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บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 มีนาคม 2560 

1. ข้อมูลทัวไปและการดําเนินงานของบริษัท 

บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั” หรือ “บริษทัใหญ่”) เป็นนิติบุคคลทีจดัตงัขึน           

ในประเทศไทย มีทีอยู่จดทะเบียนตังอยู่ทีอาคารรสาทาวเวอร์ 2 ชนั 20 เลขที 555 ถนนพหลโยธิน  

แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ โดยมีวตัถุประสงค์เพือลงทุนในบริษทัอืนและให้บริการดา้นบริหาร

บริษัทจดทะเบียนกับตลาดหล ักทรัพย์แห่งประเทศไทยตังแต่เดือนพฤศจิกายน 2545 โดยบริษัท 

ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษทั (ถือหุ้นร้อยละ 67.90) คือ T S Global Holdings Pte. Ltd. ซึงจดัตงัในประเทศ

สิงคโปร์โดยเป็นบริษทัในเครือของ Tata Steel Limited ซึงเป็นบริษทัจดทะเบียนทีจดัตงัขึนภายใต้

กฎหมายของประเทศอินเดีย และเป็นผูผ้ลิตเหล็กครบวงจรรายใหญ่ทีสุดรายหนึงของประเทศอินเดีย               

ซึงมีฐานลูกคา้กระจายอยูท่วัโลก 

บริษทัมีบริษทัย่อยสามแห่ง (“กลุ่มบริษทั”) ซึงเป็นนิติบุคคลทีจดัตงัขึนในประเทศไทยทีทาํการผลิต 

รับจา้งผลิต จาํหน่ายและซือมาขายไป สินคา้เหล็กเส้น เหลก็ลวด และเหลก็รูปพรรณขนาดเลก็ การขายสินค้า

ของบริษทัยอ่ยส่วนใหญ่เป็นการขายภายในประเทศ มีจาํนวนร้อยละ 93 และร้อยละ 90 ของยอดขายทงัหมด

สําหรับปีสิ นสุดวนัที 31 มีนาคม 2560 และ 2559 ตามลาํดบั 

รายละเอียดบริษทัยอ่ยของบริษทัมีดงัต่อไปนี 

 ลักษณะธุรกจิ อัตราการถือหุ้น 

  (ร้อยละ) 

  ณ วนัที ณ วนัที 

  31 มีนาคม 31 มีนาคม 

  2560 2559 

บริษทั เหล็กสยาม (2001) จาํกดั ผลิตเหล็กลวดและเหล็กรูปพรรณขนาดเล็ก 99.99 99.99 
    
บริษทั เหล็กกอ่สร้างสยาม จาํกดั ผลิตเหล็กเส้น 99.99 99.99 
    
บริษทั เอน็.ที.เอส. สตลีกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ผลิต รับจา้งผลิต จาํหน่ายและซือมาขายไป 

สินคา้เหล็กเส้น เหล็กลวดและเหล็ก

รูปพรรณขนาดเลก็ 

99.76 99.76 

บริษทัมีรายการและความสมัพนัธ์อยา่งมีสาระสําคญักบับริษทัผูถ้อืหุน้ใหญ่และกิจการทีเกียวข้องกนั ดงันนั

งบการเงินนีอาจจะไม่แสดงถงึเงือนไขทีอาจมีอยู่หรือผลการดาํเนินงานซึงอาจจะเกิดขึน ในกรณีทีบริษทัได้

ดาํเนินงานโดยปราศจากความสัมพนัธ์ดงักล่าว 
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ณ วนัที 31 มีนาคม 2560 และ 2559 บริษทั เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) (“บริษทั เอ็น.ที.เอส.”)            

มีหนีสินหมุนเวยีนรวมสูงกว่าสินทรัพยห์มุนเวียนรวมเป็นจาํนวน 2,573 ลา้นบาท และ 3,010 ลา้นบาท 

ตามลาํดบั แต่อย่างไรก็ตาม จาํนวนหนีสินหมุนเวยีนได้รวมเงินกู้ยืมจากบริษทัใหญ่ เป็นจาํนวน 2,720  

ลา้นบาท และ 2,166 ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยบริษทัใหญ่รับว่าจะยงัคงสนบัสนุนด้านการเงินให้กบั บริษทั 

เอ็น.ที.เอส. อย่างต่อเนือง เพือใหบ้ริษทั เอ็น.ที.เอส. สามารถดาํเนินงานไดอ้ย่างต่อเนืองต่อไปอยา่งน้อยใน

อีก 12 เดือนนบัจากวนัทีในงบแสดงฐานะการเงินและผู้บริหารของกลุ่มบริษทัไดจ้ดัทาํแผนธุรกิจรวมถึง

แผนปรับปรุงการดาํเนินงานและผลประกอบการทางการเงินของบริษทั เอ็น.ที.เอส. แล้ว นอกจากนีบริษทั

จดัการสภาพคล่องในลกัษณะของกลุ่มบริษทั 

2. เกณฑ์การจัดทํางบการเงินและการนําเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

2.1 บริษทัและบริษทัยอ่ยจดัทาํบญัชีเป็นเงินบาทและจดัทาํงบการเงินตามกฎหมายเป็นภาษาไทย

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและวธีิปฏิบติัทางการบญัชีทีรับรองทวัไปในประเทศไทย 

2.2 งบการเงินของบริษทัได้จดัทาํขึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัที 1 (ปรับปรุง 2558) เรือง “การนาํเสนอ   

งบการเงิน” ซึงกาํหนดใหถ้ือปฏิบติักบังบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีทีเริมในหรือหลงั

วนัที 1 มกราคม 2559 เป็นตน้ไป และตามขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ลงวนัที 

22 มกราคม 2544 เรือง “การจดัทาํและส่งงบการเงินและรายการเกียวกับฐานะการเงินและ 

ผลการดาํเนินงานของบริษทัจดทะเบียน พ.ศ. 2544” และตามประกาศของกรมพฒันาธุรกิจการคา้ 

ลงวนัที 28 กนัยายน 2554  เรือง “กาํหนดรายการยอ่ทีตอ้งมีในงบการเงิน พ.ศ. 2554”   

2.3 สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศทีเกียวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีมีผลบงัคบัใช้

สําหรับงบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบญัชีทีเริมในหรือหลงัวนัที 1 มกราคม 2559 เป็นตน้ไป 

ดงัต่อไปนี 

มาตรฐานการบัญชี  

ฉบบัที 1 (ปรับปรุง 2558) การนําเสนองบการเงิน 

ฉบบัที 2 (ปรับปรุง 2558) สินคา้คงเหลือ 

ฉบบัที 7 (ปรับปรุง 2558) งบกระแสเงินสด 

ฉบบัที 8 (ปรับปรุง 2558) นโยบายการบญัชี การเปลียนแปลงประมาณการทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด 

ฉบบัที 10 (ปรับปรุง 2558) เหตกุารณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

ฉบบัที 11 (ปรับปรุง 2558) สญัญากอ่สร้าง 

ฉบบัที 12 (ปรับปรุง 2558) ภาษีเงินได ้

ฉบบัที 16 (ปรับปรุง 2558) ทีดิน อาคารและอปุกรณ์ 

ฉบบัที 17 (ปรับปรุง 2558) สญัญาเช่า 

ฉบบัที 18 (ปรับปรุง 2558) รายได ้

ฉบบัที 19 (ปรับปรุง 2558) ผลประโยชน์ของพนักงาน 
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มาตรฐานการบัญชี (ต่อ)  

ฉบบัที 20 (ปรับปรุง 2558) การบญัชีสาํหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยขอ้มูลเกียวกบั 

ความช่วยเหลือจากรัฐบาล 

ฉบบัที 21 (ปรับปรุง 2558) ผลกระทบจากการเปลียนแปลงของอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ 

ฉบบัที 23 (ปรับปรุง 2558) ตน้ทุนการกูย้ืม 

ฉบบัที 24 (ปรับปรุง 2558) การเปิดเผยขอ้มลูเกียวกบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั 

ฉบบัที 26 (ปรับปรุง 2558) การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมือออกจากงาน 

ฉบบัที 27 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ฉบบัที 28 (ปรับปรุง 2558) เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 

ฉบบัที 29 (ปรับปรุง 2558) การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจทีเงินเฟ้อรุนแรง 

ฉบบัที 33 (ปรับปรุง 2558) กาํไรต่อหุ้น 

ฉบบัที 34 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินระหวา่งกาล 

ฉบบัที 36 (ปรับปรุง 2558) การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

ฉบบัที 37 (ปรับปรุง 2558) ประมาณการหนีสิน หนีสินทีอาจเกิดขึน และสินทรัพยที์อาจเกิดขึน 

ฉบบัที 38 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

ฉบบัที 40 (ปรับปรุง 2558) อสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 

ฉบบัที 41 เกษตรกรรม 
  
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  

ฉบบัที 2 (ปรับปรุง 2558) การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ ์

ฉบบัที 3 (ปรับปรุง 2558) การรวมธุรกิจ 

ฉบบัที 4 (ปรับปรุง 2558) สญัญาประกนัภยั 

ฉบบัที 5 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพยไ์ม่หมนุเวียนทีถือไวเ้พือขายและการดาํเนินงานทียกเลิก 

ฉบบัที 6 (ปรับปรุง 2558) การสํารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 

ฉบบัที 8 (ปรับปรุง 2558) ส่วนงานดาํเนินงาน 

ฉบบัที 10 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินรวม 

ฉบบัที 11 (ปรับปรุง 2558) การร่วมการงาน 

ฉบบัที 12 (ปรับปรุง 2558) การเปิดเผยขอ้มลูเกียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอืน 

ฉบบัที 13 (ปรับปรุง 2558) การวดัมลูค่ายติุธรรม 

  
การตีความมาตรฐานการบัญช ี  

ฉบบัที 10 (ปรับปรุง 2558) ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณีทีไมมี่ความเกียวขอ้งอยา่งเฉพาะเจาะจงกบั 

 กิจกรรมดาํเนินงาน 

ฉบบัที 15 (ปรับปรุง 2558) สญัญาเช่าดาํเนินงาน-สิงจูงใจทีให้แก่ผูเ้ชา่ 

ฉบบัที 25 (ปรับปรุง 2558) ภาษีเงินได-้การเปลียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผูถื้อหุน้ 

ฉบบัที 27 (ปรับปรุง 2558) การประเมินเนือหาสัญญาเช่าทีทาํขึนตามรูปแบบกฎหมาย 

ฉบบัที 29 (ปรับปรุง 2558) การเปิดเผยขอ้มลูของขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 

ฉบบัที 31 (ปรับปรุง 2558) รายได-้รายการแลกเปลียนเกียวกบับริการโฆษณา 

ฉบบัที 32 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน-ตน้ทุนเวบ็ไซต ์
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   

ฉบบัที 1 (ปรับปรุง 2558) การเปลียนแปลงในหนีสินทีเกิดขึนจากการรือถอน การบูรณะ และหนีสิน

 ทีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 

ฉบบัที 4 (ปรับปรุง 2558) การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม ่

ฉบบัที 5 (ปรับปรุง 2558) สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทนุการรือถอน การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม 

ฉบบัที 7 (ปรับปรุง 2558) การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใต้มาตรฐานการบญัชีฉบบัที 29 เรืองการรายงาน 
 ทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจทีมีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง 

ฉบบัที 10 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยคา่ 

ฉบบัที 12 (ปรับปรุง 2558) ขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 

ฉบบัที 13 (ปรับปรุง 2558) โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลู่กคา้ 

ฉบบัที 14 (ปรับปรุง 2558) ข้อจาํกัดสินทรัพยต์ามโครงการผลประโยชน์ ขอ้กาํหนดเงินทุนขันตาํและ

 ปฏิสมัพนัธข์องรายการเหล่านี สาํหรับมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 19 

 (ปรับปรุง 2558) เรือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 

ฉบบัที 15 (ปรับปรุง 2558) สญัญาสาํหรับการก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย ์

ฉบบัที 17 (ปรับปรุง 2558) การจ่ายสินทรัพยที์ไม่ใชเ่งินสดให้เจา้ของ 

ฉบบัที 18 (ปรับปรุง 2558) การโอนสินทรัพยจ์ากลกูคา้ 

ฉบบัที 20 (ปรับปรุง 2558) ตน้ทุนการเปิดหนา้ดินในชว่งการผลิตสําหรับเหมืองผิวดิน 

ฉบบัที 21 เงินทีนาํส่งรัฐ 
  
แนวปฏิบัติทางการบัญชี  

แนวปฏิบติัทางการบญัชีสาํหรับการวดัมูลคา่และรับรู้รายการของพืชเพือการให้ผลิตผล 

แนวปฏิบติัทางการบญัชีสาํหรับธุรกิจประกนัภยัในการกาํหนดให้เครืองมือทางการเงินเป็นเครืองมือทางการเงิน 

   ทีแสดงมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน 

นอกจากนี สภาวชิาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศ เรือง กรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน 

(ปรับปรุง 2558) ซึงไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ และมีผลบงัคบัใช้ตงัแต่วนัที 6 พฤศจิกายน 

2558 เป็นตน้ไป เพือใช้แทนกรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2557) กรอบแนวคิด

สําหรับการรายงานทางการเงินดงักล่าวไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินนี 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินของ

กลุ่มบริษทั 
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2.4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินซึงไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้

สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศทีเกียวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีมีผลบงัคบัใช้

สําหรับงบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบญัชีทีเริมในหรือหลงัวนัที 1 มกราคม 2560 เป็นตน้ไป 

ดงัต่อไปนี 

 

มาตรฐานการบัญช ี  

ฉบบัที 1 (ปรับปรุง 2559) การนําเสนองบการเงิน 

ฉบบัที 2 (ปรับปรุง 2559)  สินคา้คงเหลือ 

ฉบบัที 7 (ปรับปรุง 2559)  งบกระแสเงินสด 
 

ฉบบัที 8 (ปรับปรุง 2559) นโยบายการบญัชี การเปลียนแปลงประมาณการทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด 

ฉบบัที 10 (ปรับปรุง 2559) เหตกุารณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

ฉบบัที 11 (ปรับปรุง 2559) สญัญากอ่สร้าง   

ฉบบัที 12 (ปรับปรุง 2559) ภาษีเงินได ้

ฉบบัที 16 (ปรับปรุง 2559) ทีดิน อาคารและอปุกรณ์  

ฉบบัที 17 (ปรับปรุง 2559) สญัญาเช่า 

ฉบบัที 18 (ปรับปรุง 2559) รายได ้

ฉบบัที 19 (ปรับปรุง 2559) ผลประโยชน์ของพนักงาน 

ฉบบัที 20 (ปรับปรุง 2559) การบญัชีสาํหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยขอ้มูลเกียวกบั                          

ความช่วยเหลือจากรัฐบาล   

ฉบบัที 21 (ปรับปรุง 2559) ผลกระทบจากการเปลียนแปลงของอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ   

ฉบบัที 23 (ปรับปรุง 2559) ตน้ทุนการกูย้ืม   

ฉบบัที 24 (ปรับปรุง 2559) การเปิดเผยขอ้มลูเกียวกบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั 

ฉบบัที 26 (ปรับปรุง 2559) การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมือออกจากงาน   

ฉบบัที 27 (ปรับปรุง 2559) งบการเงินเฉพาะกิจการ   

ฉบบัที 28 (ปรับปรุง 2559) เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 

ฉบบัที 29 (ปรับปรุง 2559) การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจทีเงินเฟ้อรุนแรง   

ฉบบัที 33 (ปรับปรุง 2559) กาํไรต่อหุ้น 

ฉบบัที 34 (ปรับปรุง 2559) การายงานทางการเงินระหวา่งกาล 

ฉบบัที 36 (ปรับปรุง 2559) การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

ฉบบัที 37 (ปรับปรุง 2559) ประมาณการหนีสิน หนีสินทีอาจเกิดขึน และสินทรัพยที์อาจเกิดขึน   

ฉบบัที 38 (ปรับปรุง 2559) สินทรัพยไ์มม่ีตวัตน 

ฉบบัที 40 (ปรับปรุง 2559) อสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 

ฉบบัที 41 (ปรับปรุง 2559) เกษตรกรรม 

ฉบบัที 104 (ปรับปรุง 2559) การบญัชีสาํหรับการปรับโครงสร้างหนีทีมีปัญหา 

ฉบบัที 105 (ปรับปรุง 2559) การบญัชีสาํหรับเงินลงทุนในตราสารหนีและตราสารทนุ 

ฉบบัที 107 (ปรับปรุง 2559) การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลสําหรับเครืองมือทางการเงิน 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัที 2 (ปรับปรุง 2559) การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ ์

ฉบบัที 3 (ปรับปรุง 2559) การรวมธุรกิจ 

ฉบบัที 4 (ปรับปรุง 2559) สญัญาประกนัภยั 

ฉบบัที 5 (ปรับปรุง 2559) สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนทีถือไวเ้พือขายและการดาํเนินงานทียกเลิก 

ฉบบัที 6 (ปรับปรุง 2559) การสํารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 

ฉบบัที 8 (ปรับปรุง 2559) ส่วนงานดาํเนินงาน 

ฉบบัที 10 (ปรับปรุง 2559) งบการเงินรวม 

ฉบบัที 11 (ปรับปรุง 2559) การร่วมการงาน 

ฉบบัที 12 (ปรับปรุง 2559) การเปิดเผยขอ้มลูเกียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอืน 

ฉบบัที 13 (ปรับปรุง 2559) การวดัมลูค่ายติุธรรม 
  
การตีความมาตรฐานการบัญชี 

ฉบบัที 10 (ปรับปรุง 2559) ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณีทีไมมี่ความเกียวขอ้งอยา่งเฉพาะเจาะจง 

 กบักิจกรรมดาํเนินงาน 

ฉบบัที 15 (ปรับปรุง 2559) สญัญาเช่าดาํเนินงาน-สิงจูงใจทีให้แก่ผูเ้ชา่ 

ฉบบัที 25 (ปรับปรุง 2559) ภาษีเงินได-้การเปลียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผูถื้อหุ้น 

ฉบบัที 27 (ปรับปรุง 2559) การประเมินเนือหาสญัญาเช่าทีทาํขึนตามรูปแบบกฎหมาย 

ฉบบัที 29 (ปรับปรุง 2559) การเปิดเผยขอ้มลูของขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 

ฉบบัที 31 (ปรับปรุง 2559) รายได-้รายการแลกเปลียนเกียวกบับริการโฆษณา 

ฉบบัที 32 (ปรับปรุง 2559) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน-ตน้ทุนเว็บไซต ์
  
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัที 1 (ปรับปรุง 2559) การเปลียนแปลงในหนีสินทีเกิดขึนจากการรือถอน การบูรณะและหนีสิน 

 ทีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 

ฉบบัที 4 (ปรับปรุง 2559) การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม ่

ฉบบัที 5 (ปรับปรุง 2559) สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการรือถอน การบูรณะและการปรับปรุง 

 สภาพแวดลอ้ม 

ฉบบัที 7 (ปรับปรุง 2559) การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชี ฉบบัที 29 (ปรับปรุง 2559) 

 เรืองการรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจทีเงินเฟ้อรุนแรง 

ฉบบัที 10 (ปรับปรุง 2559) งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยคา่ 

ฉบบัที 12 (ปรับปรุง 2559) ขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 

ฉบบัที 13 (ปรับปรุง 2559) โปรแกรมสิทธิพิเศษแกล่กูคา้ 

ฉบบัที 14 (ปรบัปรุง 2559) ขอ้จาํกดัสินทรัพยต์ามโครงการผลประโยชน์ ข้อกาํหนดเงินทุนขนัตาํ และ 

 ปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี สาํหรับมาตรฐานการบัญชีฉบบัที 19  

 (ปรับปรุง 2559) เรือง ผลประโยชน์ของพนักงาน 
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (ต่อ) 

ฉบบัที 15 (ปรับปรุง 2559) สญัญาสาํหรับการก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย ์

ฉบบัที 17 (ปรับปรุง 2559) การจ่ายสินทรัพยที์ไม่ใชเ่งินสดให้เจา้ของ 

ฉบบัที 18 (ปรับปรุง 2559) การโอนสินทรัพยจ์ากลกูคา้ 

ฉบบัที 20 (ปรับปรุง 2559) ตน้ทุนการเปิดหนา้ดินในชว่งการผลิตสําหรับเหมืองผิวดิน 

ฉบบัที 21 (ปรบัปรุง 2559) เงินทีนาํส่งรัฐ 
  
แนวปฏิบัติทางการบัญช ี  

แนวปฏิบติัทางการบญัชีสาํหรับการตดัรายการสินทรัพยท์างการเงินและหนีสินทางการเงิน 
 

ผูบ้ริหารของบริษทัและบริษทัย่อยจะนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัทีเกียวขอ้งมาเริม

ถือปฏิบติักบังบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ยเมือมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าว 

มีผลบงัคบัใช้ ผู ้บริหารของบริษทัและบริษทัย่อยอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบจาก

มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวทีมีผลต่องบการเงินของบริษทัและบริษัทย่อยในงวด

ทีเริมถือปฏิบติั 

2.5 งบการเงินรวมสําหรับปีสิ นสุดวนัที 31 มีนาคม 2560 และ 2559 ไม่ได้บนัทึกเงินลงทุนใน 

บริษทั สยาม สตีล มิลล์ เซอร์วิสเซส จาํกัด ซึงถือหุ้นโดยบริษทัเหล็กก่อสร้างสยาม จาํกดั 

ในอตัราร้อยละ 24 ของทุน ตามวิธีส่วนไดเ้สีย เนืองจากบริษทัไม่มีอิทธิพลอย่างมีสาระสําคญั

ในการกาํหนดนโยบายทางการเงินและการดาํเนินงานและไม่มีกรรมการทีมีอํานาจ ลงนาม

ผูกพนัในบริษทั สยาม สตีล มิลล์ เซอร์วิสเซส จาํกัด บริษทัและบริษทัย่อยดงักล่าวไดบ้นัทึก 

เงินลงทุนดงักล่าวเป็นเงินลงทุนระยะยาวอืนเป็นจาํนวนเงิน 1,241 บาท ในราคาทุน (ดูหมายเหตุข้อ 

34) 

2.6 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงินรวม 

งบการเงินรวมของบริษทั ประกอบดว้ยงบการเงินของบริษทัและบริษทัย่อย (รวมกันเรียกวา่ 

“กลุ่มบริษทั”)  

รายการทีมีนยัสําคญัระหวา่งบริษทักบับริษทัย่อยไดถู้กตดัรายการในการทาํงบการเงินรวม 

บริษทัย่อย 

บริษทัย่อยเป็นกิจการทีอยู่ภายใตก้ารควบคุมของบริษทั การควบคุมเกิดขึนเมือบริษัทมีอาํนาจ

ควบคุมทงัทางตรงหรือทางออ้มในการกําหนดนโยบายทางการเงินและการดาํเนินงานของบริษทันัน 

เพือได้มาซึงประโยชน์จากกิจกรรมของบริษทัยอ่ย งบการเงินของบริษทัย่อยได้รวมอยู่ในงบการเงินรวม

นบัแต่วนัทีมีการควบคุมจนถึงวนัทีการควบคุมสินสุดลง 
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3. นโยบายการบัญชีทีสําคัญ 

งบการเงินนีไดจ้ดัทาํขึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมยกเวน้ตามทีได้เปิดเผยในนโยบายการบญัชีทีสําคญั 

ดงัต่อไปนี 

3.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบด้วย เงินสดในมือและเงินฝากทุกประเภท 

กบัสถาบนัการเงินทีถึงกาํหนดจ่ายคืนในระยะเวลาสามเดือนหรือน้อยกว่านับตงัแต่วนัทีได้มา 

โดยไม่รวมเงินฝากสถาบนัการเงินทีใชเ้ป็นหลกัประกนั 

3.2 ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 

ลูกหนีการคา้แสดงในราคาตามใบแจง้หนีหกัดว้ยค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ (ถา้มี) 

ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ  

กลุ่มบริษทักาํหนดค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ โดยใช้ขอ้สมมติฐานและดุลยพินิจหลายประการใน

การประมาณการของผูบ้ริหาร ซึงรวมถึงการพิจารณาและประมาณจาํนวนหนีทีคาดว่าจะเก็บเงิน

ไม่ได ้การประมาณดงักล่าวอาศยัประสบการณ์ของกลุ่มบริษทัในการเก็บเงินจากลูกหนี ประกอบ

กับการพิจารณาฐานะการเงินของลูกหนีและรายงานอายุลูกหนีดว้ย ฝ่ายบริหารมีการทบทวน

ประมาณการและขอ้สมมติฐานต่างๆ อย่างสมาํเสมอ 

กลุ่มบริษทัตดัรายการลูกหนีการคา้หลงัจากการขายลูกหนีการคา้ต่อเมือบริษทัทาํการโอนความเสียง

และผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของอยา่งมีนยัสําคญัในลูกหนีการคา้แก่ผูซื้อ 

3.3 สินคา้คงเหลือ 

สินคา้คงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิทีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตาํกวา่ 

ตน้ทุนของสินคา้คาํนวณโดยใชวิ้ธีดงัต่อไปนี 

สินคา้สําเร็จรูปและสินคา้ระหวา่งผลิต - วธีิราคาทุนถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั 

สินคา้ซือมาเพือขาย วตัถุดิบ อะไหล่  

วสัดุของใชสิ้นเปลืองและอืนๆ - วธีิราคาทุนถวัเฉลียเคลือนท ี

ตน้ทุนของสินคา้ประกอบดว้ยตน้ทุนทงัหมดทีซือ ตน้ทุนแปลงสภาพและต้นทุนอืน ทีเกิดขึน

เพือให้สินคา้คงเหลือนนัอยู่ในสถานทีและสภาพทีเป็นอยู่ในปัจจุบนั ในกรณีของสินคา้สําเร็จรูป

และสินคา้ระหว่างผลิตทีผลิตเอง ตน้ทุนสินคา้รวมการปันส่วนของค่าใช้จ่ายในการผลิตอย่างเหมาะสม 

โดยคาํนึงถึงระดบักาํลงัการผลิตปกติ 

มูลค่าสุทธิทีจะไดรั้บเป็นราคาโดยประมาณทีคาดว่าจะขายไดต้ามลกัษณะการประกอบธุรกิจตามปกติ

หกัดว้ยประมาณการตน้ทุนในการผลิตสินคา้นนัให้เสร็จและตน้ทุนทีจาํเป็นต้องจ่ายไปเพือให้ขาย

สินคา้นนัได ้กลุ่มบริษทับนัทึกค่าเผอืการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือเมือสินคา้นนัเสือมสภาพและ

เคลือนไหวชา้ 
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3.4 เงินลงทุน 

เงินลงทุนชวัคราว 

เงินลงทุนชวัคราวประกอบด้วยเงินฝากสถาบนัการเงินทีมีระยะเวลาครบกําหนดเกินกว่า 3 เดือน               

แต่ไม่เกิน 12 เดือนแสดงในราคาทุนและไม่ติดภาระคาํประกนั 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

เงินลงทุนในบริษทัย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการ บนัทึกบญัชีในราคาทุนสุทธิจากค่าเผือการดอ้ยค่า 

(ถา้มี) 

เงินลงทุนเผือขาย 

เงินลงทุนเผือขายเป็นเงินลงทุนในตราสารทุนซึงเป็นหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดและ

ไม่ถือเป็นหลกัทรัพย์เพือคา้ จะจดัประเภทเป็นเงินลงทุนเผือขายและแสดงในมูลค่ายุติธรรม 

กาํไรหรือขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผือขายไดบ้นัทึกในส่วนของผูถื้อหุน้โดยตรง   

มูลค่ายุติธรรมของหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดจะใช้ราคาเสนอซือครังสุดทา้ย ณ วนัที        

ในงบแสดงฐานะการเงิน 

เงินลงทุนระยะยาวอืน 

เงินลงทุนในตราสารทุนทีไม่อยู่ในความตอ้งการของตลาดแสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าเผือการด้อยค่า 

(ถา้มี) 

การจาํหน่ายเงินลงทุน 

เมือมีการจาํหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างจาํนวนเงินสุทธิทีได้รับและมูลค่าตามบญัชีและ

รวมถึงกาํไรหรือขาดทุนจากการเปลียนแปลงมูลค่าหลกัทรัพย์ทีเคยบนัทึกในส่วนของผู้ถือหุ้น  

จะถูกบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน  

3.5 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนทีถือไวเ้พือขาย 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนทีถือไวเ้พือขายเป็นเครืองจกัรและอุปกรณ์ ซึงแสดงดว้ยจาํนวนทีตาํกว่า

ระหว่างมูลค่าตามบญัชี และมูลค่ายุติธรรมหกัตน้ทุนในการขายและรับรู้ผลขาดทุนจากการลด

มูลค่าของสินทรัพยใ์นงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนทนัที 

กาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนทีถือไวเ้พือขายจะรับรู้เป็นรายได้หรือ

ค่าใชจ่้ายเมือมีการจาํหน่าย 
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3.6 ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

ทีดิน แสดงในราคาทุนและหกัค่าเผือการดอ้ยค่า (ถา้มี)  

อาคารและอุปกรณ์แสดงในราคาทุนหกัค่าเสือมราคาสะสมและค่าเผือการดอ้ยค่า (ถา้มี) 

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์จะมีการทบทวนการดอ้ยค่าเมือมีเหตุการณ์หรือการเปลียนแปลงใน

สถานการณ์ ซึงบ่งชีวา่มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์นัอาจจะไม่ไดร้ับคืน 

ค่าเสือมราคา 

ค่าเสือมราคาบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน คาํนวณโดย

วธีิเส้นตรงตามอายุการใหป้ระโยชนโ์ดยประมาณของอาคารและอุปกรณ์แต่ละรายการ ประมาณการ

อายุการใหป้ระโยชนแ์สดงไดด้งันี 

ส่วนปรับปรุงทีดนิ อาคารและสิงปลูกสร้าง 5 - 30 ปี 

เครืองจกัรและอุปกรณ์ 5 - 25 ปี 

ยานพาหนะ 5 - 10 ปี 

เครืองตกแต่ง ติดตงัและเครืองใชส้ํานกังาน 3 - 25 ปี 

กลุ่มบริษทัไม่คิดค่าเสือมราคาสําหรับทีดินและสินทรัพยที์อยูร่ะหวา่งการก่อสร้างและการติดตงั 

3.7 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ไดแ้ก่โปรแกรมคอมพิวเตอร์ซึงแสดงในราคาทุนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสม

และค่าเผือการดอ้ยค่า (ถา้มี) 

ค่าตดัจาํหน่าย 

ค่าตดัจาํหน่ายบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน คาํนวณโดย

วธีิเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชนโ์ดยประมาณของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 5 ปี และ 10 ปี 

3.8 ค่าความนิยม 

ค่าความนิยมจากการรวมธุรกิจ ไดแ้ก่ ตน้ทุนการไดม้าซึงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยทีสูงกวา่มูลค่ายุติธรรม

ของสินทรัพยสุ์ทธิของกลุ่มบริษทัทีไดม้าจากการซือกิจการของบริษทัย่อย 

ค่าตดัจาํหน่าย 

ตงัแต่วนัที 1 เมษายน 2551 ในงบการเงินรวมไดห้ยดุการตดัจาํหน่ายค่าความนิยม โดยเปลียนเป็น

การประเมินการดอ้ยค่าของค่าความนิยมแทน 
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กลุ่มบริษทัแสดงค่าความนิยมดว้ยราคาทุนหกัค่าเผือการดอ้ยค่า และจะทดสอบการดอ้ยค่าของ

ค่าความนิยมทุกปีหรือเมือใดก็ตามทีมีขอ้บ่งชีของการดอ้ยค่าเกิดขึน 

เพือวตัถุประสงค์ในการทดสอบการดอ้ยค่า กลุ่มบริษทัจะปันส่วนค่าความนิยมทีเกิดขึนจาก 

การรวมธุรกิจใหก้ับหน่วยสินทรัพยที์ก่อใหเ้กิดเงินสด (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ทีก่อให้เกิด

เงินสด) ทีคาดวา่จะไดร้ับประโยชน์เพิมขึนจากการรวมธุรกิจ และกลุ่มบริษทัจะทาํการประเมินมูลค่า 

ทีคาดวา่จะไดร้ับคืนของหน่วยของสินทรัพยที์ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละรายการ (หรือกลุ่มของ

หน่วยของสินทรัพยที์ก่อใหเ้กิดเงินสด) หากมูลค่าทีคาดวา่จะไดรั้บคืนของหน่วยของสินทรัพย์

ทีก่อใหเ้กิดเงินสดตาํกว่ามูลค่าตามบญัชี กลุ่มบริษทัจะรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าในงบกาํไรขาดทุน

และกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน และไม่สามารถกลบับญัชีขาดทุนจากการดอ้ยค่าค่าความนิยมได้ใน

อนาคต 

3.9 การดอ้ยค่า 

ยอดสินทรัพย์ตามบัญชีของกลุ่มบริษทัได้รับการทบทวน ณ ทุกวนัสินปีว่ามีข้อบ่งชีเรือง                  

การดอ้ยค่าหรือไม่ ในกรณีทีมีข้อบ่งชีจะทาํการประมาณมูลค่าสินทรัพย์ทีคาดว่าจะไดรั้บคืน 

สําหรับค่าความนิยมจะประมาณมูลค่าทีคาดวา่จะไดรั้บคืนทุกปีในช่วงเวลาเดียวกนั 

บริษทัรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมือมูลค่าทีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่าตาํกว่า

มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ัน ทงันีมูลค่าทีคาดวา่จะไดรั้บคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหัก

ตน้ทุนในการจาํหน่ายของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใชข้องสินทรัพยแ์ลว้แต่จาํนวนใดจะสูงกวา่ 

ซึงในการประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรัพย ์บริษทัประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตทีคาดว่า

จะไดรั้บจากสินทรัพยแ์ละคาํนวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใช้อตัราคิดลดก่อนภาษีทีสะทอ้น

ถึงการประเมินความเสียงในสภาพตลาดปัจจุบนัของเงินสดตามระยะเวลาและความเสียง 

ซึงเป็นลกัษณะเฉพาะของสินทรัพย์ทีก ําล ังพิจารณาอยู่ และในการประเมินมูลค่ายุติธรรม 

หักต้นทุนในการจําหน่าย บริษทัใช้แบบจาํลองการประเมินมูลค่าทีดีทีสุดซึงเหมาะสมกับ

สินทรัพย์ ซึงสะท้อนถึงจาํนวนเงินทีคาดว่าจะได้รับจากการจาํหน่ายสินทรัพย์หักด้วยตน้ทุน 

ในการจาํหน่าย โดยการจาํหน่ายนนัผูซื้อกบัผูข้ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลียนและ

สามารถต่อรองราคากนัไดอ้ย่างเป็นอิสระในลกัษณะของผูท้ีไม่มีความเกียวขอ้งกนั 

กลุ่มบริษทัรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน 

การกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 

กลุ่มบริษทัจะกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย์ (ถา้มี) ทีไม่ใช่ค่าความนิยม 

ทีกลุ่มบริษทัไดรั้บรู้ในงวดก่อนเมือขอ้บ่งชีว่าการดอ้ยค่าไดห้มดไปหรือลดลง ซึงกลุ่มกิจการ

ตอ้งประมาณมูลค่าทีคาดวา่จะไดรั้บคืน  
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3.10 ผลประโยชน์พนกังาน 

กองทุนสํารองเลียงชีพ 

ขอ้ผูกพนัตามแผนการจ่ายเงินสมทบกองทุนสํารองเลียงชีพจะบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกาํไรขาดทุน

และกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนเมือเกิดรายการ 

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 

ขอ้ผูกพนัของกลุ่มบริษทัทีเกียวขอ้งกบัภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังานทีไดสิ้ทธิรับเงินชดเชย

เมือเกษียณอายุตามพระราชบญัญติัคุ้มครองแรงงาน และผลประโยชน์อืนตามนโยบายของบริษทั

คาํนวณโดยการประมาณผลประโยชน์ทีพนกังานจะไดรั้บในอนาคตสําหรับการทาํงานของพนกังาน

ในปัจจบุนัและในอดีต ซึงผลประโยชนด์งักล่าว ไดป้รับลดเป็นมูลค่าปัจจุบนั ผลประโยชน์ดงักล่าว

คาํนวณโดยวธีิคิดลดแต่ละหน่วยทีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) 

บริษทัรับรู้ค่าใชจ่้ายโครงการผลประโยชน์พนกังานเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกบัพนกังานในงบกาํไรขาดทุน

และกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน 

กาํไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภยัรับรู้เข้ากาํไรสะสมผ่าน

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนในงวดทีเกิดขึนทงัจาํนวน 

3.11 สัญญาเช่าระยะยาว 

สัญญาเช่าดาํเนินงาน 

สัญญาเช่าซึงความเสียงและประโยชน์ส่วนใหญ่จากการเป็นเจา้ของสินทรัพย์ยงัคงอยู่กบัผู ้ให้เช่า

บนัทึกเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน ค่าเช่าทีเกิดขึนจากสัญญาเช่าดังกล่าวรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายใน                  

งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนโดยวธีิเส้นตรง 

สัญญาเช่าการเงิน 

สัญญาเช่าซึงกลุ่มบริษทัได้รับโอนผลตอบแทนและความเสียงส่วนใหญ่ของการเป็นเจา้ของ

สินทรัพย ์ยกเวน้กรรมสิทธิทางกฎหมายถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน กลุ่มบริษทับนัทึกสินทรัพย์

ทีเช่าในมูลค่ายุติธรรม ณ วนัเริมต้นของสัญญาเช่าหรือมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขันตาํ

ทีจะตอ้งจา่ยตามสัญญาเช่าแลว้แต่จาํนวนใดจะตาํกว่า ค่าเสือมราคาของสินทรัพย์ทีเช่าคาํนวณ

โดยวธีิเส้นตรงตามอายกุารใหป้ระโยชนโ์ดยประมาณของสินทรัพย ์ดอกเบียหรือค่าใชจ่้ายทางการเงิน

คาํนวณโดยใช้วธีิอตัราดอกเบียทีแทจ้ริงตลอดระยะเวลาของสัญญา ดอกเบียหรือค่าใชจ่้ายทางการเงิน

และค่าเสือมราคารับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน 
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3.12 การรับรู้รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย 

รายไดจ้ากการขายสินคา้จะรับรู้เมือได้โอนความเสียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของ

สินค้าทีมีนยัสําคญัไปให้กบัผูซื้อแลว้ และจะไม่รับรู้รายได้ถ้าฝ่ายบริหารยงัมีการควบคุมหรือ

บริหารสินคา้ทีขายไปแลว้ หรือมีความไม่แน่นอนทีมีนยัสําคญัในการไดรั้บประโยชน์จากรายการ

