี(  

หน่วย : พันบาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2559  2558  2559  2558 
เจา้หนี( ค่าซื(อที'ดิน อาคารและอุปกรณ ์      

และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนยกมา 12,271 11,868 201  525 
บวก  ซื(อระหว่างปี 198,878 153,825 9,259  3,374 
หกั เงินสดจ่ายระหว่างปี (197,934) (153,422) (6,816)  (3,698) 
เจา้หนี( ค่าซื(อที'ดิน อาคารและอุปกรณ ์      

และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนยกไป 13,215 12,271 2,644  201 

5. ลูกหนี"การค้าและลูกหนี"อื$น  
ลกูหนี(การคา้และลูกหนี( อื'น ณ วนัที' 31 มีนาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : พันบาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2559  2558  2559  2558 
ลกูหนี(การคา้กิจการที'เกี'ยวขอ้งกนั (ดูหมายเหตุขอ้ 28) 175,368  - -  - 
ลกูหนี(การคา้บริษทัอื'น (ดูหมายเหตุขอ้ 6) 460,774  660,084  -  - 
ลกูหนี( อื'นกิจการที'เกี'ยวขอ้งกนั (ดูหมายเหตุขอ้ 28) 950  812 35,739  35,389 
ลกูหนี( อื'นบริษทัอื'น 12,329  9,519 2,819  1 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 17,972  20,309 10,657  6,841 

รวม 667,393  690,724 49,215  42,231 
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6. ลูกหนี"การค้าบริษทัอื$น  

ลกูหนี( การคา้บริษทัอื'น ณ วนัที' 31 มีนาคม ประกอบดว้ย 
หน่วย : พันบาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2559  2558  2559  2558 
ภายในวนัที'ครบกาํหนดชาํระ 442,720  612,748 -  - 
เกินวนัครบกาํหนดชาํระ       

ไม่เกิน 3 เดือน 13,393  28,532 -  - 
มากกวา่ 3 เดือนถึง 6 เดือน 307  9,634 -  - 
มากกวา่ 6 เดือนถึง 12 เดือน 3,585  7,960 -  - 
มากกวา่ 12 เดือน ขึ(นไป 22,644  23,085 -  - 

รวม 482,649  681,959 -  - 
หกั  ค่าเผื'อหนี(สงสยัจะสูญ (21,875)  (21,875) -  - 

รวม 460,774  660,084 -  - 

ในปี 2551 กลุ่มบริษทัไดท้าํสัญญา “Receivable Purchase Agreement” กบัสถาบนัการเงินแห่งหนึ' ง
ซึ' งรายการดงักล่าวไดโ้อนความเสี'ยงและผลตอบแทนเฉพาะจาํนวนที'ผูซื้(อยอมรับไปยงัผูซื้(อแลว้ 

สําหรับปีสิ(นสุดวนัที'  31 มีนาคม 2559 และ 2558 กลุ่มบริษทัได้ขายลูกหนี( การค้าให้กับสถาบันการเงิน
ดงักล่าวขา้งตน้เป็นจาํนวน 6,700 ลา้นบาท และจาํนวน 9,137 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

7. เงนิให้กู้ยมืระยะสั"น  
เงินให้กูย้ืมระยะสั(น ณ วนัที' 31 มีนาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2559  2558  2559  2558 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั(นแก่กิจการที'เกี'ยวขอ้งกนั        

(ดูหมายเหตุขอ้ 28) -  - 1,965,744  1,612,507 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการที'เกี'ยวขอ้งกนั        

ที'ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ'งปี (ดูหมายเหตุขอ้ 28) -  -  200,000  865,000 
รวม -  - 2,165,744  2,477,507 
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8. สินค้าคงเหลอื  
สินคา้คงเหลือ ณ วนัที' 31 มีนาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : พันบาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2559  2558  2559  2558 
สินคา้สาํเร็จรูป 496,370  858,642 -  - 
สินคา้ระหว่างผลิต 156,228  464,587  -  - 
วตัถุดิบ 498,536  526,728 -  - 
อะไหล่ 659,269  718,513 -  - 
วสัดุของใชสิ้(นเปลืองและอื'นๆ 400,926  471,599 -  - 
วตัถุดิบระหวา่งทาง 123,687  218,888 -  - 

รวม 2,335,016  3,258,957 -  - 
หกั  ค่าเผื'อการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือและ       

มูลค่าสินคา้เสื'อมคุณภาพ (38,601)  (36,279) -  - 
รวม 2,296,415  3,222,678 -  - 

สําหรับปีสิ(นสุดวนัที' 31 มีนาคม 2559 กลุ่มบริษทับนัทึกโอนกลบัค่าเผื'อปรับลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ       
และมลูค่าสินคา้เสื'อมสภาพที'เคยปรับลดลงในปีก่อนจาํนวน 7 ลา้นบาท และบนัทึกค่าเผื'อปรับลดมูลค่า
สินคา้คงเหลือและมลูค่าสินคา้เสื'อมคุณภาพเป็นส่วนหนึ'งของตน้ทุนขายมีจาํนวน 9 ลา้นบาท 

สาํหรับปีสิ(นสุดวนัที' 31 มีนาคม 2558 กลุ่มบริษทับนัทึกโอนกลบัค่าเผื'อปรับลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ      
และมูลค่าสินคา้เสื'อมสภาพที'เคยปรับลดลงในปีก่อนจาํนวน 19 ลา้นบาท และบนัทึกค่าเผื'อปรับลดมูลค่า
สินคา้คงเหลือและมลูค่าสินคา้เสื'อมคุณภาพเป็นส่วนหนึ'งของตน้ทุนขายมีจาํนวน 6 ลา้นบาท 

มูลค่าสินคา้คงเหลือที'รับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในงบการเงินรวมสาํหรับปีสิ(นสุดวนัที' 31 มีนาคม 2559 และ 2558 
มีจาํนวน 15,783 ลา้นบาท และ 20,801 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

9. สินทรัพย์หมนุเวียนอื$น  
สินทรัพยห์มุนเวียนอื'น ณ วนัที' 31 มีนาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : พันบาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2559  2558  2559  2558 
ภาษีมูลค่าเพิ'มรอขอคืน 10,444  11 -  - 
สินทรัพยห์มุนเวียนอื'น 17,033  29,246  1,832  2,799 

รวม 27,477  29,257 1,832  2,799 
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10. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย 

เงินลงทุนในบริษทัย่อย ณ วนัที' 31 มีนาคม ประกอบดว้ย 
หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 อัตราการถือหุ้น (ร้อยละ)  ทุนชําระแล้ว  วิธีราคาทนุ  เงินปันผล 

 2559 2558 2559  2558  2559  2558  2559  2558 

เงินลงทุนในหุ้นทนุ              
บริษทั เหลก็สยาม (2001) จาํกดั 99.99 99.99 120,000  120,000  2,554,386  2,554,386  102,000  - 
บริษทั เหลก็ก่อสร้างสยาม จาํกดั 99.99 99.99 1,750,000  1,750,000  3,656,874  3,656,874  175,000  105,000 
บริษทั เอน็.ท.ีเอส. สตีลกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 99.76 99.76 4,627,965  4,627,965  9,181,787  9,181,787  -  - 

รวม   6,497,965  6,497,965  15,393,047  15,393,047  277,000  105,000 
หกั  ค่าเผื'อการดอ้ยค่าเงินลงทุน   -  -  (3,380,000)  (3,380,000)  -  - 

รวม   6,497,965  6,497,965  12,013,047  12,013,047  277,000  105,000 

ณ วนัที' 31 มีนาคม 2559 และ 2558 กลุ่มบริษทัไดท้าํการประเมินการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัย่อย
และพบวา่ไมมี่การดอ้ยค่าที'จาํเป็นเพิ'มขึ(น 

11. ที$ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 

ที'ดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วนัที' 31 มีนาคม ประกอบดว้ย 

ณ วันที$ 31 มีนาคม 2559 

หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม 
 ยอดคงเหลอื  เพิ$มขึ"น  จําหน่าย  โอน  ยอดคงเหลอื 
 ณ วันที$         ณ วันที$  
 1 เมษายน        31 มีนาคม 
 2558        2559 

ราคาทนุ    
ที'ดิน 714,611 - -  -  714,611 
ส่วนปรับปรุงที'ดิน อาคารและสิ'งปลกูสร้าง 4,481,291  -  (2,420)  13,142  4,492,013 
เครื'องจกัรและอุปกรณ์ 14,902,648  11,268  (45,548)  170,070  15,038,438 
ยานพาหนะ 3,327  - (23)  51  3,355 
เครื'องตกแต่ง ติดตั(งและเครื'องใชสํ้านกังาน 192,828  7,916  (5,490)  6,210  201,464 

รวมราคาทุน 20,294,705  19,184  (53,481)  189,473  20,449,881 
          

ค่าเสื$อมราคาสะสม     
ส่วนปรับปรุงที'ดิน อาคารและสิ'งปลกูสร้าง (2,589,053)  (81,206)  1,882  -  (2,668,377) 
เครื'องจกัรและอุปกรณ์ (9,567,037)  (364,049)  31,589  -  (9,899,497) 
ยานพาหนะ (3,327)  (2)  23  -  (3,306) 
เครื'องตกแต่ง ติดตั(งและเครื'องใชสํ้านกังาน (156,869)  (11,696)  5,447  -  (163,118) 

รวมค่าเสื'อมราคาสะสม (12,316,286)  (456,953)  38,941  -  (12,734,298) 

 7,978,419        7,715,583 
หกั  ค่าเผื'อการดอ้ยค่าของอาคารและอุปกรณ์ (2,917,381)  -  -  -  (2,917,381) 

 5,061,038       4,798,202 
งานระหว่างก่อสร้าง เครื'องจกัรและอุปกรณ์ระหว่างติดตั(ง 53,238  179,630  -  (189,473)  43,395 
ที'ดิน อาคารและอุปกรณ์  5,114,276       4,841,597 
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ณ วันที$ 31 มีนาคม 2558 

หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม 

 ยอดคงเหลอื  เพิ$มขึ"น  จําหน่าย  โอน  ยอดคงเหลอื 

 ณ วันที$         ณ วันที$  

 1 เมษายน        31 มีนาคม 

 2557        2558 

ราคาทนุ    

ที'ดิน 714,611 - -  -  714,611 

ส่วนปรับปรุงที'ดิน อาคารและสิ'งปลกูสร้าง 4,453,392  12,534  -  15,365  4,481,291 

เครื'องจกัรและอุปกรณ์ 14,859,212  48,993  (41,633)  36,076  14,902,648 

ยานพาหนะ 3,461  - (134)  -  3,327 

เครื'องตกแต่ง ติดตั(งและเครื'องใชสํ้านกังาน 186,233  6,134  (1,515)  1,976  192,828 

รวมราคาทุน 20,216,909  67,661  (43,282)  53,417  20,294,705 

          

ค่าเสื$อมราคาสะสม     

ส่วนปรับปรุงที'ดิน อาคารและสิ'งปลกูสร้าง (2,507,697)  (81,356)  -  -  (2,589,053) 

เครื'องจกัรและอุปกรณ์ (9,224,204)  (362,139)  19,306  -  (9,567,037) 

ยานพาหนะ (3,418)  (43)  134  -  (3,327) 

เครื'องตกแต่ง ติดตั(งและเครื'องใชสํ้านกังาน (143,725)  (14,550)  1,406  -  (156,869) 

รวมค่าเสื'อมราคาสะสม (11,879,044)  (458,088)  20,846  -  (12,316,286) 

 8,337,865        7,978,419 

หกั  ค่าเผื'อการดอ้ยค่าของอาคารและอุปกรณ์ (2,939,708)  -  22,327  -  (2,917,381) 

 5,398,157       5,061,038 

งานระหว่างก่อสร้าง เครื'องจกัรและอุปกรณ์ระหว่างติดตั(ง 21,505  85,150  -  (53,417)  53,238 

ที'ดิน อาคารและอุปกรณ์  5,419,662       5,114,276 

      

