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1 ข้อมูลทั �วไป

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นบริษัทมหาชนจํากัด ซึ�งตั �งขึ�นในประเทศไทยและเป็นบริษัท

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ตั �งแต่เดอืนพฤศจกิายน พ.ศ. 2545 โดยมวีตัถุประสงค์เพื�อลงทุนในบรษิัทอื�นและ

ใหบ้รกิารดา้นบรหิาร และมทีี�อยู่ตามที�ไดจ้ดทะเบยีนดงันี�

สาํนักงานตั �งอยู่เลขที� 555 อาคารรสาทาวเวอร์ 2 ชั �น 20 ถนนพหลโยธนิ แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900 

เพื�อวตัถุประสงคใ์นการรายงานของขอ้มลูจงึรวมเรยีกบรษิทัและบรษิทัย่อยว่า “กลุ่มกจิการ”

ผู้ถือหุ้นใหญ่ของกลุ่มกิจการ คอื T S Global Holdings Pte. Ltd. (“TSGH”) ซึ�งจดัตั �งในประเทศสงิคโปร์ และถือหุ้นในบรษิัทร้อยละ 

67.90 โดยเป็นบรษิทัในเครอืของ Tata Steel Limited ซึ�งเป็นบรษิทัจดทะเบยีนที�จดัตั �งขึ�นภายใตก้ฎหมายของประเทศอนิเดยี

TSGH ซึ�งเป็นผู้ถอืหุ้นใหญ่ของบรษิัทไดแ้จง้ใหบ้รษิทัทราบว่า ยงัคงร่วมมอืกบันักลงทุนที�มศีกัยภาพเพื�อดําเนินการตามแผนการหา

พนัธมติรสาํหรบัธุรกจิของกลุ่มกจิการต่อไป 

กลุ่มกิจการดําเนินธุรกิจหลกัเกี�ยวกบัการผลิต การรบัจ้างผลิต จําหน่ายและซื�อมาขายไป สนิค้าเหล็กเส้น เหล็กลวด และเหล็กรูปพรรณ

ขนาดเลก็  

ณ วนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 บรษิทั เอน็.ท.ีเอส. สตลีกรุ๊ป จํากดั (มหาชน) (“บรษิทั เอน็.ท.ีเอส.”) ซึ�งเป็นบรษิทัย่อย

แห่งหนึ�งมหีนี�สนิหมุนเวยีนรวมสูงกว่าสนิทรพัย์หมุนเวยีนรวมเป็นจํานวน 2,439 ล้านบาท และ 2,375 ล้านบาท ตามลําดบั อย่างไรก็ตาม 

จํานวนหนี�สินหมุนเวียนได้รวมเงินกู้ยืมระยะสั �นจากบริษัทใหญ่  เป็นจํานวน 3,092 ล้านบาท และ 2,441 ล้านบาท ตามลําดับ  

โดยบริษัทใหญ่รบัรองว่าจะยังคงสนับสนุนด้านการเงินให้กับบริษัท เอ็น.ที.เอส. อย่างต่อเนื�อง เพื�อให้บรษิัท เอ็น.ที.เอส. สามารถ
ดําเนินงานได้อย่างต่อเนื�องต่อไปอย่างน้อยในอีก 12 เดอืนนับจากวนัที�ในงบแสดงฐานะการเงนิ และผู้บรหิารของกลุ่มกิจการได้จดัทํา

แผนธุรกจิรวมถงึแผนปรบัปรุงการดําเนินงานและผลประกอบการของบรษิทั เอน็.ท.ีเอส. แล้ว ทั �งนี�บรษิัทจดัการสภาพคล่องในลกัษณะ

ของกลุ่มกจิการ   

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัเมื�อวนัที� 22 เมษายน พ.ศ. 2563 
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2 นโยบายการบญัชี 

นโยบายการบญัชทีี�สาํคญัซึ�งใชใ้นการจดัทํางบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการมดีงัต่อไปนี�

2.1 เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงิน

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการไดจ้ดัทําขึ�นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิของไทย และขอ้กําหนดภายใต้

พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์    

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการได้จดัทําขึ�นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวดัมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน 

ยกเวน้เรื�องที�อธบิายในนโยบายการบญัชเีรื�องเงนิลงทุนเผื�อขาย ซึ�งจะกล่าวในหมายเหตุขอ้ 2.9 และนโยบายการบญัชเีรื�องสนิทรพัย์
ไม่หมุนเวยีน (หรอืกลุ่มสนิทรพัยท์ี�จําหน่าย) ที�ถอืไวเ้พื�อขาย ซึ�งจะกล่าวในหมายเหตุขอ้ 2.10

การจดัทํางบการเงนิใหส้อดคล้องกบัหลกัการบญัชทีี�รบัรองทั �วไปในประเทศไทย กําหนดใหใ้ชป้ระมาณการทางบญัชทีี�สําคญั
และการใชดุ้ลยพนิิจของผูบ้รหิารซึ�งจดัทําขึ�นตามกระบวนการในการนํานโยบายการบญัชขีองกลุ่มกจิการไปถอืปฏบิตั ิกลุ่มกจิการ

เปิดเผยเรื�องการใชดุ้ลยพนิิจของผูบ้รหิารหรอืรายการที�มคีวามซบัซอ้น และรายการเกี�ยวกบัขอ้สมมตฐิานและประมาณการที�มี

นัยสาํคญัต่องบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในหมายเหตุขอ้ 4 

งบการเงนิรวมสําหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 ไม่ไดบ้นัทกึเงนิลงทุนใน บรษิทั สยาม สตลี มลิล ์
เซอร์วสิเซส จํากดั ซึ�งถือหุ้นโดยบรษิัทเหล็กก่อสรา้งสยาม จํากดั ในอตัราร้อยละ 24 ของทุน ตามวธิีส่วนได้เสีย เนื�องจาก

บริษัทไม่มีอิทธิพลอย่างมีสาระสําคญัในการกําหนดนโยบายทางการเงินและการดําเนินงานและไม่มีกรรมการที�มีอํานาจ 

ลงนามผกูพนัในบรษิทั สยาม สตลี มลิล ์เซอรว์สิเซส จํากดั กลุ่มกจิการและบรษิทัย่อยดงักล่าวไดบ้นัทกึเงนิลงทุนดงักล่าวเป็น 
เงนิลงทุนระยะยาวอื�นเป็นจํานวนเงนิ 1,241 บาท ในราคาทุน (หมายเหตุขอ้ 13) 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการฉบบัภาษาองักฤษจดัทําขึ�นจากงบการเงนิตามกฎหมายที�เป็นภาษาไทย ในกรณีที�มี
เนื�อความขดัแยง้กนัหรอืมกีารตคีวามในสองภาษาแตกต่างกนั ใหใ้ชง้บการเงนิตามกฎหมายฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุที�เกี�ยวข้องและมีผลกระทบที�มีนัยสาํคญัต่อกลุ่มกิจการ

2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุมาถือปฏิบติัสาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีที�เริ�มใน

หรือหลงัวนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2562

ก) มาตรฐานการรายการทางการเงินฉบบัที� 15 เรื�อง รายได้จากสญัญาที�ทาํกบัลูกค้า (TFRS 15)

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิไดกํ้าหนดหลกัการ 5 ขั �นตอน ในการกําหนดและรบัรูร้ายไดจ้ากสญัญาที�ทํากบัลูกคา้ 

ซึ�งกําหนดให้กลุ่มกจิการต้องรบัรูร้ายไดต้ามหลกัการการโอนการควบคุม คอื รบัรูร้ายไดเ้พื�อใหส้ะทอ้นถงึการโอนการ

ควบคุมในสนิค้าหรอืบรกิารไปยงัลูกค้าด้วยจํานวนเงนิที�สะท้อนถึงจํานวนเงนิที�กลุ่มกิจการคาดว่าจะได้รบัจากสนิค้า

และบรกิารที�ไดโ้อนไป แทนหลกัการรบัรูร้ายไดต้ามหลกัการโอนความเสี�ยงและผลตอบแทนในสนิคา้และบรกิารไปยงั 
ผูซ้ื�อตามมาตรฐานการบญัชฉีบบัที� 11 (TAS 11) เรื�อง รายได้จากสญัญาก่อสร้าง และมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที� 18
(TAS 18) เรื�อง รายได ้และการตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที�เกี�ยวขอ้ง 
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กลุ่มกิจการได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบับที� 15 (TFRS 15) เรื�อง รายได้จากสญัญาที�ทํากบัลูกค้ามาถือ

ปฏบิตัติั �งแต่วนัที� 1 เมษายน พ.ศ. 2562 โดยใชว้ธิรีบัรูผ้ลกระทบสะสมจากการปรบัใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงนิ

ฉบบันี�เป็นรายการปรบัปรุงกบักําไรสะสมตน้งวด (modified retrospective) โดยไม่ปรบัปรุงขอ้มลูเปรยีบเทยีบ กลุ่มกจิการ

ไดใ้ชว้ธิปีฏบิตัทิี�ผ่อนปรนสาํหรบัสญัญาที�เสรจ็สมบูรณ์และสญัญาที�มกีารเปลี�ยนแปลงตามขอ้กําหนดของ TFRS 15

การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบับที� 15 มาถือปฏิบัติมีผลกระทบต่อวธิีปฏิบัติทางบญัชขีองกลุ่มกิจการ 
ที�เกี�ยวขอ้งในเรื�องการรบัรูร้ายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิารโดย 

- การรบัรู้รายได้จากการขายเป็นการรบัรู้รายได้ ณ เวลาใดเวลาหนึ�ง (point in time) สําหรบัสินค้าที�ได้ส่งมอบ

การควบคุมของสนิคา้ดงักล่าวใหแ้ก่ลูกคา้ และ 

- การรับรู้รายได้จากการให้บริการเป็นการรับรู้รายได้ตลอดช่วงเวลาหนึ�ง (over time) สําหรบัภาระที�ต้องปฏิบัติ

ในสญัญาหลงัจากส่งมอบการควบคุมของสนิคา้ใหแ้ก่ลูกคา้ไดแ้ก่ การประกนัภยัและการขนส่งสนิคา้ 

มลูค่าของรายการจะต้องปันส่วนใหแ้ต่ละภาระที�ต้องปฏบิตัใินสญัญาโดยใชเ้กณฑ์ของราคาขายแบบเอกเทศของสนิคา้

หรอืบรกิารตามสญัญาที�ทําไวก้บัลูกคา้

อย่างไรกต็าม ผลกระทบต่อวธิปีฏบิตัทิางบญัชจีากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที� 15 มาถอืปฏบิตัขิอง

กลุ่มกจิการดงักล่าวไม่มสีาระสาํคญัต่อกําไรสะสม ณ วนัที� 1 เมษายน พ.ศ. 2562 ในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ตารางต่อไปนี�แสดงจํานวนเงนิของแต่ละรายการในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในปีปัจจุบนัจากการใช้

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิเรื�องรายไดฉ้บบัใหม่เทยีบกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงนิเกี�ยวกบัรายไดฉ้บบัก่อน

งบการเงินรวม

จาํนวนเงิน ผลกระทบจาก จาํนวนเงินตามมาตรฐาน

ตามที�รายงาน TFRS 15 รายได้ฉบบัก่อน 

พนับาท พนับาท พนับาท 

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม  

   พ.ศ. 2563

รายไดจ้ากการขายและบรกิารที�เกี�ยวขอ้ง 20,124,731 (78,196) 20,046,535

ตน้ทุนขายและบรกิารที�เกี�ยวขอ้ง (19,378,925) 66,483 (19,312,442)

ค่าใชจ่้ายในการขาย (185,001) 11,713 (173,288)
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2.2.2  มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุงที�มีผลบงัคบัใช้สําหรบัรอบระยะเวลาบญัชีใน

หรือหลงัวนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 

กลุ่มกจิการอยู่ระหว่างการประเมนิผลกระทบของมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุง ซึ�งยงัไม่

มผีลบงัคบัใชใ้นรอบระยะเวลาบญัชสีิ�นสุดวนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2563 ดงันี�

ก) เครื�องมือทางการเงิน

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ที�เกี�ยวขอ้งกบัเครื�องมอืทางการเงนิ ไดแ้ก่

มาตรฐานการบญัชฉีบบัที� 32 เรื�อง การแสดงรายการเครื�องมอืทางการเงนิ

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที� 7 เรื�อง การเปิดเผยขอ้มลูเครื�องมอืทางการเงนิ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที� 9 เรื�อง เครื�องมอืทางการเงนิ

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที� 16 เรื�อง การป้องกนัความเสี�ยงของเงนิลงทุนสุทธใิน 
          หน่วยงานต่างประเทศ 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที� 19 เรื�อง การชาํระหนี�สนิทางการเงนิดว้ยตราสารทุน

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิเกี�ยวกบัเครื�องมอืทางการเงนิกลุ่มนี�กล่าวถงึการจดัประเภทรายการ การวดัมลูค่าและ

การตดัรายการสินทรพัย์ทางการเงนิและหนี�สนิทางการเงนิ การด้อยค่าของสินทรพัย์ทางการเงนิ การบญัชป้ีองกัน
ความเสี�ยง การแสดงรายการ และการเปิดเผยขอ้มลูเกี�ยวกบัเครื�องมอืทางการเงนิ

ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที� 16 เรื�อง สญัญาเช่า

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที� 16 เรื�อง สญัญาเช่า ส่งผลใหก้ลุ่มกจิการในฐานะผูเ้ช่ารบัรูส้ญัญาเช่าเกอืบทั �งหมด
ในงบแสดงฐานะการเงนิ โดยไม่ต้องจดัประเภทเป็นสญัญาเช่าดําเนินงานและสญัญาเช่าการเงนิอกีต่อไป กลุ่มกจิการ
ต้องรบัรูส้นิทรพัย์สทิธกิารใช้ และหนี�สนิตามสญัญาเช่า เว้นแต่เป็นสญัญาเช่าระยะสั �นและสญัญาเช่าซึ�งสนิทรพัย์อ้างอิง

มมีลูค่าตํ�า

ค) มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุใหม่ฉบบัอื�นๆ

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุงใหม่ที�เกี�ยวขอ้งกบักลุ่มกจิการไดแ้ก่

มาตรฐานการบญัชฉีบบัที� 12 เรื�อง ภาษเีงนิได้

มาตรฐานการบญัชฉีบบัที� 19 เรื�อง ผลประโยชน์พนักงาน 

มาตรฐานการบญัชฉีบบัที� 23 เรื�อง ตน้ทุนการกูย้มื 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

ฉบบัที� 23

เรื�อง ความไม่แน่นอนเกี�ยวกบัวธิกีารทางภาษีเงนิได้

การปรบัปรงุมาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 12 เรื�อง ภาษีเงินได้ ได้อธบิายให้ชดัเจนว่าการรบัรูผ้ลกระทบทางภาษีเงนิได้

ของเงนิปันผลจากตราสารทุน ใหร้บัรูภ้าษีเงนิไดโ้ดยใหส้อดคล้องกบัการรบัรูร้ายการหรอืเหตุการณ์ในอดตีที�ทําใหเ้กดิ

กําไรที�นํามาจดัสรรเงนิปันผล 
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การปรบัปรงุมาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 19 เรื�อง ผลประโยชน์ของพนักงาน (การแก้ไขโครงการ การลดขนาด

โครงการ หรือการจ่ายชําระผลประโยชน์) ได้อธิบายให้ชัดเจนเกี�ยวกับวิธีการบัญชีสําหรบักรณีที�มีการแก้ไข

โครงการ การลดขนาดโครงการ หรอืการจ่ายชําระผลประโยชน์ของโครงการผลประโยชน์ที�กําหนดไว้ โดยเมื�อการ
เปลี�ยนแปลงโครงการไดเ้กิดขึ�น กจิการจะต้องใช้ขอ้สมมตทิี�เป็นปัจจุบนั ณ วนัที�ที�มกีารแก้ไขโครงการ การลดขนาด

โครงการ หรอืการจ่ายชําระผลประโยชน์ ในการคํานวณต้นทุนบรกิารในปัจจุบนัและดอกเบี�ยสุทธิสําหรบัระยะเวลา

ที�เหลอืของรอบระยะเวลารายงานภายหลงัการเปลี�ยนแปลงดงักล่าว

การปรบัปรงุมาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 23 เรื�อง ต้นทุนการกู้ยืม ไดอ้ธบิายใหช้ดัเจนว่าหากสนิทรพัยท์ี�เขา้เงื�อนไข

ที�เกิดจากเงนิที�กู้มาโดยเฉพาะนั �นอยู่ในสภาพพร้อมใช้ได้ตามประสงค์หรอืพร้อมที�จะขาย ยอดคงเหลือของเงนิที�กู้

มาโดยเฉพาะดงักล่าว กจิการตอ้งนํามารวมเป็นส่วนหนึ�งของเงนิกูย้มืที�มวีตัถุประสงคท์ั �วไปดว้ย 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที�  23 เรื�อง ความไม่แน่นอนเกี�ยวกบัวิธีการทางภาษีเงินได้

ไดอ้ธิบายวธิกีารรบัรูร้ายการและการวดัมูลค่าสนิทรพัย์และหนี�สนิภาษีเงนิได้รอการตดับญัชแีละสนิทรพัย์และหนี�สนิ

ภาษเีงนิไดใ้นงวดปัจจุบนัในกรณีที�มคีวามไม่แน่นอนเกี�ยวกบัวธิกีารทางภาษเีงนิได้ ในเรื�องดงัต่อไปนี�

- กจิการต้องสมมติว่าหน่วยงานจดัเก็บภาษีจะตรวจสอบวธิกีารทางภาษีที�มคีวามไม่แน่นอน และมคีวามรู้เกี�ยวกบั
ขอ้มลูที�เกี�ยวขอ้งทั �งหมดอย่างครบถ้วน โดยไม่นําเหตุผลว่าจะตรวจพบหรอืไม่มาเป็นขอ้ในการพจิารณา

- หากกิจการสรุปว่าไม่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที�หน่วยงานจดัเก็บภาษีจะยอมรบัวธิีการทางภาษีที�มีความ

ไม่แน่นอน กจิการตอ้งสะทอ้นผลกระทบของความไม่แน่นอนในการคํานวณบญัชภีาษีเงนิไดด้ว้ย 

- กิจการต้องประเมินการใช้ดุลยพินิจหรือประมาณการใหม่ เมื�อข้อเท็จจริงและสถานการณ์ที�เคยอ้างอิงในการใช ้ 

ดุลยพนิิจหรอืประมาณการมกีารเปลี�ยนแปลงไป หรอืขอ้มลูใหม่ที�ส่งผลกระทบต่อการใชดุ้ลยพนิิจหรอืประมาณการ 

2.3 การบญัชีสาํหรบังบการเงินรวม

ก) บรษิทัย่อย 

บรษิทัย่อยหมายถงึกจิการทั �งหมดที�กลุ่มกจิการมอีํานาจควบคุม กลุ่มกจิการมอีํานาจควบคุมเมื�อกลุ่มกจิการรบัหรอืมี
สทิธใินผลตอบแทนผนัแปรจากการเกี�ยวขอ้งกบัผูไ้ดร้บัการลงทุน และสามารถใชอ้ํานาจเหนือผูไ้ดร้บัการลงทุนเพื�อให้

ได้ผลตอบแทนผนัแปร กลุ่มกิจการรวมงบการเงนิของบรษิัทย่อยไว้ในงบการเงนิรวมตั �งแต่วนัที�กลุ่มกิจการมอีํานาจ

ในการควบคุมบรษิทัย่อยจนถงึวนัที�กลุ่มกจิการสญูเสยีอํานาจควบคุมในบรษิทัย่อยนั �น 

ในงบการเงนิเฉพาะกจิการ เงนิลงทุนในบรษิทัย่อยบนัทกึดว้ยวธิรีาคาทุน โดยต้นทุนทางตรงที�เกี�ยวกบัการซื�อเงนิลงทุน

จะถูกรบัรูเ้ป็นส่วนหนึ�งของตน้ทุนเริ�มแรกของเงนิลงทุน

ข) รายการระหว่างกนัในงบการเงนิรวม 

รายการ ยอดคงเหลือ และกําไรที�ยังไม่เกิดขึ�นจริงระหว่างกันในกลุ่มกิจการจะถูกตัดออก กําไรที�ยงัไม่เกิดขึ�นจริง

ในรายการระหว่างกลุ่มกจิการกบัการร่วมค้าจะถูกตดัออกตามสดัส่วนที�กลุ่มกจิการมสี่วนได้เสยีในการร่วมคา้ ขาดทุน

ที�ยงัไม่เกดิขึ�นจรงิในรายการระหว่างกลุ่มกจิการจะถูกตดัออกเช่นเดยีวกนั ยกเวน้รายการนั �นจะมหีลกัฐานว่าเกิดจาก

การดอ้ยค่าของสนิทรพัยท์ี�โอน 
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2.4 การรวมธรุกิจ