บญัชีนนั หรือไม่อาจวดัมูลค่าของจาํนวนรายไดแ้ละต้นทุนทีเกิดขึนไดอ้ย่างน่าเชือถือ หรือมี

ความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ทีจะตอ้งรับคืนสินคา้ รายไดจ้ากการขายสินคา้จะรับรู้เมือมีการส่งมอบ

สินคา้ใหก้บัลูกคา้สําหรับการขายในประเทศ และเมือส่งสินคา้ให้ผู้รับจดัส่งสินคา้สําหรับการขาย

ส่งออก ซึงไดห้กัส่วนลดการคา้และส่วนลดตามปริมาณซือและสินคา้รับคืนแลว้ 

รายไดค้่าบริการจดัการรับรู้เป็นรายไดเ้มือการใหบ้ริการแลว้เสร็จ  

ดอกเบียรับบนัทึกดว้ยเกณฑค์งคา้งตามระยะเวลาโดยอา้งอิงจากยอดเงินต้นทีคงค้างและอตัรา

ดอกเบียตามสัญญา 

รายไดอ้ืนและค่าใชจ่้ายรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 

3.13 ตน้ทุนทางการเงิน 

ตน้ทุนทางการเงิน ไดแ้ก่ ดอกเบียจ่ายและค่าใช้จ่ายในทาํนองเดียวกันรับรู้ในงบกําไรขาดทุน

และกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนในงวดทีค่าใช้จ่ายดังกล่าวเกิดขึน ยกเวน้ในกรณีทีมีการบนัทึก

ตน้ทุนทางการเงินเป็นต้นทุนส่วนหนึงของสินทรัพย์ อนัเป็นผลมาจากการใช้เวลายาวนาน

ในการจดัหา ก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพยด์งักล่าวก่อนทีจะนาํมาใชเ้องหรือเพือขาย  

3.14 ภาษเีงินได ้

(ค่าใชจ่้าย) รายไดภ้าษีเงินไดค้าํนวณจากกําไรทางภาษีเงินไดคู้ณด้วยอตัราภาษีเงินได้ตามทีมี 

ผลบงัคบัใช ้ณ วนัทีในงบแสดงฐานะการเงิน และปรับปรุงดว้ยผลกระทบทีเกิดจากการบญัชี

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

สินทรัพยแ์ละหนีสินภาษเีงินไดร้อการตดับญัชีเกิดจากผลแตกต่างชวัคราวระหว่างมูลค่าตามบญัชี

ของสินทรัพยห์รือหนีสินในงบแสดงฐานะการเงินกบัมูลค่าตามฐานภาษีคูณดว้ยอตัราภาษี

ทีคาดวา่จะไดร้ับประโยชน์จากสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีหรือในงวดทีคาดวา่จะจ่ายชาํระ

หนีสินภาษีโดยใช้อตัราภาษีทีมีผลบงัคบัใช้อยู่ หรือทีคาดได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมีผลบงัคบัใช้ 

ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงาน 

กลุ่มบริษทัรับรู้หนีสินภาษเีงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับผลแตกต่างชวัคราวทีตอ้งเสียภาษีทุกรายการ 

และรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสําหรับผลแตกต่างชั วคราวทีใช้หกัภาษี รวมทงั

ผลขาดทุนทางภาษีทียงัไม่ไดใ้ช้ ทงันีกลุ่มบริษทัจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี

ก็ต่อเมือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ทีกลุ่มบริษทัจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอสําหรับ

ผลแตกต่างชวัคราวทีใช้หกัภาษแีละผลขาดทุนทางภาษีทียงัไม่ไดใ้ชน้นั  
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กลุ่มบริษทัจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี ณ ทุกวนัทีใน                

งบแสดงฐานะการเงินและจะปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าวเมือมีความเป็นไปไดค่้อนข้างแน่วา่

กลุ่มบริษทัจะไม่มีกาํไรทางภาษีเพียงพอต่อการนาํสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีทงัหมด

หรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะหกักลบกนั เมือเป็น

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินไดที้มีสิทธิตามกฎหมายและจะตอ้งนาํส่งให้กบัหน่วยจดัเก็บภาษีเดียวกนัและ

กลุ่มบริษทัมีความตงัใจทีจะเสียภาษีเงินไดด้ว้ยยอดสุทธิ 

(ค่าใช้จ่าย) รายได ้ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้หรือกลบัรายการในงบกําไรขาดทุนและ

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน ยกเวน้กรณีทีผลแตกต่างชวัคราวนันเกียวขอ้งกับรายการทีบนัทึก

โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุ้นซึงค่าภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีทีเกียวขอ้งกบัรายการดงักล่าวจะ

ถูกบนัทึกรวมหรือหักจากรายการดงักล่าวในส่วนของผู ้ถือหุ้น 

3.15 กาํไรต่อหุน้ 

กาํไรต่อหุน้ขนัพืนฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรสําหรับปีดว้ยจาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลียถ่วงนาํหนัก                 

ทีถือโดยผูถ้ือหุน้ในระหวา่งปี  

3.16 รายการในสกุลเงินตราต่างประเทศ 

รายการในสกุลเงินตราต่างประเทศทีเกิดขึนระหวา่งปีแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลียน 

ณ วนัทีเกิดรายการ ยอดคงเหลือทงัหมดของสินทรัพย์และหนีสินทีเป็นตัวเงินในสกุลเงินตรา

ต่างประเทศ ณ วนัทีในงบแสดงฐานะการเงิน ยกเวน้รายการสัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศ

ล่วงหนา้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัราอ้างอิงของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วนันนั กําไรหรือ

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนรับรู้เป็นรายไดห้รือค่าใช้จ่ายในงบกาํไรขาดทุนและกําไรขาดทุน

เบด็เสร็จอืน 

กลุ่มบริษทัมีการป้องกนัความเสียงเกียวกบัอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ สําหรับสินทรัพย์

และหนีสินบางส่วนทีเป็นเงินตราตา่งประเทศโดยการทาํสัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้

กบัธนาคาร กลุ่มบริษทัรับรู้กาํไรหรือขาดทุนจากการปรับมูลค่าของสัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศ

ล่วงหนา้ทีเกิดขึนจากส่วนต่างระหว่างราคาซือขายล่วงหน้าตามสัญญากับมูลค่ายุติธรรมสําหรับ

ระยะเวลาทีเหลือของสัญญา ณ วนัทีในงบแสดงฐานะทางการเงินเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายใน                 

งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน 
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3.17 เครืองมือทางการเงิน 

กลุ่มบริษทัไดท้าํสัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Foreign Exchange Contracts) 

ในการบริหารความเสียงของสินทรัพยแ์ละหนีสินทีเกิดจากการเปลียนแปลงของอตัราแลกเปลียน

เงินตราต่างประเทศ โดยได้เปิดเผยรายละเอียดเพิมเติมเกียวกับเครืองมือทางการเงินไวแ้ล้ว           

ในหมายเหตุขอ้ 32 และขอ้ 33 

กาํไรขาดทุนทีเกิดขึนจากสัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าซึงใช้เพือป้องกนัความเสียงของ

สินทรัพยแ์ละหนีสิน รับรู้เป็นรายไดห้รือค่าใช้จ่ายในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน 

จาํนวนเงินทีตอ้งจ่ายและจาํนวนเงินทีจะไดรั้บตามสัญญาดงักล่าวแสดงหกักลบกันในงบแสดง

ฐานะการเงินและรวมอยู่ในรายการสินทรัพยห์รือหนีสินในงบแสดงฐานะการเงิน 

กลุ่มบริษทัไม่มีนโยบายทีจะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินทีเป็นตราสารอนุพนัธ ์เพือการเกง็

กาํไรหรือเพือการคา้ 

3.18 การวดัมูลค่ายติุธรรม 

มูลค่ายุติธรรมเป็นราคาทีจะไดรั้บจากการขายสินทรัพย ์หรือจะจ่ายเพือโอนหนีสินในรายการที

เกิดขึนในสภาพปกติระหว่างผูร่้วมตลาด ณ วนัทีวดัมูลค่า ไม่ว่าราคานนัจะสามารถสังเกตได้

โดยตรงหรือประมาณมาจากเทคนิคการประเมินมูลค่า ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของรายการ

สินทรัพยห์รือหนีสินรายการใดรายการหนึง กลุ่มบริษทัพิจารณาถึงลกัษณะของสินทรัพย์หรือ

หนีสินนนัซึงผูร่้วมตลาดจะนาํมาพิจารณาในการกาํหนดราคาของสินทรัพยห์รือหนีสิน ณ วนัที

วดัมูลค่า โดยการวดัมูลค่ายุติธรรมและ/หรือการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินรวมนีใชต้ามเกณฑ์

ตามทีกล่าว ยกเวน้รายการเช่าภายใต้ขอบเขตของมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 17 (ปรับปรุง 2558) 

และการวดัมูลค่าทีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบัมูลค่ายุติธรรม แต่ไม่ใช่มูลค่ายุติธรรม เช่น มูลค่าสุทธิ 

ทีจะไดรั้บในมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 2 (ปรับปรุง 2558) หรือมูลค่าจากการใชใ้นมาตรฐานการบญัช ี

ฉบบัที 36 (ปรับปรุง 2558) 

นอกจากนี การวดัมูลค่ายุติธรรมไดจ้ดัลาํดบัชนัเป็นระดบัที 1 ระดบัที 2 และระดบัที 3 โดยแบ่ง

ตามลาํดบัขนัของขอ้มูลทีสามารถสังเกตได ้และตามลาํดบัความสําคญัของข้อมูลทีใช้วดัมูลค่า

ยุติธรรม ซึงมีดงัต่อไปนี 

- ระดบัที 1 เป็นราคาเสนอซือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดทีมีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพย์ 

หรือหนีสินอย่างเดียวกนัและกิจการสามารถเขา้ถึงตลาดนนั ณ วนัทีวดัมูลค่า 

- ระดบัที 2 เป็นขอ้มูลอืนทีสังเกตไดไ้ม่วา่โดยทางตรงหรือโดยทางออ้มสําหรับสินทรัพย์นนั

หรือหนีสินนนันอกเหนือจากราคาเสนอซือขายซึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 

- ระดบัที 3 เป็นขอ้มูลทีไม่สามารถสังเกตไดส้ําหรับสินทรัพยน์นัหรือหนีสินนนั 
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3.19 การใช้ดุลยพินิจของผูบ้ริหารและแหลง่ขอ้มูลสําคญัเกียวกบัความไม่แน่นอนของการประมาณการ 

1) ดุลยพินิจของผูบ้ริหารในการใช้นโยบายการบญัชี 

ในการจดัทาํงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริหารของกลุ่ม

บริษทัต้องอาศัยดุลยพินิจหลายประการในการกาํหนดนโยบายการบญัชี ซึงอาจมีผลกระทบ

อย่างเป็นนยัสาํคญัต่อการรับรู้รายการและการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินโดยดุลยพินิจทีสําคญั

ในการกาํหนดนโยบายการบญัชี มีดงัต่อไปนี 

การดอ้ยค่า 

มูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนของบริษทัย่อย ค่าความนิยมและทีดิน อาคารและอุปกรณ์

ไดรั้บการประเมินการดอ้ยค่า ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัรับรู้ขาดทุนจากการ

ด้อยค่าเมือมูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าตาํกว่ามูลค่าตามบัญชีของ

สินทรัพยน์นั ทงันีมูลค่าทีคาดว่าจะไดรั้บคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์ักตน้ทุน

ในการขายหรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกวา่ 

กลุ่มบริษทัประเมินมูลคา่จากการใชโ้ดยคาํนวณจากมูลค่าปัจจุบนัของประมาณการกระแสเงินสด

ในอนาคตทีคาดว่าจะได้รับจากการใช้สินทรัพยแ์ละคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใช้อตัรา

คิดลดก่อนภาษภีายใตเ้งือนไขทางธุรกิจในปัจจุบนัโดยใช้ประมาณการทางตลาดทีสมเหตุสมผล

มูลค่ายุติธรรมหกัตน้ทุนในการขายจะพิจารณาดว้ยเทคนิคการวดัมูลค่าทีเหมาะสม รายละเอียด

ของการคาํนวณขาดทุนจากการดอ้ยค่าไดอ้ธิบายไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3.9 

การรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะรับรู้เมือบริษทัคาดการณ์ไดแ้น่นอนวา่จะมีประโยชน์

ทางภาษีในอนาคต โดยการประเมินจากโอกาสทีกลุ่มบริษทัจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคต

เพียงพอทีจะสามารถใชป้ระโยชน์จากภาษีเงินได้รอการตดับญัชี ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทั

ไดพิ้จารณาจากจาํนวนกาํไรทางภาษีทีคาดวา่จะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลาเพือประมาณการ

จาํนวนสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีทีบริษทัควรรับรู้ ณ วนัสิ นรอบระยะเวลา

รายงาน 

2) แหล่งขอ้มูลสําคญัเกียวกบัความไม่แน่นอนของการประมาณการ 

กลุ่มบริษทัมีประมาณการทางบญัชี ซึงใช้ขอ้สมมติฐานทีเกียวขอ้งกบัเหตุการณ์ในอนาคต 

ถึงแมว้า่การประมาณการของผูบ้ริหาร ไดพิ้จารณาอย่างสมเหตสุมผลภายใตเ้หตุการณ์ ณ ขณะนนั 

ผลทีเกิดขึนจริงอาจมีความแตกต่างไปจากประมาณการนนั ประมาณทางการบญัชีทีสําคญั

และขอ้สมมติฐานทีมีความเสียงอยา่งเป็นสาระสําคญัทีอาจเป็นเหตุให้เกิดการปรับปรุงยอดคงเหลือ

ของสินทรัพยแ์ละหนีสินในรอบระยะเวลาบญัชีหนา้ มีดงันี  
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การดอ้ยค่า 

การประเมินการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัย่อยและค่าความนิยมจาํเป็นต้องใช้การประมาณ

การมูลค่าจากการใช้ของหน่วยสินทรัพย์ทีก่อให้เกิดเงินสด ซึงมีการปันส่วนค่าความนิยมให ้

ในการคาํนวณมูลค่าจากการใช้นัน ผู ้บริหารของกลุ่มบริษทัได้ประมาณกระแสเงินสดใน

อนาคตทีคาดว่าจะได้รับจากหน่วยสินทรัพย์ทีก่อให้เกิดเงินสดและคาํนวณคิดลดเป็นมูลค่า

ปัจจุบันโดยใช้อตัราคิดลดทีเหมาะสม หากกระแสเงินสดในอนาคตทีเกิดจริงน้อยกว่า                     

ทีคาดการณ์ไว ้แสดงวา่อาจมีขาดทุนจากการดอ้ยค่าในจาํนวนทีเป็นสาระสําคญัเกิดขึน 

การวดัมูลค่ายติุธรรมและกระบวนการประเมินมูลค่า 

รายละเอียดของการวดัมูลค่ายุติธรรมและกระบวนการประเมินมูลค่าได้อธิบายไวใ้นหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินขอ้ 3.18 และข้อ 34 

4. การเปิดเผยข้อมูลเพิมเติมเกียวกับกระแสเงินสด 

4.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที 31 มีนาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560  2559  2560  2559 

เงินสด 4 1 -  - 

เงินฝากกระแสรายวนั 42,108 31,307 1,404 399 

เงินฝากออมทรัพย ์ 888,181 755,396 784,936 721,581 

เงินฝากประจาํธนาคารทีถึงกาํหนด     

จ่ายคืนไม่เกิน 3 เดือน 42 400,042 42 400,042 

รวม 930,335 1,186,746 786,382 1,122,022 

ณ วนัที 31 มีนาคม 2560 และ 2559 เงินฝากออมทรัพยใ์นงบการเงินรวมมีอตัราดอกเบียร้อยละ 0.25 - 0.80 

ต่อปี และร้อยละ 0.25 - 0.70 ต่อปี ตามลาํดบั และเงินฝากออมทรัพย์ในงบการเงินเฉพาะกิจการมีอตัรา

ดอกเบียร้อยละ 0.50 - 0.80 ต่อปี และร้อยละ 0.50 - 0.70 ต่อปี ตามลาํดบั 

ณ วนัที 31 มีนาคม 2560 และ 2559 เงินฝากประจาํธนาคารทีถึงกําหนดจ่ายคืนไม่เกิน 3 เดือน         

ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการมีอตัราดอกเบียร้อยละ 1.00 ต่อปี และร้อยละ 0.70 - 1.00  

ต่อปี ตามลาํดบั  
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4.2 รายการปรับปรุงอืนทีไม่ใช่เงินสดสําหรับปีสินสุดวนัที 31 มีนาคม ประกอบดว้ย 
หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560  2559  2560  2559 

ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ      

และมูลค่าสินคา้เสือมสภาพ 137,773 9,181 - - 

ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 474,211 - 31 - 

(กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายทีดิน อาคาร     

และอุปกรณ์  1,700 10,501 (1) 11 

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินคา้คงเหลือ - 2,494 - - 

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายทีดิน อาคาร     

และอุปกรณ์ และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 18,171 1 4 1 

กาํไรจากการกลบัรายการใบลดหนี (163) - - - 

รวม 631,692 22,177 34 12 

4.3 เงินสดรับ (จ่าย) อืนจากกิจกรรมดาํเนินงานสําหรับปีสินสุดวนัที 31 มีนาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560  2559  2560  2559 

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน และสินทรัพย ์      

ไมห่มนุเวียนอืน (เพิมขึน) ลดลง 47,825 (10,857) 22,659  6,863 

หนีสินหมนุเวียนอืน และหนีสินไม่หมุนเวยีนอืน      

เพิ มขึน (ลดลง) (9,304) (7,406) 2,132  2,174 

เงินสดจ่ายภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน (10,887) (13,655) (376)  (6,136) 

รวม 27,634 (31,918) 24,415  2,901 

4.4 การปรับปรุงดว้ยเงินสดทีเกิดจากการกูย้ืมสําหรับปีสิ นสุดวนัที 31 มีนาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560  2559  2560  2559 

จ่ายดอกเบีย (104,744) (125,825) (64,773)  (70,743) 

 

  



- 27 -  
 

4.5 รายการทีไม่เกียวกบัเงินสดในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มีดงัต่อไปนี  

-  การบนัทึกเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือขายในงบการเงินรวมสําหรับปีสิ นสุดวนัที 31 มีนาคม 2560 

และ 2559 ดว้ยมูลค่ายติุธรรม กลุ่มบริษทับนัทึกกาํไรทียงัไม่เกิดขึนจากเงินลงทุนดงักล่าวจาํนวน 

1.1 ลา้นบาท และ 1.7 ลา้นบาท ตามลาํดบั เป็นรายไดใ้นงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน 

- การจดัประเภทเครืองจกัรพร้อมอะไหล่และวสัดุสิ นเปลืองของเตาถลุง MBF จาํนวน 521 ลา้นบาท 

จากหมวดทีดิน อาคารและอุปกรณ์มาเป็นหมวดสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนทีถือไวเ้พือขาย ณ วนัที 

31 มีนาคม 2560 

- รายการทีไม่เกียวกบัเงินสดทีเกิดจากการซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 มีนาคม มีดงันี 

หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560  2559  2560  2559 

เจา้หนีคา่ซือทีดิน อาคารและอปุกรณ์    

และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนยกมา 13,215 12,271 2,644 201 

บวก  ซือระหวา่งปี 276,157 198,878 36,881 9,259 

หัก เงินสดจ่ายระหวา่งปี (252,058) (197,934) (28,163) (6,816) 

