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1 ข้อมูลทวัไป 

 

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นบริษัทมหาชนจาํกดั ซึงตงัขึนในประเทศไทยและเป็นบริษัท 

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตงัแตเ่ดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2545 โดยมีวตัถุประสงคเ์พือลงทุนในบริษทัอืนและ

ให้บริการดา้นบริหาร และมีทีอยูต่ามทีไดจ้ดทะเบียนดงันี 

 

สํานกังานตงัอยูเ่ลขที 555 อาคารรสาทาวเวอร์ 2 ชัน 20 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900 

 

เพือวตัถุประสงคใ์นการรายงานของขอ้มูลจึงรวมเรียกบริษทัและบริษทัยอ่ยวา่ “กลุม่กจิการ” 

 

ผูถื้อหุ้นใหญ่ของกลุ่มกจิการ คือ T S Global Holdings Pte. Ltd. ซึงจดัตงัในประเทศสิงคโปร์ และถือหุ้นในบริษทัร้อยละ 67.90 

โดยเป็นบริษทัในเครือของ Tata Steel Limited ซึงเป็นบริษทัจดทะเบียนทีจัดตงัขึนภายใตก้ฎหมายของประเทศอินเดีย  

 

กลุม่กจิการดาํเนินธุรกจิหลกัเกยีวกบัการผลิต การรับจา้งผลิต จาํหน่ายและซือมาขายไป สินคา้เหล็กเส้น เหล็กลวด และเหล็กรูปพรรณ

ขนาดเล็ก  

 

ณ วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 บริษทั เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั เอน็.ที.เอส.”) ซึงเป็นบริษทัย่อย

แห่งหนึงมีหนีสินหมุนเวียนรวมสูงกวา่สินทรัพยห์มนุเวียนรวมเป็นจาํนวน 1,841 ลา้นบาท และ 2,052 ล้านบาท ตามลาํดบั อยา่งไรกต็าม 

จาํนวนหนีสินหมุนเวียนได้รวมเงินกูย้ืมระยะสันจากบริษทัใหญ่ เ ป็นจาํนวน 2,781 ล้านบาท และ 2,720 ล้านบาท ตามลาํดับ  

โดยบริษทัใหญ่รับรองว่าจะยงัคงสนบัสนุนดา้นการเงินให้กบับริษทั เอ็น.ที.เอส. อยา่งต่อเนือง เพือให้บริษทั เอ็น.ที.เอส. สามารถ

ดาํเนินงานไดอ้ยา่งต่อเนืองตอ่ไปอยา่งนอ้ยในอีก 12 เดือนนบัจากวนัทีในงบแสดงฐานะการเงิน และผูบ้ริหารของกลุ่มกจิการไดจ้ดัทาํ

แผนธุรกจิรวมถึงแผนปรับปรุงการดาํเนินงานและผลประกอบการของบริษทั เอ็น.ที. เอส. แล้ว ทังนีบริษทัจัดการสภาพคล่อง 

ในลกัษณะของกลุ่มกจิการ   

 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัเมือวนัที 24 เมษายน พ.ศ. 2561 
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2 นโยบายการบญัชี 

 

นโยบายการบญัชีทีสาํคญัซึงใช้ในการจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการมีดงัต่อไปนี 

 

2.1 เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงิน 

 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการได้จัดทาํขึนตามหลักการบัญชีทีรับรองทัวไปภายใตพ้ระราชบัญญัติการบญัชี 

พ.ศ. 2543 ซึงหมายถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีออกภายใตพ้ระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 และขอ้กาํหนด

ของคณะกรรมการกาํกบัหลักทรัพย์และตลาดห ลักทรัพย์ว ่าด้วยการจัดทําและนํา เสนอรายงานทางการเงินภายใต้

พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์    

 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการไดจ้ดัทาํขึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององคป์ระกอบของงบการเงิน 

ยกเวน้เรืองทีอธิบายในนโยบายการบัญชีเรืองเงินลงทุนเผือขาย ซึงจะกล่าวในหมายเหตุขอ้ 2.8 และนโยบายการบัญชีเรือง

สินทรัพยไ์มห่มุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพยที์จาํหน่าย) ทีถือไวเ้พือขาย ซึงจะกล่าวในหมายเหตุขอ้ 2.22 

 

การจดัทาํงบการเงินให้สอดคลอ้งกบัหลกัการบญัชีทีรับรองทวัไปในประเทศไทย กาํหนดให้ใช้ประมาณการทางบัญชีทีสําคญัและ

การใช้ดุลยพินิจของผูบ้ริหารซึงจัดทาํขึนตามกระบวนการในการนาํนโยบายการบัญชีของกลุ่มกจิการไปถือปฏิบัติ กจิการเปิดเผย

เรืองการใช้ดุลยพินิจของผูบ้ริหาร หรือ ความซับซ้อน หรือเกยีวกบัขอ้สมมติฐานและประมาณการทีมีนัยสาํคญัต่องบการเงินรวม

และงบการเงินเฉพาะกจิการในหมายเหตุขอ้ 4 

 

งบการเงินรวมสําหรับปีสินสุดวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 ไม่ได้บนัทึกเงินลงทุนใน บริษทั สยาม สตีล 

มิลล์ เซอร์วิสเซส จํากดั ซึงถือหุ้นโดยบริษทัเหล็กกอ่สร้างสยาม จํากดั ในอตัราร้อยละ 24 ของทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย 

เนืองจากบริษทัไมมี่อิทธิพลอยา่งมีสาระสาํคญัในการกาํหนดนโยบายทางการเงินและการดําเนินงานและไม่มีกรรมการทีมี

อาํนาจ ลงนามผูกพันในบริษทั สยาม สตีล มิลล์ เซอร์วิสเซส จาํกดั บริษทัและบริษทัยอ่ยดังกล่าวได้บนัทึก เ งินลงทุน

ดงักล่าวเป็นเงินลงทุนระยะยาวอืนเป็นจาํนวนเงิน 1,241 บาท ในราคาทุน (ดูหมายเหตุขอ้ 15) 

 

ตวัเลขเปรียบเทียบไดมี้การจดัประเภทรายการใหมเ่พือให้สอดคลอ้งกบัการนาํเสนอขอ้มูลในปีปัจจุบันเทา่ทีจาํเป็น 

 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการฉบบัภาษาองักฤษจดัทาํขึนจากงบการเงินตามกฎหมายทีเป็นภาษาไทย ในกรณีที

มีเนือความขดัแยง้กนัหรือมีการตคีวามในสองภาษาแตกต่างกนั ให้ใช้งบการเงินตามกฎหมายฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
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2 นโยบายการบญัชี (ตอ่) 

 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินทมีีการปรับปรุง และการตคีวามมาตรฐานทีเกียวข้อง 

 

2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีมีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึงมีผลบังคบัใช้ 

ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2560 ไมม่ผีลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัตอ่งบการเงินของกลุ่มกจิการ 

 

2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัทีมีการปรับปรุงใหมซึ่งจะมีผลบงัคบัใช้สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีทีเริมตน้

ในหรือหลงัวนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ทีมีการเปลียนแปลงอยา่งมีสาระสําคญั และเกยีวขอ้งกบักลุ่มกจิการ กลุ่มกจิการ

ไมไ่ด้นาํมาตรฐานทีปรับปรุงใหมดั่งกล่าวมาถือปฏิบติักอ่นวนับงัคบัใช้ 

 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 7 (ปรับปรุง 2560) เรือง งบกระแสเงินสด 

 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 7 (ปรับปรุง 2560) ไดมี้การปรับปรุงการเปิดเผยขอ้มูลเพิ มเ ติมเกยีวกบัการเปลียนแปลง

ในหนีสินของกจิการทีเกดิขึนจากกจิกรรมจดัหาเงินทงัทีเป็นรายการทีเป็นเงินสดและรายการทีไมใ่ช่เงินสด 

 

ผูบ้ริหารของกลุ่มกจิการได้ประเมินและพิจารณาว่ามาตรฐานทีปรับปรุงใหม่ดังกล่าวขา้งตน้จะไมมี่ผลกระทบทีมี

นยัสาํคญัตอ่กลุ่มกจิการ ยกเวน้เรืองการเปิดเผยขอ้มูล 

 

2.2.3 สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ คือ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ฉบบัที 15 เรือง รายไดจ้ากสัญญาทีทาํกบัลกูคา้ ซึงจะมผีลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบัญชีทีเริมตน้ในหรือหลัง

วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกจิการไมไ่ด้นาํมาตรฐานทีปรับปรุงใหมด่งักล่าวมาถือปฏิบัติกอ่นวนับงัคบัใช ้  

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 15 เรือง รายได้จากสัญญาทีทาํกบัลูกคา้ ใช้แทนมาตรฐานการบญัชีและ 

การตคีวามมาตรฐานบญัชีดงัต่อไปนี 

 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 11 (ปรับปรุง 2560) เรือง สัญญากอ่สร้าง 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 18 (ปรับปรุง 2560) เรือง รายได้ 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบบัที 31 (ปรับปรุง 2560) เรือง รายได้-รายการแลกเปลียนเกยีวกบับริการโฆษณา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 13  

   (ปรับปรุง 2560) 

เรือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลู่กคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 15  

   (ปรับปรุง 2560) 

เรือง สัญญาสาํหรับการกอ่สร้างอสงัหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 18  

   (ปรับปรุง 2560) 

เรือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่นีอา้งอิงหลักการว่า รายได้จะรับรู้เมือการควบคุมในสินคา้หรือบริการ 

ไดโ้อนไปยงัลูกคา้ ซึงแนวคิดของการควบคุมได้นาํมาใช้แทนแนวคดิของความเสียงและผลตอบแทนทีใช้อยูเ่ดิม 
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2 นโยบายการบญัชี (ตอ่) 

 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินทมีีการปรับปรุง และการตคีวามมาตรฐานทีเกียวข้อง (ตอ่) 

 

2.2.3 สภาวิชาชีพบญัชีได้ประกาศมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม ่คือ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบั

ที 15 เรือง รายไดจ้ากสัญญาทีทาํกบัลกูคา้ ซึงจะมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชีทีเริมต้นในหรือหลังวนัที 

1 มกราคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกจิการไมไ่ดน้าํมาตรฐานทีปรับปรุงใหม่ดงักล่าวมาถือปฏิบตัิกอ่นวนับงัคบัใช ้ (ตอ่) 

 

การรับรู้รายไดต้อ้งปฏิบตัิตามหลกัการสาํคญั 5 ขนัตอน ดงัตอ่ไปนี 

 

1) ระบุสัญญาทีทาํกบัลูกคา้ 

2) ระบุแต่ละภาระทีตอ้งปฏิบัติในสัญญา 

3) กาํหนดราคาของรายการในสญัญา 

4) ปันส่วนราคาของรายการให้กบัแต่ภาระทีตอ้งปฏิบติั และ 

5) รับรู้รายได้ขณะทีกจิการเสร็จสินการปฏิบัติตามแตล่ะภาระทีตอ้งปฏิบตั ิ 

 

การเปลียนแปลงทีสาํคญัจากวิธีปฏิบติัในปัจจุบนัได้แก ่

- สินคา้หรือบริการทีแตกต่างกนัแต่นาํมาขายรวมกนั จะตอ้งรับรู้รายการแยกกนั และการให้ส่วนลดหรือการให้

ส่วนลดภายหลงั จากราคาตามสญัญาจะตอ้งถูกปันส่วนไปยงัแตล่ะองคป์ระกอบของแตล่ะสินคา้หรือบริการ 

- รายไดอ้าจจะตอ้งถูกรับรู้เร็วขึนกว่าการรับรู้รายได้ภายใตม้าตรฐานปัจจุบัน หากสิงตอบแทนมีความผนัแปร 

ด้วยเหตุผลบางประการ (เช่น เงินจูงใจ การให้ส่วนลดภายหลัง ค่าธรรมเนียมทีกาํหนดจากผลการปฏิบติังาน 

ค่าลิขสิทธิ ความสําเร็จของผลงาน เป็นตน้) - จาํนวนเงินขนัตาํของสิงตอบแทนผนัแปรจะตอ้งถูกรับรู้รายได ้

หากไม่ไดมี้ความเสียงทีมีนยัสําคญัทีจะกลบัรายการ 

- จุดทีรับรู้รายไดอ้าจมีการเปลียนแปลงไปจากเดิม : รายไดบ้างประเภททีในปัจจุบันรับรู้ ณ เวลาใดเวลาหนึง  

ณ วนัสินสุดสญัญาอาจจะตอ้งเปลียนเป็นรับรู้รายไดต้ลอดช่วงอายสัุญญา หรือในกรณีตรงกนัขา้ม 

- มีขอ้กาํหนดใหม่ทีเฉพาะเจาะจงสําหรับรายได้จากการให้สิทธิ การรับประกนั ค่าธรรมเนียมเริมแรกทีไม่

สามารถเรียกคืนได ้และสญัญาฝากขาย 

- เนืองจากเป็นมาตรฐานฉบบัใหมจึ่งมีการเปิดเผยขอ้มลูทีเพิมมากขึน  

 

กจิการมีทางเลือกในการปรับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันีโดยการปรับปรุงยอ้นหลังตามมาตรฐาน 

การบญัชีฉบบัที 8 เรือง นโยบายการบญัชี การเปลียนแปลงประมาณการทางบัญชีและขอ้ผิดพลาดโดยมีขอ้อนุโลม 

หรือปรับปรุงโดยรับรู้ผลกระทบสะสมยอ้นหลัง กบักาํไรสะสม ณ วนัตน้งวดของรอบระยะเวลารายงานทีเริมตน้ 

ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันีประกอบกบัการเปิดเผยขอ้มลูเพิ มเติม 

 

ผูบ้ริหารของกลุ่มกจิการอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบของการนาํมาตรฐานฉบับนีมาใชเ้ป็นครังแรก 



บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 

20 

 

2 นโยบายการบญัชี (ตอ่) 
 

2.3 บัญชีกลุ่มกจิการ - เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 

(1) บริษทัยอ่ย 
 

บริษัทย่อยหมายถึงกิจการ(ซึงรวมถึงกิจการเฉพาะกิจ) ทีกลุ่มกิจกา รควบคุม กลุ่มกิจการควบคุมกิจการเมือ 

กลุม่กจิการมีการเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผนัแปรจากการเกยีวขอ้งกบัผูไ้ด้รับการลงทุนและมีความสามารถ

ทาํให้เกดิผลกระทบตอ่ผลตอบแทนจากการใช้อาํนาจเหนือผูไ้ด้รับการลงทุน กลุ่มกจิการรวมงบการเงินของบริษทัยอ่ยไว้

ในงบการเงินรวมตงัแตว่นัทีกลุ่มกจิการมีอาํนาจในการควบคุมบริษทัยอ่ย กลุ่มกจิการจะไม่นาํงบการเงินของบริษทัยอ่ย

มารวมไวใ้นงบการเงินรวมนับจากวนัทีกลุ่มกจิการสูญเสียอาํนาจควบคุม 
 

กลุม่กจิการบนัทึกบญัชีการรวมธุรกจิทีไม่ใช่การรวมธุรกจิภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั โดยถือปฏิบัติตามวิธีซือ สิงตอบแทน 

ทีโอนให้สําหรับการซือบริษทัยอ่ย ประกอบดว้ยมูลคา่ยตุธิรรมของสินทรัพยที์ผูซื้อโอนให้และหนีสินทีกอ่ขึนเพือจ่าย

ชําระให้แกเ่จ้าของเดิมของผูถู้กซือและส่วนได้เ สียในส่วนของเจา้ของทีออกโดยกลุ่มกจิการ สิงตอบแทนทีโอนให้

รวมถึงมูลคา่ยติุธรรมของสินทรัพย ์หรือหนีสินทีผูซื้อคาดวา่จะตอ้งจ่ายชาํระตามขอ้ตกลง ตน้ทุนทีเกยีวขอ้งกบัการซือ

จะรับรู้เ ป็นค่าใช้จ่ายเมือเกดิขึน มูลค่าเริมแรกของสินทรัพยที์ระบุได้ทีได้มาและหนีสินและหนีสินทีอาจเกดิขึนที

รับมาจากการรวมธุรกจิจะถูกวดัมูลคา่ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัทีซือ ในการรวมธุรกจิแต่ละครัง กลุ่มกจิการวดัมูลค่า

ของส่วนได้เสียทีไม่มีอาํนาจควบคุมในผูถู้กซือด้วยมูลคา่ยุติธรรม หรือ มูลค่าของสินทรัพยสุ์ทธิทีระบุได้ของผู้ถูกซือ

ตามสัดส่วนของหุ้นทีถือโดยส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 
 

ในการรวมธุรกจิทีดาํเนินการสาํเร็จจากการทยอยซือ ผูซื้อตอ้งวดัมลูค่าส่วนไดเ้สียทีผูซื้อถืออยูใ่นผูถู้กซือกอ่นหน้าการ

รวมธุรกจิใหม่โดยใช้มลูคา่ยติุธรรม ณ วนัทีซือและรับรู้ผลกาํไรหรือขาดทุนทีเกดิขึนจากการวดัมูลค่าใหมน่ันในกาํไร

หรือขาดทุน 
 

สิงตอบแทนทีคาดวา่จะตอ้งจ่ายออกไปโดยกลุ่มกจิการ รับรู้ด้วยมลูค่ายุติธรรม ณ วนัทีซือ การเปลียนแปลงในมูลคา่

ยติุธรรมของสิงตอบแทนทีคาดวา่จะตอ้งจ่ายทีรับรู้ภายหลังวันทีซือซึงจัดประเภทเป็นสินทรัพยห์รือหนีสินให้รับรู้ใน

กาํไรหรือขาดทุน สิงตอบแทนทีคาดว่าจะตอ้งจ่ายซึงจัดประเภทเป็นส่วนของเจ้าของตอ้งไมมี่การวดัมูลคา่ใหม่ และ

ให้บนัทึกการจา่ยชาํระในภายหลงัไวใ้นส่วนของเจา้ของ 
 

ส่วนเกนิของมูลคา่สิงตอบแทนทีโอนให้ มูลค่าส่วนไดเ้ สียทีไม่มีอํานาจควบคุมในผูถู้กซือ และมูลค่ายุติธรรม ณ  

วนัซือธุรกจิของส่วนได้เสียในส่วนของเจา้ของของผูถู้กซือทีผูซื้อถืออยูก่อ่นการรวมธุรกจิ ทีมากกวา่มูลค่ายุติธรรมสุทธิ 

ณ วนัทีซือของสินทรัพยสุ์ทธิทีระบุได้ทีได้มา ตอ้งรับรู้เป็นคา่ความนิยม หากมลูค่าของมูลค่าสิงตอบแทนทีโอนให้ 

มลูคา่ส่วนได้เสียทีไม่มีอาํนาจควบคุมในผูถ้กูซือ และมูลคา่ยตุิธรรม ณ วนัซือธุรกจิของส่วนได้เสียในส่วนของเจ้าของ

ของผูถู้กซือทีผูซื้อถืออยูก่อ่นการรวมธุรกจิ นอ้ยกว่ามลูค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัยอ่ยทีได้มาเนืองจาก

การซือในราคาตาํกวา่มลูค่ายติุธรรม จะรับรู้ส่วนตา่งโดยตรงไปยงักาํไรขาดทุน 
 

กจิการจะตดัรายการบญัชีระหวา่งกนั ยอดคงเหลือ และกาํไรทียงัไม่ไดเ้กดิขึนจริงระหวา่งกนัในกลุ่มกจิการ ขาดทุนที

ยงัไมเ่กดิขึนจริงกจ็ะตดัรายการในทาํนองเดียวกนั เวน้แตร่ายการนันมีหลักฐานว่าสินทรัพยที์โอนระหว่างกนัเกดิการ

ดอ้ยค่า นโยบายการบญัชีของบริษทัยอ่ยไดถู้กปรับปรุงเพือให้สอดคลอ้งกบันโยบายการบัญชีของกลุ่มกจิการ 
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2 นโยบายการบญัชี (ตอ่) 

 

2.3 บัญชีกลุ่มกจิการ - เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 

(2) รายการกบัส่วนไดเ้สียทีไม่มอีาํนาจควบคุม 

 

กลุม่กจิการปฏิบติัตอ่รายการกบัส่วนได้เสียทีไม่มีอาํนาจควบคุมเช่นเดียวกนักบัส่วนทีเป็นของเจา้ของของกลุ่มกจิการ 

สาํหรับการซือส่วนไดเ้สียทีไมมี่อาํนาจควบคุม ผลตา่งระหวา่งสิงตอบแทนทีจ่ายให้และมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์

สุทธิของหุ้นทีซือมาในบริษทัยอ่ย และกาํไรหรือขาดทุนจากการขายส่วนได้เสียทีไม่มีอาํนาจควบคุมจะถูกบันทึกใน

ส่วนของเจา้ของ 

 

(3) การจาํหน่ายบริษทัยอ่ย 

 

เมือกลุม่กจิการสูญเสียการควบคุม ตอ้งหยดุรวมบริษทัยอ่ยในการจดัทาํงบการเงินรวม ส่วนไดเ้สียในกจิการทีเหลืออยู่

จะวดัมูลคา่ใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม การเปลียนแปลงในมูลค่าจะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน มลูค่ายุติธรรมนันจะถือ

เป็นมูลค่าตามบัญชีเริมแรกของมลูค่าของเงินลงทุนเพือวตัถุประสงคใ์นการวดัมูลค่าในเวลาต่อมาของเ งินลงทุนที

เหลืออยูใ่นรูปของบริษทัร่วม กจิการร่วมคา้ หรือสินทรัพยท์างการเงิน สาํหรับทุกจาํนวนทีเคยรับรู้ในกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอืนในส่วนทีเกยีวขอ้งกบักจิการนันจะถูกปฏิบัติเสมือนว่ากลุ่มกจิการมีการจาํหน่ายสินทรัพยห์รือหนีสินที

เกยีวขอ้งนันออกไป 

 

(4) งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 

ในงบการเงินเฉพาะกจิการ เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย จะบนัทึกบัญชีดว้ยราคาทุนหักค่าเผือการด้อยค่า ตน้ทุนจะมีการ

ปรับเพือสะท้อนการเปลียนแปลงสิงตอบแทนทีเกดิขึนจากการเปลียนแปลงมูลค่าของสิงตอบแทนทีคาดว่าตอ้งจ่าย 