ค่าเสื$อมราคาสําหรับปีสิ"นสุดวันที$ 31 มีนาคม      

2559     456,953 

2558     458,088 

สาํหรับปีสิ(นสุดวนัที' 31 มีนาคม 2559 บริษทั เอน็.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัยอ่ย”) ตดัจาํหน่าย
เครื'องจกัรและอุปกรณ์ซึ'งมีมูลค่าตามบญัชีจาํนวน 14.49 ลา้นบาท ที'เสียหายจากเพลิงไหม ้ณ วนัที' 17 เมษายน 2558 

ณ วนัที' 31 มีนาคม 2559 และ 2558 กลุ่มบริษทัไดท้าํการประเมินการดอ้ยค่าของที'ดิน อาคารและอุปกรณ์และพบว่า
ไม่มีการดอ้ยค่าที'จาํเป็นเพิ'มขึ(น 
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ณ วนัที$ 31 มนีาคม 2559 

หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ยอดคงเหลือ  เพิ$มขึ"น  จําหน่าย  โอน  ยอดคงเหลอื 

 ณ วนัที$         ณ วันที$  

 1 เมษายน        31 มนีาคม 

 2558        2559 

เครื'องตกแต่ง ติดตั(งและเครื'องใชส้ํานกังาน 79,234  1,700  (2,215)  -  78,719 
หกั  ค่าเสื'อมราคาสะสม (70,303)  (3,294)  2,185  -  (71,412) 
 8,931        7,307 
เครื'องตกแต่ง ติดตั(งและเครื'องใชส้ํานกังาน          

ระหวา่งติดตั(ง -  7,495  -  -  7,495 
ที'ดิน อาคารและอุปกรณ์  8,931        14,802 

ณ วนัที$ 31 มนีาคม 2558 

หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ยอดคงเหลือ  เพิ$มขึ"น  จําหน่าย  โอน  ยอดคงเหลอื 

 ณ วนัที$         ณ วันที$  

 1 เมษายน        31 มนีาคม 

 2557        2558 
เครื'องตกแต่ง ติดตั(งและเครื'องใชส้ํานกังาน 77,218  999  (344)  1,361  79,234 
หกั  ค่าเสื'อมราคาสะสม (66,052)  (4,542)  291  -  (70,303) 
 11,166        8,931 
เครื'องตกแต่ง ติดตั(งและเครื'องใชส้ํานกังาน          

ระหวา่งติดตั(ง -  1,361  -  (1,361)  - 
ที'ดิน อาคารและอุปกรณ์  11,166        8,931 

          
ค่าเสื$อมราคาสําหรับปีสิ"นสุดวันที$ 31 มนีาคม          

2559        3,294 

2558        4,542 
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ราคาทุนของอาคารและอุปกรณ์ซึ' งหักค่าเสื'อมราคาทั(งจาํนวนแลว้ แต่ยงัคงใช้งานอยู่ ณ วนัที' 31 มีนาคม                
มีดงันี(  

หน่วย : พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2559  2558  2559  2558 
ราคาทุนของอาคารและอุปกรณ์ที'หกั 
  ค่าเสื'อมราคาสะสมทั(งจาํนวน 

 
5,582,035 

  
5,450,378 

  
62,789 

  
62,657 

ณ วนัที' 31 มีนาคม ที'ดิน อาคารและอุปกรณ์ไดร้วมอุปกรณ์สาํนักงานภายใตส้ัญญาเช่าการเงินของกลุ่มบริษทั
ดงันี(   

หน่วย : พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2559  2558  2559  2558 
ราคาทุนของสินทรัพยต์ามสญัญาเช่าการเงิน 42,884 43,838 42,339 43,293 
หกั  ค่าเสื'อมราคาสะสม (42,884) (43,838)  (42,339) (43,293) 
สินทรัพยต์ามสญัญาเช่าการเงิน  - - - - 

ที'ดิน อาคารและอุปกรณ์ของบริษทั เหล็กสยาม (2001) จาํกดั บริษทั เหล็กก่อสร้างสยาม จาํกดั และ
บริษทั เอน็.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ซึ' งมีราคาตามบญัชีจาํนวน 3,551 ลา้นบาท ณ วนัที' 31 มีนาคม 
2559 (3,792 ลา้นบาท ณ วนัที' 31 มีนาคม 2558) ไดใ้ชเ้ป็นหลกัประกนัสาํหรับเงินกูย้ืม ประกอบดว้ยเงินกูยื้ม
ระยะยาวจากสถาบนัการเงินในประเทศ 2 แห่ง (ดูหมายเหตุขอ้ 16.2) 

ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัไดต้ดัสินใจหยุดการผลิตโครงการเตาถลุง Mini Blast Furnace (“MBF”) 
ของบริษทั เอ็น.ที.เอส. ซึ' งเป็นบริษทัย่อยของบริษทัเป็นการชั'วคราวตั(งแต่ปลายเดือนสิงหาคม 2554 
ถึงเดือนกนัยายน 2559 เนื'องจากวตัถุดิบที'ใชใ้นการผลิตในเตาถลุง MBF มีราคาสูงกว่าเมื'อเปรียบเทียบกบั
ราคาเศษเหล็กอีกทั(งยงัมีความผนัผวนสูง ทาํให้เกิดผลเสียต่อการบริหารตน้ทุนของการผลิตเหลก็แท่ง
ผา่นเตาถลุง MBF ค่าเสื'อมราคาและค่าใชจ่้ายอื'นๆ ของเตาถลุง MBF ซึ'งเกิดขึ(นในช่วงหยุดการผลิตชั'วคราว 
สาํหรับปีสิ(นสุดวนัที' 31 มีนาคม 2559 และ 2558 มีจาํนวนรวม 15 ลา้นบาท และ 28 ลา้นบาท ตามลาํดบั  
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12. สินทรัพย์ไม่มีตวัตน  

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัที' 31 มีนาคม ประกอบดว้ย 

ณ วนัที$ 31 มนีาคม 2559 

หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม 

 ยอดคงเหลอื  เพิ$มขึ"น  จําหน่าย  โอน  ยอดคงเหลอื 

 ณ วนัที$         ณ วนัที$  

 1 เมษายน        31 มีนาคม 

 2558        2559 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 247,988  64  (89)  -  247,963 
หกั  ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (158,604)  (24,306)  74  -  (182,836) 
 89,384        65,127 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างติดตั(ง -  -  -  -  - 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  89,384        65,127 

ณ วนัที$ 31 มนีาคม 2558 

หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม 

 ยอดคงเหลอื  เพิ$มขึ"น  จําหน่าย  โอน  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัที$         ณ วนัที$  

 1 เมษายน        31 มนีาคม 

 2557        2558 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 246,974  990  -  24  247,988 
หกั  ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (134,260)  (24,344)  -  -  (158,604) 
 112,714        89,384 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างติดตั(ง -  24  -  (24)  - 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  112,714        89,384 
          

ค่าตดัจําหน่ายสําหรับปีสิ"นสุดวนัที$ 31 มนีาคม         
2559         24,306 

2558         24,344 
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ณ วนัที$ 31 มนีาคม 2559 

หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ยอดคงเหลอื  เพิ$มขึ"น  จําหน่าย  โอน  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัที$         ณ วนัที$  

 1 เมษายน        31 มนีาคม 

 2558        2559 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 238,577  64 -  - 238,641 
หกั ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (150,901)  (23,820)  -  -  (174,721) 

 87,676        63,920 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างติดตั(ง -  -  -  -  - 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  87,676        63,920 

ณ วนัที$ 31 มนีาคม 2558 

หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ยอดคงเหลอื  เพิ$มขึ"น  จําหน่าย  โอน  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัที$         ณ วนัที$  

 1 เมษายน        31 มนีาคม 

 2557        2558 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 237,563  990 -  24 238,577 
หกั ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (127,062)  (23,839)  -  -  (150,901) 

 110,501        87,676 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างติดตั(ง -  24  -  (24)  - 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  110,501        87,676 
          

ค่าตดัจําหน่ายสําหรับปีสิ"นสุดวนัที$ 31 มนีาคม         
2559         23,820 

2558         23,839 

ราคาทุนของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนซึ'งหกัค่าตดัจาํหน่ายทั(งจาํนวนแลว้ แต่ยงัคงใช้งานอยู่ ณ วนัที' 31 มีนาคม    
มีดงันี(   

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2559  2558  2559  2558 

ราคาทุนของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนที'หกั 

  ค่าตดัจาํหน่ายสะสมทั(งจาํนวนแลว้ 
 
6,158 

 
4,546 

  
1,644 

  
32 
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13. ค่าความนิยม  

ค่าความนิยม ณ วนัที' 31 มีนาคม มีดงันี(  
หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม

ราคาทุน   5,607,769 
หกั  ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (จนถึงวนัที' 31 มีนาคม 2551)   (1,491,432) 

   4,116,337 
หกั  ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของค่าความนิยม   (660,323) 

ณ วนัที' 31 มีนาคม 2558   3,456,014 

ณ วนัที' 31 มีนาคม 2559   3,456,014 

ค่าความนิยมขา้งตน้เกิดจากการซื(อบริษทั เหล็กสยาม (2001) จาํกดั บริษทั เหล็กก่อสร้างสยาม จาํกดั 
และบริษทั เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ในวนัที' 29 พฤศจิกายน 2545 โดยบริษทั ทาทา สตีล 
(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)  

ตั(งแต่วนัที' 1 เมษายน 2551 กลุ่มบริษทัหยุดตดัจาํหน่ายค่าความนิยม โดยเปลี'ยนเป็นการประเมินการดอ้ยค่า
ของค่าความนิยมแทน ซึ' งมีผลทาํให้ไม่มีค่าใช้จ่ายจากการตดัจาํหน่ายค่าความนิยมในงบการเงินรวม
สาํหรับปีสิ(นสุดวนัที' 31 มีนาคม 2559 และ 2558 

ณ วนัที' 31 มีนาคม 2559 และ 2558 กลุ่มบริษทัไดท้าํการประเมินการดอ้ยค่าของค่าความนิยมและพบว่า
ไม่มีการดอ้ยค่าที'จาํเป็นเพิ'มขึ(น 

14. ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้และสินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี   

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้สาํหรับปีสิ(นสุดวนัที' 31 มีนาคม ประกอบดว้ย 
หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2559  2558  2559  2558 

ภาษีเงินไดต้ามแบบแสดงรายการสาํหรับปีปัจจุบนั 68,052  29,628  - - 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี      

การเปลี'ยนแปลงของผลแตกต่างชั'วคราว 1,140 (4,013) (239)  (1,509) 
ตดัจาํหน่ายสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - 199,734 -  - 

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดที้'อยูใ่นงบกาํไรขาดทุนและ 
 กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื'น 

 
69,192 

 
225,349 

 
(239) 

  
(1,509) 
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ผลต่างระหวา่งอตัราภาษีร้อยละ 20 สาํหรับปีสิ(นสุดวนัที' 31 มีนาคม กบัอตัราภาษีเงินไดที้'แทจ้ริงที'คาํนวณ
จากกาํไรก่อนหกัภาษีเป็นดงันี(  

หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม 

 2559  2558 

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได ้   
-  ส่วนที'ไดร้ับการส่งเสริมยกเวน้ภาษีเงินได ้ 43,578 - 
-  ส่วนที'ไม่ไดร้ับการส่งเสริม 179,803 (385,693) 

รวมกาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได ้ 223,381 (385,693) 
ภาษีเงินไดส่้วนที'ไม่ไดรั้บการส่งเสริมในอตัราร้อยละ 20 35,961 (77,139) 
ผลกระทบทางภาษีสาํหรับค่าใชจ่้ายที'สามารถหกัไดแ้ละ   

ที'ไม่สามารถหกัเป็นค่าใชจ่้ายในทางภาษี   
-  ผลแตกต่างชั'วคราวและขาดทุนทางภาษีที'ยงัไม่ไดใ้ช ้
 ที'ไม่ไดบ้นัทึกเป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

  