กลุ่มกิจการถือปฏิบตัิตามวธิีซื�อสําหรบัการรวมธุรกิจที�ไม่ใช่การรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดยีวกนั สิ�งตอบแทนที�โอนให้
สาํหรบัการซื�อธุรกจิประกอบดว้ย 

- มลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยท์ี�โอนไป

- หนี�สนิที�ก่อขึ�นเพื�อจ่ายชาํระใหแ้ก่เจา้ของเดมิ 

- ส่วนไดเ้สยีในส่วนของจา้ของที�ออกโดยกลุ่มกจิการ 

สนิทรพัยท์ี�ระบุไดท้ี�ไดม้า หนี�สนิ และหนี�สนิที�อาจเกดิขึ�นจากการรวมธุรกจิจะถูกวดัมลูค่าเริ�มแรกดว้ยมลูค่ายุตธิรรม ณ วนัที�ซื�อ 

ในการรวมธุรกิจแต่ละครั �ง กลุ่มกิจการมีทางเลือกที�จะวดัมูลค่าของส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุมในผู้ถูกซื�อด้วยมูลค่า

ยุตธิรรมหรอืดว้ยมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยส์ุทธขิองผูถู้กซื�อ

ผลรวมของมูลค่าสิ�งตอบแทนที�โอนให้และมูลค่าของส่วนได้เสยีที�ไม่มอีํานาจควบคุมในผู้ถูกซื�อและมูลค่ายุติธรรม ของส่วน

ไดเ้สยีในผูไ้ดร้บัการลงทุนซึ�งถอือยู่ก่อนการรวมธุรกจิ (ในกรณีที�เป็นการรวมธุรกจิจากการทยอยซื�อ) ในจํานวนที�เกนิกว่ามลูค่า

ยุตธิรรมของสนิทรพัยส์ุทธทิี�ระบุไดท้ี�ไดม้าต้องรบัรูเ้ป็นค่าความนิยม แต่หากน้อยกว่ามลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัย์สุทธทิี�ระบุได้
ที�ไดม้า จะรบัรูส้่วนต่างโดยตรงไปยงักําไรหรอืขาดทุน 

ตน้ทุนทางตรงที �เกี �ยวกบัการซื�อธุรกจิ 

ตน้ทุนที�เกี�ยวกบัการซื�อธุรกจิจะถูกรบัรูเ้ป็นค่าใชจ่้ายในกําไรหรอืขาดทุน 

การรวมธุรกจิที �ดําเนินการสาํเรจ็จากการทยอยซื�อ

หากการรวมธุรกจิดําเนินการสําเรจ็จากการทยอยซื�อ มูลค่าส่วนไดเ้สยีที�ผูซ้ื�อถอือยู่ในผูไ้ดร้บัการลงทุนก่อนหน้าการรวมธุรกจิ

จะถูกวดัมลูค่าใหม่ดว้ยมลูค่ายุตธิรรม ณ วนัที�ซื�อ กําไรหรอืขาดทุนที�เกดิขึ�นจากการวดัมลูค่าใหม่จะรบัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุน 

การเปลี �ยนแปลงในมลูค่ายุตธิรรมของสิ �งตอบแทนที �คาดว่าจะตอ้งจ่ายและ/หรอืไดร้บั 

การเปลี�ยนแปลงในมูลค่ายุตธิรรมของสิ�งตอบแทนที�คาดว่าจะต้องจ่ายและ/หรอืไดร้บัที�รบัรูไ้วเ้ป็นสนิทรพัย์หรอืหนี�สนิ จะรบัรู้

ในกําไรหรอืขาดทุน สิ�งตอบแทนที�คาดว่าจะตอ้งจ่ายซึ�งจดัประเภทเป็นส่วนของเจา้ของจะไม่มกีารวดัมลูค่าใหม่

2.5 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ

ก) สกุลเงนิที�ใชใ้นการดําเนินงานและสกุลเงนิที�ใชนํ้าเสนองบการเงนิ

งบการเงนิแสดงในสกุลเงนิบาท ซึ�งเป็นสกุลเงนิที�ใชใ้นการดําเนินงานของกจิการและเป็นสกุลเงนิที�ใชนํ้าเสนองบการเงนิ

ของกจิการและกลุ่มกจิการ 
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ข) รายการและยอดคงเหลอื 

รายการที�เป็นสกุลเงนิตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงนิที�ใชใ้นการดําเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปลี�ยน ณ วนัที�เกิด

รายการ หรอืวนัที�ตรีาคาหากรายการนั �นถูกวดัมลูค่าใหม่

รายการกําไรและรายการขาดทุนที�เกดิจากการรบัหรอืจ่ายชําระที�เป็นเงนิตราต่างประเทศ และที�เกิดจากการแปลงค่า
สนิทรพัยแ์ละหนี�สนิทางการเงนิไดบ้นัทกึไวใ้นกําไรหรอืขาดทุน 

เมื�อมกีารรบัรูร้ายการกําไรหรอืขาดทุนของรายการที�ไม่เป็นตวัเงนิไว้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น องค์ประกอบของ
อตัราแลกเปลี�ยนทั �งหมดของกําไรหรอืขาดทุนนั �นจะรบัรู้ไว้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นด้วย ในทางตรงข้ามการรบัรู้

กําไรหรอืขาดทุนของรายการที�ไม่เป็นตวัเงนิไวใ้นกําไรหรอืขาดทุน องคป์ระกอบของอตัราแลกเปลี�ยนทั �งหมดของกําไร

หรอืขาดทุนนั �นจะรบัรูไ้วใ้นกําไรหรอืขาดทุนดว้ย 

2.6 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

ในงบกระแสเงนิสด เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดรวมถึงเงินสดในมือ เงนิฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื�อทวงถาม 

เงนิลงทุนระยะสั �นอื�นที�มสีภาพคล่องสงูซึ�งมอีายุไม่เกนิสามเดอืนนับจากวนัที�ไดม้าและเงนิเบกิเกนิบญัชี

เงนิเบกิเกนิบญัชจีะแสดงไวใ้นส่วนของของหนี�สนิหมุนเวยีนในงบแสดงฐานะการเงนิ

2.7 ลูกหนี�การค้า 

ลูกหนี�การคา้แสดงถงึจํานวนเงนิที�ลูกคา้จะตอ้งชาํระสาํหรบัการขายสนิคา้และการใหบ้รกิารตามปกตธุิรกจิ  

กลุ่มกิจการรบัรู้ลูกหนี�การค้าเมื�อเริ�มแรกด้วยจํานวนเงนิของสิ�งตอบแทนที�ปราศจากเงื�อนไขในการได้รบัชําระ ในกรณีที�มี
ส่วนประกอบดา้นการจดัหาเงนิที�มนัียสําคญัจะรบัรูด้ว้ยมูลค่าปัจจุบนัของสิ�งตอบแทน และวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยราคาทุนหกั

ค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสญู

2.8 สินค้าคงเหลือ

สนิคา้คงเหลอืแสดงดว้ยราคาทุนหรอืมลูค่าสุทธทิี�จะไดร้บัแลว้แต่ราคาใดจะตํ�ากว่า

ราคาทุนของสินค้าคงเหลือประเภทสินค้าสําเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิต คํานวณโดยวิธีถัวเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนัก และสินค้า

คงเหลอืประเภทสนิคา้สําเรจ็รูปซื�อมาเพื�อขาย วตัถุดบิ อะไหล่ วสัดุของใชส้ิ�นเปลอืงและอื�นๆ คํานวณโดยวธิถีวัเฉลี�ยเคลื�อนที�

ตน้ทุนของวตัถุดบิประกอบดว้ยราคาซื�อและค่าใชจ่้ายที�เกี�ยวขอ้งโดยตรงกบัการซื�อ หกัดว้ยส่วนลดที�เกี�ยวขอ้งทั �งหมด ต้นทุน

ของสินค้าสําเร็จรูปและงานระหว่างทําประกอบด้วยค่าวตัถุดิบ ค่าแรงทางตรง ค่าใช้จ่ายอื�นทางตรง ค่าโสหุ้ยในการผลิต 

และค่าใชจ่้ายที�เกี�ยวขอ้งโดยตรงเพื�อใหส้นิคา้นั �นอยู่ในสภาพและสถานที�ปัจจุบนั
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2.9 เงินลงทุน

เงนิลงทุนอื�นนอกเหนือจากเงนิลงทุนในบรษิัทย่อย บรษิัทร่วม และการร่วมค้า รบัรูมู้ลค่าเริ�มแรกด้วยราคาทุน ซึ�งหมายถึง
มลูค่ายุตธิรรมของสิ�งตอบแทนที�ใหไ้ปเพื�อใหไ้ดม้าซึ�งเงนิลงทุนนั �นรวมทั �งค่าใชจ่้ายทางตรงอื�นๆ

เงนิลงทุนเพื�อคา้และเงนิลงทุนเผื�อขาย

เงนิลงทุนเพื�อคา้และเงนิลงทุนเผื�อขายวดัมูลค่าในเวลาภายหลงัดว้ยมูลค่ายุตธิรรม รายการกําไรและขาดทุนที�ยงัไม่เกดิขึ�นจรงิ

ของเงนิลงทุนเพื�อค้ารบัรู้ในกําไรหรอืขาดทุน รายการกําไรและขาดทุนที�ยงัไม่เกิดขึ�นจรงิของเงนิลงทุนเผื�อขายรบัรู้ในกําไร

ขาดทุนเบด็เสรจ็อื�นและจะรบัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุนเมื�อมกีารจําหน่ายเงนิลงทุนเผื�อขายนั �นออกไป

เงนิลงทุนที�จะถอืไวจ้นครบกําหนด 

เงนิลงทุนที�จะถอืไวจ้นครบกําหนดวดัมลูค่าภายหลงัดว้ยวธิรีาคาทุนตดัจําหน่ายตามอตัราดอกเบี�ยที�แทจ้รงิหกัดว้ยค่าเผื�อการดอ้ยค่า

เงนิลงทุนทั �วไป

เงนิลงทุนทั �วไปแสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าเผื�อการดอ้ยค่า 

การจําหน่ายเงนิลงทุน 

ในการจําหน่ายเงนิลงทุน ผลต่างระหว่างผลตอบแทนสุทธิที�ไดร้บัจากการจําหน่ายกบัราคาตามบญัชขีองเงนิลงทุนนั �นรวมถึง
ผลสะสมของรายการกําไรและขาดทุนจากการเปลี�ยนแปลงมลูค่ายุตธิรรมที�รบัรูส้ะสมไวใ้นส่วนของเจา้ของ จะบนัทกึรวมอยู่ใน

งบกําไรขาดทุน กรณีที�จําหน่ายเงนิลงทุนที�ถอืไว้ในตราสารหนี�หรอืตราสารทุนชนิดเดยีวกนัออกไปบางส่วน ราคาตามบญัชี

ของเงนิลงทุนที�จําหน่ายจะกําหนดโดยใชว้ธิถีวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนัก

2.10 สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน(หรือกลุ่มสินทรพัยที์�จาํหน่าย)ที�ถือไว้เพื�อขาย

สนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีน(หรอืกลุ่มสนิทรพัย์ที�จําหน่าย)จะถูกจดัประเภทเป็นสนิทรพัย์ที�ถือไว้เพื�อขายเมื�อมูลค่าตามบญัชทีี�จะ
ได้รบัคนืส่วนใหญ่มาจากการขาย และการขายนั �นต้องมคีวามเป็นไปได้สูงมาก สนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีน(หรอืกลุ่มสนิทรพัย์ที�

จําหน่าย) นั �นจะวดัมลูค่าดว้ยจํานวนที�ตํ�ากว่าระหว่างมลูค่าตามบญัชกีบัมลูค่ายุตธิรรมหกัต้นทุนในการขาย 

กลุ่มกจิการรบัรูผ้ลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสาํหรบัการปรบัลดมลูค่าของสนิทรพัย(์หรอืกลุ่มสนิทรพัยท์ี�จะจําหน่าย)เพื�อใหเ้ท่ากบั

มลูค่ายุตธิรรมหกัต้นทุนในการขาย กําไรจากการเพิ�มขึ�นในมูลค่ายุตธิรรมหกัต้นทุนในการขายของสนิทรพัย์จะรบัรูไ้ดไ้ม่เกนิผล

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสมที�เคยรบัรู ้

กลุ่มกจิการจะไม่คดิค่าเสื�อมราคาหรอืค่าตดัจําหน่ายสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีน(หรอืกลุ่มสนิทรพัยท์ี�จะจําหน่าย)ที�ถอืไวเ้พื�อขาย
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2.11 ที�ดิน อาคารและอปุกรณ์

ที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์ทั �งหมดวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัดว้ยค่าเสื�อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม ต้นทุน

เริ�มแรกจะรวมตน้ทุนทางตรงอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้งโดยตรงกบัการซื�อสนิทรพัยนั์ �น

ต้นทุนที�เกิดขึ�นภายหลงัจะรวมอยู่ในมูลค่าตามบัญชขีองสนิทรพัย์ เมื�อต้นทุนนั �นคาดว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ 
ในอนาคต มลูค่าตามบญัชขีองชิ�นส่วนที�ถูกเปลี�ยนแทนจะถูกตดัรายการออกไป

กลุ่มกจิการจะรบัรูต้น้ทุนค่าซ่อมแซมและบํารุงรกัษาอื�น ๆ เป็นค่าใชจ่้ายในกําไรขาดทุนเมื�อเกดิขึ�น

ที�ดนิไม่มกีารคดิค่าเสื�อมราคา ค่าเสื�อมราคาของสนิทรพัย์อื�นคํานวณโดยใช้วธิีเสน้ตรง เพื�อลดราคาทุนแต่ละชนิดตลอดอายุ

การใหป้ระโยชน์ที�ประมาณการไวข้องสนิทรพัย์ดงัต่อไปนี�

ส่วนปรบัปรุงที�ดนิ อาคารและสิ�งปลูกสรา้ง 5 - 30 ปี

เครื�องจกัรและอุปกรณ์ 5 - 25 ปี

อุปกรณ์สาํนักงานและเครื�องตกแต่ง 3 - 25 ปี

ยานพาหนะ 5 - 10 ปี

กลุ่มกจิการได้มกีารทบทวนและปรบัปรุงมูลค่าคงเหลอืและอายุการใหป้ระโยชน์ของสนิทรพัย์ให้เหมาะสมทุกสิ�นรอบรอบระยะเวลา
รายงาน 

ผลกําไรหรอืขาดทุนที�เกิดจากการจําหน่ายที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ คํานวณโดยเปรยีบเทียบสิ�งตอบแทนสุทธิที�ได้รบัจาก

การจําหน่ายสนิทรพัยก์บัมลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย ์และแสดงในกําไรหรอืขาดทุนอื�น - สุทธิ

2.12 ค่าความนิยม 

กลุ่มกจิการจะทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยมทุกปี และเมื�อมกีารเปลี�ยนแปลงในเหตุการณ์หรอืสถานการณ์ที�บ่งชี�ว่าค่าความ

นิยมอาจจะดอ้ยค่า โดยค่าความนิยมจะแสดงดว้ยราคาทุนหกัการดอ้ยค่าสะสม 

เพื�อวตัถุประสงคข์องการทดสอบการดอ้ยค่า ค่าความนิยมจะถูกปันส่วนไปยงัหน่วยสนิทรพัย์ที�ก่อใหเ้กดิเงนิสดหรอืกลุ่มของหน่วย

สนิทรพัยท์ี�ก่อใหเ้กดิเงนิสดที�คาดว่าจะไดร้บัประโยชน์จากการรวมธุรกจิที�ก่อใหเ้กดิค่าความนิยมดงักล่าวขึ�น โดยหน่วยที�ก่อใหเ้กดิ

กระแสเงนิสดหรอืกลุ่มของหน่วยที�ก่อใหเ้กิดกระแสเงนิสดนั �นจะต้องเป็นหน่วยที�เลก็ที�สุดที�กลุ่มกจิการที�ใชใ้นการประเมนิค่าความ

นิยมเพื�อประโยชน์ในการบรหิารภายในกจิการ ซื�งกค็อืบรษิทัย่อยแต่ละแห่ง 

2.13 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน

การซื�อสทิธบิตัรโปรแกรมคอมพวิเตอร์

สทิธิการใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร์ที�ซื�อมาจะถูกบนัทกึด้วยราคาทุน และจะถูกตดัจําหน่ายตลอดอายุประมาณการให้ประโยชน์

ภายในระยะเวลาไม่เกนิ 3 ปี ถงึ 10 ปี 

ตน้ทุนที�เกี�ยวกบัการบํารุงรกัษาโปรแกรมคอมพวิเตอรบ์นัทกึเป็นค่าใชจ่้ายเมื�อเกดิขึ�น
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2.14 การด้อยค่าของสินทรพัย์

กลุ่มกิจการไม่ตัดจําหน่ายสินทรพัย์ไม่มีตัวตนที�มอีายุการให้ประโยชน์ที�ไม่ทราบได้แน่นอน แต่จะทดสอบการด้อยค่าเป็น
ประจําทุกปี และเมื�อมเีหตุการณ์หรอืสถานการณ์ที�บ่งชี�ว่าสนิทรพัย์ดงักล่าวอาจมกีารดอ้ยค่า สําหรบัสนิทรพัย์อื�น กลุ่มกจิการ

จะทดสอบการดอ้ยค่าเมื�อมเีหตุการณ์หรอืสถานการณ์ที�บ่งชี�ว่าสนิทรพัย์ดงักล่าวอาจมกีารดอ้ยค่า รายการขาดทุนจากการด้อยค่า

จะรบัรู้เมื�อมูลค่าตามบัญชีของสนิทรพัย์สูงกว่ามูลค่าที�คาดว่าจะได้รบัคนื โดยมูลค่าที�คาดว่าจะได้รบัคนืหมายถึงจํานวนที�สูงกว่า

ระหว่างมลูค่ายุตธิรรมหกัตน้ทุนในการจําหน่ายและมลูค่าจากการใช ้ 

เมื�อมีเหตุให้เชื�อว่าสาเหตุที�ทําให้เกิดการด้อยค่าในอดีตได้หมดไป กลุ่มกิจการจะกลบัรายการขาดทุนจากด้อยค่าสําหรบั

สนิทรพัยอ์ื�น ๆ ที�ไม่ใช่ค่าความนิยม

2.15 สญัญาเช่าระยะยาว 

สญัญาเช่าระยะยาว - กรณีที�กลุ่มกิจการเป็นผู้เช่า

เงนิที�ต้องจ่ายภายใต้สญัญาเช่าดําเนินงาน (สุทธจิากสิ�งตอบแทนจูงใจที�ไดร้บัจากผูใ้หเ้ช่า) จะบนัทกึในกําไรหรอืขาดทุนโดยใช้

วธิเีสน้ตรงตลอดอายุของสญัญาเช่านั �น 

การรบัรู้เมื�อเริ�มแรกของสญัญาเช่าการเงนิจะบันทึกด้วยมูลค่ายุติธรรมของสนิทรพัย์ที�เช่าหรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจํานวนเงิน

ที�ต้องจ่ายตามสญัญาเช่าแลว้แต่มูลค่าใดจะตํ�ากว่า จํานวนเงนิที�ต้องจ่ายดงักล่าวจะปันส่วนระหว่างหนี�สนิและค่าใชจ่้ายทางการเงนิ

เพื�อให้ได้อัตราดอกเบี�ยคงที�ต่อหนี�สินคงค้าง โดยพิจารณาแยกแต่ละสญัญา ภาระผูกพันตามสญัญาเช่าจะบันทึกหกัจาก
ค่าใชจ่้ายทางการเงนิ ค่าใชจ่้ายทางการเงนิจะบนัทกึในกําไรหรอืขาดทุนตลอดอายุของสญัญาเช่า 

2.16 เงินกู้ยืม 

เงนิกู้ยืมรบัรู้เริ�มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ�งตอบแทนที�ได้รบัหกัด้วยต้นทุนการจดัทํารายการที�เกิดขึ�น เงนิกู้ยืมวดัมูลค่า

ภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจําหน่าย 

ค่าธรรมเนียมที�จ่ายไปเพื�อใหไ้ดเ้งนิกู้ยมืมาจะรบัรูเ้ป็นค่าธรรมเนียมรอการรบัรูจ้นกระทั �งมกีารถอนเงนิ ซึ�งจะนําไปรวมคาํนวณ

ตามวธิีอัตราดอกเบี�ยที�แท้จรงิ หากมคีวามเป็นไปได้ที�จะไม่ถอนเงนิ ค่าธรรมเนียมนี�จะรบัรู้เป็นค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าและ

ตดัจําหน่ายตามระยะเวลาของวงเงนิกูท้ี�เกี�ยวขอ้ง

กลุ่มกจิการจะตดัรายการเงนิกู้ยมืออกจากงบแสดงฐานะการเงนิเมื�อภาระผูกพนัตามสญัญานั �นไดม้กีารปฏบิตัติามแล้ว หรอืได้

