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1 ข้อมลูทัว่ไป 

 
บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นบริษทัมหาชนจํากดั ซึ่งตัง้ขึ้นในประเทศไทยและเป็นบริษัท 
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ตัง้แต่เดอืนพฤศจกิายน พ.ศ. 2545 โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อลงทุนในบรษิทัอื่นและ
ใหบ้รกิารดา้นบรหิาร และมทีีอ่ยูต่ามทีไ่ดจ้ดทะเบยีนดงัน้ี 
 
สาํนกังานตัง้อยูเ่ลขที ่555 อาคารรสาทาวเวอร ์2 ชัน้ 20 ถนนพหลโยธนิ แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรงุเทพมหานคร 10900 
 
เพื่อวตัถุประสงคใ์นการรายงานของขอ้มลูจงึรวมเรยีกบรษิทัและบรษิทัยอ่ยว่า “กลุ่มกจิการ” 
 
กลุ่มกจิการดําเนินธุรกจิหลกัเกี่ยวกบัการผลติ การรบัจ้างผลิต จําหน่ายและซื้อมาขายไป สนิค้าเหล็กเส้น เหล็กลวด และเหลก็รูปพรรณ
ขนาดเลก็  
 
ผู้ถือหุ้นใหญ่ของกลุ่มกิจการ คือ T S Global Holdings Pte. Ltd. (“TSGH”) ซึ่งจดัตัง้ในประเทศสิงคโปร์ และถือหุ้นในบริษทัร้อยละ 67.90 
โดยเป็นบรษิทัในเครอืของ Tata Steel Limited ซึง่เป็นบรษิทัจดทะเบยีนทีจ่ดัตัง้ขึน้ภายใต้กฎหมายของประเทศอนิเดยี 
 
กลุ่มกจิการไม่ไดบ้นัทกึเงนิลงทุนใน บรษิทั สยาม สตลี มลิล์ เซอรว์สิเซส จํากดั ซึ่งถอืหุน้โดยบรษิทั ทาทา สตลี การผลติ (ประเทศไทย) 
จํากดั (มหาชน) ในอตัราร้อยละ 24 ของทุน ตามวิธสี่วนได้เสยี เน่ืองจากกลุ่มกิจการไม่มีอิทธิพลอย่างมสีาระสําคญัในการกําหนด
นโยบายทางการเงนิและการดาํเนินงาน และไมม่กีรรมการทีม่อีํานาจลงนามผกูพนัในบรษิทั สยาม สตลี มลิล ์เซอรว์สิเซส จาํกดั 
 
งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัเมื่อวนัที ่20 เมษายน พ.ศ. 2565 
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2 เหตกุารณ์สาํคญัในระหว่างปีท่ีรายงาน 

 
การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรน่า 2019 
 
การแพร่ระบาดของโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรน่า 2019 (“COVID-19”) ตัง้แต่ต้นปี พ.ศ. 2563 ต่อเน่ืองมาถงึปี พ.ศ. 2564 ส่งผลใหเ้กดิการชะลอตวั
ของเศรษฐกจิโลก และมผีลกระทบต่อธรุกจิและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ทัว่โลก อย่างไรกต็าม ผลการดาํเนินงานของกลุ่มกจิการสําหรบัปีสิน้สุด
วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 ไม่ได้รบัผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 รวมทัง้ผู้บริหารของกลุ่มกิจการได้ประเมินผลกระทบต่อ 
การดําเนินงานในอนาคต สถานะทางการเงนิและสภาพคล่องของกลุ่มกจิการคาดว่าจะไม่ได้รบัผลกระทบอย่างมนีัยสําคญัจากการระบาดของ 
COVID-19 ทัง้น้ีภาพรวมของผลกระทบทัง้หมดของการระบาดใหญ่ของ COVID-19 จะขึ้นอยู่กบัการพฒันาในอนาคตของการควบคุมและ
ป้องกนัโรค เช่น ระยะเวลาและขอบเขตของการระบาดขัน้สูงสุด รวมถึงมาตรการป้องกนัโรคระบาดและการช่วยเหลือทางเศรษฐกิจต่าง ๆ  
ที่รฐับาลจะนํามาใช้ ผู้บริหารของกลุ่มกิจการได้วางแนวการดําเนินการป้องกนัล่วงหน้าเกี่ยวกบัการปฏิบตัิงานเพี่อรบัมอืกบัสถานการณ์
ดงักล่าว โดยจะตดิตามความคบืหน้าของสถานการณ์และประเมนิผลกระทบทางการเงนิทีอ่าจเกดิขึน้อยา่งต่อเน่ือง 
 

3 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงิน 
 
งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการไดจ้ดัทําขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิของไทยและขอ้กําหนดภายใต้พระราชบญัญตัิ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์    
 
งบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการได้จดัทําขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดมิในการวดัมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน 
ยกเว้นเรื่องที่อธบิายในนโยบายการบญัชีเรื่องสนิทรพัย์ทางการเงนิบางรายการ (รวมถึงตราสารอนุพนัธ์) ซึ่งจะกล่าวในหมายเหตุ 
ขอ้ 5.7 และนโยบายการบญัชเีรื่องหน้ีสนิทางการเงนิบางรายการ ซึง่จะกล่าวในหมายเหตุขอ้ 5.13  
 
การจดัทํางบการเงนิให้สอดคล้องกบัหลกัการบญัชีที่รบัรองทัว่ไปในประเทศไทยกําหนดให้ใช้ประมาณการทางบญัชีที่สําคญัและ  
การใช้ดุลยพนิิจของผูบ้รหิารตามกระบวนการในการนํานโยบายการบญัชขีองกลุ่มกจิการไปถอืปฏบิตั ิกลุ่มกจิการเปิดเผยเรื่องการใช้ดุลย
พนิิจของผูบ้รหิารหรอืรายการที่มคีวามซบัซ้อน และรายการเกี่ยวกบัขอ้สมมตฐิานและประมาณการทีม่นียัสาํคญัต่องบการเงนิรวมและ
งบการเงนิเฉพาะกจิการในหมายเหตุขอ้ 8 
 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการฉบบัภาษาองักฤษจดัทําขึ้นจากงบการเงินตามกฎหมายที่เป็นภาษาไทย ในกรณีที่มี
เน้ือความขดัแยง้กนัหรอืมกีารตคีวามในสองภาษาแตกต่างกนั ใหใ้ชง้บการเงนิตามกฎหมายฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
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4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุ 

 
4.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุท่ีนํามาถือปฏิบติัสําหรบัรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมใน

หรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2564 ท่ีเก่ียวข้องต่อกลุ่มกิจการ 
 

ก) การปรบัปรงุการอ้างอิงกรอบแนวคิดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เพิม่เตมิหลกัการใหม่และแนวปฏบิตัิ
ในเรื่องต่อไปน้ี 
- การวดัมลูคา่ ซึง่รวมถงึปจัจยัทีต่อ้งพจิารณาในการเลอืกเกณฑก์ารวดัมลูคา่ 
- การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูล รวมถึงการจดัประเภทรายการรายได้และค่าใช้จ่ายในกําไรขาดทุน

เบด็เสรจ็อื่น 
- เรื่องกิจการที่เสนอรายงานอาจเป็นกิจการเดียวหรือส่วนของกิจการหรือประกอบด้วยกิจการมากกว่า 1 แห่ง  

ซึง่ไมจ่าํเป็นตอ้งเป็นกจิการตามกฎหมาย และ 
- การตดัรายการสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิ 
 
กรอบแนวคดิได้ปรบัปรุงคํานิยามของสนิทรพัย์และหน้ีสนิ และเกณฑ์ในการรวมสนิทรพัย์และหน้ีสนิในงบการเงิน 
รวมทัง้ไดอ้ธบิายใหช้ดัเจนขึน้ถงึบทบาทของความสามารถของฝา่ยบรหิารในการดูแลรกัษาทรพัยากรเชงิเศรษฐกจิของ
กจิการ ความระมดัระวงั และความไมแ่น่นอนของการวดัมลูคา่ในการรายงานทางการเงนิ 
 