 และการตดัรายการระหว่างกนั 51,227 100,356 
-  ผลแตกต่างถาวร 1,933 2,398 
-  ตดัจาํหน่ายสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - 199,734 
-  การใชป้ระโยชน์จากผลขาดทุนทางภาษีสะสมที'ไม่ไดบ้นัทึก   
 เป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี (19,929) - 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้(1) 69,192 225,349 

(1)
 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคาํนวณจากกาํไรสุทธิทางภาษีของแต่ละกิจการมิไดค้าํนวณจาก

งบการเงินรวม 
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ผลแตกต่างชั'วคราวที'ยงัไม่ไดบ้นัทึกเป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัที' 31 มีนาคม 2559 
และ 2558 จาํนวน 51 ลา้นบาท และ 100 ลา้นบาท ตามลาํดบั เกิดจากขาดทุนจากการดาํเนินงานของ
กลุ่มบริษทั เนื'องจากยงัมีความไม่แน่นอนในโอกาสที'กลุ่มบริษทัจะสามารถใชป้ระโยชน์จากสินทรัพย์
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากผลขาดทุนดงักล่าว 

เนื'องจากกลุ่มบริษทัไดใ้ช้ผลขาดทุนทางภาษีสะสมซึ'งไม่ไดบ้นัทึกเป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
ในรอบปีบญัชีสิ(นสุดวนัที' 31 มีนาคม 2558 ในการคาํนวณค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ทาํใหค่้าใชจ่้ายภาษีเงินได้
สาํหรับปีสิ(นสุดวนัที' 31 มีนาคม 2559 ลดลงจาํนวน 19.93 ลา้นบาท 

หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559  2558 

กาํไรก่อนภาษีเงินได ้ 53,936  13,488 
ภาษีเงินไดใ้นอตัราร้อยละ 20 10,787  2,698 
ผลกระทบทางภาษีสาํหรับค่าใชจ่้ายที'ไม่สามารถ    

หกัเป็นค่าใชจ่้าย (ผลประโยชน์) ในทางภาษี    
-  ผลแตกต่างชั'วคราวและขาดทุนทางภาษีที'ยงัไม่ไดใ้ช ้
 ที'ยงัไม่ไดบ้นัทึกเป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 
43,210 

  
14,137 

-  ผลแตกต่างถาวร เช่น เงินปันผลรับ (54,236)  (18,344) 
รายไดภ้าษีเงินได ้ (239)  (1,509) 

    
 อตัราภาษี  อตัราภาษี 

 (ร้อยละ)  (ร้อยละ) 

อตัราภาษีที'แทจ้ริง (0)  (11) 

สาํหรับปีสิ(นสุดวนัที' 31 มีนาคม 2559 และ 2558 อตัราภาษีที'แทจ้ริงตํ'ากว่าอตัราภาษีเงินไดต้ามกฎหมาย 
เนื'องจากบริษทัมีผลขาดทุนสุทธิทางภาษีสาํหรับปี เนื'องจากบริษทัมีเงินปันผลรับที'ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินได้
นิติบุคคล 
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ณ วนัที'  31 มีนาคม สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (หนี( สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี) มีผลมาจาก            
ความแตกต่างชั'วคราวระหว่างราคาตามบญัชีกบัราคาตามฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหนี( สินในงบแสดง
ฐานะการเงินดงัต่อไปนี(  

หน่วย : พนับาท 

  งบการเงินรวม  
 ยอดคงเหลอื  รับรู้ในกาํไร  รับรู้ในกาํไร  ยอดคงเหลอื 
 ณ วนัที$   หรือขาดทุน  ขาดทุน  ณ วนัที$ 
 1 เมษายน   เบ็ดเสร็จอื$น 31 มีนาคม 
 2558    2559 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีมีผลมาจาก       
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 30,723  1,659  -     32,382 
ค่าเผื'อการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือและ       

มูลค่าสินคา้เสื'อมคุณภาพ 1,958  (197)  -   1,761 
ค่าเผื'อหนี(สงสัยจะสูญ 736  -  -  736 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 33,417  1,462  -    34,879 
       

หนี( สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีมีผลมาจาก       
เงินลงทุนเผื'อขาย  -  -    (340)      (340) 
กาํไรจากสินทรัพยอ์นุพนัธ์ทางการเงิน  -  (2,602)  -  (2,602) 

หนี( สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  -  (2,602)    (340) (2,942) 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 33,417  (1,140)    (340) 31,937 

หน่วย : พนับาท 

  งบการเงินรวม  
 ยอดคงเหลอื  รับรู้ในกาํไร  รับรู้ในกาํไร  ยอดคงเหลอื 
 ณ วนัที$   หรือขาดทุน ขาดทุน ณ วนัที$ 
 1 เมษายน   เบ็ดเสร็จอื$น 31 มนีาคม 
 2557    2558 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีมีผลมาจาก       
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 26,019  3,598  1,106 30,723 
ค่าเผื'อการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือและ       

มูลค่าสินคา้เสื'อมคุณภาพ 1,270  688  -  1,958 
ขาดทุนสะสมทางภาษ ี 199,734  (199,734)  -  - 
กาํไรในสินคา้คงเหลือจากการขายระหว่างกนั 212  (212)  -  - 
ค่าเผื'อหนี(สงสัยจะสูญ 797  (61)  -  736 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 228,032  (195,721)  1,106 33,417 
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ณ วนัที' 31 มีนาคม 2559 และ 2558 กลุ่มบริษทัมีขาดทุนทางภาษีที'ยงัไม่ไดใ้ชจ้าํนวน 5,748 ลา้นบาท 
และ 5,818  ลา้นบาท ตามลาํดบั ซึ' งไม่ไดร้ับรู้เป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี ขาดทุนทางภาษี
ดงักล่าวจะทยอยหมดอายตุั(งแต่เดือนมีนาคม 2559 จนถึงเดือนพฤศจิกายน 2565 

หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ยอดคงเหลอื  รับรู้ในกาํไร  รับรู้ในกาํไร  ยอดคงเหลอื 

 ณ วนัที$   หรือขาดทุน  ขาดทุน  ณ วนัที$ 

 31 มนีาคม    เบ็ดเสร็จอื$น  31 มนีาคม 

 2558      2559 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีมีผลมาจาก        

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 10,314 540 -  10,854 
 

หนี( สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีมีผลมาจาก        

กาํไรจากสินทรัพยอ์นุพนัธ์ทางการเงิน - (301) -  (301) 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 10,314 239 -  10,553 
 

หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ยอดคงเหลอื  รับรู้ในกาํไร  รับรู้ในกาํไร  ยอดคงเหลอื 

 ณ วนัที$   หรือขาดทุน  ขาดทุนเบ็ด  ณ วนัที$ 

 31 มนีาคม    เบ็ดเสร็จอื$น  31 มนีาคม 

 2557      2558 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีมีผลมาจาก        

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 8,951 1,509 (146)  10,314 

ณ วนัที' 31 มีนาคม 2559 และ 2558 บริษทัมีขาดทุนทางภาษีที'ยงัไม่ไดใ้ชจ้าํนวน 360  ลา้นบาท และ 139
ลา้นบาท ตามลาํดบั ซึ' งไม่ไดร้ับรู้เป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี ขาดทุนทางภาษีดงักล่าวจะ
ทยอยหมดอายตุั(งแต่เดือนมีนาคม 2562 จนถึงเดือนมีนาคม 2563 

พระราชบญัญติัแกไ้ขเพิ'มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบบัที' 42) พ.ศ. 2559 ซึ'งมีผลบงัคบัใชต้ั(งแต่วนัที' 5 มีนาคม 2559 
เป็นตน้ไป ใหล้ดอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจากร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 20 ของกาํไรสุทธิสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชี
ที'เริ'มในหรือหลงัวนัที' 1 มกราคม 2559 เป็นตน้ไป 
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บริษทัใชอ้ตัราภาษีร้อยละ 20 ในการคาํนวณค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดแ้ละภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับ
กาํไรส่วนที'ไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนสาํหรับปีสิ(นสุดวนัที' 31 มีนาคม 2559 และ 2558 ค่าใชจ่้าย
ภาษีเงินไดค้าํนวณจากกาํไรก่อนภาษีบวกกลบัดว้ยรายการ ซึ' งไม่ถือเป็นค่าใชจ่้ายและหักรายไดห้รือ
ค่าใชจ่้ายที'ไดรั้บการยกเวน้ทางภาษีตามประมวลรัษฎากร ซึ'งทาํให้อตัราภาษีเงินไดที้'แทจ้ริงแตกต่างจาก
อตัราภาษีตามประมวลรัษฎากร 

15. สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอื$น  

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื'น ณ วนัที' 31 มีนาคม ประกอบดว้ย 
หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2559  2558  2559  2558 
ภาษีเงินไดร้อขอคืน  209,890 216,126 51,004 57,548 
ลกูหนี(ระยะยาว - T S Global Holdings Pte. Ltd.     

(เดิมชื'อ Tata Steel Global Holdings Pte. Ltd.) 71,220 71,220 71,220 71,220 
อื'นๆ (ดูหมายเหตุขอ้ 34ข) 40,915 7,321 11,713 4,195 

รวม 322,025 294,667 133,937 132,963 

ในเดือนธนัวาคม 2552 บริษทัย่อยแห่งหนึ' งของบริษทัไดมี้ขอ้โตแ้ยง้ในเรื'องการตีความในการคาํนวณภาษี
และวิธีปฏิบัติสําหรับการใช้ผลขาดทุนสะสมที' เกี'ยวข้องกับกิจการที'ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 
ซึ'งมีผลกระทบต่อค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดร้วมเงินเพิ'มเป็นจาํนวนเงินรวม 103 ลา้นบาท เพื'อมิให้มีเงินเพิ'ม
เกิดขึ(นอีก บริษทัย่อยไดพิ้จารณาจ่ายภาษีเงินไดส่้วนเพิ'มดงักล่าว ต่อมาวนัที' 13 กนัยายน 2553 บริษทัย่อย 
ไดด้าํเนินการยื'นแบบการชาํระภาษีเพิ'มเติมเพื'อขอคืนภาษีและยื'นอุทธรณ์ต่อหน่วยงานที'เกี'ยวขอ้งทางภาษี
ตามคาํแนะนาํดา้นกฎหมายเพื'อขอทราบคาํชี(แจงเกี'ยวกบัขั(นตอนในการปรับปรุงผลขาดทุนสะสม            
ยกมาที'เกี'ยวขอ้งกบักิจการที'ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน เมื'อวนัที' 26 พฤษภาคม 2554 บริษทัย่อยไดท้าํ
หนังสือทวงถามการขอคืนภาษีถึงกรมสรรพากร ซึ'งกรมสรรพากรไดรั้บเรื'องแลว้และกาํลงัอยู่ระหว่าง
การพิจารณาคาํร้อง ณ วนัที' 31 มีนาคม 2559 เรื'องดงักล่าวยงัไม่มีขอ้ยุติ 

16. เงนิกู้ยืมจากสถาบันการเงนิ 

16.1 เงินกูย้ืมระยะสั(น 
เงินกูย้ืมระยะสั(นจากสถาบนัการเงินในประเทศ ณ วนัที' 31 มีนาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : พันบาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2559  2558  2559  2558 
เงินกูย้ืมระยะสั(นจากสถาบนัการเงิน 2,044,148 2,298,949  -  120,000 
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ณ วนัที' 31 มีนาคม 2559 และ 2558 กลุ่มบริษทัไดกู้ย้ืมเงินจากสถาบนัการเงินสองแห่งจาํนวน 
1,498 ลา้นบาท และ 2,179 ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยมีอตัราดอกเบี(ยร้อยละ BIBOR+2 ต่อปี ซึ' งเป็น
การทาํสญัญาระยะสั(นสาํหรับวงเงินสินเชื'อรวม 3,216 ลา้นบาท เพื'อซื(อเศษเหลก็วตัถุดิบอื'นๆ และ
ค่าสาธารณูปโภค 