ตน้ทุนจะรวมตน้ทุนทางตรงทีเกยีวขอ้งจากการได้มาของเงินลงทุนนี 

 



บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 

22 

 

2 นโยบายการบญัชี (ตอ่) 

 

2.4 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 

 

(ก) สกลุเงินทีใชใ้นการดาํเนินงานและสกุลเงินทีใช้นาํเสนองบการเงิน 

 

รายการทีรวมในงบการเงินของแตล่ะบริษทัในกลุ่มกจิการถกูวดัมลูคา่โดยใช้สกุลเงินของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกจิ

หลกัทีบริษทัดาํเนินงานอยู ่(สกุลเงินทีใช้ในการดาํเนินงาน) งบการเงินแสดงในสกุลเงินบาท ซึงเป็นสกุลเงินทีใช้ใน

การดาํเนินงานและสกลุเงินทีใช้นาํเสนองบการเงินของบริษทั 

 

(ข) รายการและยอดคงเหลือ 

 

รายการทีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินทีใช้ในการดาํเนินงานโดยใช้อัตราแลกเปลียน ณ วนัทีเกดิ

รายการหรือวนัทีตีราคาหากรายการนันถูกวดัมูลค่าใหม ่รายการกาํไรและรายการขาดทุนทีเกดิจากการรับหรือจ่าย

ชาํระทีเป็นเงินตราต่างประเทศ และทีเกดิจากการแปลงคา่สินทรัพยแ์ละหนีสินทีเป็นตวัเงินซึงเป็นเงินตราตา่งประเทศ

ดว้ยอตัราแลกเปลียน ณ วนัสิ นปี ไดบ้นัทึกไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน 

 

เมือมีการรับรู้รายการกาํไรหรือขาดทุนของรายการทีไม่เป็นตวัเงินไวใ้นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน องคป์ระกอบของ

อตัราแลกเปลียนทงัหมดของกาํไรหรือขาดทุนนันจะรับรู้ไวใ้นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนดว้ย ในทางตรงขา้มการรับรู้

กาํไรหรือขาดทุนของรายการทีไมเ่ป็นตวัเงินไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน องคป์ระกอบของอัตราแลกเปลียนทงัหมดของ

กาํไรหรือขาดทุนนันจะรับรู้ไวใ้นกาํไรขาดทุนดว้ย 

 

(ค) กลุม่กจิการ 

 

การแปลงค่าผลการดาํ เนินงานและฐานะการเงินของบริษทัในกลุ่มกจิการ (ทีมิใช่สกุลเงินของเศรษฐกจิทีมีภาวะ 

เงินเฟ้อรุนแรง) ซึงมีสกุลเงินทีใช้ในการดาํเนินงานแตกต่างจากสกุลเงินทีใช้นาํเสนองบการเงินได้ถูกแปลงค่าเป็น

สกลุเงินทีใชน้าํเสนองบการเงินดังนี 

 สินทรัพยแ์ละหนีสินทีแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินแต่ละงวดแปลงค่าด้วยอัตราปิด ณ วันทีของแต่ละ 

งบแสดงฐานะการเงินนนั 

 รายได้และค่าใชจ้่ายในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ แปลงคา่ดว้ยอตัราถัวเฉลีย และ 

 ผลตา่งของอตัราแลกเปลียนทงัหมดรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน 

 

ค่าความนิยมและการปรับมูลค่ายุติธรรมทีเกดิจากการซือหน่วยงานในตา่งประเทศถือเป็นสินทรัพยแ์ละหนีสินของ

หน่วยงานในตา่งประเทศนนัและแปลงค่าดว้ยอตัราปิด 

 

2.5 เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

 

ในงบกระแสเงินสด เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมถึงเงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมือทวงถาม 

เงินลงทุนระยะสันอืนทีมีสภาพคลอ่งสูงซึงมีอายุไม่เกนิสามเดือนนบัจากวนัทีได้มา ทังนีไม่รวมเงินฝากธนาคารส่วนทีติด 

ภาระคาํประกนั เงินเบิกเกนิบญัชีจะแสดงไวใ้นส่วนของหนีสินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน 
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2 นโยบายการบญัชี (ตอ่) 

 

2.6 ลูกหนีการค้า 

 

ลูกหนีการคา้รับรู้เริมแรกดว้ยมลูคา่ตามใบแจง้หนี และจะวดัมลูคา่ตอ่มาด้วยจาํนวนเงินทีเหลืออยูห่ักด้วยค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ

ซึงประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วนัสิ นงวด คา่เผือหนีสงสัยจะสูญหมายถึงผลต่างระหว่างราคาตามบัญชีของ

ลูกหนีการคา้เปรียบเทียบกบัมลูคา่ทีคาดวา่จะได้รับจากลกูหนีการคา้  หนีสูญทีเกดิขึนจะรับรู้ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนโดยถือ

เป็นส่วนหนึงของคา่ใชจ้่ายในการบริหาร 

 

2.7 สินค้าคงเหลือ 

 

สินคา้คงเหลือแสดงด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิทีจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตาํกว่า ราคาทุนของสินคา้คงเหลือประเภท

สินคา้สําเร็จรูปและสินคา้ระหวา่งผลิต คาํนวณโดยวิธีถวัเฉลียถ่วงนาํหนัก และสินคา้คงเหลือประเภทสินคา้สําเร็จรูปซือมา

เพือขาย วตัถุดิบ อะไหล่ วสัดุของใช้สิ นเปลืองและอืนๆ คาํนวณโดยวิธีถวัเฉลียเคลือนที ตน้ทุนของการซือประกอบด้วย

ราคาซือ และคา่ใชจ้่ายทีเกยีวขอ้งโดยตรงกบัการซือสินคา้นนั เช่น ค่าอากรขาเขา้และค่าขนส่ง หักด้วยส่วนลดทีเกยีวข้อง

ทงัหมด ส่วนยอมให้หรือเงินทีไดรั้บคืน ตน้ทุนของสินคา้สําเร็จรูปและงานระหว่างทาํประกอบด้วยค่าออกแบบ ค่าวตัถุดิบ 

ค่าแรงทางตรง ค่าใช้จ่ายอืนทางตรง และค่าโสหุ้ยในการผลิตซึงปันส่วนตามเกณฑ์การดาํเนินงานตามปกติ แต่ไม ่รวม

ตน้ทุนการกูย้ืม  มูลค่าสุทธิทีจะได้รับประมาณจากราคาปกติทีคาดว่าจะขายได้ตามปกติธุรกจิหักดว้ยค่าใช้จ่ายทีจําเป็น

เพือให้สินคา้นนัสาํเร็จรูปรวมถึงคา่ใช้จ่ายในการขาย กลุ่มกจิการบนัทึกบญัชีคา่เผือการลดมูลค่าของสินคา้เกา่ ลา้สมยั หรือ

เสือมคุณภาพเท่าทีจาํเป็น 

 

2.8  เงินลงทนุ 

 

กลุ่มกิจการจัดประเภทเงินลงทุนทีนอกเหนือจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย เป็น 4 ประเภท คือ  1. เ งินลงทุนเพือค้า   

2. เงินลงทุนทีถือไวจ้นครบกาํหนด  3. เงินลงทุนเผือขาย  และ  4. เงินลงทุนทวัไป  การจัดประเภทขึนอยูก่บัจุดมุง่หมาย

ขณะลงทุน ฝ่ายบริหารจะเป็นผูก้าํหนดการจัดประเภททีเหมาะสมสาํหรับเงินลงทุน ณ เวลาลงทุนและทบทวนการจัด

ประเภทเป็นระยะ  

 

(1) เงินลงทุนเพือคา้ คอื เงินลงทุนเพือจุดมุ่งหมายหลกัในการหากาํไรจากการเปลียนแปลงราคาในช่วงเวลาสัน และแสดง

รวมไวใ้นสินทรัพยห์มุนเวียน     

(2) เงินลงทุนทีถือไวจ้นครบกาํหนด คือ เงินลงทุนทีมีกาํหนดเวลาและผูบ้ริหารตงัใจแน่วแน่และ มีความสามารถถือไวจ้น

ครบกาํหนด 

(3) เงินลงทุนเผือขาย คือ เงินลงทุนทีจะถือไวโ้ดยไม่ระบุช่วงเวลาและอาจขายเพือเสริมสภาพคล่องหรือเมืออัตราดอกเบีย

เปลียนแปลง   

(4) เงินลงทุนทวัไป คือ เงินลงทุนในตราสารทุนทีไมม่ีตลาดซือขายคล่องรองรับ 
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2 นโยบายการบญัชี (ตอ่) 

 

2.8 เงินลงทนุ (ตอ่) 

 

เงินลงทุนทงั 4 ประเภทรับรู้มลูคา่เริมแรกด้วยราคาทุน ซึงหมายถึงมลูค่ายุติธรรมของสิงตอบแทนทีให้ไปเพือให้ได้มาซึง

เงินลงทุนนนัรวมทงัค่าใชจ้่ายในการทาํรายการ 

 

เงินลงทุนเพือคา้และเงินลงทุนเผอืขายวดัมลูคา่ในเวลาตอ่มาดว้ยมูลค่ายุติธรรม รายการกาํไรและขาดทุนทียงัไม่เกดิขึนจริง

ของเงินลงทุนเพือคา้รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน รายการกาํไรและขาดทุนทียงัไม่เกดิขึนจริงของเงินลงทุนเผือขายรับรู้ในส่วน

ของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน 

 

เงินลงทุนทีจะถือไวจ้นครบกาํหนดวดัมูลค่าภายหลังการได้มาด้วยวิธีราคาทุนตัดจาํหน่ายตามอัตราดอกเบียทีแทจ้ริง  

หักดว้ยคา่เผือการดอ้ยคา่ 

 

เงินลงทุนทวัไป แสดงดว้ยราคาทุนหักคา่เผือการด้อยคา่ 

 

บริษทัจะทดสอบคา่เผือการดอ้ยคา่ของเงินลงทุนเมือมีขอ้บ่งชีวา่เงินลงทุนนันอาจมีคา่เผือการด้อยค่าเกดิขึน หากราคาตาม

บญัชีของเงินลงทุนสูงกวา่มลูค่าทีคาดว่าจะไดรั้บคืน บริษทัจะบันทึกรายการขาดทุนจากค่าเผือการด้อยค่ารวมไวใ้นกาํไร

หรือขาดทุน 

 

ในการจาํหนา่ยเงินลงทุน ผลต่างระหว่างมลูค่ายุติธรรมของผลตอบแทนสุทธิทีได้รับจากการจาํหน่ายเมือเปรียบเทียบกบั

ราคาตามบญัชีของเงินลงทุนนนัจะบนัทึกรวมอยูใ่นกาํไรหรือขาดทุน กรณีทีจาํหน่ายเงินลงทุนทีถือไวใ้นตราสารหนีหรือ

ตราสารทุนชนิดเดียวกนัออกไปบางส่วน ราคาตามบญัชีของเงินลงทุนทีจาํหน่ายจะกาํหนดโดยใช้วิธีถัวเฉลียถ่วงนาํหนกั

ดว้ยราคาตามบญัชี 

 

2.9 ทีดนิ อาคารและอุปกรณ์ 

 

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ทงัหมดวดัมลูค่าดว้ยราคาทุนหักดว้ยคา่เสือมราคาสะสม ตน้ทุนเริมแรกจะรวมตน้ทุนทางตรงอืนๆ 

ทีเกยีวขอ้งกบัการซือสินทรัพยน์ัน 

 

ตน้ทุนทีเกดิขึนภายหลังจะรวมอยูใ่นมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพยห์รือรับรู้แยกเป็นอีกสินทรัพยห์นึงตามความเหมาะสม  

เมือตน้ทุนนนัเกดิขึนและคาดวา่จะให้ประโยชนเ์ชิงเศรษฐกจิในอนาคตแกบ่ริษทัและตน้ทุนดงักล่าวสามารถวดัมูลคา่ได้อยา่ง

น่าเชือถือ มูลค่าตามบัญชีของชิ นส่วนทีถูกเปลียนแทนจะถูกตดัรายการออก สําหรับค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษาอืนๆ  

กลุ่มกจิการจะรับรู้ตน้ทุนดังกล่าวเป็นคา่ใช้จ่ายในกาํไรหรือขาดทุนเมือเกดิขึน 
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2.9 ทีดนิ อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ) 

 

ทีดินไมมี่การคิดคา่เสือมราคา คา่เสือมราคาของสินทรัพยอื์นคาํนวณโดยใช้วิธีเส้นตรง เพือลดราคาทุนแต่ละชนิดตลอดอายุ

การให้ประโยชน์ทีประมาณการไวข้องสินทรัพยด์งัต่อไปนี 

 

ส่วนปรับปรุงทีดิน อาคารและสิงปลูกสร้าง  5 - 30 ปี

เครืองจกัรและอุปกรณ์  5 - 25 ปี

อุปกรณ์สาํนกังานและเครืองตกแตง่  3 - 25 ปี

ยานพาหนะ  5 - 10 ปี

 

ทุกสิ นรอบรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มกจิการได้มีการทบทวนและปรับปรุงมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ของ

สินทรัพยใ์ห้เหมาะสม 

 

ในกรณีทีมลูค่าตามบญัชีสูงกวา่มลูค่าทีคาดว่าจะไดรั้บคืน มูลคา่ตามบญัชีจะถูกปรับลดให้เทา่กบัมลูค่าทีคาดวา่จะไดรั้บคืนทันที 

(ดูหมายเหตขุอ้ 2.12) 

 

ผลกาํไรหรือขาดทุนทีเกดิจากการจาํหน่ายทีดิน อาคารและอุปกรณ์ คาํนวณโดยเปรียบเทียบจากสิงตอบแทนสุทธิทีไดรั้บ

จากการจาํหน่ายสินทรัพยก์บัมลูคา่ตามบญัชีของสินทรัพย ์และรับรู้บญัชีผลกาํไรหรือขาดทุนอืนในกาํไรหรือขาดทุน 

 

2.10 ค่าความนิยม 

 

คา่ความนิยมทีเกดิจากการได้มาซึงบริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 2.3 (1)) จะแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

 

คา่ความนิยมทีรับรู้จะตอ้งถูกทดสอบการด้อยค่าทุกปี และแสดงด้วยราคาทุนหักค่าเผือการด้อยค่าสะสม ค่าเผือการดอ้ยค่า

ของคา่ความนิยมทีรับรู้แลว้จะไมมี่การกลบัรายการ ทงันีมูลคา่คงเหลือตามบญัชีของคา่ความนิยมจะถูกรวมคาํนวณในกาํไร

หรือขาดทุนเมือมกีารขายกจิการ 

 

ตงัแตว่นัที 1 เมษายน พ.ศ. 2551 บริษทัได้หยุดการตดัจาํหน่ายค่าความนิยมในงบการเงินรวม โดยเปลียนเป็นการประเมิน

การดอ้ยของคา่ความนิยมแทน 

 

ในการทดสอบการด้อยคา่ของค่าความนิยม คา่ความนิยมจะถูกปันส่วนไปยงัหน่วยทีกอ่ให้เกดิกระแสเงินสด โดยทีหน่วยนัน

อาจจะเป็นหน่วยเดียวหรือหลายหน่วยรวมกนัซึงคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์จากการรวมธุรกจิ ทีเกดิคา่ความนิยมเกดิขึนและ

ระบุส่วนงานดาํเนินงานได ้
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2.11 สินทรัพย์ไม่มตัีวตน 

 

โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 

 

ตน้ทุนทีใช้ในการบาํรุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายเมือเกดิขึน คา่ใช้จ่ายทีเกดิจากการพัฒนาที

เกยีวขอ้งโดยตรงในการออกแบบและทดสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีมีลกัษณะเฉพาะเจาะจงซึงกลุ่มกจิการเป็นผูดู้แล 

จะรับรู้เป็นสินทรัพยไ์มมี่ตวัตนเมือเป็นไปตามขอ้กาํหนดทุกขอ้ดงันี 

 

 มีความเป็นไปไดท้างเทคนิคทีกจิการจะทาํโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้เสร็จสมบูรณ์เพือนาํมาใช้ประโยชนห์รือขายได้ 

 ผูบ้ริหารมคีวามตงัใจทีจะทาํโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้เสร็จสมบูรณ์และนาํมาใช้ประโยชนห์รือขาย 

 กจิการมีความสามารถทีจะนาํโปรแกรมคอมพิวเตอร์นันมาใช้ประโยชนห์รือขาย 

 สามารถแสดงวา่โปรแกรมคอมพิวเตอร์นนัให้ผลประโยชนท์างเศรษฐกจิในอนาคตอยา่งไร 

 มีความสามารถในการจัดหาทรัพยากรด้านเทคนิค ดา้นการเงิน และดา้นอืนได้เพียงพอทีจะนาํมาใช้เพือทาํให้การ

พฒันาเสร็จสินสมบูรณ์ และนาํโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาใช้ประโยชนห์รือนาํมาขายได ้

 กจิการมีความสามารถทีจะวดัมูลคา่ของรายจ่ายทีเกยีวขอ้งกบัโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีเกดิขึนในระหวา่งการพัฒนาได้

อยา่งนา่เชือถือ 

 

ตน้ทุนโดยตรงทีรับรู้เป็นส่วนหนึงของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จะรวมถึงต้นทุนพนกังานทีทาํงานในทีมพัฒนาโปรแกรม

คอมพิวเตอร์และคา่ใช้จ่ายทีเกยีวขอ้งในจาํนวนเงินทีเหมาะสม 

 

ตน้ทุนการพัฒนาอืนทีไม่เขา้เงือนไขเหล่านีจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมือเกดิขึน ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหากกอ่นหน้านีรับรู้เป็น

คา่ใชจ้่ายไปแล้ว จะไม่รับรู้เป็นสินทรัพยไ์มมี่ตวัตนในเวลาภายหลัง 

 

ตน้ทุนในการพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์และสิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยทีซือมาจะรับรู้เป็นสินทรัพยแ์ละตดั

จาํหน่ายโดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอายุการให้ประโยชนต์ามประมาณการแตไ่มเ่กนิ 3 ปี ถึง 10 ปี 

 

2.12 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

 

สินทรัพยที์มอีายกุารให้ประโยชนไ์มท่ราบแน่ชัด (เช่น คา่ความนิยม) ซึงไม่มีการตดัจาํหน่ายจะถูกทดสอบการดอ้ยค่าเป็น

ประจาํทุกปี สินทรัพยอ์ืนทีมีการตดัจาํหน่ายจะมีการทบทวนการด้อยค่า เมือมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์บ่งชีว่าราคาตาม

บัญชีอาจสูงกว่ามูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืน รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะรับรู้เมือราคาตามบัญชีของสินทรัพยสู์งกว่า

มลูคา่สุทธิทีคาดวา่จะได้รับคืน ซึงหมายถึงจาํนวนทีสูงกว่าระหว่างมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการขายเทียบกบัมูลค่าจาก

การใช้สินทรัพยจ์ะถูกจัดเป็นหน่วยทีเ ล็กทีสุดทีสามารถแยกออกมาได้ เพือวตัถุประสงค์ของการประเมินการด้อยค่า  

สินทรัพยที์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงินนอกเหนือจากค่าความนิยมซึงรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าไปแล้ว จะถูก

ประเมินความเป็นไปไดที้จะกลับรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงาน 
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2.13 สัญญาเช่า 

 

สัญญาเช่า - กรณีทกีลุ่มกิจการเป็นผู้เช่า 

 

สัญญาเพือเช่าสินทรัพยซึ์งผูใ้ห้เช่าเป็นผูรั้บความเสียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเป็นส่วนใหญ่ สัญญาเช่านนัถือ

เป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน เงินทีตอ้งจ่ายภายใตสั้ญญาเช่าดงักล่าว (สุทธิจากสิงตอบแทนจูงใจทีไดรั้บจากผู้ให้เช่า) จะบันทึก

ในกาํไรหรือขาดทุนโดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่านัน 

 

สัญญาเช่าทีดิน อาคารและอุปกรณ์ซึงผูเ้ช่าเป็นผูรั้บความเสียงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเกอืบทงัหมดถือเป็น

สัญญาเช่าการเงิน ซึงจะบนัทึกเป็นรายจา่ยฝ่ายทุนดว้ยมลูคา่ยติุธรรมของสินทรัพยที์เช่า หรือมลูค่าปัจจุบันสุทธิของจาํนวน

เงินทีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า แลว้แตมู่ลคา่ใดจะตาํกวา่ 

 

จาํนวนเงินทีตอ้งจ่ายดงักล่าวจะปันส่วนระหวา่งหนีสินและคา่ใช้จ่ายทางการเงินเพือให้ไดอ้ัตราดอกเบียคงทีต่อหนีสินคงคา้งอยู ่

โดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา  ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใ ช้จ่ายทางการเ งินจะบันทึกเป็นหนีสินระยะยาว  

ส่วนดอกเบียจ่ายจะบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่าเพือทาํให้อัตราดอกเบียแต่ละงวดเป็นอัตราคงที

สําหรับยอดคงเหลือของหนีสินทีเหลืออยู ่สินทรัพยที์ไดม้าตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดคา่เสือมราคาตลอดอายกุารใช้งานของ

สินทรัพยที์เช่าหรืออายขุองสัญญาเช่า แลว้แตร่ะยะเวลาใดจะนอ้ยกวา่ 

 

2.14 การปรับโครงสร้างหนีทมีีปัญหา - กรณีทีกลุ่มกิจการเป็นลูกหนี 

 

เมือกลุม่กจิการโอนสินทรัพยห์รือหุ้นทุนเพือจ่ายชําระหนีในการปรับโครงสร้างหนี ส่วนเกนิระหว่างมูลค่าตามบัญชีของ

หนีทีชาํระ (รวมดอกเบียคา้งจ่าย ส่วนเกนิหรือส่วนลดทียงัไมไ่ด้ตดัจาํหน่าย คา่ใช้จ่ายทางการเงินและตน้ทุนการออกตราสาร) 

กบัมลูคา่ยติุธรรมของสินทรัพยห์รือส่วนได้เสียทีโอนให้กบัเจา้หนีได้บนัทึกเป็นรายการกาํไรจากการปรับโครงสร้างหนี 

 

คา่ธรรมเนียมทางกฎหมายและคา่ใช้จา่ยทางตรงอืนทีเกดิจากการโอนหุ้นทุนของกลุ่มกจิการให้แกเ่จ้าหนีได้นาํไปหักจาก