ข) การปรบัปรงุมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 3 เร่ือง การรวมธุรกิจ ได้ให้คํานิยามของ “ธุรกิจ” ใหม่  
ซึ่งกําหนดให้การได้มาซึ่งธุรกิจต้องรวมถึงข้อมูลปจัจยันําเข้าและกระบวนการที่สําคญัเป็นอย่างน้อยซึ่งเมื่อนํามา
รวมกนัมีส่วนอย่างมีนัยสําคญัทําให้เกิดความสามารถในการสร้างผลผลิต รวมทัง้ปรบัปรุงคํานิยามของ “ผลผลิต”  
โดยใหค้วามสนใจในตวัของสนิคา้และบรกิารทีใ่หก้บัลูกคา้ และตดัเรื่องการอา้งองิความสามารถในการลดตน้ทุนออกไป 

 
ค) การปรบัปรงุมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน ฉบบัท่ี 7 เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลเคร่ืองมือทางการเงิน ปรบัเปลี่ยนข้อกําหนดการบญัชีป้องกัน 
ความเสีย่งโดยเฉพาะ เพื่อบรรเทาผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้จากความไมแ่น่นอนทีเ่กดิจากการปฏริูปอตัราดอกเบี้ยอา้งองิ 
เช่น อตัราดอกเบี้ยอ้างองิที่กําหนดจากธุรกรรมการกู้ยมื ( Interbank offer rates - IBORs) นอกจากน้ี การปรบัปรุงได้
กําหนดให้กิจการให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสมัพนัธ์ของการป้องกนัความเสี่ยงที่ได้รบัผลกระทบโดยตรงจาก 
ความไมแ่น่นอนใด ๆ นัน้ 

 

ง) การปรบัปรุงมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 1 เร่ือง การนําเสนองบการเงิน และมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 8  
เร่ือง นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชีและข้อผิดพลาด ปรบัปรงุคํานิยามของ ”ความมี
สาระสําคญั” โดยใหเ้ป็นไปในแนวทางเดยีวกนักบัมาตรฐานการรายงานทางการเงนิและกรอบแนวคดิ และอธบิายถึง
การนําความมสีาระสาํคญัไปประยกุต์ไดช้ดัเจนขึน้ในมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่1 

 
จ) การปรบัปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 (TFRS 16) เรื่อง สญัญาเช่า เกี่ยวกบัการผ่อนปรน

ในทางปฏบิตักิรณีทีผู่เ้ช่าไดร้บัการลดค่าเช่าเน่ืองจากสถานการณ์ COVID-19 โดยผูเ้ช่าสามารถเลอืกทีจ่ะไมป่ระเมนิว่า
การลดค่าเช่าดงักล่าวเป็นการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสญัญาเช่า (Lease modification) สําหรบัการลดหรือการงดเว้น 
การจา่ยคา่เช่าถงึวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2565 

 
ทัง้น้ีมาตรฐานการรายงานทางการเงนิดงักล่าวขา้งตน้ไมม่ผีลกระทบอยา่งมสีาระสาํคญัต่อกลุ่มกจิการ 
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4.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุท่ีมีผลบงัคบัใช้สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีในหรือหลงั

วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2565 ท่ีเก่ียวข้องต่อกลุ่มกิจการ 
 
กลุ่มกจิการไมไ่ดนํ้ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีม่กีารปรบัปรงุใหม่ดงัต่อไปน้ีมาถอืปฏบิตัก่ิอนวนับงัคบัใช้ 
 
ก) การปฏิรปูอตัราดอกเบี้ยอ้างอิงระยะท่ี 2 (การปรบัปรงุระยะท่ี 2) มีการปรบัปรุงมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน ฉบบัท่ี 9 (TFRS 9) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7 (TFRS 7) มาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบบัท่ี 16 (TFRS 16) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 4 (TFRS 4) แนวปฏิบติัทางการบญัชี
เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลสําหรบัธุรกิจประกนัภยั กําหนดมาตรการผ่อนปรนสําหรบั
รายการทีอ่าจไดร้บัผลกระทบจากการปฏริูปอตัราดอกเบี้ยอา้งองิ รวมถงึผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงกระแสเงนิสด 
หรอืผลกระทบต่อความสมัพนัธข์องการป้องกนัความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึน้เมื่อมกีารเปลีย่นอตัราดอกเบีย้อา้งองิ 

 
มาตรการผอ่นปรนทีส่าํคญัของการปรบัปรงุระยะที ่2  ไดแ้ก่ 
• เมื่อมกีารเปลี่ยนแปลงเกณฑ์ในการกําหนดกระแสเงนิสดตามสญัญาของสินทรพัย์ทางการเงินหรอืหน้ีสนิทาง

การเงนิ (รวมถงึหน้ีสนิตามสญัญาเช่า) ซึ่งเป็นผลโดยตรงจากการปฏริูปอตัราดอกเบี้ยอ้างองิและ เกณฑใ์หม่ที่ใช้
ในการกําหนดกระแสเงนิสดตามสญัญาเทยีบเท่ากบัเกณฑเ์ดมิในเชงิเศรษฐกจิ กจิการจะไม่ต้องรบัรูผ้ลกําไรหรอื
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวในงบกําไรขาดทุน  ทัง้ น้ี กิจการที่เป็นผู้เช่าตาม TFRS 16 ที่มีการ
เปลีย่นแปลงเงื่อนไขของสญัญาเช่าเน่ืองจากการเปลีย่นเกณฑก์ารกําหนดคา่เช่าจ่ายในอนาคตเน่ืองจากการปฏริูป
อตัราดอกเบีย้อา้งองิ กใ็หถ้อืปฏบิตัติามวธิปีฏบิตัขิา้งตน้ดว้ย 

• ผอ่นปรนใหก้จิการยงัสามารถใชก้ารบญัชป้ีองกนัความเสีย่งสาํหรบัรายการส่วนใหญ่ต่อไปได ้กรณีที่ความสมัพนัธ์
ของการป้องกนัความเสีย่งไดร้บัผลกระทบจากการปฏริปูอตัราดอกเบี้ยอ้างองิ ทัง้น้ี กจิการยงัคงตอ้งรบัรูส้่วนของ
ความไมม่ปีระสทิธผิล 

 
TFRS 7 ไดกํ้าหนดใหเ้ปิดเผยขอ้มลูเพิม่เตมิเกี่ยวกบั 
• ลกัษณะและระดบัของความเสีย่งต่อกจิการจากการปฏริปูอตัราดอกเบีย้อา้งองิ 
• กจิการมกีารบรหิารจดัการความเสีย่งเหล่านัน้อยา่งไร 
• ความคืบหน้าของแผนในการเปลี่ยนไปใช้อตัราดอกเบี้ยอ้างอิงอื่น และวิธีการบริหารจดัการการเปลี่ยนแปลง

ดงักล่าวของกจิการในช่วงการเปลีย่นแปลง 
 
ผูบ้รหิารของกลุ่มกจิการอยู่ระหว่างการประเมนิผลกระทบของการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัปรบัปรุงดงักล่าวมาถือ
ปฎบิตั ิ
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5 นโยบายการบญัชี 

 
5.1 การบญัชีสาํหรบังบการเงินรวม 

 
ก) บรษิทัยอ่ย 

 
บรษิทัย่อยหมายถงึกิจการทัง้หมดที่กลุ่มกจิการมอีํานาจควบคุม กลุ่มกิจการมอีํานาจควบคุมเมื่อกลุ่มกิจการรบัหรอื  
มสีทิธใินผลตอบแทนผนัแปรจากการเกีย่วขอ้งกบัผูไ้ดร้บัการลงทุน และสามารถใช้อํานาจเหนือผูไ้ดร้บัการลงทุนเพื่อให้
ได้ผลตอบแทนผนัแปร กลุ่มกิจการรวมงบการเงนิของบรษิทัย่อยไว้ในงบการเงนิรวมตัง้แต่ วนัที่กลุ่มกิจการมอีํานาจ 
ในการควบคมุบรษิทัยอ่ยจนถงึวนัทีก่ลุ่มกจิการสญูเสยีอํานาจควบคมุในบรษิทัยอ่ยนัน้  
 