ณ วนัที' 31 มีนาคม 2558 บริษทัไดกู้ย้ืมเงินจากสถาบนัการเงินแห่งหนึ' งจาํนวน 120 ลา้นบาท 
โดยมีอตัราดอกเบี(ยร้อยละ 4.81 - 4.82 ต่อปี เพื'อเป็นเงินทุนหมุนเวียน (2559 : ไม่มี) 

ณ วนัที' 31 มีนาคม 2559 กลุ่มบริษทัไดกู้ย้ืมเงินจากสถาบนัการเงินหลายแห่งจาํนวน 546 ลา้นบาท 
สาํหรับทรัสตรี์ซีทส์เพื'อซื(อเหลก็แท่ง โดยมีอตัราดอกเบี(ยร้อยละ LIBOR ต่อปี (2558 : ไม่มี) 

ณ วันที'  31 มีนาคม 2559 และ 2558 กลุ่มบริษัทมีสัญญากับสถาบันการเงินในประเทศ 8 แห่ง  
เพื'อขอรับวงเงินสินเชื'อรวมจาํนวน 5,484 ลา้นบาท และ จาํนวน 6,723 ลา้นบาท เพื'อเป็นเงินทุน
หมุนเวียน อตัราดอกเบี(ยของวงเงินสินเชื'อเหล่านี( มีดงันี(  

วงเงิน อตัราดอกเบี"ย 
1) วงเงินเบิกเกินบญัชี อตัราดอกเบี(ยขั(นตํ'าสาํหรับเงินเบิกเกินบญัชี (MOR) 
2) ทรัสตรี์ซีทส์สกุลเงินบาท อตัราดอกเบี(ยตามสภาวะตลาด (MMR) 
3) ตั|วสญัญาใชเ้งิน อตัราดอกเบี(ยตามสภาวะตลาด (MMR) 

ณ วนัที' 31 มีนาคม 2559 และ 2558 กลุ่มบริษทัไดท้าํการเบิกใช้วงเงินสินเชื'อซึ' งรวมถึงเลตเตอร์
ออฟเครดิตแลว้จาํนวน 1,534 ลา้นบาท และ 824 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

16.2 เงินกูย้ืมระยะยาว 
เงินกู้ยืมระยะยาว (มีสกุลเงินเป็นเงินบาท) แยกแสดงตามระยะเวลาครบกําหนดการจ่ายชาํระ                  
ณ วนัที' 31 มีนาคม ดงันี(  

หน่วย : พันบาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2559  2558  2559  2558 
ครบกาํหนดภายในหนึ'งปี 200,000  865,000  200,000  865,000 
ครบกาํหนดหลงัจากหนึ'งปีแต่ไม่เกินหา้ปี -  200,000  -  200,000 

รวม 200,000  1,065,000  200,000  1,065,000 
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เงินกูย้ืมระยะยาวประกอบดว้ยสัญญาเงินกู ้2 ฉบบั ฉบบัแรกลงวนัที' 29 พฤศจิกายน 2549 
วงเงิน 5,000 ลา้นบาท โดยมีอตัราดอกเบี(ยลอยตวัร้อยละ MLR-1.25 ต่อปี และฉบบัที' 2 ลงวนัที'  
9  พฤศจิกายน 2550  วงเงิน 3,500  ลา้นบาท โดยมีอตัราดอกเบี(ยลอยตวัร้อยละ MLR-2.00 ต่อปี 
และขอ้ตกลงเพิ'มเติมอื'นแนบทา้ยสัญญา โดยบริษทัใชที้'ดิน อาคารและอุปกรณ์ของบริษทัย่อยทั(ง   
3 แห่ง เป็นหลกัประกนัเงินกูย้ืมดงักล่าวตามที'กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 11 เงินกูย้ืม           
มีขอ้จาํกดัเกี'ยวกบัการดาํรงอตัราส่วนทางการเงินและโครงสร้างการถือหุน้ ซึ' งเป็นไปตามเงื'อนไข
ในสญัญาเงินกูร้ะยะยาวกบัสถาบนัการเงิน 

ณ วนัที' 31 มีนาคม 2559 และ 2558 บริษทัมีอตัราส่วนความสามารถในการชาํระหนี(ตํ'ากว่า อตัราที'
ระบุไวใ้นเงื'อนไขสัญญาเงินกู้ระยะยาวกับสถาบันการเงินสองแห่ง อย่างไรก็ตามบริษทัได้รับ
หนงัสืออนุมติัผอ่นผนัในการไม่ปฏิบติัตามในเรื'องดงักล่าวจากผูใ้หกู้แ้ลว้  

17. เจ้าหนี"การค้าและเจ้าหนี"อื$น  
เจา้หนี(การคา้และเจา้หนี( อื'น ณ วนัที' 31 มีนาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : พันบาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2559  2558  2559  2558 
เจา้หนี(การคา้กิจการที'เกี'ยวขอ้งกนั (ดูหมายเหตุขอ้ 28) 459,311  290,265 -  - 
เจา้หนี(การคา้บริษทัอื'น 387,278  510,732  -  - 
เจา้หนี( อื'นกิจการที'เกี'ยวขอ้งกนั (ดูหมายเหตุขอ้ 28) 12,405  3,213 15,247  3,640 
เจา้หนี( อื'นบริษทัอื'น 18,856  24,830 8,285  12,746 
เงินรับล่วงหนา้จากลกูคา้ 102,507  134,484 -  - 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 362,898  418,078 57,235  39,564 

รวม 1,343,255  1,381,602 80,767  55,950 

18. ส่วนของหนี"สินระยะยาวที$ถึงกาํหนดชําระภายในหนึ$งปี 
ส่วนของหนี( สินระยะยาวที'ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ' งปี ณ วนัที' 31 มีนาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : พันบาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2559  2558  2559  2558 
เจา้หนี(การคา้จากการปรับโครงสร้างหนี(                    

ของบริษทัยอ่ย (ดูหมายเหตุขอ้ 19) 
 

6,327 
  

6,327 
 
- 

  
- 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน                           
(ดูหมายเหตุขอ้ 16.2) 

 
200,000 

  
865,000 

 
200,000 

  
865,000 

รวม 206,327  871,327 200,000  865,000 
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19. เจ้าหนี"การค้าจากการปรับโครงสร้างหนี"ของบริษัทย่อย 

ณ วนัที' 31 มีนาคม 2555 เจา้หนี(การคา้ดงักล่าวเป็นหนี(ของบริษทั เอน็.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)  
ตามแผนฟื( นฟูกิจการที'ไดรั้บอนุมติัจากที'ประชุมเจา้หนี( เมื'อวนัที' 8 กรกฎาคม 2545 และไดร้ับความเห็นชอบ
จากศาลลม้ละลายกลางเมื'อวนัที' 19 กรกฎาคม 2545 เจ้าหนี(ดงักล่าวจะไดร้ับชําระหนี( เงินตน้ครบทั(งจาํนวน
ภายใน 10 ปี โดยมีเงื'อนไขที'บริษทัสามารถจะเลือกชาํระไดต้ั(งแต่ปีที' 5 ถึงปีที' 10 นบัจากวนัที' 29 พฤศจิกายน 
2545 หนี( ดงักล่าวคํ( าประกนัโดยบริษทั เหล็กสยาม (2001) จาํกดั และบริษทั เหล็กก่อสร้างสยาม จาํกดั โดย
ไม่มีค่าธรรมเนียม 

ณ วนัที' 31 มีนาคม 2559 และ 2558 เจา้หนี(ดงักล่าวไดถึ้งกาํหนดชาํระภายในหนึ'งปี จึงไดจ้ดัประเภทภายใต้
หนี( สินหมุนเวียน 

20. กองทุนสํารองเลี"ยงชีพ 

ผลประโยชน์ของพนักงานตามแผนการจ่ายเงินสมทบประกอบด้วย กองทุนสํารองเลี(ยงชีพสําหรับ
พนกังานของกลุ่มบริษทับนพื(นฐานความสมคัรใจของพนกังานในการเป็นสมาชิกของกองทุน โดยพนกังาน
จ่ายเงินสะสมในอตัราร้อยละ 2 ถึงร้อยละ 15 ของเงินเดือนทุกเดือนและกลุ่มบริษทัจ่ายสมทบในอตัรา
ร้อยละ 3 ถึงร้อยละ 10 ของเงินเดือนของพนักงานทุกเดือน กองทุนสํารองเลี( ยงชีพนี( ได้จดทะเบียนเป็น
กองทุนสาํรองเลี(ยงชีพตามขอ้กาํหนดของกระทรวงการคลงัและจดัการกองทุนโดยผูจ้ดัการกองทุนที'
ไดรั้บอนุญาต 

สําหรับปีสิ(นสุดวนัที' 31 มีนาคม 2559 และ 2558 เงินสมทบของกลุ่มบริษทัซึ' งบันทึกเป็นค่าใช้จ่าย                 
ในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื'นรวมมีจาํนวน 40.97 ลา้นบาท และ 39.58 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
สาํหรับงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื'นเฉพาะกิจการมีจาํนวน 13.08 ลา้นบาท และ 12.69 
ลา้นบาท ตามลาํดบั 

21. เงนิกู้ยืมระยะยาว 
เงินกูย้ืมระยะยาว ณ วนัที' 31 มีนาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : พันบาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2559  2558  2559  2558 
เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการที'เกี'ยวขอ้งกนั                  

(ดูหมายเหตุขอ้ 28) 
 

270,596 
  

270,596 
 

270,596 
  

270,596 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน                           

(ดูหมายเหตุขอ้ 16.2) 
 

- 
  

200,000 
 
- 

  
200,000 

รวม 270,596  470,596 270,596  470,596 
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22. ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 

ณ วนัที' 31 มีนาคม 2559 และ 2558 กลุ่มบริษทับนัทึกประมาณการหนี( สินภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน
เป็นจาํนวน 171 ลา้นบาท และ 158 ลา้นบาท ตามลาํดบั ประมาณการหนี( สินดงักล่าว คาํนวณโดยใชวิ้ธี
คิดลดแต่ละหน่วยที'ประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัอิสระ  

สมมติฐานหลกัที'ใชใ้นการวดัมูลค่าตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัมีดงันี(  

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2559  2558  2559  2558 
อตัราคิดลด (ร้อยละ) 3.02 - 3.33  3.02 - 3.33 3.02 3.02 
อตัราเงินเดือนถวัเฉลี'ยที'คาดว่าจะเพิ'มขึ(น (ร้อยละ) 5.05 5.05 5.05 5.05 
อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน (ร้อยละ) 0 - 27.00  0 - 27.00 0 - 27.00 0 - 27.00 
อายเุกษียณของพนกังาน (ปี) 55 - 60  55 - 60 55 - 60 55 - 60 

ตน้ทุนผลประโยชน์รับรู้ในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื'นสาํหรับปีสิ(นสุดวนัที' 31 มีนาคม มี
ดงันี(  

หน่วย : พันบาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2559  2558  2559  2558 
ตน้ทุนบริการอดีต - 15,769 - 5,464 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 22,106 14,076 7,147 4,584 
ตน้ทุนดอกเบี(ย 4,936 4,986 1,443 1,543 

รวม 27,042  34,831 8,590  11,591 

ประมาณการภาระผูกพนัผลประโยชนพ์นกังาน ณ วนัที' 31 มีนาคม และความเคลื'อนไหวของมูลค่าปัจจุบนั
ของภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์ที'กาํหนดไวส้าํหรับปีสิ(นสุดวนัที' 31 มีนาคม ดงันี(  

หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2559  2558  2559  2558 
มูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัที'ไม่ไดจ้ดัใหมี้กองทุน 171,269  157,881  50,304  47,850 
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หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2559  2558  2559  2558 

ประมาณการหนี( สินภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานตน้ปี  157,881 123,948 47,850  40,920 

ผลประโยชน์พนกังานระยะยาวอื'น - 2,075 -  332 

ปรับปรุงประมาณการหนี( สินภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานตน้ปี (1) 157,881 126,023 47,850  41,252 

