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1 ข้อมูลทั�วไป

บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นบริษัทมหาชนจาํกัด ซึ� งตั�งขึ�นในประเทศไทยและเป็นบริษัท

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตั�งแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2545 โดยมีวตัถุประสงคเ์พื�อลงทุนในบริษทัอื�นและ

ใหบ้ริการดา้นบริหาร และมีที�อยูต่ามที�ไดจ้ดทะเบียนดงันี�

สาํนกังานตั�งอยูเ่ลขที� 555 อาคารรสาทาวเวอร์ 2 ชั�น 20 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900 

เพื�อวตัถุประสงคใ์นการรายงานของขอ้มูลจึงรวมเรียกบริษทัและบริษทัยอ่ยวา่ “กลุ่มกิจการ”

ผูถื้อหุ้นใหญ่ของกลุ่มกิจการ คือ T S Global Holdings Pte. Ltd. (“TSGH”) ซึ� งจัดตั� งในประเทศสิงคโปร์ และถือหุ้นในบริษัท

ร้อยละ 67.90 โดยเป็นบริษัทในเครือของ Tata Steel Limited ซึ� งเป็นบริษัทจดทะเบียนที�จัดตั� งขึ� นภายใตก้ฎหมายของประเทศ

อินเดีย 

เมื�อวนัที� 28 มกราคม พ.ศ. 2562 บริษทัไดรั้บแจง้จาก TSGH ซึ� งเป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ของบริษทัว่า TSGH ไดท้าํสัญญาซื�อขายหุ้นกับ

Hebsteel Global Holding Pte. Ltd. ซึ� งเป็นบริษัทย่อยที�ถือหุ้นทั� งหมดโดย HBIS Group Co., Ltd. (“HBIS”) เพื�อขายหุ้นที� TSGH

ถืออยู่ร้อยละ 67.90 ของจาํนวนหุ้นที�ออกและจาํหน่ายแลว้ทั�งหมดของบริษทั ให้แก่บริษทัซึ� งจะจดัตั�งขึ�นใหม่ในประเทศสิงคโปร์ 

โดยนิติบุคคลซึ� ง HBIS และ TSGH มีอาํนาจควบคุมในสัดส่วนร้อยละ 70:30 ซึ� งธุรกรรมดังกล่าวคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน

2-3 เดือน 

กลุ่มกิจการดาํเนินธุรกิจหลกัเกี�ยวกบัการผลิต การรับจา้งผลิต จาํหน่ายและซื�อมาขายไป สินคา้เหล็กเส้น เหล็กลวด และเหล็กรูปพรรณ

ขนาดเลก็  

ณ วนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 บริษทั เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั เอ็น.ที.เอส.”) ซึ� งเป็นบริษทัย่อย

แห่งหนึ� งมีหนี� สินหมุนเวียนรวมสูงกว่าสินทรัพยห์มุนเวียนรวมเป็นจาํนวน 1,915 ลา้นบาท และ 1,841 ลา้นบาท ตามลาํดบั อย่างไรก็ตาม

จาํนวนหนี� สินหมุนเวียนได้รวมเงินกู้ยืมระยะสั� นจากบริษัทใหญ่ เป็นจาํนวน 2,441 ล้านบาท และ 2,781 ล้านบาท ตามลําดับ  

โดยบริษทัใหญ่รับรองว่าจะยงัคงสนับสนุนดา้นการเงินให้กับบริษทั เอ็น.ที.เอส. อย่างต่อเนื�อง เพื�อให้บริษทั เอ็น.ที.เอส. สามารถ

ดาํเนินงานไดอ้ยา่งต่อเนื�องต่อไปอยา่งนอ้ยในอีก 12 เดือนนับจากวนัที�ในงบแสดงฐานะการเงิน และผูบ้ริหารของกลุ่มกิจการไดจ้ดัทาํ

แผนธุรกิจรวมถึงแผนปรับปรุงการดาํเนินงานและผลประกอบการของบริษัท เอ็น.ที.เอส. แล้ว ทั� งนี� บริษัทจัดการสภาพคล่อง

ในลกัษณะของกลุ่มกิจการ  

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัเมื�อวนัที� 19 เมษายน พ.ศ. 2562 
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2 นโยบายการบัญชี 

นโยบายการบญัชีที�สาํคญัซึ�งใชใ้นการจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการมีดงัต่อไปนี�

2.1 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงิน

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไดจ้ดัทาํขึ�นตามหลกัการบญัชีที�รับรองทั�วไปภายใตพ้ระราชบญัญติัการบญัชี 

พ.ศ. 2543 ซึ� งหมายถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�ออกภายใตพ้ระราชบญัญติัวชิาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 และขอ้กาํหนด

ของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดทําและนําเสนอรายงานทางการเงินภายใต้

พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์    

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไดจ้ดัทาํขึ�นโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมในการวดัมูลค่าขององคป์ระกอบของงบการเงิน 

ยกเวน้เรื� องที�อธิบายในนโยบายการบัญชีเรื� องเงินลงทุนเผื�อขาย ซึ� งจะกล่าวในหมายเหตุข้อ 2.8 และนโยบายการบัญชีเรื� อง

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพยที์�จาํหน่าย) ที�ถือไวเ้พื�อขาย ซึ� งจะกล่าวในหมายเหตุขอ้ 2.22

การจดัทาํงบการเงินใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการบญัชีที�รับรองทั�วไปในประเทศไทย กาํหนดใหใ้ชป้ระมาณการทางบญัชีที�สาํคญัและ

การใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหารซึ�งจดัทาํขึ�นตามกระบวนการในการนาํนโยบายการบญัชีของกลุ่มกิจการไปถือปฏิบติั กิจการเปิดเผย

เรื�องการใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหาร หรือ ความซบัซ้อน หรือเกี�ยวกบัขอ้สมมติฐานและประมาณการที�มีนัยสําคญัต่องบการเงินรวม

และงบการเงินเฉพาะกิจการในหมายเหตุขอ้ 4

งบการเงินรวมสําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 ไม่ไดบ้ันทึกเงินลงทุนใน บริษทั สยาม สตีล 

มิลล์ เซอร์วิสเซส จาํกัด ซึ� งถือหุ้นโดยบริษัทเหล็กก่อสร้างสยาม จาํกัด ในอัตราร้อยละ 24 ของทุน ตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

เนื�องจากบริษทัไม่มีอิทธิพลอยา่งมีสาระสําคญัในการกาํหนดนโยบายทางการเงินและการดาํเนินงานและไม่มีกรรมการที�มี

อาํนาจ ลงนามผูกพนัในบริษัท สยาม สตีล มิลล์ เซอร์วิสเซส จาํกัด บริษัทและบริษัทย่อยดงักล่าวได้บนัทึก เงินลงทุน

ดงักล่าวเป็นเงินลงทุนระยะยาวอื�นเป็นจาํนวนเงิน 1,241 บาท ในราคาทุน (ดูหมายเหตุขอ้ 14) 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการฉบบัภาษาองักฤษจดัทาํขึ�นจากงบการเงินตามกฎหมายที�เป็นภาษาไทย ในกรณีที�

มีเนื�อความขดัแยง้กนัหรือมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกนั ใหใ้ชง้บการเงินตามกฎหมายฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที�มีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐานที�เกี�ยวข้อง

2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที�มีการปรับปรุงใหม่ ซึ� งจะมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชีที�เริ�มตน้ในหรือ

หลงัวนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ที�มีการเปลี�ยนแปลงอยา่งมีสาระสาํคญัและเกี�ยวขอ้งกบักลุ่มกิจการ

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 7 (ปรับปรุง 2560) เรื�อง งบกระแสเงินสด

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 12 (ปรับปรุง 2560) เรื�อง ภาษีเงินได้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 12 (ปรับปรุง 2560) เรื�อง การเปิดเผยขอ้มูลเกี�ยวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอื�น

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 7 (ปรับปรุง 2560) ไดมี้การปรับปรุงการเปิดเผยขอ้มูลเพิ�มเติมเกี�ยวกบัการเปลี�ยนแปลงในหนี� สิน

ของกิจการที�เกิดขึ�นจากกิจกรรมจดัหาเงินทั�งที�เป็นรายการที�เป็นเงินสดและรายการที�ไม่ใช่เงินสด 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 12 (ปรับปรุง 2560) ไดมี้การอธิบายให้ชดัเจนในเรื�องวธีิการบญัชีสาํหรับภาษีเงินไดร้อตดับญัชี

กรณีมีสินทรัพยที์�วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมที�มีจาํนวนตํ�ากวา่มูลค่าฐานภาษีของสินทรัพย ์ในเรื�องดงัต่อไปนี�

- กรณีสินทรัพยที์�วดัดว้ยมูลค่ายุติธรรมมีมูลค่าตํ�ากว่าฐานภาษีของสินทรัพยน์ั�น ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงานจะถือว่า

มีผลแตกต่างชั�วคราวที�ใชห้กัภาษีเกิดขึ�น

- ในการประมาณการกาํไรทางภาษีในอนาคต กิจการสามารถสันนิษฐานว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพยใ์นมูลค่า

ที�สูงกวา่มูลค่าตามบญัชีได ้

- ในกรณีที�กฎหมายภาษีอากรมีขอ้จาํกดัเกี�ยวกบัแหล่งที�มาของกาํไรทางภาษี ที�สามารถใชป้ระโยชน์สินทรัพยภ์าษีเงินได้

รอตดับญัชีไดเ้ฉพาะในประเภทที�กาํหนด การพิจารณาการจะไดใ้ชป้ระโยชน์ของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีจะตอ้ง

นาํไปประเมินรวมกนักบัสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีที�เป็นประเภทเดียวกนัเท่านั�น

- ในการประมาณกาํไรทางภาษีในอนาคตจะไม่รวมจาํนวนที�ใชห้ักภาษีที�เกิดจากการกลบัรายการของผลแตกต่างชั�วคราว

ที�ใชห้กัภาษีนั�น

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 12 (ปรับปรุง 2560) ไดมี้การอธิบายให้ชัดเจนว่าการเปิดเผยตามขอ้กาํหนดของ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี�  ให้ถือปฏิบัติกับส่วนได้เสียที�ถูกจดัประเภทเป็นสินทรัพยที์�ถือไวเ้พื�อขายตาม

ขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 5 (ปรับปรุง 2560) ยกเวน้การเปิดเผยขอ้มูลทางการเงินโดยสรุป 

มาตรฐานที�ปรับปรุงใหม่ดงักล่าวขา้งตน้ไม่มีผลกระทบที�มีนยัสาํคญัต่อกลุ่มกิจการ
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที�มีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐานที�เกี�ยวข้อง (ต่อ)

2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ที�มีการประกาศแลว้ แต่ยงัไม่มี

ผลบงัคบัใช้

2.2.2.1 สภาวิชาชีพบัญชีไดป้ระกาศมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที� 15 เรื� อง รายได้จากสัญญาที�ทาํกับลูกค้า 

ซึ� งจะมีผลบงัคบัใชส้ําหรับรอบระยะเวลาบญัชีที�เริ�มตน้ในหรือหลงัวนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจการไม่ไดน้าํ

มาตรฐานที�ปรับปรุงใหม่ดงักล่าวมาถือปฏิบติัก่อนวนับงัคบัใช้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 15 เรื� อง รายไดจ้ากสัญญาที�ทาํกบัลูกคา้ ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชีและ

การตีความมาตรฐานบญัชีดงัต่อไปนี�

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 11 (ปรับปรุง 2560) เรื�อง สัญญาก่อสร้าง

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 18 (ปรับปรุง 2560) เรื�อง รายได้

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 31

   (ปรับปรุง 2560) 

เรื�อง รายได ้- รายการแลกเปลี�ยนเกี�ยวกบับริการโฆษณา

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 13

   (ปรับปรุง 2560) 

เรื�อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 15

   (ปรับปรุง 2560) 

เรื�อง สัญญาสาํหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 18

   (ปรับปรุง 2560) 

เรื�อง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่นี� อา้งอิงหลกัการว่า รายไดจ้ะรับรู้เมื�อการควบคุมในสินคา้หรือบริการ

ไดโ้อนไปยงัลูกคา้ ซึ� งแนวคิดของการควบคุมไดน้าํมาใชแ้ทนแนวคิดของความเสี�ยงและผลตอบแทนที�ใชอ้ยูเ่ดิม

การรับรู้รายไดต้อ้งปฏิบติัตามหลกัการสาํคญั 5 ขั�นตอน ดงัต่อไปนี�

1) ระบุสัญญาที�ทาํกบัลูกคา้

2) ระบุแต่ละภาระที�ตอ้งปฏิบติัในสัญญา 

3) กาํหนดราคาของรายการในสัญญา

4) ปันส่วนราคาของรายการใหก้บัแต่ภาระที�ตอ้งปฏิบติั และ

5) รับรู้รายไดข้ณะที�กิจการเสร็จสิ�นการปฏิบติัตามแต่ละภาระที�ตอ้งปฏิบติั 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที�มีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐานที�เกี�ยวข้อง (ต่อ)

2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ที�มีการประกาศแลว้ แต่ยงัไม่มี

ผลบงัคบัใช ้(ต่อ)

2.2.2.1 สภาวิชาชีพบัญชีไดป้ระกาศมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที� 15 เรื� อง รายได้จากสัญญาที�ทาํกับลูกค้า  

ซึ� งจะมีผลบงัคบัใชส้ําหรับรอบระยะเวลาบญัชีที�เริ�มตน้ในหรือหลงัวนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจการไม่ไดน้าํ

มาตรฐานที�ปรับปรุงใหม่ดงักล่าวมาถือปฏิบติัก่อนวนับงัคบัใช ้(ต่อ)

การเปลี�ยนแปลงที�สาํคญัจากวธีิปฏิบติัในปัจจุบนัไดแ้ก่

• สินคา้หรือบริการที�แตกต่างกนัแต่นาํมาขายรวมกนั จะตอ้งรับรู้รายการแยกกนั และการให้ส่วนลดหรือการให้

ส่วนลดภายหลงั จากราคาตามสัญญาจะตอ้งถูกปันส่วนไปยงัแต่ละองคป์ระกอบของแต่ละสินคา้หรือบริการ

• รายไดอ้าจจะตอ้งถูกรับรู้เร็วขึ�นกว่าการรับรู้รายไดภ้ายใตม้าตรฐานปัจจุบนั หากสิ�งตอบแทนมีความผนัแปร

ดว้ยเหตุผลบางประการ (เช่น เงินจูงใจ การให้ส่วนลดภายหลงั ค่าธรรมเนียมที�กาํหนดจากผลการปฏิบติังาน 

ค่าสิทธิ ความสําเร็จของผลงาน เป็นต้น) – จาํนวนเงินขั�นตํ�าของสิ� งตอบแทนผนัแปรจะต้องถูกรับรู้รายได้

หากไม่ไดมี้ความเสี�ยงที�มีนยัสาํคญัที�จะกลบัรายการ

• จุดที�รับรู้รายได้อาจมีการเปลี�ยนแปลงไปจากเดิม : รายได้บางประเภทที�ในปัจจุบันรับรู้ ณ เวลาใดเวลาหนึ� ง 

ณ วนัสิ�นสุดสัญญาอาจจะตอ้งเปลี�ยนเป็นรับรู้รายไดต้ลอดช่วงอายสัุญญา หรือในกรณีตรงกนัขา้ม

• มีขอ้กาํหนดใหม่ที�เฉพาะเจาะจงสําหรับรายไดจ้ากการให้สิทธิ การรับประกนั ค่าธรรมเนียมเริ�มแรกที�ไม่สามารถ

เรียกคืนได ้และสัญญาฝากขาย 

• เนื�องจากเป็นมาตรฐานฉบบัใหม่จึงมีการเปิดเผยขอ้มูลที�เพิ�มมากขึ�น

กิจการมีทางเลือกในการปรับใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันี� โดยการปรับปรุงยอ้นหลงัตามมาตรฐาน

การบญัชีฉบบัที� 8 เรื�อง นโยบายการบญัชี การเปลี�ยนแปลงประมาณการทางบญัชีและขอ้ผดิพลาดโดยมีขอ้อนุโลม

หรือปรับปรุงโดยรับรู้ผลกระทบสะสมยอ้นหลงั กบักาํไรสะสม ณ วนัตน้งวดของรอบระยะเวลารายงานที�เริ�มตน้ใช้

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันี�ประกอบกบัการเปิดเผยขอ้มูลเพิ�มเติม

ผูบ้ริหารของกลุ่มกิจการอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบของการนาํมาตรฐานฉบบันี�มาใชเ้ป็นครั� งแรก

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันี�บงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาที�เริ�มในหรือหลงัวนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2562  

กลุ่มกิจการมีแผนที�จะนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี� มาถือปฏิบัติด้วยวิธีการปรับปรุงยอ้นหลัง

ผลกระทบสะสมกบักาํไรสะสม ณ วนัที� 1 เมษายน พ.ศ. 2562 และจะไม่มีการปรับปรุงงบการเงินปีเปรียบเทียบ
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที�มีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐานที�เกี�ยวข้อง (ต่อ)

2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ที�มีการประกาศแลว้ แต่ยงัไม่มี

ผลบงัคบัใช ้(ต่อ)

2.2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที�มีการปรับปรุง ซึ� งจะมีผลบงัคบัใชส้ําหรับรอบระยะเวลาบญัชีที�เริ�มตน้ใน

หรือหลงัวนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2562 ที�เกี�ยวขอ้งกบักลุ่มกิจการ ซึ� งกลุ่มกิจการไม่ไดน้าํมาถือปฏิบติัก่อนวนับงัคบัใช้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 2

   (ปรับปรุง 2561) 

เรื�อง การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ฉบบัที� 22

เรื�อง รายการที�เป็นเงินตราต่างประเทศและสิ�งตอบแทนจ่ายล่วงหนา้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 2 มีการอธิบายใหช้ดัเจนขึ�นเกี�ยวกบั

- การวดัมูลค่าของรายการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑที์�ชาํระดว้ยเงินสด กิจการตอ้งไม่นาํเงื�อนไขการไดรั้บสิทธิ 

ซึ� งอยู่นอกเหนือเงื�อนไขทางตลาดมาพิจารณาในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็น

เกณฑที์�ชาํระดว้ยเงินสด ณ วนัที�วดัมูลค่า แต่ตอ้งนาํมาปรับปรุงจาํนวนผลตอบแทนที�รวมอยูใ่นจาํนวนที�วดั

มูลค่าของหนี� สินที�เกิดขึ�นจากรายการดงักล่าว

- เมื�อกิจการตอ้งหักจาํนวนภาระผูกพนัภาษีเงินไดข้องพนักงานที�เกี�ยวขอ้งกับการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

และนาํส่งภาษีที�หกัไวด้งักล่าวซึ�งโดยปกติเป็นเงินสด กิจการตอ้งจดัประเภทรายการดงักล่าวเป็นรายการจ่าย

โดยใชหุ้น้เป็นเกณฑที์�ชาํระดว้ยตราสารทุนทั�งหมด เสมือนวา่ไม่มีลกัษณะของการชาํระดว้ยยอดสุทธิ

- การบญัชีสําหรับการปรับปรุงเงื�อนไขของรายการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑที์�เปลี�ยนการจดัประเภทจากการ

จ่ายชาํระดว้ยเงินสดเป็นการจ่ายชาํระดว้ยตราสารทุน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 22 ไดใ้ห้หลกัเกณฑ์วา่ควรใชอ้ตัราแลกเปลี�ยน ณ วนัใดมาใช้

สําหรับการรับรู้มูลค่าเมื�อเริ� มแรกของสินทรัพย ์ค่าใช้จ่ายหรือรายได้ที� เกี�ยวข้องกับการจ่ายชาํระหรือรับชาํระ

สิ�งตอบแทนล่วงหน้าที�เป็นสกุลเงินต่างประเทศ โดยกาํหนดให้ใชอ้ตัราแลกเปลี�ยน ณ วนัที�กิจการรับรู้สินทรัพยที์�

ไม่เป็นตวัเงิน เช่น เงินจ่ายล่วงหน้า หรือหนี� สินที�ไม่เป็นตวัเงิน เช่น รายไดรั้บล่วงหน้า ที�เกิดจากการจ่ายหรือรับ

ชาํระสิ�งตอบแทนล่วงหน้านั�น กรณีที�มีการจ่ายสิ�งตอบแทนล่วงหน้าหลายงวดให้ใช้อตัราแลกเปลี�ยน ณ วนัที�เกิด

การรับรู้สินทรัพยที์�ไม่เป็นตวัเงินหรือหนี� สินที�ไม่เป็นตวัเงินในแต่ละงวดของการจ่ายสิ�งตอบแทนล่วงหนา้
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที�มีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐานที�เกี�ยวข้อง (ต่อ)

2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ที�มีการประกาศแลว้ แต่ยงัไม่มี

ผลบงัคบัใช ้(ต่อ)

2.2.2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ ซึ� งจะมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชีที�เริ�มตน้ในหรือหลงัวนัที� 

1 มกราคม พ.ศ. 2563 ที�เกี�ยวขอ้งกบักลุ่มกิจการ ซึ� งกลุ่มกิจการไม่ไดน้าํมาถือปฏิบติัก่อนวนับงัคบัใช้

2.2.2.3.1 กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�เกี�ยวขอ้งกบัเครื�องมือทางการเงิน ประกอบดว้ยมาตรฐานการบญัชี

และมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงัต่อไปนี�  มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี� สามารถนํามาใช้

ก่อนวนัที�มีผลบงัคบัใชเ้ฉพาะสาํหรับรอบระยะเวลาที�เริ�มในหรือหลงัวนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2562 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 32 เรื�อง การแสดงรายการเครื�องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 7 เรื�อง การเปิดเผยขอ้มูลเครื�องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 9 เรื�อง เครื�องมือทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัที� 16
เรื�อง การป้องกนัความเสี�ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงาน

ต่างประเทศ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัที� 19
เรื�อง การชาํระหนี� สินทางการเงินดว้ยตราสารทุน

กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ดงักล่าวขา้งตน้ จะนาํมาใชแ้ทนและยกเลิกมาตรฐานการบญัชี

ดงัต่อไปนี�

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 101 เรื�อง หนี�สงสัยจะสูญและหนี� สูญ
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 103 เรื�อง การเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินของธนาคารและ

สถาบนัการเงินที�คลา้ยคลึงกนั
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 104 เรื�อง การบญัชีสาํหรับการปรับโครงสร้างหนี� ที�มีปัญหา
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 105 เรื�อง การบญัชีสาํหรับเงินลงทุนในตราสารหนี�และตราสารทุน
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 106 เรื�อง การบญัชีสาํหรับกิจการที�ดาํเนินธุรกิจเฉพาะดา้น

การลงทุน
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 107 เรื�อง การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลสาํหรับ

เครื�องมือทางการเงิน

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 32 เรื�อง การแสดงรายการเครื�องมือทางการเงิน กาํหนดหลกัการเกี�ยวกบัการ

แสดงรายการเครื�องมือทางการเงินเป็นหนี� สินหรือส่วนของเจา้ของ และการหักกลบสินทรัพยท์างการเงิน

กบัหนี� สินทางการเงิน มาตรฐานการบญัชีฉบบันี� ใชก้บัการจดัประเภทเครื�องมือทางการเงินในมุมของผูอ้อก

เครื�องมือทางการเงินเพื�อจดัเป็นสินทรัพยท์างการเงิน หนี� สินทางการเงิน และตราสารทุน รวมถึงการจดั

ประเภทดอกเบี� ย เงินปันผล ผลกาํไรและขาดทุนที�เกี�ยวขอ้ง และสถานการณ์ที�ทาํให้สินทรัพยท์างการเงิน

และหนี� สินทางการเงินตอ้งหกักลบกนั
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที�มีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐานที�เกี�ยวข้อง (ต่อ)

2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ที�มีการประกาศแลว้ แต่ยงัไม่มี

ผลบงัคบัใช ้(ต่อ)

2.2.2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ ซึ� งจะมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชีที�เริ�มตน้ในหรือหลงัวนัที� 