ในงบการเงนิเฉพาะกจิการ เงนิลงทุนในบรษิทัย่อยบนัทกึดว้ยวธิรีาคาทุน โดยต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวกบัการซื้อเงนิลงทุน
จะถูกรบัรูเ้ป็นสว่นหน่ึงของตน้ทุนเริม่แรกของเงนิลงทุน 
 

ข) รายการระหวา่งกนัในงบการเงนิรวม 
 
รายการ ยอดคงเหลือ และกําไรที่ยงัไม่เกิดขึ้นจริงระหว่างกนัในกลุ่มกิจการจะถูกตดัออก กําไรที่ยงัไม่เกิดขึ้นจริง 
ในรายการระหว่างกลุ่มกจิการกบับรษิทัร่วมและการรว่มคา้ ถา้ม ีจะถูกตดัออกตามสดัส่วนทีก่ลุ่มกจิการมสีว่นไดเ้สยีใน
บรษิทัร่วมและการร่วมคา้ ขาดทุนที่ยงัไม่เกิดขึ้นจรงิในรายการระหว่างกลุ่มกิจการจะถูกตดัออกเช่นเดยีวกนั ยกเว้น
รายการนัน้จะมหีลกัฐานว่าเกดิจากการดอ้ยคา่ของสนิทรพัยท์ีโ่อน 
 

5.2 การรวมธรุกิจ 
 
กลุ่มกิจการถือปฏิบตัิตามวธิซีื้อสําหรบัการรวมธุรกิจที่ไม่ใช่การรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดยีวกนั สิง่ตอบแทนที่โอนให้
สาํหรบัการซือ้ธรุกจิประกอบดว้ย 
 
- มลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรพัยท์ีโ่อนไป 
- หน้ีสนิทีก่่อขึน้เพื่อจา่ยชําระใหแ้ก่เจา้ของเดมิ 
- สว่นไดเ้สยีในสว่นของจา้ของทีอ่อกโดยกลุ่มกจิการ 
 
สนิทรพัยท์ีร่ะบุไดท้ีไ่ดม้า หน้ีสนิ และหน้ีสนิทีอ่าจเกดิขึน้จากการรวมธุรกจิจะถูกวดัมลูคา่เริม่แรกดว้ยมลูคา่ยตุธิรรม ณ วนัทีซ่ื้อ 
 
ในการรวมธุรกิจแต่ละครัง้ กลุ่มกิจการมีทางเลือกที่จะวดัมูลค่าของส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุมในผู้ถูกซื้อด้วยมูลค่า
ยตุธิรรมหรอืดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรพัยส์ทุธขิองผูถู้กซือ้ 
 
ผลรวมของมูลค่าสิง่ตอบแทนที่โอนใหแ้ละมูลค่าของส่วนไดเ้สยีที่ไม่มอีํานาจควบคุมในผูถู้กซื้อและมูลค่ายุตธิรรม ของส่วนไดเ้สยี
ในผู้ได้รบัการลงทุนซึ่งถืออยู่ก่อนการรวมธุรกิจ (ในกรณีที่เป็นการรวมธุรกิจจากการทยอยซื้อ) ในจํานวนที่เกินกว่ามูลค่า
ยตุธิรรมของสนิทรพัยส์ุทธทิีร่ะบุไดท้ีไ่ดม้าต้องรบัรูเ้ป็นคา่ความนิยม แต่หากน้อยกว่ามูลค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยส์ทุธทิี่ระบุได้
ทีไ่ดม้า จะรบัรูส้ว่นต่างโดยตรงไปยงักําไรหรอืขาดทุน 
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ตน้ทุนทางตรงทีเ่กีย่วกบัการซื้อธรุกจิ 
 

ตน้ทุนทีเ่กีย่วกบัการซือ้ธรุกจิจะถูกรบัรูเ้ป็นคา่ใชจ้า่ยในกําไรหรอืขาดทุนในงบการเงนิรวม 
 

การรวมธรุกจิทีด่ าเนินการส าเรจ็จากการทยอยซื้อ 
 

หากการรวมธุรกจิดาํเนินการสําเรจ็จากการทยอยซื้อ มลูค่าส่วนไดเ้สยีที่ผูซ้ื้อถอือยู่ในผูไ้ดร้บัการลงทุนก่อนหน้าการรวมธุรกจิ
จะถูกวดัมลูคา่ใหมด่ว้ยมลูคา่ยตุธิรรม ณ วนัทีซ่ือ้ กําไรหรอืขาดทุนทีเ่กดิขึน้จากการวดัมลูคา่ใหมจ่ะรบัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุน 
 

การเปลีย่นแปลงในมลูคา่ยตุธิรรมของสิง่ตอบแทนทีค่าดวา่จะตอ้งจา่ยและ/หรอืไดร้บั 
 

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุตธิรรมของสิง่ตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายและ/หรอืไดร้บัที่รบัรูไ้วเ้ป็นสนิทรพัยห์รอืหน้ีสนิ  จะรบัรู้
ในกําไรหรอืขาดทุน สิง่ตอบแทนทีค่าดวา่จะตอ้งจา่ยซึง่จดัประเภทเป็นสว่นของเจา้ของจะไมม่กีารวดัมลูคา่ใหม่ 
 

การรวมธรุกจิภายใตก้ารควบคมุเดยีวกนั 
 

กลุ่มกจิการรบัรูร้ายการการรวมธุรกจิภายใต้การควบคุมเดยีวกนั โดยรบัรูส้นิทรพัย์และหน้ีสนิของกจิการที่ถูกนํามารวมดว้ย
มูลค่าตามบญัชีของกิจการที่ถูกนํามารวมตามมูลค่าที่แสดงอยู่ในงบการเงินรวมของบริษทัใหญ่ในลําดบัสูงสุดที่ต้องจดัทํา  
งบการเงนิรวม โดยกลุ่มกิจการต้องปรบัปรุงรายการเสมอืนว่าการรวมธุรกจิได้เกิดขึน้ตัง้แต่วนัต้นงวดในงบการเงนิงวดก่อน 
ที่นํามาแสดงเปรยีบเทยีบหรอืตัง้แต่วนัที่กิจการดงักล่าวอยู่ภายใต้การควบคุมเดยีวกนักบักลุ่มกจิการ (หากเกิดขึ้นหลงัจาก  
วนัตน้งวดของงบการเงนิเปรยีบเทยีบ) 
 

ต้นทุนการรวมธุรกจิภายใต้การควบคุมเดยีวกนัเป็นผลรวมของมูลค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยท์ี่ใหไ้ป  หน้ีสนิที่เกดิขึน้หรอืรบัมา 
และตราสารทุนทีอ่อกโดยผูซ้ือ้ ณ วนัทีม่กีารแลกเปลีย่นเพื่อใหไ้ดม้าซึง่การควบคมุ 
 

ส่วนต่างระหว่างต้นทุนของการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดยีวกนักบัส่วนได้เสียของผู้ซื้อในมูลค่าตามบญัชีของกิจการ  
ที่ถูกนํามารวมแสดงเป็นรายการ “ส่วนเกนิทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดยีวกนั” ในส่วนของเจ้าของ โดยกลุ่มกิจการ 
จะตดัรายการน้ีออกเมื่อขายเงนิลงทุนออกไปโดยโอนไปยงักําไรสะสม 
 

5.3 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 
 

ก) สกุลเงนิทีใ่ชใ้นการดาํเนินงานและสกุลเงนิทีใ่ชนํ้าเสนองบการเงนิ 
 

งบการเงนิแสดงในสกุลเงนิบาท ซึ่งเป็นสกุลเงนิที่ใช้ในการดําเนินงานของกจิการและเป็นสกุลเงนิที่ใชนํ้าเสนองบการเงนิ
ของกลุ่มกจิการและบรษิทั 
 

ข) รายการและยอดคงเหลอื 
 

รายการที่เป็นสกุลเงนิตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงนิที่ใช้ในการดําเนินงานโดยใช้อตัราแลกเปลี่ยน ณ วนัที่เกิด
รายการ หรอืวนัทีต่รีาคาหากรายการนัน้ถูกวดัมลูคา่ใหม่ 
 