ตน้ทุนบริการอดีต - 15,769 -  5,464 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 22,106 14,076 7,147  4,584 

ตน้ทุนดอกเบี(ย 4,936 4,986 1,443  1,543 

ผล (กาํไร) ขาดทุนตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัสุทธิรับรู้ระหว่างปี - 7,746 -  (733) 

จ่ายเงินผลประโยชน์พนกังานระหวา่งปี (13,654) (10,719) (6,136)  (4,260) 

ประมาณการหนี( สินภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานปลายปี 171,269  157,881 50,304  47,850 

(1) ประมาณการหนี( สินภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงานตน้ปีไม่เท่ากบัปลายปีก่อนเนื'องจากกลุ่มบริษทัเปลี'ยนแปลงวิธีการคาํนวณ

ผลประโยชน์พนกังานระยะยาวอื'นตามนโยบายกลุ่มบริษทั 

ขอ้สมมติที'สาํคญัในการกาํหนดภาระผกูพนัผลประโยชน์ของพนกังานตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
ประกอบดว้ย อตัราคิดลด และอตัราการเพิ'มขึ(นของเงินเดือน การวิเคราะห์ความอ่อนไหวไดพิ้จารณา
จากการเปลี'ยนแปลงในแต่ละขอ้สมมติในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ที'เกี'ยวขอ้งที'
อาจเป็นไปไดอ้ย่างสมเหตุสมผล ณ วนัสิ(นรอบระยะเวลารายงาน ในขณะที'ขอ้สมมติอื'นคงที' ผลกระทบ
เพิ'มขึ(น (ลดลง) ต่อมลูค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน ณ วนัที' 31 มีนาคม 2559 มีดงันี(  

หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

อตัราคิดลด   

อตัราคิดลด - ลดลงร้อยละ 1 20,076 5,645 

อตัราคิดลด - เพิ'มขึ(นร้อยละ 1 (17,205) (4,870) 
   
อตัราการเพิ'มขึ(นของเงินเดือน   

อตัราการเพิ'มขึ(นของเงินเดือน - ลดลงร้อยละ 1 (16,620) (4,808) 

อตัราการเพิ'มขึ(นของเงินเดือน - เพิ'มขึ(นร้อยละ 1 19,036 5,463 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวขา้งตน้อาจไม่ไดแ้สดงถึงการเปลี'ยนแปลงที'เกิดขึ(นจริงในภาระผกูพนัผลประโยชน์
ของพนกังาน เนื'องจากเป็นการยากที'การเปลี'ยนแปลงขอ้สมมติต่างๆ จะเกิดขึ(นแยกต่างหากจากขอ้สมมติอื'น
ซึ'งอาจมีความสมัพนัธ์กนั 
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23. ทุนสํารองตามกฎหมาย 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัและบริษทัย่อยที'เป็นบริษทั
มหาชนจาํกดัจะตอ้งจัดสรรทุนสํารอง (“ทุนสํารองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิ
ประจาํปีหลงัจากหกัขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนสาํรองดงักล่าวมีจาํนวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 
ของทุนจดทะเบียน ทุนสาํรองนี(จะนาํมาจดัสรรปันผลไม่ได ้

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยทุ์กคราวที'จ่ายเงินปันผล บริษทัย่อยที'เป็นบริษทัจาํกดัจะตอ้งจดัสรรเงิน
ไวเ้ป็นทุนสํารองอย่างนอ้ยหนึ'งในยี'สิบส่วนของจาํนวนผลกาํไรซึ'งบริษทัย่อยไดร้ับจากกิจการของบริษทันั(น 
จนกว่าทุนสาํรองนั(นจะมีจาํนวนถึงหนึ'งในสิบของจาํนวนทุนของบริษทัย่อย ทุนสํารองนี(จะนาํมาจดัสรร
ปันผลไม่ได ้

24. การจัดการส่วนทุน 

วตัถุประสงค์ในการบริหารทุนของกลุ่มบริษทัเป็นไปเพื'อการดาํรงไวซึ้' งความสามารถในการดาํเนินงาน
อยา่งต่อเนื'องของกลุ่มบริษทั เพื'อสร้างผลตอบแทนต่อผูถื้อหุน้และเป็นประโยชน์ต่อผูที้'มีส่วนไดเ้สียอื'น  ๆ

ฝ่ายบริหารไดมี้การกาํหนดกลยทุธ์ต่างๆ เพื'อสนบัสนุนการดาํเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัใหมี้ประสิทธิภาพ
มากขึ(น รวมทั(งการกาํหนดนโยบายจ่ายเงินปันผลและการบริหารเงินทุนเพื'อการดาํรงไวซึ้' งโครงสร้างของทุน
และตน้ทุนทางการเงินของทุนที'เหมาะสม และเพื'อใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนหนี(ตามสัญญา 

25. รายได้อื$น 

รายไดอื้'นสาํหรับปีสิ(นสุดวนัที' 31 มีนาคม ประกอบดว้ย 
หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 

กาํไรจากอตัราแลกเปลี'ยน - สุทธิ 15,080 15,200 - - 
เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย - - 276,999 105,000 
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะยาวอื'น 52,560 16,800 - - 
ดอกเบี(ยรับ 3,700 8,576 49,007 114,804 
เงินชดเชยความเสียหายจากบริษทัประกนัภยั 34,689 - - - 
อื'นๆ 33,436 14,788 748 1,200 

รวม 139,465 55,364 326,754 221,004 
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26. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะที'มีสาระสาํคญัสาํหรับปีสิ(นสุดวนัที' 31 มีนาคม มีดงัต่อไปนี(  
หน่วย : พันบาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2559  2558  2559  2558 

การเปลี'ยนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูปและงานระหว่างทาํ 667,006  722,783  -  - 

ค่าวตัถุดิบและวสัดุสิ(นเปลืองใชไ้ป 10,196,164  14,406,978  -  - 

ค่าวสัดุและของใชสิ้(นเปลือง 558,302  711,200  -  - 

ค่าเชื(อเพลิง 591,872  790,042  -  - 

ค่าเสื'อมราคา ค่าตดัจาํหน่ายและค่าตดัจาํหน่ายลกูกลิ(ง 522,865  521,164  27,114  28,382 

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 828,032  805,032  236,182  218,731 

ค่าสาธารณูปโภค 1,789,639  2,263,599  1,046  1,018 

ค่าซ่อมแซมและบาํรุงรักษา 547,521  565,691  271  165 

ค่าจา้งแรงงานภายนอก 186,490  176,187  -  - 

ค่าขนส่งและค่าใชจ่้ายในการขาย 159,744  196,172  -  - 

ค่าธรรมเนียมธนาคาร 47,459  67,128  70 81 

ค่าธรรมเนียมซื(อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 14,689  13,366  2,200  - 

ค่าเช่า 49,632  48,308  27,623 27,263 

ขาดทุนจากค่าเผื'อการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ         

และมูลค่าสินคา้เสื'อมคุณภาพ (กลบัรายการ) 2,322  (12,561)  -  - 

 



 

- 48 -  
 

27. กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ สาํหรับปีสิ(นสุดวนัที' 31 มีนาคม มีรายละเอียดดงันี(  
 

หน่วย : พันบาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
  2559  2558 2559  2558 

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั"นพื"นฐาน     
กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปี  154,189 (611,042) 54,175  14,997 
ขาดทุนสุทธิส่วนที'เป็นของส่วนไดเ้สีย 
  ที'ไม่มีอาํนาจควบคุม 

  
34 

 
1,278 

 
- 

  
- 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที'เป็นของบริษทัใหญ่  154,223 (609,764) 54,175  14,997 
จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลี'ยถ่วงนํ(าหนกั หุ้น 8,421,540,848 8,421,540,848 8,421,540,848 8,421,540,848 

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั"นพื"นฐาน บาท 0.02 (0.07) 0.01 0.00 

28. รายการกบักิจการที$เกี$ยวข้องกนัและยอดคงเหลอื 
กิจการที'เกี'ยวขอ้งกนั ไดแ้ก่ บุคคลหรือกิจการต่าง  ๆที'มีความเกี'ยวขอ้งกบักลุ่มบริษทัโดยการมีผูถื้อหุ้นร่วมกนั
หรือมีกรรมการร่วมกนั รายการกบักิจการที'เกี'ยวขอ้งกนัไดก้าํหนดขึ(นโดยใชร้าคาตลาดหรือราคาที'ตกลงกนั
ตามสัญญาหากไม่มีราคาตลาดรองรับ   

นโยบายการกาํหนดราคาสาํหรับแต่ละรายการอธิบายไดด้งันี(  

 นโยบายการกําหนดราคา 

ขาย ราคาตลาด 
ซื(อ ราคาตลาด 
รายไดค่้าบริการจดัการ อตัราตามสญัญา 
ค่าบริการจ่าย อตัราตามสญัญา 
ดอกเบี(ยรับ อตัราตามสญัญา 
ดอกเบี(ยจ่าย อตัราตามสญัญา 
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รายชื'อกิจการที'เกี'ยวขอ้งกนัที'สาํคญั ณ วนัที' 31 มีนาคม 2559 มีดงันี(  

ประเภท บริษัท ประเภทธุรกจิ ลักษณะความสัมพนัธ์ 

บริษทัใหญ่ในลาํดบัสูงสุด Tata Steel Limited ผลิตเหลก็ บริษทัใหญ่ในลาํดบัสูงสุด 
    
ผูถื้อหุน้ใหญ่ T S Global Holdings Pte. Ltd. การลงทุน ผูถื้อหุน้ใหญ่ 
 (เดิมชื'อ Tata Steel Global Holdings Pte. Ltd.)   
    
บริษทัยอ่ย บริษทั เหลก็สยาม (2001) จาํกดั ผลิตเหลก็ลวด  ผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั 
  และเหลก็รูปพรรณขนาดเล็ก  
 บริษทั เหลก็ก่อสร้างสยาม จาํกดั ผลิตเหลก็เสน้ ผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั 
 บริษทั เอน็.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ผลิต รับจา้งผลิต จาํหน่าย ผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั 
    และซื(อมาขายไปสินคา้เหล็กเส้น   
  เหล็กลวดและเหล็กรูปพรรณขนาดเล็ก  
    
กิจการอื'น บริษทั สยามลวดเหลก็อุตสาหกรรม จาํกดั ผลิตลวดเหลก็ ผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั 
 NatSteel Trade International Pte. Ltd. ซื(อมาขายไป ผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั 
 NatSteel Recycling Pte. Ltd. ซื(อมาขายไป ผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั 
 Tata International Metals Trading Asia Ltd. ซื(อมาขายไป ผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั 
 Tata Steel Asia (Hong Kong) Ltd. ซื(อมาขายไป ผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั 

 Tata Refractories Ltd. ผลิตวสัดุทนไฟ ผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั 
 NatSteel Holdings Pte. Ltd. ผลิตเหลก็ ผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั 

 Tata Steel UK Ltd. ผลิตเหลก็ ผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั 

 Tata International Singapore Pte. Ltd. ซื(อมาขายไป ผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั 

 Tata Steel IJmuiden BV ผลิตเหลก็ ผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั 

 บริษทั ทาทา คอนซัลแทนซี' เซอร์วิสเซส      

   (ประเทศไทย) จาํกดั บริการดา้นซอฟตแ์วร์ ผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั 

 Tata Consultancy Services Ltd. บริการดา้นซอฟตแ์วร์ ผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั 

 Tata Services Limited บริการดา้นการอบรม ผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั 

 Tata Sons Limited การลงทุนและให้บริการดา้นที'ปรึกษา ผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั 

 Tata Steel Resources Australia Pte. Ltd. บริการจดัซื(อจดัจา้ง ผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั 

 Tata NYK Shipping Pte. Ltd. ขนส่ง ผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั 

 Mjunction Services Limited คา้ขายและบริการจดัซื(อจดัจา้ง ผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั 