เจา้หนีคา่ซือทีดิน อาคารและอปุกรณ์     

และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนยกไป 37,314 13,215 11,362 2,644 

5. เงินลงทุนชัวคราว 

ณ วนัที 31 มีนาคม 2560 เงินลงทุนชั วคราวเป็นเงินฝากประจาํสถาบนัการเงินมีอตัราดอกเบียร้อยละ 0.50                

ต่อปี ทีครบกําหนดวนัที 21 พฤศจิกายน 2560 ซึงกลุ่มบริษทัใชเ้ป็นหลกัประกัน ณ วนัที 31 มีนาคม 2559 

ตามทีเปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 35ข 

6. ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน  

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน ณ วนัที 31 มีนาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560  2559  2560  2559 

ลูกหนีการคา้กิจการทีเกียวขอ้งกนั (ดูหมายเหตุขอ้ 29) 236,845 175,368 -  - 

ลูกหนีการคา้บริษทัอืน (ดูหมายเหตุขอ้ 7) 713,897 460,774  -  - 

ลูกหนีอืนกิจการทีเกียวขอ้งกนั (ดูหมายเหตุขอ้ 29) 754 950 116,922  35,739 

ลูกหนีอืนบริษทัอืน 492 12,329 2  2,819 

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 11,942 17,972 9,874  10,657 

รวม 963,930 667,393 126,798  49,215 
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7. ลูกหนีการค้าบริษัทอืน  

ลูกหนีการคา้บริษทัอืน ณ วนัที 31 มีนาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560  2559  2560  2559 

ภายในวนัทีครบกาํหนดชาํระ 691,225 442,720 -  - 

เกินวนัครบกาํหนดชาํระ      

ไมเ่กิน 3 เดือน 21,851 13,393 -  - 

มากกวา่ 3 เดือนถึง 6 เดือน -  307 -  - 

มากกวา่ 6 เดือนถึง 12 เดือน -  3,585 -  - 

มากกวา่ 12 เดือน ขึนไป 18,456 22,644 -  - 

รวม 731,532 482,649 -  - 

หัก  คา่เผือหนีสงสยัจะสูญ (17,635) (21,875) -  - 

รวม 713,897 460,774 -  - 

ระหว่างปีสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2560 บริษทั เอน็.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ไดท้าํการตดัจาํหน่าย

ลูกหนีการคา้บริษทัอืนจาํนวน 4.24 ลา้นบาท ซึงไดม้ีการตงัค่าเผือหนีสงสัยจะสูญเต็มมูลค่าแลว้ 

ในปี 2551 กลุ่มบริษทัไดท้าํสัญญา “Receivable Purchase Agreement” กบัสถาบนัการเงินแห่งหนึง

ซึงรายการดงักล่าวไดโ้อนความเสียงและผลตอบแทนเฉพาะจาํนวนทีผูซื้อยอมรับไปยงัผูซื้อแลว้ 

สําหรับปีสิ นสุดวนัที 31 มีนาคม 2560 และ 2559 กลุ่มบริษทัได้ขายลูกหนีการค้าให้กับสถาบนัการเงิน

ดงักล่าวขา้งตน้เป็นจาํนวน 7,890 ลา้นบาท และจาํนวน 6,700 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

8. เงินให้กู้ยืมระยะสัน  

เงินใหกู้ย้ืมระยะสัน ณ วนัที 31 มีนาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560  2559  2560  2559 

เงินให้กูย้มืระยะสนัแกกิ่จการทีเกียวขอ้งกนั        

(ดูหมายเหตุขอ้ 29) - - 2,719,634  1,965,744 

เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั       

ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี (ดูหมายเหตุขอ้ 29) - -  -  200,000 

รวม - - 2,719,634  2,165,744 
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9. สินค้าคงเหลือ  

สินคา้คงเหลือ ณ วนัที 31 มีนาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560  2559  2560  2559 

สินคา้สําเร็จรูป 1,219,927 496,370 -  - 

สินคา้ระหวา่งผลิต 399,281 156,228  -  - 

วตัถุดิบ 644,340 498,536 -  - 

อะไหล่ 541,996 659,269 -  - 

วสัดุของใชสิ้ นเปลืองและอืน  ๆ 315,094 400,926 -  - 

วตัถุดิบระหว่างทาง 147,231 123,687 -  - 

รวม 3,267,869 2,335,016 -  - 

หัก  คา่เผือการลดมลูคา่สินคา้คงเหลือและ      

มูลค่าสินคา้เสือมสภาพ (155,953) (38,601) -  - 

รวม 3,111,916 2,296,415 -  - 

สําหรับปีสิ นสุดวนัที 31 มีนาคม 2560 กลุ่มบริษทับนัทึกโอนกลบัค่าเผือการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ       

และมูลค่าสินคา้เสือมสภาพทีเคยปรับลดลงในปีก่อนจาํนวน 21 ลา้นบาท และบนัทึกค่าเผือการลดมูลค่า

วตัถุดิบจํานวน 65 ล ้านบาท และมูลค่าสินค้าเสือมสภาพจาํนวน 10 ล้านบาทเป็นส่วนหนึงของต้นทุนขาย  

โดยบนัทึกค่าเผือการลดมูลค่าอะไหล่และวสัดุสินเปลืองของเตาถลุงเต็มจาํนวนเป็นจาํนวน 63 ลา้นบาท  

เป็นส่วนหนึงของค่าใช้จ่ายอืนตามทีผู้บริหารของกลุ่มบริษทัไดว้างแผนทีจะขายเครืองจกัรเตาถลุง MBF 

พร้อมอะไหล่และวสัดุสิ นเปลืองทีเกียวขอ้งตามทีเปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 13 และจดัประเภทรายการ

ดงักล่าวใหม่ไปเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนทีถือเพือขาย 

สําหรับปีสิ นสุดวนัที 31 มีนาคม 2559 กลุ่มบริษทับนัทึกโอนกลบัค่าเผือปรับลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ      

และมูลค่าสินคา้เสือมสภาพทีเคยปรับลดลงในปีก่อนจาํนวน 7 ลา้นบาท และบนัทึกค่าเผือปรับลดมูลค่า

สินคา้คงเหลือและมูลค่าสินคา้เสือมสภาพเป็นส่วนหนึงของตน้ทุนขายมีจาํนวน 9 ลา้นบาท 

มูลค่าสินคา้คงเหลือทีรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในงบการเงินรวมสําหรับปีสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2560 และ 2559 

มีจาํนวน 17,628 ลา้นบาท และ 15,783 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
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10. สินทรัพย์หมุนเวยีนอืน  

สินทรัพยห์มนุเวยีนอืน ณ วนัท ี31 มีนาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560  2559  2560  2559 

ภาษีมูลค่าเพิมรอขอคืน 11,360 10,444 -  - 

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 32,099 17,033  2,059  1,832 

รวม 43,459 27,477 2,059  1,832 

11. สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนทีถือไว้เพือขาย 

ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัมีแผนการขายเครืองจกัรเตาถลุง Mini Blast Furnance (“MBF”) พร้อมอะไหล่และ

วสัดุสินเปลืองทีเกียวข้องโดยกลุ่มบริษทัเริมดาํเนินการตามแผนเพือหาผู้ซือ ซึงคาดว่าการขายจะเสร็จ

สมบูรณ์ภายใน 1 ปี (ดูหมายเหตุข้อ 13) ดงันัน กลุ่มบริษทัจึงจดัประเภทเครืองจกัรโครงการเตาถลุง MBF                       

พร้อมอะไหล่และวสัดุสิ นเปลืองจากหมวดทีดิน อาคารและอุปกรณ์และจากหมวดสินค้าคงเหลือเป็น                         

หมวดสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนทีถือไวเ้พือขาย ณ วนัที 31 มีนาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560  2559  2560  2559 

เครืองจกัร อะไหล่และวสัดุสิ นเปลือง 521,000 - -  - 

12. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัที 31 มีนาคม ประกอบดว้ย 
หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 อตัราการถอืหุ้น (ร้อยละ)  ทุนชาํระแล้ว  วธีิราคาทุน  เงินปันผล 

 2560 2559 2560  2559  2560  2559  2560  2559 

เงินลงทุนในหุ้นทนุ              

บริษทั เหลก็สยาม (2001) จาํกดั 99.99 99.99 120,000  120,000  2,554,386  2,554,386  101,999  101,999 

บริษทั เหลก็กอ่สร้างสยาม จาํกดั 99.99 99.99 1,750,000  1,750,000  3,656,874  3,656,874  437,500  175,000 

บริษทั เอน็.ที.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  539,499  276,999 

หกั  ค่าเผอืการดอ้ยค่าเงินลงทุน   -  -  (3,380,000)  (3,380,000)  -  - 

รวม   6,497,965  6,497,965  12,013,047  12,013,047  539,499  276,999 

ณ วนัที 31 มีนาคม 2560 และ 2559 กลุ่มบริษทัไดท้าํการประเมินการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัย่อย

และพบวา่มูลค่าทีคาดวา่จะไดรั้บไม่ตาํกวา่มูลค่าตามบญัชี ดงันนัจึงไม่มีการดอ้ยค่าเพิมขึน 
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13. ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วนัที 31 มีนาคม ประกอบดว้ย 
ณ วนัท ี31 มีนาคม 2560 

หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม 

 ยอดคงเหลือ  เพมิขึน  จาํหน่าย  โอน  จดัประเภท  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัที         รายการใหม่  ณ วนัท ี 

 1 เมษายน          31 มนีาคม 

 2559          2560 

ราคาทุน     

ทีดิน 714,611 84,083 -  -  -  798,694  

ส่วนปรับปรุงทีดิน อาคารและสิงปลูกสร้าง 4,492,013  95  (3,403)  11,832  -  4,500,537 

เครืองจกัรและอุปกรณ์ 15,038,438  26,961  (295,369)  105,903  (2,395,713)  12,480,220 

ยานพาหนะ 3,355  75 (213)  -  -  3,217 

เครืองตกแต่ง ติดตงัและเครืองใชส้ํานกังาน 201,464  5,638  (14,794)  10,603  -  202,911 

รวมราคาทุน 20,449,881  116,852  (313,779)  128,338  (2,395,713)  17,985,579 
            

ค่าเสือมราคาสะสม         

ส่วนปรับปรุงทีดิน อาคารและสิงปลูกสร้าง (2,668,377)  (81,284)  3,020  -  -  (2,746,641) 

เครืองจกัรและอุปกรณ์ (9,899,497)  (366,943)  203,270  -  538,164  (9,525,006) 

ยานพาหนะ (3,306)  (17)  213  -  -  (3,110) 

เครืองตกแต่ง ติดตงัและเครืองใชส้ํานกังาน (163,118)  (13,339)  14,395  -  -  (162,062) 

รวมค่าเสือมราคาสะสม (12,734,298)  (461,583)  220,898  -  538,164  (12,436,819) 

 7,715,583         5,548,760 

หกั  ค่าเผือการดอ้ยค่าของอาคาร เครืองจกัรและอุปกรณ์ (2,917,381)  (474,211)  71,983  -  1,336,549  (1,983,060) 

 4,798,202        3,565,700 

งานระหว่างกอ่สร้าง เครืองจกัรและอุปกรณ์ระหว่างติดตงั 43,395  152,998  -  (128,338)  (911)  67,144 

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์  4,841,597         3,632,844 
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ณ วนัท ี31 มีนาคม 2559 

หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม 

 ยอดคงเหลือ  เพมิขึน  จาํหน่าย  โอน  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัท ี        ณ วนัท ี 

 1 เมษายน        31 มนีาคม 

 2558        2559 

ราคาทุน   

ทีดิน 714,611 - -  -  714,611 

ส่วนปรับปรุงทีดิน อาคารและสิงปลูกสร้าง 4,481,291  -  (2,420)  13,142  4,492,013 

เครืองจกัรและอุปกรณ์ 14,902,648  11,268  (45,548)  170,070  15,038,438 

ยานพาหนะ 3,327  - (23)  51  3,355 

เครืองตกแต่ง ติดตงัและเครืองใชส้ํานกังาน 192,828  7,916  (5,490)  6,210  201,464 

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

          

ค่าเสือมราคาสะสม     

ส่วนปรับปรุงทีดิน อาคารและสิงปลูกสร้าง (2,589,053)  (81,206)  1,882  -  (2,668,377) 

เครืองจกัรและอุปกรณ์ (9,567,037)  (364,049)  31,589  -  (9,899,497) 

ยานพาหนะ (3,327)  (2)  23  -  (3,306) 

เครืองตกแต่ง ติดตงัและเครืองใชส้ํานกังาน (156,869)  (11,696)  5,447  -  (163,118) 

รวมค่าเสือมราคาสะสม (12,316,286)  (456,953)  38,941  -  (12,734,298) 

 7,978,419        7,715,583 

หกั  ค่าเผือการดอ้ยค่าของอาคาร เครืองจกัรและอุปกรณ์ (2,917,381)  -  -  -  (2,917,381) 

 5,061,038       4,798,202 

งานระหว่างกอ่สร้าง เครืองจกัรและอุปกรณ์ระหว่างติดตงั 53,238  179,630  -  (189,473)  43,395 

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์  5,114,276       4,841,597 

          

ค่าเสือมราคาสําหรับปีสินสุดวนัที 31 มีนาคม      

2560      461,583 

2559      456,953 

ในวนัที 30 สิงหาคม 2559 บริษทั เหลก็สยาม (2001) จาํกดั ไดย้กเลิกสัญญาเช่าทีดิน ลงวนัที 26 มิถุนายน 2550 

ซึงทาํขนึระหวา่งบริษทั เหลก็สยาม (2001) จาํกดั กบั บริษทั พร็อพเพอร์ตี แวลู พลสั จาํกดั และซือทีดินแปลง

ดงักล่าวในราคา 84 ลา้นบาท ซึงเป็นทีตงัโรงงานในปัจจุบนั 

ตงัแต่เดือนสิงหาคม 2554 ผู ้บริหารของกลุ่มบริษทัไดต้ดัสินใจหยุดการผลิตโครงการเตาถลุง Mini Blast 

Furnace (“MBF”) ของบริษทั เอ็น.ที.เอส. ซึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทัเป็นการชวัคราว เนืองจากวตัถุดิบ 

ทีใชใ้นการผลิตในเตาถลุง MBF มีราคาสูงกว่าเมือเปรียบเทียบกบัราคาเศษเหล็กอีกทงัยงัมีความผนัผวนสูง 

ทาํให้เกิดผลเสียต่อการบริหารตน้ทุนของการผลิตเหล็กแท่งผ่านเตาถลุง MBF ซึงเตาถลุง MBF ยงัคงหยุด

การผลิตชวัคราวถึงเดือนกนัยายน 2560 คา่เสือมราคาและค่าใชจ้่ายอืน  ๆของเตาถลุง MBF ซึงเกิดขึนในช่วง

หยุดการผลิตชวัคราว สําหรับปีสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2560 และ 2559 มีจาํนวนรวม 10 ล้านบาท และ 15 ลา้นบาท 

ตามลาํดบั 
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ณ วนัที 31 มีนาคม 2560 ตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัที 36 (ปรับปรุง 2558) เรือง การด้อยค่าของสินทรัพย ์             

กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินมูลค่าทีคาดวา่จะไดร้ับของเตาถลุง MBF โดยใช้วธีิมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยซึ์งเป็นราคา

ทีเสนอโดยผูเ้สนอซือหกัต้นทุนในการขาย ซึงพบว่ามูลค่าทีคาดวา่จะไดรั้บคืนนนัตาํกวา่มูลค่าตามบญัชี ดงันัน

กลุ่มบริษทัจึงรับรู้ค่าเผือการด้อยค่าของเครืองจกัรเตาถลุง Mini Blast Fumace (“MBF”) เป็นจาํนวน 465 ลา้นบาท 

ทงันคี่าเผือการดอ้ยค่าของเตาถลุง MBF จาํนวนรวมทงัสิน 1,336 ลา้นบาท ไดร้วมค่าเผือการดอ้ยค่าซึงถูกรับรู้ในปี 

2556 จาํนวน 871 ลา้นบาทแลว้ ดงันนัเตาถลุง MBF มีมูลค่าทีคาดว่าจะไดร้ับคืนสุทธิเท่ากบั 521 ลา้นบาท  

ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัวางแผนการขายเครืองจกัรเตาถลุง MBF พร้อมอะไหล่และวสัดุสินเปลืองทีเกียวขอ้ง

โดยกลุ่มบริษทัเริมดาํเนินการตามแผนเพือหาผูซื้อ ซึงคาดว่าการขายจะเสร็จสมบูรณ์ภายใน 1 ปี ดงันนั กลุ่มบริษทั 

จึงจดัประเภทเครืองจกัรเตาถลุง MBF เป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนทีถือไวเ้พือขาย ณ วนัที 31 มีนาคม 2560 

(ดูหมายเหตุขอ้ 11) 

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2560 กลุ่มบริษทัไดต้งัค่าเผือการดอ้ยค่าเครืองจกัรและอุปกรณ์ลา้สมยัเป็นจาํนวน 

9 ลา้นบาท อีกทงัยงัโอนกลบัค่าเผือการด้อยค่าทีเคยปรับลดลงในปี 2556 เป็นจาํนวน 72 ลา้นบาท เนืองจากไดมี้

การตดัจาํหน่ายและจาํหน่ายเครืองจกัรและอุปกรณ์ดงักล่าวแลว้ 

สําหรับปีสิ นสุดวนัที 31 มีนาคม 2559 บริษทั เอน็.ที.เอส. ตดัจาํหน่ายเครืองจกัรและอุปกรณ์ทีเสียหาย

จากเพลิงไหม ้ซึงมีมูลค่าตามบญัชีจาํนวน 14.49 ลา้นบาท ณ วนัที 17 เมษายน 2558 

ณ วนัที 31 มีนาคม 2560 

หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอดคงเหลอื  เพิมขึน  จําหน่าย  โอน  จัดประเภท  ยอดคงเหลอื 

 ณ วนัที         รายการใหม่  ณ วนัที  
 1 เมษายน          31 มีนาคม 
 2559          2560 

เครืองตกแตง่ ติดตงัและเครืองใชส้าํนักงาน 78,719  916  (4,106)  8,801  - 84,330 
หัก  คา่เสือมราคาสะสม (71,412)  (3,980)  4,078  -  - (71,314) 

 7,307         13,016 

หัก  คา่เผือการด้อยคา่ของเครืองตกแตง่ 
ติดตงัและเครืองใช้สาํนกังาน 

 
- 

  
(31) 

  
- 

  
- 

  
- 

 
(31) 

 7,307         12,985 

เครืองตกแตง่ ติดตงัและเครืองใชส้าํนักงาน            
ระหวา่งติดตงั 7,495  29,664  -  (8,801)  (911) 27,447 

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์  14,802        40,432 
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ณ วนัที 31 มีนาคม 2559 

หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลอื  เพิมขึน  จําหน่าย  โอน  ยอดคงเหลอื 

 ณ วนัที         ณ วนัที  

 1 เมษายน        31 มีนาคม 

 2558        2559 

เครืองตกแตง่ ติดตงัและเครืองใชส้าํนกังาน 79,234  1,700  (2,215)  -  78,719 

หัก  คา่เสือมราคาสะสม (70,303)  (3,294)  2,185  -  (71,412) 