จาํนวนทีบนัทึกในส่วนของเจา้ของ ส่วนคา่ใช้จา่ยทางตรงอืนทงัหมดทีเกดิจากการปรับโครงสร้างหนีได้นาํไปหักจากกาํไร

จากการปรับโครงสร้างหนี หากไม่มกีาํไรจากการปรับโครงสร้างหนีให้บนัทึกเป็นคา่ใชจ้่ายในระหวา่งงวดทีเกดิขึน 

 

เมือการปรับโครงสร้างหนีเกดิจากการเปลียนแปลงเงือนไขในการชาํระหนี กลุ่มกิจการบันทึกผลกระทบทีเกดิขึนนับตงัแต่

วนัทีปรับโครงสร้างหนีจนถึงวนัครบกาํหนดของหนีตามเงือนไขใหม่ อยา่งไรกต็าม ราคาตามบัญชีของหนี ณ ว ันทีปรับ

โครงสร้างหนีจะไมเ่ปลียนแปลงโดยไม่มีการคิดลดใดๆ ทงัสิน  นอกจากว่าราคาตามบัญชีของหนีจะสูงกว่าจาํนวนเงินที

ตอ้งจ่ายในอนาคตตามเ งือนไขใหม่ หากเป็นเช่นนันราคาตามบญัชีของหนีจะปรับลดให้เท่ากบัจาํนวนเงินทีตอ้งจ่ายใน

อนาคต และบนัทึกส่วนของหนีสินทีลดลงเป็นรายการกาํไรจากการปรับโครงสร้างหนีในกาํไรหรือขาดทุน 
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2.15 เงินกู้ยมื 

 

เงินกูยื้มรับรู้เริมแรกด้วยมลูค่ายุติธรรมของสิงตอบแทนทีได้รับหักดว้ยตน้ทุนการจัดทาํรายการทีเกดิขึน เงินกูย้ืมวัดมูลค่า

ในเวลาตอ่มาดว้ยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่ายตามวิธีอตัราดอกเบียทีแทจ้ริง ผลต่างระหว่างเงินทีไดรั้บ (หักด้วยตน้ทุนการจัดทาํ

รายการทีเกดิขึน) เมือเทียบกบัมลูค่าทีจ่ายคืนเพือชาํระหนีนนัจะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนตลอดช่วงเวลาการกูย้ืม 

 

คา่ธรรมเนียมทีจ่ายไปเพือให้ไดเ้งินกูม้าจะรับรู้เป็นตน้ทุนการจดัทาํรายการเงินกูใ้นกรณีทีมีความเป็นไปได้ทีจะใช้วงเงินกู ้

บางส่วนหรือทงัหมด ในกรณีนีคา่ธรรมเนียมจะรอการรับรู้จนกระทงัมีการถอนเงิน หากไม่มีหลักฐานทีมีความเป็นไปได้ที

จะใชว้งเงินบางส่วนหรือทงัหมดคา่ธรรมเนียมจะรับรู้เป็นคา่ใช้จ่ายจ่ายลว่งหนา้สาํหรับการให้บริการสภาพคล่องและจะตดั

จาํหน่ายตามระยะเวลาของวงเงินกูที้เกยีวขอ้ง 

 

เงินกูย้ืมจัดประเภทเป็นหนีสินหมุนเวียนเมือบริษทัไม่มีสิทธิอนัปราศจากเงือนไขให้เ ลือนชําระหนีออกไปอีกเป็นเวลา 

ไม่นอ้ยกวา่ 12 เดือน นับจากวนัสิ นรอบระยะเวลารายงาน 

 

ตน้ทุนการกูย้ืมของเงินกูย้ืมทีกูม้าทัวไปและทีกูม้าโดยเฉพาะทีเกียวขอ้งโดยตรงกบัการได้มา การกอ่สร้างหรือการผลิต

สินทรัพยที์เขา้เงือนไขตอ้งนาํมารวมเป็นส่วนหนึงของราคาทุนของสินทรัพยน์นั โดยสินทรัพยที์เขา้เงือนไขคือ สินทรัพยที์

จาํเป็นตอ้งใช้ระยะเวลานานในการเตรียมสินทรัพยนั์นให้อยูใ่นสภาพพร้อมทีจะใช้ได้ตามประสงคห์รือพร้อมทีจะขาย การรวม

ตน้ทุนการกูยื้มเป็นราคาทุนของสินทรัพยต์้องสิ นสุดลงเมือการดาํเนินการส่วนใหญ่ทีจาํเป็นในการเตรียมสินทรัพยที์เขา้

เงือนไขให้อยูใ่นสภาพพร้อมทีจะใชไ้ดต้ามประสงคห์รือพร้อมทีจะขายได้เสร็จสิ นลง 

 

รายได้จากการลงทุนทีเกดิจากการนาํเงินกูย้ืมทีกูม้าโดยเฉพาะทียงัไม่ได้นาํไปเป็นรายจ่ายของสินทรัพยท์ีเขา้เงือนไขไป

ลงทุนเป็นการชัวคราวกอ่น ตอ้งนาํมาหักจากตน้ทุนการกูย้มืทีสามารถตงัขึนเป็นตน้ทุนของสินทรัพย ์

 

ตน้ทุนการกูย้มือืนๆ ตอ้งถือเป็นคา่ใช้จ่ายในงวดทีเกดิขึน 

 

2.16 ภาษเีงินได้งวดปัจจุบนัและภาษเีงินได้รอการตัดบญัชี  

 

คา่ใชจ้่ายภาษีเงินไดส้าํหรับงวดประกอบดว้ย ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับัญชี ภาษีเงินได้จะรับรู้

ในกาํไรหรือขาดทุน ยกเวน้ส่วนภาษีเงินได้ทีเกยีวขอ้งกบัรายการทีรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน หรือรายการทีรับรู้

โดยตรงไปยงัส่วนของเจ้าของ ในกรณีนี ภาษีเงินได้ตอ้งรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน หรือโดยตรงไปยงัส่วนของ

เจา้ของตามลาํดบั 

 

ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบันคาํนวณจากอัตราภาษีตามกฎหมายภาษีทีมีผลบังคบัใช้อยู ่หรือทีคาดได้คอ่นขา้งแน่ว่าจะมีผล

บังคบัใช้ภายในสิ นรอบระยะเวลาทีรายงานในประเทศทีบริษทัและบริษทัยอ่ย ดาํเนินงานอยูแ่ละเกดิรายได้เพือเสียภาษี 

ผูบ้ริหารจะประเมินสถานะของการยืนแบบแสดงรายการภาษีเป็นงวดๆ ในกรณีทีมีสถานการณ์ทีการนาํกฎหมายภาษี  

ไปปฏิบติัขึนอยูก่บัการตีความ จะตังประมาณการค่าใช้จ่ายภาษีทีเหมาะสมจากจาํนวนทีคาดว่าจะต้องจ่ายชํา ระภาษีแก ่

หน่วยงานจดัเกบ็ 



บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 

29 

 

2 นโยบายการบญัชี (ตอ่) 

 

2.16 ภาษเีงินได้งวดปัจจุบนัและภาษเีงินได้รอการตัดบญัชี (ต่อ) 

 

ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีรับรู้ตามวิธีหนีสิน เมือเกดิผลตา่งชั วคราวระหว่างฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหนีสิน และราคา

ตามบญัชีทีแสดงอยูใ่นงบการเงิน  

 

อยา่งไรกต็ามกลุ่มกจิการจะไมรั่บรู้ภาษีเ งินได้รอการตดับัญชีทีเกดิจากการรับรู้เริมแรกของรายการสินทรัพยห์รือรายการ

หนีสินทีเกิดจา กรายการทีไม่ใช่การรวมธุรก ิจ และ ณ วันทีเกดิรายการ รายการนันไม่มีผลกระทบต่อกาํไรหรือขาดทุน 

ทงัทางบญัชีหรือทางภาษี ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีคาํนวณจากอตัราภาษี (และกฎหมายภาษีอากร) ทีมีผลบังคบัใช้อยู ่หรือ  

ทีคาดได้ค่อนขา้งแน่ว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในสินรอบระยะเวลาทีรายงาน และคาดว่าอัตราภาษีดังกล่าวจะนําไปใช้ 

เมือสินทรัพยภ์าษเีงินไดร้อการตดับญัชีทีเกยีวขอ้งได้ใชป้ระโยชน์ หรือหนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีได้มีการจ่ายชาํระ 

 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะรับรู้หากมีความเป็นไปไดค้อ่นขา้งแน่วา่กลุ่มกจิการจะมีกาํไรทางภาษีเพียงพอทีจะนาํ

จาํนวนผลต่างชั วคราวนันมาใช้ประโยชน ์กลุ่มกจิการได้ตงัภาษีเงินไดร้อการตดับัญชีของผลตา่งชัวคราวของเงินลงทุน 

ในบริษทัยอ่ย เวน้แต่กลุ่มกจิการสามารถควบคุมจงัหวะเวลาของการกลบัรายการผลตา่งชัวคราวและการกลบัรายการผลต่าง

ชัวคราวมีความเป็นไปได้คอ่นขา้งแน่ว่าจะไมเ่กดิขึนภายในระยะเวลาทีคาดการณ์ไดใ้นอนาคต 

 

สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะแสดงหักกลบกนัก็ต่อเมือกิจการมีสิทธิ 

ตามกฎหมายทีจะนาํสินทรัพยภ์าษเีงินไดข้องงวดปัจจุบันมาหักกลบกบัหนีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั และทังสินทรัพย์

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเกยีวขอ้งกบัภาษีเงินได้ทีประเมินโดยหน่วยงานจัดเกบ็ภาษี

หน่วยงานเดียวกนัโดยการเรียกเกบ็เป็นหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีตา่งกนั ซึงตงัใจจะจ่ายหนีสินและสินทรัพย ์

ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิ 

 

2.17 ผลประโยชน์พนักงาน 

 

2.17.1 ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 

 

กลุม่กจิการไดจ้ดัให้มีโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานในหลายรูปแบบ กลุ่มกจิการมีทังโครงการสมทบเงิน

และโครงการผลประโยชน ์

 

2.17.1.1 โครงการสมทบเงิน 

 

สาํหรับโครงการสมทบเงินกลุ่มกจิการจะจ่ายเงินสมทบให้กองทุนในจาํนวนเงินทีคงที บริษทัไมมี่ภาระผูกพัน

ทางกฎหมายหรือภาระผกูพันจากการอนุมานทีจะตอ้งจ่ายเงินเพิ มเมือได้จ่ายเงินสมทบไปแล้ว ถึงแม้

กองทุนไม่มีสินทรัพยเ์พียงพอทีจะจ่ายให้พนกังานทงัหมดสําหรับการให้บริการจากพนักงานทงัในอดีต

และปัจจุบัน กลุ่มกิจการจะจ่ายสมทบให้กบักองทุนสํารองเลียงชีพ ซึงบริหารโดยผู้จัดการกองทุน

ภายนอกตามเกณฑ์และขอ้กาํหนดของ พระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลียงชีพ พ.ศ. 2530 เงินสมทบ 

จะถกูรับรู้เป็นค่าใช้จา่ยผลประโยชนพ์นกังานเมือถึงกาํหนดชาํระ สาํหรับเงินสมทบจ่ายล่วงหน้าจะถูกรับรู้

เป็นสินทรัพยจ์นกวา่จะมีการไดรั้บเงินคืนหรือหักออกเมือครบกาํหนดจ่าย 
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2 นโยบายการบญัชี (ตอ่) 

 

2.17 ผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ) 

 

2.17.1 ผลประโยชน์หลังออกจากงาน (ตอ่) 

 

2.17.1.2 ผลประโยชน์เมือเกษยีณอายุ 

 

สําหรับโครงการผลประโยชน์คือโครงการผลประโยชนเ์มือเกษียณอายุทีไม่ใช่โครงการสมทบเงิน ซึงจะ

กาํหนดจาํนวนเงินผลประโยชนที์พนกังานจะไดรั้บเมือเกษียณอายุ โดยส่วนใหญ่จะขึนอยูก่บัหลายปัจจัย 

เช่น อาย ุจาํนวนปีทีให้บริการ และคา่ตอบแทน 

 

หนีสินสาํหรับโครงการผลประโยชน์เมือเกษียณอายุจะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยมูลคา่ปัจจุบนั

ของภาระผูกพัน ณ วันทีสิ นรอบระยะเวลารายงานหักด้วยมูลค่า ยุติธรรมของสินทรัพ ยโ์ครงการ  

ภาระผูกพันนีคาํนวณโดยนักคณิตศาสตร์ประกนัภัยอิสระ ด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยทีประมาณการไว ้

ซึงมูลค่าปัจจุบันของโครงการผลประโยชน์จะประมาณโดยการคิดลดกระแสเงินสดออกในอนาคต  

โดยใชอ้ตัราผลตอบแทนในตลาดของพันธบัตรรัฐบาล ซึงเป็นสกุลเงินเดียวกบัสกุลเงินทีจะจ่ายภาระผูกพัน 

และวนัครบกาํหนดของพันธบตัรรัฐบาลใกล้เคียงกบัระยะเวลาทีตอ้งชําระภาระผกูพันโครงการผลประโยชน์

เมือเกษียณอาย ุ

 

กาํไรและขาดทุนจากการวดัมลูคา่ใหมที่เกดิขึนจากการปรับปรุงจากประสบการณ์หรือการเปลียนแปลง

ในขอ้สมมติฐานจะตอ้งรับรู้ในส่วนของเจ้าของผา่นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนในงวดทีเกิดขึน (และได้

รวมอยูใ่นกาํไรสะสมในงบแสดงการเปลีนแปลงส่วนของเจา้ของ) 

 

ตน้ทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทันทีในกาํไรหรือขาดทุน 
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2 นโยบายการบญัชี (ตอ่) 

 

2.17 ผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ) 

 

2.17.2 ผลประโยชน์ระยะยาวอืน  

 

กลุม่กจิการมีโครงการผลประโยชนร์ะยะยาวอืนโดยการมอบทองคาํให้แกพ่นกังานทีทาํงานครบทุก 5 ปี แต่สูงสุด

ไมเ่กนิ 7 รอบ 

 

หนีสินสาํหรับโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอืนจะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพัน 

ณ วนัทีสินรอบระยะเวลารายงาน ภาระผกูพนันีคาํนวณโดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัอิสระ ดว้ยวิธีคิดลดแตล่ะหน่วย

ทีประมาณการไว้ ซึงมูลค่าปัจจุบันของโครงการผลประโยชน์จะประมาณโดยการคิดลดกระแสเงินสดออกใน

อนาคต โดยใช้อตัราผลตอบแทนในตลาดของพนัธบตัรรัฐบาล ซึงเป็นสกุลเงินเดียวกบัสกุลเงินทีจะจ่ายภาระผูกพัน 

และวันครบกาํหนดของพันธบตัรรัฐบาลใกล้เคียงกบัระยะเวลาทีตอ้งชาํระภาระผูกพันโครงการผลประโยชน ์

ระยะยาวอืน 

 

กาํไรและขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ทีเกิดขึนจากการปรับปรุงจากประสบการณ์หรือการเปลียนแปลงใน 

ขอ้สมมติฐานจะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนในงวดทีเกดิขึน 

 

ตน้ทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทันทีในกาํไรหรือขาดทุน 

 

2.17.3 โครงการโบนัส 

 

กลุ่มกจิการรับรู้หนีสินและค่าใช้จ่ายสาํหรับโบนสัโดยอา้งอิงจากสูตรการคาํนวณโดยคาํนึงถึงผลการดาํเนินงาน

ของกลุ่มกิจการและผลประเมินการทํางานของพนักงาน กลุ่มกิจการรับรู้ประมาณการผลประโยชน์เมือมี 

ภาระผกูพนัตามกฎหมายหรือตามประเพณีปฏิบติัในอดีตซึงกอ่ให้เกดิภาระผกูพนัจากการอนุมาน 
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2 นโยบายการบญัชี (ตอ่) 

 

2.18 ประมาณการหนีสิน 

 

ประมาณการหนีสินจะรับรู้กต็อ่เมือกลุ่มกจิการมีภาระผกูพันในปัจจุบนัตามกฎหมายหรือตามขอ้ตกลงทีจัดทาํไว ้อนัเป็นผล

สืบเนืองมาจากเหตุการณ์ในอดีต ซึงการชําระภาระผูกพันนันมีความเป็นไปไดค้่อนข้างแน่ว่าจะส่งผลให้กลุ่มกิจการ 

ตอ้งสูญเสียทรัพยากรออกไป และตามประมาณการจาํนวนทีต้องจ่ายได้อยา่งนา่เชือถือ 

 

ในกรณีทีมีภาระผูกพันทีคล้ายคลึงกนัหลายรายการ กลุ่มกจิการกาํหนดความน่าจะเป็นทีกลุ่มกจิการจะสูญเสียทรัพยากร 

เพือจา่ยชาํระภาระผกูพนัเหลา่นนั โดยพิจารณาจากความน่าจะเป็นโดยรวมของภาระผกูพนัทงัประเภท แมว้า่ความเป็นไปได้

คอ่นขา้งแน่ทีกจิการจะสูญเสียทรัพยากรเพือชาํระภาระผกูพันบางรายการทีจัดอยูใ่นประเภทเดียวกนัจะมีระดบัตาํ 

 

กลุ่มกจิการจะวดัมลูค่าของจาํนวนประมาณการหนีสิน โดยใชม้ลูคา่ปัจจุบนัของรายจ่ายทีคาดวา่จะตอ้งนาํมาจ่ายชาํระภาระผูกพัน 

โดยใชอ้ตัรากอ่นภาษีซึงสะทอ้นถึงการประเมินสถานการณ์ตลาดในปัจจุบนัของมลูคา่ของเงินตามเวลาและความเสียงเฉพาะ

ของหนีสินทีกาํลงัพิจารณาอยู ่การเพิ มขนึของประมาณการหนีสินเนืองจากมลูคา่ของเงินตามเวลาจะรับรู้เป็นดอกเบียจา่ย 

 

2.19 การรับรู้รายได้ 

 

รายได้ประกอบด้วยมูลค่ายุติธรรมทีจะได้รับจากการขายสินคา้ซึงเกิดขึนจากกจิกรรมตามปกติของกลุ่มกจิการ รายได ้

จะแสดงด้วยจาํนวนเงินสุทธิจากภาษีขาย การรับคืน เงินคืนและส่วนลด โดยไม่รวมรายการขายภายในกลุ่มกิจการสําหรับ 

งบการเงินรวม รายได้จากการขายสินคา้รับรู้เมือผูซื้อรับโอนความเสียงและผลตอบแทนทีเป็นสาระสําคญัของความเป็น

เจา้ของสินคา้  

 

รายได้คา่บริการจดัการรับรู้เป็นรายไดเ้มอืการให้บริการแล้วเสร็จ 

 

รายได้อืนรับรู้ตามเกณฑด์งัตอ่ไปนี 

 รายไดด้อกเบียรับรู้ตามเกณฑ์อตัราผลตอบแทนทีแท้จริง 

 รายไดเ้งินปันผลรับรู้เมือสิทธิทีจะได้รับเงินปันผลนันเกดิขึน 

 รายไดจ้ากการขายเศษซากรับรู้เมือมีการขายเกดิขึนจริง 

 

2.20 การจ่ายเงินปันผล 

 

เงินปันผลทีจ่ายไปยงัผูถื้อหุ้นของบริษทัจะรับรู้ในดา้นหนีสินในงบการเงินของกลุม่กจิการในรอบระยะเวลาบญัชีซึงทีประชุม

ผูถื้อหุ้นของบริษทัไดอ้นุมติัการจ่ายเงินปันผล  
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2 นโยบายการบญัชี (ตอ่) 

 

2.21 ข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน 

 

ส่วนงานดาํเนินงานไดถู้กรายงานในลกัษณะเดียวกบัรายงานภายในทีนาํเสนอให้ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงาน 

ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานหมายถึงบุคคลทีมีหนา้ทีในการจดัสรรทรัพยากรและประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของส่วนงานดาํเนินงาน ซึงพิจารณาวา่คือคณะกรรมการบริษทัทีทาํการตดัสินใจเชิงกลยุทธ ์

 

2.22 สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน(หรือกลุ่มสินทรัพย์ทีจาํหน่าย)ทีถือไว้เพอืขาย 

 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน(หรือกลุ่มสินทรัพยที์จาํหน่าย)จะถูกจัดประเภทเป็นสินทรัพยที์ถือไวเ้พือขายเมือมูลค่าตามบัญชี 

ทีจะไดรั้บคืนส่วนใหญ่มาจากการขาย และการขายนันตอ้งมีความเป็นไปได้สูงมาก สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน(หรือกลุ่มสินทรัพย์

ทีจาํหน่าย) นนัจะวดัมลูคา่ด้วยจาํนวนทีตาํกวา่ระหวา่งมลูคา่ตามบญัชีกบัมลูค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการขาย 

 

3 การจัดการความเสียง 

 

3.1 การจัดการความเสียงทางการเงิน 

 

ปัจจัยความเสียงทางการเงิน 

 

กจิกรรมของกลุ่มก ิจการยอ่มมีความเสียงทางการเงินทีหลากหลายซึงได้แก ่ความเสียงจากตลาด (รวมถึง ความเ สียง 

ดา้นมลูคา่ยติุธรรมอนัเกดิจากการเปลียนแปลงในอัตราดอกเบีย ความเสียงด้านกระแสเงินสดอนัเกดิจากการเปลียนแปลง

อตัราดอกเบีย และความเสียงด้านราคา) ความเสียงด้านการให้สินเชือ และความเสียงดา้นสภาพคล่อง แผนการจัดการความเสียง

โดยรวมของกลุ่มกจิการจึงมุ่งเนน้ความผนัผวนของตลาดการเงินและแสวงหาวิธีการลดผลกระทบทีทาํให้เสียหายต่อผลการ

ดาํเนินงานทางการเงินของกลุ่มกจิการให้เหลือนอ้ยทีสุดเท่าทีเป็นไปได้ กลุ่มกจิการจึงใช้เครืองมือทางการเงินเพือป้องกนั

ความเสียงทีจะเกดิขึน 

 

การจัดการความเสียงดําเนินงานโดยฝ่ายบริหารเ งินส่วนกลาง เ ป็นไปตามนโยบายทีอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษทั  

ส่วนงานบริหารเงินของกลุ่มกิจการจะชีประเด็น ประเมิน และป้องกนัความเสียงทา งการเงินด้วยการร่วมมือกนัทาํงาน 