 บริษทั สยาม สตีล มิลล ์เซอร์วิสเซส จาํกดั รีไซเคิลเศษเหล็ก ถือหุ้นโดยออ้มผา่นบริษทัยอ่ย 

 Tata Steel Global Procurement Co. Pte. Ltd. ซื(อมาขายไป ผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั 

 Tata Steel International (UK) Ltd. ขนส่ง ผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั 
 Tata Steel Nederland Services B.V. ผลิตเหลก็ ผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั 

 Tata South East Asia Limited ผลิตเหลก็ ผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั 

 บริษทั ที เอส เอ็น ไวร์ จาํกดั ผลิตลวดเหลก็เคลือบสงักะสี ผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั 

 Tata International Limited ซื(อมาขายไป ผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั 

 Tata Steel Processing and Distribution Limited แปรรูปและจดัจาํหน่ายเหล็ก ผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั 

 Tata Projects Limited  งานโครงการโครงสร้างพื(นฐาน ผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั 
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ยอดคงเหลือกบักิจการที'เกี'ยวขอ้งกนั ณ วนัที' 31 มีนาคม ประกอบดว้ย 
หน่วย : พันบาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 

ลูกหนี"การค้ากจิการที$เกี$ยวข้องกัน   
Tata Steel Limited 170,752 -  -  - 
บริษทั ที เอส เอน็ ไวร์ จาํกดั 4,616  -  -  - 

รวม 175,368 -  -  - 

ณ วนัที' 31 มีนาคม ลกูหนี(การคา้จากกิจการที'เกี'ยวขอ้งกนัแยกตามอายหุนี( ที'คา้งชาํระไดด้งันี(  
หน่วย : พันบาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 

ภายในวนัที'ครบกาํหนดชาํระ 175,368 -  - - 
ไม่เกิน 3 เดือน -  -  -  - 

รวม 175,368 -  -  - 
       
ลูกหนี"อื$นกจิการที$เกี$ยวข้องกนั       

Tata Steel Limited 16  24  16  10 
บริษทั เหล็กสยาม (2001) จาํกดั -  -  9,038 1,482 
บริษทั เหล็กก่อสร้างสยาม จาํกดั -  -  15,906 17,607 
บริษทั เอน็.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) -  -  10,650 16,290 
บริษทั สยาม สตีล มิลล ์เซอร์วิสเซส จาํกดั 805  788  -  - 
Tata Sons Limited 129  -  129 - 

รวม 950 812  35,739 35,389 
     
เงินให้กู้ยืมระยะสั"นแก่กจิการที$เกี$ยวข้องกัน      

บริษทั เอน็.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) -  -  1,965,744 1,612,507 

เงินให้กูย้ืมระยะสั(นแก่กิจการที'เกี'ยวขอ้งกนัเป็นเงินให้กูย้ืมประเภทไม่มีหลกัทรัพยค์ ํ(าประกนั ซึ' งไม่ระบุ
วนัครบกาํหนด โดยมีอตัราดอกเบี(ย ณ วนัที' 31 มีนาคม 2559 และ 2558 เป็นร้อยละ 1 - 5.5 ต่อปี  
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รายการเคลื'อนไหวระหว่างปีสาํหรับเงินให้กูย้ืมระยะสั(นแก่กิจการที'เกี'ยวขอ้งกนัมีดงันี(  
หน่วย : พันบาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิ 

   เฉพาะกิจการ 

ณ วันที$ 31 มีนาคม 2557 -  382,190 
เพิ'มขึ(น -  1,230,317 

ณ วันที$ 31 มีนาคม 2558 -  1,612,507 
เพิ'มขึ(น -  353,237 

ณ วันที$ 31 มีนาคม 2559 -  1,965,744 
 

หน่วย : พันบาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กจิการที$เกี$ยวข้องกัน       
บริษทั เอน็.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)        

(อตัราดอกเบี(ยร้อยละ MLR-2.00 ต่อปี) -  -  200,000  1,065,000 

เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่กิจการที'เกี'ยวขอ้งกนัเป็นเงินให้กูย้ืมที'ไม่มีหลกัทรัพย์ประกนัตามสัญญาลงวนัที'  
9 พฤศจิกายน 2550  

ในเดือนพฤศจิกายน 2554 บริษทัไดท้าํขอ้ตกลงเพิ'มเติมแนบทา้ยสญัญาเงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่กิจการ
ที'เกี'ยวขอ้งกนัเพื'อขยายระยะเวลาครบกาํหนดการจ่ายชาํระงวดแรกเป็นวนัที' 30 พฤศจิกายน 2555 และ 
จะครบกาํหนดชาํระงวดสุดทา้ยวนัที' 31 สิงหาคม 2559 โดยมีอตัราดอกเบี(ยร้อยละ MLR-2.00 ต่อปี  

ในระหว่างปีสิ(นสุดวนัที' 31 มีนาคม 2559 และ 2558 บริษทัไม่มีเงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่กิจการที'เกี'ยวขอ้งกนั
เพิ'มขึ(น และบริษทัไดร้ับชาํระเงินใหกู้ยื้มระยะยาวดงักล่าวจากกิจการที'เกี'ยวขอ้งกนัเป็นจาํนวน 865  
ลา้นบาท และ 1,610 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
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ระยะเวลาครบกาํหนดการจ่ายชาํระ ณ วนัที' 31 มีนาคม มีดงันี(  
หน่วย : พันบาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2559  2558  2559  2558 
ครบกาํหนดภายในหนึ'งปี -  -  200,000 865,000 
ครบกาํหนดหลงัจากหนึ'งปีแต่ไม่เกินห้าปี -  -  - 200,000 

รวม -  -  200,000 1,065,000 
     

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื$น        
T S Global Holdings Pte. Ltd.*        
(เดิมชื'อ Tata Steel Global Holdings Pte. Ltd.) 71,220  71,220  71,220  71,220 

* บริษทัไดจ่้ายเงินล่วงหนา้สาํหรับการใชเ้ครื'องหมายการคา้จาํนวนรวมประมาณ 71 ลา้นบาท ในปี 2551 โดยในระหว่าง
ปี 2557 ไดมี้การเปลี'ยนตวัลูกหนี( จาก Tata Sons Limited เป็น T S Global Holdings Pte. Ltd (เดิมชื'อ Tata Steel 
Global Holdings Pte. Ltd.) 

หน่วย : พันบาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2559  2558  2559  2558 

เจ้าหนี"การค้ากิจการที$เกี$ยวข้องกนั         
NatSteel Recycling Pte. Ltd. (498)  84,207  -  - 
Tata International Metals Trading Asia Ltd. 436,940 179,848  -  - 
Tata International Singapore Pte. Ltd. 5,340 4,370  -  - 
บริษทั สยาม สตีล มิลล ์เซอร์วิสเซส จาํกดั 17,529 21,840  -  - 

รวม 459,311 290,265  -  - 
     

เจ้าหนี"อื$นกิจการที$เกี$ยวข้องกนั  
Tata Steel Limited 326 - 326 - 
บริษทั เหล็กสยาม (2001) จาํกดั  - - 825 95 
บริษทั เหล็กก่อสร้างสยาม จาํกดั - - 2,206 1,483 
บริษทั เอน็.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) - - 117 115 
บริษทั สยามลวดเหลก็อุตสาหกรรม จาํกดั - 441 - - 
Tata Steel UK Ltd. - 12 - 12 
บริษทั ทาทา คอนซลัแทนซี' เซอร์วิสเซส      
  (ประเทศไทย) จาํกดั - 1,902 - 1,902 
Tata Sons Limited 11,773 33 11,773 33 
บริษทั สยาม สตีล มิลล ์เซอร์วิสเซส จาํกดั 306 825 - - 

รวม 12,405 3,213 15,247 3,640 
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หน่วย : พันบาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 

เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า 
บริษทั สยามลวดเหลก็อุตสาหกรรม จาํกดั 46,100 99,658 - - 

     
เงินกู้ยืมระยะสั"นจากกิจการที$เกี$ยวข้องกนั** 

T S Global Holdings Pte. Ltd. 
(เดิมชื'อ Tata Steel Global Holdings Pte. Ltd.) 
(อตัราดอกเบี(ยร้อยละ LIBOR + 2.5 ต่อปี) 201,822 - 201,822 - 

บริษทั เหล็กสยาม (2001) จาํกดั   
(อตัราดอกเบี(ยร้อยละ 1.50 ต่อปี) - - 532,352 101,455 

บริษทั เหล็กก่อสร้างสยาม จาํกดั   
(อตัราดอกเบี(ยร้อยละ 1.50 ต่อปี) - - 1,519,414 1,129,905 

รวม 201,822  -  2,253,588  1,231,360 
     

เงินกูย้ืมระยะสั(นจากกิจการที'เกี'ยวขอ้งกนัเป็นเงินกูย้ืมที'ไม่มีหลกัทรัพยค์ ํ(าประกนัซึ'งไมร่ะบุวนัครบกาํหนด 

หน่วย : พันบาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 

เงินกู้ยมืระยะยาวจากกจิการที$เกี$ยวข้องกนั**   
T S Global Holdings Pte. Ltd.   
(เดิมชื'อ Tata Steel Global Holdings Pte. Ltd.) 270,596 270,596  270,596  270,596 

** บริษทัไดข้อเลื'อนระยะเวลาการชาํระหนี(จากกิจการที'เกี'ยวขอ้งกนัจากเดิม ที'ถึงกาํหนดชาํระในวนัที' 31 สิงหาคม 2559 
เป็นวนัที' 31 ธนัวาคม 2560 โดยบริษทัไดรั้บจดหมายยนืยนั จากกิจการที'เกี'ยวขอ้งกนัแห่งนั(นแลว้ เงินกูย้มืระยะยาว
จากกิจการที'เกี'ยวขอ้งกนัเป็นเงินกูย้มืที'ไม่มีดอกเบี(ย  

รายการสาํหรับปีสิ(นสุดวนัที' 31 มีนาคม กบักิจการที'เกี'ยวขอ้งกนัที'มีสาระสาํคญัสรุปไดด้งันี(  
หน่วย : พันบาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 

รายได้ 
ขาย   

Tata Steel Limited 666,183 212,103 - - 
บริษทั สยามลวดเหลก็อุตสาหกรรม จาํกดั 464,640 666,717 - - 
บริษทั ที เอส เอน็ ไวร์ จาํกดั 36,154 31,450 - - 

รวม 1,166,977 910,270 - - 
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หน่วย : พันบาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 

ดอกเบี(ยรับ   
บริษทั เหลก็สยาม (2001) จาํกดั - - - 7,262 
บริษทั เอน็.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) - - 45,636 99,449 

รวม - - 45,636 106,711 
     

รายไดค่้าบริการจดัการ***    
บริษทั เหลก็สยาม (2001) จาํกดั - - 67,699 12,000 
บริษทั เหลก็ก่อสร้างสยาม จาํกดั - - 131,918 170,505 
บริษทั เอน็.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) - - 12,009 162,440 

รวม - - 211,626 344,945 

***  ในปี 2553 บริษทัใหญ่ทาํสัญญาเรียกเก็บค่าบริการจดัการโดยคาํนวณจากอตัราร้อยละ 2 ของยอดขายสุทธิ
ประจาํปี ในกรณีที'บริษทัย่อยมีผลขาดทุนซึ'งไม่รวมค่าบริการจดัการ บริษทัใหญ่เรียกเก็บค่าบริการจดัการ
ดงักล่าวในอตัราไม่เกิน 1 ลา้นบาทต่อเดือน สญัญาดงักล่าวมีผลบงัคบัใชต้ั(งแต่วนัที' 1 เมษายน 2553 เป็นตน้ไป 

หน่วย : พันบาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 

เงินปันผลรับ 
บริษทั เหลก็สยาม (2001) จาํกดั - - 101,999 - 
บริษทั เหลก็ก่อสร้างสยาม จาํกดั - - 175,000 - 
บริษทั สยาม สตีล มิลล ์เซอร์วิสเซส จาํกดั 52,560 16,800 - - 
รวม 52,560 16,800 276,999 - 