ถูกยกเลิกไปหรอืสิ�นสุดลง ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบญัชขีองหนี�สนิทางการเงนิที�สิ�นสุดลงหรอืที�ได้โอนให้กบักจิการอื�นและ

สิ�งตอบแทนที�จ่ายซึ�งรวมถึงสนิทรพัย์ที�ไม่ใช่เงนิสดที�โอนไปหรอืหนี�สนิที�รบัมาจะรบัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุนเป็นส่วนหนึ�งของ

ตน้ทุนทางการเงนิ 

เงนิกู้ยมืจดัประเภทเป็นหนี�สนิหมุนเวยีนเมื�อกลุ่มกิจการไม่มีสทิธิอนัปราศจากเงื�อนไขให้เลื�อนชําระหนี�ออกไปอีกเป็นเวลา

ไม่น้อยกว่า 12 เดอืน นับจากวนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน

DRAFT

Indrajayaa
Rectangle



บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 

25

2.17 ต้นทุนการกู้ยืม 

ต้นทุนการกู้ยมืของเงนิกู้ยมืที�กู้มาโดยทั �วไปและที�กู้มาเป็นการเฉพาะที�เกี�ยวข้องโดยตรงกบัการได้มา การก่อสรา้ง หรอืการ

ผลติสนิทรพัย์ที�เขา้เงื�อนไข (สนิทรพัย์ที�ต้องใช้ระยะเวลานานในการทําให้พร้อมใช้หรอืพรอ้มขายไดต้ามประสงค์) ต้องนํามา
รวมเป็นส่วนหนึ�งของราคาทุนของสนิทรพัย์ หกัด้วยรายไดจ้ากการลงทุนที�เกิดจากการนําเงนิกู้ยมืที�กู้มาโดยเฉพาะ การรวม

ต้นทุนการกู้ยมืเป็นราคาทุนของสนิทรพัย์สิ�นสุดลงเมื�อการดําเนินการที�จําเป็นในการเตรยีมสนิทรพัย์ที�เข้าเงื�อนไขให้อยู่ใน

สภาพพรอ้มที�จะใชไ้ดต้ามประสงคห์รอืพรอ้มที�จะขายไดเ้สรจ็สิ�นลง 

ตน้ทุนการกูย้มือื�น ๆ รบัรูเ้ป็นค่าใชจ่้ายในงวดที�เกดิขึ�น

2.18 ภาษีเงินได้งวดปัจจบุนัและภาษีเงินได้รอการตดับญัชี

ค่าใชจ่้ายภาษีเงนิไดส้ําหรบังวดประกอบด้วยภาษีเงนิได้ของงวดปัจจุบนัและภาษีเงนิไดร้อการตดับญัช ีภาษีเงนิได้จะรบัรูใ้น 
งบกําไรขาดทุน ยกเวน้ส่วนภาษเีงนิไดท้ี�เกี�ยวขอ้งกบัรายการที�รบัรูใ้นกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�นหรอืรายการที�รบัรูโ้ดยตรงไปยงั

ส่วนของเจา้ของ  

ภาษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนั 

ภาษีเงนิไดข้องงวดปัจจุบนัคํานวณจากอตัราภาษีตามกฎหมายภาษีที�มผีลบงัคบัใชอ้ยู่หรอืที�คาดไดค่้อนขา้งแน่ว่าจะมผีลบงัคบัใช้
ภายในสิ�นรอบระยะเวลาที�รายงาน ผู้บรหิารจะประเมนิสถานะของการยื�นแบบแสดงรายการภาษีเป็นงวด ๆ ในกรณีที�การนํา

กฎหมายภาษีไปปฏิบัติขึ�นอยู่กับการตีความ กลุ่มกิจการจะตั �งประมาณการค่าใช้จ่ายภาษีที�เหมาะสมจากจํานวนที�คาดว่า
จะตอ้งจ่ายชาํระแก่หน่วยงานจดัเกบ็ภาษี

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชี

ภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชรีบัรูเ้มื�อเกดิผลต่างชั �วคราวระหว่างฐานภาษีของสนิทรพัย์และหนี�สนิ และราคาตามบญัชทีี�แสดงอยู่

ในงบการเงนิ อย่างไรกต็ามกลุ่มกจิการจะไม่รบัรูภ้าษเีงนิไดร้อการตดับญัชสีาํหรบัผลต่างชั �วคราวที�เกดิจากเหตุการณ์ต่อไปนี�

- การรบัรูเ้ริ�มแรกของรายการสนิทรพัย์หรอืรายการหนี�สนิที�เกิดจากรายการที�ไม่ใช่การรวมธุรกิจ และไม่มีผลกระทบต่อ

กําไรหรอืขาดทุนทั �งทางบญัชแีละทางภาษ ี

- ผลต่างชั �วคราวของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย บรษิทัร่วม และส่วนไดเ้สยีในการร่วมคา้ที�กลุ่มกิจการสามารถควบคุมจงัหวะ
เวลาของการกลบัรายการผลต่างชั �วคราวและการกลบัรายการผลต่างชั �วคราวมคีวามเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่าจะไม่เกดิขึ�น
ภายในระยะเวลาที�คาดการณ์ไดใ้นอนาคต

ภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชคีํานวณจากอตัราภาษีที�มผีลบงัคบัใชอ้ยู่หรอืที�คาดได้ค่อนขา้งแน่ว่าจะมผีลบงัคบัใช้ภายในสิ�นรอบ

ระยะเวลาที�รายงาน และคาดว่าอตัราภาษีดงักล่าวจะนําไปใชเ้มื�อสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีี�เกี�ยวขอ้งไดใ้ชป้ระโยชน์ 

หรอืหนี�สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชไีดม้กีารจ่ายชาํระ

สนิทรพัย์ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชจีะรบัรู้หากมคีวามเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มกิจการจะมีกําไรทางภาษีเพยีงพอที�จะนํา

จํานวนผลต่างชั �วคราวนั �นมาใชป้ระโยชน์  

สนิทรพัย์ภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชแีละหนี�สนิภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชจีะแสดงหกักลบกนักต็่อเมื�อกจิการมสีทิธติามกฎหมาย

ที�จะนําสนิทรพัย์ภาษีเงนิได้ของงวดปัจจุบนัมาหกักลบกบัหนี�สนิภาษีเงนิได้ของงวดปัจจุบนั และทั �งสนิทรพัย์ภาษีเงนิได้รอการ 
ตดับญัชแีละหนี�สนิภาษีเงนิได้รอการตดับญัชเีกี�ยวขอ้งกบัภาษีเงนิได้ที�ประเมนิโดยหน่วยงานจดัเกบ็ภาษีหน่วยงานเดยีวกนั

ซึ�งตั �งใจจะจ่ายหนี�สนิและสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิ
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2.19 ผลประโยชน์พนักงาน 

ก) ผลประโยชน์พนักงานระยะสั �น

ผลประโยชน์พนักงานระยะสั �น คอื ผลประโยชน์ที�คาดว่าจะต้องจ่ายชาํระภายใน 12 เดอืนหลงัจากวนัสิ�นรอบระยะเวลา

บญัช ีเช่น เงนิเดอืน ค่าแรง โบนัส เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม และอื�น ๆ ของพนักงานปัจจุบนัรบัรูต้ามช่วงเวลา

การให้บรกิารของพนักงานไปจนถึงวนัสิ�นสุดรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มกิจการจะบนัทึกหนี�สนิด้วยจํานวนที�คาดว่า
จะตอ้งจ่าย 

ข) โครงการสมทบเงนิ 

กลุ่มกจิการจะจ่ายสมทบใหก้บักองทุนกองทุนสาํรองเลี�ยงชพี (ภายใต้ขอ้กําหนดตามพระราชบญัญตักิองทุนสํารองเลี�ยงชพี

พ.ศ. 2530) กลุ่มกิจการไม่มภีาระผูกพนัที�ต้องจ่ายชําระเพิ�มเติมเมื�อได้จ่ายเงนิสมทบแล้ว เงนิสมทบจะถูกรบัรูเ้ป็น

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนักงานเมื�อถงึกําหนดชาํระ 

ค) ผลประโยชน์เมื�อเกษยีณอายุ

โครงการผลประโยชน์เมื�อเกษยีณอายุ กําหนดจํานวนเงนิผลประโยชน์ที�พนักงานจะไดร้บัเมื�อเกษยีณอายุ โดยมกัขึ�นอยู่

กบัปัจจยัหลายประการ เช่น อายุ จํานวนปีที�ใหบ้รกิาร และค่าตอบแทนเมื�อเกษยีณอายุ

ภาระผูกพันผลประโยชน์นี�คํานวณโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยอิสระ ด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที�ประมาณการไว ้

ซึ�งมูลค่าปัจจุบนัของโครงการผลประโยชน์จะประมาณโดยการคดิลดกระแสเงนิสดจ่ายในอนาคต โดยใชอ้ตัราผลตอบแทน

ในตลาดของพนัธบตัรรฐับาล ซึ�งเป็นสกุลเงนิเดยีวกบัสกุลเงนิประมาณการกระแสเงนิสด และวนัครบกําหนดของหุน้กู้
ใกลเ้คยีงกบัระยะเวลาที�ตอ้งชาํระภาระผกูพนัโครงการผลประโยชน์เมื�อเกษยีณอายุ

กําไรและขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่จะรบัรู้ในส่วนของเจ้าของผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นในงวดที�เกิดขึ�น และ

รวมอยู่ในกําไรสะสมในงบแสดงการเปลี�ยนแปลงในส่วนของเจา้ของ

ตน้ทุนบรกิารในอดตีจะถูกรบัรูท้นัทใีนกําไรหรอืขาดทุน 

ง) ผลประโยชน์ระยะยาวอื�นของพนักงาน

กลุ่มกจิการใหท้องเป็นรางวลัแก่พนักงาน เมื�อพนักงานทํางานใหก้ลุ่มกจิการเป็นเวลาครบทุก 5 ปีแต่สงูสุดไม่เกนิ 7 รอบ 

หนี�สนิผลประโยชน์พนักงานจะถูกบนัทึกเช่นเดยีวกบัผลประโยชน์เมื�อเกษียณอายุ ยกเว้นการรบัรู้กําไรและขาดทุน

จากการวดัมลูค่าใหม่ที�บนัทกึในกําไรหรอืขาดทุน

จ) ผลประโยชน์เมื�อเลกิจา้ง

กลุ่มกจิการจะรบัรูผ้ลประโยชน์เมื�อเลกิจ้างก่อนถงึกําหนดเมื�อ 1) กลุ่มกิจการไม่สามารถยกเลิกขอ้เสนอให้ผลประโยชน์ 
และ 2) กิจการรบัรู้ต้นทุนสําหรบัการปรบัโครงสร้างที�เกี�ยวข้อง โดยผลประโยชน์ที�มีกําหนดชําระเกินกว่า 12 เดือน

ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน ตอ้งคดิลดเป็นมลูค่าปัจจุบนั 
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2.20 ประมาณการหนี�สิน

กลุ่มกิจการมีภาระผูกพนัในปัจจุบันตามกฎหมายหรอืตามข้อตกลงที�จดัทําไว้ อนัเป็นผลสืบเนื�องมาจากเหตุการณ์ในอดีต 
ซึ�งการชําระภาระผูกพนันั �นมคีวามเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะส่งผลให้บรษิัทต้องสูญเสยีทรพัยากรออกไป และประมาณการ

จํานวนที�ตอ้งจ่ายได้

กลุ่มกิจการจะวดัมูลค่าของจํานวนประมาณการหนี�สนิโดยใช้มูลค่าปัจจุบนัของรายจ่ายที�คาดว่าจะต้องนํามาจ่ายชําระภาระผูกพนั 

การเพิ�มขึ�นของประมาณการหนี�สนิเนื�องจากมลูค่าของเงนิตามเวลาจะรบัรูเ้ป็นดอกเบี�ยจ่าย

2.21 ทุนเรือนหุ้น 

หุน้สามญัจะจดัประเภทไวเ้ป็นส่วนของเจา้ของ 

ต้นทุนส่วนเพิ�มที�เกี�ยวขอ้งกบัการออกหุ้นใหม่หรอืการออกสทิธิในการซื�อหุ้นซึ�งสุทธิจากภาษีจะถูกแสดงเป็นยอดหกัในส่วน

ของเจา้ของ 

2.22 การรบัรู้รายได้

รายไดห้ลกัรวมถงึรายไดท้ี�เกดิจากกจิกรรมปกตทิางธุรกจิทุกประเภท รวมถงึรายไดอ้ื�น ๆ ที�กลุ่มกจิการไดร้บัจากการขนส่งสนิคา้

และใหบ้รกิารในกจิกรรมตามปกตธุิรกจิ 

กลุ่มกจิการรบัรูร้ายไดสุ้ทธจิากภาษีมลูค่าเพิ�มซึ�งกลุ่มกจิการจะรบัรูร้ายไดเ้มื�อคาดว่ามคีวามเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ที�จะไดร้บัชําระ

เมื�อส่งมอบสนิคา้หรอืใหบ้รกิาร

สําหรบัสญัญาที�มีหลายองค์ประกอบที�กลุ่มกิจการจะต้องส่งมอบสนิค้าหรอืให้บรกิารหลายประเภท กลุ่มกิจการต้องแยกเป็น 

แต่ละภาระที�ต้องปฏบิตัทิี�แยกต่างหากจากกนั และตอ้งปันส่วนราคาของรายการของสญัญาดงักล่าวไปยงัแต่ละภาระที�ตอ้งปฏบิตัิ

ตามสดัส่วนของราคาขายแบบเอกเทศหรอืประมาณการราคาขายแบบเอกเทศ กลุ่มกิจการจะรบัรูร้ายได้ของแต่ละภาระที�ต้อง

ปฏบิตัแิยกต่างหากจากกนัเมื�อกลุ่มกจิการไดป้ฏบิตัติามภาระนั �นแลว้ 

การขายสนิคา้ 

กลุ่มกจิการเป็นผูผ้ลติและจําหน่ายสนิคา้ ซึ�งจะรบัรูร้ายไดเ้มื�อโอนการควบคุมในสนิคา้นั �นไปยงัลูกคา้ซึ�งกค็อืเมื�อส่งมอบสนิคา้ 

และไม่มภีาระผกูพนัที�อาจส่งผลกระทบต่อการยอมรบัในสนิคา้ของลูกคา้ การส่งมอบจะเกดิขึ�นเมื�อสนิคา้ไดถู้กส่งไปยงัสถานที�

ที�กําหนด ความเสี�ยงของการล้าสมยัและการสูญเสยีได้ถูกโอนไปยงัผูข้าย และเมื�อผู้ขายไดย้อมรบัสนิคา้ตามสญัญาขายแล้ว

ซึ�งภาระผกูพนัของกลุ่มกจิการสิ�นสุดลงหรอืกลุ่มกจิการมขีอ้บ่งชี�ว่าเกณฑใ์นการยอมรบัทั �งหมดเป็นที�น่าพอใจ
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โดยปกติสินค้าจะขายพร้อมกบัให้ส่วนลดตามปรมิาณโดยอ้างอิงจากยอดขายทั �งหมดตลอดระยะเวลา 12 เดือน รายได้จาก 

การขายนี�จะรบัรู้ตามราคาที�ระบุไว้ในสญัญา หกัดว้ยส่วนลดตามจํานวนที�ประมาณการไว้ ซึ�งคํานวณโดยใช้วธิมีูลค่าที�คาดหวงั

จากขอ้มลูในอดตี โดยกลุ่มกจิการจะรบัรูร้ายไดก้ต็่อเมื�อมคีวามเป็นไปไดค่้อนขา้งสงูที�จะไม่มกีารกลบัรายการอย่างมนัียสาํคญั 

หนี�สนิที�ต้องชําระคนื (รวมอยู่ในเจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น) จะรบัรูส้าํหรบัส่วนลดตามปรมิาณที�คาดว่าจะตอ้งจ่ายใหก้บัลูกคา้

ที�เกี�ยวขอ้งกบัยอดขายจนถงึสิ�นรอบระยะเวลารายงาน โดยกลุ่มกจิการพจิารณาว่าไม่มอีงค์ประกอบทางการเงนิที�มนัียสําคญั 

เนื�องจากการขายมรีะยะเวลาการชาํระเงนิภายใน 10 ถงึ 90 วนั ซึ�งสอดคลอ้งกบัแนวปฏบิตัทิ ั �วไปในตลาด

ภาระผูกพนัของกลุ่มกจิการในการซ่อมหรอืเปลี�ยนสนิคา้ที�ผดิปกตภิายใต้เงื�อนไขการรบัประกนัจะรบัรูเ้ป็นประมาณการหนี�สนิ

และตน้ทุนขาย 

กลุ่มกิจการรบัรู้ลูกหนี�เมื�อมกีารส่งมอบสนิค้า เนื�องจากเป็นจุดที�กลุ่มกิจการมสีิทธิได้รบัสิ�งตอบแทนโดยไม่มีเงื�อนไขอื�นใด 

เวน้แต่กําหนดเวลาในการชาํระเงนิ 

การใหบ้รกิาร 

กลุ่มกจิการรบัรู้รายได้จากสญัญาให้บรกิารที�มลีกัษณะการให้บรกิารแบบต่อเนื�องตามวธิเีส้นตรงตลอดระยะเวลาของสญัญา 
โดยที�ไม่ไดค้าํนึงถงึรอบระยะเวลาการชาํระเงนิตามสญัญา

สิ�งตอบแทนที�จ่ายใหก้บัลูกคา้

สิ�งตอบแทนที�จ่ายใหก้บัลูกค้าหรอืจ่ายในนามของลูกค้าแก่บุคคลหรอืกิจการอื�น รวมถึงส่วนลดหรอืเงนิคนืในอนาคต จะรบัรู้

เป็นรายการหกัจากรายได ้เวน้แต่การจ่ายสิ�งตอบแทนนั �นเป็นการจ่ายเพื�อใหไ้ดม้าซึ�งสนิคา้หรอืบรกิารแยกต่างหาก

องคป์ระกอบของการจดัหาเงนิ 

กลุ่มกจิการคาดว่าจะไม่มกีารทําสญัญาซึ�งระยะเวลาระหว่างการโอนสนิค้าหรอืบรกิารตามสญัญาไปยงัลูกคา้และการชําระเงนิ

ของลูกคา้จะไม่เกนิหนึ�งปี ดงันั �นกลุ่มกจิการไม่ไดป้รบัปรุงราคาของรายการดว้ยมลูค่าของเงนิ (Time value of money) 

รายไดอ้ื�น

รายไดอ้ื�นรบัรูต้ามเกณฑด์งัต่อไปนี�

- เงนิปันผลรบัถอืเป็นรายไดเ้มื�อบรษิทัมสีทิธใินการรบัเงนิปันผล 

- รายไดด้อกเบี�ยรบัรูต้ามเกณฑ์สดัส่วนของเวลาโดยพจิารณาจากอตัราดอกเบี�ยที�แทจ้รงิของช่วงเวลาจนถงึวนัครบอายุและ

พจิารณาจากจํานวนเงนิต้นที�เป็นยอดคงเหลอืในบญัชสีาํหรบัการบนัทกึคา้งรบัของกลุ่มกจิการ
- รายไดจ้ากการขายเศษซากรบัรูเ้มื�อมกีารขายเกดิขึ�นจรงิ

2.23 การจ่ายเงินปันผล 

เงนิปันผลที�จ่ายไปยงัผูถ้อืหุน้ของกจิการจะรบัรูเ้ป็นหนี�สนิในงบการเงนิเมื�อการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลไดร้บัการอนุมตัจิาก 

ที�ประชุมคณะกรรมการบรษิทั และการจ่ายเงนิปันผลประจําปีไดร้บัอนุมตัจิากที�ประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทั
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3 การจดัการความเสี�ยงทางการเงิน 

3.1 ปัจจยัความเสี�ยงทางการเงิน 

กลุ่มกจิการมคีวามเสี�ยงทางการเงนิที�หลากหลายซึ�งไดแ้ก่ ความเสี�ยงจากตลาด (รวมถงึความเสี�ยงดา้นมูลค่ายุตธิรรมอนัเกิด

จากการเปลี�ยนแปลงในอตัราดอกเบี�ย ความเสี�ยงดา้นกระแสเงนิสดอนัเกดิจากการเปลี�ยนแปลงอตัราดอกเบี�ย และความเสี�ยง

ดา้นราคา) ความเสี�ยงดา้นการใหส้นิเชื�อ และความเสี�ยงดา้นสภาพคล่อง แผนการจดัการความเสี�ยงโดยรวมของกลุ่มกจิการจงึ

มุ่งเน้นความผนัผวนของตลาดการเงนิและแสวงหาวธิกีารลดผลกระทบที�ทําให้เสยีหายต่อผลการดําเนินงานทางการเงนิของ

กลุ่มกจิการใหเ้หลอืน้อยที�สุดเท่าที�เป็นไปได ้กลุ่มกจิการจงึใชเ้ครื�องมอืทางการเงนิเพื�อป้องกนัความเสี�ยงที�จะเกดิขึ�น