รายการกําไรและรายการขาดทุนที่เกิดจากการรบัหรอืจ่ายชําระที่เป็นเงนิตราต่างประเทศ และที่เกิดจากการแปลงค่า
สนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิทางการเงนิไดบ้นัทกึไวใ้นกําไรหรอืขาดทุน 
 

เมื่อมกีารรบัรู้รายการกําไรหรอืขาดทุนของรายการที่ไม่เป็นตวัเงนิไว้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อื่น องค์ประกอบของ
อตัราแลกเปลี่ยนทัง้หมดของกําไรหรอืขาดทุนนัน้จะรบัรู้ไวใ้นกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อื่นด้วย ในทางตรงข้ามการรบัรู้
กําไรหรอืขาดทุนของรายการที่ไมเ่ป็นตวัเงนิไวใ้นกําไรหรอืขาดทุน องคป์ระกอบของอตัราแลกเปลี่ยนทัง้หมดของกําไร
หรอืขาดทุนนัน้จะรบัรูไ้วใ้นกําไรหรอืขาดทุนดว้ย  
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5.4 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 

ในงบกระแสเงนิสด เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมถึงเงินสดในมอื เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม  
เงนิลงทุนระยะสัน้อื่นทีม่สีภาพคล่องสงูซึง่มอีายไุมเ่กนิสามเดอืนนบัจากวนัทีไ่ดม้าและเงนิเบกิเกนิบญัชี 
 

เงนิเบกิเกนิบญัชจีะแสดงไวใ้นส่วนของของหน้ีสนิหมุนเวยีนในงบแสดงฐานะการเงนิ 
 

5.5 ลกูหน้ีการค้า 
 

ลูกหน้ีการคา้แสดงถึงจํานวนเงนิที่ลูกคา้จะต้องชําระซึ่งเกิดจากการขายสนิคา้และการให้บรกิารตามปกติของธุรกจิ ซึ่งลูกหน้ี
โดยสว่นใหญ่จะมรีะยะเวลาสนิเชื่อ 10 วนั ถงึ 90 วนั ดงันัน้ลูกหน้ีการคา้จงึแสดงอยูใ่นรายการหมนุเวยีน  
 

กลุ่มกจิการรบัรูลู้กหน้ีการคา้เมื่อเริม่แรกดว้ยจํานวนเงนิของสิง่ตอบแทนทีป่ราศจากเงื่อนไขในการไดร้บัชําระ ยกเวน้ในกรณีที่เป็น
รายการที่มอีงคป์ระกอบดา้นการจดัหาเงนิที่มนีัยสําคญั กลุ่มกจิการจะรบัรูลู้กหน้ีดว้ยมูลค่าปจัจุบนัของสิง่ตอบแทน และจะวดัมูลค่า
ในภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจําหน่ายเน่ืองจากกลุ่มกจิการตัง้ใจที่จะรบัชําระกระแสเงนิสดตามสญัญา  
 

ทัง้น้ี การพจิารณาการดอ้ยคา่ของลูกหน้ีการคา้ไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุ 5.7 ฉ) 
 

5.6 สินค้าคงเหลือ 
 

สนิคา้คงเหลอืแสดงดว้ยราคาทุนหรอืมลูคา่สทุธทิีจ่ะไดร้บัแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากวา่ 
 

ราคาทุนของสินค้าคงเหลือประเภทสินค้าสําเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิต คํานวณโดยวิธีถวัเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก  และสินค้า
คงเหลอืประเภทสนิคา้สําเรจ็รูปซื้อมาเพื่อขาย วตัถุดบิ อะไหล่ วสัดุของใช้สิน้เปลอืงและอื่นๆ คํานวณโดยวธิถีวัเฉลี่ยเคลื่อนที่  
ต้นทุนของวตัถุดิบประกอบด้วยราคาซื้อและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการซื้อ  หกัด้วยส่วนลดที่เกี่ยวข้องทัง้หมด  
ตน้ทุนของสนิคา้สําเรจ็รูปและงานระหว่างทําประกอบดว้ยคา่วตัถุดบิ ค่าแรงทางตรง คา่ใช้จา่ยอื่นทางตรง ค่าโสหุย้ในการผลติ 
และคา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงเพื่อใหส้นิคา้นัน้อยูใ่นสภาพและสถานทีป่จัจบุนั 
 

5.7 สินทรพัยท์างการเงิน 
 

ก) การจดัประเภท 
 

กลุ่มกจิการจดัประเภทสนิทรพัยท์างการเงนิประเภทตราสารหน้ีตามลกัษณะการวดัมูลค่า โดยพจิารณาจาก ก) โมเดลธุรกิจ
ในการบรหิารสนิทรพัย์ดงักล่าว และ ข) ลกัษณะกระแสเงนิสดตามสญัญาว่าเข้าเงื่อนไขของการเป็นเงนิต้นและดอกเบี้ย 
(SPPI) หรอืไม ่ดงัน้ี 

 

 รายการทีว่ดัมลูคา่ภายหลงัดว้ยมลูคา่ยตุธิรรม (ผา่นกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นหรอืผา่นกําไรหรอืขาดทุน) และ 
 รายการทีว่ดัมลูคา่ดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย 

 

กลุ่มกจิการจะสามารถจดัประเภทเงนิลงทุนในตราสารหน้ีใหม่กต็่อเมื่อมกีารเปลี่ยนแปลงในโมเดลธุรกจิในการบรหิาร
สนิทรพัยเ์ท่านัน้ 

 

สําหรบัเงินลงทุนในตราสารทุน กลุ่มกิจการสามารถเลือก (ซึ่งไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้) ที่จะวดัมูลค่าเงินลงทุน  
ในตราสารทุน ณ วนัที่รบัรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุน (FVPL) หรือด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไร
ขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น (FVOCI) ยกเวน้เงนิลงทุนในตราสารทุนทีถ่อืไวเ้พื่อคา้จะวดัมลูคา่ดว้ย FVPL เท่านัน้  
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ข) การรบัรูร้ายการและการตดัรายการ 

 
ในการซื้อหรอืได้มาหรอืขายสนิทรพัย์ทางการเงนิโดยปกติ กลุ่มกิจการจะรบัรูร้ายการ ณ วนัที่ทํารายการค้า ซึ่งเป็น
วนัที่กลุ่มกิจการเข้าทํารายการซื้อหรอืขายสนิทรพัย์นัน้ โดยกลุ่มกิจการจะตดัรายการสนิทรพัย์ทางการเงนิออกเมื่อ
สิทธิในการได้รบักระแสเงินสดจากสินทรพัย์นัน้สิ้นสุดลงหรือได้ถูกโอนไปและกลุ่มกิจการได้โอนความเสี่ยงและ
ผลประโยชน์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเป็นเจา้ของสนิทรพัยอ์อกไป 
 

ค) การวดัมลูคา่ 
 
ในการรบัรู้รายการเมื่อเริม่แรก กลุ่มกิจการวดัมูลค่าของสินทรพัย์ทางการเงนิด้วยมูลค่ายุติธรรมบวกต้นทุนการทํา
รายการซึ่งเกี่ยวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้าซึ่งสนิทรพัยน์ัน้ สําหรบัสนิทรพัยท์างการเงนิที่วดัมูลค่าดว้ย FVPL กลุ่มกจิการ
จะรบัรูต้น้ทุนการทํารายการทีเ่กีย่วขอ้งเป็นคา่ใช้จา่ยในกําไรหรอืขาดทุน 
 
กลุ่มกิจการจะพิจารณาสินทรพัย์ทางการเงินซึ่งมีอนุพนัธ์แฝงในภาพรวมว่าลักษณะกระแสเงินสดตามสญัญาว่า  
เขา้เงื่อนไขของการเป็นเงนิตน้และดอกเบีย้ (SPPI) หรอืไม ่
 