 
รายไดอื้'นๆ 

บริษทั สยาม สตีล มิลล ์เซอร์วิสเซส จาํกดั 8,059 8,703 - - 
     

ค่าใช้จ่าย   
ซื(อ   

NatSteel Trade International Pte. Ltd. - 273,247 - - 
NatSteel Recycling Pte. Ltd. 239 404,142 - - 
Tata International Metals Trading Asia Ltd. 1,917,153 181,782 - - 
Tata Steel Asia (Hong Kong) Ltd. - 1,452 - - 
Tata International Singapore Pte. Ltd. 24,243 24,774 - - 
บริษทั สยาม สตีล มิลล ์เซอร์วิสเซส จาํกดั 182,971 221,788 - - 
Tata International Limited 22,790 18,539 - - 
รวม 2,147,396 1,125,724 - - 

     
ดอกเบี(ยจ่าย 

T S Global Holdings Pte. Ltd.     
(เดิมชื'อ Tata Steel Global Holdings Pte. Ltd.) 6,880 - 6,880 - 

บริษทั เหลก็สยาม (2001) จาํกดั - - 5,062 50 
บริษทั เหลก็ก่อสร้างสยาม จาํกดั - - 20,076 12,703 
บริษทั เอน็.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) - - - 182 
รวม 6,880 - 32,018 12,935 
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หน่วย : พันบาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 

ค่าใชจ่้ายอื'น  
Tata Steel Limited 720 11 720 11 
บริษทั สยามลวดเหลก็อุตสาหกรรม จาํกดั 240 - - - 
NatSteel Holdings Pte. Ltd. 60 80 20 40 
บริษทั ทาทา คอนซลัแทนซี' เซอร์วิสเซส     
  (ประเทศไทย) จาํกดั - 11,092 - 11,092 
Tata Sons Limited 754 757 754 757 
Mjunction Services Limited 489 - - - 
บริษทั สยาม สตีล มิลล ์เซอร์วิสเซส จาํกดั 9,000 8,099 - - 

รวม 11,263 20,039 1,494 11,900 
     

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั  
ผลประโยชน์ระยะสั(นของพนกังาน 56,095 57,797 56,095 57,797 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 14,046 15,803 14,046 15,803 

รวม 70,141 73,600 70,141 73,600 

29. สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน 

บริษทัยอ่ยไดร้ับสิทธิประโยชนจ์ากการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 
โดยสงัเขปดงัต่อไปนี(  

บริษัทย่อย ลกัษณะของกจิกรรม การยกเว้นภาษีเงนิได้ 

 ที$ได้รับการส่งเสริม นิติบุคคลสําหรับ 
บริษทั เอน็.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ผลิตเหลก็ลวด เมษายน 2549 - เมษายน 2557 
บริษทั เอน็.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ผลิตนํ(าเหลก็ เหลก็ถลุง พฤศจิกายน 2552 - พฤศจิกายน 2560 
 และเหลก็ขั(นกลาง  
บริษทั เหลก็สยาม (2001) จาํกดั ผลิตเหลก็รูปพรรณ 

และเหลก็ลวด 
ธนัวาคม 2558 - พฤศจิกายน 2561 

ในฐานะที' เป็นกิจการที'ได้รับการส่งเสริมการลงทุน บริษทัย่อยต้องปฏิบัติตามเงื'อนไขและข้อจํากัด 
ที'กาํหนดไวใ้นบตัรส่งเสริมการลงทุน 
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30. รายได้ที$ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 

ตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที' ป. 14/2541 ลงวนัที' 30 ธันวาคม 2541 เรื' อง
กาํหนดวิธีการรายงานรายไดส้าํหรับผูไ้ดรั้บการส่งเสริม กาํหนดให้บริษทัแสดงยอดรายไดจ้ากการจาํหน่าย
ในประเทศและต่างประเทศแยกจากกนั พร้อมทั(งแยกเป็นส่วนที'ไดร้ับการส่งเสริมและไม่ไดร้ับการส่งเสริม 
รายการดงักล่าวมีดงันี(  (งบการเงินเฉพาะ : ไม่มีรายการที'ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน) 

หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม 

 สําหรับปีสิ"นสุดวนัที$ 31 มนีาคม 2559 

 ส่วนที$ได้รับ  ส่วนที$ไม่ได้รับ  รวม 

 การส่งเสริม  การส่งเสริม   
รายได ้      

รายไดจ้ากการขายในประเทศ - 15,008  15,008 
รายไดจ้ากการขายส่งออก -  1,725  1,725 

รวมรายไดจ้ากการขาย -  16,733  16,733 
รายไดอื้'น - 139  139 

รวมรายได ้ - 16,872  16,872 
 

หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม 

 สําหรับปีสิ"นสุดวนัที$ 31 มนีาคม 2558 

 ส่วนที$ได้รับ  ส่วนที$ไม่ได้รับ  รวม 

 การส่งเสริม  การส่งเสริม   
รายได ้      

รายไดจ้ากการขายในประเทศ 39  19,721  19,760 
รายไดจ้ากการขายส่งออก 3  1,592  1,595 

รวมรายไดจ้ากการขาย 42  21,313  21,355 
รายไดอื้'น - 55  55 

รวมรายได ้ 42  21,368  21,410 
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31. เครื$องมอืทางการเงนิ 
ความเสี$ยงด้านสินเชื$อ 

ความเสี'ยงดา้นสินเชื'อเกิดจากความเป็นไปไดที้'ลูกคา้ไม่สามารถชําระภาระผูกพนัให้กบักลุ่มบริษทั             
ได้ตามสัญญา ซึ' งทาํให้เกิดความเสียหายทางการเงิน กลุ่มบริษทัได้มีนโยบายป้องกนัความเสี'ยงนี(              
โดยพิจารณาการใหสิ้นเชื'อกบัลูกคา้ กาํหนดวงเงินสินเชื'อ ตรวจสอบวงเงินประกนั ขอการคํ(าประกนัจาก
ธนาคาร และหรือการคํ(าประกนัโดยบุคคล กาํหนดระยะเวลาการให้สินเชื'อ มีระบบงานการควบคุมการให้
สินเชื'อ และมีการติดตามการรับชาํระเงิน ความเสี'ยงดา้นสินเชื'อเท่ากบัมูลค่ายุติธรรมของลูกหนี(การคา้และ
ลกูหนี( อื'นซึ' งแสดงตามงบแสดงฐานะการเงินหลงัจากหักค่าเผื'อหนี(สงสยัจะสูญที'ประมาณโดยฝ่ายบริหาร 

ความเสี$ยงจากอัตราดอกเบี"ยและความเสี$ยงจากอัตราแลกเปลี$ยน 

ความเสี'ยงจากอตัราดอกเบี(ยเกิดขึ(นจากกลุ่มบริษทัมีเงินให้กูย้ืมและเงินกูย้ืมที'มีอตัราดอกเบี(ยลอยตวั  

ความเสี' ยงจากอตัราแลกเปลี'ยนเงินตราต่างประเทศเกิดขึ(นจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี'ยนเงินตรา
ต่างประเทศ ทั(งนี( กลุ่มบริษทัไม่มีนโยบายที'จะทาํธุรกรรมตราสารทางการเงินที'เป็นตราสารอนุพนัธ์               
เพื'อการเก็งกาํไรหรือการคา้ 

นอกจากนี( ในการบริหารความเสี'ยงที'อาจเกิดจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี'ยนเงินตราต่างประเทศ 
กลุ่มบริษทัไดท้าํสัญญาซื(อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื'อป้องกนัความเสี'ยงในหนี( สินตามที'เปิดเผย             
ในหมายเหตุขอ้ 32 

ความเสี$ยงด้านสภาพคล่อง 

กลุ่มบริษทัควบคุมความเสี'ยงดา้นสภาพคล่องโดยรักษาระดบัเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดให้
เพียงพอโดยฝ่ายจดัการเพื'อสนบัสนุนการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัและลดความเสี'ยงที'เกิดจากผลกระทบ
ของความผนัผวนในกระแสเงินสด  
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32. สัญญาซื"อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 

กลุ่มบริษทัไดท้าํสัญญาซื(อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้เพื'อป้องกนัความเสี'ยงดา้นหนี( สินเกี'ยวกบัอตัรา
แลกเปลี'ยนเงินตราต่างประเทศซึ' งสัมพนัธ์กับเจา้หนี( การค้าในสกุลเงินตราต่างประเทศของกลุ่มบริษทั   
กลุ่มบริษทัไม่ไดท้าํสัญญาเครื'องมือทางการเงินเพื'อเก็งกาํไรหรือเพื'อการคา้ 

สัญญาซื(อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ที'กลุ่มบริษทัทาํไวมี้ดงันี(  

 งบการเงนิรวม 

 ณ วนัที$ 31 มีนาคม 2559 

สกลุเงนิ จํานวนเงนิตาม อตัราแลกเปลี$ยน วนัครบกาํหนด มูลค่าตาม มูลค่ายุตธิรรม 

 สัญญา ล่วงหน้าตามสัญญา  สัญญา กาํไร (ขาดทุน) 

  (บาทต่อสกลุเงิน)  (พนับาท) (พนับาท) 

สัญญาซื"อเงนิตราต่างประเทศ 
ดอลลาร์สหรัฐ 12,256,000 34.97 - 35.30 31 พฤษภาคม - 15 พฤศจิกายน 2559 431,056 1,923 
ดอลลาร์สหรัฐ 34,778,000 35.60 - 36.37 29 เมษายน - 28 ตุลาคม 2559 1,252,394 (23,359) 
ยโูร 194,190 39.44 - 40.02 31 พฤษภาคม - 29 กรกฎาคม 2559 7,695 100 
      

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศ 
ดอลลาร์สหรัฐ 4,000,000 35.00 30 มิถุนายน 2559 140,000 (1,227) 

 

 

 งบการเงนิรวม 

 ณ วนัที$ 31 มีนาคม 2558 

สกลุเงนิ จํานวนเงนิตาม อตัราแลกเปลี$ยน วนัครบกาํหนด มูลค่าตาม มูลค่ายุตธิรรม 

 สัญญา ล่วงหน้าตามสัญญา  สัญญา กาํไร (ขาดทุน) 

  (บาทต่อสกลุเงิน)  (พนับาท) (พนับาท) 

สัญญาซื"อเงนิตราต่างประเทศ 

ดอลลาร์สหรัฐ 213,578 32.59 22 พฤษภาคม 2558 6,960 6 
ดอลลาร์สหรัฐ 7,119,586 32.65 - 33.10 30 เมษายน - 30 ตุลาคม 2558 233,850 (610) 
ดอลลาร์สิงคโปร์ 1,400,000 24.74 30 กนัยายน 2558 34,636 (1,411) 
ยโูร 130,000 41.19 31 กรกฎาคม 2558 5,355 (742) 

มูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื(อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ ณ วนัที' 31 มีนาคม มีดงันี(  

หน่วย : พนับาท 

 2559  2558 

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 2,023 6 
หนี( สินตราสารอนุพนัธ์ (24,586) (2,763) 
ขาดทุนสุทธิ (22,563) (2,757) 
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33. การกาํหนดมลูค่ายุตธิรรม 

นโยบายการบญัชีและการเปิดเผยของกลุ่มบริษทักาํหนดให้มีการกาํหนดมูลค่ายุติธรรมทั(งสินทรัพยแ์ละ
หนี( สินทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จาํนวนเงินที'ผูซื้(อและผูข้ายตกลง
แลกเปลี'ยนสินทรัพยห์รือชาํระหนี( สินกนั ในขณะที'ทั(งสองฝ่ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี'ยนกนั  
และสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ย่างเป็นอิสระในลกัษณะของผูที้'ไม่มีความเกี'ยวขอ้งกนั วตัถุประสงค์
ของการวดัมูลค่าและ/หรือการเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมถูกกําหนดโดยวิธีต่อไปนี(  โดยข้อมูลเพิ'มเติม
เกี'ยวกบัสมมติฐานในการกาํหนดมูลค่ายุติธรรมถูกเปิดเผยในหมายเหตุที'เกี'ยวขอ้งกบัสินทรัพยแ์ละ
หนี( สินนั(นๆ 