อยา่งใกลชิ้ดกบัหน่วยปฏิบติังานตา่ง ๆ ภายในกลุ่มกจิการ  

 

 ความเสียงจากอตัราดอกเบีย 

 

รายไดแ้ละกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานของกลุม่กจิการส่วนใหญ่ไมขึ่นกบัการเปลียนแปลงอัตราดอกเบียในตลาด 

กลุม่กจิการไม่มีสินทรัพยท์ีตอ้งอา้งอิงอัตราดอกเบียอยา่งมีนัยสาํคญั  

 

กลุ่มกิจการได้กูย้ืมเงินเพือใช้ในการดาํเ นินงาน ซึงตอ้งจ่ายอัตราดอกเบียแบบลอยตัว อย่างไรกต็าม กลุ่มกิจการ 

มีแนวทางรองรับเพือลดความเสียงจากอตัราดอกเบียโดยการจดัเตรียมแผนการดาํเนินงานไวล้่วงหน้าเพือทีจะได้มีเวลา

เพียงพอในการจัดหาและพิจารณาแหล่งวงเงินสินเชือต่าง ๆ ทีมีเงือนไขอตัราดอกเบียทีดีและมีความเหมาะสมกบั 

กลุม่กจิการตามสภาวการณ์ในขณะนัน 
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3 การจัดการความเสียง (ตอ่) 

 

3.1 การจัดการความเสียงทางการเงิน (ต่อ) 

 

ปัจจัยความเสียงทางการเงิน (ต่อ) 

 

 ความเสียงด้านการให้สินเชือ 

 

กลุม่กจิการไม่มีการกระจุกตวัอยา่งมนัียสาํคญัของความเสียงทางดา้นสินเชือ กลุ่มกจิการมีนโยบายทีเหมาะสมเพือทาํให้

เชือมนัไดว้า่ไดข้ายสินคา้ให้แกลู่กคา้ทีมีประวติัสินเชืออยูใ่นระดบัทีเหมาะสม  

 

 ความเสียงด้านสภาพคล่อง 

 

จาํนวนเงินสดทีมอียา่งเพียงพอยอ่มแสดงถึงการจดัการความเสียงของสภาพคล่องอยา่งรอบคอบ ความสามารถในการ

หาแหล่งเงินทุนแสดงให้เห็นได้จากการทีมีวงเงินอาํนวยความสะดวกในการกูย้ืมทีได้มีการตกลงไวแ้ล้วอยา่งเพียงพอ 

ส่วนงานบริหารเงินของกลุม่กจิการไดต้งัเป้าหมายวา่จะใช้ความยดืหยุน่ในการระดมเงินทุนและการรักษาวงเงินสินเชือ

ทีตกลงไวใ้ห้เพียงพอ  

 

 ความเสียงจากอตัราแลกเปลียน 

 

กลุ่มกจิการจึงมีความเสียงจากการผนัผวนของอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ เนืองจากกลุ่มกิจการมีการซือ

สินคา้จากตา่งประเทศ กลุม่กจิการจึงได้ทาํสัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพือป้องกนัความเสียงจากการ 

ผนัผวนของอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศตามความเหมาะสมกบัสถานการณ์ในขณะนนั 

 

3.2 การบญัชีสําหรับอนุพนัธ์ทเีป็นเครืองมือทางการเงินและกิจกรรมป้องกันความเสียง 

 

กลุ่มกจิการไดท้าํสัญญาซือขายเงินตราตา่งประเทศล่วงหนา้ เครืองมือดงักล่าวรับรู้ในงบการเงินในวนัเริมแรก 

 

สัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศลว่งหนา้ช่วยป้องกนัความเสียงให้แกก่ลุ่มกจิการจากความเคลือนไหวในอัตราแลกเปลียน

ดว้ยการกาํหนดอตัราทีจะใช้รับรู้สินทรัพยท์ีเป็นสกุลเงินตา่งประเทศทีจะไดรั้บจริง หรือทีจะใช้รับรู้หนีสินทีเป็นสกุลเงิน

ต่างประเทศทีจะตอ้งจ่ายชําระ และวดัมูลค่าของอนุพันธ์ทางการเงินภายหลังจากการรับรู้เมือเริมแรกด้วยมลูค่ายุติธรรม 

รายการกาํไรและรายการขาดทุนจากเครืองมืออนุพันธ์จะนํามาหักกลบลบกนัในการนาํเสนอรายงานทางการเงิน และ 

จะแสดงรวมอยูใ่นบญัชีคา่ใชจ้่ายในการบริหารในกาํไรหรือขาดทุน 

 

รายละเอียดของอนุพนัธ์ทีเป็นเครืองมือทางการเงินทีกลุม่กจิการเป็นคูสั่ญญาไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 31 
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3 การจัดการความเสียง (ตอ่) 

 

3.3 การประมาณมูลค่ายุติธรรม 

 

เครืองมือทางการเงินทีวดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยติุธรรมจาํแนกตามวิธีการประมาณมลูค่า ความแตกต่างของระดับขอ้มลูสามารถ

แสดงไดดั้งนี 

 

 ขอ้มลูระดบัที 1 ได้แก ่ราคาเสนอซือขาย (ไมต่อ้งปรับปรุง) ในตลาดทีมีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพยห์รือหนีสินอยา่ง

เดียวกนั  

 ขอ้มูลระดับที 2 ได้แก ่ขอ้มลูอืนนอกเหนือจากราคาเสนอซือขายซึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดับ 1 ทังทีสามารถสังเกตได้

โดยตรง (ไดแ้ก ่ขอ้มลูราคา) หรือ โดยออ้ม (ได้แก ่ขอ้มูลทีคาํนวณมาจากราคา) สําหรับสินทรัพยน์นัหรือหนีสินนัน  

 ขอ้มลูระดบัที 3 ได้แก ่ขอ้มลูสาํหรับสินทรัพยห์รือหนีสินซึงไม่ได้มาจากขอ้มูลทีสามารถสังเกตได้จากตลาด (ขอ้มลู 

ทีไม่สามารถสังเกตได)้  

 

สินทรัพยท์างการเงินในงบแสดงฐานะการเงินประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนระยะสัน ลูกหนีการคา้

และลูกหนีอืน เงินใหกู้ย้มืระยะสันแกบ่ริษทัยอ่ย และเงินลงทุนในบริษทัย่อย หนีสินทางการเงินในงบแสดงฐานะการเงิน

ประกอบดว้ย เงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงิน เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน เงินกูย้มืระยะสันจากบริษทัยอ่ยและเงินกูย้ืม

ระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  

 

สินทรัพยท์างการเงินอนัไดแ้ก ่เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน และหนีสินทางการเงินอันได้แก ่

เงินกูย้ืมระยะสันจากสถาบันการเงิน เจ้าหนีการคา้และเจ้าหนีอืน มีมูลคา่ยุติธรรมใกล้เคียงกบัราคาตามบัญชีเนืองจาก 

มีระยะเวลาครบกาํหนดทีสัน 

 

ไม่มรีายการโอนระหวา่งระดับ 1 และระดบั 2 ของลาํดบัชันมูลคา่ยติุธรรมในระหวา่งปี 

 

ไม่มกีารเปลียนแปลงวิธีการประมาณมูลคา่ยุติธรรมระหวา่งปี 

 

 



บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 

36 

 

4 ประมาณการทางบัญชีทีสําคัญ ข้อสมมติฐาน และการใช้ดุลยพนิิจ 

 

การประมาณการ ขอ้สมมติฐานและการใช้ดุลยพินิจ ได้มีการประเมินทบทวนอยา่งต่อเนืองและอยูบ่นพืนฐานของประสบการณ์ 

ในอดีตและปัจจยัอืน ๆ ซึงรวมถึงการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคตทีเชือวา่มีเหตุผลในสถานการณ์ขณะนัน 

 

4.1 ประมาณการทางบัญชีทีสําคัญ และข้อสมมติฐาน 

 

กลุ่มกิจการมีการประมาณการทางบัญชี และใช้ข้อสมมติฐานทีเกียวขอ้งกบัเหตุการณ์ในอนาคต ผลของประมาณการ 

ทางบญัชีอาจไมต่รงกบัผลทีเกดิขึนจริง ประมาณทางการบัญชีทีสําคญัและขอ้สมมติฐานทีมีความเสียงอยา่งเป็นสาระสําคญั 

ทีอาจเป็นเหตใุห้เกดิการปรับปรุงยอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหนีสินในรอบระยะเวลาบญัชีหนา้ มีดงันี 

 

1) คา่เผือหนีสงสัยจะสูญ 

 

กลุ่มกจิการได้กาํหนดคา่เผือหนีสงสัยจะสูญเพือให้สะท้อนถึงการดอ้ยค่าของลูกหนีการคา้ซึงเกยีวพันกบัประมาณการ 

ผลขาดทุนอันเป็นผลมาจากการทีลูกคา้ไมมี่ความสามารถในการชาํระหนี คา่เผือหนีสงสัยจะสูญนันเป็นผลมาจาก 

การทีกลุ่มกจิการไดป้ระเมินกระแสเงินสดไหลเขา้ในอนาคต ซึงการประเมินนนัอยูบ่นพืนฐานเกยีวกบัประสบการณ์

ในอดีตของการติดตามทวงถาม ความมีชือเสียง และการผิดนดัชาํระหนีและการพิจารณาแนวโน้มของตลาด 

 

2) คา่เผือมลูคา่สินคา้ลดลง 

 

กลุม่กจิการประมาณคา่เผือการลดลงมลูคา่สินคา้คงเหลือเพือให้สะท้อนถึงมลูค่าสุทธิทีคาดว่าจะได้รับของสินคา้คงเหลือ 

โดยฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการประมาณโดยการวิเคราะห์ความล้าสมยัและเคลือนไหวช้าของสินคา้ สินคา้คงเหลือ

จะถกูตดัจาํหน่ายบญัชีเมือทราบวา่เสือมสภาพและไม่สามารถขายได ้

 

3) อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพยไ์มมี่ตวัตน 

 

ฝ่ายบริหารเป็นผูป้ระมาณการอายุการใช้งานสาํหรับอาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพยไ์ม่มีตัวตนของกลุ่มกจิการ 

โดยฝ่ายบริหารจะมีการทบทวนค่าเสือมราคาเมืออายุการใช้งานมีความแตกต่างไปจากการประมาณการในงวดกอ่น 

หรือมีการตดัจาํหน่ายสินทรัพยท์ีเสือมสภาพหรือไมไ่ดใ้ช้งานโดยการขายหรือเลิกใช้ 

 

4) ประมาณการการดอ้ยค่าของค่าความนิยม 

 

กลุม่กจิการทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมทุกปี ตามทีได้กล่าวในหมายเหตุขอ้ 2.10 มูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนของ

หน่วยสินทรัพยท์ีกอ่ให้เกดิเงินสด พิจารณาจากการคาํนวณมูลค่าจากการใช้ การคาํนวณดังกล่าวอาศัยการประมาณการ 

(หมายเหตุขอ้ 17) 
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4 ประมาณการทางบัญชีทีสําคัญ ข้อสมมติฐาน และการใช้ดุลยพนิิจ (ตอ่) 

 

4.1 ประมาณการทางบัญชีทีสําคัญ และข้อสมมติฐาน (ตอ่) 

 

5) การรับรู้สินทรัพยภ์าษเีงินได้รอการตดับญัชี 

 

สินทรัพยภ์าษเีงินได้รอการตดับญัชีจะรับรู้เมือกลุ่มกจิการคาดการณ์ได้แน่นอนว่าจะมีประโยชน์ทางภาษีในอนาคต 

โดยการประเมินจากโอกาสทีกลุ่มกจิการจะมกีาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอทีจะสามารถใช้ประโยชน์จากภาษีเงินได ้

รอการตัดบญัชี ผู้บริหารของกลุ่มกิจการได้พิจารณาจากจาํนวนกาํไรทางภาษีทีคาดว่าจะเกดิในอนาคตในแต่ละ

ช่วงเวลาเพือประมาณการจาํนวนสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีทีกลุ่มกจิการควรรับรู้ ณ วนัสิ นรอบระยะเวลา

รายงาน 

 

5 การจัดการความเสียงในส่วนของทุน 

 

วตัถุประสงคข์องกลุ่มกจิการในการบริหารทุนของกลุ่มกจิการนันเพือดาํรงไวซึ้งความสามารถในการดาํเนินงานอยา่งต่อเนืองของ

กลุ่มกจิการ เพือสร้างผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ทีมีส่วนได้เสียอืน และเพือดํารงไวซึ้งโครงสร้างของทุน 

ทีเหมาะสมเพือลดตน้ทุนของเงินทุน 

 

ในการดาํรงไวห้รือปรับโครงสร้างทุน กลุ่มกิจการอาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กบัผู้ถือหุ้น การคืนทุนให้แกผู่้ถือหุ้น  

การออกหุ้นใหม ่หรือการขายสินทรัพยเ์พือลดภาระหนีสิน 

 

6 ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

 

ขอ้มลูส่วนงานดาํเนินงานไดร้ายงานให้สอดคลอ้งกบัรายงานภายในของกลุ่มกจิการซึงผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดด้านการดาํเนินงาน

(คณะกรรมการ) ได้รับและสอบทานอย่างสมาํเสมอเพือใช้ในการจัดสรรทรัพยากรให้กบัส่วนงานและเพือประเมินผลการ

ดาํเนินงานของส่วนงาน 

 

การดาํเ นินงานของกลุ่มกิจการเกียวข้องกบัส่วนงานธุรกจิเ ดียวคือการผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กทรงยาวซึงตังอยู่ใน 

ประเทศไทย การขายของบริษทัยอ่ยส่วนใหญ่เป็นการขายภายในประเทศ ส่วนการขายส่งออกตา่งประเทศนันเป็นสัดส่วนทีไม่มี

สาระสาํคญั ดงันัน รายไดจ้ากการขายสินคา้ ตน้ทุนขาย กาํไรขนัตน้ กาํไรสาํหรับปี และสินทรัพยท์งัหมดของส่วนงานแสดงตาม

รูปแบบทีนาํเสนอในงบการเงินนี 
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6 ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน (ตอ่) 

 

ในระหวา่งปีสินสุดวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 กลุ่มกจิการมีรายไดจ้ากลกูคา้รายใหญ่ซึงมีรายการกบักลุ่มกจิการเป็นสัดส่วนเท่ากบั

หรือมากกวา่ร้อยละ 10.0 ของรายไดท้งัหมดของกลุ่มกจิการเป็นจาํนวน 1 ราย (พ.ศ. 2560 : 1 ราย) ซึงรายไดจ้ากการขายให้แกลู่กคา้

มีจาํนวน 2,531 ลา้นบาท (พ.ศ. 2560 : 2,851 ลา้นบาท) ซึงเป็นการขายในประเทศ  

 

   งบการเงินรวม 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 มีนาคม   พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

   พนับาท พนับาท 
     

รายไดจ้ากส่วนงาน     

   ในประเทศ   20,297,660 18,392,869 

   ตา่งประเทศ   1,948,613 1,308,603 

   22,246,273 19,701,472 

 

7 เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

 

ก) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบดว้ย 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

เงินสดในมือ 1 4 - - 

เงินฝากธนาคาร     

   - ประเภทกระแสรายวนั 35,521 42,108 704 1,404 

   - ประเภทออมทรัพย ์ 484,067 888,181 377,434 784,936 

เงินฝากธนาคารระยะสัน - 42 - 42 

 519,589 930,335 378,138 786,382 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 
     

อัตราดอกเบีย     

เงินฝากธนาคาร - ประเภทออมทรัพย ์ 0.05 - 0.50 0.05 - 0.80 0.10 - 0.50 0.10 - 0.80 

เงินฝากธนาคารระยะสัน - 1.00 - 1.00 
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7 เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด (ตอ่) 
 

ข) รายการปรับปรุงอืนทีไม่ใช่เงินสดสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 มีนาคม ประกอบดว้ย 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ขาดทุนจากการลดมูลคา่สินคา้คงเหลือ     

   และมูลคา่สินคา้เสือมสภาพ - 137,773 - - 

(กาํไร)ขาดทุนจากการจาํหน่ายอาคาร     

   และอุปกรณ์ (71) 1,700 (121) (1) 

ขาดทุนจากการด้อยคา่ของอาคาร     

   และอุปกรณ์ - 474,211 - 31 

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายอาคาร     

   และอุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 40 18,171 - 4 

ขาดทุนจากการลดมูลค่าของ     

   สินทรัพยไ์มห่มุนเวียนทีถือไวเ้พือขาย 61,000 - - - 

กาํไรจากการกลบัรายการใบลดหนี (1) (163) - - 

 60,968 631,692 (121) 34 

 

ค) เงินสดรับ (จา่ยคืน) อืนจากกจิกรรมดาํเนินงานสําหรับปีสิ นสุดวนัที 31 มีนาคม ประกอบดว้ย 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน และ 

   สินทรัพยไ์มห่มุนเวียนอืนลดลง 

 

14,350 

 

47,825 

 

10,834 

 

22,659 

หนีสินหมุนเวียนอืน และ 

   หนีสินไมห่มุนเวียนอืนเพิมขึน(ลดลง) 

 

(14,497) 

 

(9,304) 

 

(572) 

 

2,132 

ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นักงานจ่าย (11,627) (10,887) (2,693) (376) 

       (11,774) 27,634 7,569 24,415 

 

ง) การปรับปรุงดว้ยเงินสดทีเกดิจากการกูย้มืสําหรับปีสิ นสุดวนัที 31 มีนาคม ประกอบดว้ย 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ดอกเบียจ่าย (93,653) (104,744) (60,519) (64,773) 



บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 

40 

 

7 เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด (ตอ่) 

 

จ) รายการทีไมเ่กยีวกบัเงินสดในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ มีดงัตอ่ไปนี 

 

เงินลงทุนในหลักทรัพยเ์ผือขายในงบการเงินรวมสําหรับปีสิ นสุดวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 บันทึกด้วยมูลค่ายุติธรรม  

กลุ่มกจิการบันทึกกาํไรทียงัไมเ่กดิขึนจากเงินลงทุนดังกล่าวจาํนวน 0.2 ล้านบาท (พ.ศ. 2560 : 1.1 ล้านบาท) เป็นรายได ้

ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 

 

การจดัประเภทเครืองจกัรพร้อมอะไหล่และวสัดุสิ นเปลืองของเตาถลุง MBF จาํนวน 521 ล้านบาท จากหมวดทีดิน อาคาร

และอุปกรณ์มาเป็นหมวดสินทรัพยไ์มห่มุนเวียนทีถือไวเ้พือขาย ณ วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 

 

เมือวนัที 25 เมษายน พ.ศ. 2560 คณะกรรมการบริษทั T S Global Holdings Pte. Ltd. (“TSGH”) อนุมติัให้หักกลบลบหนี

ระหว่างลูกหนีอืนจาก TSGH จาํนวน 71 ล้านบาท ซึงแสดงเป็นสินทรัพยไ์มห่มุนเวียนอืนในงวดกอ่นและส่วนของ 

เงินกูยื้มระยะยาวจากกจิการทีเกยีวขอ้งกนัทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี (หมายเหตุ 32 จ)) 

 

รายการทีไม่เกยีวขอ้งกบัเงินสดทีเกดิจากการซือและการเพิมขึนของอาคารและอุปกรณ์และสินทรัพยไ์มมี่ตวัตนสาํหรับ 

ปีสิ นสุดวนัที 31 มีนาคม มีดงันี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

เจา้หนีคา่ซืออาคารและอุปกรณ์ และ     

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

บวก  ซือระหวา่งปี 126,105 276,157 3,311 36,881 

หัก  เงินสดจ่ายระหวา่งปี (149,934) (252,058) (14,419) (28,163) 

เจา้หนีคา่ซืออาคารและอุปกรณ์ และ 

   สินทรัพยไ์มมี่ตวัตนยกไป 13,485 37,314 254 11,362 

 

8 เงินลงทนุระยะสัน 

 

ณ วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 เงินลงทุนระยะสันเป็นเงินฝากประจาํไม่เกนิ 12 เดือน มีอตัราดอกเบียร้อยละ 0.50 ต่อปี โดยมีวนั 

ครบกาํหนดวันที 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 โดยกลุ่มกจิการใช้เงินลงทุนระยะสันดงักล่าวเป็นหลกัประกนัหนังสือคาํประกนัธนาคาร

ตามหมายเหตุขอ้ 34.1 



บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 
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9 ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน - สุทธิ 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ลูกหนีการคา้ - กจิการอืน 814,220 731,532 - - 

 - กจิการทีเกยีวขอ้งกนั      

      (หมายเหตุ 32 ข)) 464,272 236,845 42,244 88,382 

หัก  ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ (58,212)   (17,635) - - 

ลูกหนีการคา้ - สุทธิ 1,220,280 950,742 42,244 88,382 

ลูกหนีอืน - กจิการอืน 1,206 1,093 32 2 

 - กจิการทีเกยีวขอ้งกนั     

      (หมายเหต ุ32 ข)) 199 153 37,940 28,540 

ค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหน้า 37,165 11,942 7,052 9,874 

 1,258,850 963,930 87,268 126,798 

 

ลูกหนีการคา้มีกาํหนดระยะเวลาชาํระหนีตามปกติทีกาํหนดไว ้15 วนั ถึง 90 วนั (พ.ศ. 2560 : 15 วนั ถึง 90 วนั) ณ วนัที 31 มีนาคม 

สามารถวิเคราะห์ตามอายหุนีทีคา้งชาํระได้ดังนี 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ยงัไมถึ่งกาํหนดชาํระ 1,134,674 910,432 42,244 88,382 

คา้งเกนิกาํหนดชาํระ     

   ไมเ่กนิ 3 เดือน 49,956 39,489 - - 

   3 - 6 เดือน 75,528 - - - 

   6 - 12 เดือน - - - - 

   เกนิกวา่ 12 เดือน 18,334 18,456 - - 

 1,278,492 968,377 42,244 88,382 

หัก  ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ (58,212) (17,635) - - 

 1,220,280 950,742 42,244 88,382 

 

ในระหว่างปี พ.ศ. 2551 กลุ่มกจิการไดท้าํสัญญา “Receivable Purchase Agreement” เพือทาํการขายลดลูกหนีกบัสถาบันการเงินแห่งหนึง 