การจดัการความเสี�ยงดําเนินงานโดยฝ่ายบรหิารเงนิส่วนกลาง เป็นไปตามนโยบายที�อนุมตัโิดยคณะกรรมการบรษิทั ส่วนงาน
บรหิารเงนิของกลุ่มกิจการจะชี�ประเด็น ประเมนิ และป้องกนัความเสี�ยงทางการเงนิดว้ยการร่วมมอืกนัทํางานอย่างใกล้ชดิกบั
หน่วยปฏบิตังิานต่าง ๆ ภายในกลุ่มกจิการ  

 ความเสี�ยงจากอตัราดอกเบี�ย

รายได้และกระแสเงนิสดจากการดําเนินงานของกลุ่มกิจการส่วนใหญ่ไม่ขึ�นกบัการเปลี�ยนแปลงอตัราดอกเบี�ยในตลาด 

กลุ่มกจิการไม่มสีนิทรพัยท์ี�ตอ้งอา้งองิอตัราดอกเบี�ยอย่างมนัียสําคญั 

กลุ่มกิจการได้กู้ยืมเงินเพื�อใช้ในการดําเนินงาน ซึ�งต้องจ่ายอัตราดอกเบี�ยแบบลอยตัว อย่างไรก็ตาม กลุ่มกิจการ 

มแีนวทางรองรบัเพื�อลดความเสี�ยงจากอตัราดอกเบี�ยโดยการจดัเตรยีมแผนการดําเนินงานไวล้่วงหน้าเพื�อที�จะไดม้เีวลา

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

กลุ่มกจิการตามสภาวการณ์ในขณะนั �น

 ความเสี�ยงดา้นการใหส้นิเชื�อ

กลุ่มกจิการไม่มกีารกระจุกตวัอย่างมนัียสําคญัของความเสี�ยงทางดา้นสนิเชื�อ กลุ่มกจิการมนีโยบายที�เหมาะสมเพื�อทําให้

เชื�อมั �นไดว่้าไดข้ายสนิคา้ใหแ้ก่ลูกคา้ที�มปีระวตัสินิเชื�ออยู่ในระดบัที�เหมาะสม 

 ความเสี�ยงดา้นสภาพคล่อง

จํานวนเงนิสดที�มอีย่างเพยีงพอย่อมแสดงถงึการจดัการความเสี�ยงของสภาพคล่องอย่างรอบคอบ ความสามารถในการหา

แหล่งเงินทุนแสดงให้เห็นได้จากการที�มีวงเงินอํานวยความสะดวกในการกู้ยืมที�ได้มีการตกลงไว้แล้วอย่างเพียงพอ  

ส่วนงานบรหิารเงนิของกลุ่มกิจการไดต้ั �งเป้าหมายว่าจะใช้ความยดืหยุ่นในการระดมเงนิทุนและการรกัษาวงเงนิสนิเชื�อ

ที�ตกลงไวใ้หเ้พยีงพอ 

 ความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยน

กลุ่มกจิการจงึมคีวามเสี�ยงจากการผนัผวนของอตัราแลกเปลี�ยนเงนิตราต่างประเทศ เนื�องจากกลุ่มกจิการมกีารซื�อสนิค้า

จากต่างประเทศ กลุ่มกิจการจงึได้ทําสญัญาซื�อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื�อป้องกนัความเสี�ยงจากการผนัผวน

ของอตัราแลกเปลี�ยนเงนิตราต่างประเทศตามความเหมาะสมกบัสถานการณ์ในขณะนั �น 
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3.2 การบญัชีสาํหรบัอนุพนัธที์�เป็นเครื�องมือทางการเงินและกิจกรรมป้องกนัความเสี�ยง 

กลุ่มกจิการไดท้ําสญัญาซื�อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า เครื�องมอืดงักล่าวรบัรูใ้นงบการเงนิในวนัเริ�มแรก

สญัญาซื�อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าช่วยป้องกนัความเสี�ยงให้แก่กลุ่มกจิการจากความเคลื�อนไหวในอตัราแลกเปลี�ยน

ด้วยการกําหนดอัตราที�จะใช้รับรู้สินทรัพย์ที�เป็นสกุลเงินต่างประเทศที�จะได้รับจริง หรือที�จะใช้รับรู้หนี�สินที�เป็นสกุล
เงนิต่างประเทศที�จะต้องจ่ายชําระ และวดัมูลค่าของอนุพนัธ์ทางการเงนิภายหลงัจากการรบัรูเ้มื�อเริ�มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม 

รายการกําไรและรายการขาดทุนจากเครื�องมืออนุพนัธ์จะนํามาหกักลบลบกันในการนําเสนอรายงานทางการเงนิ และจะแสดงรวม 

อยู่ในรายไดห้รอืค่าใชจ่้ายอื�นในงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็

รายละเอยีดของอนุพนัธท์ี�เป็นเครื�องมอืทางการเงนิที�กลุ่มกจิการเป็นคู่สญัญาไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 30 

3.3 การประมาณมูลค่ายุติธรรม

เครื�องมอืทางการเงนิที�วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจําแนกตามวธิีการประมาณมูลค่า ความแตกต่างของระดบัข้อมูลสามารถ

แสดงไดด้งันี�

 ข้อมูลระดบัที� 1 ได้แก่ ราคาเสนอซื�อขาย (ไม่ต้องปรบัปรุง) ในตลาดที�มีสภาพคล่องสําหรบัสนิทรพัย์หรอืหนี�สนิอย่าง
เดยีวกนั  

 ข้อมูลระดับที� 2 ได้แก่ ข้อมูลอื�นนอกเหนือจากราคาเสนอซื�อขายซึ�งรวมอยู่ในข้อมูลระดบั 1 ทั �งที�สามารถสังเกตได้
โดยตรง (ไดแ้ก่ ขอ้มลูราคา) หรอื โดยออ้ม (ไดแ้ก่ ขอ้มลูที�คาํนวณมาจากราคา) สาํหรบัสนิทรพัยนั์ �นหรอืหนี�สนินั �น 

 ข้อมูลระดบัที� 3 ได้แก่ ข้อมูลสําหรบัสนิทรพัย์หรอืหนี�สนิซึ�งไม่ได้มาจากข้อมูลที�สามารถสงัเกตได้จากตลาด (ข้อมูลที�
ไม่สามารถสงัเกตได)้  

ไม่มรีายการโอนระหว่างระดบั 1 และระดบั 2 ของลําดบัชั �นมลูค่ายุตธิรรมในระหว่างปี

ไม่มกีารเปลี�ยนแปลงวธิกีารประมาณมลูค่ายุตธิรรมระหว่างปี 

4 ประมาณการทางบญัชีที�สาํคญั และการใช้ดลุยพินิจ

การประมาณการ และการใชดุ้ลยพนิิจ ไดม้กีารประเมนิทบทวนอย่างต่อเนื�อง และอยู่บนพื�นฐานของประสบการณ์ในอดตีและปัจจยัอื�น ๆ 

ซึ�งรวมถงึการคาดการณ์ถงึเหตุการณ์ในอนาคตที�เชื�อว่ามเีหตุผลในสถานการณ์ขณะนั �น

1) ค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสญู 

กลุ่มกิจการได้กําหนดค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสูญเพื�อให้สะท้อนถึงการด้อยค่าของลูกหนี�การค้าซึ�งเกี�ยวพนักบัประมาณการผลขาดทุน

อันเป็นผลมาจากการที�ลูกค้าไม่มีความสามารถในการชําระหนี�  ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญนั �นเป็นผลมาจากการที�กลุ่มกิจการ

ไดป้ระเมนิกระแสเงนิสดไหลเขา้ในอนาคต ซึ�งการประเมนินั �นอยู่บนพื�นฐานเกี�ยวกบัประสบการณ์ในอดตีของการตดิตามทวงถาม 

ความมชีื�อเสยีง และการผดินัดชาํระหนี�และการพจิารณาแนวโน้มของตลาด
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2) ค่าเผื�อมลูค่าสนิคา้ลดลง

กลุ่มกิจการประมาณค่าเผื�อการลดลงมูลค่าสนิค้าคงเหลือเพื�อให้สะท้อนถึงมูลค่าสุทธิที�คาดว่าจะได้รบัของสนิค้าคงเหลือ โดย 

ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณโดยการวิเคราะห์ความล้าสมยัและเคลื�อนไหวช้าของสินค้า สินค้าคงเหลือจะถูก 

ตดัจําหน่ายบญัชเีมื�อทราบว่าเสื�อมสภาพและไม่สามารถขายได้

3) อาคารและอุปกรณ์ และสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 

ฝ่ายบรหิารเป็นผูป้ระมาณการอายุการใชง้านสําหรบัอาคารและอุปกรณ์ และสนิทรพัย์ไม่มตีวัตนของกลุ่มกจิการโดยฝ่ายบรหิาร
จะมีการทบทวนค่าเสื�อมราคาเมื�ออายุการใช้งานมีความแตกต่างไปจากการประมาณการในงวดก่อน หรือมีการตัดจําหน่าย

สนิทรพัยท์ี�เสื�อมสภาพหรอืไม่ไดใ้ชง้านโดยการขายหรอืเลกิใช้

4) การดอ้ยค่าของค่าความนิยม 

กลุ่มกิจการทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมทุกปี ตามที�ได้กล่าวในหมายเหตุข้อ 2.12 มูลค่าที�คาดว่าจะได้รบัคืนของ

หน่วยสินทรพัย์ที�ก่อให้เกิดเงินสด พิจารณาจากการคํานวณมูลค่าจากการใช้ การคํานวณดงักล่าวอาศัยการประมาณการ  
(หมายเหตุขอ้ 16) 

5) การรบัรูส้นิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชี

สินทรพัย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะรบัรู้เมื�อกลุ่มกิจการคาดการณ์ได้แน่นอนว่าจะมีประโยชน์ทางภาษีในอนาคต โดย

การประเมนิจากโอกาสที�กลุ่มกจิการจะมกํีาไรทางภาษีในอนาคตเพยีงพอที�จะสามารถใชป้ระโยชน์จากภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี

ผูบ้รหิารของกลุ่มกจิการไดพ้จิารณาจากจํานวนกําไรทางภาษีที�คาดว่าจะเกดิในอนาคตในแต่ละช่วงเวลาเพื�อประมาณการจํานวน

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีี�กลุ่มกจิการควรรบัรู ้ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน 

5 การจดัการเงินทุน 

วตัถุประสงค์ของกลุ่มกิจการในการบรหิารทุนของกลุ่มกิจการนั �นเพื�อดํารงไว้ซึ�งความสามารถในการดําเนินงานอย่างต่อเนื�องของ

กลุ่มกิจการ เพื�อสร้างผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ที�มีส่วนได้เสียอื�น และเพื�อดํารงไว้ซึ�งโครงสร้างของทุน 
ที�เหมาะสมเพื�อลดตน้ทุนของเงนิทุน 

ในการดํารงไวห้รอืปรบัโครงสรา้งทุน กลุ่มกจิการอาจปรบันโยบายการจ่ายเงนิปันผลใหก้บัผูถ้อืหุน้ การคนืทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหุ้น การออก

หุน้ใหม่ หรอืการขายสนิทรพัยเ์พื�อลดภาระหนี�สนิ

DRAFT

Indrajayaa
Rectangle



บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 

32

6 ข้อมูลจาํแนกตามส่วนงาน 

ขอ้มูลส่วนงานดําเนินงานได้รายงานให้สอดคล้องกบัรายงานภายในของกลุ่มกิจการซึ�งผู้มอีํานาจตดัสนิใจสูงสุดด้านการดําเนินงาน

(คณะกรรมการ) ไดร้บัและสอบทานอย่างสมํ�าเสมอเพื�อใชใ้นการจดัสรรทรพัยากรใหก้บัส่วนงานและเพื�อประเมนิผลการดําเนินงานของ

ส่วนงาน 

การดําเนินงานของกลุ่มกิจการเกี�ยวข้องกับส่วนงานธุรกิจเดียวคือการผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กทรงยาวซึ�งตั �งอยู่ใน

ประเทศไทย การขายของบรษิัทย่อยส่วนใหญ่เป็นการขายภายในประเทศ ส่วนการขายส่งออกต่างประเทศนั �นเป็นสดัส่วนที�ไม่มี

สาระสําคญั ดงันั �น รายไดจ้ากการขายสนิคา้ ต้นทุนขาย กําไรขั �นต้น กําไรสําหรบัปี และสนิทรพัย์ทั �งหมดของส่วนงานแสดงตามรูปแบบที�

นําเสนอในงบการเงนินี�

ในระหว่างปีสิ�นสุดวนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2563 รายได้จากการขายและบรกิารที�เกี�ยวขอ้งมจีงัหวะเวลาการรบัรูร้ายได้เมื�อปฏบิตัติาม

ภาระที�ต้องปฏบิตัเิสรจ็สิ�น (point in time) จํานวน 20,044 ล้านบาท (พ.ศ. 2562 : 22,105 ล้านบาท) และตลอดช่วงเวลาที�ปฏบิตัติาม

ภาระที�ตอ้งปฏบิตั ิ(over time) จํานวน 81 ลา้นบาท (พ.ศ. 2562 : 117 ลา้นบาท) 

ในระหว่างปีสิ�นสุดวนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการไม่มรีายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่ซึ�งมรีายการกบักลุ่มกจิการเป็นสดัส่วนเท่ากบั
หรอืมากกว่ารอ้ยละ 10.0 ของรายไดท้ ั �งหมดของกลุ่มกจิการ (พ.ศ. 2562 : กลุ่มกจิการมรีายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่ซึ�งมรีายการกบักลุ่ม

กจิการเป็นสดัส่วนเท่ากบัหรอืมากกว่ารอ้ยละ 10.0 ของรายไดท้ั �งหมดของกลุ่มกจิการเป็นจํานวน 1 ราย ซึ�งรายไดจ้ากการขายให้แก่
ลูกคา้มจํีานวน 2,400 ลา้นบาท ซึ�งเป็นการขายในประเทศ) 

งบการเงินรวม

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

พนับาท พนับาท

รายไดจ้ากส่วนงาน 

   ในประเทศ 18,288,118 19,753,096
   ต่างประเทศ 1,836,613 2,469,270

20,124,731 22,222,366

7 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

ก) เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ประกอบดว้ย 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

เงนิสดในมอื 1 1 - -

เงนิฝากธนาคาร 

   - ประเภทกระแสรายวนั 511,214 50,127 419,934 2,312

   - ประเภทออมทรพัย์ 65,780 876,639 12,953 704,560

576,995 926,767 432,887 706,872
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ

อตัราดอกเบี�ย

เงนิฝากธนาคาร - ประเภทกระแสรายวนั 0.55 - 0.55 -

เงนิฝากธนาคาร - ประเภทออมทรพัย์ 0.05 - 0.50 0.05 - 0.87 0.05 - 0.08 0.10 - 0.87

ข) รายการปรบัปรุงอื�นที�ไม่ใช่เงนิสดสาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 มนีาคม ประกอบดว้ย 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กําไรจากการจําหน่ายอาคารและอุปกรณ์ (392) (439) (15) (21)

ขาดทุนจากการตดัจําหน่ายอาคาร 

   และอุปกรณ์และสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 1,925 1,561 1,925 1,561
ตดัจําหน่ายเจา้หนี�จากการปรบัโครงสรา้งหนี� - (6,067) - -
กําไรจากการขายเงนิลงทุน (130) - - -

1,403 (4,945) 1,910 1,540

ค) เงนิสดรบั (จ่าย) อื�นจากกจิกรรมดําเนินงานสาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 มนีาคม ประกอบดว้ย 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

สนิทรพัย์หมุนเวยีนอื�น และ 

   สนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนอื�น(เพิ�มขึ�น) ลดลง 14,247 (76,469) (1) 1,225

หนี�สนิหมุนเวยีนอื�น และ

หนี�สนิไม่หมุนเวยีนอื�นเพิ�มขึ�น (ลดลง) (7,486) (8,367) 386 (8,752)

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงานจ่าย (11,948) (12,373) (296) (5,771)

(5,187) (97,209) 89 (13,298)

ง) การปรบัปรุงดว้ยเงนิสดจ่ายที�เกดิจากการกูย้มืสาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 มนีาคม ประกอบดว้ย 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ดอกเบี�ยจ่าย (53,654) (74,499) (28,648) (33,509)
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จ) รายการที�ไม่เกี�ยวกบัเงนิสดในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ มดีงัต่อไปนี�

เงินลงทุนในหลักทรพัย์เผื�อขายในงบการเงินรวมสําหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 บันทึกด้วยมูลค่ายุติธรรม  

กลุ่มกจิการบนัทกึขาดทุนที�ยงัไม่เกดิขึ�นจากเงนิลงทุนดงักล่าวจํานวน 2.3 ลา้นบาท 

ในระหว่างปีสิ�นสุดวนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2563 ผู้บรหิารของกลุ่มกจิการได้ตดัสนิใจขายเงนิลงทุนในหลกัทรพัย์เผื�อขายตาม

คาํเสนอซื�อหลกัทรพัย ์และรบัรูกํ้าไรจากการขายเงนิลงทุนดงักล่าวจํานวน 0.13 ลา้นบาท 

รายการที�ไม่เกี�ยวขอ้งกบัเงนิสดที�เกดิจากการซื�อและการเพิ�มขึ�นของอาคารและอุปกรณ์และสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนสําหรบัปีสิ�นสุด
วนัที� 31 มนีาคม มดีงันี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

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

บวก  ซื�อระหว่างปี 199,222 303,847 266 18,017
หกั  เงนิสดจ่ายระหว่างปี (245,494) (258,199) (3,787) (14,734)

เจา้หนี�ค่าซื�ออาคารและอุปกรณ์ และ 

   สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนยกไป 12,861 59,133 16 3,537

หนี�สนิตามสญัญาเช่าการเงนิเพิ�มขึ�น

จากการซื�ออาคาร และอุปกรณ์ - 42,975 - -

8 ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น - สทุธิ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ลูกหนี�การคา้ - กจิการอื�น 497,726 680,939 - -

- กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั

      (หมายเหตุ 31 ข)) 226,196 58,385 10,676 9,428

หกั  ค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสญู (93,307) (93,299) - -

ลูกหนี�การคา้ - สุทธิ 630,615 646,025 10,676 9,428

ลูกหนี�อื�น - กจิการอื�น 2,943 1,356 28 -

- กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 

       (หมายเหตุ 31 ข)) 44 328 13,678 7,464

รายไดค้า้งรบั 262 669 262 669

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหน้า 16,414 27,220 5,834 13,427

650,278 675,598 30,478 30,988

ลูกหนี�การคา้มกํีาหนดระยะเวลาชาํระหนี�ตามปกตทิี�กําหนดไว ้10 วนั ถงึ 90 วนั (พ.ศ. 2562 : 10 วนั ถงึ 90 วนั)  

DRAFT

Indrajayaa
Rectangle



บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 

35

ลูกหนี�การคา้ ณ วนัที� 31 มนีาคม สามารถวเิคราะหต์ามอายุหนี�ที�คา้งชําระไดด้งันี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ยงัไม่ถงึกําหนดชาํระ 567,018 531,896 10,676 9,428

คา้งเกนิกําหนดชาํระ 

   ไม่เกนิ 3 เดอืน 58,238 62,413 - -

   3 - 6 เดอืน 5,359 51,699 - -

   6 - 12 เดอืน - - - -

   เกนิกว่า 12 เดอืน 93,307 93,316 - -

723,922 739,324 10,676 9,428

หกั  ค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสญู (93,307) (93,299) - -

630,615 646,025 10,676 9,428

ในระหว่างปี พ.ศ. 2551 กลุ่มกิจการได้ทําสญัญา “Receivable Purchase Agreement” เพื�อทําการขายลดลูกหนี�กบัสถาบันการเงนิแห่งหนึ�ง

ซึ�งรายการดงักล่าวไดโ้อนความเสี�ยงและผลตอบแทนเฉพาะจํานวนที�ผูซ้ื�อยอมรบัไปยงัผูซ้ื�อแลว้ 

สําหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจการได้ขายลดลูกหนี�ให้กบัสถาบนัการเงนิดงักล่าวข้างต้นเป็น
จํานวน 9,195 ลา้นบาท และ 9,274 ลา้นบาท ตามลําดบั 

9 สินค้าคงเหลือ - สุทธิ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

วตัถุดบิ 694,352 1,075,281 - -
งานระหว่างทํา 225,981 450,403 - -

สนิคา้สาํเรจ็รปู 786,780 766,364 - -

อะไหล่ 477,047 505,633 - -

วสัดุของใชส้ิ�นเปลอืง และอื�น ๆ 277,203 397,507 - -

2,461,363 3,195,188 - -

หกั ค่าเผื�อสนิคา้เสื�อมสภาพ

    - อะไหล่ (49,997) (49,997) - -

- วสัดุของใชส้ิ�นเปลอืงและอื�น ๆ (18,192) (18,192) - -

2,393,174 3,126,999 - -

บวก  สนิคา้ระหว่างทาง 122,159 61,351 - -

2,515,333 3,188,350 - -
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ตน้ทุนขายที�รบัรูใ้นงบกําไรขาดทุนระหว่างปีสิ�นสุดวนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 มดีงันี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 

พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 

ตน้ทุนขายและตน้ทุนบรกิาร 19,378,925 21,619,553 - -

ตดัจําหน่ายลูกกลิ�ง 36,562 34,941 - -

10 สินทรพัยห์มุนเวียนอื�น

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ภาษมีลูค่าเพิ�มรอขอคนื 113,377 128,700 - -

สนิทรพัย์หมุนเวยีนอื�น 14,206 12,391 529 552

127,583 141,091 529 552

11 เงินลงทุนเผื�อขาย

การเปลี�ยนแปลงของเงนิลงทุนเผื�อขายสาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 ประกอบดว้ยรายการดงันี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ราคาตามบญัชตีน้ปี - สุทธิ 1,200 3,500 - -

ขายเงนิลงทุน (1,200) - - -

การเปลี�ยนแปลงมลูค่ายุตธิรรมของ

เงนิลงทุนเผื�อขาย - (2,300) - -

ราคาตามบญัชปีลายปี - สุทธิ - 1,200 - -

เงนิลงทุนเผื�อขายเป็นเงนิลงทุนในตราสารทุนของบรษิัทมหาชนจํากดั ซึ�งเป็นบรษิัทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย มูลค่า

ยุตธิรรมของเงนิลงทุนอา้งองิจากราคาเสนอซื�อล่าสุด ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลาบญัช ีโดยมูลค่ายุตธิรรมนี�ถูกจดัอยู่ในระดบัที� 1 ของลําดบัชั �น
ของมลูค่ายุตธิรรม 
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12 เงินลงทุนในบริษทัย่อย

รายละเอยีดเกี�ยวกบัเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยมดีงัต่อไปนี�

งบการเงินเฉพาะกิจการ (หน่วย : พนับาท) 

วิธีราคาทุน วิธีราคาทุน 

สดัส่วนความเป็นเจ้าของ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

จดัตั �งขึ�น พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 ค่าเผื�อ ราคาตาม ค่าเผื�อ ราคาตาม

ชื�อบริษทั ในประเทศ ร้อยละ ร้อยละ ราคาทุน การด้อยค่า บญัชี (สุทธิ) ราคาทุน การด้อยค่า บญัชี (สุทธิ)

บรษิทั เหลก็สยาม (2001) จํากดั ไทย 99.99 99.99 2,554,386 - 2,554,386 2,554,386 - 2,554,386

บรษิทั เหลก็ก่อสรา้งสยาม จํากดั ไทย 99.99 99.99 3,656,874 - 3,656,874 3,656,874 - 3,656,874
บรษิทั เอน็.ท.ีเอส. สตลีกรุ๊ป จํากดั (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 มนีาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 กลุ่มกจิการไดท้ําการประเมนิการดอ้ยค่าของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยและพบว่ามูลค่าที�คาดว่าจะไดร้บัคนืไม่ตํ�ากว่ามลูค่าตามบญัช ีดงันั �นจงึไม่มกีารตั �งค่าเผื�อการดอ้ยค่าเพิ�มขึ�น
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13 เงินลงทุนระยะยาวอื�น

ณ วนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจการไม่ได้บันทึกเงินลงทุนในบริษัท สยาม สตีล มิลล์ เซอร์วิสเซส จํากัด  

ซึ�งถอืหุน้โดยบรษิทั เหลก็ก่อสรา้งสยาม จํากดั ในอตัรารอ้ยละ 24 ของทุนตามวธิสี่วนไดเ้สยี เนื�องจากกลุ่มกจิการไม่มอีทิธพิลอย่างมี

สาระสาํคญัในการกําหนดนโยบายทางการเงนิและการดําเนินงาน และไม่มกีรรมการที�มอีํานาจลงนามผกูพนัในบรษิทั สยาม สตลี มลิล ์

เซอร์วิสเซส จํากัด กลุ่มกิจการได้บันทึกเงินลงทุนดังกล่าวด้วยราคาทุนเป็นเงินลงทุนระยะยาวอื�นเป็นจํานวนเงิน 1,241 บาท  

ในงบแสดงฐานะการเงนิรวม 

ณ วนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2563 มูลค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนระยะยาวอื�นมจํีานวน 146.16 ล้านบาท (พ.ศ. 2562 : 176.40 ล้านบาท) 

มูลค่ายุติธรรมของเงนิลงทุนระยะยาวอื�น ถูกประเมนิโดยใช้วธิีกระแสเงนิสดคดิลดซึ�งประเมนิโดยผูเ้ชี�ยวชาญอิสระ มูลค่ายุติธรรมนี�
ถูกจดัอยู่ในระดบัที� 3 ของลําดบัชั �นของมลูค่ายุตธิรรม 
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14 ที�ดิน อาคารและอปุกรณ์ - สุทธิ

งบการเงินรวม

ส่วนปรบัปรุง

ที�ดิน อาคารและ เครื�องจกัรและ อปุกรณ์สาํนักงาน งานระหว่าง

ที�ดิน สิ�งปลูกสร้าง อปุกรณ์ 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�อการลดลงของมลูค่าของสนิทรพัย์ - (1,124,556) (778,855) (7) - - (1,903,418)

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

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 

ราคาตามบญัชตีน้ปี - สุทธิ 798,694 549,465 1,860,537 60,395 219 22,175 3,291,485
ซื�อสนิทรพัย์ - 42,975 5,414 4,913 - 272,223 325,525

เพิ�มจากประมาณการหนี�สนิค่ารื�อถอน - 1,068 - - - - 1,068
โอนสนิทรพัย์ - 13,763 174,149 23,444 - (211,356) -
จําหน่ายสนิทรพัย ์ - ราคาทุน - - (28,437) (2,137) (380) - (30,954)

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

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

ณ วนัที� 31 มีนาคม 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�อการลดลงของมลูค่าของสนิทรพัย์ - (1,124,556) (778,855) (7) - - (1,903,418)

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

ที�ดิน อาคารและ เครื�องจกัรและ อปุกรณ์สาํนักงาน งานระหว่าง
ที�ดิน สิ�งปลูกสร้าง อปุกรณ์ และเครื�องตกแต่ง ยานพาหนะ ก่อสร้าง รวม

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท
ณ วนัที� 1 เมษายน 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�อการลดลงของมลูค่าของสนิทรพัย์ - (1,124,556) (778,855) (7) - - (1,903,418)
ราคาตามบญัช ี- สุทธิ 798,694 527,317 1,672,211 67,559 164 83,042 3,148,987

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2563
ราคาตามบญัชตีน้ปี - สุทธิ 798,694 527,317 1,672,211 67,559 164 83,042 3,148,987
ซื�อสนิทรพัย์ - - 4,362 2,963 - 186,054 193,379
โอนสนิทรพัย์ - 713 228,677 14,847 45 (244,282) -
จําหน่ายสนิทรพัย์ - ราคาทุน - (43) (24,872) (3,334) - - (28,249)

- ค่าเสื�อมราคาสะสม - 43 24,872 3,325 - - 28,240
ตดัจําหน่ายสนิทรพัย์ - ราคาทุน - - (14,735) (18) - - (14,753)

- ค่าเสื�อมราคาสะสม - - 14,735 18 - - 14,753
ค่าเสื�อมราคา - (72,579) (354,943) (22,821) (56) - (450,399)
ราคาตามบญัชปีลายปี - สุทธิ 798,694 455,451 1,550,307 62,539 153 24,814 2,891,958

ณ วนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2563
ราคาทุน 798,694 4,548,673 12,750,804 240,891 2,746 24,814 18,366,622
หกั ค่าเสื�อมราคาสะสม - (2,968,666) (10,421,642) (178,345) (2,593) - (13,571,246)

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

ราคาตามบญัช ี- สุทธิ 798,694 455,451 1,550,307 62,539 153 24,814 2,891,958
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รายการซื�อในตารางขา้งตน้ในระหว่างปี พ.ศ. 2562 ไดร้วมการไดม้าซึ�งสนิทรพัยต์ามสญัญาเช่าการเงนิที�กลุ่มกจิการเป็นผูเ้ช่าจํานวน 

43 ลา้นบาท 

เมื�อวันที� 14 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ได้เกิดเหตุ เพลิงไหม้บริเวณสถานีจ่ายไฟฟ้าย่อยของบริษัท เหล็กสยาม (2001) จํากัด  

จากเหตุการณ์ดงักล่าวทําให ้อาคาร เครื�องจกัร และอุปกรณ์ซึ�งตดัค่าเสื�อมราคาทั �งจํานวนแล้วไดร้บัความเสยีหายบางส่วน สําหรบัปี

สิ�นสุดวนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 บรษิัทย่อยได้รบัเงนิชดเชยความเสยีหายครบทั �งจํานวนแล้วจากบรษิัทประกัน 
เป็นจํานวนเงนิ 24 ลา้นบาท และ 25 ลา้นบาท ตามลําดบั ซึ�งบนัทกึอยู่ในรายไดอ้ื�นในงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวม (หมายเหตุ 26)

เมื�อวนัที� 6 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ไดเ้กดิเหตุระเบิดบรเิวณเตาหลอมเหลก็ของบรษิทั เหลก็ก่อสรา้งสยาม จํากดั จากเหตุการณ์ดงักล่าว
ทําให้อาคาร เครื�องจกัร และอุปกรณ์ซึ�งตัดค่าเสื�อมราคาเกือบทั �งจํานวนแล้วได้รับความเสียหายบางส่วน สําหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 

31 มนีาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 บรษิัทย่อยไดร้บัเงนิชดเชยความเสยีหายครบทั �งจํานวนแล้วจากบรษิัทประกนัภยัเป็นจํานวนเงนิ

68 ลา้นบาท และ 17 ลา้นบาท ตามลําดบั ซึ�งบนัทกึอยู่ในรายไดอ้ื�นในงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวม (หมายเหตุ 26) 

สนิทรพัย์ตามสญัญาเช่าการเงนิที�กลุ่มกิจการเป็นผู้เช่า ณ วนัที� 31 มีนาคม ซึ�งรวมแสดงในรายการข้างต้นประกอบด้วยอุปกรณ์
โรงงานมรีายละเอยีดดงันี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ราคาทุนของสนิทรพัยต์ามสญัญาเช่าการเงนิ 42,975 42,975 - -
หกั  ค่าเสื�อมราคาสะสม (4,250) (2,102) - -

ราคาตามบญัช ี- สุทธิ 38,725 40,873 - -
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส่วนปรบัปรุง อปุกรณ์สาํนักงาน งานระหว่าง

อาคาร และเครื�องตกแต่ง ก่อสร้าง รวม

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ณ วนัที� 1 เมษายน พ.ศ. 2561 

ราคาทุน - 80,011 234 80,245
หกั ค่าเสื�อมราคาสะสม - (47,306) - (47,306)

ราคาตามบญัช ี- สุทธิ - 32,705 234 32,939

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 

ราคาตามบญัชตีน้ปี - สุทธิ - 32,705 234 32,939
ซื�อสนิทรพัย์ - 409 9,365 9,774
เพิ�มจากประมาณการหนี�สนิค่ารื�อถอน 1,068 - - 1,068
โอนสนิทรพัย์ 3,665 5,934 (9,599) -
จําหน่ายสนิทรพัย ์- ราคาทุน - (1,626) - (1,626)

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

- ค่าเสื�อมราคาสะสม - 2,103 - 2,103
ค่าเสื�อมราคา (594) (9,657) - (10,251)

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

ณ วนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 

ราคาทุน 4,733 82,145 - 86,878
หกั   ค่าเสื�อมราคาสะสม (594) (53,246) - (53,840)

ราคาตามบญัช ี- สุทธิ 4,139 28,899 - 33,038
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส่วนปรบัปรุง อปุกรณ์สาํนักงาน งานระหว่าง

อาคาร และเครื�องตกแต่ง ก่อสร้าง รวม

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ณ วนัที� 1 เมษายน พ.ศ. 2562 

ราคาทุน 4,733 82,145 - 86,878
หกั ค่าเสื�อมราคาสะสม (594) (53,246) - (53,840)

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

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 

ราคาตามบญัชตีน้ปี - สุทธิ 4,139 28,899 - 33,038
ซื�อสนิทรพัย์ - 224 - 224
จําหน่ายสนิทรพัย ์ - ราคาทุน - (1,890) - (1,890)

- ค่าเสื�อมราคาสะสม - 1,881 - 1,881
ตดัจําหน่ายสนิทรพัย ์ - ราคาทุน - (18) - (18)

- ค่าเสื�อมราคาสะสม - 18 - 18
ค่าเสื�อมราคา (722) (9,584) - (10,306)

ราคาตามบญัชปีลายปี - สุทธิ 3,417 19,530 - 22,947

ณ วนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 

ราคาทุน 4,733 80,461 - 85,194
หกั ค่าเสื�อมราคาสะสม (1,316) (60,931) - (62,247)

ราคาตามบญัช ี- สุทธิ 3,417 19,530 - 22,947
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15 สินทรพัยไ์ม่ใช้งานเพื�อรอการขาย - สุทธิ

รายละเอยีดของสนิทรพัยไ์ม่ใชง้านเพื�อรอการขาย - สุทธิ มดีงัต่อไปนี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ณ วนัที� 31 มีนาคม

ราคาทุน 2,395,713 2,395,713 - -

หกั ค่าเสื�อมราคาสะสม (538,164) (538,164) - -

ค่าเผื�อการลดลงของมลูค่าของสนิทรพัย์ (1,397,549) (1,397,549) - -

ราคาตามบญัช ี- สุทธิ 460,000 460,000 - -

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

ของ บรษิทั เอน็.ท.ีเอส. ซึ�งเป็นบรษิทัย่อยของกจิการ เนื�องจากวตัถุดบิที�ใชใ้นการผลติในเตาถลุง MBF มรีาคาสงูกว่าเมื�อเปรยีบเทยีบ

กบัราคาเศษเหลก็ อกีทั �งราคายงัมคีวามผนัผวนสงู ทําใหเ้กดิผลเสยีต่อการบรหิารตน้ทุนของการผลติเหลก็แท่งผ่านเตาถลุง MBF

ณ วันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 ผู้บริหารของกลุ่มกิจการตัดสินใจขายเครื�องจักร อุปกรณ์ เตาถลุง MBF พร้อมอะไหล่และ 

วสัดุสิ�นเปลืองที�เกี�ยวข้อง โดยกลุ่มกิจการเริ�มดําเนินการตามแผนเพื�อหาผู้ซื�อ ดงันั �น กลุ่มกิจการจงึจดัประเภทเครื�องจกัร อุปกรณ์

โครงการเตาถลุง MBF พรอ้มอะไหล่และวสัดุสิ�นเปลอืงเป็นสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนที�ถอืไวเ้พื�อขาย

TSGH ซึ�งเป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิทั อยู่ระหว่างการดําเนินการหาพนัธมติรสําหรบัธุรกจิของกลุ่มกจิการ การขายเครื�องจกัร อุปกรณ์
และอะไหล่ของ MBF จงึถูกระงบัชั �วคราว ณ วนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2563 ผูบ้รหิารของกลุ่มกจิการยนืยนัว่ายงัคงยดึถอืในแผนการขาย

สนิทรพัย์เหล่านี� แต่ระยะเวลาที�คาดว่าการขายจะเสร็จสิ�นมีความเป็นไปได้ที�จะเกินกว่า 1 ปี ดงันั �นผู้บรหิารของกลุ่มกิจการจงึจดั
ประเภทสนิทรพัยเ์หล่านี�เป็นสนิทรพัยไ์ม่ใชง้านเพื�อรอการขาย - สุทธ ิในสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีน  

ผูบ้รหิารของกลุ่มกจิการไดจ้ดัประเภทสนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนที�ถอืไวเ้พื�อขาย ณ วนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2562 ใหม่เป็นสนิทรพัย์ไม่ใช้

งานเพื�อรอการขาย - สุทธิ เนื�องจากพจิารณาแล้วว่ามคีวามเหมาะสมกว่าและเพื�อใหเ้ปรยีบเทยีบไดก้บัการนําเสนอในงบการเงนิของปี

ปัจจุบนั 
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ตวัเลขเปรยีบเทียบในงบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการสําหรบัปีสิ�นสุดวนัที� �� มีนาคม พ.ศ. 2562 ได้มีการจดัประเภทใหม่

เพื�อใหเ้ปรยีบเทยีบไดก้บัการแสดงรายการที�เปลี�ยนแปลงไปในปีปัจจุบนั

งบการเงินรวม

การจดัประเภท ภายหลงัการจดั 

ตามที�รายงานเดิม รายการใหม่ ประเภทรายงานใหม่ 

พนับาท พนับาท พนับาท 

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 

สินทรพัยห์มุนเวียน

สนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนที�ถอืไวเ้พื�อขาย 460,000 (460,000) -

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน

สนิทรพัย์ไม่ใชง้านเพื�อรอการขาย - สุทธิ - - 460,000
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บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
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16 ค่าความนิยม - สุทธิ

งบการเงินรวม

พนับาท

ณ วนัที� 1 เมษายน พ.ศ. 2561 

ราคาทุน 5,607,769

หกั  ค่าตดัจําหน่ายสะสม (จนถงึวนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2551) (1,491,432)

ค่าเผื�อการดอ้ยค่า (660,323)

ราคาตามบญัช ี- สุทธิ 3,456,014

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 

ราคาตามบญัชตีน้ปี - สุทธิ 3,456,014

การดอ้ยค่า -

ราคาตามบญัชปีลายปี - สุทธิ 3,456,014

ณ วนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 

ราคาทุน 5,607,769

หกั  ค่าตดัจําหน่ายสะสม (จนถงึวนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2551) (1,491,432)

      ค่าเผื�อการดอ้ยค่า (660,323)

ราคาตามบญัช ี- สุทธิ 3,456,014

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 

ราคาตามบญัชตีน้ปี - สุทธิ 3,456,014
การดอ้ยค่า -

ราคาตามบญัชปีลายปี - สุทธิ 3,456,014

ณ วนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 

ราคาทุน 5,607,769
หกั  ค่าตดัจําหน่ายสะสม (จนถงึวนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2551) (1,491,432)

ค่าเผื�อการดอ้ยค่า (660,323)

ราคาตามบญัช ี- สุทธิ 3,456,014

ค่าความนิยมเกดิจากการซื�อบรษิัท เหลก็สยาม (2001) จํากดั บรษิัท เหล็กก่อสรา้งสยาม จํากดั และบรษิัท เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จํากดั 

(มหาชน) เมื�อวนัที� 29 พฤศจกิายน พ.ศ. 2545 โดยบรษิทั ทาทา สตลี (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)  

ตั �งแต่วนัที� 1 เมษายน พ.ศ. 2551 กลุ่มกจิการหยุดตดัจําหน่ายค่าความนิยม โดยเปลี�ยนเป็นการประเมนิการดอ้ยค่าของค่าความนิยมแทน  

ณ วนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 กลุ่มกจิการไดท้ําการประเมนิการดอ้ยค่าของค่าความนิยมและพบว่ามูลค่าที�คาดว่า

จะไดร้บัคนืไม่ตํ�ากว่ามลูค่าตามบญัช ีดงันั �นไม่มกีารดอ้ยค่าที�จําเป็นตอ้งรบัรูเ้พิ�มขึ�น

ค่าความนิยมไดถู้กปันส่วนใหแ้ก่หน่วยสนิทรพัยท์ี�ก่อใหเ้กดิเงนิสด (CGUs) ที�ถูกกําหนดตามส่วนงาน (บรษิทัย่อย) 
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บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
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การปันส่วนของค่าความนิยมใหแ้ก่หน่วยสนิทรพัยท์ี�ก่อใหเ้กดิเงนิสดสามารถแสดงไดด้งันี�

งบการเงินรวม 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

เหลก็สยาม (2001) เหลก็ก่อสร้างสยาม รวม เหลก็สยาม (2001) เหลก็ก่อสร้างสยาม รวม

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

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

ขอ้สมมตฐิานที�ใชใ้นการคาํนวณมลูค่าจากการใชแ้สดงไดด้งัต่อไปนี�

ค่าความนิยม ค่าความนิยม

จากการลงทุนใน จากการลงทุนใน

บริษทั เหลก็สยาม บริษทั เหลก็

(2001) จาํกดั ก่อสร้างสยาม จาํกดั

กําไรขั �นตน้1 รอ้ยละ 4.5 รอ้ยละ 8.3

อตัราการเตบิโต2 รอ้ยละ 1.0 รอ้ยละ 1.0

อตัราคดิลด3 รอ้ยละ 10.7 รอ้ยละ 10.7

1 กําไรขั �นตน้จากงบประมาณ 
2 อตัราการเตบิโตถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนักของกระแสเงนิสดสําหรบัรอบระยะเวลาที�ครอบคลุมโดยงบประมาณหรอืประมาณการทางการเงนิ