สินทรัพย์ทางการเงินและหนี"สินทางการเงินที$วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม 

ตารางต่อไปนี( แสดงการวิเคราะห์สินทรัพยท์างการเงินและหนี( สินทางการเงินที'วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม
ตามลาํดบัชั(นของมูลค่ายติุธรรม ณ วนัที' 31 มีนาคม 2559 และ 2558 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ   
สินทรัพย์ทางการเงิน/ 

หนี"สินทางการเงิน 
มูลค่ายุติธรรม  

ณ วันที$ 31 มีนาคม 
มูลค่ายุติธรรม  

ณ วันที$ 31 มีนาคม 
ลาํดับชั"น

มูลค่า
ยุติธรรม 

เทคนิคการประเมินมลูค่า และข้อมลูที$ใช้ 
ในการวัดมลูค่ายุติธรรม 

 2559 2558 2559 2558  
สินทรัพยท์างการเงิน (พันบาท) (พันบาท)   
1. สญัญาซื(อขายเงินตรา

ต่างประเทศล่วงหนา้ 
2,023 6 - - ระดบั 2 ประมาณการกระแสเงินสดคิดลด  

โดยกระแสเงินสดในอนาคตประมาณจากอตัรา
แลกเปลี'ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (จากอตัรา
แลกเปลี'ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที'สามารถ
สังเกตได้ ณ วนัสิ(นรอบระยะเวลารายงาน) และ
อตัราแลกเปลี'ยนล่วงหนา้ตามสญัญา ซึ'งคิดลดดว้ย
อัตราที'สะท้อนถึงความเสี' ยงด้านสินเชื'อของ
คู่สญัญาต่าง  ๆ

2. เงินลงทุนเผื'อขาย 2,200 500 - - ระดบั 1 เป็นราคาเสนอซื(อขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาด
ที'มีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพย ์หรือหนี(สินอย่าง
เดียวกันและกิจการสามารถเข้าถึงตลาดนั(น ณ 
วนัที'วดัมูลค่า 

     
หนี(สินทางการเงิน     
1. สญัญาซื(อขายเงินตรา

ต่างประเทศล่วงหนา้ 
24,586 2,763 2,837 - ระดบั 2 ประมาณการกระแสเงินสดคิดลด  

โดยกระแสเงินสดในอนาคตประมาณจากอตัรา
แลกเปลี'ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (จากอตัรา
แลกเปลี'ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที'สามารถ
สังเกตได้ ณ วนัสิ(นรอบระยะเวลารายงาน) และ
อตัราแลกเปลี'ยนล่วงหนา้ตามสญัญา ซึ'งคิดลดดว้ย
อัตราที'สะท้อนถึงความเสี' ยงด้านสินเชื'อของ
คู่สญัญาต่าง  ๆ

สินทรัพยท์างการเงินและหนี( สินทางการเงินขา้งตน้ แสดงรวมเป็นส่วนหนึ'งของสินทรัพยห์มุนเวียนอื'น
และหนี( สินหมุนเวียนอื'น ในงบแสดงฐานะการเงิน 
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สินทรัพย์ทางการเงินและหนี"สินทางการเงินที$ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมลูค่ายุตธิรรม 

วิธีการที'บริษทัและบริษทัย่อยใชใ้นการประมาณมูลค่าของสินทรัพยแ์ละหนี( สินทางการเงินที'ไม่ไดว้ดัมูลค่า
ดว้ยมลูค่ายติุธรรม ณ วนัที' 31 มีนาคม 2559 และ 2558 มีดงันี(  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี(การคา้และลูกหนี( อื'น สินคา้คงเหลือ เงินให้กูย้ืมระยะสั(นแก่กิจการ
ที'เกี'ยวขอ้งกัน เงินให้กูย้ืมระยะสั(นแก่กิจการที'เกี'ยวขอ้งกนัที'ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ' งปี และสินทรัพย์
หมุนเวียนอื'น มีราคาตามบญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายุติธรรม เนื'องจากเครื' องมือทางการเงินเหล่านี( จะครบ
กาํหนดในระยะเวลาอนัสั(น 

บริษทัและบริษทัย่อยไม่สามารถเปิดเผยมลูค่ายุติธรรมของเงินลงทุนระยะยาวอื'นไดซึ้'งมีราคาทุน 1,241 บาท 
(ดูหมายเหตุขอ้ 2.6) เนื'องจากกิจการมีขอ้จาํกดัทางดา้นเวลาและดา้นตน้ทุนที'ทาํใหไ้ม่สามารถกาํหนด
มูลค่ายุติธรรมไดอ้ย่างน่าเชื'อถือเพียงพอ 

เงินกูย้ืมระยะสั(นจากสถาบนัการเงิน เจา้หนี(การคา้และเจา้หนี( อื'น เงินกูย้ืมระยะสั(นจากกิจการที'เกี'ยวขอ้งกนั 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินที'ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ'งปี และหนี(สินหมุนเวียนอื'น มีราคาตามบญัชี 
ใกลเ้คียงกบัมลูค่ายติุธรรมเนื'องจากเครื'องมือทางการเงินเหล่านี(จะครบกาํหนดในระยะเวลาอนัสั(น 

มูลค่ายุติธรรมของเงินกูย้ืมระยะยาวจากกิจการที'เกี'ยวขอ้งกนัซึ' งไม่มีอตัราดอกเบี(ยคาํนวณโดยใช้วิธี
กระแสเงินสดคิดลด โดยกระแสเงินสดในอนาคตคิดลดดว้ยอตัราดอกเบี(ยที'แทจ้ริงถวัเฉลี'ยของตน้ทุน
การกูย้ืมจากสถาบนัการเงินของกลุ่มบริษทั ดงันี(  

หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัที$ 31 มีนาคม 2559  ณ วันที$ 31 มีนาคม 2559 
 มูลค่า 

ตามบัญชี 

มูลค่า 

ยุติธรรม 

 มูลค่า 

ตามบัญชี 

มูลค่า 

ยุติธรรม 

ลําดับชั"น 

มูลค่ายุติธรรม 

หนี"สินทางการเงนิ       
เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการที'เกี'ยวขอ้งกนั 270,596 247,417  270,596 247,417 ระดบั 3 
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34. ภาระผูกพนั 

ณ วนัที' 31 มีนาคม 2559 และ 2558 กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัดงันี(  
ก) เลตเตอร์ออฟเครดิตที'เปิดแลว้แต่ยงัไม่เขา้เงื'อนไขการเป็นหนี( สิน ณ วนัที' 31 มีนาคม มีดงันี(   

หน่วย : พนั 

 งบการเงินรวม 

 2559  2558 

สกลุเงนิ    

ดอลลาร์สหรัฐ 19,907 898 
ยโูร 27 188 

ข) หนงัสือคํ(าประกนัที'ออกโดยสถาบนัการเงินแก่กรมสรรพากร การไฟฟ้าฝ่ายผลิต การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
และการนิคมอุตสาหกรรม ณ วนัที'  31 มีนาคม 2559 และ 2558 จํานวน 386 ล้านบาท ของแต่ละปี               
ซึ' งเป็นไปตามการดาํเนินธุรกิจปกติ ซึ' งมีเงินฝากสถาบนัการเงินเป็นหลกัประกนัจาํนวน 32.11 ลา้นบาท 
(ดูหมายเหตุขอ้ 15) 

ค) ภาระผกูพนัตามสัญญาเกี'ยวกบัการซื(อและติดตั(งเครื'องจกัร ณ วนัที' 31 มีนาคม มีดงันี(  
หน่วย : พนั 

 งบการเงินรวม 

 2559  2558 

สกลุเงนิ    

บาท 670 11,931 
ยโูร - 36 

ง) ณ วนัที' 31 มีนาคม กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าดาํเนินงานสําหรับที'ดิน อาคารสํานักงาน 
รถยนต ์และอุปกรณ์สาํนกังาน (รวมค่าบริการ) ดงัต่อไปนี(  

หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2559  2558  2559  2558 
ระยะเวลาไม่เกินหนึ'งปี 28,330 39,886 13,149 23,915 
ระยะเวลามากกว่าหนึ'งปีแต่ไม่เกินหา้ปี 33,960 58,816 14,252 26,284 

รวม 62,290 98,702 27,401 50,199 

สําหรับปีสิ(นสุดวนัที' 31 มีนาคม 2559 และ 2558 ค่าเช่าตามสัญญาเช่าและบริการระยะยาวของบริษทั 
ไดถู้กบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื'นสําหรับงบการเงินรวม
จาํนวน 49.63 ลา้นบาท และ 48.31 ลา้นบาท ตามลาํดบั และงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นจาํนวน 
27.62 ลา้นบาท และ 27.26 ลา้นบาท ตามลาํดบั 



 

- 62 -  
 

35. หนี"สินที$อาจเกดิขึ"น 

ในปีสิ(นสุดวนัที'  31 มีนาคม 2557 บริษทั เหล็กก่อสร้างสยาม จาํกัด ซึ' งเป็นบริษทัย่อยไดรั้บแจ้งจาก
กรมสรรพากรเรื'องการประเมินเงินเพิ'มรวมเป็นเงิน 16.29 ลา้นบาท ซึ'งเกี'ยวเนื'องกบัการเสียภาษีเงินได้
นิติบุคคลครึ' งปีของบริษทัย่อยดงักล่าวสําหรับปีสิ(นสุดวนัที' 31 มีนาคม 2551 โดยบริษทัย่อยประมาณการ                   
กาํไรสุทธิสาํหรับปีดงักล่าวขาดไปเกินกว่าร้อยละ 25 ของกาํไรสุทธิที'ทาํไดจ้ริง โดยบริษทัย่อยเห็นว่ามีเหตุ              
อนัควรเกิดขึ(นในครึ' งปีหลงัที'ทาํใหป้ระมาณการกาํไรสุทธิดงักล่าวตํ'าไป บริษทัย่อยไดท้าํการยื'นอุทธรณ์ไปยงั
กรมสรรพากรแลว้ ณ วนัที' 31 มีนาคม 2559 เรื'องดงักล่าวยงัไม่มีขอ้ยุติ อย่างไรก็ตามบริษทัย่อยคาดว่าจะไม่มี
รายการเงินเพิ'มที'จะตอ้งจ่ายเพิ'มเติม และไม่ไดบ้นัทึกประมาณการหนี( สินดงักล่าวในงบการเงิน 

36. ข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน 

ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานไดร้ายงานให้สอดคลอ้งกบัรายงานภายในของกลุ่มบริษทัซึ' งผูมี้อาํนาจตดัสินใจ
สูงสุดดา้นการดาํเนินงานไดรั้บและสอบทานอย่างสมํ'าเสมอเพื'อใชใ้นการจดัสรรทรัพยากรให้กบัส่วนงาน
และเพื'อประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน  

การดําเนินงานของกลุ่มบริษัทเกี'ยวข้องกับส่วนงานธุรกิจเดียวคือการผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ ์            
เหล็กทรงยาวซึ' งตั(งอยู่ในประเทศไทย การขายของบริษทัย่อยส่วนใหญ่เป็นการขายภายในประเทศ             
ส่วนการขายส่งออกต่างประเทศนั(นเป็นสัดส่วนที'ไม่มีสาระสําคญั ดงันั(น รายได ้กาํไรจากการดาํเนินงาน 
และสินทรัพยท์ั(งหมดที'แสดงในงบการเงินนี( จึงเกี'ยวขอ้งกบัส่วนงานธุรกิจและส่วนงานทางภูมิศาสตร์ตามที'
กล่าวขา้งตน้ 

37. การอนุมตังิบการเงิน  

งบการเงินนี(ไดรั้บการอนุมติัให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษทั เมื'อวนัที' 29 เมษายน 2559 