ง) ตราสารหน้ี 
 
การวดัมูลค่าในภายหลงัของตราสารหน้ีขึ้นอยู่กบัโมเดลธุรกจิของกลุ่มกิจการในการจดัการสนิทรพัยท์างการเงนิ  และ
ลกัษณะของกระแสเงนิสดตามสญัญาของสนิทรพัยท์างการเงนิ การวดัมูลค่าสนิทรพัยท์างการเงนิประเภทตราสารหน้ี
สามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภทดงัน้ี 
 
 ราคาทุนตดัจําหน่าย - สนิทรพัยท์างการเงนิที่กลุ่มกจิการถอืไว้เพื่อรบัชําระกระแสเงนิสดตามสญัญาซึ่งประกอบดว้ย

เงนิต้นและดอกเบีย้เท่านัน้ จะวดัมลูคา่ดว้ยราคาทุนตดัจําหน่าย และรบัรูร้ายไดด้อกเบี้ยจากสนิทรพัยท์างการเงนิ
ดงักล่าวตามวธิอีตัราดอกเบี้ยที่แท้จรงิและแสดงในรายการรายไดอ้ื่น กําไรหรอืขาดทุนที่เกดิขึน้จากการตดัรายการ
จะรบัรู้โดยตรงในกําไรหรือขาดทุน และแสดงรายการในกําไร(ขาดทุน)อื่น พร้อมกบักําไร(ขาดทุน)จากอตัรา
แลกเปลีย่น รายการขาดทุนจากการดอ้ยคา่แสดงรวมอยูใ่นรายการคา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 
 

 มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (FVOCI) - สินทรัพย์ทางการเงินที่กลุ่มกิจการถือไว้เพื่อ  
ก) รบัชําระกระแสเงนิสดตามสญัญาซึ่งประกอบดว้ยเงนิตน้และดอกเบีย้เท่านัน้ และ ข) เพื่อขาย จะวดัมูลค่าดว้ย 
FVOCI และรับรู้การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ยกเว้น  
1) รายการกําไร(ขาดทุน)จากการด้อยค่า 2) รายได้ดอกเบี้ยที่คํานวณตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง และ  
3) กําไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปลี่ยน จะรบัรู้ในกําไรหรอืขาดทุน  เมื่อกลุ่มกิจการตดัรายการสนิทรพัยท์างการ
เงนิดงักล่าว กําไรหรอืขาดทุนที่รบัรู้สะสมไว้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจะถูกโอนจดัประเภทใหม่เข้ากําไรหรอื
ขาดทุนและแสดงในรายการกําไร(ขาดทุน)อื่น รายได้ดอกเบี้ยจะแสดงในรายการรายไดอ้ื่น รายการขาดทุนจากการ
ดอ้ยคา่แสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 
 

 มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน (FVPL) - กลุ่มกิจการจะวดัมูลค่าสนิทรพัย์ทางการเงนิอื่นที่ไม่เข้าเงื่อนไข 
การวดัมูลค่าด้วยราคาทุนตดัจําหน่ายหรอื FVOCI ขา้งต้น ด้วย FVPL โดยกําไรหรอืขาดทุนที่เกิดจากการวดัมูลค่า
ยตุธิรรมจะรบัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุนและแสดงเป็นรายการสทุธใินกําไร(ขาดทุน)อื่นในรอบระยะเวลาทีเ่กิดรายการ 
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จ) ตราสารทุน 

 

กลุ่มกิจการวดัมูลค่าตราสารทุนด้วยมูลค่ายุติธรรม ในกรณีที่กลุ่มกิจการเลือกรบัรู้กําไร (ขาดทุน)จากมูลค่ายุติธรรม 
ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อื่น (FVOCI) กลุ่มกจิการจะไม่โอนจดัประเภทกําไร(ขาดทุน)ที่รบัรู้สะสมดงักล่าวไปยงักําไร
หรอืขาดทุนเมื่อมกีารตดัรายการเงนิลงทุนในตราสารทุนดงักล่าวออกไป ทัง้น้ี เงนิปนัผลจากเงนิลงทุนในตราสารทุน
ดงักล่าวจะรบัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุน และแสดงในรายการรายไดอ้ื่น เมื่อกลุ่มกจิการมสีทิธไิดร้บัเงนิปนัผลนัน้ 
 

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงนิลงทุนในตราสารทุนที่วดัมูลค่าด้วย FVPL จะรบัรูใ้นรายการกําไร(ขาดทุน)อื่น  
ในงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 
 

ขาดทุน/กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยคา่จะแสดงรวมอยูใ่นการเปลีย่นแปลงในมลูคา่ยตุธิรรม 
 

ฉ) การดอ้ยคา่ 
 

กลุ่มกจิการใช้วธิอีย่างง่าย (Simplified approach) ตาม TFRS 9 ในการรบัรูก้ารดอ้ยค่าของลูกหน้ีการคา้ ตามประมาณการ
ผลขาดทุนดา้นเครดติตลอดอายลุูกหน้ีการคา้ตัง้แต่วนัที่กลุ่มกจิการเริม่รบัรูลู้กหน้ีการคา้  
 

ในการพิจารณาผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ผู้บริหารได้จดักลุ่มลูกหน้ีตามความเสี่ยงด้านเครดิตที่มี
ลกัษณะร่วมกนัและตามกลุ่มระยะเวลาที่เกินกําหนดชําระ อตัราขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่าจะเกิดขึ้นพิจารณาจาก
ลกัษณะการจ่ายชําระในอดตี ขอ้มูลผลขาดทุนด้านเครดติจากประสบการณ์ในอดตี รวมทัง้ขอ้มูลและปจัจยัในอนาคต 
ทีอ่าจมผีลกระทบต่อการจา่ยชําระของลูกหน้ี 
 

สาํหรบัสนิทรพัยท์างการเงนิอื่นที่วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจําหน่าย และ FVOCI กลุ่มกจิการใช้วธิกีารทัว่ไป (General 
approach) ตาม TFRS 9 ในการวดัมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งกําหนดให้พจิารณาผลขาดทุน  
ทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ภายใน 12 เดอืนหรอืตลอดอายุสนิทรพัย ์ขึน้อยู่กบัว่ามกีารเพิม่ขึน้ของความเสีย่งดา้นเครดติอยา่งมี
นยัสาํคญัหรอืไม ่และรบัรูผ้ลขาดทุนจากการดอ้ยคา่ตัง้แต่เริม่รบัรูส้นิทรพัยท์างการเงนิดงักล่าว 
 

กลุ่มกิจการประเมนิความเสี่ยงด้านเครดิตของสินทรพัย์ทางการเงนิดงักล่าว ณ ทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ว่ามี 
การเพิม่ขึน้อย่างมนีัยสําคญันับตัง้แต่การรบัรูร้ายการเมื่อแรกเริม่หรอืไม่ (เปรยีบเทียบความเสีย่งของการผดิสญัญา  
ทีจ่ะเกดิขึน้ ณ วนัทีร่ายงาน กบัความเสีย่งของการผดิสญัญาทีจ่ะเกดิขึน้ ณ วนัทีร่บัรูร้ายการเริม่แรก)  
 

กลุ่มกิจการพิจารณาและรบัรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น โดยพิจารณาถึงการคาดการณ์ในอนาคต  
มาประกอบกับประสบการณ์ในอดีต โดยผลขาดทุนด้านเครดิตที่รบัรู้เกิดจากประมาณการความน่าจะเป็นของ  
ผลขาดทุนดา้นเครดติถวัเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก (เช่น มูลค่าปจัจุบนัของจํานวนเงนิสดที่คาดว่าจะไม่ได้รบัทัง้หมดถวัเฉลี่ย
ถ่วงน้ําหนัก) โดยจํานวนเงินสดที่คาดว่าจะไม่ได้รบั หมายถึงผลต่างระหว่างกระแสเงินสดตามสญัญาทัง้หมดและ  
กระแสเงนิสดซึง่กลุ่มกจิการคาดวา่จะไดร้บั คดิลดดว้ยอตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิเมื่อแรกเริม่ของสญัญา  
 

กลุ่มกจิการวดัมลูคา่ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้โดยสะทอ้นถงึปจัจยัต่อไปน้ี 
 