1 มกราคม พ.ศ. 2563 ที�เกี�ยวขอ้งกบักลุ่มกิจการ ซึ� งกลุ่มกิจการไม่ไดน้าํมาถือปฏิบติัก่อนวนับงัคบัใช ้(ต่อ)

2.2.2.3.1 กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�เกี�ยวขอ้งกบัเครื�องมือทางการเงิน ประกอบดว้ยมาตรฐานการบญัชี

และมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงัต่อไปนี�  มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี� สามารถนํามาใช้

ก่อนวนัที�มีผลบงัคบัใชเ้ฉพาะสาํหรับรอบระยะเวลาที�เริ�มในหรือหลงัวนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2562 (ต่อ)

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 7 เรื�อง การเปิดเผยขอ้มูลเครื�องมือทางการเงิน กาํหนดใหกิ้จการ

ตอ้งเปิดเผยข้อมูลเพื�อให้ผูใ้ช้งบการเงินสามารถประเมินเกี�ยวกับความมีนัยสําคัญของเครื�องมือทาง

การเงินที�มีต่อฐานะการเงินและผลการดาํเนินของกิจการ และลกัษณะและระดบัของความเสี�ยงที�เกิดขึ�น

จากเครื�องมือทางการเงินที�กิจการเปิดรับระหว่างรอบระยะเวลารายงานและ ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลา

รายงาน รวมทั�งแนวทางการบริหารความเสี�ยงดงักล่าว

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 9 เรื�อง เครื�องมือทางการเงิน กล่าวถึงการจดัประเภทรายการ 

การวดัมูลค่า การตดัรายการสินทรัพยท์างการเงินและหนี� สินทางการเงิน การคาํนวณการด้อยค่าของ

สินทรัพยท์างการเงิน และการบญัชีป้องกนัความเสี�ยง ดงัต่อไปนี�

- การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่า

- การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารหนี� แบ่งออกเป็น

สามประเภทไดแ้ก่ ราคาทุนตดัจาํหน่าย มูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน มูลค่ายุติธรรมผ่าน

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น โดยขึ�นอยู่กับโมเดลธุรกิจของกิจการในการจดัการสินทรัพยท์างการ

เงินและลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินนั�น

- การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารทุน ตอ้งวดัมูลค่า

ดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน โดยกิจการสามารถเลือกรับรู้สินทรัพยท์างการเงิน

ประเภทตราสารทุนดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นโดยไม่สามารถโอนไปเป็น

กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

- หนี� สินทางการเงินจดัประเภทรายการและวดัมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย ยกเวน้หนี� สิน

ทางการเงินที�ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน หรือกิจการเลือกวดัมูลค่าดว้ย

มูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุนเมื�อเขา้เงื�อนไขที�กาํหนด

- ตราสารอนุพนัธ์จดัประเภทและวดัมูลค่าดว้ยวธีิมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที�มีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐานที�เกี�ยวข้อง (ต่อ)

2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ที�มีการประกาศแลว้ แต่ยงัไม่มี

ผลบงัคบัใช ้(ต่อ)

2.2.2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ ซึ� งจะมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชีที�เริ�มตน้ในหรือหลงัวนัที� 

1 มกราคม พ.ศ. 2563 ที�เกี�ยวขอ้งกบักลุ่มกิจการ ซึ� งกลุ่มกิจการไม่ไดน้าํมาถือปฏิบติัก่อนวนับงัคบัใช ้(ต่อ)

2.2.2.3.1 กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�เกี�ยวขอ้งกบัเครื�องมือทางการเงิน ประกอบดว้ยมาตรฐานการบญัชี

และมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงัต่อไปนี�  มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี� สามารถนํามาใช้

ก่อนวนัที�มีผลบงัคบัใชเ้ฉพาะสาํหรับรอบระยะเวลาที�เริ�มในหรือหลงัวนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2562 (ต่อ)

- ขอ้กาํหนดการดอ้ยค่ากล่าวถึงการบญัชีสําหรับผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�นต่อ สินทรัพย์

ทางการเงินที�วดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย หรือสินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารหนี� ที�วดั

มูลค่าดว้ยวธีิมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น ลูกหนี�ตามสัญญาเช่า และสินทรัพยที์�เกิดจาก

ภาระผูกพนัวงเงินสินเชื�อและสัญญาคํ�าประกนัทางการเงิน โดยไม่จาํเป็นตอ้งรอให้เกิดเหตุการณ์ดา้น

เครดิตขึ�นก่อน กิจการตอ้งพิจารณาการเปลี�ยนแปลงในคุณภาพเครดิตของสินทรัพยท์างการเงินเป็น

สามระดบั ในแต่ละระดบัจะกาํหนดวิธีการวดัค่าเผื�อการดอ้ยค่าและการคาํนวณวิธีดอกเบี�ยที�แทจ้ริงที�

แตกต่างกนัไป โดยมีขอ้ยกเวน้สาํหรับลูกหนี�การคา้หรือสินทรัพยที์�เกิดจากสัญญาภายใตม้าตรฐานการ

รายงานทางการเงินฉบบัที� 15 ที�ไม่มีองคป์ระกอบเกี�ยวกบัการจดัหาเงินที�มีนัยสําคญั และลูกหนี� ตาม

สัญญาเช่า จะใชว้ธีิการอยา่งง่าย (simplified approach) ในการพิจารณาค่าเผื�อการดอ้ยค่า

- การบญัชีป้องกนัความเสี�ยงมีวตัถุประสงคเ์พื�อแสดงผลกระทบในงบการเงิน ซึ� งเกิดจากกิจกรรมการบริหาร

ความเสี�ยงของกิจการที�ใชเ้ครื�องมือทางการเงินในการจดัการฐานะเปิดที�เกิดขึ�นจากความเสี�ยงนั�นๆ ซึ� ง

อาจส่งผลกระทบต่อกําไรหรือขาดทุน (หรือกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น ในกรณีของเงินลงทุนใน 

ตราสารทุนที�กิจการเลือกแสดงการเปลี�ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น) วิธีการ

ดงักล่าวมีเป้าหมายในการแสดงถึงบริบทของเครื�องมือที�ใชป้้องกนัความเสี�ยงภายใตก้ารบญัชีป้องกนั

ความเสี�ยงเพื�อใหเ้กิดความเขา้ใจถึงวตัถุประสงคแ์ละผลกระทบที�เกิดขึ�น

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 16 เรื�อง การป้องกนัความเสี�ยงของเงินลงทุนสุทธิใน

หน่วยงานต่างประเทศ ให้ความชัดเจนเกี�ยวกับวิธีการทางบัญชีที�เกี�ยวกับการป้องกันความเสี� ยงของ

เงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ โดยให้แนวทางในการระบุความเสี� ยงของอัตราแลกเปลี�ยน

เงินตราต่างประเทศที�เขา้เงื�อนไข ให้แนวทางเกี�ยวกบัเครื�องมือป้องกันความเสี�ยงในการป้องกันความเสี�ยง

ของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ ว่าสามารถถือโดยกิจการใดๆภายในกลุ่มกิจการมิใช่เฉพาะ

เพียงบริษทัใหญ่เท่านั�น และให้แนวทางในการที�จะระบุมูลค่าที�จะจดัประเภทรายการใหม่จากส่วนของ

เจา้ของไปยงักาํไรหรือขาดทุนสาํหรับทั�งเครื�องมือป้องกนัความเสี�ยงและรายการที�มีการป้องกนัความเสี�ยง
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที�มีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐานที�เกี�ยวข้อง (ต่อ)

2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ที�มีการประกาศแลว้ แต่ยงัไม่มี

ผลบงัคบัใช ้(ต่อ)

2.2.2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ ซึ� งจะมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชีที�เริ�มตน้ในหรือหลงัวนัที� 

1 มกราคม พ.ศ. 2563 ที�เกี�ยวขอ้งกบักลุ่มกิจการ ซึ� งกลุ่มกิจการไม่ไดน้าํมาถือปฏิบติัก่อนวนับงัคบัใช ้(ต่อ)

2.2.2.3.1 กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�เกี�ยวขอ้งกบัเครื�องมือทางการเงิน ประกอบดว้ยมาตรฐานการบญัชี

และมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงัต่อไปนี�  มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี� สามารถนํามาใช้

ก่อนวนัที�มีผลบงัคบัใชเ้ฉพาะสาํหรับรอบระยะเวลาที�เริ�มในหรือหลงัวนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2562 (ต่อ)

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 19 เรื�อง การชาํระหนี� สินทางการเงินดว้ยตราสารทุน

ให้ขอ้กาํหนดทางบญัชีสําหรับกรณีที�กิจการออกตราสารทุนให้แก่เจา้หนี� เพื�อชาํระหนี� สินทางการเงิน

ทั�งหมดหรือบางส่วน กิจการตอ้งวดัมูลค่าตราสารทุนที�ออกให้แก่เจา้หนี� ดว้ยมูลค่ายุติธรรม กิจการตอ้ง

ตดัรายการหนี� สินทางการเงินทั�งหมดหรือบางส่วนเมื�อเป็นไปตามขอ้กาํหนดของมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน ฉบบัที� 9 ผลต่างระหวา่งมูลค่าตามบญัชีของหนี� สินทางการเงิน (หรือบางส่วนของหนี� สินทาง

การเงิน) ที�ชาํระและมูลค่ายติุธรรมของตราสารทุนที�ออกตอ้งรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน

ผูบ้ริหารของกลุ่มกิจการอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบของการนาํมาตรฐานกลุ่มเครื�องมือทางการเงิน

ฉบบัเหล่านี�มาใชเ้ป็นครั� งแรก

2.2.2.3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 16 เรื�อง สัญญาเช่า มาตรฐานฉบบันี� สามารถนาํมาใชก่้อนวนัที�มีผล

บงัคบัใช ้หากกิจการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 15 เรื�อง รายไดจ้ากสัญญาที�ทาํ

กบัลูกคา้ ณ วนัที�หรือก่อนวนัที�นาํมาตรฐานฉบบันี� มาปฏิบติัใชค้รั� งแรก

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ดังกล่าวข้างต้น จะนาํมาใช้แทนและยกเลิกมาตรฐานการบญัชี

ดงัต่อไปนี�

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 17 เรื�อง สัญญาเช่า

การตีความตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัที� 4

เรื�อง การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสัญญาเช่า

หรือไม่

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 15 เรื�อง สัญญาเช่าดาํเนินงาน-สิ�งจูงใจที�ใหแ้ก่ผูเ้ช่า

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 27 เรื�อง การประเมินเนื�อหาสัญญาเช่าที�ทาํขึ�นตามรูปแบบ

กฎหมาย 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที�มีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐานที�เกี�ยวข้อง (ต่อ)

2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ที�มีการประกาศแลว้ แต่ยงัไม่มี

ผลบงัคบัใช ้(ต่อ)

2.2.2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ ซึ� งจะมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชีที�เริ�มตน้ในหรือหลงัวนัที� 

1 มกราคม พ.ศ. 2563 ที�เกี�ยวขอ้งกบักลุ่มกิจการ ซึ� งกลุ่มกิจการไม่ไดน้าํมาถือปฏิบติัก่อนวนับงัคบัใช ้(ต่อ)

2.2.2.3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 16 เรื�อง สัญญาเช่า มาตรฐานฉบบันี� สามารถนาํมาใชก่้อนวนัที�มีผล

บงัคบัใช ้หากกิจการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 15 เรื�อง รายไดจ้ากสัญญาที�ทาํ

กบัลูกคา้ ณ วนัที�หรือก่อนวนัที�นาํมาตรฐานฉบบันี� มาปฏิบติัใชค้รั� งแรก

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 16 เรื� อง สัญญาเช่า กาํหนดให้ผูเ้ช่ารับรู้สินทรัพยแ์ละหนี� สิน

สาํหรับสัญญาเช่าทุกรายการที�มีระยะเวลาในการเช่ามากกวา่ 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์า้งอิงนั�นมีมูลค่า

ตํ�า โดยผูเ้ช่าตอ้งรับรู้สิทธิการใชสิ้นทรัพยที์�แสดงถึงสิทธิในการใชสิ้นทรัพยอ์า้งอิงที�เช่า และหนี� สินตาม

สัญญาเช่าที�แสดงถึงภาระผกูพนัที�ตอ้งจ่ายชาํระตามสัญญาเช่า

การเปลี�ยนแปลงที�สาํคญัจากวธีิปฏิบติัในปัจจุบนัไดแ้ก่

- ยกเลิกความแตกต่างระหว่างสัญญาเช่าดาํเนินงานและสัญญาเช่าการเงิน และกาํหนดการรับรู้สินทรัพย์

(สิทธิในการใชสิ้นทรัพย)์ และหนี� สินทางการเงินเพื�อที�จ่ายค่าเช่าสําหรับสัญญาเช่าตลอดทั�งสัญญาเช่า 

รวมถึงการกาํหนดขอ้ผอ่นปรนของสัญญาเช่าระยะสั�นและมูลค่าตํ�า

- ค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ�นทั�งหมดจะมีมูลค่าสูงในช่วงปีแรกและจะลดลงในปีถดัไป ค่าใชจ่้ายที�เกิดขึ�นจะถูก

เปลี�ยนเป็นดอกเบี�ยและค่าเสื�อมราคา

- กระแสเงินสดในการดาํเนินงานจะสูงขึ�นเนื�องจากการจ่ายชาํระส่วนของเงินตน้ของหนี� สินสัญญาเช่า

จะเปลี�ยนเป็นกิจกรรมจัดหาเงิน การจ่ายชําระดอกเบี� ยที�ยงัแสดงอยู่ในกระแสเงินสดจากการ

ดาํเนินงาน 

- การบญัชีสําหรับผูใ้หเ้ช่าไม่ไดเ้ปลี�ยนแปลงอยา่งมีสาระสาํคญั ความแตกต่างเกิดขึ�นจากระบุสัญญาเช่า

ตามคาํนิยามใหม่ โดยสัญญาจะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่า ถา้สัญญานั�นเป็นการให้

สิทธิในการควบคุมการใชสิ้นทรัพยที์�ระบุไวส้าํหรับช่วงเวลาหนึ�งเพื�อแลกเปลี�ยนกบัสิ�งตอบแทน

กิจการมีทางเลือกในการปรับใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันี� โดยการปรับปรุงยอ้นหลงัตาม

มาตรฐานการบัญชีฉบับที�  8 เรื� อง นโยบายการบัญชี การเปลี�ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและ

ขอ้ผิดพลาด โดยมีขอ้อนุโลม หรือปรับปรุงโดยรับรู้ผลกระทบสะสมยอ้นหลงักบักาํไรสะสม ณ วนัตน้

งวดของรอบระยะเวลารายงานที�เริ� มต้นใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี� ประกอบกับการ

เปิดเผยขอ้มูลเพิ�มเติม

ผูบ้ริหารของกลุ่มกิจการอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบของการนาํมาตรฐานฉบบันี�มาใชเ้ป็นครั� งแรก
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2.3 บัญชีกลุ่มกจิการ - เงินลงทุนในบริษัทย่อย

(1) บริษทัยอ่ย

บริษัทย่อยหมายถึงกิจการ(ซึ� งรวมถึงกิจการเฉพาะกิจ) ที�กลุ่มกิจการควบคุม กลุ่มกิจการควบคุมกิจการเมื�อ

กลุ่มกิจการมีการเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผนัแปรจากการเกี�ยวขอ้งกบัผูไ้ดรั้บการลงทุนและมีความสามารถ

ทาํให้เกิดผลกระทบต่อผลตอบแทนจากการใชอ้าํนาจเหนือผูไ้ดรั้บการลงทุน กลุ่มกิจการรวมงบการเงินของบริษทัย่อยไว้

ในงบการเงินรวมตั�งแต่วนัที�กลุ่มกิจการมีอาํนาจในการควบคุมบริษทัย่อย กลุ่มกิจการจะไม่นาํงบการเงินของบริษทัย่อย

มารวมไวใ้นงบการเงินรวมนบัจากวนัที�กลุ่มกิจการสูญเสียอาํนาจควบคุม

กลุ่มกิจการบนัทึกบญัชีการรวมธุรกิจที�ไม่ใช่การรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั โดยถือปฏิบติัตามวธีิซื�อ สิ�งตอบแทน

ที�โอนใหส้าํหรับการซื�อบริษทัยอ่ย ประกอบดว้ยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยที์�ผูซื้�อโอนให้และหนี� สินที�ก่อขึ�นเพื�อจ่าย

ชาํระให้แก่เจา้ของเดิมของผูถู้กซื�อและส่วนไดเ้สียในส่วนของเจา้ของที�ออกโดยกลุ่มกิจการ สิ� งตอบแทนที�โอนให้

รวมถึงมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพย ์หรือหนี� สินที�ผูซื้�อคาดวา่จะตอ้งจ่ายชาํระตามขอ้ตกลง ตน้ทุนที�เกี�ยวขอ้งกบัการซื�อ

จะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื�อเกิดขึ�น มูลค่าเริ�มแรกของสินทรัพยที์�ระบุไดที้�ไดม้าและหนี� สินและหนี� สินที�อาจเกิดขึ�นที�

รับมาจากการรวมธุรกิจจะถูกวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัที�ซื�อ ในการรวมธุรกิจแต่ละครั� ง กลุ่มกิจการวดัมูลค่า

ของส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมในผูถู้กซื�อดว้ยมูลค่ายุติธรรม หรือ มูลค่าของสินทรัพยสุ์ทธิที�ระบุไดข้องผูถู้กซื�อ

ตามสัดส่วนของหุน้ที�ถือโดยส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม

ในการรวมธุรกิจที�ดาํเนินการสาํเร็จจากการทยอยซื�อ ผูซื้�อตอ้งวดัมูลค่าส่วนไดเ้สียที�ผูซื้�อถืออยูใ่นผูถู้กซื�อก่อนหนา้การ

รวมธุรกิจใหม่โดยใชมู้ลค่ายุติธรรม ณ วนัที�ซื�อและรับรู้ผลกาํไรหรือขาดทุนที�เกิดขึ�นจากการวดัมูลค่าใหม่นั�นในกาํไร

หรือขาดทุน 

สิ�งตอบแทนที�คาดว่าจะตอ้งจ่ายออกไปโดยกลุ่มกิจการ รับรู้ดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัที�ซื�อ การเปลี�ยนแปลงในมูลค่า

ยติุธรรมของสิ�งตอบแทนที�คาดวา่จะตอ้งจ่ายที�รับรู้ภายหลงัวนัที�ซื�อซึ� งจดัประเภทเป็นสินทรัพยห์รือหนี� สินให้รับรู้ใน

กาํไรหรือขาดทุน สิ�งตอบแทนที�คาดว่าจะตอ้งจ่ายซึ� งจดัประเภทเป็นส่วนของเจา้ของตอ้งไม่มีการวดัมูลค่าใหม่ และ

ใหบ้นัทึกการจ่ายชาํระในภายหลงัไวใ้นส่วนของเจา้ของ

ส่วนเกินของมูลค่าสิ� งตอบแทนที�โอนให้ มูลค่าส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมในผูถู้กซื�อ และมูลค่ายุติธรรม ณ 

วนัซื�อธุรกิจของส่วนไดเ้สียในส่วนของเจา้ของของผูถู้กซื�อที�ผูซื้�อถืออยู่ก่อนการรวมธุรกิจ ที�มากกว่ามูลค่ายุติธรรมสุทธิ 

ณ วนัที�ซื�อของสินทรัพยสุ์ทธิที�ระบุไดที้�ไดม้า ตอ้งรับรู้เป็นค่าความนิยม หากมูลค่าของมูลค่าสิ�งตอบแทนที�โอนให ้

มูลค่าส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมในผูถู้กซื�อ และมูลค่ายติุธรรม ณ วนัซื�อธุรกิจของส่วนไดเ้สียในส่วนของเจา้ของ

ของผูถู้กซื�อที�ผูซื้�อถืออยูก่่อนการรวมธุรกิจ น้อยกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัย่อยที�ไดม้าเนื�องจาก

การซื�อในราคาตํ�ากวา่มูลค่ายติุธรรม จะรับรู้ส่วนต่างโดยตรงไปยงักาํไรขาดทุน

กิจการจะตดัรายการบญัชีระหวา่งกนั ยอดคงเหลือ และกาํไรที�ยงัไม่ไดเ้กิดขึ�นจริงระหว่างกนัในกลุ่มกิจการ ขาดทุนที�

ยงัไม่เกิดขึ�นจริงก็จะตดัรายการในทาํนองเดียวกนั เวน้แต่รายการนั�นมีหลกัฐานว่าสินทรัพยที์�โอนระหวา่งกนัเกิดการ

ดอ้ยค่า นโยบายการบญัชีของบริษทัยอ่ยไดถู้กปรับปรุงเพื�อใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการบญัชีของกลุ่มกิจการ
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2.3 บัญชีกลุ่มกจิการ – เงินลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ)

(2) รายการกบัส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม

กลุ่มกิจการปฏิบติัต่อรายการกบัส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมเช่นเดียวกนักบัส่วนที�เป็นของเจา้ของของกลุ่มกิจการ 

สาํหรับการซื�อส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม ผลต่างระหว่างสิ�งตอบแทนที�จ่ายให้ และส่วนแบ่งในมูลค่าตามบญัชี

ของสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัยอ่ยที�ไดม้าจะถูกบนัทึกในส่วนของเจา้ของ กาํไรหรือขาดทุนจากการขายส่วนไดเ้สียที�

ไม่มีอาํนาจควบคุมก็จะถูกบนัทึกในส่วนของเจา้ของเช่นเดียวกนั

(3) การจาํหน่ายบริษทัยอ่ย

เมื�อกลุ่มกิจการสูญเสียการควบคุม ตอ้งหยดุรวมบริษทัยอ่ยในการจดัทาํงบการเงินรวม ส่วนไดเ้สียในกิจการที�เหลืออยู่

จะวดัมูลค่าใหม่โดยใชมู้ลค่ายุติธรรม การเปลี�ยนแปลงในมูลค่าจะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน มูลค่ายุติธรรมนั�นจะถือ

เป็นมูลค่าตามบัญชีเริ�มแรกของมูลค่าของเงินลงทุนเพื�อวตัถุประสงค์ในการวดัมูลค่าในเวลาต่อมาของเงินลงทุนที�

เหลืออยู่ในรูปของบริษทัร่วม กิจการร่วมคา้ หรือสินทรัพยท์างการเงิน สําหรับทุกจาํนวนที�เคยรับรู้ในกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื�นในส่วนที�เกี�ยวขอ้งกับกิจการนั�นจะถูกปฏิบติัเสมือนว่ากลุ่มกิจการมีการจาํหน่ายสินทรัพยห์รือหนี� สินที�

เกี�ยวขอ้งนั�นออกไป

(4) งบการเงินเฉพาะกิจการ

ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในบริษทัย่อย จะบนัทึกบญัชีดว้ยราคาทุนหักค่าเผื�อการดอ้ยค่า ตน้ทุนจะมีการ

ปรับเพื�อสะทอ้นการเปลี�ยนแปลงสิ�งตอบแทนที�เกิดขึ�นจากการเปลี�ยนแปลงมูลค่าของสิ�งตอบแทนที�คาดว่าตอ้งจ่าย 

ตน้ทุนจะรวมตน้ทุนทางตรงที�เกี�ยวขอ้งจากการไดม้าของเงินลงทุนนี�

2.4 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 

(ก) สกุลเงินที�ใชใ้นการดาํเนินงานและสกุลเงินที�ใชน้าํเสนองบการเงิน

รายการที�รวมในงบการเงินของแต่ละบริษทัในกลุ่มกิจการถูกวดัมูลค่าโดยใชส้กุลเงินของสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจ

หลกัที�บริษทัดาํเนินงานอยู่ (สกุลเงินที�ใชใ้นการดาํเนินงาน) งบการเงินแสดงในสกุลเงินบาท ซึ� งเป็นสกุลเงินที�ใชใ้น

การดาํเนินงานและสกุลเงินที�ใชน้าํเสนองบการเงินของบริษทั
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2.4 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ (ต่อ)