ซึงรายการดังกลา่วได้โอนความเสียงและผลตอบแทนเฉพาะจาํนวนทีผูซื้อยอมรับไปยงัผูซื้อแลว้ 
 

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 กลุ่มกจิการได้ขายลดลูกหนีให้กบัสถาบนัการเงินดงักล่าวขา้งตน้เป็น

จาํนวน 9,496 ลา้นบาท และ 7,890 ล้านบาท ตามลาํดบั 
 

ในระหวา่งปีสินสุดวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 บริษทั เอ็น. ที. เอส. สตีลกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ได้ทาํการตดัจาํหน่ายลูกหนีการคา้

บริษทัอืนจาํนวน 4.24 ลา้นบาท ซึงได้มกีารตงัคา่เผือหนีสงสัยจะสูญเตม็มูลคา่แลว้ 



บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 
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10 สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 พันบาท พนับาท พันบาท พนับาท 
     

วตัถุดิบ 786,519 644,340 - - 

งานระหวา่งทาํ 418,460 399,281 - - 

สินคา้สาํเร็จรูป 1,352,467 1,219,927 - - 

อะไหล่ 507,207 541,996 - - 

วสัดุของใชสิ้นเปลือง และอืน ๆ 393,239 315,094 - - 

 3,457,892 3,120,638 - - 

หัก คา่เผือการลดมูลคา่สินคา้คงเหลือ     

    และมูลคา่สินคา้เสือมสภาพ     

    - วตัถุดิบ - (67,241) - - 

    - อะไหล่ (49,997) (56,130) - - 

    - วสัดุของใช้สินเปลืองและอืน ๆ (18,192) (32,582) - - 

 3,389,703 2,964,685 - - 

บวก  สินคา้ระหวา่งทาง 88,253 147,231 - - 

 3,477,956 3,111,916 - - 

 

ตน้ทุนของสินคา้คงเหลือทีรับรู้เป็นคา่ใช้จ่ายและรวมอยูใ่นตน้ทุนขายในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมเป็นจาํนวน 20,762 ล้านบาท 

(พ.ศ. 2560 : 17,628 ลา้นบาท) 

 

ในระหว่างปีสิ นสุดวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 ค่าตดัจําหน่ายลูกกลิ ง ซึงจัดอยูใ่นกลุ่มวัสดุของใช้สิ นเปลืองและอืน ๆ จํานวน  

41 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนขายในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม (พ.ศ. 2560 : 48 ล้านบาท) 

 

ในระหวา่งปีสินสุดวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 กลุ่มกจิการบันทึกกลับรายการคา่เผือการลดลงของมลูค่าสินคา้คงเหลือ และสินคา้

เสือมคุณภาพจาํนวน 88 ล้านบาท ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม เนืองจากมีการจาํหน่ายไปในระหวา่งปี  

 

ในระหว่างสินสุดวนัที  31 มีนาคม พ.ศ. 2560 กลุ่มบริษัทบันทึกกลับรายการค่าเผือการลดมูลคา่สินคา้คงเหลือและมลูค่าสินค้า

เสือมสภาพจาํนวน 21 ล้านบาท และบนัทึกค่าเผือการลดมูลค่าวตัถุดิบจาํนวน 65 ล้านบาท และมูลค่าสินคา้เสือมสภาพจาํนวน  

10 ล้านบาท เป็นส่วนหนึงของตน้ทุนขาย โดยบันทึกค่าเผือการลดมูลค่าอะไหล่และวสัดุสิ นเปลืองของเตาถลุงเต็มจํานวนเป็น

จาํนวน 63 ล้านบาท เป็นส่วนหนึงของค่าใช้จ่ายอืนตามทีผู้บริหารของกลุ่มกจิการได้วางแผนทีจะขายเครืองจักรเตาถลุง MBF 

พร้อมอะไหล่และวัสดุสิ นเปลืองทีเกยีวขอ้งตามทีเปิดเผยในหมายเหตุ 12 และจัดประเภทรายการดังกล่าวใหมไ่ปเป็นสินทรัพย ์

ไม่หมุนเวยีนทีถือไวเ้พือขาย 



บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 
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11 สินทรัพย์หมุนเวยีนอืน 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ภาษมีูลคา่เพิมรอขอคืน 39,380 11,360 - - 

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 25,104 32,099 1,510 2,059 

 64,484 43,459 1,510 2,059 

 

12 สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนทถืีอไว้เพอืขาย 

 

รายละเอียดของสินทรัพยไ์มห่มุนเวียนทีถือไวเ้พือขายมดัีงตอ่ไปนี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 พนับาท พันบาท พนับาท พนับาท 
     

เครืองจักร อะไหล่และวสัดุสิ นเปลือง 460,000 521,000 - - 

 

ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2554 ผูบ้ริหารของกลุ่มกจิการได้ตดัสินใจหยดุการผลิตโครงการเตาถลุง Mini Blast Furnace (“MBF”) ของ 

บริษทั เอน็.ที.เอส. ซึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั เนืองจากวตัถุดิบทีใช้ในการผลิตในเตาถลุง MBF มีราคาสูงกว่าเมือเปรียบเทียบกบั

ราคาเศษเหล็ก อีกทงัราคายงัมีความผนัผวนสูง ทาํให้เกดิผลเสียตอ่การบริหารตน้ทุนของการผลิตเหล็กแท่งผา่นเตาถลุง MBF 

 

ณ วันที 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 ผู้บริหารของกลุ่มกจิการมีแผนการขายเครืองจักร อุปกรณ์เตาถลุง MBF พร้อมอะไหล่และ 

วสัดุสิ นเปลืองทีเกยีวขอ้ง โดยกลุ่มกิจการดาํเนินการตามแผนเพือหาผูซื้อ ซึงคาดวา่การขายจะเสร็จสมบูรณ์ภายใน 1 ปี ดังนัน  

กลุม่กจิการจึงจัดประเภทเครืองจักร อุปกรณ์โครงการเตาถลุง MBF พร้อมอะไหล่และวสัดุสินเปลืองเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 

ทีถือไวเ้พือขาย ซึงมูลคา่ทีคาดวา่จะได้รับคืนสุทธิ ณ วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 เป็นจาํนวน 521 ลา้นบาท 

 

เมือวนัที 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 กลุ่มกจิการไดท้าํสัญญาซือสินทรัพยก์บัผูซื้อรายหนึงสําหรับ เครืองจักร อุปกรณ์เตาถลุง MBF 

พร้อมอะไหลแ่ละวสัดุสิ นเปลืองทีเกยีวขอ้ง  

 

ผูบ้ริหารของกลุ่มกจิการรับรู้ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนทีถือไวเ้พือขายจาํนวน 61 ล้านบาท ซึงเป็นผลจาก 

การเปลียนแปลงของอัตราแลกเปลียน โดยบนัทึกไวเ้ป็นค่าใช้จ่ายอืนในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม ดังนันมูลค่าทีคาดวา่จะได้ 

รับคืนสุทธิ ณ วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 เป็นจาํนวน 460 ล้านบาท 

 

ณ วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 ผูบ้ริหารของกลุ่มกจิการยนืยนัวา่ยงัคงยึดถือในแผนการขายสินทรัพย ์โดยคาดว่าการรือถอนและ

ขนส่งจะใช้ระยะเวลา 12-18 เดือน ดังนนัสินทรัพยเ์หล่านีจึงยงัคงจัดประเภทเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนทีถือไวเ้พือขาย ณ วนัที  

31 มีนาคม พ.ศ. 2561 
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13 เงินลงทนุในบริษทัย่อย 

 

รายละเอียดเกยีวกบัเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยมีดังต่อไปนี 

 

    งบการเงินเฉพาะกิจการ (หน่วย : พนับาท) 

    วธีิราคาทุน วธีิราคาทุน 

  สัดส่วนความเป็นเจ้าของ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 จัดตังขึน พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560  ค่าเผือ ราคาตาม  ค่าเผือ ราคาตาม 

ชือบริษัท ในประเทศ ร้อยละ ร้อยละ ราคาทุน การด้อยค่า บัญชี (สุทธิ) ราคาทุน การด้อยค่า บัญชี (สุทธิ) 
          

บริษทั เหล็กสยาม (2001) จาํกดั ไทย 99.99 99.99 2,554,386 - 2,554,386 2,554,386 - 2,554,386 

บริษทั เหล็กกอ่สร้างสยาม จาํกดั ไทย 99.99 99.99 3,656,874 - 3,656,874 3,656,874 - 3,656,874 

บริษทั เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ไทย 99.76 99.76 9,181,787 (3,380,000) 5,801,787 9,181,787 (3,380,000) 5,801,787 

    15,393,047 (3,380,000) 12,013,047 15,393,047 (3,380,000) 12,013,047 

 

ณ วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 กลุ่มกจิการไดท้าํการประเมนิการดอ้ยคา่ของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและพบวา่มลูคา่ทีคาดวา่จะได้รับไม่ตาํกวา่มูลคา่ตามบญัชี ดงันันจึงไมม่กีารตงัคา่เผือการด้อยคา่เพิมขึน 
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14 เงินลงทนุเผือขาย 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 3,300 2,200 - - 

การเปลียนแปลงมลูค่ายุติธรรมของ     

   เงินลงทุนเผือขาย  200 1,100 - - 

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 3,500 3,300 - - 

 

เงินลงทุนเผือขายเป็นเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทัมหาชนจาํกดั ซึงเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

มูลคา่ยติุธรรมของเงินลงทุนอา้งอิงจากราคาเสนอซือล่าสุด ณ วนัสิ นรอบระยะเวลาบญัชี โดยมูลคา่ยุติธรรมนีถูกจัดอยูใ่นระดับที 1 

ของลาํดบัชนัของมูลคา่ยุติธรรม 

 

15 เงินลงทนุระยะยาวอืน 

 

ณ วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 กลุ่มกจิการไม่ได้บนัทึกเงินลงทุนในบริษทั สยาม สตีล มิลล์ เซอร์วิสเซส จาํกดั  

ซึงถือหุ้นโดยบริษทั เหล็กกอ่สร้างสยาม จาํกดั ในอัตราร้อยละ 24 ของทุนตามวิธีส่วนได้เ สีย เนืองจากกลุ่มกจิการไม่มีอิทธิพล 

อยา่งมีสาระสําคญัในการกาํหนดนโยบายทางการเงิน และการดาํเนินงาน และไม่มีกรรมการทีมีอํานาจลงนามผูกพันในบริษทั 

สยาม สตีล มิลล ์เซอร์วสิเซส จาํกดั กลุม่กจิการได้บันทึกเงินลงทุนดังกล่าวด้วยราคาทุนเป็นเงินลงทุนระยะยาวอืนเป็นจาํนวนเ งิน 

1,241 บาท ในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

 

ณ วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 มลูคา่ยุติธรรมของเงินลงทุนระยะยาวอืนมีจาํนวน 125.52 ล้านบาท (พ.ศ. 2560 : 109.44 ล้านบาท) 

มูลคา่ยติุธรรมของเงินลงทุนระยะยาวอืน ถกูประเมนิโดยใชว้ิธีกระแสเงินสดคิดลดซึงประเมินโดยผูเ้ชียวชาญอิสระ มูลค่ายุติธรรมนี

ถูกจดัอยูใ่นระดับที 3 ของลาํดบัชันของมลูค่ายุติธรรม 

 



บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 

46 

 

16 ทีดนิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธ ิ

 งบการเงนิรวม 

 

 ส่วนปรับปรุง 

ทีดิน อาคารและ เครืองจักรและ อุปกรณ์สํานกังาน  งานระหว่าง  

 ทีดนิ สิงปลูกสร้าง อุปกรณ์ และเครืองตกแต่ง ยานพาหนะ ก่อสร้าง รวม 

 พันบาท พันบาท พนับาท พันบาท พนับาท พนับาท พันบาท 

ณ วันที 1 เมษายน พ.ศ. 2559        

ราคาทุน 714,611 4,492,013 15,038,438 201,464 3,355 43,395 20,493,276 

หัก ค่าเสือมราคาสะสม - (2,668,377) (9,899,497) (163,118) (3,306) - (12,734,298) 

 ค่าเผือการลดลงของมูลค่าของสินทรัพย ์ - (1,124,556) (1,792,825) - - - (2,917,381) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 714,611 699,080 3,346,116 38,346 49 43,395 4,841,597 
        

สําหรับปีสินสุดวันที 31 มีนาคม พ.ศ. 2560        

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 714,611 699,080 3,346,116 38,346 49 43,395 4,841,597 

ซือสินทรัพย ์ 84,083 95 26,961 5,638 75 152,998 269,850 

โอนสินทรัพย ์ - 11,832 105,903 10,603 - (128,338) - 

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

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

 - ค่าเผอืการลดลงของมลูค่าของสินทรัพย ์ - - 71,983 - - - 71,983 

จดัประเภทรายการใหม่ - - - - - (911) (911) 

จดัประเภทเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนทีถือไวเ้พือขาย        

 - ราคาทุน - - (2,395,713) - - - (2,395,713) 

 - ค่าเสือมราคาสะสม - - 538,164 - - - 538,164 

 - ค่าเผือการลดลงของมลูค่าสินทรัพย์ - - 1,336,549 - - - 1,336,549 

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

ค่าเผอืการลดลงของมูลค่าของสินทรัพย์ - (935) (473,153) (123) - - (474,211) 

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 798,694 628,405 2,097,768 40,726 107 67,144 3,632,844 
        
ณ วันที 31 มีนาคม พ.ศ. 2560        

ราคาทุน 798,694 4,500,537 12,480,220 202,911 3,217 67,144 18,052,723 

หัก ค่าเสือมราคาสะสม - (2,746,641) (9,525,006) (162,062) (3,110) - (12,436,819) 

 ค่าเผือการลดลงของมูลค่าของสินทรัพย ์ - (1,125,491) (857,446) (123) - - (1,983,060) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 798,694 628,405 2,097,768 40,726 107 67,144 3,632,844 



บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 
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16 ทีดนิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธ ิ(ต่อ) 

 งบการเงนิรวม 

 

 ส่วนปรับปรุง 

ทีดิน อาคารและ เครืองจักรและ อุปกรณ์สํานกังาน  งานระหว่าง  

 ทีดนิ สิงปลูกสร้าง อุปกรณ์ และเครืองตกแต่ง ยานพาหนะ ก่อสร้าง รวม 

 พันบาท พันบาท พนับาท พันบาท พนับาท พนับาท พันบาท 

ณ วันที 1 เมษายน พ.ศ. 2560        

ราคาทุน 798,694 4,500,537 12,480,220 202,911 3,217 67,144 18,052,723 

หัก ค่าเสือมราคาสะสม - (2,746,641) (9,525,006) (162,062) (3,110) - (12,436,819) 

      ค่าเผือการลดลงของมูลค่าของสินทรัพย ์ - (1,125,491) (857,446) (123) - - (1,983,060) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 798,694 628,405 2,097,768 40,726 107 67,144 3,632,844 
        

สําหรับปีสินสุดวันที 31 มีนาคม พ.ศ. 2561        

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 798,694 628,405 2,097,768 40,726 107 67,144 3,632,844 

ซือสินทรัพย ์ - 54 1,990 4,925 10 116,938 123,917 

โอนสินทรัพย ์ - 181 128,361 33,227 138 (161,907) - 

จาํหน่ายสินทรัพย ์- ราคาทุน - (2,032) (197,834) (37,662) (284) - (237,812) 

 - ค่าเสือมราคาสะสม - 1,109 117,987 37,501 284 - 156,881 

 - ค่าเผอืการลดลงของมลูค่าของสินทรัพย ์ - 935 78,591 116 - - 79,642 

ตดัจาํหน่ายสินทรัพย ์ - ราคาทุน - (180) (6,491) (605) - - (7,276) 

 - ค่าเสือมราคาสะสม - 141 6,491 605 - - 7,237 

ค่าเสือมราคา - (79,148) (366,326) (18,438) (36) - (463,948) 

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 798,694 549,465 1,860,537 60,395 219 22,175 3,291,485 
        

ณ วันที 31 มีนาคม พ.ศ. 2561        

ราคาทุน 798,694 4,498,560 12,406,246 202,796 3,081 22,175 17,931,552 

หัก ค่าเสือมราคาสะสม - (2,824,539) (9,766,854) (142,394) (2,862) - (12,736,649) 

      ค่าเผือการลดลงของมูลค่าของสินทรัพย ์ - (1,124,556) (778,855) (7) - - (1,903,418) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 798,694 549,465 1,860,537 60,395 219 22,175 3,291,485 
 



บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 
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16 ทีดนิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ (ต่อ) 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 อุปกรณ์สํานักงาน งานระหว่าง  

 และเครืองตกแต่ง ก่อสร้าง รวม 

 พนับาท พนับาท พนับาท 

ณ วนัที 1 เมษายน พ.ศ. 2559    

ราคาทุน 78,719 7,495 86,214 

หัก  ค่าเสือมราคาสะสม (71,412) - (71,412) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 7,307 7,495 14,802 

    

สําหรับปีสินสุดวันที 31 มีนาคม พ.ศ. 2560    

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 7,307 7,495 14,802 

ซือสินทรัพย ์ 916 29,664 30,580 

โอนสินทรัพย ์ 8,801 (8,801) - 

จาํหน่ายสินทรัพย ์ - ราคาทุน (4,106) - (4,106) 

 - คา่เสือมราคาสะสม 4,078 - 4,078 

จัดประเภทรายการใหม ่ - (911) (911) 

ค่าเสือมราคา (3,980) - (3,980) 

ค่าเผือการลดลงของมูลคา่ของสินทรัพย ์ (31) - (31) 

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 12,985 27,447 40,432 

    

ณ วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2560    

ราคาทุน 84,330 27,447 111,777 

หัก ค่าเสือมราคาสะสม (71,314) - (71,314) 

    ค่าเผือการลดลงของมูลคา่ของสินทรัพย ์ (31) - (31) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 12,985 27,447 40,432 



บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 
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16 ทีดนิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ (ต่อ) 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 อุปกรณ์สํานักงาน งานระหว่าง  

 และเครืองตกแต่ง ก่อสร้าง รวม 

 พนับาท พนับาท พนับาท 

ณ วนัที 1 เมษายน พ.ศ. 2560    

ราคาทุน 84,330 27,447 111,777 

หัก ค่าเสือมราคาสะสม (71,314) - (71,314) 

     ค่าเผือการลดลงของมูลคา่ของสินทรัพย ์ (31) - (31) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 12,985 27,447 40,432 

    

สําหรับปีสินสุดวันที 31 มีนาคม พ.ศ. 2561    

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 12,985 27,447 40,432 

ซือสินทรัพย ์ 962 1,117 2,079 

โอนสินทรัพย ์ 28,330 (28,330) - 

จาํหน่ายสินทรัพย ์ - ราคาทุน (33,611) - (33,611) 

 - คา่เสือมราคาสะสม 33,536 - 33,536 

ค่าเสือมราคา (9,528) - (9,528) 

ค่าเผือการลดลงของมูลคา่ของสินทรัพย ์ 31 - 31 

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 32,705 234 32,939 

    

ณ วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2561    

ราคาทุน 80,011 234 80,245 

หัก ค่าเสือมราคาสะสม (47,306) - (47,306) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 32,705 234 32,939 

 

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 

 

เมือวนัที 14 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ได้เกดิเหตุเพลิงไหมบ้ริเวณสถานีจ่ายไฟฟ้ายอ่ยของบริษทั เหลก็สยาม (2001) จาํกดั จากเหตุการณ์

ดังกล่าวทาํให้อาคาร เครืองจกัรและอุปกรณ์ซึงตดัค่าเสือมราคาทังจาํนวนแล้วไดรั้บความเสียหายบางส่วน โดยบริษทัอยูร่ะหว่าง

ดาํเนินการเรียกร้องเงินชดเชยความเสียหายจากบริษทัประกนั ในระหว่างปีสิ นสุดวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 บริษทัยอ่ยได้รับเงิน

ชดเชยความเสียหายบางส่วนจากบริษทัประกนัภยัเป็นจาํนวนเงิน 25 ลา้นบาท ซึงบันทึกอยูใ่นรายได้อืนในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 

(หมายเหตุขอ้ 26) 



บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 
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16 ทีดนิ อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ (ตอ่) 

 

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 

 

ตงัแตเ่ดือนสิงหาคม พ.ศ. 2554 ผูบ้ริหารของกลุ่มกจิการได้ตดัสินใจหยดุการผลิตโครงการเตาถลุง Mini Blast Furnace (“MBF”) 

ของบริษทั เอ็น.ที.เอส. ซึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัเป็นการชัวคราว เนืองจากวตัถุดิบทีใช้ในการผลิตในเตาถลุง MBF มีราคาสูงกว่า

เมือเปรียบเทียบกบัราคาเศษเหล็กอีกทงัยงัมคีวามผนัผวนสูง ทาํให้เกดิผลเสียตอ่การบริหารตน้ทุนของการผลิตเหล็กแท่งผา่นเตาถลุง 

MBF ซึงเตาถลุง MBF ยงัคงหยดุการผลิตชวัคราวถึงเดือนกนัยายน พ.ศ. 2560 ค่าเสือมราคาและค่าใช้จ่ายอืน ๆ ของเตาถลุง MBF 

ซึงเกดิขึนในช่วงหยดุการผลิตชัวคราว สําหรับปีสิ นสุดวนัที 31 มีนาคม 2560 มีจาํนวนรวม 10 ลา้นบาท  

 

ณ วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที 36 (ปรับปรุง 2558) เ รือง การด้อยค่าของสินทรัพย ์กลุ่มกิจการ 

ได้ประเมินมลูค่าทีคาดว่าจะได้รับของเตาถลุง MBF โดยใช้วิธีมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยซึ์งเป็นราคาทีเสนอโดยผูเ้สนอซือ 

หักต้นทุนในการขาย ซึงพบว่ามลูค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนนันตาํกว่ามูลค่าตามบัญชี ดังนันกลุ่มกจิการจึงรับรู้ค่าเผือการด้อยค่า 

ของเครืองจกัรเตาถลุง Mini Blast Furnace (“MBF”) เป็นจาํนวน 465 ลา้นบาท ทังนีคา่เผอืการดอ้ยค่าของเตาถลุง MBF จาํนวนรวม

ทงัสิ น 1,336 ลา้นบาท ได้รวมค่าเผือการด้อยค่าซึงถูกรับรู้ในปี พ.ศ. 2556 จาํนวน 871 ล้านบาทแล้ว ดังนนัเตาถลุง MBF มีมลูค่า 