 จาํนวนเงนิทีค่าดวา่จะไมไ่ดร้บัถ่วงน้ําหนักตามประมาณการความน่าจะเป็น 
 มลูคา่เงนิตามเวลา 
 ขอ้มูลสนับสนุนและความสมเหตุสมผล ณ วนัที่รายงาน เกี่ยวกบัประสบการณ์ในอดตี สภาพการณ์ในปจัจุบนั และ

การคาดการณ์ไปในอนาคต 
 

ผลขาดทุนและการกลบัรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าบนัทึกในกําไรหรือขาดทุน  โดยแสดงรวมอยู่ในรายการ
คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร  
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5.8 ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 

 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ทัง้หมดวดัมูลค่าด้วยราคาทุนหกัด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม  
ตน้ทุนเริม่แรกจะรวมตน้ทุนทางตรงอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบัการซือ้สนิทรพัยน์ัน้ 
 
ต้นทุนที่เกิดขึ้นภายหลงัจะรวมอยู่ในมูลค่าตามบญัชีของสนิทรพัย์ เมื่อต้นทุนนัน้คาดว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ 
ในอนาคต มลูคา่ตามบญัชขีองชิน้สว่นทีถู่กเปลีย่นแทนจะถูกตดัรายการออกไป 
 
กลุ่มกจิการจะรบัรูต้น้ทุนค่าซ่อมแซมและบํารุงรกัษาอื่น ๆ เป็นคา่ใชจ้า่ยในกําไรขาดทุนเมื่อเกดิขึน้ 
 
ที่ดนิไม่มกีารคดิค่าเสื่อมราคา ค่าเสื่อมราคาของสนิทรพัย์อื่นคํานวณโดยใช้วธิเีส้นตรง เพื่อลดราคาทุนแต่ละชนิดตลอดอายุ
การใหป้ระโยชน์ทีป่ระมาณการไวข้องสนิทรพัยด์งัต่อไปน้ี 
 
สว่นปรบัปรงุทีด่นิ อาคารและสิง่ปลูกสรา้ง  5 - 30 ปี 
เครื่องจกัรและอุปกรณ์  5 - 25 ปี 
อุปกรณ์สาํนกังานและเครื่องตกแต่ง  3 - 25 ปี 
ยานพาหนะ  5 - 10 ปี 
 
กลุ่มกิจการได้มกีารทบทวนและปรบัปรุงมูลค่าคงเหลอืและอายุการใหป้ระโยชน์ของสนิทรพัยใ์ห้เหมาะสมทุกสิน้รอบรอบระยะเวลา
รายงาน 
 
ผลกําไรหรอืขาดทุนที่เกิดจากการจําหน่ายที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ คํานวณโดยเปรียบเทียบสิง่ตอบแทนสุทธทิี่ได้รบัจาก 
การจาํหน่ายสนิทรพัยก์บัมลูคา่ตามบญัชขีองสนิทรพัย ์และแสดงในกําไรหรอืขาดทุนอื่น - สทุธ ิ
 

5.9 ค่าความนิยม 
 
กลุ่มกิจการจะทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมทุกปี และเมื่อมกีารเปลี่ยนแปลงในเหตุการณ์หรอืสถานการณ์ที่บ่งชี้ว่า 
คา่ความนิยมอาจจะดอ้ยคา่ โดยคา่ความนิยมจะแสดงดว้ยราคาทุนหกัการดอ้ยคา่สะสม 
 
เพื่อวตัถุประสงคข์องการทดสอบการด้อยค่า ค่าความนิยมจะถูกปนัส่วนไปยงัหน่วยสนิทรพัย์ที่ก่อใหเ้กดิเงนิสดหรอืกลุ่มของ
หน่วยสนิทรพัยท์ี่ก่อใหเ้กดิเงนิสดที่คาดว่าจะไดร้บัประโยชน์จากการรวมธุรกจิที่ก่อใหเ้กดิค่าความนิยมดงักล่าวขึน้ โดยหน่วย
ที่ก่อใหเ้กดิกระแสเงนิสดหรอืกลุ่มของหน่วยที่ก่อให้เกดิกระแสเงนิสดนัน้จะต้องเป็นหน่วยที่เลก็ที่สุดที่กลุ่มกจิการที่ใช้ในการ
ประเมนิคา่ความนิยมเพื่อประโยชน์ในการบรหิารภายในกจิการ ซื่งกค็อืโรงงานผลติแต่ละแหง่ 
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5.10 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

 

การซื้อสทิธบิตัรโปรแกรมคอมพวิเตอร ์
 

สทิธกิารใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์ที่ซื้อมาจะถูกบนัทึกด้วยราคาทุน และจะถูกตดัจําหน่ายตลอดอายุประมาณการใหป้ระโยชน์
ภายในระยะเวลาไมเ่กนิ 3 ปี ถงึ 10 ปี 
 

ตน้ทุนทีเ่กีย่วกบัการบํารงุรกัษาโปรแกรมคอมพวิเตอรบ์นัทกึเป็นคา่ใชจ้า่ยเมื่อเกดิขึน้ 
 

5.11 การด้อยค่าของสินทรพัย ์
 

กลุ่มกจิการทดสอบการดอ้ยคา่ของสนิทรพัยท์ีม่อีายุการใหป้ระโยชน์ทีไ่มท่ราบไดแ้น่นอนเป็นประจําทุกปี และเมื่อมเีหตุการณ์
หรือสถานการณ์ที่บ่งชี้ว่าสินทรพัย์ดงักล่าวอาจมีการด้อยค่า สําหรบัสนิทรพัย์อื่น กลุ่มกิจการจะทดสอบการด้อยค่าเมื่อมี
เหตุการณ์หรอืสถานการณ์ที่บ่งชี้ว่าสนิทรพัยด์งักล่าวอาจมกีารดอ้ยค่า รายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะรบัรูเ้มื่อมูลค่าตาม
บญัชีของสินทรพัย์สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รบัคนื โดยมูลค่าที่คาดว่าจะได้รบัคืนหมายถึงจํานวนที่สูงกว่าระหว่างมูลค่า
ยตุธิรรมหกัตน้ทุนในการจาํหน่ายและมลูคา่จากการใช ้ 
 

เมื่อมีเหตุให้เชื่อว่าสาเหตุที่ทําให้เกิดการด้อยค่าในอดีตได้หมดไป กลุ่มกิจการจะกลบัรายการขาดทุนจากด้อยค่าสําหรบั
สนิทรพัยอ์ื่นๆ ทีไ่มใ่ช่คา่ความนิยม 
 

5.12 สญัญาเช่า 
 

สญัญาเช่า - กรณีท่ีกลุ่มกิจการเป็นผู้เช่า 
 

กลุ่มกิจการรบัรู้สญัญาเช่าเมื่อกลุ่มกิจการสามารถเข้าถึงสินทรพัย์ตามสญัญาเช่า เป็นสินทรพัย์สทิธิการใช้และหน้ีสนิตาม
สญัญาเช่า โดยค่าเช่าที่ชําระจะปนัส่วนเป็นการจ่ายชําระหน้ีสนิและต้นทุนทางการเงนิ โดยต้นทุนทางการเงนิจะรบัรู้ในกําไร 
หรือขาดทุนตลอดระยะเวลาสัญญาเช่าด้วยอัตราดอกเบี้ยคงที่จากยอดหน้ีสินตามสัญญาเช่า ที่คงเหลืออยู่ กลุ่มกิจการ 
คดิคา่เสื่อมราคาสนิทรพัยส์ทิธกิารใชต้ามวธิเีสน้ตรงตามอายทุีส่ ัน้กวา่ระหวา่งอายสุนิทรพัยแ์ละระยะเวลาการเช่า 
 