(ข) รายการและยอดคงเหลือ 

รายการที�เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินที�ใชใ้นการดาํเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปลี�ยน ณ วนัที�เกิด

รายการหรือวนัที�ตีราคาหากรายการนั� นถูกวดัมูลค่าใหม่ รายการกาํไรและรายการขาดทุนที�เกิดจากการรับหรือจ่าย

ชาํระที�เป็นเงินตราต่างประเทศ และที�เกิดจากการแปลงค่าสินทรัพยแ์ละหนี� สินที�เป็นตวัเงินซึ�งเป็นเงินตราต่างประเทศ

ดว้ยอตัราแลกเปลี�ยน ณ วนัสิ�นปี ไดบ้นัทึกไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน

เมื�อมีการรับรู้รายการกาํไรหรือขาดทุนของรายการที�ไม่เป็นตวัเงินไวใ้นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น องคป์ระกอบของ

อตัราแลกเปลี�ยนทั�งหมดของกาํไรหรือขาดทุนนั�นจะรับรู้ไวใ้นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นดว้ย ในทางตรงขา้มการรับรู้

กาํไรหรือขาดทุนของรายการที�ไม่เป็นตวัเงินไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน องค์ประกอบของอตัราแลกเปลี�ยนทั�งหมดของ

กาํไรหรือขาดทุนนั�นจะรับรู้ไวใ้นกาํไรขาดทุนดว้ย

(ค) กลุ่มกิจการ

การแปลงค่าผลการดาํเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทในกลุ่มกิจการ (ที�มิใช่สกุลเงินของเศรษฐกิจที�มีภาวะ

เงินเฟ้อรุนแรง) ซึ� งมีสกุลเงินที�ใช้ในการดาํเนินงานแตกต่างจากสกุลเงินที�ใช้นาํเสนองบการเงินไดถู้กแปลงค่าเป็น

สกุลเงินที�ใชน้าํเสนองบการเงินดงันี�

 สินทรัพยแ์ละหนี� สินที�แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินแต่ละงวดแปลงค่าด้วยอัตราปิด ณ วนัที�ของแต่ละ

งบแสดงฐานะการเงินนั�น

 รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ แปลงค่าดว้ยอตัราถวัเฉลี�ย และ

 ผลต่างของอตัราแลกเปลี�ยนทั�งหมดรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น

ค่าความนิยมและการปรับมูลค่ายุติธรรมที�เกิดจากการซื�อหน่วยงานในต่างประเทศถือเป็นสินทรัพยแ์ละหนี� สินของ

หน่วยงานในต่างประเทศนั�นและแปลงค่าดว้ยอตัราปิด

2.5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

ในงบกระแสเงินสด เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมถึงเงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื�อทวงถาม 

เงินลงทุนระยะสั� นอื�นที�มีสภาพคล่องสูงซึ� งมีอายุไม่เกินสามเดือนนับจากวนัที�ไดม้า ทั�งนี� ไม่รวมเงินฝากธนาคารส่วนที�ติด

ภาระคํ�าประกนั เงินเบิกเกินบญัชีจะแสดงไวใ้นส่วนของหนี� สินหมุนเวยีนในงบแสดงฐานะการเงิน
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2.6 ลูกหนี�การค้า

ลูกหนี�การคา้รับรู้เริ�มแรกดว้ยมูลค่าตามใบแจง้หนี�  และจะวดัมูลค่าต่อมาดว้ยจาํนวนเงินที�เหลืออยู่หกัดว้ยค่าเผื�อหนี� สงสัยจะสูญ

ซึ� งประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วนัสิ�นงวด ค่าเผื�อหนี� สงสัยจะสูญหมายถึงผลต่างระหวา่งราคาตามบญัชีของ

ลูกหนี� การคา้เปรียบเทียบกบัมูลค่าที�คาดว่าจะไดรั้บจากลูกหนี�การคา้  หนี� สูญที�เกิดขึ�นจะรับรู้ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนโดยถือ

เป็นส่วนหนึ�งของค่าใชจ่้ายในการบริหาร

2.7 สินค้าคงเหลือ 

สินคา้คงเหลือแสดงดว้ยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที�จะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ�ากว่า ราคาทุนของสินคา้คงเหลือประเภท

สินคา้สําเร็จรูปและสินคา้ระหวา่งผลิต คาํนวณโดยวิธีถวัเฉลี�ยถ่วงนํ� าหนกั และสินคา้คงเหลือประเภทสินคา้สาํเร็จรูปซื�อมา

เพื�อขาย วตัถุดิบ อะไหล่ วสัดุของใชสิ้�นเปลืองและอื�นๆ คาํนวณโดยวิธีถวัเฉลี�ยเคลื�อนที� ตน้ทุนของการซื�อประกอบดว้ย

ราคาซื�อ และค่าใชจ่้ายที�เกี�ยวขอ้งโดยตรงกบัการซื�อสินคา้นั�น เช่น ค่าอากรขาเขา้และค่าขนส่ง หักดว้ยส่วนลดที�เกี�ยวขอ้ง

ทั�งหมด ส่วนยอมใหห้รือเงินที�ไดรั้บคืน ตน้ทุนของสินคา้สําเร็จรูปและงานระหว่างทาํประกอบดว้ยค่าออกแบบ ค่าวตัถุดิบ 

ค่าแรงทางตรง ค่าใช้จ่ายอื�นทางตรง และค่าโสหุ้ยในการผลิตซึ� งปันส่วนตามเกณฑ์การดาํเนินงานตามปกติ แต่ไม่รวม

ตน้ทุนการกู้ยืม  มูลค่าสุทธิที�จะไดรั้บประมาณจากราคาปกติที�คาดว่าจะขายไดต้ามปกติธุรกิจหักดว้ยค่าใช้จ่ายที�จาํเป็น

เพื�อให้สินคา้นั�นสาํเร็จรูปรวมถึงค่าใชจ่้ายในการขาย กลุ่มกิจการบนัทึกบญัชีค่าเผื�อการลดมูลค่าของสินคา้เก่า ลา้สมยั หรือ

เสื�อมคุณภาพเท่าที�จาํเป็น

2.8 เงินลงทุน

กลุ่มกิจการจัดประเภทเงินลงทุนที�นอกเหนือจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย เป็น 4 ประเภท คือ  1. เงินลงทุนเพื�อค้า  

2. เงินลงทุนที�ถือไวจ้นครบกาํหนด  3. เงินลงทุนเผื�อขาย  และ  4. เงินลงทุนทั�วไป  การจดัประเภทขึ�นอยู่กับจุดมุ่งหมาย

ขณะลงทุน ฝ่ายบริหารจะเป็นผูก้าํหนดการจัดประเภทที�เหมาะสมสําหรับเงินลงทุน ณ เวลาลงทุนและทบทวนการจัด

ประเภทเป็นระยะ  

(1) เงินลงทุนเพื�อคา้ คือ เงินลงทุนเพื�อจุดมุ่งหมายหลกัในการหากาํไรจากการเปลี�ยนแปลงราคาในช่วงเวลาสั�น และแสดง

รวมไวใ้นสินทรัพยห์มุนเวยีน     

(2) เงินลงทุนที�ถือไวจ้นครบกาํหนด คือ เงินลงทุนที�มีกาํหนดเวลาและผูบ้ริหารตั�งใจแน่วแน่และ มีความสามารถถือไวจ้น

ครบกาํหนด

(3) เงินลงทุนเผื�อขาย คือ เงินลงทุนที�จะถือไวโ้ดยไม่ระบุช่วงเวลาและอาจขายเพื�อเสริมสภาพคล่องหรือเมื�ออตัราดอกเบี�ย

เปลี�ยนแปลง  

(4) เงินลงทุนทั�วไป คือ เงินลงทุนในตราสารทุนที�ไม่มีตลาดซื�อขายคล่องรองรับ
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.8 เงินลงทุน (ต่อ)

เงินลงทุนทั�ง 4 ประเภทรับรู้มูลค่าเริ�มแรกดว้ยราคาทุน ซึ� งหมายถึงมูลค่ายุติธรรมของสิ�งตอบแทนที�ให้ไปเพื�อให้ไดม้าซึ� ง

เงินลงทุนนั�นรวมทั�งค่าใชจ่้ายในการทาํรายการ

เงินลงทุนเพื�อคา้และเงินลงทุนเผื�อขายวดัมูลค่าในเวลาต่อมาดว้ยมูลค่ายุติธรรม รายการกาํไรและขาดทุนที�ยงัไม่เกิดขึ�นจริง

ของเงินลงทุนเพื�อคา้รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน รายการกาํไรและขาดทุนที�ยงัไม่เกิดขึ�นจริงของเงินลงทุนเผื�อขายรับรู้ในส่วน

ของกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น

เงินลงทุนที�จะถือไวจ้นครบกาํหนดวดัมูลค่าภายหลังการได้มาด้วยวิธีราคาทุนตัดจาํหน่ายตามอัตราดอกเบี� ยที�แท้จริง 

หกัดว้ยค่าเผื�อการดอ้ยค่า

เงินลงทุนทั�วไป แสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าเผื�อการดอ้ยค่า

บริษทัจะทดสอบค่าเผื�อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนเมื�อมีขอ้บ่งชี� ว่าเงินลงทุนนั�นอาจมีค่าเผื�อการดอ้ยค่าเกิดขึ�น หากราคาตาม

บญัชีของเงินลงทุนสูงกว่ามูลค่าที�คาดว่าจะไดรั้บคืน บริษทัจะบนัทึกรายการขาดทุนจากค่าเผื�อการดอ้ยค่ารวมไวใ้นกาํไร

หรือขาดทุน 

ในการจาํหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของผลตอบแทนสุทธิที�ไดรั้บจากการจาํหน่ายเมื�อเปรียบเทียบกับ

ราคาตามบญัชีของเงินลงทุนนั�นจะบนัทึกรวมอยู่ในกาํไรหรือขาดทุน กรณีที�จาํหน่ายเงินลงทุนที�ถือไวใ้นตราสารหนี� หรือ

ตราสารทุนชนิดเดียวกนัออกไปบางส่วน ราคาตามบญัชีของเงินลงทุนที�จาํหน่ายจะกาํหนดโดยใชว้ิธีถวัเฉลี�ยถ่วงนํ� าหนัก

ดว้ยราคาตามบญัชี 

2.9 ที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์วดัมูลค่าด้วยราคาทุนหักดว้ยค่าเสื�อมราคาสะสม ตน้ทุนเริ�มแรกจะรวมต้นทุนทางตรงอื�นๆ ที�

เกี�ยวขอ้งกบัการซื�อสินทรัพยน์ั�นมาอยูใ่นสถาที�หรือในสภาพที�พร้อมจะใชง้านไดต้ามที�ประสงคไ์ว้

ตน้ทุนที�เกิดขึ�นภายหลงัจะรวมอยู่ในมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยห์รือรับรู้แยกเป็นอีกสินทรัพยห์นึ� งตามความเหมาะสม 

เมื�อตน้ทุนนั�นเกิดขึ�นและคาดวา่จะใหป้ระโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตแก่กลุ่มกิจการและตน้ทุนดงักล่าวสามารถวดัมูลค่าได้

อย่างน่าเชื�อถือ มูลค่าตามบญัชีของชิ�นส่วนที�ถูกเปลี�ยนแทนจะถูกตดัรายการออก สําหรับค่าซ่อมแซมและบาํรุงรักษาอื�นๆ 

กลุ่มกิจการจะรับรู้ตน้ทุนดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายในกาํไรหรือขาดทุนเมื�อเกิดขึ�น
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.9 ที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ)

ที�ดินไม่มีการคิดค่าเสื�อมราคา ค่าเสื�อมราคาของสินทรัพยอื์�นคาํนวณโดยใชว้ธีิเส้นตรง เพื�อลดราคาทุนแต่ละชนิดตลอดอายุ

การใหป้ระโยชน์ที�ประมาณการไวข้องสินทรัพยด์งัต่อไปนี�

ส่วนปรับปรุงที�ดิน อาคารและสิ�งปลูกสร้าง 5 - 30 ปี

เครื�องจกัรและอุปกรณ์ 5 - 25 ปี

อุปกรณ์สาํนกังานและเครื�องตกแต่ง 3 - 25 ปี

ยานพาหนะ 5 - 10 ปี

ทุกสิ�นรอบรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มกิจการไดมี้การทบทวนและปรับปรุงมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ของ

สินทรัพยใ์หเ้หมาะสม 

ในกรณีที�มูลค่าตามบญัชีสูงกวา่มูลค่าที�คาดว่าจะไดรั้บคืน มูลค่าตามบญัชีจะถูกปรับลดให้เท่ากบัมูลค่าที�คาดวา่จะไดรั้บคืนทนัที 

(ดูหมายเหตุขอ้ 2.12) 

ผลกาํไรหรือขาดทุนที�เกิดจากการจาํหน่ายที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ คาํนวณโดยเปรียบเทียบจากสิ�งตอบแทนสุทธิที�ไดรั้บ

จากการจาํหน่ายสินทรัพยก์บัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์และรับรู้บญัชีผลกาํไรหรือขาดทุนอื�นสุทธิในกาํไรหรือขาดทุน

2.10 ค่าความนิยม 

ค่าความนิยมที�เกิดจากการไดม้าซึ�งบริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 2.3 (1)) จะแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบแสดงฐานะการเงินรวม

ค่าความนิยมที�รับรู้จะตอ้งถูกทดสอบการดอ้ยค่าทุกปี และแสดงดว้ยราคาทุนหักค่าเผื�อการดอ้ยค่าสะสม ค่าเผื�อการดอ้ยค่า

ของค่าความนิยมที�รับรู้แลว้จะไม่มีการกลบัรายการ ทั�งนี� มูลค่าคงเหลือตามบญัชีของค่าความนิยมจะถูกรวมคาํนวณในกาํไร

หรือขาดทุนเมื�อมีการขายกิจการ

ตั�งแต่วนัที� 1 เมษายน พ.ศ. 2551 บริษทัไดห้ยุดการตดัจาํหน่ายค่าความนิยมในงบการเงินรวม โดยเปลี�ยนเป็นการประเมิน

การดอ้ยของค่าความนิยมแทน

ในการทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยม ค่าความนิยมจะถูกปันส่วนไปยงัหน่วยที�ก่อให้เกิดกระแสเงินสด โดยที�หน่วยนั�น

อาจจะเป็นหน่วยเดียวหรือหลายหน่วยรวมกนัซึ�งคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์จากการรวมธุรกิจ ที�เกิดค่าความนิยมเกิดขึ�นและ

ระบุส่วนงานดาํเนินงานได้
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.11 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 

ตน้ทุนที�ใช้ในการบาํรุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายเมื�อเกิดขึ�น ค่าใช้จ่ายที�เกิดจากการพฒันาที�

เกี�ยวขอ้งโดยตรงในการออกแบบและทดสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที�มีลกัษณะเฉพาะเจาะจงซึ� งกลุ่มกิจการเป็นผูดู้แล 

จะรับรู้เป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเมื�อเป็นไปตามขอ้กาํหนดทุกขอ้ดงันี�

 มีความเป็นไปไดท้างเทคนิคที�กิจการจะทาํโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใหเ้สร็จสมบูรณ์เพื�อนาํมาใชป้ระโยชน์หรือขายได้

 ผูบ้ริหารมีความตั�งใจที�จะทาํโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใหเ้สร็จสมบูรณ์และนาํมาใชป้ระโยชน์หรือขาย 

 กิจการมีความสามารถที�จะนาํโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั�นมาใชป้ระโยชน์หรือขาย

 สามารถแสดงวา่โปรแกรมคอมพิวเตอร์นั�นใหผ้ลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในอนาคตอยา่งไร

 มีความสามารถในการจดัหาทรัพยากรดา้นเทคนิค ดา้นการเงิน และดา้นอื�นไดเ้พียงพอที�จะนาํมาใช้เพื�อทาํให้การ

พฒันาเสร็จสิ�นสมบูรณ์ และนาํโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาใชป้ระโยชน์หรือนาํมาขายได้

 กิจการมีความสามารถที�จะวดัมูลค่าของรายจ่ายที�เกี�ยวขอ้งกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที�เกิดขึ�นในระหว่างการพฒันาได้

อยา่งน่าเชื�อถือ

ตน้ทุนโดยตรงที�รับรู้เป็นส่วนหนึ� งของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จะรวมถึงตน้ทุนพนักงานที�ทาํงานในทีมพฒันาโปรแกรม

คอมพิวเตอร์และค่าใชจ่้ายที�เกี�ยวขอ้งในจาํนวนเงินที�เหมาะสม

ต้นทุนการพฒันาอื�นที�ไม่เข้าเงื�อนไขเหล่านี� จะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื�อเกิดขึ� น ค่าใช้จ่ายในการพฒันาหากก่อนหน้านี� รับรู้เป็น

ค่าใชจ่้ายไปแลว้ จะไม่รับรู้เป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนในเวลาภายหลงั

ตน้ทุนในการพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์และสิทธิการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยที�ซื�อมาจะรับรู้เป็นสินทรัพยแ์ละตดั

จาํหน่ายโดยใชว้ธีิเส้นตรงตลอดอายกุารใหป้ระโยชน์ตามประมาณการแต่ไม่เกิน 3 ปี ถึง 10 ปี 

2.12 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

สินทรัพยที์�มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่ชัด เช่น ค่าความนิยม ซึ� งไม่มีการตดัจาํหน่ายจะถูกทดสอบการดอ้ยค่าเป็น

ประจาํทุกปี สินทรัพยอื์�นที�มีการตดัจาํหน่ายจะมีการทบทวนการดอ้ยค่า เมื�อมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์บ่งชี� ว่าราคาตาม

บญัชีอาจสูงกว่ามูลค่าที�คาดว่าจะไดรั้บคืน รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะรับรู้เมื�อราคาตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกว่า

มูลค่าสุทธิที�คาดว่าจะไดรั้บคืน ซึ� งหมายถึงจาํนวนที�สูงกว่าระหว่างมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการขายเทียบกบัมูลค่าจาก

การใช้สินทรัพยจ์ะถูกจัดเป็นหน่วยที�เล็กที�สุดที�สามารถแยกออกมาได้ เพื�อวตัถุประสงค์ของการประเมินการด้อยค่า 

สินทรัพยที์�ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงินนอกเหนือจากค่าความนิยมซึ� งรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าไปแล้ว จะถูก

ประเมินความเป็นไปไดที้�จะกลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน
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2.13 สัญญาเช่า 

สัญญาเช่า - กรณีที�กลุ่มกจิการเป็นผู้เช่า

สัญญาเพื�อเช่าสินทรัพยซึ์�งผูใ้หเ้ช่าเป็นผูรั้บความเสี�ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเป็นส่วนใหญ่ สัญญาเช่านั�นถือ

เป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน เงินที�ตอ้งจ่ายภายใตสั้ญญาเช่าดงักล่าว (สุทธิจากสิ�งตอบแทนจูงใจที�ไดรั้บจากผูใ้ห้เช่า) จะบนัทึก

ในกาํไรหรือขาดทุนโดยใชว้ธีิเส้นตรงตลอดอายขุองสัญญาเช่านั�น

สัญญาเช่าที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ซึ� งผูเ้ช่าเป็นผูรั้บความเสี�ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเกือบทั�งหมดถือเป็น

สัญญาเช่าการเงิน ซึ� งจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยที์�เช่า หรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจาํนวน

เงินที�ตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า แลว้แต่มูลค่าใดจะตํ�ากวา่

จาํนวนเงินที�ตอ้งจ่ายดงักล่าวจะปันส่วนระหว่างหนี� สินและค่าใชจ่้ายทางการเงินเพื�อให้ไดอ้ตัราดอกเบี�ยคงที�ต่อหนี� สินคงคา้งอยู่

โดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา  ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี� สินระยะยาว 

ส่วนดอกเบี� ยจ่ายจะบันทึกในกาํไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่าเพื�อทาํให้อัตราดอกเบี� ยแต่ละงวดเป็นอตัราคงที�

สาํหรับยอดคงเหลือของหนี� สินที�เหลืออยู่ สินทรัพยที์�ไดม้าตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื�อมราคาตลอดอายกุารใชง้านของ

สินทรัพยที์�เช่าหรืออายขุองสัญญาเช่า แลว้แต่ระยะเวลาใดจะนอ้ยกวา่

2.14 การปรับโครงสร้างหนี�ที�มีปัญหา - กรณีที�กลุ่มกจิการเป็นลูกหนี�

เมื�อกลุ่มกิจการโอนสินทรัพยห์รือหุ้นทุนเพื�อจ่ายชาํระหนี� ในการปรับโครงสร้างหนี�  ส่วนเกินระหว่างมูลค่าตามบญัชีของ

หนี� ที�ชาํระ (รวมดอกเบี�ยคา้งจ่าย ส่วนเกินหรือส่วนลดที�ยงัไม่ไดต้ดัจาํหน่าย ค่าใชจ่้ายทางการเงินและตน้ทุนการออกตราสาร)

กบัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยห์รือส่วนไดเ้สียที�โอนใหก้บัเจา้หนี� ไดบ้นัทึกเป็นรายการกาํไรจากการปรับโครงสร้างหนี�

ค่าธรรมเนียมทางกฎหมายและค่าใชจ่้ายทางตรงอื�นที�เกิดจากการโอนหุ้นทุนของกลุ่มกิจการให้แก่เจา้หนี� ไดน้าํไปหักจาก

จาํนวนที�บนัทึกในส่วนของเจา้ของ ส่วนค่าใชจ่้ายทางตรงอื�นทั�งหมดที�เกิดจากการปรับโครงสร้างหนี�ไดน้าํไปหักจากกาํไร

จากการปรับโครงสร้างหนี� หากไม่มีกาํไรจากการปรับโครงสร้างหนี� ใหบ้นัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในระหวา่งงวดที�เกิดขึ�น

เมื�อการปรับโครงสร้างหนี� เกิดจากการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขในการชาํระหนี�  กลุ่มกิจการบนัทึกผลกระทบที�เกิดขึ�นนับตั�งแต่

วนัที�ปรับโครงสร้างหนี� จนถึงวนัครบกาํหนดของหนี� ตามเงื�อนไขใหม่ อย่างไรก็ตาม ราคาตามบญัชีของหนี�  ณ วนัที�ปรับ

โครงสร้างหนี� จะไม่เปลี�ยนแปลงโดยไม่มีการคิดลดใดๆ ทั�งสิ�น  นอกจากว่าราคาตามบญัชีของหนี� จะสูงกว่าจาํนวนเงินที�

ตอ้งจ่ายในอนาคตตามเงื�อนไขใหม่ หากเป็นเช่นนั� นราคาตามบญัชีของหนี� จะปรับลดให้เท่ากับจาํนวนเงินที�ตอ้งจ่ายใน

อนาคต และบนัทึกส่วนของหนี� สินที�ลดลงเป็นรายการกาํไรจากการปรับโครงสร้างหนี� ในกาํไรหรือขาดทุน
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2.15 เงินกู้ยืม

เงินกูย้ืมรับรู้เริ�มแรกดว้ยมูลค่ายุติธรรมของสิ�งตอบแทนที�ไดรั้บหักดว้ยตน้ทุนการจดัทาํรายการที�เกิดขึ�น เงินกูย้ืมวดัมูลค่า

ในเวลาต่อมาดว้ยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่ายตามวิธีอตัราดอกเบี�ยที�แทจ้ริง ผลต่างระหวา่งเงินที�ไดรั้บ (หักดว้ยตน้ทุนการจดัทาํ

รายการที�เกิดขึ�น) เมื�อเทียบกบัมูลค่าที�จ่ายคืนเพื�อชาํระหนี�นั�นจะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนตลอดช่วงเวลาการกูย้มื

ค่าธรรมเนียมที�จ่ายไปเพื�อให้ไดเ้งินกูม้าจะรับรู้เป็นตน้ทุนการจดัทาํรายการเงินกูใ้นกรณีที�มีความเป็นไปไดที้�จะใชว้งเงินกู้