ล่าสุด 
3 อตัราคดิลดก่อนภาษทีี�ใชใ้นการประมาณการกระแสเงนิสด

ขอ้สมมตฐิานเหล่านี�ไดถู้กใชเ้พื�อการวเิคราะห์หน่วยสนิทรพัยท์ี�ก่อใหเ้กดิเงนิสด 

ฝ่ายบรหิารพจิารณากําไรขั �นต้นจากงบประมาณโดยอ้างองิจากผลประกอบการในอดตีที�ผ่านมาประกอบกบัการคาดการณ์การเติบโต

ของตลาด อตัราการเติบโตถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนักที�ใช้สอดคล้องกบัประมาณการที�รวมอยู่ในรายงานของอุตสาหกรรม ซึ�งอตัราคดิลด 

ตอ้งเป็นอตัราก่อนหกัภาษทีี�สะทอ้นถงึความเสี�ยงซึ�งเป็นลกัษณะเฉพาะที�เกี�ยวขอ้งกบัส่วนงานนั �น ๆ

ขอ้สมมตฐิานหลกัที�มผีลต่อความอ่อนไหวของประมาณการกระแสเงนิสด คอื อตัราการเตบิโตและอตัราคดิลด  

ในส่วนงานของบรษิัทเหล็กสยาม (2001) จํากดั มูลค่าที�คาดว่าจะได้รบัคนืคํานวณโดยอ้างอิงจากมูลค่าจากการใช้มจํีานวนมากกว่า

มูลค่าตามบญัชอียู่ 58.22 ล้านบาท หากมกีารลดอตัราการเติบโตลงร้อยละ 0.22 หรอืเพิ�มอตัราการคดิลดขึ�นรอ้ยละ 0.16 จะทําให้

มลูค่าที�คาดว่าจะไดร้บัคนืเท่ากบัราคาตามบญัชี
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บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
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17 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ

งบการเงินรวม

โปรแกรม

โปรแกรม

คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์ ระหว่างติดตั �ง รวม

พนับาท พนับาท พนับาท

ณ วนัที� 1 เมษายน พ.ศ. 2561 

ราคาทุน 254,087 1,232 255,319

หกั  ค่าตดัจําหน่ายสะสม (229,727) - (229,727)

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

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 

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

ซื�อสนิทรพัย์ 259 21,038 21,297

โอนสนิทรพัย์ 18,702 (18,702) -

ตดัจําหน่ายสนิทรพัย ์- ราคาทุน - (1,081) (1,081)

ค่าตดัจําหน่าย (15,018) - (15,018)

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

ณ วนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 

ราคาทุน 273,048 2,487 275,535

หกั  ค่าตดัจําหน่ายสะสม (244,745) - (244,745)

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

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 

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

ซื�อสนิทรพัย์ 42 5,801 5,843
โอนสนิทรพัย์ 6,364 (6,364) -

ตดัจําหน่ายสนิทรพัย ์- ราคาทุน (4,162) (1,924) (6,086)
- ค่าตดัจําหน่ายสะสม 4,161 - 4,161

ค่าตดัจําหน่าย (5,125) - (5,125)

ราคาตามบญัชปีลายปี - สุทธิ 29,583 - 29,583

ณ วนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 

ราคาทุน 275,292 - 275,292

หกั  ค่าตดัจําหน่ายสะสม (245,709) - (245,709)

ราคาตามบญัช ี- สุทธิ 29,583 - 29,583
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บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

โปรแกรม

โปรแกรม

คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์ ระหว่างติดตั �ง รวม

พนับาท พนับาท พนับาท

ณ วนัที� 1 เมษายน พ.ศ. 2561 

ราคาทุน 245,853 1,232 247,085

หกั  ค่าตดัจําหน่ายสะสม (222,872) - (222,872)

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

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 

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

ซื�อสนิทรพัย์ 259 7,984 8,243

โอนสนิทรพัย์ 6,211 (6,211) -

ตดัจําหน่ายสนิทรพัย ์- ราคาทุน - (1,081) (1,081)

ค่าตดัจําหน่าย (14,262) - (14,262)

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

ณ วนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 

ราคาทุน 252,323 1,924 254,247

หกั  ค่าตดัจําหน่ายสะสม (237,134) - (237,134)

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

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 

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

ซื�อสนิทรพัย์ 42 - 42
ตดัจําหน่ายสนิทรพัย ์- ราคาทุน (4,162) (1,924) (6,086)

- ค่าตดัจําหน่ายสะสม 4,161 - 4,161
ค่าตดัจําหน่าย (2,785) - (2,785)

ราคาตามบญัชปีลายปี - สุทธิ 12,445 - 12,445

ณ วนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 

ราคาทุน 248,203 - 248,203

หกั  ค่าตดัจําหน่ายสะสม (235,758) - (235,758)

ราคาตามบญัช ี- สุทธิ 12,445 - 12,445
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บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
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18 สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี - สุทธิ

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี- สุทธ ิณ วนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 ประกอบดว้ยรายละเอยีดดงันี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี 

   - สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชี

ที�จะใชป้ระโยชน์ภายใน 12 เดอืน 3,573 3,733 1,015 1,001

   - สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชี

ที�จะใชป้ระโยชน์เกนิกว่า 12 เดอืน 54,195 44,871 16,956 11,357

57,768 48,604 17,971 12,358

หนี�สินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี

- หนี�สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชี
ที�จะใชป้ระโยชน์ภายใน 12 เดอืน (4,104) (4,463) - -

- หนี�สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชี

ที�จะใชป้ระโยชน์เกนิกว่า 12 เดอืน (10,378) (22,237) - -

(14,482) (26,700) - -

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี- สุทธิ 43,286 21,904 17,971 12,358

รายการเคลื�อนไหวของภาษีเงนิไดร้อการตดับญัช ี- สุทธิ สําหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 ประกอบดว้ย

รายละเอยีดดงันี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ยอดคงเหลอื ณ วนัตน้ปี 21,904 36,975 12,358 12,525

เพิ�ม(ลด)ในกําไรหรอืขาดทุน 17,884 (15,847) 5,276 335

เพิ�ม(ลด)ในกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น 3,498 776 337 (502)

ยอดคงเหลอื ณ วนัปลายปี 43,286 21,904 17,971 12,358
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งบการเงินรวม

เพิ�ม(ลด)ใน เพิ�ม(ลด)ใน

1 เมษายน กาํไรหรือ กาํไรขาดทุน 31 มีนาคม

พ.ศ. 2562 ขาดทุน เบด็เสรจ็อื�น พ.ศ. 2563

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี 

ค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสญู 736 - - 736

ค่าเผื�อสนิคา้เสื�อมสภาพ 907 - - 907

ประมาณการหนี�สนิค่ารื�อถอน 187 (36) - 151

หนี�สนิตามสญัญาเช่าการเงนิ 8,374 (8,374) - -
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 38,400 14,216 3,358 55,974

48,604 5,806 3,358 57,768

หนี�สินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 

เงนิลงทุนเผื�อขาย (140) - 140 -

สนิทรพัยอ์นุพนัธท์างการเงนิ (59) (71) - (130)

สนิทรพัยภ์ายใตส้ญัญาเช่าการเงนิ (8,175) 8,175 - -

ส่วนต่างมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยท์ี�ไดม้าจาก 
   การรวมธุรกจิ (18,326) 3,974 - (14,352)

(26,700) 12,078 140 (14,482)

สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี - สุทธิ 21,904 17,884 3,498 43,286
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งบการเงินรวม

เพิ�ม(ลด)ใน เพิ�ม(ลด)ใน

1 เมษายน กาํไรหรือ กาํไรขาดทุน 31 มีนาคม

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

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี 

ค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสญู 736 - - 736

ค่าเผื�อสนิคา้เสื�อมสภาพ 907 - - 907

ประมาณการหนี�สนิค่ารื�อถอน - 187 - 187

หนี�สนิตามสญัญาเช่าการเงนิ - 8,374 - 8,374
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 36,405 1,679 316 38,400

38,048 10,240 316 48,604

หนี�สินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี

เงนิลงทุนเผื�อขาย (600) - 460 (140)

สนิทรพัยอ์นุพนัธท์างการเงนิ (473) 414 - (59)

สนิทรพัยภ์ายใตส้ญัญาเช่าการเงนิ - (8,175) - (8,175)

ส่วนต่างมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยท์ี�ไดม้าจาก 
   การรวมธุรกจิ - (18,326) - (18,326)

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

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

ณ วนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2563 สนิทรพัย์ภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชสีําหรบัรายการขาดทุนทางภาษีที�ยงัไม่ไดใ้ช้ยกไปจะรบัรู้ไม่เกิน
จํานวนที�เป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่าจะมกํีาไรทางภาษีในอนาคตเพยีงพอที�จะใชป้ระโยชน์ทางภาษีนั �น กลุ่มกจิการไม่ไดร้บัรูส้นิทรพัย์ภาษี

เงนิไดจํ้านวน 1,091 ล้านบาท (พ.ศ. 2562 : 1,040 ล้านบาท) ที�เกดิจากรายการขาดทุนจํานวน 5,457 ล้านบาท (พ.ศ. 2562 : 5,202 ล้านบาท) 

ที�สามารถยกไปเพื�อหกักลบกับกําไรทางภาษีในอนาคต โดยรายการขาดทุนดงักล่าว จะหมดอายุในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 ถึง  
เดอืนมนีาคม พ.ศ. 2568 
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

เพิ�ม(ลด)ใน เพิ�ม(ลด)ใน

1 เมษายน กาํไรหรือ กาํไรขาดทุน 31 มีนาคม

พ.ศ. 2562 ขาดทุน เบด็เสรจ็อื�น พ.ศ. 2563

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี 

ประมาณการหนี�สนิค่ารื�อถอน 187 (36) - 151

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 12,171 5,312 337 17,820

สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี - สุทธิ 12,358 5,276 337 17,971

งบการเงินเฉพาะกิจการ

เพิ�ม(ลด)ใน เพิ�ม(ลด)ใน

1 เมษายน กาํไรหรือ กาํไรขาดทุน 31 มีนาคม

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

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี 

ประมาณการหนี�สนิค่ารื�อถอน - 187 - 187
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 12,525 148 (502) 12,171

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

ณ วนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2563 สนิทรพัยภ์าษีเงนิไดร้อตดับญัชสีําหรบัรายการขาดทุนทางภาษีที�ยงัไม่ไดใ้ชย้กไปจะรบัรูไ้ม่เกนิจํานวน

ที�เป็นไปไดค่้อนข้างแน่ว่าจะมกํีาไรทางภาษีในอนาคตเพยีงพอที�จะใช้ประโยชน์ทางภาษีนั �น บรษิัทไม่ได้รบัรู้สนิทรพัย์ภาษีเงนิได้จํานวน  
17 ล้านบาท (พ.ศ. 2562 : 35 ล้านบาท) ที�เกิดจากรายการขาดทุนจํานวน 86 ล้านบาท (พ.ศ. 2562 : 176 ล้านบาท) ที�สามารถ 

ยกไปเพื�อหกักลบกบักําไรทางภาษใีนอนาคต โดยรายการขาดทุนดงักล่าว จะหมดอายุในเดอืนมนีาคม พ.ศ. 2564 

19 สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนอื�น

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลรอขอคนื 102,327 88,536 67,022 53,445

อื�น ๆ 10,243 11,090 4,185 4,161

112,570 99,626 71,207 57,606

DRAFT

Indrajayaa
Rectangle



บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 

54

20 เงินกู้ยืมระยะสั �นจากสถาบนัการเงิน

การเปลี�ยนแปลงของเงนิกู้ยมืระยะสั �นจากสถาบนัการเงนิสําหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 ประกอบดว้ย

รายละเอยีดดงันี� 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ยอดคงเหลอื ณ วนัต้นปี 1,720,436 1,774,341 - -

กูเ้พิ�มระหว่างปี 4,725,858 8,784,302 - 900,000

ชาํระคนืระหว่างปี (5,984,567) (8,838,207) - (900,000)

ยอดคงเหลอื ณ วนัปลายปี 461,727 1,720,436 - -

เงินกู้ยืมระยะสั �นจากสถาบนัการเงิน - บริษทัย่อย

ณ วนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2563 เงนิกูย้มืระยะสั �นจากสถาบนัการเงนิของบรษิทัย่อยจํานวนทั �งสิ�น 462 ลา้นบาท (พ.ศ. 2562 : 1,720 ล้านบาท) 

มีอัตราดอกเบี�ยร้อยละ 3.97 ต่อปี และร้อยละ BIBOR+2.1 ต่อปี (พ.ศ. 2562 : ร้อยละ 2.67 - 3.95 ต่อปี และ ร้อยละ BIBOR+2 - 
BIBOR+2.1 ต่อปี) และมกํีาหนดชําระคนื ระหว่างวนัที� 1 เมษายน พ.ศ. 2563 ถึงวนัที� 18 มถิุนายน พ.ศ. 2563 (พ.ศ. 2562 : ระหว่าง

วนัที� 1 เมษายน พ.ศ. 2562 ถงึวนัที� 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) 

21 เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื�น

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

เจา้หนี�การคา้ - กจิการอื�น 435,793 628,425 - -

- กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 

       (หมายเหตุขอ้ 31 ข)) 2,347 2,285 - -

เจา้หนี�อื�น - กจิการอื�น 17,046 69,820 4,199 10,484

- กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั

       (หมายเหตุขอ้ 31 ข)) 2,267 3,849 5,027 6,363

เงนิรบัล่วงหน้าจากลูกคา้ 14,968 24,022 - -

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย  410,713 381,161 59,178 46,003

883,134 1,109,562 68,404 62,850
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22 หนี�สินตามสญัญาเช่าการเงิน - สุทธิ

จํานวนเงนิขั �นตํ�าที�ตอ้งจ่ายซึ�งบนัทกึเป็นหนี�สนิภายใตส้ญัญาเช่าการเงนิ มดีงัต่อไปนี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ครบกําหนดภายใน 1 ปี 3,685 3,713 - -

ครบกําหนดเกนิ 1 ปีแต่ไม่เกนิ 5 ปี 14,484 14,586 - -

ครบกําหนดเกนิ 5 ปี 51,382 54,965 - -

หกั ค่าใชจ่้ายทางการเงนิในอนาคต 

    ของสญัญาเช่าการเงนิ (28,769) (31,395) - -

มลูค่าปัจจุบนัของหนี�สนิภายใตส้ญัญาเช่า 

   การเงนิ 40,782 41,869 - -

หนี�สนิตามสญัญาเช่าการเงนิ 
- ส่วนที�หมุนเวยีน 1,129 1,087 - -

- ส่วนที�ไม่หมุนเวยีน 39,653 40,782 - -

มลูค่าปัจจุบนัของหนี�สนิภายใตส้ญัญาเช่า 

   การเงนิ 40,782 41,869 - -

มลูค่าปัจจุบนัของหนี�สนิตามสญัญาเช่าการเงนิมรีายละเอยีดดงันี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ครบกําหนดภายใน 1 ปี 1,129 1,087 - -

ครบกําหนดเกนิ 1 ปีแต่ไม่เกนิ 5 ปี 5,024 4,814 - -

ครบกําหนดเกนิ 5 ปี 34,629 35,968 - -

40,782 41,869 - -
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23 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

งบแสดงฐานะการเงนิ: 

ผลประโยชน์เมื�อเกษยีณอายุ 314,198 197,174 78,833 51,339
ผลประโยชน์ระยะยาวอื�น 26,474 19,986 2,967 2,289

หนี�สนิในงบแสดงฐานะการเงนิ 340,672 217,160 81,800 53,628

(กําไร)ขาดทุนที�รวมอยู่ในกําไรจาก 

   การดําเนินงาน: 
ผลประโยชน์เมื�อเกษยีณอายุ 100,714 22,397 25,810 5,973

ผลประโยชน์ระยะยาวอื�น 8,703 2,776 974 215

109,417 25,173 26,784 6,188

การวดัมลูค่าใหม่ที�รบัรูใ้น 

(กําไร)ขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น 26,043 1,011 1,684 (2,512)

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงานเป็นโครงการเกษียณอายุ ตามอัตราเงนิเดือนเดอืนสุดท้ายซึ�งให้ผลประโยชน์แก่พนักงานในรูป 

การประกันระดบัเงนิเกษียณอายุที�จะได้รบั โดยผลประโยชน์ที�ให้จะขึ�นอยู่กับระยะเวลาการทํางานและเงนิเดือนในปีสุดท้ายของ

พนักงานก่อนที�จะเกษยีณอายุ

รายการเคลื�อนไหวของภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน - ผลประโยชน์เมื�อเกษียณอายุในระหว่างปีสิ�นสุดวนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2563 

และ พ.ศ. 2562 มดีงันี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ยอดคงเหลอื ณ วนัต้นปี 197,174 186,158 51,339 55,648
ตน้ทุนบรกิารในอดตีจากการเปลี�ยนแปลง 

   พระราชบญัญตัคุิม้ครองแรงงาน 68,332 - 16,371 -
ตน้ทุนบรกิารปัจจุบนั 28,744 18,913 8,552 6,440

ตน้ทุนดอกเบี�ย 3,638 5,326 887 1,375
กลบัรายการประมาณการภาระผูกพนั 

   ผลประโยชน์พนักงาน - (1,842) - (1,842)

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

การวดัมลูค่าใหม่

   (กําไร)ขาดทุนที�เกดิจากการเปลี�ยนแปลง

      ดา้นประชากรศาสตร์ (1,492) 1,145 (417) (1,517)

ขาดทุนที�เกดิจากการเปลี�ยนแปลง
      ขอ้สมมตทิางการเงนิ 45,763 1,980 7,270 225

   กําไรที�เกดิจากประสบการณ์ (18,228) (2,114) (5,169) (1,220)
จ่ายผลประโยชน์พนักงานระหว่างปี (9,733) (10,168) - (5,546)

ยอดคงเหลอื ณ วนัปลายปี 314,198 197,174 78,833 51,339
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เมื�อวนัที� 5 เมษายน พ.ศ. 2562 พระราชบญัญตัคุิ้มครองแรงงานฉบบัแก้ไขไดถู้กประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยจะมผีลบงัคบัใช้

เมื�อพน้กําหนด 30 วนั นับแต่วนัประกาศในราชกจิจานุเบกษา การเปลี�ยนแปลงที�สาํคญัไดแ้ก่ ค่าชดเชยสาํหรบัพนักงานที�เกษียณอายุ

และมอีายุงานมากกว่าหรอืเท่ากบั 20 ปี จะเปลี�ยนจากจํานวน 300 วนัของค่าจ้างอตัราสุดท้ายเป็น 400 วนัของค่าจ้างอตัราสุดท้าย 
การเปลี�ยนแปลงกฎหมายนี�มผีลทําให้ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงานเพิ�มขึ�นเป็นจํานวน 68 ล้านบาท และ 16 ล้านบาท สําหรบั 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ ตามลําดบั 

รายการเคลื�อนไหวของภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน - ผลประโยชน์ระยะยาวอื�นในระหว่างปีสิ�นสุดวนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2563 

และ พ.ศ. 2562 มดีงันี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ยอดคงเหลอื ณ วนัต้นปี 19,986 19,415 2,289 2,299

ตน้ทุนบรกิารปัจจุบนั 3,863 3,038 635 488

ตน้ทุนดอกเบี�ย 307 527 30 52

การวดัมลูค่าใหม่
   (กําไร)ขาดทุนที�เกดิจากการเปลี�ยนแปลง

      ดา้นประชากรศาสตร์ (19) 116 (53) (74)
   (กําไร)ขาดทุนที�เกดิจากการเปลี�ยนแปลง 

      ขอ้สมมตทิางการเงนิ 6,220 (337) 651 (65)

กําไรที�เกดิจากประสบการณ์ (1,668) (568) (289) (186)
จ่ายผลประโยชน์พนักงานระหว่างปี (2,215) (2,205) (296) (225)

ยอดคงเหลอื ณ วนัปลายปี 26,474 19,986 2,967 2,289

ขอ้สมมตฐิานหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัที�ใชเ้ป็นดงันี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ

อตัราคดิลด 1.23 ถงึ 1.63 2.72 ถงึ 3.02 1.63 2.72
อตัราการเพิ�มขึ�นของเงนิเดอืน 4.78 ถงึ 4.97 4.95 ถงึ 5.04 4.97 5.04

อตัราการหมุนเวยีนพนักงาน 0.00 ถงึ 19.00 0.00 ถงึ 18.00 0.00 ถงึ 19.00 0.00 ถงึ 18.00
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การวเิคราะหค์วามอ่อนไหวของขอ้สมมตหิลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั ณ วนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2563 และ 