ทีคาดวา่จะไดรั้บคืนสุทธิเท่ากบั 521 ลา้นบาท  

 

ผูบ้ริหารของกลุ่มกิจการวางแผนการขายเครืองจักรเตาถลุง MBF พร้อมอะไหล่และวัสดุสิ นเปลืองทีเกยีวข้องโดยกลุ่มกิจการ 

เริมดาํเนินการตามแผนเพือหาผูซื้อ ซึงคาดวา่การขายจะเสร็จสมบูรณ์ภายใน 1 ปี ดงันัน กลุม่กจิการจึงจัดประเภทเครืองจักรเตาถลุง 

MBF เป็นสินทรัพยไ์มห่มุนเวียนทีถือไวเ้พือขาย ณ วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 

 

กลุม่กจิการได้ตงัค่าเผือการด้อยคา่เครืองจักรและอุปกรณ์ล้าสมยัเป็นจาํนวน 9 ล้านบาท และกลบัรายการค่าเผือการด้อยค่าทีเคย

ปรับลดลงในปี พ.ศ. 2556 จาํนวน 72 ลา้นบาท เนืองจากไดมี้การตดัจาํหน่ายและจาํหน่ายเครืองจักรและอุปกรณ์ดงักลา่วแลว้ 



บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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17 ค่าความนิยม - สุทธิ 

  งบการเงินรวม 

  พนับาท 

ณ วนัที 1 เมษายน พ.ศ. 2559   

ราคาทุน  5,607,769 

หัก  ค่าตดัจาํหนา่ยสะสม (จนถึงวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2551)  (1,491,432) 

หัก  ค่าเผือการดอ้ยค่า  (660,323) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ  3,456,014 

   

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2560   

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ  3,456,014 

การดอ้ยค่า   - 

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ  3,456,014 

   

ณ วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2560   

ราคาทุน  5,607,769 

หัก  ค่าตดัจาํหนา่ยสะสม (จนถึงวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2551)  (1,491,432) 

หัก  ค่าเผือการดอ้ยคา่  (660,323) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ  3,456,014 

   

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2561   

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ  3,456,014 

การดอ้ยค่า  - 

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ  3,456,014 

   

ณ วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2561   

ราคาทุน  5,607,769 

หัก  ค่าตดัจาํหนา่ยสะสม (จนถึงวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2551)  (1,491,432) 

หัก  ค่าเผือการดอ้ยค่า  (660,323) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ  3,456,014 

 

ค่าความนิยมเกดิจากการซือบริษทั เหล็กสยาม (2001) จาํกดั บริษทั เหล็กกอ่สร้างสยาม จาํกดั และบริษทั เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จาํกดั 

(มหาชน) เมือวนัที 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 โดยบริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)  

 

ตงัแตว่นัที 1 เมษายน พ.ศ. 2551 กลุ่มกจิการหยดุตดัจาํหนา่ยค่าความนิยม โดยเปลียนเป็นการประเมินการด้อยคา่ของค่าความนิยมแทน  



บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 

52 

 

17 ค่าความนิยม - สุทธิ (ตอ่) 
 

ณ วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 กลุม่กจิการได้ทาํการประเมินการดอ้ยคา่ของคา่ความนิยมและพบว่ามูลคา่ทีคาดว่าจะ

ไดรั้บไม่ตาํกวา่มูลคา่ตามบญัชี ดงันันไม่มีการดอ้ยคา่ทีจาํเป็นเพิ มขึน 
 

ค่าความนิยมได้ถูกปันส่วนให้แกห่น่วยสินทรัพยที์กอ่ให้เกดิเงินสด (CGUs) ทีถกูกาํหนดตามส่วนงาน (บริษทัยอ่ย) 
 

การปันส่วนของคา่ความนิยมให้แกห่น่วยสินทรัพยที์กอ่ให้เกดิเงินสดสามารถแสดงไดด้ังนี 
 

 งบการเงนิรวม 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 เหลก็สยาม 

(2001) 

เหลก็ก่อสร้าง

สยาม 

 

รวม 

เหลก็สยาม 

(2001) 

เหลก็ก่อสร้าง

สยาม 

 

รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       

การปันส่วนค่าความนิยม 1,685 1,771 3,456 1,685 1,771 3,456 

 

ขอ้สมมติฐานทีใช้ในการคาํนวณมลูคา่จากการใช้แสดงไดดั้งต่อไปนี 

 ค่าความนิยม 
  

กาํไรขนัตน้1 ร้อยละ 3.25 และ ร้อยละ 7.44   

อัตราการเตบิโต2 ร้อยละ 3.5   

อัตราคิดลด3 ร้อยละ 9 
 

1 กาํไรขนัตน้จากงบประมาณ 
2 อัตราการเติบโตถวัเ ฉลียถ่วงนาํหนักของกระแสเ งินสดสําหรับรอบระยะเวลาทีครอบคลุมโดยงบประมาณหรือประมาณการ 

ทางการเงินล่าสุด 
3 อตัราคิดลดกอ่นภาษีทีใช้ในการประมาณการกระแสเงินสด 
 

ขอ้สมมติฐานเหล่านีไดถู้กใช้เพือการวิเคราะห์หน่วยสินทรัพยท์ีกอ่ให้เกดิเงินสด 
 

ฝ่ายบริหารพิจารณากาํไรขนัตน้จากงบประมาณโดยอ้างอิงจากผลประกอบการในอดีตทีผ่านมาประกอบกบัการคาดการณ์ 

การเติบโตของตลาด อัตราการเ ติบโตถวัเฉลียถ่วงนาํหนกัทีใช้สอดคล้องกบัประมาณการทีรวมอยูใ่นรายงานของอุตสาหกรรม  

ซึงอตัราคิดลดตอ้งเป็นอัตรากอ่นหักภาษีทีสะทอ้นถึงความเสียงซึงเป็นลกัษณะเฉพาะทีเกยีวขอ้งกบัส่วนงานนนั ๆ 
 

ขอ้สมมติฐานหลกัทีมีผลต่อความอ่อนไหวของประมาณการกระแสเงินสด คือ อตัราการเติบโตและอตัราคดิลด  
 

หากลดอตัราการเติบโตลงร้อยละ 1.0 หรือเพิ มอตัราคิดลดขึนร้อยละ 1.0 จะทาํให้มลูค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนมีคา่ใกล้เคียงกบัราคา

ตามบญัชีในบางหน่วยสินทรัพยท์ีกอ่ให้เกดิเงินสด 



บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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18 สินทรัพย์ไม่มตัีวตน - สุทธิ 

 งบการเงินรวม 

 โปรแกรม โปรแกรมคอมพวิเตอร์  

 คอมพวิเตอร์ ระหว่างติดตัง รวม 

 พนับาท พนับาท พนับาท 

ณ วนัที 1 เมษายน พ.ศ. 2559    

ราคาทุน 247,963 - 247,963 

หัก  ค่าตดัจาํหนา่ยสะสม (182,836) - (182,836) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 65,127 - 65,127 

    

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2560    

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 65,127 - 65,127 

ซือสินทรัพย ์ 759 5,548 6,307 

โอนสินทรัพย ์ 5,548 (5,548) - 

ตดัจาํหนา่ยสินทรัพย ์ - ราคาทุน (1,321) - (1,321) 

 - คา่เสือมราคาสะสม 1,321 - 1,321 

จัดประเภทรายการใหม ่ 911 - 911 

ค่าตดัจาํหนา่ย (24,322) - (24,322) 

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 48,023 - 48,023 

    

ณ วนัที 31 มนีาคม พ.ศ. 2560    

ราคาทุน 253,860 - 253,860 

หัก  ค่าตดัจาํหนา่ยสะสม (205,837) - (205,837) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 48,023 - 48,023 

    

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2561    

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 48,023 - 48,023 

ซือสินทรัพย ์ 141 2,047 2,188 

โอนสินทรัพย ์ 815 (815) - 

ตดัจาํหนา่ยสินทรัพย ์ - ราคาทุน (729) - (729) 

 - คา่เสือมราคาสะสม 729 - 729 

ค่าตดัจาํหนา่ย (24,619) - (24,619) 

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 24,360 1,232 25,592 

    

ณ วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2561    

ราคาทุน 254,087 1,232 255,319 

หัก  ค่าตดัจาํหนา่ยสะสม (229,727) - (229,727) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 24,360 1,232 25,592 



บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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18 สินทรัพย์ไม่มตัีวตน - สุทธิ (ตอ่) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 โปรแกรม โปรแกรมคอมพวิเตอร์  

 คอมพวิเตอร์ ระหว่างติดตัง รวม 

 พนับาท พนับาท พนับาท 

ณ วนัที 1 เมษายน พ.ศ. 2559    

ราคาทุน 238,641 - 238,641 

หัก  ค่าตดัจาํหนา่ยสะสม (174,721) - (174,721) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 63,920 - 63,920 

    

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2560    

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 63,920 - 63,920 

ซือสินทรัพย ์ 753 5,548 6,301 

โอนสินทรัพย ์ 5,548 (5,548) - 

จัดประเภทใหม่ 911 - 911 

ค่าตดัจาํหนา่ย (23,887) - (23,887) 

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 47,245 - 47,245 

    

ณ วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2560    

ราคาทุน 245,853 - 245,853 

หัก  ค่าตดัจาํหนา่ยสะสม (198,608) - (198,608) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 47,245 - 47,245 

    

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2561    

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 47,245 - 47,245 

ซือสินทรัพย ์ - 1,232 1,232 

ค่าตดัจาํหนา่ย (24,264) - (24,264) 

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 22,981 1,232 24,213 

    

ณ วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2561    

ราคาทุน 245,853 1,232 247,085 

หัก  ค่าตดัจาํหนา่ยสะสม (222,872) - (222,872) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 22,981 1,232 24,213 



บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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19 สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ 

 

สินทรัพยภ์าษเีงินได้รอการตดับญัชี - สุทธิ ณ วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 ประกอบดว้ยรายละเอียดดงันี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี     

   - สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี     

        ทีจะใช้ประโยชนภ์ายใน 12 เดือน 3,468 4,616 935 895 

   - สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี     

        ทีจะใช้ประโยชนเ์กนิกวา่ 12 เดือน 34,580 33,489 11,590 11,286 

 38,048 38,105 12,525 12,181 
     

หนีสินภาษีเงินได้รอการตัดบญัชี     

   - หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี     

        ทีจะใช้ประโยชนภ์ายใน 12 เดือน (473) (302) - - 

   - หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี     

        ทีจะใช้ประโยชนเ์กนิกวา่ 12 เดือน (600) (560) - - 

 (1,073) (862) - - 
     

สินทรัพยภ์าษเีงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 36,975 37,243 12,525 12,181 

 

รายการเคลือนไหวของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ สําหรับปีสิ นสุดวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 ประกอบด้วย

รายละเอียดดงันี 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ยอดคงเหลือ ณ วนัตน้ปี 37,243 31,937 12,181 10,553 

เพิมในกาํไรหรือขาดทุน 1,284 5,138 1,227 1,784 

เพิม(ลด)ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน (1,552) 168 (883) (156) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัปลายปี 36,975 37,243 12,525 12,181 

 



บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 
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19 สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ (ตอ่) 

 

รายการเคลือนไหวของสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับัญชี - สุทธิ สําหรับปีสิ นสุดวันที 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 

ประกอบดว้ยรายละเอียดดังนี (ตอ่) 

 

 งบการเงินรวม 

  เพิม(ลด)ใน เพิม(ลด)ใน  

 1 เมษายน กําไรหรือ กําไรขาดทุน 31 มีนาคม 

 พ.ศ. 2560 ขาดทุน เบ็ดเสร็จอืน พ.ศ. 2561 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี     

ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ 736 - - 736 

ค่าเผือการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ     

   และมลูค่าสินคา้เสือมสภาพ 2,235 (1,328) - 907 

ค่าเผือการดอ้ยคา่อาคาร เครืองจกัร อุปกรณ์ 215 (215) - - 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 34,919 2,998 (1,512) 36,405 

 38,105 1,455 (1,512) 38,048 
     

หนีสินภาษีเงินได้รอการตัดบญัชี     

เงินลงทุนเผือขาย (560) - (40) (600) 

สินทรัพยอ์นุพันธ์ทางการเงิน (302) (171) - (473) 

 (862) (171) (40) (1,073) 
     

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ 37,243 1,284 (1,552) 36,975 

 

 



บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 
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19 สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ (ตอ่) 

 

รายการเคลือนไหวของสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับัญชี - สุทธิ สําหรับปีสิ นสุดวันที 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 

ประกอบดว้ยรายละเอียดดังนี (ตอ่) 

 

 งบการเงินรวม 

  เพิม(ลด)ใน เพิม(ลด)ใน  

 1 เมษายน กําไรหรือ กําไรขาดทุน 31 มีนาคม 

 พ.ศ. 2559 ขาดทุน เบ็ดเสร็จอืน พ.ศ. 2560 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี     

ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ 736 - - 736 

ค่าเผือการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ     

   และมลูค่าสินคา้เสือมสภาพ 1,744 491 - 2,235 

ค่าเผือการดอ้ยคา่อาคาร เครืองจกัร อุปกรณ์ - 215 - 215 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 32,399 2,132 388 34,919 

 34,879 2,838 388 38,105 
     

หนีสินภาษีเงินได้รอการตัดบญัชี     

เงินลงทุนเผือขาย (340) - (220) (560) 

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

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

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ 31,937 5,138 168 37,243 

 

ณ วันที 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับัญชีสําหรับรายการขาดทุนทางภาษีทียงัไม่ได้ใช้ยกไปจะรับรู้ 

ไม่เกนิจาํนวนทีเป็นไปไดค้อ่นขา้งแนว่า่จะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอทีจะใช้ประโยชน์ทางภาษีนัน กลุ่มกจิการไม่ได้รับรู้

สินทรัพยภ์าษีเงินไดจ้าํนวน 1,115 ลา้นบาท (พ.ศ. 2560 : 1,127 ล้านบาท) ทีเกดิจากรายการขาดทุนจาํนวน 5,576 ล้านบาท (พ.ศ. 2560 : 

5,635 ลา้นบาท) ทีสามารถยกไปเพือหักกลบกบักาํไรทางภาษีในอนาคต โดยรายการขาดทุนดังกล่าว จะหมดอายุในเดือนมีนาคม 

พ.ศ. 2562 ถึง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565 



บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 
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19 สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ (ตอ่) 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  เพิม(ลด)ใน เพิม(ลด)ใน  

 1 เมษายน กําไรหรือ กําไรขาดทุน 31 มีนาคม 

 พ.ศ. 2560 ขาดทุน เบ็ดเสร็จอืน พ.ศ. 2561 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี     

ค่าเผือการดอ้ยคา่อาคาร เครืองจกัร อุปกรณ์ 6 (6) - - 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 12,175 1,233 (883) 12,525 

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ 12,181 1,227 (883) 12,525 

     

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  เพิม(ลด)ใน เพิม(ลด)ใน  

 1 เมษายน กําไรหรือ กําไรขาดทุน 31 มีนาคม 

 พ.ศ. 2559 ขาดทุน เบ็ดเสร็จอืน พ.ศ. 2560 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี     

ค่าเผือการดอ้ยคา่อาคาร เครืองจกัร อุปกรณ์ - 6 - 6 

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

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

หนีสินภาษีเงินได้รอการตัดบญัชี     

สินทรัพยอ์นุพันธ์ทางการเงิน (301) 301 - - 
     

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ 10,553 1,784 (156) 12,181 

 

ณ วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอตดับัญชีสาํหรับรายการขาดทุนทางภาษีทียงัไมไ่ด้ใช้ยกไปจะรับรู้ไมเ่กนิ

จาํนวนทีเป็นไปไดค้อ่นขา้งแนว่า่จะมกีาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอทีจะใช้ประโยชนท์างภาษีนนั บริษทัไมไ่ดรั้บรู้สินทรัพยภ์าษีเงินได้

จาํนวน 50 ล้านบาท (พ.ศ. 2560 : 59 ลา้นบาท) ทีเกดิจากรายการขาดทุนจาํนวน 250 ลา้นบาท (พ.ศ. 2560 : 296 ลา้นบาท) ทีสามารถยกไป

เพือหักกลบกบักาํไรทางภาษีในอนาคต โดยรายการขาดทุนดงักลา่ว จะหมดอายใุนเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 



บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 
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20 สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอนื 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ภาษเีงินได้รอขอคืน 66,644 88,409 37,795 32,064 

ลูกหนีระยะยาว TS Global Holdings Pte. Ltd.     

   (หมายเหตุขอ้ 32 ข)) - 71,220 - 71,220 

อืน ๆ 11,830 8,220 4,916 3,827 

 78,474 167,849 42,711 107,111 

 

21 เงินกู้ยมืระยะสันจากสถาบนัการเงิน  

 

การเปลียนแปลงของเงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงินสําหรับปีสิ นสุดวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 ประกอบด้วย

รายละเอียดดงันี  

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ยอดคงเหลือ ณ วนัตน้ปี 2,194,928 2,044,148 150,000 - 

กูเ้พิมระหวา่งปี 200,000 350,780 200,000 350,000 

ชาํระคืนระหวา่งปี (620,587) (200,000) (350,000) (200,000) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัปลายปี 1,774,341 2,194,928 - 150,000 

 

เงินกู้ยมืระยะสันจากสถาบนัการเงิน - บริษทั 

 

ณ วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 เงินกูย้ืมระยะสันจากสถาบันการเงินของบริษทัจาํนวนทงัสิน 150 ล้านบาท มีอตัราดอกเบียร้อยละ 

2.66 ตอ่ปี และมีกาํหนดชาํระคนืในวนัที 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 

 

เงินกู้ยมืระยะสันจากสถาบนัการเงิน - บริษทัย่อย 

 

ณ วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 เงินกูย้ืมระยะสันจากสถาบันการเงินของบริษทัยอ่ยจาํนวนทังสิน 1,774 ล้านบาท (พ.ศ. 2560 :  

2,045 ลา้นบาท) มีอตัราดอกเบียร้อยละ BIBOR+2 ตอ่ปี (พ.ศ. 2560 : อัตราดอกเบียร้อยละ BIBOR+2 ต่อปี) และมีกาํหนดชําระคืน  

ระหวา่งวนัที 2 เมษายน พ.ศ. 2561 ถึงวนัที 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561 (พ.ศ. 2560 : วนัที 3 เมษายน พ.ศ. 2560 ถึงวนัที 28 มิถุนายน 

พ.ศ. 2560) 



บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 
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22 เจ้าหนกีารค้าและเจ้าหนีอนื 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

เจา้หนีการคา้ - กจิการอืน 778,632 687,857 - - 

 - กจิการทีเกยีวขอ้งกนั     

        (หมายเหตุขอ้ 32 ข)) 2,943 2,493 - - 

เจา้หนีอืน - กจิการอืน 18,191 41,188 4,960 15,236 

 - กจิการทีเกยีวขอ้งกนั     

        (หมายเหตุขอ้ 32 ข)) 32,536 28,009 35,228 31,202 

เงินรับล่วงหนา้จากลกูคา้ 68,203 50,452 - - 

ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย - บริษทัอืน 471,882 558,377 63,330 91,845 

 1,372,387 1,368,376 103,518 138,283 

 

23 ส่วนของหนสิีนระยะยาวทถึีงกําหนดชําระภายในหนงึปี 

 

ส่วนของหนีสินระยะยาวทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี ณ วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 ประกอบด้วย 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - - - - 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากกจิการทีเกยีวขอ้งกนั     

   (ดหูมายเหตุขอ้ 32 จ)) - 270,596 - 270,596 

รวม - 270,596 - 270,596 



บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 
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23 ส่วนของหนีสินระยะยาวทถึีงกําหนดชําระภายในหนงึปี (ตอ่) 

 

การเปลียนแปลงของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 ประกอบด้วย

รายละเอียดดังนี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ยอดคงเหลือ ณ วนัตน้ปี  - 200,000 - 200,000 

เงินกูย้ืมจ่ายคืนระหวา่งปี - (200,000) - (200,000) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัปลายปี  - - - - 

 

24 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

งบแสดงฐานะการเงิน:     

ผลประโยชน์เมือเกษียณอาย ุ 186,158 180,244 55,648 54,985 

ผลประโยชน์ระยะยาวอืน 19,415 11,175 2,299 1,416 

หนีสินในงบแสดงฐานะการเงิน 205,573 191,419 57,947 56,401 
     

(กาํไร)ขาดทุนทีรวมอยูใ่นกาํไรจากการ     

   ดาํเนินงาน:     

ผลประโยชน์เมือเกษียณอายุ 23,589 23,425 7,296 6,847 

ผลประโยชน์ระยะยาวอืน 11,431 3,066 1,361 406 

 35,020 26,491 8,657 7,253 
     

การวดัมลูคา่ใหมท่ีรับรู้ใน     

   (กาํไร)ขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน (9,239) 4,547 (4,417) (780) 

 

ภาระผกูพันผลประโยชน์พนักงานเป็นโครงการเกษียณอายุ ตามอัตราเงินเดือนเดือนสุดท้ายซึงให้ผลประโยชน์แกพ่นักงาน 

ในรูปการประกนัระดับเงินเกษียณอายทีุจะไดรั้บ โดยผลประโยชนที์ให้จะขึนอยูก่บัระยะเวลาการทาํงานและเงินเดือนในปีสุดท้าย

ของพนกังานกอ่นทีจะเกษียณอาย ุ
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24 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน (ตอ่) 

 

รายการเคลือนไหวของภาระผกูพันผลประโยชนพ์นกังานในระหว่างปีสิ นสุดวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 มีดงันี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ยอดคงเหลือ ณ วนัตน้ปี 191,419 171,269 56,401 50,304 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 22,180 22,275 6,415 6,077 

ตน้ทุนบริการอดีต 7,481 - 823 - 

ตน้ทุนดอกเบีย 5,359 4,216 1,419 1,176 

การวดัมลูคา่ใหม ่     

   (กาํไร)ขาดทุนทีเกดิจากการเปลียนแปลง     

      ดา้นประชากรศาสตร์ 3,298 3,742 13 (734) 

   (กาํไร)ขาดทุนทีเกดิจากการเปลียนแปลง     

      ขอ้สมมติทางการเงิน (8,185) 12,376 (1,599) 2,849 

   กาํไรทีเกดิจากประสบการณ์ (4,352) (11,572) (2,832) (2,895) 