บางส่วนหรือทั�งหมด ในกรณีนี� ค่าธรรมเนียมจะรอการรับรู้จนกระทั�งมีการถอนเงิน หากไม่มีหลกัฐานที�มีความเป็นไปไดที้�

จะใชว้งเงินบางส่วนหรือทั�งหมดค่าธรรมเนียมจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้สาํหรับการใหบ้ริการสภาพคล่องและจะตดั

จาํหน่ายตามระยะเวลาของวงเงินกูที้�เกี�ยวขอ้ง

เงินกู้ยืมจดัประเภทเป็นหนี� สินหมุนเวียนเมื�อบริษัทไม่มีสิทธิอนัปราศจากเงื�อนไขให้เลื�อนชาํระหนี� ออกไปอีกเป็นเวลา

ไม่นอ้ยกวา่ 12 เดือน นบัจากวนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน 

ตน้ทุนการกู้ยืมของเงินกู้ยืมที�กู้มาทั�วไปและที�กู้มาโดยเฉพาะที�เกี�ยวขอ้งโดยตรงกับการไดม้า การก่อสร้างหรือการผลิต

สินทรัพยที์�เขา้เงื�อนไขตอ้งนาํมารวมเป็นส่วนหนึ�งของราคาทุนของสินทรัพยน์ั�น โดยสินทรัพยที์�เขา้เงื�อนไขคือ สินทรัพยที์�

จาํเป็นตอ้งใชร้ะยะเวลานานในการเตรียมสินทรัพยน์ั�นให้อยู่ในสภาพพร้อมที�จะใชไ้ดต้ามประสงคห์รือพร้อมที�จะขาย การรวม

ตน้ทุนการกูย้ืมเป็นราคาทุนของสินทรัพยต์อ้งสิ�นสุดลงเมื�อการดาํเนินการส่วนใหญ่ที�จาํเป็นในการเตรียมสินทรัพยที์�เขา้

เงื�อนไขใหอ้ยูใ่นสภาพพร้อมที�จะใชไ้ดต้ามประสงคห์รือพร้อมที�จะขายไดเ้สร็จสิ�นลง

รายไดจ้ากการลงทุนที�เกิดจากการนาํเงินกู้ยืมที�กู้มาโดยเฉพาะที�ยงัไม่ไดน้าํไปเป็นรายจ่ายของสินทรัพยที์�เขา้เงื�อนไขไป

ลงทุนเป็นการชั�วคราวก่อน ตอ้งนาํมาหกัจากตน้ทุนการกูย้มืที�สามารถตั�งขึ�นเป็นตน้ทุนของสินทรัพย์

ตน้ทุนการกูย้มือื�นๆ ตอ้งถือเป็นค่าใชจ่้ายในงวดที�เกิดขึ�น

2.16 ภาษีเงินได้งวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ําหรับงวดประกอบดว้ย ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินไดจ้ะรับรู้

ในกาํไรหรือขาดทุน ยกเวน้ส่วนภาษีเงินไดที้�เกี�ยวขอ้งกับรายการที�รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น หรือรายการที�รับรู้

โดยตรงไปยงัส่วนของเจ้าของ ในกรณีนี�  ภาษีเงินได้ต้องรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น หรือโดยตรงไปยงัส่วนของ

เจา้ของตามลาํดบั 

ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัคาํนวณจากอตัราภาษีตามกฎหมายภาษีที�มีผลบงัคบัใชอ้ยู่ หรือที�คาดไดค่้อนขา้งแน่ว่าจะมีผล

บงัคบัใช้ภายในสิ�นรอบระยะเวลาที�รายงานในประเทศที�บริษทัและบริษทัย่อย ดาํเนินงานอยู่และเกิดรายไดเ้พื�อเสียภาษี 

ผูบ้ริหารจะประเมินสถานะของการยื�นแบบแสดงรายการภาษีเป็นงวดๆ ในกรณีที�มีสถานการณ์ที�การนํากฎหมายภาษี 

ไปปฏิบัติขึ� นอยู่กับการตีความ จะตั�งประมาณการค่าใช้จ่ายภาษีที�เหมาะสมจากจาํนวนที�คาดว่าจะตอ้งจ่ายชาํระภาษีแก่

หน่วยงานจดัเก็บ
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2.16 ภาษีเงินได้งวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ต่อ)

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้ตามวิธีหนี� สิน เมื�อเกิดผลต่างชั�วคราวระหว่างฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหนี� สิน และราคา

ตามบญัชีที�แสดงอยู่ในงบการเงิน อย่างไรก็ตามกลุ่มกิจการจะไม่รับรู้ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีที�เกิดจากการรับรู้เริ�มแรก

ของรายการสินทรัพยห์รือรายการหนี� สินที�เกิดจากรายการที�ไม่ใช่การรวมธุรกิจ และ ณ วนัที�เกิดรายการ รายการนั�นไม่มี

ผลกระทบต่อกาํไรหรือขาดทุนทั�งทางบญัชีหรือทางภาษี ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีคาํนวณจากอตัราภาษี (และกฎหมาย

ภาษีอากร) ที�มีผลบงัคบัใชอ้ยู่ หรือ ที�คาดไดค่้อนขา้งแน่ว่าจะมีผลบงัคบัใชภ้ายในสิ�นรอบระยะเวลาที�รายงาน และคาดว่า

อตัราภาษีดงักล่าวจะนาํไปใช้เมื�อสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีที�เกี�ยวขอ้งไดใ้ช้ประโยชน์ หรือหนี� สินภาษีเงินได้

รอการตดับญัชีไดมี้การจ่ายชาํระ

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะรับรู้หากมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่วา่กลุ่มกิจการจะมีกาํไรทางภาษีเพียงพอที�จะนาํ

จาํนวนผลต่างชั�วคราวนั�นมาใช้ประโยชน์ กลุ่มกิจการไดต้ั�งภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลต่างชั�วคราวของเงินลงทุน

ในบริษทัยอ่ย เวน้แต่กลุ่มกิจการสามารถควบคุมจงัหวะเวลาของการกลบัรายการผลต่างชั�วคราวและการกลบัรายการผลต่าง

ชั�วคราวมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่วา่จะไม่เกิดขึ�นภายในระยะเวลาที�คาดการณ์ไดใ้นอนาคต

สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี� สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะแสดงหักกลบกันก็ต่อเมื�อกิจการมีสิทธิ

ตามกฎหมายที�จะนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหักกลบกบัหนี� สินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั และทั�งสินทรัพย์

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเกี�ยวขอ้งกบัภาษีเงินไดที้�ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษี

หน่วยงานเดียวกันโดยการเรียกเก็บเป็นหน่วยภาษีเดียวกันหรือหน่วยภาษีต่างกัน ซึ� งตั�งใจจะจ่ายหนี� สินและสินทรัพย์

ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิ 

2.17 ผลประโยชน์พนักงาน 

2.17.1 ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 

กลุ่มกิจการไดจ้ดัใหมี้โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานในหลายรูปแบบ กลุ่มกิจการมีทั�งโครงการสมทบเงิน

และโครงการผลประโยชน์

2.17.1.1 โครงการสมทบเงิน 

สาํหรับโครงการสมทบเงินกลุ่มกิจการจะจ่ายเงินสมทบใหก้องทุนในจาํนวนเงินที�คงที� บริษทัไม่มีภาระผูกพนั

ทางกฎหมายหรือภาระผูกพนัจากการอนุมานที�จะต้องจ่ายเงินเพิ�มเมื�อไดจ่้ายเงินสมทบไปแลว้ ถึงแม้

กองทุนไม่มีสินทรัพยเ์พียงพอที�จะจ่ายใหพ้นักงานทั�งหมดสาํหรับการให้บริการจากพนักงานทั�งในอดีต

และปัจจุบัน กลุ่มกิจการจะจ่ายสมทบให้กับกองทุนสํารองเลี� ยงชีพ ซึ� งบริหารโดยผูจ้ัดการกองทุน

ภายนอกตามเกณฑ์และข้อกาํหนดของ พระราชบัญญติักองทุนสํารองเลี� ยงชีพ พ.ศ. 2530 เงินสมทบ 

จะถูกรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนักงานเมื�อถึงกาํหนดชาํระ สําหรับเงินสมทบจ่ายล่วงหน้าจะถูกรับรู้

เป็นสินทรัพยจ์นกวา่จะมีการไดรั้บเงินคืนหรือหกัออกเมื�อครบกาํหนดจ่าย
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.17 ผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ)

2.17.1 ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน (ต่อ)

2.17.1.2 ผลประโยชน์เมื�อเกษียณอายุ

สําหรับโครงการผลประโยชน์คือโครงการผลประโยชน์เมื�อเกษียณอายุที�ไม่ใช่โครงการสมทบเงิน ซึ� งจะ

กาํหนดจาํนวนเงินผลประโยชน์ที�พนกังานจะไดรั้บเมื�อเกษียณอาย ุโดยส่วนใหญ่จะขึ�นอยูก่บัหลายปัจจยั 

เช่น อาย ุจาํนวนปีที�ใหบ้ริการ และค่าตอบแทน

หนี� สินสําหรับโครงการผลประโยชน์เมื�อเกษียณอายุจะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยมูลค่าปัจจุบนั

ของภาระผูกพัน ณ วนัที� สิ� นรอบระยะเวลารายงานหักด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการ 

ภาระผูกพันนี� คาํนวณโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยอิสระ ด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที�ประมาณการไว้

ซึ� งมูลค่าปัจจุบันของโครงการผลประโยชน์จะประมาณโดยการคิดลดกระแสเงินสดออกในอนาคต 

โดยใชอ้ตัราผลตอบแทนในตลาดของพนัธบตัรรัฐบาล ซึ� งเป็นสกุลเงินเดียวกบัสกุลเงินที�จะจ่ายภาระผูกพนั

และวนัครบกาํหนดของพนัธบตัรรัฐบาลใกลเ้คียงกบัระยะเวลาที�ตอ้งชาํระภาระผูกพนัโครงการผลประโยชน์

เมื�อเกษียณอายุ

กาํไรและขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่ที�เกิดขึ�นจากการปรับปรุงจากประสบการณ์หรือการเปลี�ยนแปลง

ในขอ้สมมติฐานจะตอ้งรับรู้ในส่วนของเจา้ของผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นในงวดที�เกิดขึ�น และได้

รวมอยูใ่นกาํไรสะสมในงบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของเจา้ของ

ตน้ทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทนัทีในกาํไรหรือขาดทุน
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.17 ผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ)

2.17.2 ผลประโยชน์ระยะยาวอื�น 

กลุ่มกิจการมีโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื�นโดยการมอบทองคาํใหแ้ก่พนักงานที�ทาํงานครบทุก 5 ปี แต่สูงสุด

ไม่เกิน 7 รอบ 

หนี� สินสําหรับโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื�นจะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนั

ณ วนัที�สิ�นรอบระยะเวลารายงาน ภาระผกูพนันี�คาํนวณโดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัอิสระ ดว้ยวธีิคิดลดแต่ละหน่วย

ที�ประมาณการไว ้ซึ� งมูลค่าปัจจุบันของโครงการผลประโยชน์จะประมาณโดยการคิดลดกระแสเงินสดออกใน

อนาคต โดยใชอ้ตัราผลตอบแทนในตลาดของพนัธบตัรรัฐบาล ซึ�งเป็นสกุลเงินเดียวกบัสกุลเงินที�จะจ่ายภาระผกูพนั 

และวนัครบกาํหนดของพันธบัตรรัฐบาลใกล้เคียงกับระยะเวลาที�ต้องชาํระภาระผูกพนัโครงการผลประโยชน์

ระยะยาวอื�น

กาํไรและขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่ที� เกิดขึ� นจากการปรับปรุงจากประสบการณ์หรือการเปลี�ยนแปลงใน

ขอ้สมมติฐานจะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนในงวดที�เกิดขึ�น

ตน้ทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทนัทีในกาํไรหรือขาดทุน

2.17.3 โครงการโบนัส 

กลุ่มกิจการรับรู้หนี� สินและค่าใช้จ่ายสําหรับโบนัสโดยอา้งอิงจากสูตรการคาํนวณโดยคาํนึงถึงผลการดาํเนินงาน

ของกลุ่มกิจการและผลประเมินการทํางานของพนักงาน กลุ่มกิจการรับ รู้ประมาณการผลประโยชน์เมื�อมี

ภาระผกูพนัตามกฎหมายหรือตามประเพณีปฏิบติัในอดีตซึ�งก่อใหเ้กิดภาระผกูพนัจากการอนุมาน
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.18 ประมาณการหนี�สิน

ประมาณการหนี� สินจะรับรู้ก็ต่อเมื�อกลุ่มกิจการมีภาระผูกพนัในปัจจุบนัตามกฎหมายหรือตามขอ้ตกลงที�จดัทาํไว ้อนัเป็นผล

สืบเนื�องมาจากเหตุการณ์ในอดีต ซึ� งการชาํระภาระผูกพนันั� นมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะส่งผลให้กลุ่มกิจการ

ตอ้งสูญเสียทรัพยากรออกไป และตามประมาณการจาํนวนที�ตอ้งจ่ายไดอ้ย่างน่าเชื�อถือ ประมาณการหนี� สินเพื�อการปรับ

โครงสร้างองค์กร ประกอบดว้ย ค่าเบี�ยปรับจากการยกเลิกสัญญาเช่าระยะยาวและค่าชดเชยการเลิกจา้งพนักงาน ประมาณการ

หนี� สินจะไม่รับรู้สาํหรับขาดทุนจากการดาํเนินงานในอนาคต

ในกรณีที�มีภาระผูกพนัที�คลา้ยคลึงกันหลายรายการ กลุ่มกิจการกาํหนดความน่าจะเป็นที�กลุ่มกิจการจะสูญเสียทรัพยากร

เพื�อจ่ายชาํระภาระผูกพนัเหล่านั�น โดยพิจารณาจากความน่าจะเป็นโดยรวมของภาระผูกพนัทั�งประเภท แมว้า่ความเป็นไปได้

ค่อนขา้งแน่ที�กิจการจะสูญเสียทรัพยากรเพื�อชาํระภาระผกูพนับางรายการที�จดัอยูใ่นประเภทเดียวกนัจะมีระดบัตํ�า

กลุ่มกิจการจะวดัมูลค่าของจาํนวนประมาณการหนี� สิน โดยใชมู้ลค่าปัจจุบนัของรายจ่ายที�คาดว่าจะตอ้งนาํมาจ่ายชาํระภาระผกูพนั

โดยใชอ้ตัราก่อนภาษีซึ�งสะทอ้นถึงการประเมินสถานการณ์ตลาดในปัจจุบนัของมูลค่าของเงินตามเวลาและความเสี�ยงเฉพาะ

ของหนี� สินที�กาํลงัพิจารณาอยู ่การเพิ�มขึ�นของประมาณการหนี� สินเนื�องจากมูลค่าของเงินตามเวลาจะรับรู้เป็นดอกเบี�ยจ่าย

2.19 การรับรู้รายได้

รายได้ประกอบด้วยมูลค่ายุติธรรมที�จะไดรั้บจากการขายสินค้าซึ� งเกิดขึ�นจากกิจกรรมตามปกติของกลุ่มกิจการ รายได้

จะแสดงดว้ยจาํนวนเงินสุทธิจากภาษีขาย การรับคืน เงินคืนและส่วนลด โดยไม่รวมรายการขายภายในกลุ่มกิจการสําหรับ

งบการเงินรวม รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เมื�อผูซื้�อรับโอนความเสี�ยงและผลตอบแทนที�เป็นสาระสําคญัของความเป็น

เจา้ของสินคา้  

รายไดค่้าบริการจดัการรับรู้เป็นรายไดเ้มื�อการใหบ้ริการแลว้เสร็จ

รายไดอื้�นรับรู้ตามเกณฑด์งัต่อไปนี�

 รายไดด้อกเบี�ยรับรู้ตามเกณฑอ์ตัราผลตอบแทนที�แทจ้ริง

 รายไดเ้งินปันผลรับรู้เมื�อสิทธิที�จะไดรั้บเงินปันผลนั�นเกิดขึ�น

 รายไดจ้ากการขายเศษซากรับรู้เมื�อมีการขายเกิดขึ�นจริง

2.20 การจ่ายเงินปันผล 

เงินปันผลที�จ่ายไปยงัผูถื้อหุน้ของบริษทัจะรับรู้ในดา้นหนี� สินในงบการเงินของกลุ่มกิจการในรอบระยะเวลาบญัชีซึ�งที�ประชุม

ผูถื้อหุน้ของบริษทัไดอ้นุมติัการจ่ายเงินปันผล 
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2.21 ข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน

ส่วนงานดาํเนินงานไดถู้กรายงานในลกัษณะเดียวกบัรายงานภายในที�นาํเสนอให้ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงาน

ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานหมายถึงบุคคลที�มีหนา้ที�ในการจดัสรรทรัพยากรและประเมินผลการปฏิบติังาน

ของส่วนงานดาํเนินงาน ซึ�งพิจารณาวา่คือคณะกรรมการบริษทัที�ทาํการตดัสินใจเชิงกลยทุธ์

2.22 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน(หรือกลุ่มสินทรัพย์ที�จําหน่าย)ที�ถือไว้เพื�อขาย

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน(หรือกลุ่มสินทรัพยที์�จาํหน่าย)จะถูกจดัประเภทเป็นสินทรัพยที์�ถือไวเ้พื�อขายเมื�อมูลค่าตามบญัชี

ที�จะไดรั้บคืนส่วนใหญ่มาจากการขาย และการขายนั�นตอ้งมีความเป็นไปไดสู้งมาก สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน(หรือกลุ่มสินทรัพย์

ที�จาํหน่าย) นั�นจะวดัมูลค่าดว้ยจาํนวนที�ต ํ�ากวา่ระหวา่งมูลค่าตามบญัชีกบัมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการขาย

3 การจัดการความเสี�ยง

3.1 การจัดการความเสี�ยงทางการเงิน

ปัจจัยความเสี�ยงทางการเงิน

กิจกรรมของกลุ่มกิจการย่อมมีความเสี� ยงทางการเงินที�หลากหลายซึ� งได้แก่ ความเสี� ยงจากตลาด (รวมถึง ความเสี� ยง

ดา้นมูลค่ายุติธรรมอนัเกิดจากการเปลี�ยนแปลงในอตัราดอกเบี�ย ความเสี�ยงดา้นกระแสเงินสดอนัเกิดจากการเปลี�ยนแปลง

อตัราดอกเบี�ย และความเสี�ยงดา้นราคา) ความเสี�ยงดา้นการใหสิ้นเชื�อ และความเสี�ยงดา้นสภาพคล่อง แผนการจดัการความเสี�ยง

โดยรวมของกลุ่มกิจการจึงมุ่งเน้นความผนัผวนของตลาดการเงินและแสวงหาวิธีการลดผลกระทบที�ทาํให้เสียหายต่อผลการ

ดาํเนินงานทางการเงินของกลุ่มกิจการให้เหลือน้อยที�สุดเท่าที�เป็นไปได ้กลุ่มกิจการจึงใชเ้ครื�องมือทางการเงินเพื�อป้องกนั

ความเสี�ยงที�จะเกิดขึ�น

การจัดการความเสี� ยงดาํเนินงานโดยฝ่ายบริหารเงินส่วนกลาง เป็นไปตามนโยบายที�อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท 

ส่วนงานบริหารเงินของกลุ่มกิจการจะชี� ประเด็น ประเมิน และป้องกันความเสี�ยงทางการเงินดว้ยการร่วมมือกันทาํงาน

อยา่งใกลชิ้ดกบัหน่วยปฏิบติังานต่าง ๆ ภายในกลุ่มกิจการ 

 ความเสี�ยงจากอตัราดอกเบี�ย

รายไดแ้ละกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานของกลุ่มกิจการส่วนใหญ่ไม่ขึ�นกบัการเปลี�ยนแปลงอตัราดอกเบี�ยในตลาด 

กลุ่มกิจการไม่มีสินทรัพยที์�ตอ้งอา้งอิงอตัราดอกเบี�ยอยา่งมีนยัสาํคญั 

กลุ่มกิจการได้กู้ยืมเงินเพื�อใช้ในการดาํเนินงาน ซึ� งต้องจ่ายอัตราดอกเบี� ยแบบลอยตัว อย่างไรก็ตาม กลุ่มกิจการ 

มีแนวทางรองรับเพื�อลดความเสี�ยงจากอตัราดอกเบี�ยโดยการจดัเตรียมแผนการดาํเนินงานไวล่้วงหนา้เพื�อที�จะไดมี้เวลา

เพียงพอในการจดัหาและพิจารณาแหล่งวงเงินสินเชื�อต่าง ๆ ที�มีเงื�อนไขอตัราดอกเบี� ยที�ดีและมีความเหมาะสมกับ

กลุ่มกิจการตามสภาวการณ์ในขณะนั�น
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3 การจัดการความเสี�ยง (ต่อ)

3.1 การจัดการความเสี�ยงทางการเงิน (ต่อ)

ปัจจัยความเสี�ยงทางการเงิน (ต่อ)

 ความเสี�ยงดา้นการใหสิ้นเชื�อ

กลุ่มกิจการไม่มีการกระจุกตวัอย่างมีนยัสําคญัของความเสี�ยงทางดา้นสินเชื�อ กลุ่มกิจการมีนโยบายที�เหมาะสมเพื�อทาํให้

เชื�อมั�นไดว้า่ไดข้ายสินคา้ใหแ้ก่ลูกคา้ที�มีประวติัสินเชื�ออยูใ่นระดบัที�เหมาะสม 

 ความเสี�ยงดา้นสภาพคล่อง

จาํนวนเงินสดที�มีอย่างเพียงพอยอ่มแสดงถึงการจดัการความเสี�ยงของสภาพคล่องอยา่งรอบคอบ ความสามารถในการ

หาแหล่งเงินทุนแสดงให้เห็นได้จากการที�มีวงเงินอาํนวยความสะดวกในการกู้ยืมที�ไดมี้การตกลงไวแ้ลว้อย่างเพียงพอ 

ส่วนงานบริหารเงินของกลุ่มกิจการไดต้ั�งเป้าหมายว่าจะใชค้วามยืดหยุน่ในการระดมเงินทุนและการรักษาวงเงินสินเชื�อ

ที�ตกลงไวใ้หเ้พียงพอ 

 ความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยน

กลุ่มกิจการจึงมีความเสี�ยงจากการผนัผวนของอัตราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ เนื�องจากกลุ่มกิจการมีการซื�อ

สินคา้จากต่างประเทศ กลุ่มกิจการจึงไดท้าํสัญญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื�อป้องกันความเสี�ยงจากการ

ผนัผวนของอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศตามความเหมาะสมกบัสถานการณ์ในขณะนั�น

3.2 การบัญชีสําหรับอนุพนัธ์ที�เป็นเครื�องมือทางการเงินและกจิกรรมป้องกนัความเสี�ยง

กลุ่มกิจการไดท้าํสัญญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ เครื�องมือดงักล่าวรับรู้ในงบการเงินในวนัเริ�มแรก

สัญญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ช่วยป้องกนัความเสี�ยงใหแ้ก่กลุ่มกิจการจากความเคลื�อนไหวในอตัราแลกเปลี�ยน

ดว้ยการกาํหนดอตัราที�จะใชรั้บรู้สินทรัพยที์�เป็นสกุลเงินต่างประเทศที�จะไดรั้บจริง หรือที�จะใชรั้บรู้หนี� สินที�เป็นสกุลเงิน

ต่างประเทศที�จะตอ้งจ่ายชาํระ และวดัมูลค่าของอนุพนัธ์ทางการเงินภายหลงัจากการรับรู้เมื�อเริ�มแรกดว้ยมูลค่ายุติธรรม 

รายการกาํไรและรายการขาดทุนจากเครื�องมืออนุพนัธ์จะนํามาหักกลบลบกันในการนําเสนอรายงานทางการเงิน และ

จะแสดงรวมอยูใ่นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายอื�นในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ

รายละเอียดของอนุพนัธ์ที�เป็นเครื�องมือทางการเงินที�กลุ่มกิจการเป็นคู่สัญญาไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 30 
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3 การจัดการความเสี�ยง (ต่อ)

3.3 การประมาณมูลค่ายุติธรรม

เครื�องมือทางการเงินที�วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมจาํแนกตามวิธีการประมาณมูลค่า ความแตกต่างของระดบัขอ้มูลสามารถ

แสดงไดด้งันี�

 ขอ้มูลระดบัที� 1 ไดแ้ก่ ราคาเสนอซื�อขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดที�มีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพยห์รือหนี� สิน

อยา่งเดียวกนั 

 ขอ้มูลระดบัที� 2 ไดแ้ก่ ขอ้มูลอื�นนอกเหนือจากราคาเสนอซื�อขายซึ� งรวมอยู่ในขอ้มูลระดบั 1 ทั�งที�สามารถสังเกตได้

โดยตรง (ไดแ้ก่ ขอ้มูลราคา) หรือ โดยออ้ม (ไดแ้ก่ ขอ้มูลที�คาํนวณมาจากราคา) สาํหรับสินทรัพยน์ั�นหรือหนี� สินนั�น 

 ขอ้มูลระดบัที� 3 ไดแ้ก่ ขอ้มูลสําหรับสินทรัพยห์รือหนี� สินซึ� งไม่ไดม้าจากขอ้มูลที�สามารถสังเกตไดจ้ากตลาด (ขอ้มูล

ที�ไม่สามารถสังเกตได)้ 

สินทรัพยท์างการเงินในงบแสดงฐานะการเงินประกอบดว้ย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี� การคา้และลูกหนี� อื�น 

เงินให้กู้ยืมระยะสั� นแก่บริษทัย่อย และเงินลงทุนในบริษทัย่อย หนี� สินทางการเงินในงบแสดงฐานะการเงินประกอบดว้ย 

เงินกูย้มืระยะสั� นจากสถาบนัการเงิน เจา้หนี� การคา้และเจา้หนี� อื�น เงินกูย้ืมระยะสั� นจากบริษทัย่อย และหนี� สินตามสัญญาเช่า

การเงิน 

สินทรัพยท์างการเงินอนัไดแ้ก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี� การคา้และลูกหนี� อื�น และหนี� สินทางการเงินอนัไดแ้ก่

เงินกู้ยืมระยะสั� นจากสถาบันการเงิน เจา้หนี� การค้าและเจ้าหนี� อื�น มีมูลค่ายุติธรรมใกลเ้คียงกับราคาตามบัญชีเนื�องจาก

มีระยะเวลาครบกาํหนดที�สั�น

ไม่มีรายการโอนระหวา่งระดบั 1 และระดบั 2 ของลาํดบัชั�นมูลค่ายติุธรรมในระหวา่งปี

ไม่มีการเปลี�ยนแปลงวธีิการประมาณมูลค่ายติุธรรมระหวา่งปี
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4 ประมาณการทางบัญชีที�สําคัญ ข้อสมมติฐาน และการใช้ดุลยพนิิจ

การประมาณการ ขอ้สมมติฐานและการใชดุ้ลยพินิจ ไดมี้การประเมินทบทวนอย่างต่อเนื�องและอยู่บนพื�นฐานของประสบการณ์

ในอดีตและปัจจยัอื�น ๆ ซึ�งรวมถึงการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคตที�เชื�อวา่มีเหตุผลในสถานการณ์ขณะนั�น

4.1 ประมาณการทางบัญชีที�สําคัญ และข้อสมมติฐาน

กลุ่มกิจการมีการประมาณการทางบัญชี และใช้ข้อสมมติฐานที�เกี�ยวข้องกับเหตุการณ์ในอนาคต ผลของประมาณการ 

ทางบญัชีอาจไม่ตรงกบัผลที�เกิดขึ�นจริง ประมาณทางการบญัชีที�สําคญัและขอ้สมมติฐานที�มีความเสี�ยงอย่างเป็นสาระสําคญั

ที�อาจเป็นเหตุใหเ้กิดการปรับปรุงยอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหนี� สินในรอบระยะเวลาบญัชีหนา้ มีดงันี�

1) ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ 

กลุ่มกิจการไดก้าํหนดค่าเผื�อหนี� สงสัยจะสูญเพื�อให้สะทอ้นถึงการดอ้ยค่าของลูกหนี� การคา้ซึ� งเกี�ยวพนักับประมาณการ

ผลขาดทุนอันเป็นผลมาจากการที�ลูกคา้ไม่มีความสามารถในการชาํระหนี�  ค่าเผื�อหนี� สงสัยจะสูญนั� นเป็นผลมาจาก

การที�กลุ่มกิจการไดป้ระเมินกระแสเงินสดไหลเขา้ในอนาคต ซึ� งการประเมินนั�นอยูบ่นพื�นฐานเกี�ยวกบัประสบการณ์

ในอดีตของการติดตามทวงถาม ความมีชื�อเสียง และการผดินดัชาํระหนี�และการพิจารณาแนวโนม้ของตลาด

2) ค่าเผื�อมูลค่าสินคา้ลดลง

กลุ่มกิจการประมาณค่าเผื�อการลดลงมูลค่าสินคา้คงเหลือเพื�อให้สะทอ้นถึงมูลค่าสุทธิที�คาดว่าจะไดรั้บของสินคา้คงเหลือ 

โดยฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการประมาณโดยการวิเคราะห์ความลา้สมยัและเคลื�อนไหวชา้ของสินคา้ สินคา้คงเหลือ

จะถูกตดัจาํหน่ายบญัชีเมื�อทราบวา่เสื�อมสภาพและไม่สามารถขายได้

3) อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน

ฝ่ายบริหารเป็นผูป้ระมาณการอายุการใช้งานสําหรับอาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนของกลุ่มกิจการ

โดยฝ่ายบริหารจะมีการทบทวนค่าเสื�อมราคาเมื�ออายุการใชง้านมีความแตกต่างไปจากการประมาณการในงวดก่อน 

หรือมีการตดัจาํหน่ายสินทรัพยที์�เสื�อมสภาพหรือไม่ไดใ้ชง้านโดยการขายหรือเลิกใช้

4) ประมาณการการดอ้ยค่าของค่าความนิยม

กลุ่มกิจการทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยมทุกปี ตามที�ไดก้ล่าวในหมายเหตุขอ้ 2.10 มูลค่าที�คาดว่าจะไดรั้บคืนของ

หน่วยสินทรัพยที์�ก่อให้เกิดเงินสด พิจารณาจากการคาํนวณมูลค่าจากการใช้ การคาํนวณดงักล่าวอาศยัการประมาณการ 

(หมายเหตุขอ้ 16) 
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4 ประมาณการทางบัญชีที�สําคัญ ข้อสมมติฐาน และการใช้ดุลยพนิิจ (ต่อ)

4.1 ประมาณการทางบัญชีที�สําคัญ และข้อสมมติฐาน (ต่อ)

5) การรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะรับรู้เมื�อกลุ่มกิจการคาดการณ์ไดแ้น่นอนว่าจะมีประโยชน์ทางภาษีในอนาคต 

โดยการประเมินจากโอกาสที�กลุ่มกิจการจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที�จะสามารถใชป้ระโยชน์จากภาษีเงินได้

รอการตัดบัญชี ผูบ้ริหารของกลุ่มกิจการได้พิจารณาจากจาํนวนกาํไรทางภาษีที�คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละ

ช่วงเวลาเพื�อประมาณการจาํนวนสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีที�กลุ่มกิจการควรรับรู้ ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลา

รายงาน 

5 การจัดการความเสี�ยงในส่วนของทุน

วตัถุประสงคข์องกลุ่มกิจการในการบริหารทุนของกลุ่มกิจการนั�นเพื�อดาํรงไวซึ้� งความสามารถในการดาํเนินงานอยา่งต่อเนื�องของ

กลุ่มกิจการ เพื�อสร้างผลตอบแทนต่อผูถื้อหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผูที้�มีส่วนไดเ้สียอื�น และเพื�อดาํรงไวซึ้� งโครงสร้างของทุน

ที�เหมาะสมเพื�อลดตน้ทุนของเงินทุน

ในการดาํรงไวห้รือปรับโครงสร้างทุน กลุ่มกิจการอาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กับผูถื้อหุ้น การคืนทุนให้แก่ผูถื้อหุ้น 

การออกหุน้ใหม่ หรือการขายสินทรัพยเ์พื�อลดภาระหนี� สิน

6 ข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน

ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานไดร้ายงานใหส้อดคลอ้งกบัรายงานภายในของกลุ่มกิจการซึ�งผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงาน

(คณะกรรมการ) ได้รับและสอบทานอย่างสมํ�าเสมอเพื�อใช้ในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและเพื�อประเมินผลการ

ดาํเนินงานของส่วนงาน

การดาํเนินงานของกลุ่มกิจการเกี�ยวข้องกับส่วนงานธุรกิจเดียวคือการผลิตและจาํหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กทรงยาวซึ� งตั� งอยู่ใน

ประเทศไทย การขายของบริษทัย่อยส่วนใหญ่เป็นการขายภายในประเทศ ส่วนการขายส่งออกต่างประเทศนั�นเป็นสัดส่วนที�ไม่มี

สาระสําคญั ดงันั�น รายไดจ้ากการขายสินคา้ ตน้ทุนขาย กาํไรขั�นตน้ กาํไรสําหรับปี และสินทรัพยท์ั�งหมดของส่วนงานแสดงตาม

รูปแบบที�นาํเสนอในงบการเงินนี�
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6 ข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน (ต่อ)

ในระหวา่งปีสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจการมีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่ซึ� งมีรายการกบักลุ่มกิจการเป็นสัดส่วนเท่ากบั

หรือมากกวา่ร้อยละ 10.0 ของรายไดท้ั�งหมดของกลุ่มกิจการเป็นจาํนวน 1 ราย (พ.ศ. 2561 : 1 ราย) ซึ� งรายไดจ้ากการขายใหแ้ก่ลูกคา้

มีจาํนวน 2,400 ลา้นบาท (พ.ศ. 2561 : 2,531 ลา้นบาท) ซึ� งเป็นการขายในประเทศ  

งบการเงินรวม 

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

พนับาท พนับาท

รายไดจ้ากส่วนงาน

   ในประเทศ 19,753,096 20,297,660

ต่างประเทศ 2,469,270 1,948,613

22,222,366 22,246,273

7 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

ก) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบดว้ย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

เงินสดในมือ 1 1 - -

เงินฝากธนาคาร 

   - ประเภทกระแสรายวนั 50,127 35,521 2,312 704

   - ประเภทออมทรัพย์ 876,639 484,067 704,560 377,434

926,767 519,589 706,872 378,138

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ

อตัราดอกเบี�ย

เงินฝากธนาคาร - ประเภทออมทรัพย์ 0.05 - 0.87 0.05 - 0.50 0.10 - 0.87 0.10 - 0.50
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7 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ต่อ)

ข) รายการปรับปรุงอื�นที�ไม่ใช่เงินสดสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม ประกอบดว้ย 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กาํไรจากการจาํหน่ายอาคารและอุปกรณ์ (439) (71) (21) (121)

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายอาคาร

และอุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 1,561 40 1,561 -

ขาดทุนจากการลดมูลค่าของ

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนที�ถือไวเ้พื�อขาย - 61,000 - -

กลบัรายการใบลดหนี� - (1) - -

ตดัจาํหน่ายเจา้หนี�จากการปรับโครงสร้างหนี� (6,067) - - -

(4,945) 60,968 1,540 (121)

ค) เงินสดรับ (จ่าย) อื�นจากกิจกรรมดาํเนินงานสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม ประกอบดว้ย 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

สินทรัพยห์มุนเวยีนอื�น และ 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�น(เพิ�มขึ�น)ลดลง (76,469) 14,350 1,225 10,834

หนี� สินหมุนเวียนอื�น และ

หนี� สินไม่หมุนเวยีนอื�นเพิ�มขึ�น(ลดลง) (8,367) (14,497) (8,752) (572)

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานจ่าย (12,373) (11,627) (5,771) (2,693)

(97,209) (11,774) (13,298) 7,569

ง) การปรับปรุงดว้ยเงินสดที�เกิดจากการกูย้มืสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม ประกอบดว้ย 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ดอกเบี�ยจ่าย (74,499) (93,653) (33,509) (60,519)
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7 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ต่อ)

จ) รายการที�ไม่เกี�ยวกบัเงินสดในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มีดงัต่อไปนี�

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื�อขายในงบการเงินรวมสําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 บันทึกดว้ยมูลค่ายุติธรรม 

กลุ่มกิจการบนัทึกขาดทุนที�ยงัไม่เกิดขึ�นจากเงินลงทุนดงักล่าวจาํนวน 2.3 ลา้นบาท (พ.ศ. 2561 :  บนัทึกกาํไรที�ยงัไม่เกิดขึ�น

จาํนวน 0.2 ลา้นบาท) เป็นรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม

รายการที�ไม่เกี�ยวขอ้งกบัเงินสดที�เกิดจากการซื�อและการเพิ�มขึ�นของอาคารและอุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสําหรับ

ปีสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม มีดงันี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

เจา้หนี� ค่าซื�ออาคารและอุปกรณ์ และ
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนยกมา 13,485 37,314 254 11,362

บวก ซื�อระหวา่งปี 303,847 126,105 18,017 3,311
หกั เงินสดจ่ายระหวา่งปี (258,199) (149,934) (14,734) (14,419)

เจา้หนี� ค่าซื�ออาคารและอุปกรณ์ และ
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนยกไป 59,133 13,485 3,537 254

หนี� สินตามสัญญาเช่าการเงินเพิ�มขึ�น
จากการซื�ออาคาร และอุปกรณ์ 42,975 - - -

8 ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น - สุทธิ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ลูกหนี�การคา้ - กิจการอื�น 680,939 814,220 - -
- กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั

(หมายเหตุ 31 ข)) 58,385 464,272 9,428 42,244
หกั ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ (93,299) (58,212) - -

ลูกหนี�การคา้ - สุทธิ 646,025 1,220,280 9,428 42,244
ลูกหนี� อื�น - กิจการอื�น 1,356 1,206 - 32

- กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั

(หมายเหตุ 31 ข)) 328 199 7,464 37,940
รายไดค้า้งรับ 669 - 669 -
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 27,220 37,165 13,427 7,052

675,598 1,258,850 30,988 87,268
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8 ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น - สุทธิ (ต่อ)

ลูกหนี�การคา้มีกาํหนดระยะเวลาชาํระหนี� ตามปกติที�กาํหนดไว ้15 วนั ถึง 90 วนั (พ.ศ. 2561 : 15 วนั ถึง 90 วนั)  

ณ วนัที� 31 มีนาคม สามารถวเิคราะห์ตามอายุหนี� ที�คา้งชาํระไดด้งันี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 531,896 1,134,674 9,428 42,244

คา้งเกินกาํหนดชาํระ

ไม่เกิน 3 เดือน 62,413 49,956 - -

   3 - 6 เดือน 51,699 75,528 - -

   6 - 12 เดือน - - - -

เกินกวา่ 12 เดือน 93,316 18,334 - -

739,324 1,278,492 9,428 42,244

หกั  ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ (93,299) (58,212) - -

646,025 1,220,280 9,428 42,244

ในระหว่างปี พ.ศ. 2551 กลุ่มกิจการไดท้าํสัญญา “Receivable Purchase Agreement” เพื�อทาํการขายลดลูกหนี� กับสถาบนัการเงินแห่งหนึ� ง

ซึ� งรายการดงักล่าวไดโ้อนความเสี�ยงและผลตอบแทนเฉพาะจาํนวนที�ผูซื้�อยอมรับไปยงัผูซื้�อแลว้

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจการไดข้ายลดลูกหนี� ให้กบัสถาบนัการเงินดงักล่าวขา้งตน้เป็น

จาํนวน 9,274 ลา้นบาท และ 9,496 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

Draft

Indrajayaa
Rectangle



บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 

49

9 สินค้าคงเหลือ - สุทธิ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

วตัถุดิบ 1,075,281 786,519 - -

งานระหวา่งทาํ 450,403 418,460 - -

สินคา้สาํเร็จรูป 766,364 1,352,467 - -

อะไหล่ 505,633 507,207 - -

วสัดุของใชสิ้�นเปลือง และอื�น ๆ 397,507 393,239 - -

3,195,188 3,457,892 - -

หกั ค่าเผื�อสินคา้เสื�อมสภาพ

- อะไหล่ (49,997) (49,997) - -

- วสัดุของใชสิ้�นเปลืองและอื�น ๆ (18,192) (18,192) - -

3,126,999 3,389,703 - -

บวก  สินคา้ระหวา่งทาง 61,351 88,253 - -

3,188,350 3,477,956 - -

ตน้ทุนของสินคา้คงเหลือที�รับรู้เป็นค่าใชจ่้ายและรวมอยู่ในตน้ทุนขายในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมเป็นจาํนวน 21,620 ลา้นบาท 

(พ.ศ. 2561 : 20,762 ลา้นบาท) 

ในระหว่างปีสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 ค่าตดัจาํหน่ายลูกกลิ�ง ซึ� งจดัอยู่ในกลุ่มวสัดุของใช้สิ�นเปลืองและอื�น ๆ จาํนวน  

35 ลา้นบาท (พ.ศ. 2561 : 41 ลา้นบาท) รวมอยูใ่นตน้ทุนขายในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม 

ในระหว่างปีสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจการไม่มีการบนัทึกรายการค่าเผื�อสินคา้เสื�อมสภาพ (พ.ศ. 2561 : กลุ่มกิจการ

บันทึกกลับรายการค่าเผื�อสินค้าเสื� อมสภาพ จาํนวน 88 ล้านบาท ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม เนื�องจากมีการจาํหน่ายไป

ในระหวา่งปี)

Draft

Indrajayaa
Rectangle



บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 
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10 สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ภาษีมูลค่าเพิ�มรอขอคืน 128,700 39,380 - -

สินทรัพยห์มุนเวยีนอื�น 12,391 25,104 552 1,510

141,091 64,484 552 1,510

11 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที�ถือไว้เพื�อขาย

รายละเอียดของสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนที�ถือไวเ้พื�อขายมีดงัต่อไปนี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

เครื�องจกัร อะไหล่และวสัดุสิ�นเปลือง 460,000 460,000 - -

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

บริษทั เอน็.ที.เอส. ซึ�งเป็นบริษทัยอ่ยของกิจการ เนื�องจากวตัถุดิบที�ใชใ้นการผลิตในเตาถลุง MBF มีราคาสูงกว่าเมื�อเปรียบเทียบกบั

ราคาเศษเหลก็ อีกทั�งราคายงัมีความผนัผวนสูง ทาํใหเ้กิดผลเสียต่อการบริหารตน้ทุนของการผลิตเหลก็แท่งผา่นเตาถลุง MBF

ณ วนัที�  31 มีนาคม พ.ศ. 2560 ผูบ้ริหารของกลุ่มกิจการมีแผนการขายเครื� องจักร อุปกรณ์เตาถลุง MBF พร้อมอะไหล่และ

วสัดุสิ�นเปลืองที�เกี�ยวข้อง โดยกลุ่มกิจการดาํเนินการตามแผนเพื�อหาผูซื้� อ ซึ� งคาดว่าการขายจะเสร็จสมบูรณ์ภายใน 1 ปี ดงันั� น 

กลุ่มกิจการจึงจดัประเภทเครื�องจกัร อุปกรณ์โครงการเตาถลุง MBF พร้อมอะไหล่และวสัดุสิ�นเปลืองเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

ที�ถือไวเ้พื�อขาย 

ตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับที� 5 สินทรัพยที์�ถือไวเ้พื�อขายได้ถูกปรับมูลค่าลดลงให้เป็นมูลค่ายุติธรรมหักค่าใช้จ่าย

ในการขายจาํนวน 460 ลา้นบาท ซึ� งเป็นการวดัมูลค่ายติุธรรมแบบเกิดขึ�นไม่ประจาํซึ� งวดัมูลค่าโดยการใชข้อ้มูลที�สามารถสังเกตได ้

ไดแ้ก่ราคาที�มีการเสนอซื�อขายล่าสุดของสินทรัพย ์จึงจดัอยูใ่นขอ้มูลระดบั 2 ของลาํดบัชั�นมูลค่ายติุธรรม 

ณ วนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 ผูบ้ริหารของกลุ่มกิจการยนืยนัวา่ยงัคงยดึถือในแผนการขายสินทรัพย ์ดงันั�นสินทรัพยเ์หล่านี� จึงยงัคง

จดัประเภทเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนที�ถือไวเ้พื�อขาย ณ วนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 

Draft

Indrajayaa
Rectangle



บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ
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12 เงินลงทุนในบริษัทย่อย

รายละเอียดเกี�ยวกบัเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยมีดงัต่อไปนี�

งบการเงินเฉพาะกจิการ (หน่วย : พันบาท) 

วิธีราคาทุน วิธีราคาทุน

สัดส่วนความเป็นเจ้าของ พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

จัดตั�งขึ�น พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 ค่าเผื�อ ราคาตาม ค่าเผื�อ ราคาตาม

ชื�อบริษัท ในประเทศ ร้อยละ ร้อยละ ราคาทุน การด้อยค่า บัญชี (สุทธิ) ราคาทุน การด้อยค่า บัญชี (สุทธิ)

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

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

บริษทั เอน็.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. 2562 และ พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจการไดท้าํการประเมินการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัย่อยและพบว่ามูลค่าที�คาดว่าจะไดรั้บคืนไม่ตํ�ากว่ามูลค่าตามบญัชี ดงันั�นจึงไม่มีการตั�งค่าเผื�อการดอ้ยค่า

เพิ�มขึ�น

Draft

Indrajayaa
Rectangle



บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 
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13 เงินลงทุนเผื�อขาย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 3,500 3,300 - -

การเปลี�ยนแปลงมูลค่ายติุธรรมของ

เงินลงทุนเผื�อขาย (2,300) 200 - -

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 1,200 3,500 - -

เงินลงทุนเผื�อขายเป็นเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทัมหาชนจาํกดั ซึ� งเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย

มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนอา้งอิงจากราคาเสนอซื�อล่าสุด ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลาบญัชี โดยมูลค่ายุติธรรมนี� ถูกจดัอยู่ในระดบัที� 1

ของลาํดบัชั�นของมูลค่ายติุธรรม

14 เงินลงทุนระยะยาวอื�น

ณ วนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจการไม่ไดบ้ันทึกเงินลงทุนในบริษทั สยาม สตีล มิลล์ เซอร์วิสเซส จาํกัด 

ซึ� งถือหุ้นโดยบริษทั เหล็กก่อสร้างสยาม จาํกัด ในอตัราร้อยละ 24 ของทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย เนื�องจากกลุ่มกิจการไม่มีอิทธิพล

อย่างมีสาระสําคญัในการกาํหนดนโยบายทางการเงินและการดาํเนินงาน และไม่มีกรรมการที�มีอาํนาจลงนามผูกพนัในบริษทั สยาม สตีล 

มิลล ์เซอร์วิสเซส จาํกดั กลุ่มกิจการไดบ้นัทึกเงินลงทุนดงักล่าวดว้ยราคาทุนเป็นเงินลงทุนระยะยาวอื�นเป็นจาํนวนเงิน 1,241 บาท 

ในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

ณ วนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนระยะยาวอื�นมีจาํนวน 176.40 ล้านบาท (พ.ศ. 2561 : 125.52 ล้านบาท) 

มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนระยะยาวอื�น ถูกประเมินโดยใชว้ิธีกระแสเงินสดคิดลดซึ� งประเมินโดยผูเ้ชี�ยวชาญอิสระ มูลค่ายติุธรรมนี�

ถูกจดัอยูใ่นระดบัที� 3 ของลาํดบัชั�นของมูลค่ายติุธรรม

Draft

Indrajayaa
Rectangle



บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ
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15 ที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ

งบการเงนิรวม

ส่วนปรับปรุง

ที�ดนิ อาคารและ เครื�องจักรและ อุปกรณ์สํานักงาน งานระหว่าง

ที�ดนิ สิ�งปลูกสร้าง อุปกรณ์ และเครื�องตกแต่ง ยานพาหนะ ก่อสร้าง รวม

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ณ วนัที� 1 เมษายน พ.ศ. 2560

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

หกั ค่าเสื�อมราคาสะสม - (2,746,641) (9,525,006) (162,062) (3,110) - (12,436,819)

ค่าเผื�อการลดลงของมูลค่าของสินทรัพย์ - (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

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2561

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

ซื�อสินทรัพย์ - 54 1,990 4,925 10 116,938 123,917

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

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

- ค่าเสื�อมราคาสะสม - 1,109 117,987 37,501 284 - 156,881

- ค่าเผื�อการลดลงของมูลค่าของสินทรัพย์ - 935 78,591 116 - - 79,642

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

- ค่าเสื�อมราคาสะสม - 141 6,491 605 - - 7,237

ค่าเสื�อมราคา - (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 วนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2561

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

หกั ค่าเสื�อมราคาสะสม - (2,824,539) (9,766,854) (142,394) (2,862) - (12,736,649)

ค่าเผื�อการลดลงของมูลค่าของสินทรัพย์ - (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

Draft

Indrajayaa
Rectangle



บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ
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15 ที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ (ต่อ)

งบการเงนิรวม

ส่วนปรับปรุง

ที�ดนิ อาคารและ เครื�องจักรและ อุปกรณ์สํานักงาน งานระหว่าง

ที�ดนิ สิ�งปลูกสร้าง อุปกรณ์ และเครื�องตกแต่ง ยานพาหนะ ก่อสร้าง รวม

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ณ วนัที� 1 เมษายน พ.ศ. 2561

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

หกั ค่าเสื�อมราคาสะสม - (2,824,539) (9,766,854) (142,394) (2,862) - (12,736,649)

ค่าเผื�อการลดลงของมูลค่าของสินทรัพย์ - (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

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2562

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

ซื�อสินทรัพย์ - 42,975 5,414 4,913 - 272,223 325,525

เพิ�มจากประมาณการหนี� สินค่ารื�อถอน - 1,068 - - - - 1,068

โอนสินทรัพย์ - 13,763 174,149 23,444 - (211,356) -

จาํหน่ายสินทรัพย์ - ราคาทุน - - (28,437) (2,137) (380) - (30,954)

- ค่าเสื�อมราคาสะสม - - 28,418 2,118 380 - 30,916

ตดัจาํหน่ายสินทรัพย์ - ราคาทุน - (8,363) - (2,583) - - (10,946)

- ค่าเสื�อมราคาสะสม - 8,363 - 2,103 - - 10,466

ค่าเสื�อมราคา - (79,954) (367,870) (20,694) (55) - (468,573)

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 798,694 527,317 1,672,211 67,559 164 83,042 3,148,987

ณ วนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2562

ราคาทุน 798,694 4,548,003 12,557,372 226,433 2,701 83,042 18,216,245

หกั ค่าเสื�อมราคาสะสม - (2,896,130) (10,106,306) (158,867) (2,537) - (13,163,840)

ค่าเผื�อการลดลงของมูลค่าของสินทรัพย์ - (1,124,556) (778,855) (7) - - (1,903,418)

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 798,694 527,317 1,672,211 67,559 164 83,042 3,148,987

Draft
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Rectangle



บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ
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15 ที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ (ต่อ) 

รายการซื� อในตารางข้างต้นได้รวมการได้มาซึ� งสินทรัพยต์ามสัญญาเช่าการเงินที�กลุ่มกิจการเป็นผูเ้ช่าจาํนวน 43 ล้านบาท  

(พ.ศ. 2561 : ไม่มี)

เมื�อวนัที�  14 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้บริเวณสถานีจ่ายไฟฟ้าย่อยของบริษัท เหล็กสยาม (2001) จาํกัด จากเหตุการณ์

ดังกล่าวทาํให้ อาคาร เครื� องจักร และอุปกรณ์ซึ� งตัดค่าเสื� อมราคาทั� งจาํนวนแล้วได้รับความเสียหายบางส่วน สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 

31 มีนาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 บริษัทย่อยได้รับเงินชดเชยความเสียหายครบทั� งจาํนวนแล้วจากบริษัทประกันเป็นจาํนวนเงิน 

24 ลา้นบาท และ 25 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซึ� งบนัทึกอยูใ่นรายไดอื้�นในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม (หมายเหตุ 26)

เมื�อวนัที� 6 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ไดเ้กิดเหตุระเบิดบริเวณเตาหลอมเหลก็ของบริษทั เหล็กก่อสร้างสยาม จาํกดั จากเหตุการณ์ดงักล่าว

ทาํให้อาคาร เครื�องจกัร และอุปกรณ์ซึ� งตดัค่าเสื�อมราคาเกือบทั�งจาํนวนแล้วไดรั้บความเสียหายบางส่วน สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 

31 มีนาคม พ.ศ. 2562 บริษัทย่อยได้รับเงินชดเชยความเสียหายบางส่วนแล้วจากบริษัทประกันภัยเป็นจาํนวนเงิน 17 ล้านบาท  

ซึ� งบนัทึกอยู่ในรายไดอื้�นในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม (หมายเหตุ 26) บริษทัไดด้าํเนินการเรียกร้องเงินชดเชยความเสียหาย 

และอยูร่ะหวา่งรอการชดเชย

สินทรัพยต์ามสัญญาเช่าการเงินที�กลุ่มกิจการเป็นผูเ้ช่า ณ วนัที� 31 มีนาคม ซึ� งรวมแสดงในรายการขา้งตน้ประกอบดว้ยอุปกรณ์

โรงงานมีรายละเอียดดงันี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ราคาทุนของสินทรัพยต์ามสัญญาเช่าการเงิน 42,975 - - -
หกั ค่าเสื�อมราคาสะสม (2,102) - - -

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 40,873 - - -

Draft

Indrajayaa
Rectangle



บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 
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15 ที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ (ต่อ)

งบการเงินเฉพาะกจิการ

ส่วนปรับปรุง อุปกรณ์สํานักงาน งานระหว่าง
อาคาร และเครื�องตกแต่ง ก่อสร้าง รวม

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ณ วันที� 1 เมษายน พ.ศ. 2560
ราคาทุน - 84,330 27,447 111,777
หกั ค่าเสื�อมราคาสะสม - (71,314) - (71,314)

ค่าเผื�อการลดลงของมูลค่าของสินทรัพย์ - (31) - (31)

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

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ - 12,985 27,447 40,432
ซื�อสินทรัพย์ - 962 1,117 2,079
โอนสินทรัพย์ - 28,330 (28,330) -
จาํหน่ายสินทรัพย์ - ราคาทุน - (33,611) - (33,611)

- ค่าเสื�อมราคาสะสม - 33,536 - 33,536
ค่าเสื�อมราคา - (9,528) - (9,528)

กลบัรายการค่าเผื�อการลดลงของมูลค่าของ
สินทรัพย์ - 31 - 31

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ - 32,705 234 32,939

ณ วันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561
ราคาทุน - 80,011 234 80,245

หกั ค่าเสื�อมราคาสะสม - (47,306) - (47,306)

ราคาตามบญัชี - สุทธิ - 32,705 234 32,939

Draft

Indrajayaa
Rectangle



บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 
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15 ที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ (ต่อ)

งบการเงินเฉพาะกจิการ

ส่วนปรับปรุง อุปกรณ์สํานักงาน งานระหว่าง
อาคาร และเครื�องตกแต่ง ก่อสร้าง รวม

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ณ วันที� 1 เมษายน พ.ศ. 2561
ราคาทุน - 80,011 234 80,245

หกั ค่าเสื�อมราคาสะสม - (47,306) - (47,306)

ราคาตามบญัชี - สุทธิ - 32,705 234 32,939

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2562
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ - 32,705 234 32,939
ซื�อสินทรัพย์ - 409 9,365 9,774
เพิ�มจากประมาณการหนี� สินค่ารื�อถอน 1,068 - - 1,068
โอนสินทรัพย์ 3,665 5,934 (9,599) -
จาํหน่ายสินทรัพย์ - ราคาทุน - (1,626) - (1,626)

- ค่าเสื�อมราคาสะสม - 1,614 - 1,614
ตดัจาํหน่ายสินทรัพย์ - ราคาทุน - (2,583) - (2,583)

- ค่าเสื�อมราคาสะสม - 2,103 - 2,103

ค่าเสื�อมราคา (594) (9,657) - (10,251)

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 4,139 28,899 - 33,038

ณ วันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2562
ราคาทุน 4,733 82,145 - 86,878

หกั ค่าเสื�อมราคาสะสม (594) (53,246) - (53,840)

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 4,139 28,899 - 33,038

Draft

Indrajayaa
Rectangle



บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 
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16 ค่าความนิยม - สุทธิ

งบการเงินรวม
พนับาท

ณ วันที� 1 เมษายน พ.ศ. 2560
ราคาทุน 5,607,769
หกั ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (จนถึงวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2551) (1,491,432)

ค่าเผื�อการดอ้ยค่า (660,323)

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 3,456,014

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 3,456,014

การดอ้ยค่า -

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 3,456,014

ณ วันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561
ราคาทุน 5,607,769
หกั ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (จนถึงวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2551) (1,491,432)

ค่าเผื�อการดอ้ยค่า (660,323)

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 3,456,014

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2562
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 3,456,014

การดอ้ยค่า -

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 3,456,014

ณ วันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2562
ราคาทุน 5,607,769
หกั ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (จนถึงวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2551) (1,491,432)

ค่าเผื�อการดอ้ยค่า (660,323)

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 3,456,014

Draft

Indrajayaa
Rectangle



บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 
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16 ค่าความนิยม - สุทธิ (ต่อ)

ค่าความนิยมเกิดจากการซื�อบริษทั เหล็กสยาม (2001) จาํกดั บริษทั เหล็กก่อสร้างสยาม จาํกัด และบริษทั เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จาํกัด 

(มหาชน) เมื�อวนัที� 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 โดยบริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

ตั�งแต่วนัที� 1 เมษายน พ.ศ. 2551 กลุ่มกิจการหยดุตดัจาํหน่ายค่าความนิยม โดยเปลี�ยนเป็นการประเมินการดอ้ยค่าของค่าความนิยมแทน 

ณ วนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจการไดท้าํการประเมินการดอ้ยค่าของค่าความนิยมและพบวา่มูลค่าที�คาดวา่จะ

ไดรั้บคืนไม่ตํ�ากวา่มูลค่าตามบญัชี ดงันั�นไม่มีการดอ้ยค่าที�จาํเป็นตอ้งรับรู้เพิ�มขึ�น

ค่าความนิยมไดถู้กปันส่วนใหแ้ก่หน่วยสินทรัพยที์�ก่อใหเ้กิดเงินสด (CGUs) ที�ถูกกาํหนดตามส่วนงาน (บริษทัยอ่ย)

การปันส่วนของค่าความนิยมใหแ้ก่หน่วยสินทรัพยที์�ก่อใหเ้กิดเงินสดสามารถแสดงไดด้งันี�

งบการเงนิรวม 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

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

ขอ้สมมติฐานที�ใชใ้นการคาํนวณมูลค่าจากการใชแ้สดงไดด้งัต่อไปนี�

ค่าความนิยมจากการ ค่าความนิยมจากการ

ลงทุนใน บริษทั ลงทุนใน บริษทั เหลก็

เหลก็สยาม (2001) จํากดั ก่อสร้างสยาม จํากดั

กาํไรขั�นตน้1 ร้อยละ 3.95 ร้อยละ 7.30

อตัราการเติบโต2 ร้อยละ 3.5 ร้อยละ 3.5

อตัราคิดลด3 ร้อยละ 9 ร้อยละ 9

1 กาํไรขั�นตน้จากงบประมาณ
2 อตัราการเติบโตถัวเฉลี�ยถ่วงนํ� าหนักของกระแสเงินสดสําหรับรอบระยะเวลาที�ครอบคลุมโดยงบประมาณหรือประมาณการ

ทางการเงินล่าสุด
3 อตัราคิดลดก่อนภาษีที�ใชใ้นการประมาณการกระแสเงินสด

Draft

Indrajayaa
Rectangle



บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 
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16 ค่าความนิยม - สุทธิ (ต่อ)

ขอ้สมมติฐานเหล่านี� ไดถู้กใชเ้พื�อการวเิคราะห์หน่วยสินทรัพยที์�ก่อใหเ้กิดเงินสด

ฝ่ายบริหารพิจารณากําไรขั�นต้นจากงบประมาณโดยอ้างอิงจากผลประกอบการในอดีตที�ผ่านมาประกอบกับการคาดการณ์

การเติบโตของตลาด อตัราการเติบโตถวัเฉลี�ยถ่วงนํ� าหนักที�ใช้สอดคลอ้งกับประมาณการที�รวมอยู่ในรายงานของอุตสาหกรรม 

ซึ�งอตัราคิดลดตอ้งเป็นอตัราก่อนหกัภาษีที�สะทอ้นถึงความเสี�ยงซึ�งเป็นลกัษณะเฉพาะที�เกี�ยวขอ้งกบัส่วนงานนั�น ๆ

ขอ้สมมติฐานหลกัที�มีผลต่อความอ่อนไหวของประมาณการกระแสเงินสด คือ อตัราการเติบโตและอตัราคิดลด  

หากลดอตัราการเติบโตลงร้อยละ 4.0 หรือเพิ�มอตัราการคิดลดขึ�นร้อยละ 3.0 จะทาํให้มูลค่าที�คาดว่าจะไดรั้บคืนมีค่าใกลเ้คียงกับ

ราคาตามบญัชีในบางหน่วยสินทรัพยที์�ก่อใหเ้กิดเงินสด

Draft

Indrajayaa
Rectangle



บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 

61

17 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 

งบการเงินรวม 

โปรแกรม โปรแกรมคอมพวิเตอร์

คอมพวิเตอร์ ระหว่างติดตั�ง รวม

พนับาท พนับาท พนับาท

ณ วันที� 1 เมษายน พ.ศ. 2560 

ราคาทุน 253,860 - 253,860

หกั  ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (205,837) - (205,837)

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 48,023 - 48,023

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 48,023 - 48,023

ซื�อสินทรัพย์ 141 2,047 2,188

โอนสินทรัพย์ 815 (815) -

ตดัจาํหน่ายสินทรัพย ์ - ราคาทุน (729) - (729)

- ค่าตดัจาํหน่ายสะสม 729 - 729

ค่าตดัจาํหน่าย (24,619) - (24,619)

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

ณ วันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 

ราคาทุน 254,087 1,232 255,319

หกั  ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (229,727) - (229,727)

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

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 

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

ซื�อสินทรัพย์ 259 21,038 21,297

โอนสินทรัพย์ 18,702 (18,702) -

ตดัจาํหน่ายสินทรัพย ์ - ราคาทุน - (1,081) (1,081)

ค่าตดัจาํหน่าย (15,018) - (15,018)

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 28,303 2,487 30,790

ณ วันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 

ราคาทุน 273,048 2,487 275,535

หกั  ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (244,745) - (244,745)

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 28,303 2,487 30,790

Draft

Indrajayaa
Rectangle



บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 

62

17 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ (ต่อ)

งบการเงินเฉพาะกจิการ 

โปรแกรม โปรแกรมคอมพวิเตอร์

คอมพวิเตอร์ ระหว่างติดตั�ง รวม

พนับาท พนับาท พนับาท

ณ วันที� 1 เมษายน พ.ศ. 2560 

ราคาทุน 245,853 - 245,853

หกั  ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (198,608) - (198,608)

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 47,245 - 47,245

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 47,245 - 47,245

ซื�อสินทรัพย์ - 1,232 1,232

ค่าตดัจาํหน่าย (24,264) - (24,264)

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

ณ วันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 

ราคาทุน 245,853 1,232 247,085

หกั  ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (222,872) - (222,872)

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

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 

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

ซื�อสินทรัพย์ 259 7,984 8,243

โอนสินทรัพย์ 6,211 (6,211) -

ตดัจาํหน่ายสินทรัพย ์ - ราคาทุน - (1,081) (1,081)

ค่าตดัจาํหน่าย (14,262) - (14,262)

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 15,189 1,924 17,113

ณ วันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 

ราคาทุน 252,323 1,924 254,247

หกั  ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (237,134) - (237,134)

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 15,189 1,924 17,113

Draft

Indrajayaa
Rectangle



บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 
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18 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ ณ วนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 ประกอบดว้ยรายละเอียดดงันี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

   - สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี

ที�จะใชป้ระโยชน์ภายใน 12 เดือน 3,733 3,468 1,001 935

   - สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

ที�จะใชป้ระโยชน์เกินกวา่ 12 เดือน 44,871 34,580 11,357 11,590

48,604 38,048 12,358 12,525

หนี�สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

- หนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี

ที�จะใชป้ระโยชน์ภายใน 12 เดือน (4,463) (473) - -

- หนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี

ที�จะใชป้ระโยชน์เกินกวา่ 12 เดือน (22,237) (600) - -

(26,700) (1,073) - -

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 21,904 36,975 12,358 12,525

รายการเคลื�อนไหวของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 ประกอบดว้ย

รายละเอียดดงันี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

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

เพิ�ม(ลด)ในกาํไรหรือขาดทุน (15,847) 1,284 335 1,227

เพิ�ม(ลด)ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น 776 (1,552) (502) (883)

ยอดคงเหลือ ณ วนัปลายปี 21,904 36,975 12,358 12,525

Draft

Indrajayaa
Rectangle



บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 
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18 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ (ต่อ)

รายการเคลื�อนไหวของสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ สําหรับปีสิ� นสุดวนัที�  31 มีนาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 

ประกอบดว้ยรายละเอียดดงันี� (ต่อ)

งบการเงินรวม 

เพิ�ม(ลด)ใน เพิ�ม(ลด)ใน

1 เมษายน กาํไรหรือ กาํไรขาดทุน 31 มีนาคม

พ.ศ. 2561 ขาดทุน เบ็ดเสร็จอื�น พ.ศ. 2562

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ 736 - - 736

ค่าเผื�อสินคา้เสื�อมสภาพ 907 - - 907

ประมาณการหนี� สินค่ารื�อถอน - 187 - 187

หนี� สินตามสัญญาเช่าการเงิน - 8,374 - 8,374

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 36,405 1,679 316 38,400

38,048 10,240 316 48,604

หนี�สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

เงินลงทุนเผื�อขาย (600) - 460 (140)

สินทรัพยอ์นุพนัธ์ทางการเงิน (473) 414 - (59)

สินทรัพยภ์ายใตสั้ญญาเช่าการเงิน - (8,175) - (8,175)

ส่วนต่างมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยที์�ไดม้าจาก

การรวมธุรกิจ - (18,326) - (18,326)

(1,073) (26,087) 460 (26,700)

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ 36,975 (15,847) 776 21,904

Draft

Indrajayaa
Rectangle



บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 

65

18 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ (ต่อ)

รายการเคลื�อนไหวของสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ สําหรับปีสิ� นสุดวนัที�  31 มีนาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 

ประกอบดว้ยรายละเอียดดงันี� (ต่อ)

งบการเงินรวม 

เพิ�ม(ลด)ใน เพิ�ม(ลด)ใน

1 เมษายน กาํไรหรือ กาํไรขาดทุน 31 มีนาคม

พ.ศ. 2560 ขาดทุน เบ็ดเสร็จอื�น พ.ศ. 2561

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ 736 - - 736

ค่าเผื�อสินคา้เสื�อมสภาพ 2,235 (1,328) - 907

ค่าเผื�อการลดลงของมูลค่าอาคาร เครื�องจกัร อุปกรณ์ 215 (215) - -

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

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

หนี�สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

เงินลงทุนเผื�อขาย (560) - (40) (600)

สินทรัพยอ์นุพนัธ์ทางการเงิน (302) (171) - (473)

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

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

ณ วนัที�  31 มีนาคม พ.ศ. 2562 สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตัดบัญชีสําหรับรายการขาดทุนทางภาษีที�ยงัไม่ได้ใช้ยกไปจะรับรู้

ไม่เกินจาํนวนที�เป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่าจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที�จะใชป้ระโยชน์ทางภาษีนั�น กลุ่มกิจการไม่ไดรั้บรู้

สินทรัพยภ์าษีเงินไดจ้าํนวน 1,043 ลา้นบาท (พ.ศ. 2561 : 1,113 ลา้นบาท) ที�เกิดจากรายการขาดทุนจาํนวน 5,215 ลา้นบาท (พ.ศ. 2561 : 

5,564 ลา้นบาท) ที�สามารถยกไปเพื�อหักกลบกบักาํไรทางภาษีในอนาคต โดยรายการขาดทุนดงักล่าว จะหมดอายุในเดือนเมษายน

พ.ศ. 2562 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2567 

Draft
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Rectangle



บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 
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18 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ (ต่อ)

รายการเคลื�อนไหวของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ สําหรับปีสิ� นสุดวนัที�  31 มีนาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 

ประกอบดว้ยรายละเอียดดงันี� (ต่อ)

งบการเงินเฉพาะกจิการ 

เพิ�ม(ลด)ใน เพิ�ม(ลด)ใน

1 เมษายน กาํไรหรือ กาํไรขาดทุน 31 มีนาคม

พ.ศ. 2561 ขาดทุน เบ็ดเสร็จอื�น พ.ศ. 2562

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

ประมาณการหนี� สินค่ารื�อถอน - 187 - 187

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 12,525 148 (502) 12,171

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ 12,525 335 (502) 12,358

งบการเงินเฉพาะกจิการ 

เพิ�ม(ลด)ใน เพิ�ม(ลด)ใน

1 เมษายน กาํไรหรือ กาํไรขาดทุน 31 มีนาคม

พ.ศ. 2560 ขาดทุน เบ็ดเสร็จอื�น พ.ศ. 2561

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

ค่าเผื�อการลดลงของมูลค่าอาคาร เครื�องจกัร อุปกรณ์ 6 (6) - -

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

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

ณ วนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีสําหรับรายการขาดทุนทางภาษีที�ยงัไม่ไดใ้ช้ยกไปจะรับรู้ไม่เกิน

จาํนวนที�เป็นไปไดค่้อนขา้งแน่วา่จะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที�จะใชป้ระโยชน์ทางภาษีนั�น บริษทัไม่ไดรั้บรู้สินทรัพยภ์าษีเงินได้

จาํนวน 35 ลา้นบาท (พ.ศ. 2561 : 48 ลา้นบาท) ที�เกิดจากรายการขาดทุนจาํนวน 176 ลา้นบาท (พ.ศ. 2561 : 238 ลา้นบาท) ที�สามารถยกไป

เพื�อหกักลบกบักาํไรทางภาษีในอนาคต โดยรายการขาดทุนดงักล่าว จะหมดอายใุนเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 

19 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ภาษีเงินไดร้อขอคืน 88,536 66,644 53,445 37,795

อื�น ๆ 11,090 11,830 4,161 4,916

99,626 78,474 57,606 42,711

Draft

Indrajayaa
Rectangle



บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 
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20 เงินกู้ยืมระยะสั�นจากสถาบันการเงิน

การเปลี�ยนแปลงของเงินกูย้ืมระยะสั� นจากสถาบนัการเงินสําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 ประกอบดว้ย

รายละเอียดดงันี�  

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

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

กูเ้พิ�มระหวา่งปี 8,784,302 7,240,869 900,000 200,000

ชาํระคืนระหวา่งปี (8,838,207) (7,661,456) (900,000) (350,000)

ยอดคงเหลือ ณ วนัปลายปี 1,720,436 1,774,341 - -

เงินกู้ยืมระยะสั�นจากสถาบันการเงิน - บริษัทย่อย 

ณ วนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 เงินกูย้มืระยะสั�นจากสถาบนัการเงินของบริษทัยอ่ยจาํนวนทั�งสิ�น 1,720 ลา้นบาท (พ.ศ. 2561 : 1,774 ลา้นบาท) 