 8,931        7,307 

เครืองตกแตง่ ติดตงัและเครืองใชส้าํนักงาน          

ระหวา่งติดตงั -  7,495  -  -  7,495 

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์  8,931        14,802 
         

ค่าเสือมราคาสําหรับปีสินสุดวันที 31 มีนาคม         

2560        3,980 

2559        3,294 

สําหรับปีสิ นสุดวนัที 31 มีนาคม 2560 บริษทัได้ตังค่าเผือการด้อยค่าของเครืองใช้สํานักงานล้าสมัย 

เป็นจาํนวน 0.03 ลา้นบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ราคาทุนของอาคาร สิงปลูกสร้าง เครืองจกัรและอุปกรณ์ซึงหกัค่าเสือมราคาทงัจาํนวนแลว้ แต่ยงัคงใชง้านอยู่           

ณ วนัที 31 มีนาคม มีดงันี 

หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560  2559  2560  2559 

ราคาทุนของอาคาร สิงปลกูสร้าง เครืองจกัร         

  และอุปกรณ์ทีหักค่าเสือมราคาสะสมทงัจาํนวน 5,717,914  5,582,035  63,354  62,789 

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ไดร้วมอุปกรณ์สํานกังานภายใตส้ัญญาเช่าการเงินของกลุ่มบริษทั ณ วนัที 31 มีนาคม 

ดงันี  

หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560  2559  2560  2559 

ราคาทุนของสินทรัพยต์ามสญัญาเชา่การเงิน 41,897 42,884 41,487 42,339 

หัก  ค่าเสือมราคาสะสม (41,897) (42,884)  (41,487) (42,339) 

สินทรัพยต์ามสญัญาเช่าการเงิน  - - - - 
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ณ วนัที 31 มีนาคม 2559 ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ของบริษทั เหล็กสยาม (2001) จาํกดั บริษทั เหล็กก่อสร้างสยาม 

จาํกดั และบริษทั เอน็.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) จาํนวน 3,551 ลา้นบาท ได้ใชเ้ป็นหลกัประกนัสําหรับ

เงินกู้ยมื ประกอบด้วยเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินในประเทศ 2 แห่ง ในระหว่างปีสิ นสุดวนัที  

31 มีนาคม 2560 บริษทัไดช้าํระคืนเงินกูย้ืมระยะยาวแก่สถาบนัการเงินครบแลว้และบริษทัไดถ้อนหลกัประกนั

ทีใช้เป็นหลกัประกนัเงินกูย้ืมดงักล่าวแลว้ (ดูหมายเหตุขอ้ 18.2) 

14. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัที 31 มีนาคม ประกอบดว้ย 

ณ วนัที 31 มีนาคม 2560 

  หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม 

 ยอดคงเหลอื  เพิมขึน  จําหน่าย  โอน  จัดประเภท  ยอดคงเหลอื 

 ณ วนัที         รายการใหม่  ณ วันที  

 1 เมษายน          31 มีนาคม 

 2559          2560 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 247,963  759  (1,321)  5,548  911 253,860 

หัก  คา่ตดัจาํหน่ายสะสม (182,836)  (24,322)  1,321  -  - (205,837) 

 65,127         48,023 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหวา่งติดตงั -  5,548  -  (5,548)  -  - 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  65,127       48,023 

ณ วนัที 31 มีนาคม 2559 

หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม 

 ยอดคงเหลอื  เพิมขึน  จําหน่าย  โอน  ยอดคงเหลอื 

 ณ วนัที         ณ วันที  

 1 เมษายน        31 มีนาคม 

 2557        2558 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 247,988  64  (89)  -  247,963 

หัก  คา่ตดัจาํหนา่ยสะสม (158,604)  (24,306)  74  -  (182,836) 

 89,384        65,127 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหวา่งติดตงั -  -  -  -  - 

สินทรัพยไ์มมี่ตวัตน  89,384        65,127 
          

ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปีสินสุดวันที 31 มีนาคม         

2560         24,322 

2559         24,306 
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ณ วนัที 31 มีนาคม 2560 

หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลอื  เพิมขึน  จําหน่าย  โอน  จัดประเภท  ยอดคงเหลอื 

 ณ วนัที         รายการใหม่  ณ วนัที  

 1 เมษายน          31 มีนาคม 

 2559          2560 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 238,641  753  -  5,548  911 245,853 

หัก  คา่ตดัจาํหน่ายสะสม (174,721)  (23,887)  -  -  - (198,608) 

 63,920         47,245 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหวา่งติดตงั -  5,548  -  (5,548)  -  - 

สินทรัพยไ์มม่ีตวัตน  63,920       47,245 

ณ วนัที 31 มีนาคม 2559 

หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลอื  เพิมขึน  จําหน่าย  โอน  ยอดคงเหลอื 

 ณ วนัที         ณ วนัที  

 1 เมษายน        31 มีนาคม 

 2558        2559 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 238,577  64 -  - 238,641 

หัก คา่ตดัจาํหน่ายสะสม (150,901)  (23,820)  -  -  (174,721) 

 87,676        63,920 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหวา่งติดตงั -  -  -  -  - 

สินทรัพยไ์มมี่ตวัตน  87,676        63,920 
          

ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปีสินสุดวันที 31 มีนาคม         

2560         23,887 

2559         23,820 
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ราคาทุนของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนซึงหกัค่าตดัจาํหน่ายทงัจาํนวนแลว้ แต่ยงัคงใชง้านอยู ่ณ วนัที 31 มีนาคม    

มีดงันี  

หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560  2559  2560  2559 

ราคาทุนของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนทีหัก 

  ค่าตดัจาํหน่ายสะสมทงัจาํนวนแลว้ 

 

7,467 

 

6,158 

  

2,426 

  

1,644 

15. ค่าความนิยม  

ค่าความนิยม ณ วนัที 31 มีนาคม มีดงันี 

หน่วย : พันบาท 

 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 2559  3,456,014 

ณ วนัที 31 มีนาคม 2560  3,456,014 

ค่าความนิยมขา้งต้นเกิดจากการซือบริษทั เหล็กสยาม (2001) จาํกดั บริษทั เหล็กก่อสร้างสยาม จาํกดั 

และบริษทั เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ในวนัที 29 พฤศจิกายน 2545 โดยบริษทั ทาทา สตีล 

(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)  

ตงัแต่วนัที 1 เมษายน 2551 กลุ่มบริษทัหยุดตดัจาํหน่ายค่าความนิยม โดยเปลียนเป็นการประเมินการดอ้ยค่า

ของค่าความนิยมแทน ซึงมีผลทาํให้ไม่มีค่าใช้จ่ายจากการตดัจาํหน่ายค่าความนิยมในงบการเงินรวม

สําหรับปีสิ นสุดวนัที 31 มีนาคม 2560 และ 2559 

ณ วนัที 31 มีนาคม 2560 และ 2559 กลุ่มบริษทัไดท้าํการประเมินการดอ้ยค่าของค่าความนิยมและพบวา่

มูลค่าทีคาดวา่จะไดรั้บไม่ตาํกวา่มูลค่าตามบญัชี ดงันนัไม่มีการดอ้ยค่าทีจาํเป็นเพิมขึน 
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16. ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้และสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี   

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้สําหรับปีสินสุดวนัที 31 มีนาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560  2559  2560  2559 

ภาษเีงินได้ตามแบบแสดงรายการสําหรับปีปัจจุบนั 132,092  68,052  - - 

ภาษเีงินได้รอการตดับญัชี      

การเปลียนแปลงของผลแตกตา่งชัวคราว (5,138) 1,140  (1,784) (239) 

ตดัจาํหนา่ยรายการภาษีเงินได้รอขอคืน 99,981 -  17,138 - 

คา่ใชจ้่าย (รายได)้ ภาษีเงินไดที้อยูใ่นงบกาํไรขาดทุนและ 

 กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน 

 

226,935 

 

69,192 

  

15,354 

 

(239) 

ผลต่างระหว่างอตัราภาษีร้อยละ 20 สําหรับปีสิ นสุดวนัที 31 มีนาคม กบัอตัราภาษีเงินไดที้แทจ้ริงทีคาํนวณ

จากกาํไรก่อนหกัภาษีเป็นดงันี 

หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม 

 2560  2559 

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษเีงินได ้   

- ส่วนทีไดรั้บการส่งเสริมยกเวน้ภาษีเงินได ้ (456,013) 43,578 

- ส่วนทีไม่ไดรั้บการส่งเสริม 896,698 179,803 

รวมกาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษเีงินได ้ 440,685 223,381 

ภาษเีงินไดส่้วนทีไม่ไดรั้บการส่งเสริมในอตัราร้อยละ 20 179,340 35,961 

ผลกระทบทางภาษีสําหรับค่าใชจ่้ายทีไม่สามารถ   

หกัเป็นค่าใช้จ่ายหรือผลประโยชน์ในทางภาษี   

-  ผลแตกต่างชวัคราวและขาดทุนทางภาษีทียงัไม่ไดใ้ช ้   

ทีไม่ไดบ้นัทึกเป็นสินทรัพยภ์าษเีงินไดร้อการตดับญัชี   

และการตดัรายการระหว่างกนั (12,994) 51,227 

- ผลแตกต่างถาวร 8,912 1,933 

การใชป้ระโยชน์จากผลขาดทุนทางภาษสีะสมทีไม่ไดบ้นัทึก   

เป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี (48,304) (19,929) 

ตดัจาํหน่ายรายการภาษีเงินไดร้อขอคืนของปีก่อนๆ 99,981 - 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดที้อยูใ่นงบกาํไรขาดทนุและ   

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน (1) 226,935 69,192 

(1) ค่าใชจ้า่ยภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคาํนวณจากกาํไรสุทธิทางภาษีของแต่ละกจิการมิได้คาํนวณจากงบการเงินรวม 
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ผลแตกต่างชั วคราวทียงัไม่ได้บันทึกเป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เกิดจากผลขาดทุนจาก 

การดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัในปีก่อน  ๆและค่าเสือมราคาจากสินทรัพยที์ดอ้ยค่าแลว้ซึงถือเป็นค่าใช้จ่ายที

สามารถหกัไดใ้นทางภาษี เนืองจากยงัมีความไม่แน่นอนในโอกาสทีกลุ่มบริษทัจะสามารถใช้ประโยชน์จาก

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากผลขาดทุนและค่าเสือมราคาดงักล่าว  

สําหรับปีสิ นสุดวนัที 31 มีนาคม 2560 และ 2559 กลุ่มบริษทัไดใ้ช้ผลขาดทุนทางภาษีสะสมซึงไม่ได้

บนัทึกเป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี จาํนวน 48.30 ลา้นบาท และ 19.93 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2560 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นงบการเงินรวมไดร้วมการตดัจาํหน่ายภาษีเงินได้

รอขอคืนจากกรมสรรพากรของปีก่อนๆ จาํนวน 99.98 ลา้นบาท (ดูหมายเหตุขอ้ 17) 

หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560  2559 

กาํไรก่อนภาษีเงินได ้ 543,078  53,936 

ภาษเีงินไดใ้นอตัราร้อยละ 20 108,616  10,787 

ผลกระทบทางภาษีสําหรับค่าใช้จ่ายทีไม่สามารถ    

หกัเป็นค่าใช้จ่ายหรือผลประโยชน์ในทางภาษี    

- ผลแตกต่างชวัคราวและขาดทุนทางภาษีทียงัไม่ไดใ้ช ้    

ทียงัไม่ได้บนัทึกเป็นสินทรัพยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชี -  43,210 

- ผลแตกต่างถาวร เช่น เงินปันผลรับ (106,593)  (54,236) 

การใชป้ระโยชน์จากผลขาดทุนทางภาษสีะสมทีไม่ไดบ้นัทึก    

เป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี (3,807)  - 

ตดัจาํหน่ายรายการภาษีเงนิไดร้อขอคืนของปีก่อนๆ 17,138  - 

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษเีงินไดที้อยู่ในงบกาํไรขาดทุนและ    

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน 15,354  (239) 

    

 อัตราภาษี  อัตราภาษี 

 (ร้อยละ)  (ร้อยละ) 

อตัราภาษีทีแทจ้ริง 3  (0) 

สําหรับปีสิ นสุดวนัที 31 มีนาคม 2560 และ 2559 อตัราภาษีทีแทจ้ริงตาํกว่าอตัราภาษีเงินไดต้ามกฎหมาย 

เนืองจากบริษทัมเีงินปันผลรับทีไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2560 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นงบการเงินเฉพาะกิจการได้รวมการตดัจาํหน่าย

ภาษีเงินไดร้อขอคืนจากกรมสรรพากรของปีก่อนๆ จาํนวน 17.14 ลา้นบาท 
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ณ วนัที 31 มีนาคม สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับัญชี (หนีสินภาษีเงินได้รอการตัดบญัชี) มีผลมาจาก            

ความแตกต่างชวัคราวระหวา่งมูลค่าตามบญัชีกบัมูลค่าตามฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหนีสินในงบแสดง

ฐานะการเงินดงัต่อไปนี 

หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม 

 ยอดคงเหลือ  รับรู้ในกาํไร  รับรู้ในกําไร  ยอดคงเหลือ 

 ณ วันที   หรือขาดทุน  ขาดทุน  ณ วันท ี

 1 เมษายน   เบ็ดเสร็จอนื 31 มีนาคม 

 2559    2560 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีมีผลมาจาก       

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 32,382  2,132  388 34,902 

ค่าเผือการลดมลูค่าสินคา้คงเหลือและ       

มูลค่าสินคา้เสือมคุณภาพ 1,761  491  -  2,252 

ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ 736  -  -  736 

ค่าเผือการดอ้ยคา่อาคาร เครืองจกัรและอปุกรณ์ -  215  -  215 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 34,879  2,838  388 38,105 
       

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีมีผลมาจาก       

เงินลงทุนเผือขาย (340)  -  (220) (560) 

กาํไรจากสินทรัพยอ์นุพนัธท์างการเงิน (2,602)  2,300  -  (302) 

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (2,942)  2,300  (220) (862) 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 31,937  5,138  168 37,243 
 

หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม 

 ยอดคงเหลือ  รับรู้ในกาํไร  รับรู้ในกําไร  ยอดคงเหลือ 

 ณ วันที   หรือขาดทุน  ขาดทุน  ณ วันท ี

 1 เมษายน   เบ็ดเสร็จอนื 31 มีนาคม 

 2558    2559 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีมีผลมาจาก       

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 30,723  1,659  -     32,382 

ค่าเผือการลดมลูค่าสินคา้คงเหลือและ       

มูลค่าสินคา้เสือมคุณภาพ 1,958  (197)  -   1,761 

ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ 736  -  -  736 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 33,417  1,462  -    34,879 
       

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีมีผลมาจาก       

เงินลงทุนเผือขาย  -  -    (340)      (340) 

กาํไรจากสินทรัพยอ์นุพนัธท์างการเงิน  -  (2,602)  -  (2,602) 

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  -  (2,602)    (340) (2,942) 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 33,417  (1,140)    (340) 31,937 
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ณ วนัที 31 มีนาคม 2560 และ 2559 กลุ่มบริษทัมีขาดทุนทางภาษีทียงัไม่ไดใ้ช้จาํนวน 5,655 ลา้นบาท 

และ 5,729  ลา้นบาท ตามลาํดบั ซึงไม่ไดรั้บรู้เป็นสินทรัพย์ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ขาดทุนทางภาษี

ดงักล่าวจะทยอยหมดอายุตงัแต่เดือนมีนาคม 2560 จนถึงเดือนพฤศจิกายน 2565 

หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ  รับรู้ในกําไร  รับรู้ในกําไร  ยอดคงเหลือ 

 ณ วันที   หรือขาดทุน  ขาดทุน  ณ วันท ี

 31 มีนาคม    เบ็ดเสร็จอนื  31 มีนาคม 

 2559      2560 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีมีผลมาจาก        

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 10,854 1,477 (156)  12,175 

ค่าเผืออาคารและอปุกรณ์ลา้สมยั - 6 -  6 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 10,854 1,483 (156)  12,181 

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีมีผลมาจาก        

กาํไรจากสินทรัพยอ์นุพนัธท์างการเงิน (301) 301 -  - 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 10,553 1,784 (156)  12,181 
 

หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ  รับรู้ในกาํไร  รับรู้ในกําไร  ยอดคงเหลือ 

 ณ วันที   หรือขาดทุน  ขาดทุน  ณ วันท ี

 31 มีนาคม    เบ็ดเสร็จอนื  31 มีนาคม 

 2558      2559 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีมีผลมาจาก        

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 10,314 540 -  10,854 

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีมีผลมาจาก        

กาํไรจากสินทรัพยอ์นุพนัธท์างการเงิน - (301) -  (301) 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 10,314 239 -  10,553 

ณ วนัที 31 มีนาคม 2560 และ 2559 บริษทัมีขาดทุนทางภาษีทียงัไม่ไดใ้ชจ้าํนวน 316  ลา้นบาท และ 335

ลา้นบาท ตามลาํดบั ซึงไม่ไดรั้บรู้เป็นสินทรัพย์ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ขาดทุนทางภาษีดงักล่าวจะ

ทยอยหมดอายุตงัแต่เดือนมีนาคม 2562 จนถึงเดือนมีนาคม 2565 
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บริษทัใช้อตัราภาษีร้อยละ 20 ในการคาํนวณค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดแ้ละภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสําหรับ

กาํไรส่วนทีไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนสําหรับปีสิ นสุดวนัที 31 มีนาคม 2560 และ 2559 ค่าใช้จ่าย

ภาษีเงินไดค้าํนวณจากกําไรก่อนภาษีบวกกลบัด้วยรายการ ซึงไม่ถือเป็นค่าใช้จ่ายและหกัรายได้หรือ

ค่าใชจ่้ายทีไดรั้บการยกเวน้ทางภาษีตามประมวลรัษฎากร ซึงทาํใหอ้ตัราภาษีเงินไดที้แทจ้ริงแตกต่างจาก

อตัราภาษีตามประมวลรัษฎากร 

17. สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอืน  

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน ณ วนัที 31 มีนาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560  2559  2560  2559 

ภาษีเงินไดร้อขอคืน  88,409  209,890  32,064 51,004 

ลูกหนีระยะยาว - T S Global Holdings Pte. Ltd.         