พ.ศ. 2562 เป็นดงันี�

งบการเงินรวม

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

ในข้อสมมติ การเพิ�มของข้อสมมติ การลดลงของข้อสมมติ

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

ร้อยละ ร้อยละ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

อตัราคดิลด 1.00 1.00 (36,238) (21,962) 42,573 25,592

อตัราการเพิ�มขึ�นของเงนิเดอืน 1.00 1.00 38,990 23,510 (33,884) (20,539)
อตัราการหมุนเวยีนพนักงาน 1.00 1.00 (37,784) (23,257) 17,365 10,598

งบการเงินเฉพาะกิจการ

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

ในข้อสมมติ การเพิ�มของข้อสมมติ การลดลงของข้อสมมติ

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

ร้อยละ ร้อยละ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

อตัราคดิลด 1.00 1.00 (8,137) (5,169) 9,448 5,959
อตัราการเพิ�มขึ�นของเงนิเดอืน 1.00 1.00 8,912 5,671 (7,848) (5,018)
อตัราการหมุนเวยีนพนักงาน    1.00 1.00 (8,579) (5,524) 3,027 1,775

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวข้างต้นนี�อ้างอิงจากการเปลี�ยนแปลงข้อสมมติใดข้อสมมติหนึ�ง ขณะที�ให้ข้อสมมติอื�นคงที� ในทางปฏิบัติ
สถานการณ์ดงักล่าวยากที�จะเกิดขึ�น และการเปลี�ยนแปลงในข้อสมมติบางเรื�องอาจมคีวามสมัพนัธ์กนั ในการคํานวณการวเิคราะห์ความ

อ่อนไหวของภาระผกูพนัผลประโยชน์ที�กําหนดไวท้ี�มตี่อการเปลี�ยนแปลงในขอ้สมมตหิลกัไดใ้ชว้ธิเีดยีวกนักบั ผลประโยชน์เมื�อเกษยีณอายุ 

ณวนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน การคาํนวณหนี�สนิผลประโยชน์เมื�อเกษียณอายุที�รบัรูใ้นงบแสดงฐานะการเงนิ  

วธิกีารและประเภทของขอ้สมมตฐิานที�ใชใ้นการจดัทําการวเิคราะหค์วามอ่อนไหวไม่ไดเ้ปลี�ยนแปลงจากปีก่อน

ระยะเวลาถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนักของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน คอื 10.84 ถงึ 16.02 ปี (พ.ศ. 2562 : 9.99 ถงึ 14.15 ปี) 
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การวเิคราะหก์ารครบกําหนดของการจ่ายชาํระผลประโยชน์เมื�อเกษยีณอายุและผลประโยชน์ระยะยาวอื�นที�ไม่มกีารคดิลดมดีงันี�

งบการเงินรวม

น้อยกว่า 1 ปี ระหว่าง 1-2 ปี ระหว่าง 2-5 ปี เกินกว่า 5 ปี รวม

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ณ วนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 

ผลประโยชน์เมื�อเกษยีณอายุ 8,941 2,989 31,237 1,253,948 1,297,115
ผลประโยชน์ระยะยาวอื�น 2,558 2,358 10,713 76,945 92,574

รวม 11,499 5,347 41,950 1,330,893 1,389,689

ณ วนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 

ผลประโยชน์เมื�อเกษยีณอายุ 6,818 6,100 24,502 998,751 1,036,171

ผลประโยชน์ระยะยาวอื�น 2,238 2,348 8,014 68,849 81,449

รวม 9,056 8,448 32,516 1,067,600 1,117,620

งบการเงินเฉพาะกิจการ

น้อยกว่า 1 ปี ระหว่าง 1-2 ปี ระหว่าง 2-5 ปี เกินกว่า 5 ปี รวม

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ณ วนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 

ผลประโยชน์เมื�อเกษยีณอายุ 2,016 - 14,184 406,700 422,900

ผลประโยชน์ระยะยาวอื�น 406 327 1,522 16,054 18,309

รวม 2,422 327 15,706 422,754 441,209

ณ วนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 

ผลประโยชน์เมื�อเกษยีณอายุ - 1,547 11,894 317,309 330,750
ผลประโยชน์ระยะยาวอื�น 299 395 1,012 13,800 15,506

รวม 299 1,942 12,906 331,109 346,256
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24 ประมาณการหนี�สินค่ารื�อถอน

การเปลี�ยนแปลงของประมาณการหนี�สนิค่ารื�อถอน สําหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 ประกอบด้วยรายละเอยีด

ดงันี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ยอดคงเหลอื ณ วนัที� 1 เมษายน  1,068 - 1,068 -

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

ยอดคงเหลอื ณ วนัที� 31 มนีาคม 1,068 1,068 1,068 1,068

25 ทุนสาํรองตามกฎหมาย 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ณ วนัที� 1 เมษายน 369,092 365,871 369,092 365,871

จดัสรรระหว่างปี 3,483 3,221 3,483 3,221

ณ วนัที� 31 มนีาคม 372,575 369,092 372,575 369,092

ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 บรษิทัต้องสํารองตามกฎหมายอย่างน้อยรอ้ยละ 5 ของกําไรสุทธหิลงัจากหกัส่วน

ของขาดทุนสะสมยกมา (ถา้ม)ี จนกว่าสาํรองนี�จะมมีลูค่าไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน สาํรองนี�ไม่สามารถนําไปจดัสรรได้

26 รายได้อื�น

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กําไรจากอตัราแลกเปลี�ยน - สุทธิ 2,249 1,925 100 -
เงนิปันผลรบัจากเงนิลงทุนระยะยาวอื�น 14,400 - - -

รายไดด้อกเบี�ย 4,261 2,681 89,133 89,217

เงนิชดเชยความเสยีหายจากบรษิทัประกนัภยั 68,410 41,239 - -

ตดัจําหน่ายเจา้หนี�จากการปรบัโครงสรา้งหนี� - 6,067 - -

อื�น ๆ 19,490 30,011 643 711

108,810 81,923 89,876 89,928
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27 ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

การเปลี�ยนแปลงในสนิคา้สําเรจ็รปูและ
   งานระหว่างทํา 204,007 554,160 - -

ค่าวตัถุดบิและวสัดุสิ�นเปลอืงใชไ้ป 13,563,185 14,900,964 - -

ค่าวสัดุและของใชส้ิ�นเปลอืงใชไ้ป 855,552 1,275,002 - -
ค่าเชื�อเพลงิ 640,181 671,392 - -

ค่าเสื�อมราคา ค่าตดัจําหน่ายและค่าตดัจําหน่ายลูกกลิ�ง 492,086 518,531 13,091 24,513

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนักงาน 972,420 878,355 268,920 250,923

ค่าสาธารณูปโภค 1,907,360 2,093,748 975 1,034

ค่าซ่อมแซมและบํารุงรกัษา 609,917 646,363 152 738

ค่าจา้งแรงงานภายนอก 190,677 208,464 - -

ค่าขนส่งและค่าใชจ่้ายในการขาย 185,001 187,293 5,745 17,039

ค่าธรรมเนียมธนาคาร 62,406 53,160 8,215 8,973
ค่าเช่า 50,878 53,132 30,671 32,346
หนี�สงสยัจะสญู 8 35,336 - 250

28 ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้

ค่าใชจ่้าย(รายได)้ภาษเีงนิได ้สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 มนีาคม ประกอบดว้ย 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ภาษเีงนิไดง้วดปัจจุบนั:  

ภาษเีงนิไดง้วดปัจจุบนัสําหรบักําไรทางภาษี

   สาํหรบัปี 81,373 25,282 - -

รวมภาษีเงินได้งวดปัจจบุนั 81,373 25,282 - -

เพิ�มในสนิทรพัยภ์าษีเงนิได้

   รอการตดับญัช ี(หมายเหตุ 18)  (5,806) (10,240) (5,276) (335)

เพิ�ม(ลด)ในหนี�สนิภาษเีงนิได้

   รอการตดับญัช ี(หมายเหตุ 18)  (12,078) 26,087 - -

รวมภาษีเงินได้รอการตดับญัชี (17,884) 15,847 (5,276) (335)

รวมค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้ 63,489 41,129 (5,276) (335)
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ภาษีเงนิไดส้าํหรบักําไรก่อนหกัภาษีของกลุ่มกจิการมยีอดจํานวนเงนิที�แตกต่างจากการคาํนวณกําไรทางบญัชคีูณกบัภาษขีองประเทศ

ที�บรษิทัใหญ่ตั �งอยู่ โดยมรีายละเอยีดดงันี�:

งบการเงินรวม

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

พนับาท พนับาท

กําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษเีงนิได้ 110,589 (147,752)

ภาษีเงนิไดใ้นอตัรารอ้ยละ 20 (พ.ศ. 2562 : รอ้ยละ 20) 22,118 (29,550)

ผลกระทบ: 

- ผลแตกต่างชั �วคราวและขาดทุนทางภาษทีี�ยงัไม่ไดใ้ชท้ี�ไม่ไดบ้นัทกึเป็น 

         สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชแีละการตดัรายการระหว่างกนั 64,782 85,263

   - ค่าใชจ่้ายที�ไม่สามารถหกัภาษี 1,043 610
   - ค่าใชจ่้ายที�สามารถหกัภาษไีด ้2 เท่า (2,026) (2,596)

   - การใชป้ระโยชน์จากผลขาดทุนทางภาษสีะสมที�ไม่ไดบ้นัทกึเป็นสนิทรพัย์
         ภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชี (22,428) (12,598)

ภาษเีงนิได้ 63,489 41,129

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

พนับาท พนับาท

กําไรก่อนภาษเีงนิได้ 64,397 64,088

ภาษเีงนิไดใ้นอตัรารอ้ยละ 20 (พ.ศ. 2562 : รอ้ยละ 20) 12,879 12,818

ผลกระทบ: 

- ค่าใชจ่้ายที�ไม่สามารถหกัภาษี 426 659

- ค่าใชจ่้ายที�สามารถหกัภาษไีด ้2 เท่า (601) (1,214)
   - การใชป้ระโยชน์จากผลขาดทุนทางภาษสีะสมที�ไม่ไดบ้นัทกึเป็นสนิทรพัย์

         ภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชี (17,980) (12,598)

ภาษเีงนิได้ (5,276) (335)

อัตราภาษีที�แท้จริงถัวเฉลี�ยที�ใช้สําหรับกลุ่มกิจการและบริษัทคือ อัตราร้อยละ 20 ถึงร้อยละ (8) และร้อยละ (8) ตามลําดับ  

(พ.ศ. 2562 : รอ้ยละ 19 ถงึรอ้ยละ (1) และรอ้ยละ (1) ตามลําดบั) 
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ภาษเีงนิไดท้ี�ลด/(เพิ�ม)ที�เกี�ยวขอ้งกบัองค์ประกอบในกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�นมดีงันี�

งบการเงินรวม

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

ภาษี ภาษี

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

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

การวดัมลูค่าใหม่ของผลประโยชน์ 

   เมื�อเกษียณอายุ (26,043) 3,358 (22,685) (1,010) 316 (694)

การเปลี�ยนแปลงในมลูค่าของ 

   เงนิลงทุนเผื�อขาย (1,200) 140 (1,060) (2,300) 460 (1,840)

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น (27,243) 3,498 (23,745) (3,310) 776 (2,534)

ภาษเีงนิไดง้วดปัจจุบนั - -
ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชี
   (หมายเหตุขอ้ 18) 3,498 776

3,498 776

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

ภาษี ภาษี

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

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

การวดัมลูค่าใหม่ของผลประโยชน์ 

เมื�อเกษียณอายุ (1,684) 337 (1,347) 2,511 (502) 2,009

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น (1,684) 337 (1,347) 2,511 (502) 2,009

ภาษเีงนิไดง้วดปัจจุบนั - -
ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 

   (หมายเหตุขอ้ 18) 337 (502)

337 (502)
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29 กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น 

กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั �นพื�นฐานคํานวณโดยการหารกําไร(ขาดทุน)สําหรบัปีที�เป็นของผู้ถือหุ้นสามญัของบรษิัทใหญ่ด้วยจํานวนหุ้น
สามญัถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนักที�ออกในระหว่างปี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม 

กําไร(ขาดทุน)สุทธทิี�เป็นของผูถ้อืหุน้สามญั 

   ของบรษิทัใหญ่ (พนับาท) 47,878 (188,181) 69,673 64,424

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

กําไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขั �นพื�นฐาน (บาทต่อหุน้) 0.01 (0.02) 0.01 0.01

30 เครื�องมือทางการเงิน 

30.1 สินทรพัยแ์ละหนี�สินทางการเงินที�เป็นเงินตราต่างประเทศ 

ณ วนัที� 31 มนีาคม กลุ่มกจิการมสีนิทรพัยแ์ละหนี�สนิทางการเงนิที�เป็นเงนิตราต่างประเทศ ดงันี�

งบการเงินรวม

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

จาํนวนเงิน จาํนวนเงิน

สินทรพัย์ หนี�สิน อตัราแลกเปลี�ยน สินทรพัย์ หนี�สิน อตัราแลกเปลี�ยน

ทางการเงิน ทางการเงิน ถวัเฉลี�ย ทางการเงิน ทางการเงิน ถวัเฉลี�ย

สกลุเงิน พนับาท พนับาท ณ วนัที� 31 มีนาคม พนับาท พนับาท ณ วนัที� 31 มีนาคม

เหรยีญสหรฐัอเมรกิา 186,249 34,232 32.67 101,027 74,198 31.81

ยูโร - 16,313 35.96 - 12,701 35.72

ปอนดส์เตอรล์งิ - 60 40.28 - 732 41.61

ฟรงัก์สวสิ - - 33.98 - 392 31.95

โครนาสวเีดน - 57 3.25 - 73 3.42

เยน - 49 0.30 - 43 0.29

รูปีอนิเดยี - 2,267 0.43 - 2,342 0.46

เหรยีญสงิคโปร์ 5 - 22.94 5 - 23.47

หยวน - 188 4.60 - - -

งบการเงินฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

จาํนวนเงิน จาํนวนเงิน

สินทรพัย์ หนี�สิน อตัราแลกเปลี�ยน สินทรพัย์ หนี�สิน อตัราแลกเปลี�ยน

ทางการเงิน ทางการเงิน ถวัเฉลี�ย ทางการเงิน ทางการเงิน ถวัเฉลี�ย

สกลุเงิน พนับาท พนับาท ณ วนัที� 31 มีนาคม พนับาท พนับาท ณ วนัที� 31 มีนาคม

เหรยีญสหรฐัอเมรกิา 470 - 32.67 457 32 31.81

รูปีอนิเดยี - 2,267 0.43 - 2,300 0.46
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30.2 สญัญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 

ณ วนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการมสีญัญาซื�อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื�อซื�อสนิคา้เป็นเงนิตราต่างประเทศซึ�งครบ

กําหนดไม่เกนิ 3 เดอืน (พ.ศ. 2562 : 8 เดอืน) ดงันี�

งบการเงินรวม 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

จาํนวนเงินตรา มูลค่ายุติธรรม จาํนวนเงินตรา มูลค่ายุติธรรม

ต่างประเทศ เชิงบวก(เชิงลบ) ต่างประเทศ เชิงบวก(เชิงลบ)

ที�ระบุในสญัญา พนับาท ที�ระบุในสญัญา พนับาท

สญัญาซื�อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า 

   สกุลเงนิเหรยีญสหรฐัอเมรกิา  179,000 185 430,000 100

   สกุลเงนิยโูร 137,000 308 300,000 32

ณ วนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการมสีญัญาซื�อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื�อขายสนิค้าเป็นเงนิตราต่างประเทศซึ�ง

ครบกําหนดไม่เกนิ 2 เดอืน (พ.ศ. 2562 : ไม่ม)ี ดงันี�

งบการเงินรวม 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

จาํนวนเงินตรา มูลค่ายุติธรรม จาํนวนเงินตรา มูลค่ายุติธรรม

ต่างประเทศ เชิงบวก(เชิงลบ) ต่างประเทศ เชิงบวก(เชิงลบ)

ที�ระบุในสญัญา พนับาท ที�ระบุในสญัญา พนับาท

สญัญาซื�อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า 
   สกุลเงนิเหรยีญสหรฐัอเมรกิา  3,500,000 (2,163) - -

มลูค่ายุตธิรรมของสญัญาซื�อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้ากําหนดโดยใชอ้ตัราที�กําหนดโดยธนาคารคู่สญัญาของกลุ่มกจิการ
เสมอืนว่าไดย้กเลกิสญัญาเหล่านั �น ณ วนัที�ในงบแสดงฐานะการเงนิและอยู่ในขอ้มลูระดบั 2 ของลําดบัขั �นมลูค่ายุตธิรรม 

31 รายการกบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวข้องกนั

บุคคลและกจิการที�มคีวามสมัพนัธ์กบับรษิทั ไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อม โดยที�บุคคลหรอืกจิการนั �นมอีํานาจควบคุมบรษิทั ถูกควบคุม

โดยบรษิัท หรอือยู่ภายใต้การควบคุมเดยีวกนักบับรษิัท รวมถึงบรษิัทที�ดําเนินธุรกจิการลงทุน บรษิัทร่วม การร่วมคา้ และบุคคลหรอื

กจิการซึ�งมอีทิธพิลอย่างเป็นสาระสําคญัเหนือบรษิทั ผูบ้รหิารสําคญัรวมทั �งกรรมการของบรษิทั ตลอดจนสมาชกิในครอบครวัที�ใกลช้ดิ

กบับุคคลเหล่านั �น และกจิการที�ถูกควบคุมหรอืถูกควบคุมร่วมโดยบุคคลเหล่านั �น ถอืเป็นบุคคลหรอืกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนักบับรษิทั 

ในการพจิารณาความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลหรอืกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนัซึ�งอาจมขี ึ�นไดต้้องคํานึงถึงรายละเอยีดของความสมัพนัธ์มากกว่า
รปูแบบความสมัพนัธต์ามกฎหมาย 
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ความสมัพนัธ์ระหว่างบรษิทักบับุคคลหรอืกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 

บริษทั ประเภทธรุกิจ ลกัษณะความสมัพนัธ์

Tata Steel Limited ผลติเหลก็ บรษิทัใหญ่ในลําดบัสงูสุด
T S Global Holdings Pte. Ltd. การลงทุน ผูถ้อืหุน้ใหญ่
บรษิทั เหลก็สยาม (2001) จํากดั ผลติเหลก็ลวดและเหลก็รูปพรรณขนาดเลก็ ผูถ้อืหุน้และกรรมการร่วมกนั
บรษิทั เหลก็ก่อสรา้งสยาม จํากดั ผลติเหลก็เสน้ ผูถ้อืหุน้และกรรมการร่วมกนั
บรษิทั เอน็.ท.ีเอส. สตลีกรุ๊ป จํากดั (มหาชน) ผลติ รบัจา้งผลติ จําหน่าย และซื�อมาขายไป ผูถ้อืหุน้และกรรมการร่วมกนั

สนิคา้เหลก็เสน้ เหลก็ลวด และ
เหลก็รปูพรรณขนาดเลก็

บรษิทั สยามลวดเหลก็อุตสาหกรรม จํากดั ผลติลวดเหลก็ ผูถ้อืหุน้กลุ่มเดยีวกนั
NatSteel Trade International Pte. Ltd. ซื�อมาขายไป ผูถ้อืหุน้กลุ่มเดยีวกนั
NatSteel Recycling Pte. Ltd. ซื�อมาขายไป ผูถ้อืหุน้กลุ่มเดยีวกนั
Tata International Metals Asia Ltd. ซื�อมาขายไป ผูถ้อืหุน้กลุ่มเดยีวกนั
T S Asia (Hong Kong) Ltd. ซื�อมาขายไป ผูถ้อืหุน้กลุ่มเดยีวกนั
Tata Refractories Ltd. ผลติวสัดุทนไฟ ผูถ้อืหุน้กลุ่มเดยีวกนั
NatSteel Holdings Pte. Ltd. ผลติเหลก็ ผูถ้อืหุน้กลุ่มเดยีวกนั
Tata Steel UK Ltd. ผลติเหลก็ ผูถ้อืหุน้กลุ่มเดยีวกนั
Tata International Singapore Pte. Ltd. ซื�อมาขายไป ผูถ้อืหุน้กลุ่มเดยีวกนั
Tata Steel IJmuiden BV ผลติเหลก็ ผูถ้อืหุน้กลุ่มเดยีวกนั
บรษิทั ทาทา คอนซลัแทนซี� เซอร์วสิเซส