มีอตัราดอกเบี� ยร้อยละ 2.67 - 3.95 ต่อปี และร้อยละ BIBOR+2 - BIBOR+2.1 ต่อปี (พ.ศ. 2561 : ร้อยละ BIBOR+2 - BIBOR+2.1 ต่อปี)

และมีกาํหนดชาํระคืน ระหว่างวนัที� 1 เมษายน พ.ศ. 2562 ถึงวนัที� 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 (พ.ศ. 2561 : ระหว่างวนัที� 2 เมษายน 

พ.ศ. 2561 ถึงวนัที� 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561) 

21 เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื�น

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

เจา้หนี�การคา้ - กิจการอื�น 628,425 778,632 - -

- กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั

       (หมายเหตุขอ้ 31 ข)) 2,285 2,943 - -

เจา้หนี� อื�น - กิจการอื�น 69,820 18,191 10,484 4,960

- กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั

       (หมายเหตุขอ้ 31 ข)) 3,849 32,536 6,363 35,228

เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 24,022 68,203 - -

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 381,161 471,882 46,003 63,330

1,109,562 1,372,387 62,850 103,518

Draft
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Rectangle



บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 
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22 หนี�สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ

จาํนวนเงินขั�นตํ�าที�ตอ้งจ่ายซึ�งบนัทึกเป็นหนี� สินภายใตสั้ญญาเช่าทางการเงิน มีดงัต่อไปนี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ครบกาํหนดภายใน 1 ปี 3,713 - - -

ครบกาํหนดเกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 14,586 - - -

ครบกาํหนดเกิน 5 ปี 54,965 - - -

หกั ค่าใชจ่้ายทางการเงินในอนาคต

ของสัญญาเช่าทางการเงิน (31,395) - - -

มูลค่าปัจจุบนัของหนี� สินภายใตสั้ญญาเช่า

   ทางการเงิน 41,869 - - -

หนี� สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน

- ส่วนที�หมุนเวยีน 1,087 - - -

- ส่วนที�ไม่หมุนเวยีน 40,782 - - -

มูลค่าปัจจุบนัของหนี� สินภายใตสั้ญญาเช่า

   ทางการเงิน 41,869 - - -

มูลค่าปัจจุบนัของหนี� สินตามสัญญาเช่าทางการเงินมีรายละเอียดดงันี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ครบกาํหนดภายใน 1 ปี 1,087 - - -

ครบกาํหนดเกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 4,814 - - -

ครบกาํหนดเกิน 5 ปี 35,968 - - -

41,869 - - -

Draft
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Rectangle



บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 
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23 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

งบแสดงฐานะการเงิน:
ผลประโยชน์เมื�อเกษียณอายุ 197,174 186,158 51,339 55,648
ผลประโยชน์ระยะยาวอื�น 19,986 19,415 2,289 2,299
หนี� สินในงบแสดงฐานะการเงิน 217,160 205,573 53,628 57,947

(กาํไร)ขาดทุนที�รวมอยูใ่นกาํไรจาก
การดาํเนินงาน:

ผลประโยชน์เมื�อเกษียณอายุ 22,397 23,591 5,973 7,296
ผลประโยชน์ระยะยาวอื�น 2,776 11,023 215 1,247

25,173 34,614 6,188 8,543

การวดัมูลค่าใหม่ที�รับรู้ใน
(กาํไร)ขาดทุนเบด็เสร็จอื�น 1,011 (9,239) (2,512) (4,417)

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเป็นโครงการเกษียณอายุ ตามอัตราเงินเดือนเดือนสุดท้ายซึ� งให้ผลประโยชน์แก่พนักงาน

ในรูปการประกนัระดบัเงินเกษียณอายุที�จะไดรั้บ โดยผลประโยชน์ที�ให้จะขึ�นอยู่กบัระยะเวลาการทาํงานและเงินเดือนในปีสุดทา้ย

ของพนกังานก่อนที�จะเกษียณอายุ

รายการเคลื�อนไหวของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน - ผลประโยชน์เมื�อเกษียณอายุในระหว่างปีสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม  

พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 มีดงันี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ยอดคงเหลือ ณ วนัตน้ปี 186,158 180,244 55,648 54,985
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 18,913 18,741 6,440 5,933
ตน้ทุนดอกเบี�ย 5,326 4,850 1,375 1,363
กลบัรายการประมาณการภาระผกูพนั

ผลประโยชน์พนกังาน (1,842) - (1,842) -
โอนประมาณการภาระผกูพนัใหกิ้จการที�    

เกี�ยวขอ้งกนั (2,224) - (2,224) -
การวดัมูลค่าใหม่

(กาํไร)ขาดทุนที�เกิดจากการเปลี�ยนแปลง
ดา้นประชากรศาสตร์ 1,145 2,770 (1,517) 7

(กาํไร)ขาดทุนที�เกิดจากการเปลี�ยนแปลง
ขอ้สมมติทางการเงิน 1,980 (7,748) 225 (1,566)

กาํไรที�เกิดจากประสบการณ์ (2,114) (3,855) (1,220) (2,745)
จ่ายผลประโยชน์พนกังานระหวา่งปี (10,168) (8,844) (5,546) (2,329)

ยอดคงเหลือ ณ วนัปลายปี 197,174 186,158 51,339 55,648

Draft
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ
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23 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ)

รายการเคลื�อนไหวของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน - ผลประโยชน์ระยะยาวอื�นในระหว่างปีสิ�นสุดวนัที�  31 มีนาคม  

พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 มีดงันี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ยอดคงเหลือ ณ วนัตน้ปี 19,415 11,174 2,299 1,416

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 3,038 3,440 488 482

ตน้ทุนบริการอดีต - 7,481 - 823

ตน้ทุนดอกเบี�ย 527 508 52 55

การวดัมูลค่าใหม่

(กาํไร)ขาดทุนที�เกิดจากการเปลี�ยนแปลง

ดา้นประชากรศาสตร์ 116 528 (74) 6

(กาํไร)ขาดทุนที�เกิดจากการเปลี�ยนแปลง

ขอ้สมมติทางการเงิน (337) (436) (65) (33)

กาํไรที�เกิดจากประสบการณ์ (568) (498) (186) (86)

จ่ายผลประโยชน์พนกังานระหวา่งปี (2,205) (2,782) (225) (364)

ยอดคงเหลือ ณ วนัปลายปี 19,986 19,415 2,289 2,299

ขอ้สมมติฐานหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัที�ใชเ้ป็นดงันี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ

อตัราคิดลด 2.72 ถึง 3.02 2.72 ถึง 2.99 2.72 2.72

อตัราการเพิ�มขึ�นของเงินเดือน 4.95 ถึง 5.04 5.00 5.04 5.00

อตัราการหมุนเวียนพนกังาน 0.00 ถึง 18.00 0.00 ถึง 22.00 0.00 ถึง 18.00 0.00 ถึง 22.00

Draft
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 
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23 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ)

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 

และ พ.ศ. 2561 เป็นดงันี�

งบการเงินรวม 

การเปลี�ยนแปลง เพิ�มขึ�น(ลดลง)ในภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน

ในข้อสมมติ การเพิ�มของข้อสมมติ การลดลงของข้อสมมติ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

ร้อยละ ร้อยละ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

อตัราคิดลด 1.00 1.00 (21,962) (20,776) 25,592 24,278

อตัราการเพิ�มขึ�นของเงินเดือน 1.00 1.00 23,510 22,248 (20,539) (19,382)

อตัราการหมุนเวียนพนกังาน 1.00 1.00 (23,257) (22,028) 10,598 10,234

งบการเงินเฉพาะกจิการ 

การเปลี�ยนแปลง เพิ�มขึ�น(ลดลง)ในภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน

ในข้อสมมติ การเพิ�มของข้อสมมติ การลดลงของข้อสมมติ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

ร้อยละ ร้อยละ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

อตัราคิดลด 1.00 1.00 (5,169) (5,341) 5,959 6,188

อตัราการเพิ�มขึ�นของเงินเดือน 1.00 1.00 5,671 5,885 (5,018) (5,182)

อตัราการหมุนเวียนพนกังาน 1.00 1.00 (5,524) (5,691) 1,775 1,890

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวขา้งตน้นี� อา้งอิงจากการเปลี�ยนแปลงขอ้สมมติใดขอ้สมมติหนึ� ง ขณะที�ให้ขอ้สมมติอื�นคงที� ในทางปฏิบติั

สถานการณ์ดงักล่าวยากที�จะเกิดขึ�น และการเปลี�ยนแปลงในขอ้สมมติบางเรื�องอาจมีความสัมพนัธ์กนั ในการคาํนวณการวิเคราะห์ความ

อ่อนไหวของภาระผูกพนัผลประโยชน์ที�กาํหนดไวที้�มีต่อการเปลี�ยนแปลงในขอ้สมมติหลักได้ใช้วิธีเดียวกันกับ ผลประโยชน์เมื�อ

เกษียณอายุ ณวนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน การคาํนวณหนี� สินผลประโยชน์เมื�อเกษียณอายุที�รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน วิธีการและ

ประเภทของขอ้สมมติฐานที�ใชใ้นการจดัทาํการวเิคราะห์ความอ่อนไหวไม่ไดเ้ปลี�ยนแปลงจากปีก่อน

ระยะเวลาถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนกัของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน คือ 9.99 ถึง 14.15 ปี (พ.ศ. 2561 : 10.52 ปี ถึง 12.81 ปี) 

Draft
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ
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24 ประมาณการหนี�สินค่ารื�อถอน

การเปลี�ยนแปลงของประมาณการหนี� สินค่ารื� อถอน สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 ประกอบดว้ย

รายละเอียดดงันี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 เมษายน  - - - -

ประมาณการหนี� สินเพิ�มขึ�น 1,068 - 1,068 -

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 มีนาคม 1,068 - 1,068 -

25 ทุนสํารองตามกฎหมาย 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ณ วนัที� 1 เมษายน 365,871 363,691 365,871 363,691

จดัสรรระหวา่งปี 3,221 2,180 3,221 2,180

ณ วนัที� 31 มีนาคม 369,092 365,871 369,092 365,871

ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัตอ้งสํารองตามกฎหมายอย่างน้อยร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิหลงัจากหัก

ส่วนของขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าสํารองนี� จะมีมูลค่าไม่น้อยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สาํรองนี� ไม่สามารถนาํไป

จดัสรรได้

26 รายได้อื�น

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กาํไรจากอตัราแลกเปลี�ยน - สุทธิ 1,925 3,091 - -

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะยาวอื�น - 14,400 - -

รายไดด้อกเบี�ย 2,681 3,103 89,217 86,566

เงินชดเชยความเสียหายจากบริษทัประกนัภยั 41,239 25,000 - -

ตดัจาํหน่ายเจา้หนี� จากการปรับโครงสร้างหนี� 6,067 - - -

อื�น ๆ 30,011 15,392 711 2,203

81,923 60,986 89,928 88,769

Draft
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27 ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

การเปลี�ยนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูปและ

งานระหวา่งทาํ 554,160 (151,719) - -

ค่าวตัถุดิบและวสัดุสิ�นเปลืองใชไ้ป 14,900,964 14,617,229 - -

ค่าวสัดุและของใชสิ้�นเปลืองใชไ้ป 1,275,002 937,498 - -

ค่าเชื�อเพลิง 671,392 656,091 - -

ค่าเสื�อมราคา ค่าตดัจาํหน่ายและค่าตดัจาํหน่ายลูกกลิ�ง 518,531 529,810 24,513 33,793

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 878,355 938,706 250,923 267,441

ค่าสาธารณูปโภค 2,093,748 2,445,480 1,034 1,025

ค่าซ่อมแซมและบาํรุงรักษา 646,363 711,085 738 310

ค่าจา้งแรงงานภายนอก 208,464 206,970 - -

ค่าขนส่งและค่าใชจ่้ายในการขาย 187,293 207,503 17,039 17,664

ค่าธรรมเนียมธนาคาร 53,160 75,483 8,973 15,268

ค่าเช่า 53,132 47,405 32,346 29,434

หนี�สงสัยจะสูญ 35,336 40,577 250 -

กลบัรายการการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ 

และมูลค่าสินคา้เสื�อมสภาพ - (87,764) - -

ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน

ที�ถือไวเ้พื�อขาย - 61,000 - -

Draft

Indrajayaa
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28 ภาษีเงินได้  

ค่าใชจ่้าย(รายได)้ภาษีเงินได ้สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม ประกอบดว้ย 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ภาษีเงินไดง้วดปัจจุบนั:  

ภาษีเงินไดง้วดปัจจุบนัสาํหรับกาํไรทางภาษี

   สาํหรับปี 25,282 132,219 - -

รวมภาษีเงินได้งวดปัจจุบัน 25,282 132,219 - -

เพิ�มในสินทรัพยภ์าษีเงินได้

   รอการตดับญัชี (หมายเหตุ 18)  (10,240) (1,455) (335) (1,227)

เพิ�ม(ลด)ในหนี� สินภาษีเงินได้

   รอการตดับญัชี (หมายเหตุ 18)  26,087 171 - -

รวมภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 15,847 (1,284) (335) (1,227)

รวมค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้ 41,129 130,935 (335) (1,227)

Draft
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28 ภาษีเงินได้ (ต่อ)

ภาษีเงินไดส้าํหรับกาํไรก่อนหักภาษีของกลุ่มกิจการมียอดจาํนวนเงินที�แตกต่างจากการคาํนวณกาํไรทางบญัชีคูณกบัภาษีของประเทศ

ที�บริษทัใหญ่ตั�งอยู ่โดยมีรายละเอียดดงันี� :

งบการเงินรวม 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

พนับาท พนับาท

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ (147,752) 585,289

ภาษีเงินไดใ้นอตัราร้อยละ 20 (พ.ศ. 2561 : ร้อยละ 20) (29,550) 117,058

ผลกระทบ: 

- ผลแตกต่างชั�วคราวและขาดทุนทางภาษีที�ยงัไม่ไดใ้ชที้�ไม่ไดบ้นัทึกเป็น

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและการตดัรายการระหวา่งกนั 85,263 18,992

- ค่าใชจ่้ายที�ไม่สามารถหกัภาษี 610 6,675

- ค่าใชจ่้ายที�สามารถหกัภาษีได ้2 เท่า (2,596) (2,597)

   - การใชป้ระโยชน์จากผลขาดทุนทางภาษีสะสมที�ไม่ไดบ้นัทึกเป็นสินทรัพย์

         ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (12,598) (9,193)

ภาษีเงินได้ 41,129 130,935

งบการเงินเฉพาะกจิการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

พนับาท พนับาท

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 64,088 42,375

ภาษีเงินไดใ้นอตัราร้อยละ 20 (พ.ศ. 2561 : ร้อยละ 20) 12,818 8,475

ผลกระทบ: 

- ค่าใชจ่้ายที�ไม่สามารถหกัภาษี 659 657

- ค่าใชจ่้ายที�สามารถหกัภาษีได ้2 เท่า (1,214) (1,166)

- การใชป้ระโยชน์จากผลขาดทุนทางภาษีสะสมที�ไม่ไดบ้นัทึกเป็นสินทรัพย์

         ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (12,598) (9,193)

ภาษีเงินได้ (335) (1,227)

อัตราภาษีที�แท้จริงถัวเฉลี�ยที�ใช้สําหรับกลุ่มกิจการและบริษัทคือ อัตราร้อยละ 19 ถึงร้อยละ (1) และร้อยละ (1) ตามลาํดับ  

(พ.ศ. 2561 : ร้อยละ 21 ถึงร้อยละ (3) และร้อยละ (3) ตามลาํดบั) 

Draft
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28 ภาษีเงินได้ (ต่อ)

ภาษีเงินไดที้�ลด/(เพิ�ม)ที�เกี�ยวขอ้งกบัองคป์ระกอบในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นมีดงันี�

งบการเงนิรวม 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

ภาษี ภาษี

ก่อนภาษี ลด/(เพิ�ม) หลงัภาษี ก่อนภาษี ลด/(เพิ�ม) หลงัภาษี

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

การวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์

เมื�อเกษียณอายุ (1,010) 316 (694) 9,239 (1,512) 7,727

การเปลี�ยนแปลงในมูลค่าของ

เงินลงทุนเผื�อขาย (2,300) 460 (1,840) 200 (40) 160

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น (3,310) 776 (2,534) 9,439 (1,552) 7,887

ภาษีเงินไดง้วดปัจจุบนั - -

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

   (หมายเหตุขอ้ 18) 776 (1,552)

776 (1,552)

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

ภาษี ภาษี

ก่อนภาษี ลด/(เพิ�ม) หลงัภาษี ก่อนภาษี ลด/(เพิ�ม) หลงัภาษี

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

การวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์

เมื�อเกษียณอายุ 2,511 (502) 2,009 4,417 (883) 3,534

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น 2,511 (502) 2,009 4,417 (883) 3,534

ภาษีเงินไดง้วดปัจจุบนั - -

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  

   (หมายเหตุขอ้ 18) (502) (883)

(502) (883)

Draft
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29 กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั�นพื�นฐานคาํนวณโดยการหารกาํไร(ขาดทุน)สําหรับปีที�เป็นของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัใหญ่ดว้ยจาํนวน

หุน้สามญัถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนกัที�ออกในระหวา่งปี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม 

กาํไร(ขาดทุน)สุทธิที�เป็นของผูถื้อหุ้นสามญั

   ของบริษทัใหญ่ (พนับาท) (188,181) 454,561 64,424 43,602

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนัก (หุน้) 8,421,540,848 8,421,540,848 8,421,540,848 8,421,540,848

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขั�นพื�นฐาน (บาทต่อหุน้) (0.02) 0.05 0.01 0.01

30 เครื�องมือทางการเงิน

30.1 สินทรัพย์และหนี�สินทางการเงินที�เป็นเงินตราต่างประเทศ

ณ วนัที� 31 มีนาคม กลุ่มกิจการมีสินทรัพยแ์ละหนี� สินทางการเงินที�เป็นเงินตราต่างประเทศ ดงันี�

งบการเงนิรวม

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

จํานวนเงนิ จํานวนเงนิ

สินทรัพย์ หนี�สิน อตัราแลกเปลี�ยน สินทรัพย์ หนี�สิน อตัราแลกเปลี�ยน

ทางการเงนิ ทางการเงนิ ถัวเฉลี�ย ทางการเงนิ ทางการเงนิ ถัวเฉลี�ย

สกลุเงนิ พนับาท พนับาท ณ วนัที� 31 มนีาคม พนับาท พนับาท ณ วนัที� 31 มนีาคม

เหรียญสหรัฐอเมริกา 57,214 76,456 31.81 540,911 124,082 31.23

ยูโร - 12,701 35.72 - 8,156 38.44

ปอนดส์เตอร์ลิง - 732 41.61 - 52 43.83

ฟรังกส์วิส - 392 31.95 - 621 32.69

โครนาสวีเดน - 73 3.42 - 177 3.74

เยน - 43 0.29 - 354 0.29

รูปีอินเดีย - 41 0.46 - - -

เหรียญสิงคโปร์ 5 - 23.47 5 - 23.82

งบการเงนิฉพาะกจิการ

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

จํานวนเงนิ จํานวนเงนิ

สินทรัพย์ หนี�สิน อตัราแลกเปลี�ยน สินทรัพย์ หนี�สิน อตัราแลกเปลี�ยน

ทางการเงนิ ทางการเงนิ ถัวเฉลี�ย ทางการเงนิ ทางการเงนิ ถัวเฉลี�ย

สกลุเงนิ พนับาท พนับาท ณ วนัที� 31 มนีาคม พนับาท พนับาท ณ วนัที� 31 มนีาคม

เหรียญสหรัฐอเมริกา 457 2,332 31.81 349 643 31.23

Draft
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30 เครื�องมือทางการเงิน (ต่อ)

30.2 สัญญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 

ณ วนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจการมีสัญญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้เพื�อซื�อสินคา้เป็นเงินตราต่างประเทศ

ซึ�งครบกาํหนดไม่เกิน 8 เดือน (พ.ศ. 2561 : 9 เดือน) ดงันี�

งบการเงินรวม 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

จํานวนเงินตรา มูลค่ายุติธรรม จํานวนเงินตรา มูลค่ายุติธรรม

ต่างประเทศ เชิงบวก(เชิงลบ) ต่างประเทศ เชิงบวก(เชิงลบ)

ที�ระบุในสัญญา พนับาท ที�ระบุในสัญญา พนับาท

สัญญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้

   สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา  430,000 100 500,000 (84)

   สกุลเงินยโูร 300,000 32 418,000 (32)

ณ วนัที�  31 มีนาคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจการไม่มีสัญญาซื� อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื�อขายสินค้าเป็นเงินตรา

ต่างประเทศ (พ.ศ. 2561 : กลุ่มกิจการมีสัญญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้เพื�อขายสินคา้เป็นเงินตราต่างประเทศซึ� ง

ครบกาํหนดไม่เกิน 3 เดือน) ดงันี�

งบการเงินรวม 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

จํานวนเงินตรา มูลค่ายุติธรรม จํานวนเงินตรา มูลค่ายุติธรรม

ต่างประเทศ เชิงบวก(เชิงลบ) ต่างประเทศ เชิงบวก(เชิงลบ)

ที�ระบุในสัญญา พนับาท ที�ระบุในสัญญา พนับาท

สัญญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้

   สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา  - - 8,200,000 1,047

มูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากาํหนดโดยใช้อัตราที�กําหนดโดยธนาคารคู่สัญญาของ

กลุ่มกิจการเสมือนวา่ไดย้กเลิกสัญญาเหล่านั�น ณ วนัที�ในงบแสดงฐานะการเงิน และอยูใ่นขอ้มูลระดบั 2 ของลาํดบัขั�นมูลค่า

ยติุธรรม 

Draft

Indrajayaa
Rectangle



บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 
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31 รายการกบับุคคลหรือกจิการที�เกี�ยวข้องกนั

บุคคลและกิจการที�มีความสัมพันธ์กับบริษัท ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม โดยที�บุคคลหรือกิจการนั� นมีอาํนาจควบคุมบริษัท 

ถูกควบคุมโดยบริษทั หรืออยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนักับบริษทั รวมถึงบริษทัที�ดาํเนินธุรกิจการลงทุน บริษทัร่วม การร่วมคา้ 

และบุคคลหรือกิจการซึ�งมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญัเหนือบริษทั ผูบ้ริหารสําคญัรวมทั�งกรรมการของบริษทั ตลอดจนสมาชิกใน

ครอบครัวที�ใกลชิ้ดกับบุคคลเหล่านั�น และกิจการที�ถูกควบคุมหรือถูกควบคุมร่วมโดยบุคคลเหล่านั�น ถือเป็นบุคคลหรือกิจการที�

เกี�ยวขอ้งกนักบับริษทั

ในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวข้องกันซึ� งอาจมีขึ� นได้ตอ้งคาํนึงถึงรายละเอียดของความสัมพนัธ์

มากกวา่รูปแบบความสัมพนัธ์ตามกฎหมาย

ความสัมพนัธ์ระหวา่งบริษทักบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั

บริษัท ประเภทธุรกจิ ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

Tata Steel Limited ผลิตเหลก็ บริษทัใหญ่ในลาํดบัสูงสุด

T S Global Holdings Pte. Ltd. การลงทุน ผูถื้อหุน้ใหญ่

บริษทั เหลก็สยาม (2001) จาํกดั ผลิตเหลก็ลวดและเหลก็รูปพรรณขนาดเลก็ ผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั

บริษทั เหลก็ก่อสร้างสยาม จาํกดั ผลิตเหลก็เส้น ผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั

บริษทั เอน็.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ผลิต รับจา้งผลิต จาํหน่าย และซื�อมาขายไป ผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั

   สินคา้เหลก็เส้น เหลก็ลวด และ 

   เหลก็รูปพรรณขนาดเลก็ 

บริษทั สยามลวดเหลก็อุตสาหกรรม จาํกดั ผลิตลวดเหลก็ ผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั

NatSteel Trade International Pte. Ltd. ซื�อมาขายไป ผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั

NatSteel Recycling Pte. Ltd. ซื�อมาขายไป ผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั

Tata International Metals Asia Ltd. ซื�อมาขายไป ผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั

T S Asia (Hong Kong) Ltd. ซื�อมาขายไป ผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั

Tata Refractories Ltd. ผลิตวสัดุทนไฟ ผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั

NatSteel Holdings Pte. Ltd. ผลิตเหลก็ ผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั

Tata Steel UK Ltd. ผลิตเหลก็ ผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั

Tata International Singapore Pte. Ltd. ซื�อมาขายไป ผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั

Tata Steel IJmuiden BV ผลิตเหลก็ ผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั

บริษทั ทาทา คอนซลัแทนซี� เซอร์วสิเซส   

(ประเทศไทย) จาํกดั บริการดา้นซอฟตแ์วร์ ผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั

Tata Consultancy Services Ltd. บริการดา้นซอฟตแ์วร์ ผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั

Tata Services Limited บริการดา้นการอบรม ผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั

Tata Sons Limited การลงทุนและใหบ้ริการดา้นที�ปรึกษา ผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั

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

Draft

Indrajayaa
Rectangle



บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 
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31 รายการกบับุคคลหรือกจิการที�เกี�ยวข้องกนั (ต่อ)

ความสัมพนัธ์ระหวา่งบริษทักบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั (ต่อ)

บริษัท ประเภทธุรกจิ ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

Tata NYK Shipping Pte. Ltd. ขนส่ง ผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั

Mjunction Services Limited คา้ขายและบริการจดัซื�อจดัจา้ง ผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั

T S Global Procurement Co. Pte. Ltd. ซื�อมาขายไป ผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั

Tata Steel International (UK) Ltd. ขนส่ง ผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั

Tata Steel Nederland Services B.V. ผลิตเหลก็ ผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั

Tata South East Asia Limited ผลิตเหลก็ ผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั

บริษทั ที เอส เอน็ ไวร์ จาํกดั ผลิตลวดเหลก็เคลือบสังกะสี ผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั

Tata International Limited ซื�อมาขายไป ผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั 

Tata Steel Processing and Distribution Limited แปรรูปและจดัจาํหน่ายเหลก็ ผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั

Tata Projects Limited งานโครงการโครงสร้างพื�นฐาน ผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั

Tata South East Asia (Cambodia) Ltd. ซื�อมาขายไป ผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั

Natsteel (Xiamen) Ltd. ผลิตเหลก็ ผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั

บริษทั ทาทา เทคโนโลยส์ี (ประเทศไทย) จาํกดั บริการดา้นไอที ผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั

Tata Technologies Pte. Ltd. บริการดา้นไอที ผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั

บริษทั ทาทา คอมมิวนิเคชั�นส์ (ประเทศไทย) จาํกดั บริการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ และโทรคมนาคม ผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั

Tata International West Asia DMCC ซื�อมาขายไป ผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั

Tata AIG General Insurance Co., Ltd. ประกนัภยั ผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั

Tata Power Co., Ltd. ผลิต ส่ง และแจกจ่ายไฟฟ้า ผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั

บริษทั ทาทา มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายยานยนต์ ผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั

Draft

Indrajayaa
Rectangle



บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 
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31 รายการกบับุคคลหรือกจิการที�เกี�ยวข้องกนั (ต่อ)

รายการต่อไปนี� เป็นรายการกบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั

ก) รายการต่อไปนี� เป็นรายการคา้กบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัที�สําคญัสําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 และ 

พ.ศ. 2561 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายได้ 

รายไดจ้ากการขาย 

Tata Steel Limited 1,370,187 659,564 - -

   บริษทั สยามลวดเหลก็ 

อุตสาหกรรม จาํกดั 733,214 731,456 - -

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

NatSteel Holdings Pte. Ltd. 4,568 55,071 - -

   บริษทั ที เอส เอน็ ไวร์ จาํกดั 329,599 163,952 - -

Tata Projects Limited 14,059 8,504 - -

      รวม 2,451,627 1,625,518 - -

ดอกเบี�ยรับ

   บริษทั เหลก็สยาม (2001) จาํกดั - - 4 -

บริษทั เอน็.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จาํกดั

      (มหาชน) - - 86,679 83,693

      รวม - - 86,683 83,693

รายไดค่้าบริการจดัการ

   บริษทั เหลก็สยาม (2001) จาํกดั - - 85,241 94,410

บริษทั เหลก็ก่อสร้างสยาม จาํกดั - - 158,265 178,620

บริษทั เอน็.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จาํกดั

      (มหาชน) - - 184,704 209,100

      รวม - - 428,210 482,130

รายไดอื้�น ๆ 

NatSteel Holdings Pte. Ltd. - 80 - -

Tata Steel Limited - 14,993 - -

      รวม - 15,073 - -

บริษทัทาํสัญญาบริการกบับริษทัยอ่ย โดยเรียกเก็บตามอตัราที�กาํหนดในสัญญาซึ�งคาํนวณโดยวธีิราคาทุนบวกกาํไร

Draft

Indrajayaa
Rectangle



บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 

82

31 รายการกบับุคคลหรือกจิการที�เกี�ยวข้องกนั (ต่อ)

รายการต่อไปนี� เป็นรายการกบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั (ต่อ)

ก) รายการต่อไปนี� เป็นรายการคา้กบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัที�สําคญัสําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 และ 

พ.ศ. 2561 (ต่อ)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ค่าใช้จ่าย 

ซื�อ

   บริษทั สยามลวดเหลก็ 

อุตสาหกรรม จาํกดั 4,970 - - -

Tata Steel Limited - 24,065 - -

NatSteel Recycling Pte. Ltd. 97,695 627,233 - -

Tata International Metals Asia Ltd. 1,000,194 - - -

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

Tata International Limited 13,976 6,874 - -

Tata International West Asia DMCC 5,264 34,842 - -

NatSteel Holdings Pte. Ltd. 129,206 - - -

      รวม 1,251,305 730,406 - -

ซื�อสินทรัพย์

   บริษทั ทาทา เทคโนโลยส์ี 

(ประเทศไทย) จาํกดั 3,370 - 3,370 -

Tata Technologies Pte. Ltd. - 562 - 562

      รวม 3,370 562 3,370 562

ดอกเบี�ยจ่าย

   บริษทั เหลก็สยาม (2001) จาํกดั - - 2,627 4,710

บริษทั เหลก็ก่อสร้างสยาม จาํกดั - - 26,254 23,732

      รวม - - 28,881 28,442

Draft

Indrajayaa
Rectangle



บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 
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31 รายการกบับุคคลหรือกจิการที�เกี�ยวข้องกนั (ต่อ)

รายการต่อไปนี� เป็นรายการกบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั (ต่อ)

ก) รายการต่อไปนี� เป็นรายการคา้กบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัที�สําคญัสําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 และ 

พ.ศ. 2561 (ต่อ)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ค่าใชจ่้ายอื�น

Tata Steel Limited 72 32 72 32

   บริษทั สยามลวดเหลก็ 

อุตสาหกรรม จาํกดั 266 136 - -

Tata Sons Limited 1,051 847 1,051 847

Mjunction Services Limited 55 116 55 116

บริษทั ที เอส เอน็ ไวร์ จาํกดั - 31 - -

Tata South East Asia (Cambodia) Ltd. 392 2,430 392 2,430

   บริษทั ทาทา เทคโนโลยส์ี  

(ประเทศไทย) จาํกดั 99 850 99 850

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

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

      รวม 1,935 5,870 1,669 5,683

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั

ผลประโยชน์ระยะสั�น 63,492 63,108 63,492 63,108

   ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 21,197 18,185 21,197 18,185

      รวม 84,689 81,293 84,689 81,293

Draft

Indrajayaa
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 
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31 รายการกบับุคคลหรือกจิการที�เกี�ยวข้องกนั (ต่อ)

ข) ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 ที�เกิดจากการขาย/ซื�อสินคา้ การใหบ้ริการ และอื�น ๆ มีดงันี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ลูกหนี�การค้ากจิการที�เกี�ยวข้องกนั

Tata Steel Limited - 447,482 - -

บริษทั เหลก็สยาม (2001) จาํกดั - - 1,877 8,260

บริษทั เหลก็ก่อสร้างสยาม จาํกดั - - 3,485 15,633

บริษทั เอน็.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จาํกดั

   (มหาชน) - - 4,066 18,351

บริษทั สยามลวดเหลก็อุตสาหกรรม จาํกดั 12,523 3,565 - -

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

บริษทั ที เอส เอน็ ไวร์ จาํกดั 45,862 9,883 - -

Tata Projects Limited - 1,399 - -

      รวม 58,385 464,272 9,428 42,244

ลูกหนี�อื�นกจิการที�เกี�ยวข้องกนั

Tata Steel Limited 23 24 23 24

บริษทั เหลก็สยาม (2001) จาํกดั - - 7 5,795

บริษทั เหลก็ก่อสร้างสยาม จาํกดั - - 44 13,085

บริษทั เอน็.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จาํกดั

   (มหาชน) - - 7,085 18,861

Tata Sons Limited - 136 - 136

บริษทั ทาทา คอมมิวนิเคชั�นส์ 

   (ประเทศไทย) จาํกดั 21 21 21 21

Tata Power Co., Ltd. - 18 - 18

บริษทั สยามลวดเหลก็อุตสาหกรรม จาํกดั 199 - 199 -

บริษทั ที เอส เอน็ ไวร์ จาํกดั 85 - 85 -

      รวม 328 199 7,464 37,940

เจ้าหนี�การค้ากจิการที�เกี�ยวข้องกนั 

Tata Steel Limited 2,285 2,242 - -

Tata International Singapore Pte. Ltd. - 701 - -

      รวม 2,285 2,943 - -
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31 รายการกบับุคคลหรือกจิการที�เกี�ยวข้องกนั (ต่อ)

ข) ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 ที�เกิดจากการขาย/ซื�อสินคา้ การใหบ้ริการ และอื�น ๆ มีดงันี� (ต่อ)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

เจ้าหนี�อื�นกจิการที�เกี�ยวข้องกนั

Tata Steel Limited 2,300 - 2,300 -

บริษทั เหลก็สยาม (2001) จาํกดั - - 398 278

บริษทั เหลก็ก่อสร้างสยาม จาํกดั - - 2,035 2,337

บริษทั เอน็.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) - - 81 77

Tata Sons Limited - 30,836 - 30,836

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

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

บริษทั ทาทา เทคโนโลยส์ี  

(ประเทศไทย) จาํกดั 1,549 - 1,549 -

      รวม 3,849 32,536 6,363 35,228

ค) เงินใหกู้ย้มืระยะสั�นแก่บริษทัยอ่ย

การเปลี�ยนแปลงของเงินใหกู้ย้มืระยะสั�นแก่บริษทัยอ่ยสําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 ประกอบดว้ย

รายละเอียดดงันี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

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

เงินใหกู้ย้มืเพิ�มขึ�น(ลดลง)สุทธิ 

ระหวา่งปี - - (339,589) 61,006

ยอดคงเหลือ ณ วนัปลายปี - - 2,441,051 2,780,640

ณ วนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 เงินใหกู้ย้มืระยะสั�นแก่บริษทัยอ่ยจาํนวนทั�งสิ�น 2,441 ลา้นบาท (พ.ศ. 2561 : 2,781 ลา้นบาท) 

มีอตัราดอกเบี� ยร้อยละ 3.0 ต่อปี (พ.ศ. 2561 : ร้อยละ 3.0 ต่อปี) เงินให้กู้ยืมระยะสั� นแก่บริษัทย่อยเป็นเงินกู้ยืมที�ไม่มีหลกัทรัพย์

คํ�าประกนัและไม่ระบุวนัครบกาํหนด
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31 รายการกบับุคคลหรือกจิการที�เกี�ยวข้องกนั (ต่อ)

ง) เงินกูย้มืระยะสั�นจากบริษทัยอ่ย

การเปลี�ยนแปลงของเงินกูย้มืระยะสั�นจากบริษทัยอ่ยสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 ประกอบดว้ย

รายละเอียดดงันี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

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

เงินกูย้มืลดลงสุทธิระหวา่งปี - - (74,126) (74,848)

ยอดคงเหลือ ณ วนัปลายปี - - 1,839,824 1,913,950

ณ วนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 เงินกูย้ืมระยะสั� นจากบริษทัย่อยจาํนวนทั�งสิ�น 1,840 ลา้นบาท (พ.ศ. 2561 : 1,914 ลา้นบาท)  

มีอัตราดอกเบี� ยร้อยละ 1.50 ต่อปี (พ.ศ. 2561 : ร้อยละ 1.50 ต่อปี) เงินกู้ยืมระยะสั� นจากบริษัทย่อยเป็นเงินกู้ยืมที�ไม่มี

หลกัทรัพยค์ ํ�าประกนัและไม่ระบุวนัครบกาํหนด

32 หนี�สินที�อาจเกดิขึ�น

ในระหว่างปีสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2557 บริษทั เหล็กก่อสร้างสยาม จาํกัด ซึ� งเป็นบริษทัย่อยไดรั้บแจง้จากกรมสรรพากร

เรื�องการประเมินเงินเพิ�มรวมเป็นเงิน 16 ล้านบาท ซึ� งเกี�ยวเนื�องกับการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ� งปีของบริษัทย่อยดังกล่าว

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2551 โดยบริษัทย่อยประมาณการกาํไรสุทธิสําหรับปีดงักล่าวขาดไปเกินกว่าร้อยละ 25

ของกาํไรสุทธิที�ทาํไดจ้ริง โดยบริษัทย่อยเห็นว่ามีเหตุอนัควรเกิดขึ�นในครึ� งปีหลงัที�ทาํให้ประมาณการกาํไรสุทธิดงักล่าวตํ�าไป 

บริษทัยอ่ยไดท้าํการยื�นอุทธรณ์ไปยงักรมสรรพากรแลว้ 

เมื�อวนัที� 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561 คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ แจง้ปฏิเสธคาํขออุทธรณ์ อย่างไรก็ตาม บริษทัย่อยไดด้าํเนินการ

ยื�นอุทธรณ์ต่อศาลภาษีอากรกลางแลว้ และคาดว่าจะไม่มีรายการเงินเพิ�มที�จะตอ้งจ่ายเพิ�มเติม จึงยงัไม่ไดบ้นัทึกประมาณการหนี� สิน

ดงักล่าวในงบการเงิน ณ วนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 

ณ วนัที�  31 มีนาคม พ.ศ. 2562 เรื� องดังกล่าวยงัไม่มีข้อยุติ อย่างไรก็ตามบริษัทย่อยคาดว่าจะไม่มีรายการที�จะต้องจ่ายเพิ�มเติม  

จึงยงัไม่ไดบ้นัทึกประมาณการหนี� สินดงักล่าวในงบการเงิน
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33 ภาระผูกพนั

33.1 หนังสือคํ�าประกนัธนาคาร

หนังสือคํ� าประกันที�ออกโดยสถาบันการเงินแก่กรมสรรพากร การไฟฟ้าฝ่ายผลิต การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การนิคม

อุตสาหกรรม และ Bureau of Indian Standards ณ วนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 จาํนวน 350 ลา้นบาท และ  

325 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซึ� งเป็นไปตามการดาํเนินธุรกิจปกติ

33.2 ภาระผูกพนัเพื�อใช้เป็นรายจ่ายฝ่ายทุน

รายจ่ายฝ่ายทุนเกี�ยวกบัภาระผกูพนั ณ วนัที�ในงบแสดงฐานะการเงินแต่ไม่ไดรั้บรู้ในงบการเงิน มีดงันี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

อาคารและอุปกรณ์ 8,125 34,471 - -

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3,799 2,237 - 2,237

33.3 ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าดาํเนินงาน - กรณีที�กลุ่มกจิการเป็นผู้เช่า

ยอดรวมของจาํนวนเงินขั�นตํ�าที�ตอ้งจ่ายในอนาคตตามสัญญาเช่าดาํเนินงานที�ไม่สามารถยกเลิกได ้มีดงันี�

กลุ่มกิจการทาํสัญญาเช่าดาํเนินงานที�ไม่สามารถยกเลิกไดส้ําหรับที�ดิน อาคารสํานักงาน ยานพาหนะ และอุปกรณ์สํานักงาน 

โดยจาํนวนเงินขั�นตํ�าที�กลุ่มกิจการตอ้งจ่ายในอนาคตตามสัญญาเช่าที�ไม่สามารถยกเลิกไดมี้ดงันี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ภายใน 1 ปี 34,515 45,142 18,308 28,776

เกินกวา่ 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 37,574 58,051 23,747 33,764

72,089 103,193 42,055 62,540
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33 ภาระผูกพนั (ต่อ)

33.4 ภาระผูกพนัจากการทําเลตเตอร์ออฟเครดติ

เลตเตอร์ออฟเครดิตที�เปิดแลว้แต่ยงัไม่เขา้เงื�อนไขการเป็นหนี� สิน ณ วนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 ดงันี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

พนั พนั พนั พนั

สกุลเงิน

ดอลลาร์สหรัฐ 680 366 - -

ยโูร 355 523 - -

34 การวัดมูลค่ายุติธรรม

รายการสินทรัพยท์างการเงินหรือหนี� สินทางการเงินบางรายการของกลุ่มกิจการมีการวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัสิ�นรอบ

ระยะเวลารายงาน โดยตารางต่อไปนี� แสดงถึงข้อมูลเกี�ยวกับการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหนี� สิน

ทางการเงินดงักล่าว

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

มูลค่ายุตธิรรม ณ วนัที� มูลค่ายุตธิรรม ณ วนัที�

31 มนีาคม 31 มนีาคม 31 มนีาคม 31 มนีาคม ลาํดบัชั�น

สินทรัพย์ทางการเงนิ พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 มูลค่า เทคนิคการประเมนิมูลค่า และข้อมูลที�ใช้

หนี�สินทางการเงนิ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท ยุตธิรรม ในการวดัมูลค่ายุตธิรรม

สินทรัพยท์างการเงิน

1. สญัญาซื�อขายเงินตรา

ต่างประเทศล่วงหนา้ 

(แสดงรวมเป็นสินทรัพย์

หมุนเวียนอื�น)

138 1,047 - - ระดบั 2 ประมาณการกระแสเงินสดคิดลด 

โดยกระแสเงินสดในอนาคตประมาณจากอัตรา

แลกเป ลี� ยน เงิ น ตราต่ างป ระเท ศล่ วงห น้ า 

(จากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้

ที�สามารถสังเกตได้ ณ ว ันสิ� นรอบระยะเวลา

รายงาน) และอตัราแลกเปลี�ยนล่วงหนา้ตามสัญญา 

ซึ� งคิ ดลดด้วยอัตราที� สะท้อนถึงความเสี� ยง

ดา้นสินเชื�อของคู่สญัญาต่าง ๆ

2. เงินลงทุนเผื�อขาย 1,200 3,500 - - ระดบั 1 เป็นราคาเสนอซื�อขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาด

ที� มีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพย์ หรือหนี� สิน

อย่างเดียวกนัและกิจการสามารถเขา้ถึงตลาดนั�น 

ณ วนัที�วดัมูลค่า
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34 การวัดมูลค่ายุติธรรม (ต่อ)

รายการสินทรัพยท์างการเงินหรือหนี� สินทางการเงินบางรายการของกลุ่มกิจการมีการวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัสิ�นรอบ

ระยะเวลารายงาน โดยตารางต่อไปนี� แสดงถึงข้อมูลเกี�ยวกับการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหนี� สิน

ทางการเงินดงักล่าว (ต่อ)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

มูลค่ายุตธิรรม ณ วนัที� มูลค่ายุตธิรรม ณ วนัที�

31 มนีาคม 31 มนีาคม 31 มนีาคม 31 มนีาคม ลาํดบัชั�น

สินทรัพย์ทางการเงนิ พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 มูลค่า เทคนิคการประเมนิมูลค่า และข้อมูลที�ใช้

หนี�สินทางการเงนิ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท ยุตธิรรม ในการวดัมูลค่ายุตธิรรม

หนี� สินทางการเงิน

1. สญัญาซื�อขายเงินตรา

ต่างประเทศล่วงหนา้ 

(แสดงรวมเป็นหนี� สิน

หมุนเวียนอื�น)

6 116 - - ระดบั 2 ประมาณการกระแสเงินสดคิดลด 

โดยกระแสเงินสดในอนาคตประมาณจากอัตรา

แลกเป ลี� ยน เงิ น ตราต่ างป ระเท ศล่ วงห น้ า 

(จากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้

ที�สามารถสังเกตได้ ณ ว ันสิ� นรอบระยะเวลา

รายงาน) และอตัราแลกเปลี�ยนล่วงหนา้ตามสัญญา 

ซึ� งคิ ดลดด้วยอัตราที� สะท้อนถึงความเสี� ยง

ดา้นสินเชื�อของคู่สญัญาต่าง ๆ 

35 การส่งเสริมการลงทุน 

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

โดยการอนุมติัของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเมื�อวนัที� 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 และวนัที� 29 กนัยายน พ.ศ. 2557 ตามลาํดบั 

สําหรับการลงทุนในการผลิตเหล็กลวด นํ� าเหล็ก เหล็กถลุง เหล็กขนาดกลาง และเหล็กรูปพรรณขนาดเล็ก ทั�งนี� ภายใตเ้งื�อนไข

ที�กาํหนดบางประการ สิทธิประโยชน์ที�สาํคญั ประกอบดว้ย

ก) ไดรั้บยกเวน้ อากรขาเขา้สาํหรับเครื�องจกัรตามที�คณะกรรมการพิจารณาอนุมติั

ข) ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสําหรับกาํไรสุทธิที�ไดจ้ากการประกอบกิจการที�ไดรั้บการส่งเสริมโดยมีกาํหนดเวลาสามปี 

นบัแต่วนัที�เริ�มมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั�น
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35 การส่งเสริมการลงทุน (ต่อ)

รายไดจ้ากการขายในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมจาํแนกตามกิจกรรมที�ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนและไม่ไดรั้บการส่งเสริม

การลงทุนแสดงไดด้งันี�

งบการเงินรวม 

พ.ศ. 2562 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

ส่วนที�ได้รับการ ส่วนที�ไม่ได้รับการ

ส่งเสริมการลงทุน ส่งเสริมการลงทุน รวม

พนับาท พนับาท พนับาท

รายไดจ้ากการขายในประเทศ - 19,753,096 19,753,096

รายไดจ้ากการส่งออก - 2,469,270 2,469,270

รวมรายได้ - 22,222,366 22,222,366

งบการเงินรวม 

พ.ศ. 2561 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

ส่วนที�ได้รับการ ส่วนที�ไม่ได้รับการ

ส่งเสริมการลงทุน ส่งเสริมการลงทุน รวม

พนับาท พนับาท พนับาท

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

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

รวมรายได้ - 22,246,273 22,246,273

36 เหตุการณ์ภายหลงัวันที�ในงบการเงิน

เมื�อวนัที� 5 เมษายน พ.ศ. 2562 พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานฉบบัแกไ้ขไดถู้กประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยจะมีผลบงัคบัใช้

เมื�อพน้กาํหนด 30 วนันบัแต่วนัประกาศในราชกิจจานุเบกษา การเปลี�ยนแปลงที�สาํคญัไดแ้ก่ค่าชดเชยสาํหรับพนกังานที�เกษียณอายุ

และมีอายุงานมากกว่าหรือเท่ากับ 20 ปีจะเปลี�ยนจากจาํนวน 300 วนัของค่าจา้งอตัราสุดทา้ยเป็น 400 วนัของค่าจา้งอตัราสุดทา้ย

ผูบ้ ริหารของกลุ่มกิจการได้ประเมินผลกระทบของการเปลี�ยนแปลงกฎหมายนี� ต่องบการเงินของกลุ่มกิจการและคาดว่า

จะมีผลกระทบเป็นผลขาดทุนและหนี� สินต่อกลุ่มกิจการและบริษทัจาํนวน 57 ลา้นบาท และ 15 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
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