จ่ายผลประโยชน์พนักงานระหวา่งปี (11,627) (10,887) (2,693) (376) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัปลายปี 205,573 191,419 57,947 56,401 

 

ขอ้สมมติฐานหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัทีใชเ้ป็นดงันี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 
     

อัตราคิดลด 2.72 ถึง 2.99 2.30 ถึง 2.54 2.72 2.38 

อัตราการเพิ มขนึของเงินเดือน 5.00 4.95 5.00 4.95 

อัตราการหมนุเวียนพนักงาน 0.00 ถึง 22.00 0.00 ถึง 23.00 0.00 ถึง 22.00 0.00 ถึง 23.00 
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24 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน (ตอ่) 

 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกนัภัย ณ วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 

และ พ.ศ. 2560 เป็นดังนี 

 งบการเงินรวม 

 การเปลยีนแปลง เพิมขึน(ลดลง)ในภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 

 ในข้อสมมติ การเพมิของข้อสมมต ิ การลดลงของข้อสมมติ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 ร้อยละ ร้อยละ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
       

อัตราคิดลด 1.00 1.00 (20,776) (19,729) 24,278 22,939 

อัตราการเพิ มขนึของเงินเดือน 1.00 1.00 22,248 21,817 (19,382) (18,975) 

อัตราการหมนุเวียนพนักงาน 1.00 1.00 (22,028) (20,989) 10,234 9,823 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 การเปลยีนแปลง เพิมขึน(ลดลง)ในภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 

 ในข้อสมมติ การเพมิของข้อสมมต ิ การลดลงของข้อสมมติ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 ร้อยละ ร้อยละ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
       

อัตราคิดลด 1.00 1.00 (5,341) (5,265) 6,188 6,116 

อัตราการเพิ มขนึของเงินเดือน 1.00 1.00 5,885 5,871 (5,182) (5,161) 

อัตราการหมนุเวียนพนักงาน 1.00 1.00 (5,691) (5,586) 1,890 1,899 

 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวขา้งตน้นีอ้างอิงจากการเปลียนแปลงขอ้สมมติใดขอ้สมมติหนึง ขณะทีให้ขอ้สมมติอืนคงที ในทางปฏิบัติ

สถานการณ์ดังกล่าวยากทีจะเกดิขึน และการเปลียนแปลงในขอ้สมมติบางเรืองอาจมีความสัมพันธ์กนั ในการคาํนวณการวิเคราะห์

ความอ่อนไหวของภาระผกูพนัผลประโยชน์ทีกาํหนดไวท้ีมีต่อการเปลียนแปลงในขอ้สมมติหลักได้ใช้วิธีเดียวกนักบัผลประโยชน์

เมือเกษียณอาย ุณ วนัสินรอบระยะเวลารายงาน 

 

วิธีการและประเภทของขอ้สมมติฐานทีใช้ในการจัดทาํการวิเคราะห์ความออ่นไหวไมไ่ดเ้ปลียนแปลงจากปีกอ่น 

 

ระยะเวลาถวัเฉลียถ่วงนาํหนกัของภาระผูกพันผลประโยชนพ์นกังาน คือ 10.52 ปี ถึง 12.81 ปี (พ.ศ. 2560 : 11.03 ปี ถึง 13.38 ปี) 
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25  สํารองตามกฎหมาย 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ณ วนัที 1 เมษายน 363,691 337,305 363,691 337,305 

จดัสรรระหวา่งปี 2,180 26,386 2,180 26,386 

ณ วนัที 31 มีนาคม 365,871 363,691 365,871 363,691 

 

ตามพระราชบญัญัติบริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัตอ้งสาํรองตามกฎหมายอยา่งน้อยร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิหลังจากหัก

ส่วนของขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่สํารองนีจะมีมลูค่าไมน่้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารองนีไมส่ามารถนาํไป

จ่ายเงินปันผลได้ 

 

26 รายได้อืน 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

กาํไรจากอตัราแลกเปลียน - สุทธิ 3,091 15,685 - 2,146 

เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย - - - 539,499 

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะยาวอืน 14,400 - - - 

รายไดด้อกเบีย 3,103 4,151 86,566 58,498 

เงินชดเชยความเสียหายจากบริษทัประกนัภัย 25,000 6,683 - - 

อืน ๆ 15,392 26,664 2,203 6,264 

 60,986 53,183 88,769 606,407 
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27 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

การเปลียนแปลงในสินคา้สําเร็จรูปและ     

   งานระหวา่งทาํ (151,719) (966,610) - - 

ค่าวตัถุดิบและวสัดุสินเปลืองใชไ้ป 14,616,813 13,394,975 - - 

ค่าวสัดุและของใช้สิ นเปลืองใช้ไป 935,581 571,522 - - 

ค่าเชือเพลิง 656,091 619,254 - - 

ค่าเสือมราคา ค่าตดัจาํหน่ายและค่าตดัจาํหน่ายลกูกลิง 529,810 533,949 33,793 27,867 

ค่าใชจ้่ายผลประโยชนพ์นกังาน 938,706 926,224 267,441 265,832 

ค่าสาธารณูปโภค 2,445,480 1,963,338 1,025 1,020 

ค่าซ่อมแซมและบาํรุงรักษา 711,085 609,492 310 238 

ค่าจา้งแรงงานภายนอก 206,741 197,876 - - 

ค่าขนส่งและคา่ใช้จา่ยในการขาย 189,838 230,943 - - 

ค่าธรรมเนียมธนาคาร 60,415 49,882 66 86 

ค่าเช่า 47,405 44,835 29,434 27,702 

หนีสงสัยจะสูญ 40,577 - - - 

ขาดทุนจากการลดมูลคา่สินคา้คงเหลือ      

   และมูลคา่สินคา้เสือมสภาพ  - 117,352 - - 

ขาดทุนจากการดอ้ยคา่เครืองจกัรและอุปกรณล์า้สมยั - 474,211 - 31 

 

28 ค่าใช้จ่ายอืน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ขาดทุนจากการลดลงของมลูคา่สินคา้คงเหลือ - 62,886 - - 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเครืองจกัรและอุปกรณ์ - 474,211 - 31 

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลียน - สุทธิ - - 4 - 

 - 537,097 4 31 
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29 ภาษเีงินได้  

 

ค่าใชจ้่าย(รายได)้ภาษีเงินได ้สาํหรับปีสิ นสุดวนัที 31 มีนาคม ประกอบดว้ย 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ภาษเีงินไดง้วดปัจจุบนั:      

ภาษเีงินไดง้วดปัจจุบนัสาํหรับกาํไรทางภาษี     

   สาํหรับปี 132,219 132,092 - - 

รวมภาษีเงินได้งวดปัจจุบัน 132,219 132,092 - - 
     

เพิ มในสินทรัพยภ์าษเีงินได้     

   รอการตดับญัชี (หมายเหตุ 19)  (1,455) (2,838) (1,227) (1,483) 

เพิ ม(ลด)ในหนีสินภาษีเงินได้     

   รอการตดับญัชี (หมายเหตุ 19)  171 (2,300) - (301) 

รวมภาษีเงินได้รอการตัดบญัชี (1,284) (5,138) (1,227) (1,784) 
     

 130,935 126,954 (1,227) (1,784) 

ตดัจาํหนา่ยรายการภาษเีงินได้รอขอคืน     

   ของปีกอ่นๆ - 99,981 - 17,138 

รวมค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้ 130,935 226,935 (1,227) 15,354 
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29 ภาษเีงินได้ (ตอ่) 

 

ภาษเีงินได้สาํหรับกาํไรกอ่นหักภาษีของกลุ่มกจิการมียอดจาํนวนเงินทีแตกตา่งจากการคาํนวณกาํไรทางบญัชีคูณกบัภาษีของประเทศ

ทีบริษทัใหญ่ตงัอยู ่โดยมีรายละเอียดดังนี:  

 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 พนับาท พนับาท 
   

กาํไรกอ่นภาษีเงินได ้ 585,289 440,685 

ภาษีเงินไดใ้นอัตราร้อยละ 20 (พ.ศ. 2560 : ร้อยละ 20) 117,058 88,137 

ผลกระทบ:   

   - รายได้ทีไม่ตอ้งเสียภาษจีากกจิการทีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน - 91,203 

   - ผลแตกตา่งชวัคราวและขาดทุนทางภาษีทียงัไมไ่ดใ้ช้ทีไม่ไดบ้นัทึกเป็น   

         สินทรัพยภ์าษเีงินไดร้อการตัดบญัชีและการตัดรายการระหวา่งกนั 18,992 93,823 

   - รายได้ทีไม่ตอ้งเสียภาษี (เงินปันผล) - (107,900) 

   - คา่ใชจ้่ายทีไมส่ามารถหักภาษี 6,675 10,415 

   - คา่ใชจ้่ายทีสามารถหักภาษีได ้2 เท่า (2,597) (1,502) 

   - การใชป้ระโยชน์จากผลขาดทุนทางภาษีสะสมทีไมไ่ด้บันทึกเป็นสินทรัพย ์   

         ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (9,193) (47,222) 

ภาษเีงินได้ 130,935 126,954 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 พนับาท พนับาท 
   

กาํไรกอ่นภาษีเงินได ้ 42,375 543,078 

ภาษเีงินไดใ้นอัตราร้อยละ 20 (พ.ศ. 2560 : ร้อยละ 20) 8,475 108,616 

   - รายได้ทีไม่ตอ้งเสียภาษ ี(เงินปันผล) - (107,900) 

   - ค่าใชจ้่ายทีไมส่ามารถหักภาษี 657 1,661 

   - ค่าใชจ้่ายทีสามารถหักภาษไีด ้2 เท่า (1,166) (354) 

   - การใชป้ระโยชน์จากผลขาดทุนทางภาษีสะสมทีไมไ่ดบ้ ันทึกเป็นสินทรัพย ์   

         ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (9,193) (3,807) 

ภาษเีงินได้ (1,227) (1,784) 
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29 ภาษเีงินได้ (ตอ่) 

 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 อัตราภาษี อัตราภาษี 

 ร้อยละ ร้อยละ 
   

อัตราภาษีทีแทจ้ริง (3) 3 

 

ภาษเีงินได้ทีลด/(เพิม)ทีเกยีวขอ้งกบัองคป์ระกอบในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนมีดงันี 

 

 งบการเงนิรวม 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

  ภาษี   ภาษี  

 ก่อนภาษี ลด/(เพมิ) หลงัภาษี ก่อนภาษี ลด/(เพิม) หลงัภาษี 

 พนับาท พันบาท พนับาท พันบาท พันบาท พนับาท 
      

การวดัมลูค่าใหม่ของผลประโยชน์       

   เมือเกษียณอายุ 9,239 (1,512) 7,727 (4,546) 388 (4,158) 

การเปลียนแปลงในมลูค่าของ       

   เงินลงทุนเผอืขาย 200 (40) 160 1,100 (220) 880 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอนื 9,439 (1,552) 7,887 (3,446) 168 (3,278) 
       

ภาษีเงินไดง้วดปัจจุบนั  -   -  

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี       

   (หมายเหตุขอ้ 19)  (1,552)   168  

  (1,552)   168  

 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

  ภาษี   ภาษี  

 ก่อนภาษี ลด/(เพมิ) หลงัภาษี ก่อนภาษี ลด/(เพิม) หลงัภาษี 

 พันบาท พนับาท พันบาท พนับาท พันบาท พนับาท 
      

การวดัมลูค่าใหม่ของผลประโยชน์       

   เมือเกษียณอายุ 4,417 (883) 3,534 780 (156) 624 

กําไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน 4,417 (883) 3,534 780 (156) 624 
       

ภาษีเงินไดง้วดปัจจุบนั  -   -  

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี        

   (หมายเหตุขอ้ 19)  (883)   (156)  

  (883)   (156)  
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30 กําไรต่อหุ้น 
 

กาํไรตอ่หุ้นขนัพืนฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรสําหรับปีทีเป็นของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัใหญ่ดว้ยจาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลีย 

ถ่วงนาํหนกัทีออกในระหวา่งปี 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
     

สําหรับปีสินสุดวันที 31 มีนาคม     

กาํไรสุทธิทีเป็นของผูถื้อหุ้นสามญัของ     

   บริษทัใหญ่ (พันบาท) 454,561 214,477 43,602 527,724 

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลียถ่วงนาํหนัก (หุ้น) 8,421,540,848 8,421,540,848 8,421,540,848 8,421,540,848 

กาํไรตอ่หุ้นขนัพืนฐาน (บาทตอ่หุ้น) 0.05 0.03 0.01 0.06 

 

31 เครืองมอืทางการเงิน 
 

31.1 สินทรัพย์และหนีสินทางการเงินทเีป็นเงินตราต่างประเทศ 
 

ณ วนัที 31 มีนาคม กลุ่มกจิการมีสินทรัพยแ์ละหนีสินทางการเงินทีเป็นเงินตราต่างประเทศ ดังนี 
 

 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 จาํนวนเงิน  จาํนวนเงิน  

 สินทรัพย์ หนสิีน อตัราแลกเปลยีน สินทรัพย์ หนสิีน อตัราแลกเปลยีน 

 ทางการเงิน ทางการเงิน ถวัเฉลยี ทางการเงิน ทางการเงิน ถวัเฉลยี 

สกุลเงิน พนับาท พันบาท ณ วนัท ี31 มีนาคม พนับาท พันบาท ณ วนัท ี31 มีนาคม 

       

เหรียญสหรัฐอเมริกา 540,911 124,082 31.23 237,704 91,203 34.45 

ยูโร - 8,156 38.44 - 28,469 36.79 

ปอนดส์เตอร์ลิง - 52 43.83 - 134 43.02 

ฟรังกส์วิส - 621 32.69 - 193 34.42 

โครนาสวีเดน - 177 3.74 - 502 3.86 

เยน - 354 0.29 - 205 0.31 

เหรียญสิงคโปร์ 5 - 23.82 - 86 24.65 

 

 งบการเงินฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 จาํนวนเงิน  จาํนวนเงิน  

 สินทรัพย์ หนสิีน อตัราแลกเปลยีน สินทรัพย์ หนสิีน อตัราแลกเปลยีน 

 ทางการเงิน ทางการเงิน ถวัเฉลยี ทางการเงิน ทางการเงิน ถวัเฉลยี 

สกุลเงิน พนับาท พันบาท ณ วนัท ี31 มนีาคม พนับาท พันบาท ณ วนัท ี31 มนีาคม 

       

เหรียญสหรัฐอเมริกา 349 643 31.23 261 4,297 34.45 
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31 เครืองมอืทางการเงิน (ตอ่) 

 

31.2 สัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 

 

ณ วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 กลุ่มกจิการมีสญัญาซือขายเงินตราตา่งประเทศล่วงหนา้เพือซือสินคา้เป็นเงินตราต่างประเทศ

ซึงครบกาํหนดไมเ่กนิ 9 เดือน (พ.ศ. 2560 : 6 เดือน) ดงันี 

 

 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 จํานวนเงินตรา มูลค่ายุติธรรม จํานวนเงินตรา มูลค่ายุติธรรม 

 ต่างประเทศ เชิงบวก(เชิงลบ) ต่างประเทศ เชิงบวก(เชิงลบ) 

 ทีระบุในสัญญา พนับาท ทีระบุในสัญญา พนับาท 
     

สัญญาซือขายเงินตราตา่งประเทศลว่งหนา้     

   สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา  500,000 (84) 5,308,109 (1,752) 

   สกุลเงินยโูร 418,000 (32) - - 

 

ณ วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 กลุ่มกจิการมีสญัญาซือขายเงินตราตา่งประเทศล่วงหนา้เพือขายสินคา้เป็นเงินตราต่างประเทศ

ซึงครบกาํหนดไมเ่กนิ 3 เดือน (พ.ศ. 2560 : 4 เดือน) ดงันี 

 

 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 จํานวนเงินตรา มูลค่ายุติธรรม จํานวนเงินตรา มูลค่ายุติธรรม 

 ต่างประเทศ เชิงบวก(เชิงลบ) ต่างประเทศ เชิงบวก(เชิงลบ) 

 ทีระบุในสัญญา พนับาท ทีระบุในสัญญา พนับาท 
     

สัญญาซือขายเงินตราตา่งประเทศลว่งหนา้     

   สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา  8,200,000 1,047 4,000,000 1,251 

 

มูลค่ายุติธรรมของสัญญาซือขายเงินตรา ต่างประเทศล่วงหน้ากาํหนดโดยใช้อัตราทีกาํห นดโดยธนาคารคู่สัญญาของ 

กลุ่มกจิการเสมือนวา่ไดย้กเลิกสัญญาเหลา่นนั ณ วนัทีในงบแสดงฐานะการเงิน และอยูใ่นขอ้มูลระดับ 2 ของลาํดับขนัมูลค่า

ยติุธรรม 
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32 รายการกับบคุคลหรือกิจการทเีกยีวข้องกัน 

 

บุคคลและกิจการทีมีความสัมพันธ์กบับริษัท ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม โดยทีบุคคลหรือก ิจการนันมีอาํนาจควบคุมบริษัท  

ถูกควบคุมโดยบริษทั หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษัท รวมถึงบริษทัทีดาํเนินธุรกจิการลงทุน บริษทัร่วม การร่วมคา้ 

และบุคคลหรือกจิการซึงมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญัเหนือบริษทั ผูบ้ริหารสําคญัรวมทงักรรมการของบริษทั ตลอดจนสมาชิกใน

ครอบครัวทีใกล้ชิดกบับุคคลเหล่านนั และกจิการทีถูกควบคุมหรือถูกควบคุมร่วมโดยบุคคลเหล่านัน ถือเป็นบุคคลหรือกจิการที

เกยีวขอ้งกนักบับริษทั 

 

ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกจิการทีเกยีวขอ้งกนัซึงอาจมีขึนได้ตอ้งคาํนึงถึงรายละเอียดของความสัมพันธ์

มากกวา่รูปแบบความสมัพันธ์ตามกฎหมาย 

 

ความสัมพนัธร์ะหวา่งบริษทักบับุคคลหรือกจิการทเีกยีวขอ้งกนั 

 

บริษัท ประเภทธุรกิจ ลักษณะความสัมพันธ์ 
 

Tata Steel Limited ผลิตเหล็ก บริษทัใหญ่ในลาํดบัสูงสุด 

T S Global Holdings Pte. Ltd. การลงทุน ผูถื้อหุ้นใหญ ่

บริษทั เหล็กสยาม (2001) จาํกดั ผลิตเหล็กลวดและเหล็กรูปพรรณขนาดเล็ก ผูถื้อหุ้นและกรรมการร่วมกนั 

บริษทั เหล็กกอ่สร้างสยาม จาํกดั ผลิตเหล็กเส้น ผูถื้อหุ้นและกรรมการร่วมกนั 

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

    สินคา้เหล็กเส้น เหลก็ลวด และ  

    เหล็กรูปพรรณขนาดเล็ก  

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 

T S Asia (Hong Kong) Ltd. ซือมาขายไป ผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนั 

Tata Refractories Ltd. ผลิตวสัดุทนไฟ ผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนั 

NatSteel Holdings Pte. Ltd. ผลิตเหล็ก ผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนั 

Tata Steel UK Ltd. ผลิตเหล็ก ผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนั 

Tata International Singapore Pte. Ltd. ซือมาขายไป ผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนั 

Tata Steel IJmuiden BV ผลิตเหล็ก ผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนั 

บริษทั ทาทา คอนซลัแทนซี เซอร์วิสเซส      

   (ประเทศไทย) จาํกดั บริการดา้นซอฟตแ์วร์ ผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนั 

Tata Consultancy Services Ltd. บริการดา้นซอฟตแ์วร์ ผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนั 

 Tata Services Limited บริการดา้นการอบรม ผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนั 

Tata Sons Limited การลงทุนและให้บริการดา้นทีปรึกษา ผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนั 

Tata Steel Resources Australia Pte. Ltd. บริการจดัซือจดัจา้ง ผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนั 



บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 
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32 รายการกับบคุคลหรือกิจการทเีกยีวข้องกัน (ตอ่) 

 

ความสัมพนัธร์ะหวา่งบริษทักบับุคคลหรือกจิการทเีกยีวขอ้งกนั (ตอ่) 

 

บริษัท ประเภทธุรกิจ ลักษณะความสัมพันธ์ 
   

Tata NYK Shipping Pte. Ltd. ขนส่ง ผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนั 

Mjunction Services Limited คา้ขายและบริการจัดซือจัดจา้ง ผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนั 

T S Global Procurement Co. Pte. Ltd. ซือมาขายไป ผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนั 

Tata Steel International (UK) Ltd. ขนส่ง ผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนั 

Tata Steel Nederland Services B.V. ผลิตเหล็ก ผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนั 

Tata South East Asia Limited ผลิตเหล็ก ผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนั 

บริษทั ที เอส เอ็น ไวร์ จาํกดั ผลิตลวดเหล็กเคลือบสังกะสี ผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนั 

Tata International Limited ซือมาขายไป ผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนั 

Tata Steel Processing and Distribution Limited แปรรูปและจดัจาํหน่ายเหล็ก ผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนั 

Tata Projects Limited  งานโครงการโครงสร้างพืนฐาน ผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนั 

Tata South East Asia (Cambodia) Ltd. ซือมาขายไป ผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนั 

Natsteel (Xiamen) Ltd. ผลิตเหล็ก ผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนั 

บริษทั ทาทา เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จาํกดั บริการดา้นไอที ผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนั 

Tata Technologies Pte. Ltd. บริการดา้นไอที ผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนั 

บริษทั ทาทา คอมมิวนิเคชันส์ (ประเทศไทย) จาํกดั บริการดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ และโทรคมนาคม ผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนั 

Tata International West Asia DMCC ซือมาขายไป ผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนั 

Tata AIG General Insurance Co., Ltd ประกนัภยั ผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนั 

Tata Power Co.,Ltd. ผลิต ส่ง และแจกจา่ยไฟฟ้า ผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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32 รายการกับบคุคลหรือกิจการทเีกยีวข้องกัน (ตอ่) 

 

รายการตอ่ไปนีเป็นรายการกบับุคคลหรือกจิการทีเกยีวขอ้งกนั 

 

ก) รายการตอ่ไปนีเป็นรายการคา้กบับุคคลหรือกจิการทีเกยีวขอ้งกนัทีสําคญัสาํหรับปีสิ นสุดวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 และ 