(ดูหมายเหตุขอ้ 29) 71,220  71,220  71,220 71,220 

อืนๆ  8,220  40,915  3,827 11,713 

รวม 167,849  322,025  107,111 133,937 

ในเดือนธันวาคม 2552 บริษทัย่อยแห่งหนึงของบริษทัไดมี้ขอ้โตแ้ยง้ในเรืองการตีความในการคาํนวณภาษี

และวิธีปฏิบติัสําหรับการใช้ผลขาดทุนสะสมทีเกียวข้องกับกิจการทีได้รับการส่งเสริมการลงทุน 

ซึงมีผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รวมเงินเพิมเป็นจาํนวนเงินรวม 103 ลา้นบาท และยืนอุทธรณ์                     

ต่อหน่วยงานทีเกียวขอ้งทางภาษ ีณ วนัที 13 กนัยายน 2553 ต่อมาในเดือนมิถุนายน 2559 ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทั

ไดต้ดัสินใจตดัจาํหน่ายภาษีเงินได้รอขอคืนรวมเงินเพิมในปีก่อนๆ จาํนวน 103 ล ้านบาท ตามคาํแนะนํา 

ดา้นกฎหมายเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับปีสิ นสุดวนัที 31 มีนาคม 

2560 

18. เงินกู้ ยืมจากสถาบันการเงิน 

18.1 เงินกู้ยืมระยะสัน 

เงินกู้ยมืระยะสันจากสถาบนัการเงิน ณ วนัที 31 มีนาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : ล้านบาท 

   งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

วัตถุประสงค์ของเงนิกู้ยืม อตัราดอกเบยี วงเงนิสินเชือ การใช้วงเงิน การใช้วงเงิน 

   2560  2559  2560  2559 

ซือเศษเหลก็ BIBOR+2% ต่อปี     1,800 1,145  793  -  - 

วตัถุดิบอืนๆและค่าสาธารณูปโภค BIBOR+2% ต่อปี     1,416 900  705  -  - 

เงินทุนหมุนเวียน 2.66% ต่อปี    ดู 18.1.1 150  -  150  - 

ทรัสต์รีซีทส์เพอืซือเหลก็แท่ง LIBOR ต่อปี    ดู 18.1.1 -  546  -  - 

รวม   2,195  2,044  150  - 
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18.1.1 ณ วนัที 31 มีนาคม 2560 และ 2559 กลุ่มบริษทัมีสัญญากบัสถาบนัการเงิน เพือขอรับ

วงเงินสินเชือรวมจาํนวน 4,244 ลา้นบาท และจาํนวน 5,484 ลา้นบาท ซึงเป็นประเภท

ไม่มีหลกัประกนัเพือเป็นเงินทุนหมุนเวยีน อตัราดอกเบียของวงเงินสินเชือเหล่านี

มีดงันี 

วงเงิน อัตราดอกเบีย 

1) วงเงินเบิกเกินบญัชี อตัราดอกเบียขนัตาํสําหรับเงินเบิกเกินบญัชี (MOR) 

2) ทรัสตรี์ซีทสส์กลุเงินบาท อตัราดอกเบียระหวา่งธนาคารในตลาดลอนดอน (LIBOR) 

3) ตวัสัญญาใชเ้งิน อตัราดอกเบียตามสภาวะตลาด (MMR) หรืออตัรา 

 ดอกเบียตามทีระบุในสญัญา 

ณ วนัที 31 มีนาคม 2560 และ 2559 กลุ่มบริษทัไดท้าํการเบิกใช้วงเงินสินเชือสําหรับ

เลตเตอร์ออฟเครดิตแลว้จาํนวน 486 ลา้นบาท และ 1,534 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

18.2 เงินกูย้ืมระยะยาว 

เงินกู้ย ืมระยะยาวประกอบด้วยสัญญาเงินกู ้ 2 ฉบบั ฉบบัแรกลงวนัที 29 พฤศจิกายน 2549 

วงเงิน 5,000 ลา้นบาท โดยมีอตัราดอกเบียลอยตวัร้อยละ MLR-1.25 ต่อปี และฉบบัที 2 ลงวนัที  

9 พฤศจิกายน 2550 วงเงิน 3,500 ลา้นบาท โดยมีอตัราดอกเบียลอยตวัร้อยละ MLR-2.00 ต่อปี 

และข้อตกลงเพิมเติมอืนแนบทา้ยสัญญา โดยบริษทัใชที้ดิน อาคารและอุปกรณ์ของบริษทัย่อย 

ทงั 3 แห่ง เป็นหลกัประกนัเงินกู้ยมืดงักล่าวตามทีกลา่วในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 13 สําหรับ

ปีสิ นสุดวนัที 31 มีนาคม 2560 บริษทัไดช้าํระคืนเงินกู้ยมืระยะยาวแก่สถาบนัการเงินซึงคงเหลือ

อยู่จาํนวน 200 ลา้นบาทครบทงัจาํนวนแลว้ และบริษทัได้ทาํการถอนหลกัประกนัทีใช้เป็น

หลกัประกนัสําหรับเงินกูยื้มดงักล่าวแลว้ 

19. เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน  

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื ณ วนัที 31 มีนาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560  2559  2560  2559 

เจา้หนีการคา้กิจการทีเกียวขอ้งกนั (ดูหมายเหตุขอ้ 29) 19,691 459,311 -  - 

เจา้หนีการคา้บริษทัอืน 669,709 387,278  -  - 

เจา้หนีอืนกิจการทีเกียวขอ้งกนั (ดูหมายเหตุขอ้ 29) 28,959 12,405 31,202  15,247 

เจา้หนีอืนบริษทัอืน 41,188 18,856 15,236  8,285 

เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 50,452 102,507 -  - 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 558,377 362,898 91,845  57,235 

รวม 1,368,376 1,343,255 138,283  80,767 
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20. ส่วนของหนีสินระยะยาวทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี 

ส่วนของหนีสินระยะยาวทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี ณ วนัที 31 มีนาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560  2559  2560  2559 

เจา้หนีการคา้จากการปรับโครงสร้างหนี                   

ของบริษทัยอ่ย  6,327 

 

6,327 - 

  

- 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน                           

(ดูหมายเหตุขอ้ 18.2) - 

 

200,000 - 

  

200,000 

เงินกูยื้มระยะยาวจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั 

(ดูหมายเหตุขอ้ 29) 

 

270,596 

 

- 

 

270,596 

  

- 

รวม 276,923 206,327 270,596  200,000 

ณ วนัที 31 มีนาคม 2555 เจา้หนีการคา้ดงักล่าวเป็นหนีของบริษทั เอน็.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)  

ตามแผนฟืนฟูกิจการทีไดรั้บอนุมติัจากทีประชุมเจา้หนีเมือวนัที 8 กรกฎาคม 2545 และไดรั้บความเห็นชอบ

จากศาลล้มละลายกลางเมือวนัที 19 กรกฎาคม 2545 เจา้หนีดงักล่าวจะไดรั้บชาํระหนีเงินตน้ครบทงัจาํนวน

ภายใน 10 ปี โดยมีเงือนไขทีบริษทัสามารถจะเลือกชาํระไดต้งัแต่ปีที 5 ถึงปีที 10 นบัจากวนัที 29 พฤศจิกายน 

2545 หนีดงักล่าวคาํประกันโดยบริษทั เหล็กสยาม (2001) จาํกดั และบริษทั เหล็กก่อสร้างสยาม จาํกัด                    

โดยไม่มีค่าธรรมเนียม 

ณ วนัที 31 มีนาคม 2560 และ 2559 บริษทัอยู่ในกระบวนการติดต่อเจา้หนีดงักล่าวดงันนัจึงจดัประเภท 

เป็นหนีสินหมุนเวยีนแสดงรวมในส่วนของหนีสินระยะยาวทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 

21. กองทุนสํารองเลียงชีพ 

ผลประโยชน์ของพนักงานตามแผนการจ่ายเงินสมทบประกอบดว้ย กองทุนสํารองเลียงชีพสําหรับ

พนกังานของกลุ่มบริษทับนพืนฐานความสมคัรใจของพนกังานในการเป็นสมาชิกของกองทุน โดยพนกังาน

จ่ายเงินสะสมในอตัราร้อยละ 2 ถึงร้อยละ 15 ของเงินเดือนทุกเดือนและกลุ่มบริษทัจ่ายสมทบในอตัรา

ร้อยละ 3 ถึงร้อยละ 10 ของเงินเดือนของพนกังานทุกเดือน กองทุนสํารองเลียงชีพนีไดจ้ดทะเบียนเป็น

กองทุนสํารองเลียงชีพตามขอ้กาํหนดของกระทรวงการคลงัและจดัการกองทุนโดยผูจ้ดัการกองทุนที

ไดรั้บอนุญาต 

สําหรับปีสิ นสุดวนัที 31 มีนาคม 2560 และ 2559 เงินสมทบของกลุ่มบริษทัซึงบนัทึกเป็นค่าใช้จ่าย                 

ในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนรวมมีจาํนวน 42.24 ลา้นบาท และ 40.97 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

สําหรับงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนเฉพาะกิจการมีจาํนวน 13.49 ลา้นบาท และ 13.08 

ลา้นบาท ตามลาํดบั  
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22. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 

ณ วนัที 31 มีนาคม 2560 และ 2559 กลุ่มบริษทับนัทึกประมาณการหนีสินภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน

เป็นจาํนวน 191 ลา้นบาท และ 171 ลา้นบาท ตามลาํดบั ประมาณการหนีสินดงักล่าว คาํนวณโดยใช้วธีิคิดลด

แต่ละหน่วยทีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) 

  สมมติฐานหลกัทีใชใ้นการวดัมูลค่าตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัมีดงันี 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560  2559  2560  2559 

อตัราคิดลด (ร้อยละ) 2.30 - 2.54  3.02 - 3.33 2.38 3.02 

อตัราเงินเดือนถวัเฉลียทีคาดวา่จะเพิมขึน (ร้อยละ) 4.95 5.05 4.95 5.05 

อตัราการหมนุเวียนของพนกังาน (ร้อยละ) 0 - 27.00  0 - 27.00 0 - 23.00 0 - 27.00 

อายเุกษียณของพนักงาน (ปี) 55 - 60  55 - 60 55 - 60 55 - 60 

อตัรามรณะ TMO 2008*  TMO 2008* TMO 2008*  TMO 2008* 

* อา้งอิงตามตารางมรณะไทย 2551 ประเภทสามญั (TMO 2008 : Thai Mortality Ordinary Tables of 2008) 

ตน้ทุนผลประโยชนร์ับรู้ในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสําหรับปีสิ นสุดวนัที 31 มีนาคม                  

มีดงันี 

หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560  2559  2560  2559 

     

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 22,275 22,106 6,077 7,147 

ตน้ทุนดอกเบีย 4,216 4,936 1,176 1,443 

ผล (กาํไร) ขาดทุนตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัสุทธิ     

รับรู้ระหว่างปี 

 

4,546 

 

- 

 

(780) 

 

- 

รวม 31,037  27,042 6,473  8,590 
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ประมาณการภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัที 31 มีนาคม และความเคลือนไหวของมูลค่าปัจจบุนั

ของภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์ทีกาํหนดไวส้ําหรับปีสินสุดวนัที 31 มีนาคม ดงันี 
 

หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560  2559  2560  2559 

มลูคา่ปัจจุบนัของภาระผกูพนัทีไมไ่ดจ้ัดให้มีกองทุน 191,419  171,269  56,401  50,304 

    
ประมาณการหนีสินภาระผกูพันผลประโยชน์พนักงานตน้ปี  171,269 157,881 50,304 47,850 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 22,275 22,107 6,077 7,147 

ตน้ทุนดอกเบีย 4,216 4,936 1,176 1,443 

ผล (กาํไร) ขาดทุนตามหลักคณิตศาสตร์ประกนัภยัรับรู้ระหวา่งปี     

จากการเปลียนแปลงสมมติฐานดา้นประสบการณ์ทาํงาน (11,572) - (2,895) - 

จากการเปลียนแปลงสมมติฐานดา้นประชากรศาสตร์ 3,742 - (734) - 

จากการเปลียนแปลงสมมติฐานทางการเงิน 12,376 - 2,849 - 

จ่ายเงินผลประโยชน์พนักงานระหวา่งปี (10,887) (13,655) (376) (6,136) 

ประมาณการหนีสินภาระผกูพันผลประโยชน์พนักงานปลายปี 191,419  171,269 56,401 50,304 

ขอ้สมมติทีสําคญัในการกาํหนดภาระผูกพนัผลประโยชน์ของพนกังานตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภยั 

ประกอบดว้ย อตัราคิดลด และอตัราการเพิมขึนของเงินเดือน การวิเคราะห์ความอ่อนไหวไดพิ้จารณา

จากการเปลียนแปลงในแต่ละขอ้สมมติในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัทีเกียวขอ้ง 

ทีอาจเป็นไปได้อย่างสมเหตุสมผล ณ วนัสิ นรอบระยะเวลารายงาน ในขณะทีข้อสมมติอืนคงที ผลกระทบ

เพิมขึน (ลดลง) ต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัที 31 มีนาคม มีดงันี 

หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560  2559  2560  2559 

อตัราคิดลด        

อตัราคิดลด - ลดลงร้อยละ 1 23,280  20,076 6,116 5,645 

อตัราคิดลด - เพิมขึนร้อยละ 1 (19,859)  (17,205) (5,265) (4,870) 

    
อตัราการเพิมขึนของเงินเดือน    

อตัราการเพิมขึนของเงินเดือน - ลดลงร้อยละ 1 (18,975)  (16,620) (5,161) (4,808) 

อตัราการเพิมขึนของเงินเดือน - เพิมขึนร้อยละ 1 21,817  19,036 5,871 5,463 

การวเิคราะห์ความอ่อนไหวขา้งตน้อาจไม่ไดแ้สดงถึงการเปลียนแปลงทีเกิดขึนจริงในภาระผูกพนัผลประโยชน์

ของพนกังาน เนืองจากเป็นการยากทีการเปลียนแปลงขอ้สมมติต่างๆ จะเกิดขึนแยกต่างหากจากขอ้สมมติอืน

ซึงอาจมีความสัมพนัธ์กนั  
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23. ทุนสํารองตามกฎหมาย 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัและบริษทัย่อยทีเป็นบริษทั

มหาชนจาํกดัจะตอ้งจดัสรรทุนสํารอง (“ทุนสํารองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิ

ประจาํปีหลงัจากหกัขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนสํารองดงักล่าวมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 

ของทุนจดทะเบียน ทุนสํารองนีจะนาํมาจดัสรรปันผลไม่ได ้

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยทุ์กคราวทีจา่ยเงินปันผล บริษทัยอ่ยทีเป็นบริษทัจาํกดัจะตอ้งจดัสรรเงิน

ไวเ้ป็นทุนสํารองอย่างน้อยหนึงในยีสิบส่วนของจาํนวนผลกําไรซึงบริษทัย่อยได้รับจากกิจการของบริษทันนั 

จนกว่าทุนสํารองนนัจะมีจาํนวนถึงหนึงในสิบของจาํนวนทุนของบริษทัย่อย ทุนสํารองนีจะนาํมาจดัสรร

ปันผลไม่ได ้

24. การจดัการส่วนทุน 

วตัถุประสงคใ์นการบริหารทุนของกลุ่มบริษทัเป็นไปเพือการดาํรงไวซึ้งความสามารถในการดาํเนินงาน

อย่างต่อเนืองของกลุ่มบริษทั เพือสร้างผลตอบแทนต่อผูถ้ือหุน้และเป็นประโยชน์ต่อผูที้มีส่วนไดเ้สียอืนๆ 

ฝ่ายบริหารไดมี้การกาํหนดกลยุทธ์ต่างๆ เพือสนบัสนุนการดาํเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัใหมี้ประสิทธิภาพ

มากขึน รวมทงัการกาํหนดนโยบายจ่ายเงินปันผลและการบริหารเงินทุนเพือการดาํรงไวซึ้งโครงสร้างของทุน

และตน้ทุนทางการเงินของทุนทีเหมาะสม  

25. รายได้อืน 

รายไดอื้นสําหรับปีสินสุดวนัที 31 มีนาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560  2559  2560  2559 

กาํไรจากอตัราแลกเปลียน - สุทธิ 15,685 15,080 2,146 - 

เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย (ดูหมายเหตุขอ้ 29) - - 539,499 276,999 

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะยาวอืน - 52,560 - - 

ดอกเบียรับ 4,151 3,700 58,498 49,007 

เงินชดเชยความเสียหายจากบริษทัประกนัภยั 6,683 34,689 - - 

อืนๆ 26,664 33,436 6,264 749 

รวม 53,183 139,465 606,407 326,755 
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26. ค่าใช้จ่ายอืน 

ค่าใชจ่้ายอืนสําหรับปีสินสุดวนัที 31 มีนาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560  2559  2560  2559 

ขาดทุนจากการลดลงของมลูคา่สินคา้คงเหลือ 

  (ดูหมายเหตุขอ้ 9) 

 

62,886 

 

- 

 

- 

 

- 

ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของเครืองจกัรและอุปกรณ์ 

  (ดูหมายเหตุขอ้ 13) 

 

474,211 

 

- 

 

31 

 

- 

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียน - สุทธิ - - - 1,514 

รวม 537,097 - 31 1,514 

27. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 

ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะทีมีสาระสําคญัสําหรับปีสินสุดวนัที 31 มีนาคม มีดงัต่อไปนี 

หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560  2559  2560  2559 

การเปลียนแปลงในสินคา้สําเร็จรูปและงานระหวา่งทาํ (966,610)  667,006  -  - 

ค่าวตัถุดิบและวสัดุสินเปลืองใชไ้ป 13,394,975  10,196,164  -  - 

ค่าวสัดแุละของใชสิ้ นเปลืองใชไ้ป 571,522  558,302  -  - 

ค่าเชือเพลิง 619,254  591,872  -  - 

ค่าเสือมราคา ค่าตดัจาํหน่ายและค่าตดัจาํหน่ายลกูกลิ ง 533,949  522,865  27,867  27,114 

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 926,224  828,032  265,832  236,182 

ค่าสาธารณูปโภค 1,963,338  1,789,639  1,020  1,046 

ค่าซ่อมแซมและบาํรุงรักษา 609,492  547,521  238  271 

ค่าจา้งแรงงานภายนอก 197,876  186,489  -  - 

ค่าขนส่งและค่าใชจ่้ายในการขาย 230,943  159,744  -  - 

ค่าธรรมเนียมธนาคาร 49,882  47,459  86 70 

ค่าธรรมเนียมซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 8,359  14,689  1,560  2,200 

ค่าเช่า 44,835  49,632  27,702 27,263 

ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ         

และมูลค่าสินคา้เสือมคุณภาพ  117,352  2,322  -  - 

ขาดทุนจากการดอ้ยคา่เครืองจกัรและอุปกรณ์ลา้สมยั 474,211  -  31  - 
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28. กําไรต่อหุ้น 

กาํไรต่อหุน้ สําหรับปีสินสุดวนัที 31 มีนาคม มีรายละเอียดดงันี 
 

หน่วย : พนับาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2560  2559  2560  2559 

กําไรต่อหุ้นขันพืนฐาน       

กาํไรสําหรับปี  213,750 154,189 527,724  54,175 

ขาดทุนสุทธิส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สีย 

  ทีไม่มีอาํนาจควบคมุ 

 

727 

 

34 - 

  

- 

กาํไรสุทธิส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ ่  214,477 154,223 527,724  54,175 

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลียถว่งนําหนกั หุ้น 8,421,540,848 8,421,540,848 8,421,540,848  8,421,540,848 

กําไรต่อหุ้นขันพืนฐาน บาท 0.03 0.02 0.06  0.01 

29. รายการกับกิจการทีเกียวข้องกนัและยอดคงเหลือ 

กิจการทีเกียวขอ้งกนั ไดแ้ก่ บุคคลหรือกิจการต่าง  ๆทีมีความเกียวขอ้งกบักลุ่มบริษทัโดยการมีผูถ้ือหุ้นร่วมกนั

หรือมีกรรมการร่วมกนั รายการกบักิจการทีเกียวขอ้งกนัไดก้ําหนดขึนโดยใช้ราคาตลาดหรือราคาทีตกลงกนั

ตามสัญญาหากไม่มีราคาตลาดรองรับ   

นโยบายการกาํหนดราคาสําหรับแต่ละรายการอธิบายไดด้งันี 

 นโยบายการกําหนดราคา 

ขาย ราคาตลาด 

ซือ ราคาตลาด 

รายไดค่้าบริการจดัการ อตัราตามสัญญา 

ค่าบริการจ่าย อตัราตามสัญญา 

ดอกเบียรับ อตัราตามสัญญา 

ดอกเบียจ่าย อตัราตามสัญญา 

 