กลุ่มกิจการปนัส่วนสิ่งตอบแทนในสญัญาไปยงัส่วนประกอบของสญัญาที่เป็นการเช่าและส่วนประกอบของสญัญาที่ไม่เป็น 
การเช่าตามราคาเอกเทศเปรยีบเทียบของแต่ละส่วนประกอบ สําหรบัสญัญาที่ประกอบด้วยส่วนประกอบของสญัญาที่เป็น  
การเช่าและส่วนประกอบของสญัญาทีไ่มเ่ป็นการเช่า ยกเวน้สญัญาเช่าอสงัหารมิทรพัยซ์ึง่กลุ่มกจิการเป็นผูเ้ช่า โดยกลุ่มกจิการ
เลอืกทีจ่ะไมแ่ยกสว่นประกอบของสญัญา และรวมแต่ละสว่นประกอบเป็นสว่นประกอบทีเ่ป็นการเช่าเท่านัน้ 
 

สนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิตามสญัญาเช่ารบัรูเ้ริม่แรกดว้ยมูลค่าปจัจุบนั หน้ีสนิตามสญัญาเช่าประกอบดว้ยมลูคา่ปจัจบุนัของการจ่าย
ชําระตามสญัญาเช่า ดงัน้ี 
 

 คา่เช่าคงที ่(รวมถงึการจา่ยชําระคงทีโ่ดยเน้ือหา) สทุธดิว้ยเงนิจงูใจคา้งรบั 
 คา่เช่าผนัแปรทีอ่า้งองิจากอตัราหรอืดชันี  
 มลูคา่ทีค่าดวา่จะตอ้งจา่ยจากการรบัประกนัมลูค่าคงเหลอื 
 ราคาสทิธเิลอืกซือ้หากมคีวามแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลที่กลุ่มกจิการจะใชส้ทิธ ิและ 
 คา่ปรบัจากการยกเลกิสญัญา หากอายขุองสญัญาเช่าสะทอ้นถงึการทีก่ลุ่มกจิการคาดว่าจะยกเลกิสญัญานัน้ 
 

การจา่ยชําระตามสญัญาเช่าในช่วงการต่ออายุสญัญาเช่าไดร้วมอยูใ่นการคาํนวณหน้ีสนิตามสญัญาเช่า หากกลุ่มกจิการมคีวาม
แน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลในการใชส้ทิธติ่ออายสุญัญาเช่า   



บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 

26 

 
กลุ่มกจิการจะคดิลดคา่เช่าจา่ยขา้งตน้ดว้ยอตัราดอกเบี้ยโดยนัยตามสญัญา หากไม่สามารถหาอตัราดอกเบี้ยโดยนยัได ้กลุ่มกจิการ
จะคดิลดดว้ยอตัราการกู้ยมืส่วนเพิม่ของผูเ้ช่า ซึง่กค็อือตัราทีส่ะทอ้นถงึการกู้ยมืเพื่อใหไ้ดม้าซึ่งสนิทรพัยท์ี่มมีลูค่าใกลเ้คยี งกนั 
ในสภาวะเศรษฐกจิ อายสุญัญา และเงื่อนไขทีใ่กลเ้คยีงกนั 
 
สนิทรพัยส์ทิธกิารใชจ้ะรบัรูด้ว้ยราคาทุน ซึง่ประกอบดว้ย 
 
 จาํนวนทีร่บัรูเ้ริม่แรกของหน้ีสนิตามสญัญาเช่า  
 คา่เช่าจา่ยทีไ่ดช้ําระก่อนเริม่ หรอื ณ วนัทําสญัญา สทุธจิากเงนิจงูใจทีไ่ดร้บัตามสญัญาเช่า  
 ตน้ทุนทางตรงเริม่แรก  
 ตน้ทุนการปรบัสภาพสนิทรพัย ์ 
 
ค่าเช่าที่จ่ายตามสญัญาเช่าระยะสัน้และสญัญาเช่าสนิทรพัย์ที่มมีูลค่าตํ่าจะรบัรู้เป็นค่าใช้จ่ายตามวธิเีส้นตรง สญัญาเช่าระยะสัน้ 
คือสญัญาเช่าที่มีอายุสญัญาเช่าน้อยกว่าหรือเท่ากบั 12 เดือน สินทรพัย์ที่มีมูลค่าตํ่าประกอบด้วย อุปกรณ์ไอที และอุปกรณ์
สาํนกังานขนาดเลก็ 
 

5.13 หน้ีสินทางการเงิน 
 
ก) การจดัประเภท 
 

กลุ่มกจิการจะพจิารณาจดัประเภทเครื่องมอืทางการเงนิที่กลุ่มกจิการเป็นผูอ้อกเป็นหน้ีสนิทางการเงนิหรอืตราสารทุน
โดยพจิารณาภาระผกูพนัตามสญัญา ดงัน้ี 

 
 หากกลุ่มกิจการมีภาระผูกพนัตามสญัญาที่จะต้องส่งมอบเงนิสดหรอืสนิทรพัย์ทางการเงนิอื่นให้กบักิจการอื่น  

โดยไม่สามารถปฏิเสธการชําระหรอืเลื่อนการชําระออกไปอย่างไม่มกํีาหนดได้นัน้ เครื่องมอืทางการเงนินัน้จะ  
จดัประเภทเป็นหน้ีสนิทางการเงนิ เว้นแต่ว่าการชําระนัน้สามารถชําระโดยการออกตราสารทุนของกลุ่มกิจการ  
เองดว้ยจาํนวนตราสารทุนทีค่งที ่เพื่อแลกเปลีย่นกบัจาํนวนเงนิทีค่งที่ 

 หากกลุ่มกิจการไม่มภีาระผูกพนัตามสญัญาหรอืสามารถเลื่อนการชําระภาระผูกพนัตามสญัญาไปได้ เครื่องมอื  
ทางการเงนิดงักล่าวจะจดัประเภทเป็นตราสารทุน 

 
เงินกู้ยมืจดัประเภทเป็นหน้ีสินหมุนเวียนเมื่อกลุ่มกิจการไม่มสีิทธิอนัปราศจากเงื่อนไขให้เลื่อนชําระหน้ีออกไปอีก  
เป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 12 เดอืน นบัจากวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน 

 
ข) การวดัมลูคา่ 
 

ในการรบัรูร้ายการเมื่อเริม่แรกกลุ่มกจิการต้องวดัมูลค่าหน้ีสนิทางการเงนิดว้ยมูลค่ายุตธิรรม และวดัมูลค่าหน้ีสนิทางการเงนิ
ทัง้หมดภายหลงัการรบัรูร้ายการดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย 
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ค) การตดัรายการและการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสญัญา 

 
กลุ่มกิจการตดัรายการหน้ีสนิทางการเงนิเมื่อภาระผูกพนัที่ระบุในสญัญาได้มกีารปฏิบตัิตามแล้ว หรอืได้มกีารยกเลิกไป 
หรอืสิน้สดุลงแลว้ 
 
หากกลุ่มกิจการมกีารเจรจาต่อรองหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของหน้ีสินทางการเงิน กลุ่มกิจการจะต้องพิจารณาว่า
รายการดงักล่าวเข้าเงื่อนไขของการตดัรายการหรือไม่ หากเข้าเงื่อนไขของการตดัรายการ กลุ่มกิจการจะต้องรบัรู้
หน้ีสนิทางการเงนิใหม่ดว้ยมูลค่ายุตธิรรมของหน้ีสนิใหม่นัน้ และตดัรายการหน้ีสนิทางการเงนินัน้ดว้ยมูลค่าตามบญัชี  
ทีเ่หลอือยู ่และรบัรูส้ว่นต่างในรายการกําไร(ขาดทุน)อื่นในกําไรหรอืขาดทุน  
 
หากกลุ่มกิจการพจิารณาแล้วว่าการต่อรองเงื่อนไขดงักล่าวไม่เขา้เงื่อนไขของการตดัรายการ กลุ่มกิจการจะปรบัปรุง
มูลค่าของหน้ีสินทางการเงินโดยการคิดลดกระแสเงินสดใหม่ตามสญัญาด้วยอตัราดอกเบี้ยที่แท้จริงเดิม (Original 
effective interest rate) ของหน้ีสนิทางการเงนินัน้ และรบัรูส้ว่นต่างในรายการกําไร(ขาดทุน)อื่นในกําไรหรอืขาดทุน 
 