พ.ศ. 2560 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

รายได้     

รายได้จากการขาย     

   Tata Steel Limited 659,564 450,145 - - 

   บริษทั สยามลวดเหลก็     

      อุตสาหกรรม จาํกดั 731,456 472,033 - - 

   Tata International Metals Trading Asia Ltd. 6,971 - - - 

   NatSteel Holdings Pte. Ltd. 55,071 - - - 

   บริษทั ที เอส เอ็น ไวร์ จาํกดั 163,952 104,967 - - 

   Tata Projects Limited 8,504 - - - 

      รวม 1,625,518 1,027,145 - - 

 

ดอกเบียรับ     

   บริษทั เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จาํกดั     

      (มหาชน) - - 83,693 54,547 

     

รายได้คา่บริการจดัการ     

   บริษทั เหล็กสยาม (2001) จาํกดั - - 94,410 94,640 

   บริษทั เหล็กกอ่สร้างสยาม จาํกดั - - 178,620 184,320 

   บริษทั เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จาํกดั     

      (มหาชน) - - 209,100 192,160 

      รวม - - 482,130 471,120 
     

รายได้อืน ๆ     

   NatSteel Holdings Pte. Ltd. 80 - - - 

   Tata Steel Limited 14,993 - - - 

      รวม 15,073 - - - 

 

บริษทัทาํสัญญาบริการกบับริษทัยอ่ย โดยเรียกเกบ็ตามอัตราทีกาํหนดในสัญญาซึงคาํนวณโดยวิธีราคาทุนบวกกาํไร 



บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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32 รายการกับบคุคลหรือกิจการทเีกยีวข้องกัน (ตอ่) 

 

รายการตอ่ไปนีเป็นรายการกบับุคคลหรือกจิการทีเกยีวขอ้งกนั (ต่อ) 

 

ก) รายการตอ่ไปนีเป็นรายการคา้กบับุคคลหรือกจิการทีเกยีวขอ้งกนัทีสําคญัสาํหรับปีสิ นสุดวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 และ 

พ.ศ. 2560 (ตอ่) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ค่าใช้จ่าย     

ซือ     

   Tata Steel Limited 24,065 6,530 - - 

   NatSteel Recycling Pte. Ltd. 627,233 235,384 - - 

   Tata International Metals Trading     

      Asia Ltd. - 950,531 - - 

   Tata International Singapore Pte. Ltd. 37,392 16,378 - - 

   Tata International Limited 6,874 4,677 - - 

   Tata International West Asia DMCC 34,842 - - - 

      รวม 730,406 1,213,500 - - 
     

ซือสินทรัพย ์     

   Tata Steel Limited - 5,449 - 5,449 

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

   Tata Technologies Pte. Ltd. 562 - 562 - 

      รวม 562 7,766 562 5,449 
     

ดอกเบียจ่าย     

   T S Global Holdings Pte. Ltd. - 1,520 - 1,520 

   บริษทั เหล็กสยาม (2001) จาํกดั - - 4,710 8,079 

   บริษทั เหล็กกอ่สร้างสยาม จาํกดั - - 23,732 28,390 

      รวม - 1,520 28,442 37,989 



บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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32 รายการกับบคุคลหรือกิจการทเีกยีวข้องกัน (ตอ่) 

 

รายการตอ่ไปนีเป็นรายการกบับุคคลหรือกจิการทีเกยีวขอ้งกนั (ต่อ) 

 

ก) รายการตอ่ไปนีเป็นรายการคา้กบับุคคลหรือกจิการทีเกยีวขอ้งกนัทีสําคญัสาํหรับปีสิ นสุดวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 และ 

พ.ศ. 2560 (ตอ่) 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

คา่ใชจ้่ายอืน     

   Tata Steel Limited 32 - 32 - 

   บริษทั สยามลวดเหล็ก     

      อุตสาหกรรม จาํกดั 136 42 - 5 

   Natsteel Holdings Pte. Ltd. - 22 - - 

   Tata Sons Limited 847 890 847 890 

   Mjunction Services Limited 116 58 116 - 

   บริษทั ที เอส เอ็น ไวร์ จาํกดั 31 - - - 

   Tata South East Asia (Cambodia) Ltd. 2,430 3,448 2,430 3,448 

   บริษทั ทาทา เทคโนโลยีส์      

      (ประเทศไทย) จาํกดั 850 - 850 - 

   Tata Technologies Pte. Ltd. 1,408 - 1,408 - 

   Tata AIG General Insurance Co., Ltd. 20 - - - 

      รวม 5,870 4,460 5,683 4,343 
     

คา่ตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั     

   ผลประโยชนร์ะยะสัน 63,108 62,474 63,108 62,474 

   ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 18,185 16,433 18,185 16,433 

      รวม 81,293 78,907 81,293 78,907 

 



บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 
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32 รายการกับบคุคลหรือกิจการทเีกยีวข้องกัน (ตอ่) 
 

ข) ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 ทีเกดิจากการขาย/ซือสินคา้ การให้บริการ และอืน ๆ มีดงันี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ลูกหนีการค้ากิจการทีเกียวข้องกัน     

Tata Steel Limited 447,482 196,224 - - 

บริษทั เหล็กสยาม (2001) จาํกดั - - 8,260 16,992 

บริษทั เหล็กกอ่สร้างสยาม จาํกดั - - 15,633 34,443 

บริษทั เอน็.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จาํกดั     

   (มหาชน) - - 18,351 36,947 

บริษทั สยามลวดเหลก็อุตสาหกรรม จาํกดั 3,565 33,585 - - 

Natsteel Holdings Pte. Ltd. 1,943 - - - 

บริษทั ที เอส เอ็น ไวร์ จาํกดั 9,883 7,036 - - 

Tata Projects Limited 1,399 - - - 

      รวม 464,272 236,845 42,244 88,382 
     

ลูกหนีอืนกิจการทีเกียวข้องกนั     

Tata Steel Limited 24 16 24 16 

บริษทั เหล็กสยาม (2001) จาํกดั - - 5,795 4,335 

บริษทั เหล็กกอ่สร้างสยาม จาํกดั - - 13,085 9,050 

บริษทั เอน็.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จาํกดั     

   (มหาชน) - - 18,861 15,002 

Tata Sons Limited 136 137 136 137 

บริษทั ทาทา คอมมิวนิเคชันส์      

   (ประเทศไทย) จาํกดั 21 - 21 - 

Tata Power Co., Ltd. 18 - 18 - 

      รวม 199 153 37,940 28,540 
     

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอนื     

T S Global Holdings Pte. Ltd.      

   (หมายเหตุขอ้ 20) - 71,220 - 71,220 
     

เจ้าหนีการค้ากิจการทีเกียวข้องกนั     

Tata Steel Limited 2,242 2,493 - - 

Tata International Singapore Pte. Ltd. 701 - - - 

      รวม 2,943 2,493 - - 



บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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32 รายการกับบคุคลหรือกิจการทเีกยีวข้องกัน (ตอ่) 

 

ข) ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 ทีเกดิจากการขาย/ซือสินคา้ การให้บริการ และอืน ๆ มีดงันี (ตอ่) 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

เจ้าหนีอืนกจิการทเีกียวข้องกนั     

Tata Steel Limited - 3,978 - 3,978 

บริษทั เหล็กสยาม (2001) จาํกดั - - 278 627 

บริษทั เหล็กกอ่สร้างสยาม จาํกดั - - 2,337 2,552 

บริษทั เอน็.ที.เอส. สตลีกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) - - 77 14 

Tata Sons Limited 30,836 23,361 30,836 23,361 

Tata South East Asia (Cambodia) Ltd. 612 670 612 670 

Tata Technologies Pte. Ltd. 1,088 - 1,088 - 

      รวม 32,536 28,009 35,228 31,202 

 

ค) เงินให้กูย้มืระยะสันแกบ่ริษทัยอ่ย 

 

การเปลียนแปลงของเงินให้กูย้มืระยะสันแกบ่ริษทัยอ่ยสาํหรับปีสิ นสุดวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 ประกอบด้วย

รายละเอียดดงันี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ยอดคงเหลือ ณ วนัต้นปี - - 2,719,634 1,965,744 

เงินกูยื้มเพิมระหวา่งปี - - 61,006 753,890 

ยอดคงเหลือ ณ วนัปลายปี - - 2,780,640 2,719,634 

 

ณ วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 เงินให้กูย้มืระยะสนัแกบ่ริษทัยอ่ยจาํนวนทงัสิน 2,781 ลา้นบาท (พ.ศ. 2560 : 2,720 ล้านบาท) 

มีอตัราดอกเบียร้อยละ 3.0 ต่อปี (พ.ศ. 2560 : อตัราดอกเบียร้อยละ 2.0 ถึง ร้อยละ 5.5 ต่อปี) ไมมี่หลักทรัพยค์าํประกนัและ

ไม่ระบุวนัครบกาํหนด 



บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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32 รายการกับบคุคลหรือกิจการทเีกยีวข้องกัน (ตอ่) 

 

ง) เงินกูยื้มระยะสันจากกจิการทีเกยีวขอ้งกนั 

 

การเปลียนแปลงของเงินกูยื้มระยะสันจากกจิการทีเกยีวขอ้งกนัสาํหรับปีสิ นสุดวันที 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560  

ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ยอดคงเหลือ ณ วนัตน้ปี - 201,822 1,988,798 2,253,588 

เงินกูย้ืมจ่ายคืนระหวา่งปี - (201,822) (74,848) (264,790) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัปลายปี - - 1,913,950 1,988,798 

 

ณ วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 เงินกูย้มืระยะสันจากกจิการทีเกยีวขอ้งกนัจาํนวนทงัสิ น 1,914 ล้านบาท (พ.ศ. 2560 : 1,989 

ล้านบาท) มีอตัราดอกเบียร้อยละ 1.50 ต่อปี (พ.ศ. 2560 : อัตราดอกเบียร้อยละ 1.50 ต่อปี) เงินกูย้ืมระยะสันจากกจิการที

เกยีวขอ้งกนัเป็นเงินกูย้ืมทีไม่มหีลกัทรัพยค์าํประกนัและไมร่ะบุวนัครบกาํหนด 

 

จ) เงินกูยื้มระยะยาวจากกจิการทีเกยีวขอ้งกนั 

 

เงินกูยื้มระยะยาวจากกจิการทีเกยีวขอ้งกนั ประกอบดว้ยรายละเอียดดังนี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

เงินกูยื้มระยะยาวจากกจิการทีเกยีวขอ้งกนั     

   ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี - 270,596 - 270,596 



บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 
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32 รายการกับบคุคลหรือกิจการทเีกยีวข้องกัน (ตอ่) 

 

จ) เงินกูยื้มระยะยาวจากกจิการทีเกยีวขอ้งกนั (ตอ่) 

 

การเปลียนแปลงของเงินกูย้มืระยะยาวจากกจิการทีเกยีวขอ้งกนั ประกอบดว้ยรายละเอียดดงันี  

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 พนับาท พนับาท 
   

ยอดคงเหลือ ณ วนัต้นปี  270,596 270,596 

ชาํระคืนระหวา่งปี (270,596) (270,596) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัปลายปี  - - 

 

เมือวนัที 18 เมษายน พ.ศ. 2559 กจิการทีเกยีวขอ้งกนัตกลงให้บริษทัเลือนระยะเวลาการชําระหนีจากเดิมทีถึงกาํหนดชําระ

ในวนัที 31 สิงหาคม พ.ศ. 2559 เป็นวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 ซึงเงินกูย้มืดังกล่าวไมมี่ดอกเบีย 

 

บริษทัไดจ้่ายเงินล่วงหน้าสาํหรับการใช้เครืองหมายการคา้ให้ Tata Sons Limited จาํนวนรวมประมาณ 71 ล้านบาท ในปี 

พ.ศ. 2551 โดยในระหวา่งปี พ.ศ. 2557 ไดมี้การเปลียนตวัลูกหนีจาก Tata Sons Limited เป็น T S Global Holdings Pte. Ltd. 

(“TSGH”) เมือวันที 25 เมษายน พ.ศ. 2560 คณะกรรมการบริษทัของ TSGH อนุมัติให้หักกลบหนีระหว่างลูกหนีอืน 

ซึงแสดงเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืนจาก TSGH จาํนวน 71 ล้านบาท กบัส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวทีถึงกาํหนดชําระ

ภายในหนึงปี  

 

เมือวนัที 12 มกราคม พ.ศ. 2561 บริษทัได้ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากกจิการทีเกยีวขอ้งกนัจาํนวน 199 ลา้นบาท 

 

33 หนีสินทีอาจเกิดขึน 

 

ในระหว่างปีสิ นสุดวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2557 บริษทั เหล็กกอ่สร้างสยาม จาํกดั ซึงเป็นบริษทัยอ่ยได้รับแจ้งจากกรมสรรพากร 

เรืองการประเมินเงินเพิ มรวมเป็นเงิน 16 ล้านบาท ซึงเกียวเนืองกบัการเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลครึงปีของบริษทัย่อยดังกล่าว 

สําหรับปีสิ นสุดวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2551 โดยบริษัทยอ่ยประมาณการกาํไรสุทธิสําหรับปีดงักล่าวขาดไปเกนิกว่าร้อยละ 25  

ของกาํไรสุทธิทีทาํได้จริง โดยบริษัทยอ่ยเห็นว่ามีเหตุอันควรเกดิขึนในครึงปีหลงัทีทาํให้ประมาณการกาํไรสุทธิดังกล่าวตาํไป  

บริษทัยอ่ยได้ทาํการยืนอุทธรณ์ไปยงักรมสรรพากรแลว้  

 

ณ วันที 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 เรืองดังกล่าวยงัไม่มีขอ้ยุติ อยา่งไรกต็ามบริษทัยอ่ยคาดว่าจะไมมี่รายการทีจะตอ้งจ่ายเพิ มเติม  

จึงยงัไมไ่ด้บนัทึกประมาณการหนีสินดงักล่าวในงบการเงิน 
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34 ภาระผูกพนั  

 

34.1 หนังสือคําประกันธนาคาร 

 

หนังสือคาํประกนัทีออกโดยสถาบันการเงินแก่กรมสรรพากร การไฟฟ้าฝ่ายผลิต การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การนิคม

อุตสาหกรรม และ Bureau of Indian Standards ณ วันที 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 จาํนวน 325 ล้านบาท และ  

305 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซึงเป็นไปตามการดาํเนินธุรกจิปกต ิ

 

34.2  ภาระผูกพนัเพือใช้เป็นรายจ่ายฝ่ายทนุ 

 

รายจ่ายฝ่ายทุนเกยีวกบัภาระผกูพนั ณ วนัทีในงบแสดงฐานะการเงินแตไ่มไ่ด้รับรู้ในงบการเงิน มีดงันี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

อาคารและอุปกรณ์ 34,471 22,988 - 880 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2,237 - 2,237 - 

 

34.3 ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าดาํเนินงาน - กรณีทกีลุ่มกิจการเป็นผู้เช่า 

 

ยอดรวมของจาํนวนเงินขนัตาํทีตอ้งจ่ายในอนาคตตามสัญญาเช่าดาํเนินงานทีไม่สามารถยกเลิกได ้ มีดงันี 

 

กลุ่มกจิการทาํสัญญาเช่าดาํเนินงานทีไมส่ามารถยกเลิกไดส้าํหรับทีดิน อาคารสาํนกังาน ยานพาหนะ และ อุปกรณ์สํานักงาน 

โดยจาํนวนเงินขนัตาํทีกลุ่มกจิการตอ้งจ่ายในอนาคตตามสญัญาเช่าทีไม่สามารถยกเลิกไดมี้ดงันี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ภายใน 1 ปี 45,142 32,375 28,776 23,384 

เกนิกวา่ 1 ปีแตไ่มเ่กนิ 5 ปี 58,051 48,664 33,764 31,736 

 103,193 81,039 62,540 55,120 
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34 ภาระผูกพนั (ตอ่) 

 

34.4 ภาระผูกพนัจากการทําเลตเตอร์ออฟเครดิต 

 

เลตเตอร์ออฟเครดิตทีเปิดแลว้แตย่งัไมเ่ขา้เงือนไขการเป็นหนีสิน ณ วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 ดงันี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 พนั พนั พนั พนั 
     

สกลุเงนิ     

ดอลลาร์สหรัฐ 366 4,527 - - 

ยโูร 523 96 - - 

 

35 การวดัมูลค่ายุติธรรม 

 

รายการสินทรัพยท์างการเงินหรือหนีสินทางการเงินบางรายการของกลุ่มกจิการมีการวดัมูลค่าดว้ยมูลคา่ยุติธรรม ณ วนัสิ นรอบ

ระยะเวลารายงาน โดยตารางต่อไปนีแสดงถึงข้อมูลเกียวกบัการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหนีสิน 

ทางการเงินดังกลา่ว 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ   

 มูลค่ายุติธรรม ณ วนัท ี มูลค่ายุติธรรม ณ วนัท ี   

 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม ลําดับชัน  

สินทรัพย์ทางการเงิน พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 มูลค่า เทคนิคการประเมนิมูลค่า และข้อมูลทใีช้ 

หนสิีนทางการเงิน พนับาท พันบาท พันบาท พนับาท ยุติธรรม ในการวัดมูลค่ายุติธรรม 
       

สินทรัพยท์างการเงิน       

1. สัญญาซือขายเงินตรา

ต่างประเทศล่วงหนา้ 

(แสดงรวมเป็นสินทรัพย์

หมุนเวียนอืน) 

1,047 1,362 - - ระดบั 2 ประมาณการกระแสเงินสดคิดลด  

โดยกระแสเงินสดในอนาคตประมาณจากอตัรา

แลกเปลีย นเงิ นตรา ต่างประเทศล่ วงหน้า  

(จากอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้

ทีสามารถสังเกตได้ ณ วันสิ นรอบระยะเวลา

รายงาน) และอตัราแลกเปลียนล่วงหนา้ตามสัญญา 

ซึงคิดลดด ้วยอัตราทีสะท้อนถึ งความเสียง 

ดา้นสินเชือของคู่สัญญาต่าง ๆ 

2. เงินลงทุนเผอืขาย 3,500 3,300 - - ระดบั 1 เป็นราคาเสนอซือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาด

ทีมีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพย์ หรือหนีสิน

อย่างเดียวกนัและกจิการสามารถเขา้ถึงตลาดนัน  

ณ วนัทีวดัมูลค่า 
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35 การวดัมูลค่ายุติธรรม (ตอ่) 

 

รายการสินทรัพยท์างการเงินหรือหนีสินทางการเงินบางรายการของกลุ่มกจิการมีการวดัมูลค่าดว้ยมูลคา่ยุติธรรม ณ วนัสิ นรอบ

ระยะเวลารายงาน โดยตารางต่อไปนีแสดงถึงข้อมูลเกียวกบัการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหนีสิน 

ทางการเงินดังกลา่ว (ต่อ) 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ   

 มูลค่ายุติธรรม ณ วนัท ี มูลค่ายุติธรรม ณ วนัท ี   

 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม ลําดับชัน  

สินทรัพย์ทางการเงิน พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 มูลค่า เทคนิคการประเมนิมูลค่า และข้อมูลทใีช้ 

หนสิีนทางการเงิน พนับาท พันบาท พันบาท พนับาท ยุติธรรม ในการวัดมูลค่ายุติธรรม 
       

หนีสินทางการเงิน       

1. สัญญาซือขายเงินตรา

ต่างประเทศล่วงหนา้ 

(แสดงรวมเป็นหนีสิน

หมุนเวียนอืน) 

116 1,863 - - ระดบั 2 ประมาณการกระแสเงินสดคิดลด  

โดยกระแสเงินสดในอนาคตประมาณจากอตัรา

แลกเปลีย นเงิ นตรา ต่างประเทศล่ วงหน้า  

(จากอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้

ทีสามารถสังเกตได้ ณ วันสิ นรอบระยะเวลา

รายงาน) และอตัราแลกเปลียนล่วงหนา้ตามสัญญา 

ซึงคิดลดด ้วยอัตราทีสะท้อนถึ งความเสียง 

ดา้นสินเชือของคู่สัญญาต่าง ๆ 

 

36 การส่งเสริมการลงทุน  

 

กลุ่มกิจการได้รับสิทธิพิเศษจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนจาํนวน 2 บัตร เลขที 2084(8)/2550 และ 9018(2)/2557 และ  

โดยการอนุมติัของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเมือวนัที 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 และวนัที 29 กนัยายน พ.ศ. 2557 ตามลาํดับ 

สําหรับการลงทุนในการผลิตเหล็กลวด นาํเหล็ก เหล็กถลุง เหล็กขนาดกลาง และเหล็กรูปพรรณขนาดเล็ก ทังนีภายใตเ้งือนไข 

ทีกาํหนดบางประการ สิทธิประโยชนท์ีสําคญั ประกอบดว้ย 

 

ก) ไดรั้บยกเวน้ อากรขาเขา้สาํหรับเครืองจกัรตามทีคณะกรรมการพิจารณาอนุมตั ิ

ข) ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิทีได้จากการประกอบกจิการทีได้รับการส่งเสริมโดยมีกาํหนดเวลาสามปี 

นบัแตว่นัทีเริมมีรายไดจ้ากการประกอบกจิการนนั 
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36 การส่งเสริมการลงทุน (ต่อ) 

 

รายได้จากการขายในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมจําแนกตามกจิกรรมทีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนและไม่ได้รับการส่งเสริม 

การลงทุนแสดงไดด้งันี 

 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2561 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

 ส่วนทีได้รับการ ส่วนทีไม่ได้รับการ  

 ส่งเสริมการลงทุน ส่งเสริมการลงทนุ รวม 

 พนับาท พันบาท พนับาท 
    

รายไดจ้ากการขายในประเทศ - 20,297,660 20,297,660 

รายไดจ้ากการส่งออก - 1,948,613 1,948,613 

รวมรายได้ - 22,246,273 22,246,273 

 

 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2560 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

 ส่วนทีได้รับการ ส่วนทีไม่ได้รับการ  

 ส่งเสริมการลงทุน ส่งเสริมการลงทนุ รวม 

 พนับาท พันบาท พนับาท 
    

รายไดจ้ากการขายในประเทศ - 18,392,869 18,392,869 

รายไดจ้ากการส่งออก - 1,308,603 1,308,603 

รวมรายได้ - 19,701,472 19,701,472 

 

 

 

 

 