- 50 -  
 

รายชือกิจการทีเกียวขอ้งกนัทีสําคญั ณ วนัที 31 มีนาคม 2560 มีดงันี 

ประเภท บริษทั ประเภทธุรกจิ ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

บริษทัใหญ่ในลาํดับสูงสุด Tata Steel Limited ผลิตเหลก็ บริษทัใหญ่ในลาํดบัสูงสุด 

    

ผูถื้อหุ้นใหญ่ T S Global Holdings Pte. Ltd. การลงทนุ ผูถื้อหุ้นใหญ่ 
    
บริษทัย่อย บริษทั เหลก็สยาม (2001) จาํกดั ผลิตเหลก็ลวด  ผูถื้อหุ้นและกรรมการร่วมกนั 

  และเหลก็รูปพรรณขนาดเล็ก  

 บริษทั เหลก็กอ่สร้างสยาม จาํกดั ผลิตเหลก็เสน้ ผูถื้อหุ้นและกรรมการร่วมกนั 

 บริษทั เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ผลิต รับจา้งผลิต จาํหน่าย ผูถื้อหุ้นและกรรมการร่วมกนั 

    และซือมาขายไปสินค้าเหล็กเส้น   

  เหล็กลวดและเหล็กรูปพรรณขนาดเล็ก  
    
กจิการอืน บริษทั สยามลวดเหลก็อุตสาหกรรม จาํกดั ผลิตลวดเหล็ก ผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนั 

 NatSteel Trade International Pte. Ltd. ซือมาขายไป ผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนั 

 NatSteel Recycling Pte. Ltd. ซือมาขายไป ผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนั 

 Tata International Metals Trading Asia Ltd. ซือมาขายไป ผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนั 

 Tata Steel Asia (Hong Kong) Ltd. ซือมาขายไป ผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนั 

 Tata Refractories Ltd. ผลิตวสัดุทนไฟ ผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนั 

 NatSteel Holdings Pte. Ltd. ผลิตเหลก็ ผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนั 

 Tata Steel UK Ltd. ผลิตเหลก็ ผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนั 

 Tata International Singapore Pte. Ltd. ซือมาขายไป ผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนั 

 Tata Steel IJmuiden BV ผลิตเหลก็ ผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนั 

 บริษทั ทาทา คอนซัลแทนซี เซอร์วสิเซส      

   (ประเทศไทย) จาํกดั บริการดา้นซอฟต์แวร์ ผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนั 

 Tata Consultancy Services Ltd. บริการดา้นซอฟต์แวร์ ผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนั 

 Tata Services Limited บริการดา้นการอบรม ผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนั 

 Tata Sons Limited การลงทนุและใหบ้ริการดา้นทปีรึกษา ผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนั 

 Tata Steel Resources Australia Pte. Ltd. บริการจดัซือจดัจา้ง ผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนั 

 Tata NYK Shipping Pte. Ltd. ขนส่ง ผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนั 

 Mjunction Services Limited คา้ขายและบริการจดัซือจดัจา้ง ผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนั 

 บริษทั สยาม สตีล มิลล์ เซอร์วิสเซส จาํกดั รีไซเคิลเศษเหล็ก ถือหุน้โดยออ้มผา่นบริษทัย่อย 

 Tata Steel Global Procurement Co. Pte. Ltd. ซือมาขายไป ผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนั 

 Tata Steel International (UK) Ltd. ขนส่ง ผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนั 

 Tata Steel Nederland Services B.V. ผลิตเหลก็ ผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนั 

 Tata South East Asia Limited ผลิตเหลก็ ผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนั 

 บริษทั ที เอส เอ็น ไวร์ จาํกดั ผลิตลวดเหล็กเคลือบสังกะสี ผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนั 

 Tata International Limited ซือมาขายไป ผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนั 

 Tata Steel Processing and Distribution Limited แปรรูปและจัดจาํหน่ายเหล็ก ผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนั 

 Tata Projects Limited  งานโครงการโครงสร้างพืนฐาน ผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนั 

 Tata South East Asia (Cambodia) Ltd. ซือมาขายไป ผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนั 

 Natsteel (Xiamen) Ltd. ผลิตเหลก็ ผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนั 
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ยอดคงเหลือกบักิจการทีเกียวขอ้งกนั ณ วนัที 31 มีนาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560  2559  2560  2559 

ลูกหนีการค้ากิจการทีเกยีวข้องกัน      

Tata Steel Limited 196,224  170,752  -  - 

บริษทั สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม จาํกดั 33,585  -  -  - 

บริษทั ที เอส เอ็น ไวร์ จาํกดั 7,036  4,616  -  - 

รวม 236,845  175,368  -  - 

ลูกหนีการคา้จากกิจการทีเกียวขอ้งกนัแยกตามอายุหนีทีคา้งชาํระ ณ วนัที 31 มีนาคม ไดด้งันี 

หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560  2559  2560  2559 

ภายในวนัทีครบกาํหนดชาํระ 219,207  175,368  - - 

ไมเ่กิน 3 เดือน 17,638  -  -  - 

รวม 236,845  175,368  -  - 

        

ลูกหนีอืนกิจการทีเกยีวข้องกัน        

Tata Steel Limited 16  16  16  16 

บริษทั เหล็กสยาม (2001) จาํกดั -  -  21,327 9,038 

บริษทั เหล็กก่อสร้างสยาม จาํกดั -  -  43,493 15,906 

บริษทั เอน็.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) -  -  51,949 10,650 

Tata Sons Limited 137  129  137 129 

บริษทั สยาม สตีล มิลล ์เซอร์วิสเซส จํากดั 601  805  -  - 

รวม 754  950  116,922 35,739 

     

เงินให้กู้ยมืระยะสันแก่กิจการทีเกียวข้องกัน(1)       

บริษทั เอน็.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) -  -  2,719,634 1,965,744 

(1) เงินให้กูยื้มระยะสันแกก่จิการทีเกยีวขอ้งกนัเป็นเงินให้กูยื้มประเภทไมมี่หลักทรัพยค์าํประกนั ซึงไม่ระบุวนัครบกาํหนด 

โดยมีอัตราดอกเบีย ณ วนัที 31 มีนาคม 2559 เป็นร้อยละ 1 - 5.5 ต่อปี ตงัแต่วนัที 1 เมษายน 2559 บริษทัได้ปรับอัตรา

ดอกเบียดังกล่าวเป็นร้อยละ 2 - 5.5 ต่อปี 
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รายการเคลือนไหวระหวา่งปีสําหรับเงินใหกู้ย้ืมระยะสันแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนัมีดงันี 

หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงิน 

   เฉพาะกิจการ 

ณ วันที 31 มีนาคม 2558 -  1,612,507 

เพิ มขึน -  353,237 

ณ วันที 31 มีนาคม 2559 -  1,965,744 

เพิ มขึน -  753,890 

ณ วันที 31 มีนาคม 2560 -  2,719,634 

 

หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560  2559  2560  2559 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการทีเกยีวข้องกัน 

 ทีกําหนดชําระภายในหนึงปี 

       

บริษทั เอน็.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)        

(อตัราดอกเบียร้อยละ MLR-2.00 ต่อปี) -  -  -  200,000 

เงินใหกู้้ยืมระยะยาวแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนัเป็นเงินให้กู้ยืมทีไม่มีหลกัทรัพยป์ระกันตามสัญญาลงวนัที  

9 พฤศจิกายน 2550 ในเดือนพฤศจิกายน 2554 บริษทัไดท้าํขอ้ตกลงเพิมเติมแนบทา้ยสัญญาเงินให้กู้ยืมระยะยาว

แก่กิจการทีเกียวขอ้งกนัเพือขยายระยะเวลาครบกําหนดการจ่ายชาํระงวดแรกเป็นวนัที 30 พฤศจิกายน 

2555 และจะครบกาํหนดชาํระงวดสุดทา้ยวนัที 31 สิงหาคม 2559 โดยมีอตัราดอกเบียร้อยละ MLR-2.00 

ต่อปี  

ในระหว่างปีสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2560 และ 2559 บริษทัไม่มีเงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่กิจการทีเกียวข้องกนั

เพิมขึน และบริษทัไดรั้บชาํระเงินให้กู้ยมืระยะยาวดงักลา่วจากกิจการทีเกียวขอ้งกนัเป็นจาํนวน 200 ลา้นบาท 

และ 865 ลา้นบาท ตามลาํดบั เมือวนัที 31 สิงหาคม 2559 กิจการทีเกียวขอ้งกนัชาํระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว

ดงักล่าวครบทงัจาํนวนแลว้ 

           หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560  2559  2560  2559 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน        

T S Global Holdings Pte. Ltd.(2) 71,220  71,220  71,220  71,220 

(2) บริษทัไดจ้่ายเงินล่วงหน้าสาํหรับการใช้เครืองหมายการคา้ให้ Tata Sons Limited จาํนวนรวมประมาณ 71.22 ล้านบาท 

ในปี 2551 โดยในระหวา่งปี 2557 ได้มีการเปลียนตวัลูกหนีจาก Tata Sons Limited เป็น T S Global Holdings Pte. Ltd. 
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หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560  2559  2560  2559 

เจ้าหนีการค้ากิจการทีเกียวข้องกนั         

Tata Steel Limited 2,493  -  -  - 

NatSteel Recycling Pte. Ltd. - (498)  -  - 

Tata International Metals Trading Asia Ltd. - 436,940  -  - 

Tata International Singapore Pte. Ltd. - 5,340  -  - 

บริษทั สยาม สตีล มิลล ์เซอร์วิสเซส จาํกดั 17,198 17,529  -  - 

รวม 19,691 459,311  -  - 
     

เจ้าหนีอนืกิจการทีเกียวข้องกนั 

Tata Steel Limited 3,978 326 3,978 326 

บริษทั เหล็กสยาม (2001) จาํกดั -  - 627 825 

บริษทั เหล็กก่อสร้างสยาม จาํกดั - - 2,552 2,206 

บริษทั เอน็.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) - - 14 117 

Tata Sons Limited 23,361 11,773 23,361 11,773 

บริษทั สยาม สตีล มิลล ์เซอร์วิสเซส จาํกดั 950 306 - - 

Tata South East Asia (Cambodia) Ltd. 670 - 670 - 

รวม 28,959 12,405 31,202 15,247 
     

เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า 

บริษทั สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม จาํกดั - 46,100 - - 
     

เงินกู้ยมืระยะสันจากกิจการทีเกียวข้องกนั 

T S Global Holdings Pte. Ltd. 

(อตัราดอกเบียร้อยละ LIBOR + 2.5 ต่อปี) -  201,822 - 201,822 

บริษทั เหล็กสยาม (2001) จาํกดั(3) - - 398,963 532,352 

บริษทั เหล็กก่อสร้างสยาม จาํกดั(3) - - 1,589,835 1,519,414 

รวม -  201,822  1,988,798  2,253,588 

(3) เงินกูย้มืระยะสนัจากกจิการทีเกยีวขอ้งกนัเป็นเงินกูย้ืมทีไม่มีหลักทรัพยค์าํประกนัซึงไม่ระบุวนัครบกาํหนดโดยมีอัตรา

ดอกเบีย ณ วนัที 31 มีนาคม 2559 เป็นร้อยละ 1.5 ต่อปี ตงัแต่วนัที 1 เมษายน 2559 บริษทัได้ปรับอัตราดอกเบียดังกล่าว

เป็นร้อยละ 1.5 - 2.0 ต่อปี 
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หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560  2559  2560  2559 

ส่วนของเงินกู้ยมืระยะยาวจากกิจการทีเกยีวข้องกัน        

   ทีถึงกาํหนดชําระภายในหนึงปี        

T S Global Holdings Pte. Ltd. 270,596  -  270,596  - 
        

เงินกู้ยมืระยะยาวจากกิจการทีเกียวข้องกัน    

T S Global Holdings Pte. Ltd. - 270,596  -  270,596 

บริษทัได้ขอเลือนระยะเวลาการชําระหนีจากกิจการทีเกียวข้องกัน จากเดิมทีถึงกําหนดชําระในวนัที                       

31 สิงหาคม 2559 เป็นวนัที 31 ธันวาคม 2560 และไดรั้บจดหมายยืนยนัจากกิจการทีเกียวข้องกนัแห่งนนัแลว้ 

เงินกู้ยมืระยะยาวจากกิจการทีเกียวขอ้งกนัเป็นเงินกูย้ืมทีไม่มีดอกเบีย   

รายการสําหรับปีสินสุดวนัที 31 มีนาคม กบักิจการทีเกียวขอ้งกนัทีมีสาระสําคญัสรุปไดด้งันี 

หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560  2559  2560  2559 

รายได้  

ขาย   

Tata Steel Limited 450,145 666,183 - - 

บริษทั สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม จาํกดั 472,033 464,640 - - 

บริษทั ที เอส เอ็น ไวร์ จาํกดั 104,967 36,154 - - 

รวม 1,027,145 1,166,977 - - 
  

ดอกเบียรับ  

บริษทั เอน็.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) - - 54,547 45,636 

     

รายไดค่้าบริการจดัการ(4)   

บริษทั เหล็กสยาม (2001) จาํกดั - - 94,640 67,699 

บริษทั เหล็กก่อสร้างสยาม จาํกดั - - 184,320 131,918 

บริษทั เอน็.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) - - 192,160 12,009 

รวม - - 471,120 211,626 

(4) ในปี 2553 บริษทัใหญ่ทาํสัญญาเรียกเกบ็ค่าบริการจัดการโดยคาํนวณจากอัตราร้อยละ 2 ของยอดขายสุทธิประจาํปี                

ในกรณีทีบริษทัยอ่ยมีผลขาดทุนซึงไม่รวมคา่บริการจดัการ บริษทัใหญ่เรียกเกบ็ค่าบริการจัดการดงักล่าวในอัตราไมเ่กนิ 

1 ล้านบาทตอ่เดือน สัญญาดงักล่าวมีผลบงัคบัใช้ตงัแต่วนัที 1 เมษายน 2553 ต่อมาในปี 2559 บริษทัใหญ่ไดท้ําสัญญา

เรียกเกบ็คา่บริการจัดการใหม่ โดยเรียกเกบ็ตามอัตราทีกาํหนดในสัญญาซึงคาํนวณโดยวิธีราคาทุนบวกกาํไร สัญญา

ดงักล่าวมีผลบงัคบัตงัแตว่ันที 1 เมษายน 2559 เป็นตน้ไป 
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หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560  2559  2560  2559 

เงินปันผลรับ    

บริษทั เหล็กสยาม (2001) จาํกดั - -  101,999  101,999 

บริษทั เหล็กก่อสร้างสยาม จาํกดั - -  437,500  175,000 

บริษทั สยาม สตีล มิลล ์เซอร์วิสเซส จํากดั - 52,560  -  - 

รวม - 52,560  539,499  276,999 

    

รายไดอื้นๆ    

บริษทั สยาม สตีล มิลล ์เซอร์วิสเซส จํากดั 8,319 8,059  -  - 

     

ค่าใช้จ่าย     

ซือ     

Tata Steel Limited 6,530 - -  - 

NatSteel Recycling Pte. Ltd. 235,384 239 -  - 

Tata International Metals Trading Asia Ltd. 950,531 1,917,153 -  - 

Tata International Singapore Pte. Ltd. 16,378 24,243 -  - 

บริษทั สยาม สตีล มิลล ์เซอร์วิสเซส จาํกดั 187,381 182,971 -  - 

Tata International Limited 4,677 22,790 -  - 

รวม 1,400,881 2,147,396 -  - 

     

ซือสินทรัพย ์   

Tata Steel Limited 5,449 720 5,449  720 

Natsteel (Xiamen) Ltd. 2,317 - -  - 

รวม 7,766 720 5,449  720 

     

ดอกเบียจ่าย   

T S Global Holdings Pte. Ltd. 1,520 6,880 1,520    6,880 

บริษทั เหล็กสยาม (2001) จาํกดั - - 8,079  5,062 

บริษทั เหล็กก่อสร้างสยาม จาํกดั - - 28,390  20,076 

รวม 1,520 6,880 37,989  32,018 
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หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560  2559  2560  2559 

ค่าใชจ่้ายอืน 

บริษทั สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม จํากดั 42 240 5 - 

NatSteel Holdings Pte. Ltd. 22 60 - 20 

Tata Sons Limited 890 754 890 754 

Mjunction Services Limited 58 489 - - 

บริษทั สยาม สตีล มิลล ์เซอร์วิสเซส จาํกดั 8,541 9,000 - - 

Tata South East Asia (Cambodia) Ltd. 3,448 - 3,448 - 

รวม 13,001 10,543 4,343 774 

     

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั  

ผลประโยชน์ระยะสนัของพนักงาน 62,474 56,095 62,474 56,095 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 16,433 14,046 16,433 14,046 

รวม 78,907 70,141 78,907 70,141 

30. สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน 

บริษทัย่อยไดร้บัสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบญัญตัส่ิงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 

โดยสังเขปดงัต่อไปนี 

บริษัทย่อย ลักษณะของกจิกรรม การยกเว้นภาษเีงนิได้ 

 ทีได้รับการส่งเสริม นิติบุคคลสําหรับ 
   

บริษทั เอน็.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ผลิตเหลก็ลวด เมษายน 2549 - เมษายน 2557 

บริษทั เอน็.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ผลิตนาํเหล็ก เหล็กถลุง พฤศจิกายน 2552 - พฤศจิกายน 2560 

 และเหลก็ขนักลาง  

บริษทั เหล็กสยาม (2001) จาํกดั ผลิตเหลก็รูปพรรณ 

และเหลก็ลวด 

ธนัวาคม 2558 - พฤศจิกายน 2561 

ในฐานะทีเป็นกิจการทีได้รับการส่งเสริมการลงทุน บริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามเงือนไขและข้อจาํกัด 

ทีกาํหนดไวใ้นบตัรส่งเสริมการลงทุน 
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31. รายได้ทีได้รับการส่งเสริมการลงทุน 

ตามประกาศของสํานกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที ป. 14/2541 ลงวนัที 30 ธันวาคม 2541 เรือง

กาํหนดวธีิการรายงานรายไดส้ําหรับผูไ้ดรั้บการส่งเสริม กาํหนดใหบ้ริษทัแสดงยอดรายไดจ้ากการจาํหน่าย

ในประเทศและต่างประเทศแยกจากกนั พร้อมทงัแยกเป็นส่วนทีไดรั้บการส่งเสริมและไม่ไดรั้บการส่งเสริม 

รายการดงักล่าวมีดงันี (งบการเงินเฉพาะกิจการ : ไม่มีรายการทีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน) 

หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม 

 สําหรับปีสินสุดวันที 31 มีนาคม 2560 

 ส่วนทีได้รับ  ส่วนทีไม่ได้รับ  รวม 

 การส่งเสริม  การส่งเสริม   

รายได ้     

รายได้จากการขายในประเทศ - 18,393  18,393 

รายได้จากการขายส่งออก -  1,308  1,308 

รวมรายไดจ้ากการขาย -  19,701  19,701 

รายได้อืน - 53  53 

รวมรายได ้ - 19,754  19,754 
 

หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม 

 สําหรับปีสินสุดวันที 31 มีนาคม 2559 

 ส่วนทีได้รับ  ส่วนทีไม่ได้รับ  รวม 

 การส่งเสริม  การส่งเสริม   

รายได ้     

รายได้จากการขายในประเทศ -  15,008  15,008 

รายได้จากการขายส่งออก -  1,725  1,725 

รวมรายไดจ้ากการขาย -  16,733  16,733 

รายได้อืน - 139  139 

รวมรายได ้ -  16,872  16,872 
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32. เครืองมือทางการเงิน 