(ประเทศไทย) จํากดั บรกิารดา้นซอฟต์แวร์ ผูถ้อืหุน้กลุ่มเดยีวกนั
Tata Consultancy Services Ltd. บรกิารดา้นซอฟต์แวร์ ผูถ้อืหุน้กลุ่มเดยีวกนั
Tata Services Limited บรกิารดา้นการอบรม ผูถ้อืหุน้กลุ่มเดยีวกนั
Tata Sons Private Limited การลงทุนและใหบ้รกิารดา้นที�ปรกึษา ผูถ้อืหุน้กลุ่มเดยีวกนั
Tata Steel Resources Australia Pte. Ltd. บรกิารจดัซื�อจดัจา้ง ผูถ้อืหุน้กลุ่มเดยีวกนั
Tata NYK Shipping Pte. Ltd. ขนส่ง ผูถ้อืหุน้กลุ่มเดยีวกนั
Mjunction Services Limited คา้ขายและบรกิารจดัซื�อจดัจา้ง ผูถ้อืหุน้กลุ่มเดยีวกนั
T S Global Procurement Co. Pte. Ltd. ซื�อมาขายไป ผูถ้อืหุน้กลุ่มเดยีวกนั
Tata Steel International (UK) Ltd. ขนส่ง ผูถ้อืหุน้กลุ่มเดยีวกนั
Tata Steel Nederland Services B.V. ผลติเหลก็ ผูถ้อืหุน้กลุ่มเดยีวกนั
Tata South East Asia Limited ผลติเหลก็ ผูถ้อืหุน้กลุ่มเดยีวกนั
บรษิทั ท ีเอส เอน็ ไวร์ จํากดั ผลติลวดเหลก็เคลอืบสงักะสี ผูถ้อืหุน้กลุ่มเดยีวกนั
Tata International Limited ซื�อมาขายไป ผูถ้อืหุน้กลุ่มเดยีวกนั
Tata Steel Processing and Distribution Limited แปรรปูและจดัจําหน่ายเหลก็ ผูถ้อืหุน้กลุ่มเดยีวกนั
Tata Projects Limited งานโครงการโครงสรา้งพื�นฐาน ผูถ้อืหุน้กลุ่มเดยีวกนั
Tata South East Asia (Cambodia) Ltd. ซื�อมาขายไป ผูถ้อืหุน้กลุ่มเดยีวกนั
Natsteel (Xiamen) Ltd. ผลติเหลก็ ผูถ้อืหุน้กลุ่มเดยีวกนั
บรษิทั ทาทา เทคโนโลยสี ์(ประเทศไทย) จํากดั บรกิารดา้นไอที ผูถ้อืหุน้กลุ่มเดยีวกนั
Tata Technologies Pte. Ltd. บรกิารดา้นไอที ผูถ้อืหุน้กลุ่มเดยีวกนั
บรษิทั ทาทา มอเตอรส์ (ประเทศไทย) จํากดั ผลติและจําหน่ายยานยนต์ ผูถ้อืหุน้กลุ่มเดยีวกนั
บรษิทั ทาทา คอมมวินิเคชั �นส์ (ประเทศไทย) จํากดั บรกิารดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ และ 

โทรคมนาคม
ผูถ้อืหุน้กลุ่มเดยีวกนั 

Tata International West Asia DMCC ซื�อมาขายไป ผูถ้อืหุน้กลุ่มเดยีวกนั
Tata AIG General Insurance Co., Ltd. ประกนัภยั ผูถ้อืหุน้กลุ่มเดยีวกนั
Tata Power Co., Ltd. ผลติ ส่ง และแจกจ่ายไฟฟ้า ผูถ้อืหุน้กลุ่มเดยีวกนั
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รายการต่อไปนี�เป็นรายการกบับุคคลหรอืกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 

ก) รายการต่อไปนี�เป็นรายการค้ากับบุคคลหรอืกิจการที�เกี�ยวข้องกนัที�สําคญัสําหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 และ 

พ.ศ. 2562 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายได้ 

รายไดจ้ากการขาย 
Tata Steel Limited 762,299 1,370,187 - -

   บรษิทั สยามลวดเหลก็อุตสาหกรรม จํากดั 452,053 733,214 - -

NatSteel Holdings Pte. Ltd. 3,774 4,568 - -
   บรษิทั ท ีเอส เอน็ ไวร ์จํากดั 282,700 329,599 - -

Tata Projects Limited 179 14,059 - -

      รวม 1,501,005 2,451,627 - -

ดอกเบี�ยรบั

   บรษิทั เหลก็สยาม (2001) จํากดั - - - 4

   บรษิทั เอน็.ท.ีเอส. สตลีกรุ๊ป จํากดั 

      (มหาชน) - - 85,446 86,679

      รวม - - 85,446 86,683

รายไดค่้าบรกิารจดัการ 

   บรษิทั เหลก็สยาม (2001) จํากดั - - 87,580 85,241
   บรษิทั เหลก็ก่อสรา้งสยาม จํากดั - - 160,256 158,265

   บรษิทั เอน็.ท.ีเอส. สตลีกรุ๊ป จํากดั 

      (มหาชน) - - 157,900 184,704

      รวม - - 405,736 428,210

บรษิทัทําสญัญาบรกิารกบับรษิทัย่อย โดยเรยีกเกบ็ตามอตัราที�กําหนดในสญัญาซึ�งคาํนวณโดยวธิรีาคาทุนบวกกําไร 
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ค่าใช้จ่าย 

ซื�อ 
   บรษิทั สยามลวดเหลก็อุตสาหกรรม จํากดั - 4,970 - -

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

Tata International Metals Asia Ltd. 1,137,852 1,000,194 - -

Tata International Limited 18,518 13,976 - -

Tata International West Asia DMCC 21,680 5,264 - -

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

      รวม 1,178,050 1,251,305 - -

ซื�อสนิทรพัย์
   บรษิทั ทาทา เทคโนโลยสี ์(ประเทศไทย) จํากดั - 3,370 - 3,370

ดอกเบี�ยจ่าย 

   บรษิทั เหลก็สยาม (2001) จํากดั - - 4,315 2,627

   บรษิทั เหลก็ก่อสรา้งสยาม จํากดั - - 26,577 26,254

   บรษิทั เอน็.ท.ีเอส. สตลีกรุ๊ป จํากดั - - 464 -

      รวม - - 31,356 28,881

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ค่าใชจ่้ายอื�น
Tata Steel Limited 1,004 72 1,004 72

   บรษิทั สยามลวดเหลก็อุตสาหกรรม จํากดั - 266 - -
Tata Sons Private Limited 16 1,051 16 1,051

Mjunction Services Limited - 55 - 55

Tata South East Asia (Cambodia) Ltd. - 392 - 392

   บรษิทั ทาทา เทคโนโลยสี์ (ประเทศไทย) จํากดั 54 99 54 99

      รวม 1,074 1,935 1,074 1,669

ค่าตอบแทนผูบ้รหิารสาํคญั 

ผลประโยชน์ระยะสั �น 64,404 63,492 64,404 63,492

   ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 29,487 21,197 29,487 21,197

      รวม 93,891 84,689 93,891 84,689
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ข) ยอดคงเหลอื ณ วนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 ที�เกดิจากการขาย/ซื�อสนิคา้ การใหบ้รกิาร และอื�น ๆ มดีงันี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ลูกหนี�การค้ากิจการที�เกี�ยวข้องกนั 

บรษิทั เหลก็สยาม (2001) จํากดั - - 2,316 1,877

บรษิทั เหลก็ก่อสรา้งสยาม จํากดั - - 4,187 3,485

บรษิทั เอน็.ท.ีเอส. สตลีกรุ๊ป จํากดั (มหาชน) - - 4,173 4,066

Tata Steel Limited 171,989 - - -

บรษิทั สยามลวดเหลก็อุตสาหกรรม จํากดั 543 12,523 - -
บรษิทั ท ีเอส เอน็ ไวร ์จํากดั 53,664 45,862 - -

      รวม 226,196 58,385 10,676 9,428

ลูกหนี�อื�นกิจการที�เกี�ยวข้องกนั

Tata Steel Limited 23 23 23 23

บรษิทั เหลก็สยาม (2001) จํากดั - - 1,235 7
บรษิทั เหลก็ก่อสรา้งสยาม จํากดั - - 2,137 44

บรษิทั เอน็.ท.ีเอส. สตลีกรุ๊ป จํากดั 
   (มหาชน) - - 10,262 7,085

บรษิทั ทาทา คอมมวินิเคชั �นส ์

   (ประเทศไทย) จํากดั 21 21 21 21
บรษิทั สยามลวดเหลก็อุตสาหกรรม จํากดั - 199 - 199

บรษิทั ท ีเอส เอน็ ไวร ์จํากดั - 85 - 85

      รวม 44 328 13,678 7,464

เจ้าหนี�การค้ากิจการที�เกี�ยวข้องกนั

Tata Steel Limited 2,347 2,285 - -

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

เจ้าหนี�อื�นกิจการที�เกี�ยวข้องกนั

Tata Steel Limited 2,267 2,300 2,267 2,300

บรษิทั เหลก็สยาม (2001) จํากดั - - 270 398

บรษิทั เหลก็ก่อสรา้งสยาม จํากดั - - 2,470 2,035

บรษิทั เอน็.ท.ีเอส. สตลีกรุ๊ป จํากดั (มหาชน) - - 20 81

บรษิทั ทาทา เทคโนโลยสี ์(ประเทศไทย) จํากดั - 1,549 - 1,549

      รวม 2,267 3,849 5,027 6,363
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ค) เงนิใหกู้ย้มืระยะสั �นแก่บรษิทัย่อย 

การเปลี�ยนแปลงของเงนิให้กู้ยมืระยะสั �นแก่บรษิัทย่อยสําหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย

รายละเอยีดดงันี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ยอดคงเหลอื ณ วนัต้นปี - - 2,441,051 2,780,640

เงนิใหกู้ย้มืเพิ�มขึ�น(ลดลง)สุทธริะหว่างปี - - 651,033 (339,589)

ยอดคงเหลอื ณ วนัปลายปี - - 3,092,084 2,441,051

ณ วนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2563 เงนิใหกู้ย้มืระยะสั �นแก่บรษิทัย่อยจํานวนทั �งสิ�น 3,092 ลา้นบาท (พ.ศ. 2562 : 2,441 ล้านบาท) 

มอีัตราดอกเบี�ยร้อยละ 3.0 ต่อปี (พ.ศ. 2562 : ร้อยละ 3.0 ต่อปี) เงนิให้กู้ยมืระยะสั �นแก่บรษิัทย่อยเป็นเงินกู้ยืมที�ไม่มีหลักทรพัย์
คํ�าประกนัและไม่ระบุวนัครบกําหนด 

ง) เงนิกูย้มืระยะสั �นจากบรษิทัย่อย 

การเปลี�ยนแปลงของเงนิกู้ยมืระยะสั �นจากบรษิัทย่อยสําหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 ประกอบดว้ย
รายละเอยีดดงันี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ยอดคงเหลอื ณ วนัต้นปี - - 1,839,824 1,913,950

เงนิกูย้มืเพิ�มขึ�น(ลดลง)สุทธริะหว่างปี - - 278,531 (74,126)

ยอดคงเหลอื ณ วนัปลายปี - - 2,118,355 1,839,824

ณ วนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2563 เงนิกู้ยมืระยะสั �นจากบรษิทัย่อยจํานวนทั �งสิ�น 2,118 ล้านบาท (พ.ศ. 2562 : 1,840 ล้านบาท)  

มีอัตราดอกเบี�ยร้อยละ 1.50 ต่อปี (พ.ศ. 2562 : ร้อยละ 1.50 ต่อปี) เงินกู้ยืมระยะสั �นจากบริษัทย่อยเป็นเงินกู้ยืมที�ไม่มี

หลกัทรพัยค์ํ�าประกนัและไม่ระบุวนัครบกําหนด 
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32 หนี�สินที�อาจเกิดขึ�น 

ในระหว่างปีสิ�นสุดวนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2557 บรษิัท เหลก็ก่อสรา้งสยาม จํากดั ซึ�งเป็นบรษิัทย่อยได้รบัแจง้จากกรมสรรพากรเรื�อง

การประเมนิเงนิเพิ�มรวมเป็นเงนิ 16 ล้านบาท ซึ�งเกี�ยวเนื�องกบัการเสยีภาษีเงนิได้นิติบุคคลครึ�งปีของบรษิัทย่อยดงักล่าวสําหรบัปี

สิ�นสุดวนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2551 โดยบรษิัทย่อยประมาณการกําไรสุทธสิําหรบัปีดงักล่าวขาดไปเกนิกว่ารอ้ยละ 25 ของกําไรสุทธิ

ที�ทําได้จรงิ โดยบรษิัทย่อยเหน็ว่ามเีหตุอนัควรเกดิขึ�นในครึ�งปีหลงัที�ทําใหป้ระมาณการกําไรสุทธดิงักล่าวตํ�าไป บรษิทัย่อยได้ทําการ

ยื�นอุทธรณ์ไปยังกรมสรรพากร และเมื�อวนัที� 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561 คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์แจ้งปฏิเสธคําขออุทธรณ์ 

อย่างไรกต็าม บรษิทัย่อยไดดํ้าเนินการยื�นอุทธรณ์ต่อศาลภาษอีากรกลาง

เมื�อวนัที� 5 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ศาลภาษีอากรกลางมีคําวินิจฉัยที�เป็นคุณต่อบริษัทย่อย เมื�อวนัที� 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
กรมสรรพากรจึงได้ยื�นอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษ และบริษัทย่อยได้ดําเนินการยื�นแก้อุทธรณ์ดังกล่าวเมื�อวันที� 

10 มกราคม พ.ศ. 2563 

ณ วันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 เรื�องดังกล่าวยังไม่มีข้อยุติ และบริษัทย่อยคาดว่าจะไม่มีรายการเงินเพิ�มที�จะต้องจ่ายเพิ�มเติม  

จงึยงัไม่ไดบ้นัทกึประมาณการหนี�สนิดงักล่าวในงบการเงนิ 

33 ภาระผกูพนั 

33.1 หนังสือคํ�าประกนัธนาคาร 

หนังสอืคํ�าประกนัที�ออกโดยสถาบนัการเงนิแก่กรมสรรพากร การไฟฟ้าฝ่ายผลติ การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค การนิคมอุตสาหกรรม 

และ Bureau of Indian Standards ณ วนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 จํานวน 283 ล้านบาท และ 350 ล้านบาท 

ตามลําดบั ซึ�งเป็นไปตามการดําเนินธุรกจิปกติ

33.2 ภาระผกูพนัเพื�อใช้เป็นรายจ่ายฝ่ายทุน

รายจ่ายฝ่ายทุนเกี�ยวกบัภาระผูกพนั ณ วนัที�ในงบแสดงฐานะการเงนิแต่ไม่ไดร้บัรูใ้นงบการเงนิ มดีงันี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

อาคารและอุปกรณ์ 23,562 68,057 - -

โปรแกรมคอมพวิเตอร์ - 3,799 - -
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33.3 ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าดาํเนินงาน - กรณีที�กลุ่มกิจการเป็นผู้เช่า 

ยอดรวมของจํานวนเงนิขั �นตํ�าที�ตอ้งจ่ายในอนาคตตามสญัญาเช่าดําเนินงานที�ไม่สามารถยกเลกิได ้มดีงันี�

กลุ่มกจิการทําสญัญาเช่าดําเนินงานที�ไม่สามารถยกเลกิไดส้ําหรบัที�ดนิ อาคารสํานักงาน ยานพาหนะ และอุปกรณ์สํานักงาน 

โดยจํานวนเงนิขั �นตํ�าที�กลุ่มกจิการตอ้งจ่ายในอนาคตตามสญัญาเช่าที�ไม่สามารถยกเลกิไดม้ดีงันี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ภายใน 1 ปี 71,284 34,515 25,981 18,308

เกนิกว่า 1 ปีแต่ไม่เกนิ 5 ปี 176,333 37,574 30,161 23,747

เกนิกว่า 5 ปี 500,085 - - -

747,702 72,089 56,142 42,055

33.4 ภาระผกูพนัจากการทาํเลตเตอรอ์อฟเครดิต

เลตเตอรอ์อฟเครดติที�เปิดแลว้แต่ยงัไม่เขา้เงื�อนไขการเป็นหนี�สนิ ณ วนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 ดงันี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

พนั พนั พนั พนั

สกลุเงิน

ดอลลารส์หรฐั 1,266 680 - -

ยโูร 275 355 - -
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34 การวดัมูลค่ายุติธรรม

รายการสนิทรพัย์ทางการเงนิหรอืหนี�สนิทางการเงนิบางรายการของกลุ่มกจิการมกีารวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุตธิรรม ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลา

รายงาน โดยตารางต่อไปนี�แสดงถงึขอ้มลูเกี�ยวกบัการประเมนิมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยท์างการเงนิและหนี�สนิทางการเงนิดงักล่าว

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

มูลค่ายุติธรรมเชิงบวก 

(เชิงลบ) ณ วนัที�

มูลค่ายุติธรรมเชิงบวก

(เชิงลบ) ณ วนัที�

31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม ลาํดบัชั �น

สินทรพัยท์างการเงิน พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 มูลค่า เทคนิคการประเมินมูลค่า และข้อมูลที�ใช้

หนี�สินทางการเงิน พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท ยุติธรรม ในการวดัมูลค่ายุติธรรม

สนิทรพัยท์างการเงนิ 

1. สญัญาซื�อขายเงนิตราต่างประเทศ

ล่วงหน้า (แสดงรวมเป็นสนิทรพัย์

หมุนเวยีนอื�น) 

494 138 - - ระดบั 2 ประมาณการกระแสเงนิสดคดิลด  

โดยกระแสเงินสดในอนาคตประมาณจากอัตรา

แลกเปลี� ยนเงินตราต่ างประเทศล่ วงหน้ า 

(จากอัตราแลกเปลี�ยนเงินตราต่ างประเทศ

ล่วงหน้าที�สามารถสังเกตได้  ณ วันสิ�นรอบ

ระยะเวลารายงาน) และอัตราแลกเปลี�ยนล่วงหน้า

ตามสัญญา ซึ�งคิดลดด้วยอัตราที�สะท้อนถึง

ความเสี�ยงดา้นสนิเชื�อของคู่สญัญาต่าง ๆ 

2. เงนิลงทุนเผื�อขาย - 1,200 - - ระดบั 1 เป็ นราคาเสนอซื� อขาย (ไม่ ต้ องปรับป รุง) 

ในตลาดที�มีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพย์

หรือหนี�สินอย่างเดียวกันและกิจการสามารถ

เขา้ถงึตลาดนั �น ณ วนัที�วดัมลูค่า 

หนี�สนิทางการเงนิ

1. สญัญาซื�อขายเงนิตราต่างประเทศ

ล่วงหน้า (แสดงรวมเป็นหนี�สนิหมุนเวยีน

อื�น)

2,163 6 - - ระดบั 2 ประมาณการกระแสเงนิสดคดิลด  

โดยกระแสเงินสดในอนาคตประมาณจากอัตรา

แลกเปลี� ยนเงินตราต่ างประเทศล่ วงหน้ า 

(จากอัตราแลกเปลี�ยนเงินตราต่ างประเทศ

ล่วงหน้าที� สามารถสังเกตได้  ณ วันสิ�นรอบ

ระยะเวลารายงาน) และอัตราแลกเปลี�ยนล่วงหน้า

ตามสัญญา ซึ�งคิดลดด้วยอัตราที�สะท้อนถึง

ความเสี�ยงดา้นสนิเชื�อของคู่สญัญาต่าง ๆ 
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35 การส่งเสริมการลงทุน 

กลุ่มกจิการไดร้บัสทิธพิเิศษจากคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุนจํานวน 2 บตัร เลขที� 2084(8)/2550 และ 9018(2)/2557 และ โดยการ

อนุมตัขิองคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุนเมื�อวนัที� 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 และวนัที� 29 กนัยายน พ.ศ. 2557 ตามลําดบั สําหรบั

การลงทุนในการผลิตเหล็กลวด นํ�าเหล็ก เหล็กถลุง เหล็กขนาดกลาง และเหล็กรูปพรรณขนาดเล็ก ทั �งนี�ภายใต้เงื�อนไขที�กําหนด 
บางประการ สทิธปิระโยชน์ที�สาํคญั ประกอบดว้ย 

ก) ไดร้บัยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรบัเครื�องจกัรตามที�คณะกรรมการพจิารณาอนุมตัิ

ข) ได้รบัยกเว้นภาษีเงนิได้นิติบุคคลสําหรบักําไรสุทธิที�ได้จากการประกอบกิจการที�ได้รบัการส่งเสรมิโดยมกํีาหนดเวลาสามปี  

นับแต่วนัที�เริ�มมรีายไดจ้ากการประกอบกจิการนั �น 

รายไดจ้ากการขายในงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมจําแนกตามกจิกรรมที�ไดร้บัการส่งเสรมิการลงทุนและไม่ไดร้บัการส่งเสรมิการลงทุน

แสดงไดด้งันี�

งบการเงินรวม 

พ.ศ. 2563 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

ส่วนที�ได้รบัการ ส่วนที�ไม่ได้รบัการ

ส่งเสริมการลงทุน ส่งเสริมการลงทุน รวม

พนับาท พนับาท พนับาท

รายไดจ้ากการขายในประเทศ - 18,288,118 18,288,118

รายไดจ้ากการส่งออก - 1,836,613 1,836,613

รวมรายได้ - 20,124,731 20,124,731

งบการเงินรวม 

พ.ศ. 2562 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

ส่วนที�ได้รบัการ ส่วนที�ไม่ได้รบัการ

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
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