ความเสียงด้านสินเชือ 

ความเสียงดา้นสินเชือเกิดจากความเป็นไปไดที้ลูกค้าไม่สามารถชาํระภาระผูกพนัให้กับกลุ่มบริษทั             

ได้ตามสัญญา ซึงทาํให้เกิดความเสียหายทางการเงิน กลุ่มบริษทัได้มีนโยบายป้องกนัความเสียงนี             

โดยพิจารณาการใหสิ้นเชือกบัลูกคา้ กาํหนดวงเงินสินเชือ ตรวจสอบวงเงินประกนั ขอการคาํประกันจาก

ธนาคาร และหรือการคาํประกันโดยบุคคล กําหนดระยะเวลาการให้สินเชือ มีระบบงานการควบคุมการให้

สินเชือ และมีการติดตามการรับชาํระเงิน ความเสียงดา้นสินเชือเท่ากบัมูลค่ายุติธรรมของลูกหนีการคา้และ

ลูกหนีอืนซึงแสดงตามงบแสดงฐานะการเงินหลงัจากหกัคา่เผือหนีสงสยัจะสูญทีประมาณโดยฝ่ายบริหาร 

ความเสียงจากอัตราดอกเบียและความเสียงจากอัตราแลกเปลียน 

ความเสียงจากอตัราดอกเบียเกิดขึนจากกลุ่มบริษทัมีเงินให้กูย้ืมและเงินกู้ยมืทีมีอตัราดอกเบียลอยตวั  

ความเสียงจากอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศเกิดขึนจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลียน                              

เงินตราต่างประเทศ ทงันีกลุ่มบริษทัไม่มีนโยบายทีจะทาํธุรกรรมตราสารทางการเงินทีเป็นตราสารอนุพนัธ์               

เพือการเก็งกาํไรหรือการคา้ 

นอกจากนีในการบริหารความเสียงทีอาจเกิดจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ 

กลุ่มบริษทัไดท้าํสัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพือป้องกนัความเสียงในหนีสินตามทีเปิดเผย             

ในหมายเหตุขอ้ 33 

ความเสียงด้านสภาพคล่อง 

กลุ่มบริษทัควบคุมความเสียงด้านสภาพคล่องโดยรักษาระดบัเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดให้

เพียงพอโดยฝ่ายจดัการเพือสนบัสนุนการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัและลดความเสียงทีเกิดจากผลกระทบ

ของความผนัผวนในกระแสเงินสด  
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33. สัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 

กลุ่มบริษทัไดท้าํสัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้เพือป้องกนัความเสียงดา้นสินทรัพยแ์ละหนีสิน

เกียวกบัอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศซึงสัมพนัธ์กบัลูกหนีการคา้และเจ้าหนีการคา้ในสกุลเงินตรา

ต่างประเทศของกลุ่มบริษทั   กลุ่มบริษทัไม่ไดท้าํสัญญาเครืองมือทางการเงินเพือเก็งกาํไรหรือเพือการคา้ 

สัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการมีดงันี  

 งบการเงนิรวม 

 ณ วันที 31 มนีาคม 2560 

สกุลเงนิ จํานวนเงนิตาม อตัราแลกเปลยีน วันครบกาํหนด มูลค่าตาม มูลค่ายุติธรรม 

 สัญญา ล่วงหน้าตามสัญญา  สัญญา กาํไร (ขาดทุน) 

  (บาทต่อสกุลเงนิ)  (พันบาท) (พนับาท) 

สัญญาซือเงินตราต่างประเทศ 

ดอลลาร์สหรัฐ 1,010,000 34.46 30 พฤษภาคม - 15 กนัยายน 2560 34,803 9 

ดอลลาร์สหรัฐ 4,298,109 34.55 - 36.08 28 เมษายน - 15 สิงหาคม 2560 149,858 (1,761) 
      

สัญญาขายเงนิตราต่างประเทศ 

ดอลลาร์สหรัฐ 2,000,000 35.14 15 พฤษภาคม 2560 70,280 1,353 

ดอลลาร์สหรัฐ 2,000,000 34.42 17 กรกฎาคม 2560 68,838 (102) 
 
 

 งบการเงนิรวม 

 ณ วันที 31 มนีาคม 2559 

สกุลเงนิ จํานวนเงนิตาม อตัราแลกเปลยีน วันครบกาํหนด มูลค่าตาม มูลค่ายุติธรรม 

 สัญญา ล่วงหน้าตามสัญญา  สัญญา กาํไร (ขาดทุน) 

  (บาทต่อสกุลเงนิ)  (พันบาท) (พนับาท) 

สัญญาซือเงินตราต่างประเทศ 

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 
      

สัญญาขายเงนิตราต่างประเทศ 

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

ณ วนัที 31 มีนาคม 2560 ไม่มีสัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ในงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ณ วันที 31 มนีาคม 2559 

สกุลเงนิ จํานวนเงนิตาม อตัราแลกเปลยีน วันครบกาํหนด มูลค่าตาม มูลค่ายุติธรรม 

 สัญญา ล่วงหน้าตามสัญญา  สัญญา ขาดทุน 

  (บาทต่อสกุลเงนิ)  (พันบาท) (พนับาท) 

สัญญาซือเงินตราต่างประเทศ 

ดอลลาร์สหรัฐ 5,700,000 35.83 30 กนัยายน 2559 204,245 (2,837) 
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มูลค่ายุติธรรมของสัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ณ วนัที 31 มีนาคม มีดงันี 

หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560  2559  2560  2559 

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ (บนัทึกเป็นสินทรัพยห์มนุเวียนอืน) 1,362  2,023 -  - 

หนีสินตราสารอนุพนัธ์ (บนัทึกเป็นหนีสินหมนุเวียนอืน) (1,863)  (24,586) -  (2,837) 

ขาดทุนสุทธิ (501)  (22,563) -  (2,837) 

34. การกําหนดมูลค่ายุติธรรม 

นโยบายการบญัชีและการเปิดเผยของกลุม่บริษทักาํหนดใหมี้การกาํหนดมูลค่ายุติธรรมทงัสินทรัพยแ์ละ

หนีสินทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จาํนวนเงินทีผู้ซือและผูข้ายตกลง

แลกเปลียนสินทรัพยห์รือชาํระหนีสินกนั ในขณะทีทงัสองฝ่ายมีความรอบรู้และเตม็ใจในการแลกเปลียนกนั  

และสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ยา่งเป็นอิสระในลกัษณะของผู ้ทีไม่มีความเกียวขอ้งกนั วตัถุประสงค์

ของการวดัมูลค่าและ/หรือการเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมถูกกําหนดโดยวิธีต่อไปนี โดยข้อมูลเพิมเติม

เกียวกบัสมมติฐานในการกาํหนดมูลค่ายุติธรรมถูกเปิดเผยในหมายเหตุทีเกียวข้องกบัสินทรัพยแ์ละ

หนีสินนนั 

สินทรัพย์ทางการเงินและหนีสินทางการเงินทีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหนีสินทางการเงินทีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม และกลุ่มลาํดบั

ชนัของมูลค่ายุติธรรม ณ วนัที 31 มีนาคม สรุปไดด้งันี 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ   

สินทรัพย์ทางการเงินและ 

 หนสิีนทางการเงิน 

มูลค่ายุติธรรม  

ณ วนัท ี31 มีนาคม 

มูลค่ายุติธรรม  

ณ วนัที 31 มีนาคม 

ลาํดับชัน

มูลค่า

ยุติธรรม 

เทคนิคการประเมนิมูลค่า และข้อมูลทใีช้ 

ในการวดัมูลค่ายุติธรรม 

 2560 2559 2560 2559  

 (พนับาท) (พันบาท)   

สินทรัพยท์างการเงิน     

1. สัญญาซือขายเงินตรา  

ต่างประเทศล่วงหนา้ 

1,362 2,023 - - ระดบั 2 ประมาณการกระแสเงินสดคิดลด  

โดยกระแสเงินสดในอนาคตประมาณจากอัตรา

แลกเปลียนเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (จากอตัรา

แลกเปลียนเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ทีสามารถ

สังเกตได้ ณ วนัสิ นรอบระยะเวลารายงาน) และ

อตัราแลกเปลียนล่วงหนา้ตามสัญญา ซึงคิดลดดว้ย

อัตราทีสะท้อนถึงความเสียงด้านสินเชือของ

คู่สัญญาต่าง  ๆ
        

  



- 61 -  
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ   

สินทรัพย์ทางการเงินและ 

 หนสิีนทางการเงิน 

มูลค่ายุติธรรม  

ณ วนัท ี31 มีนาคม 

มูลค่ายุติธรรม  

ณ วนัที 31 มีนาคม 

ลาํดับชัน

มูลค่า

ยุติธรรม 

เทคนิคการประเมนิมูลค่า และข้อมูลทใีช้ 

ในการวดัมูลค่ายุติธรรม 

 2560 2559 2560 2559  

 (พนับาท) (พันบาท)   

สินทรัพยท์างการเงิน (ต่อ)     

2. เงินลงทุนเผอืขาย 3,300 2,200 - - ระดบั 1 เป็นราคาเสนอซือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาด

ทีมีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพย ์หรือหนีสินอย่าง

เดียวก นัและก ิจการสามารถเข้าถึงตลาดนัน  

ณ วนัทีวดัมูลค่า 

     

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ   

สินทรัพย์ทางการเงินและ 

 หนสิีนทางการเงิน 

มูลค่ายุติธรรม  

ณ วนัท ี31 มีนาคม 

มูลค่ายุติธรรม  

ณ วนัที 31 มีนาคม 

ลาํดับชัน

มูลค่า 

เทคนิคการประเมินมูลค่า และข้อมูลทใีช้ 

ในการวดัมูลค่ายุติธรรม 

 2560 2559 2560 2559 ยุติธรรม  

 (พนับาท) (พันบาท)   

หนีสินทางการเงิน     

1. สัญญาซือขายเงินตรา

ต่างประเทศล่วงหนา้ 

1,863 24,586 - 2,837 ระดบั 2 ประมาณการกระแสเงินสดคิดลด  

โดยกระแสเงินสดในอนาคตประมาณจากอัตรา

แลกเปลียนเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (จากอตัรา

แลกเปลียนเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ทีสามารถ

สังเกตได้ ณ วนัสิ นรอบระยะเวลารายงาน) และ

อตัราแลกเปลียนล่วงหนา้ตามสัญญา ซึงคิดลดดว้ย

อัตราทีสะท้อนถึงความเสียงด้านสินเชือของ

คู่สัญญาต่าง  ๆ

สินทรัพย์ทางการเงินและหนีสินทางการเงินทีไม่ได้วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 

วธีิการทกีลุ่มบริษทัและบริษทัใชใ้นการประมาณมูลค่าของสินทรัพยแ์ละหนีสินทางการเงินทีไม่ไดว้ดัมูลค่า

ดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัที 31 มีนาคม 2560 และ 2559 มีดงันี 

มูลค่าตามบญัชีของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชวัคราว ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 

เงินใหกู้ย้ืมระยะสันแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั เงินใหกู้้ยมืระยะสันแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนัทีถึงกาํหนดชําระ

ภายในหนึงปี และสินทรัพยห์มุนเวยีนอืน ใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรม เนืองจากเครืองมือทางการเงินเหล่านี

จะครบกาํหนดในระยะเวลาอนัสัน 

มูลค่าตามบญัชีของเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบนัการเงิน เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน เงินกู้ยืมระยะสัน 

จากกิจการทีเกียวขอ้งกนั เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี และหนีสิน

หมุนเวยีนอืน ใกลเ้คียงกบัมูลค่ายุติธรรม เนืองจากเครืองมือทางการเงินเหล่านีจะครบกาํหนดในระยะเวลา 

อนัสัน 
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สําหรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหนีสินทางการเงิน

ทีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมและกลุ่มลาํดบัชนัของมูลค่ายติุธรรม ณ วนัที 31 มีนาคม สรุปไดด้งันี 

หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม   

สินทรัพย์ทางการเงินและ 

 หนีสินทางการเงิน 

ณ วนัท ี31 มีนาคม 2560 ณ วนัท ี31 มีนาคม 2559 ลาํดับชัน

มูลค่า

ยุติธรรม 

เทคนิคการประเมินมูลค่า และข้อมูลทใีช้ 

ในการวดัมูลค่ายุติธรรม มูลค่าตาม

บัญชี 

มูลค่า

ยุติธรรม 

มูลค่า

ตามบัญชี 

มูลค่า

ยุติธรรม 

 (พนับาท) (พันบาท)   

สินทรัพยท์างการเงิน     

1. เงินลงทุนระยะยาวอืน 1 109,440 1 104,160 ระดบั 3 ประมาณการกระแสเงินสดคิดลด  

ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตใชวิ้ธีรายได ้

คิดลดดว้ยอตัราต้นทุนถวัเฉลียถ่วงนําหนัก  

ซึงประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระ 

หนีสินทางการเงิน     

1. ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาว

จากกจิการทีเกยีวขอ้งกนั 

270,596 260,382 270,596 247,417 ระดบั 3 ประมาณการกระแสเงินสดคิดลด  

มูลค่ายุติธรรมของเงินกูย้ืมระยะยาวจากกจิการ

ทีเกยีวข้องกนัซึงไม่มีอัตราดอกเบียคํานวณ    

โดยใชวิ้ธีกระแสเงินสดคิดลด โดยกระแสเงินสด

ในอนาคตคิดลดดว้ยอตัราดอกเบียทีแทจ้ริง                 

ถวัเฉลียของตน้ทุนการกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน

ของกลุ่มบริษทั 
 

สินทรัพย์ทีมิใช่สินทรัพย์ทางการเงินทีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายติุธรรม 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนทีถือไวเ้พือขายมีมูลค่ายุติธรรมเท่ากบั 521 ลา้นบาท ซึงวดัมูลค่ายุติธรรมโดยใช้

ลาํดบัขนัมูลค่ายุติธรรมระดบั 3 โดยประมาณมูลค่ายุติธรรมจากราคาทีเสนอโดยผู้เสนอซือสุทธิจาก

ตน้ทุนในการขาย เพือให้ขายสินทรัพยน์นัได ้

35. ภาระผูกพัน 

ณ วนัที 31 มีนาคม 2560 และ 2559 กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัดงันี 

ก) เลตเตอร์ออฟเครดิตทีเปิดแลว้แต่ยงัไม่เขา้เงือนไขการเป็นหนีสิน ณ วนัที 31 มีนาคม มีดงันี  

หน่วย : พัน 

 งบการเงินรวม 

 2560  2559 

สกุลเงิน    

ดอลลาร์สหรัฐ 4,527  19,907 

ยูโร 96  27 
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ข) หนงัสือคาํประกนัทีออกโดยสถาบนัการเงนิแก่กรมสรรพากร การไฟฟ้าฝ่ายผลิต การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

การนิคมอุตสาหกรรม และ Bureau of Indian Standards ณ วนัที 31 มีนาคม 2560 และ 2559 จาํนวน                  

305 ลา้นบาท และ 386 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซึงเป็นไปตามการดาํเนินธุรกิจปกติ ณ วนัที 31 มีนาคม 2559  

กลุ่มบริษทัมีเงินฝากสถาบนัการเงินซึงใช้เป็นหลกัประกันจาํนวน 32.11 ลา้นบาท ต่อมาในปี 2560      

กลุ่มบริษทัไดท้าํการถอนหลกัประกันดงักล่าวจากสถาบนัการเงินแล้ว 

ค) ภาระผูกพนัตามสัญญาเกียวกบัการซือและติดตงัเครืองจกัร อุปกรณ์สํานักงานและสัญญาบริการ  

ณ วนัที 31 มีนาคม มีดงันี 

หน่วย : พนั 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560  2559  2560  2559 

สกลุเงิน      

บาท 22,988 670 880 - 

ดอลลาร์สหรัฐ 950 - 950 - 

ง) ณ วนัที 31 มีนาคม กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าดาํเนินงานสําหรับทีดิน อาคารสํานกังาน 

รถยนต ์และอุปกรณ์สํานกังาน (รวมค่าบริการ) ดงัต่อไปน ี

หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560  2559  2560  2559 

ระยะเวลาไมเ่กินหนึงปี 32,375 28,330 23,384 13,149 

ระยะเวลามากกวา่หนึงปีแต่ไมเ่กินห้าปี 48,664 33,960 31,736 14,252 

รวม 81,039 62,290 55,120 27,401 

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2560  และ 2559 ค่าเช่าตามสัญญาเช่าและบริการระยะยาวของบริษทั 

ไดถู้กบนัทึกเป็นค่าใช้จา่ยในงบกาํไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน สําหรับงบการเงินรวม

จาํนวน 44.84 ลา้นบาท และ 49.63 ลา้นบาท ตามลาํดบั และสําหรับงบการเงินเฉพาะกิจการเป็น

จาํนวน 27.70 ลา้นบาท และ 27.62 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

36. หนีสินทีอาจเกิดขึน 

ในปีสิ นสุดวนัที 31 มีนาคม 2557 บริษทั เหล็กก่อสร้างสยาม จาํกัด ได้รับแจง้จากกรมสรรพากรเรือง

การประเมินเงินเพิมรวมเป็นเงิน 16.29 ลา้นบาท ซึงเกียวเนืองกับการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลครึงปี 

ของบริษทัย่อยดงักล่าวสําหรับปีสิ นสุดวนัที 31 มีนาคม 2551 โดยบริษทัย่อยประมาณการกาํไรสุทธิสําหรับปี

ดงักล่าวขาดไปเกินกว่าร้อยละ 25 ของกาํไรสุทธิทีทาํไดจ้ริง โดยบริษทัย่อยเห็นว่ามีเหตุอนัควรเกิดขึนในครึงปี

หลงัทีทาํใหป้ระมาณการกาํไรสุทธิดงักล่าวตาํไป บริษทัย่อยได้ทาํการยืนอุทธรณ์ไปยงักรมสรรพากรแล้ว  

ณ วนัที 31 มีนาคม 2560 เรืองดงักล่าวยงัไม่มีขอ้ยุติ อย่างไรก็ตามบริษทัย่อยคาดว่าจะไม่มีรายการเงินเพิม 

ทีจะตอ้งจ่ายเพิมเติม และไม่ไดบ้นัทึกประมาณการหนีสินดงักล่าวในงบการเงิน  
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37. ข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน 

ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานไดร้ายงานให้สอดคลอ้งกบัรายงานภายในของกลุ่มบริษทัซึงผู้มีอาํนาจตดัสินใจ

สูงสุดดา้นการดาํเนินงานไดรั้บและสอบทานอย่างสมาํเสมอเพือใช้ในการจดัสรรทรัพยากรให้กับส่วนงาน

และเพือประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน  

การดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัเกียวขอ้งกับส่วนงานธุรกิจเดียวคือการผลิตและจาํหน่ายผลิตภัณฑ ์            

เหล็กทรงยาวซึงตงัอยู่ในประเทศไทย การขายของบริษทัย่อยส่วนใหญ่เป็นการขายภายในประเทศ             

ส่วนการขายส่งออกต่างประเทศนนัเป็นสัดส่วนทีไม่มีสาระสําคญั ดงันนั รายได้ กาํไรจากการดาํเนินงาน 

และสินทรัพยท์งัหมดทีแสดงในงบการเงินนีจึงเกียวขอ้งกบัส่วนงานธุรกิจและส่วนงานทางภูมิศาสตร์ตามที

กล่าวขา้งตน้ 

38. การอนุมัติงบการเงิน  

งบการเงินนีไดรั้บการอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทั เมือวนัที 9 พฤษภาคม 2560 