5.14 ต้นทุนการกู้ยืม 
 
ต้นทุนการกู้ยืมของเงินกู้ยืมที่กู้มาโดยทัว่ไปและที่กู้มาเป็นการเฉพาะที่เกี่ยวข้องโดยตรงกบัการได้มา การก่อสร้าง หรือ  
การผลิตสนิทรพัย์ที่เข้าเงื่อนไข (สนิทรพัย์ที่ต้องใช้ระยะเวลา 12 เดอืนในการทําให้พร้อมใช้หรอืพร้อมขายได้ตามประสงค์)  
ตอ้งนํามารวมเป็นส่วนหน่ึงของราคาทุนของสนิทรพัย ์หกัดว้ยรายไดจ้ากการลงทุนที่เกดิจากการนําเงนิกู้ยมืที่กู้มาโดยเฉพาะ 
การรวมต้นทุนการกู้ยมืเป็นราคาทุนของสนิทรพัย์สิ้นสุดลงเมื่อการดําเนินการที่จําเป็นในการเตรยีมสนิทรพัย์ที่เข้าเงื่อนไข  
ใหอ้ยูใ่นสภาพพรอ้มทีจ่ะใชไ้ดต้ามประสงคห์รอืพรอ้มทีจ่ะขายไดเ้สรจ็สิน้ลง  
 
ตน้ทุนการกูย้มือื่น ๆ รบัรูเ้ป็นคา่ใชจ้า่ยในงวดทีเ่กดิขึน้ 
 

5.15 ภาษีเงินได้งวดปัจจบุนัและภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 
 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้สําหรบังวดประกอบด้วยภาษีเงนิได้ของงวดปจัจุบนัและภาษีเงนิได้รอการตดับญัชี ภาษีเงนิได้จะรบัรู ้
ในงบกําไรขาดทุน ยกเวน้ส่วนภาษีเงนิได้ที่เกี่ยวขอ้งกบัรายการที่รบัรู้ในกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นหรอืรายการที่รบัรูโ้ดยตรง 
ไปยงัสว่นของเจา้ของ  
 
ภาษเีงนิไดข้องงวดปจัจบุนั 
 
ภาษเีงนิไดข้องงวดปจัจุบนัคํานวณจากอตัราภาษตีามกฎหมายภาษทีี่มผีลบงัคบัใช้อยู่หรอืที่คาดไดค้่อนขา้งแน่ว่าจะมผีลบงัคบัใช้
ภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน ผู้บรหิารจะประเมินสถานะของการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเป็นงวด ๆ ในกรณีที่การ 
นํากฎหมายภาษไีปปฏบิตัขิึน้อยู่กบัการตคีวาม กลุ่มกจิการจะตัง้ประมาณการค่าใช้จ่ายภาษทีี่เหมาะสมจากจํานวนที่คาดว่า
จะตอ้งจา่ยชําระแก่หน่วยงานจดัเกบ็ภาษ ี
 
  



บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 

28 

 
ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี
 
ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชรีบัรูเ้มื่อเกดิผลต่างชัว่คราวระหว่างฐานภาษขีองสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิ และราคาตามบญัชทีี่แสดงอยู่
ในงบการเงนิ อยา่งไรกต็ามกลุ่มกจิการจะไมร่บัรูภ้าษเีงนิไดร้อการตดับญัชสีาํหรบัผลต่างชัว่คราวทีเ่กดิจากเหตุการณ์ต่อไปน้ี 
 
- การรบัรู้เริม่แรกของรายการสนิทรพัย์หรอืรายการหน้ีสนิที่เกิดจากรายการที่ไม่ใช่การรวมธุรกิจ และไม่มผีลกระทบต่อ

กําไรหรอืขาดทุนทัง้ทางบญัชแีละทางภาษ ี 
- ผลต่างชัว่คราวของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย บรษิทัร่วม และส่วนไดเ้สยีในการร่วมคา้ที่กลุ่มกจิการสามารถควบคุมจงัหวะ

เวลาของการกลบัรายการผลต่างชัว่คราวและการกลบัรายการผลต่างชัว่คราวมคีวามเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าจะไม่เกดิขึน้
ภายในระยะเวลาทีค่าดการณ์ไดใ้นอนาคต 

 
ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชคีํานวณจากอตัราภาษทีี่มผีลบงัคบัใช้อยู่หรอืที่คาดไดค้่อนขา้งแน่ว่าจะมผีลบงัคบัใช้ภายในสิน้รอบ
ระยะเวลาที่รายงาน และคาดวา่อตัราภาษดีงักล่าวจะนําไปใช้เมื่อสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีีเ่กีย่วขอ้งไดใ้ชป้ระโยชน์ 
หรอืหน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชไีดม้กีารจา่ยชําระ 
 
สนิทรพัย์ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชีจะรบัรู้หากมคีวามเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มกิจการจะมกํีาไรทางภาษีเพยีงพอที่จะนํา
จาํนวนผลต่างชัว่คราวนัน้มาใชป้ระโยชน์  
 
สินทรพัย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบญัชีจะแสดงหกักลบกันก็ต่อเมื่อกิจการมีสิทธิตาม
กฎหมายที่จะนําสนิทรพัย์ภาษีเงนิได้ของงวดปจัจุบนัมาหกักลบกบัหน้ีสนิภาษีเงนิได้ของงวดปจัจุบนั และทัง้สนิทรพัย์และ
หน้ีสนิภาษเีงนิไดข้องงวดปจัจุบนัเกีย่วขอ้งกบัภาษเีงนิไดท้ี่ประเมนิโดยหน่วยงานจดัเกบ็ภาษหีน่วยงานเดยีวกนัซึง่ตัง้ใจจะจา่ย
หน้ีสนิและสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดข้องงวดปจัจบุนัดว้ยยอดสทุธ ิ

 
5.16 ผลประโยชน์พนักงาน 

 
ก) ผลประโยชน์พนกังานระยะสัน้ 

 
ผลประโยชน์พนักงานระยะสัน้ คอื ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะต้องจ่ายชําระภายใน 12 เดอืนหลงัจากวนัสิ้นรอบระยะเวลาบญัชี 
เช่น เงนิเดอืน คา่แรง โบนสั เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม และอื่น ๆ ของพนักงานปจัจุบนั โดยรบัรูต้ามช่วงเวลาการ
ใหบ้รกิารของพนักงานไปจนถงึวนัสิน้สุดรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มกจิการจะบนัทกึหน้ีสนิดว้ยจาํนวนที่คาดว่าจะต้องจา่ย 
 

ข) โครงการสมทบเงนิ 
 
กลุ่มกิจการจะจ่ายสมทบใหก้บักองทุนกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (ภายใต้ข้อกําหนดตามพระราชบญัญตัิกองทุนสํารองเลี้ยง
ชพี) กลุ่มกจิการไม่มภีาระผูกพนัที่ต้องจ่ายชําระเพิม่เติมเมื่อได้จ่ายเงนิสมทบแล้ว เงนิสมทบจะถูกรบัรู้เป็นค่าใช้จ่าย
ผลประโยชน์พนกังานเมื่อถงึกําหนดชําระ  
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ค) ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายุ 

 
โครงการผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายุ กําหนดจาํนวนเงนิผลประโยชน์ทีพ่นักงานจะไดร้บัเมื่อเกษยีณอาย ุโดยมกัขึน้อยู่
กบัปจัจยัหลายประการ เช่น อาย ุจาํนวนปีทีใ่หบ้รกิาร และคา่ตอบแทนเมื่อเกษยีณอาย ุ
 
ภาระผูกพนัผลประโยชน์น้ีคํานวณโดยนักคณิตศาสตรป์ระกนัภยัอสิระทุกปี ดว้ยวธิคีดิลดแต่ละหน่วยทีป่ระมาณการไว ้ 
ซึ่งมูลค่าปจัจุบนัของโครงการผลประโยชน์จะประมาณโดยการคดิลดกระแสเงนิสดจ่ายในอนาคต โดยใช้อตัราผลตอบแทน
ในตลาดของพนัธบตัรรฐับาล ซึ่งเป็นสกุลเงนิเดียวกบัสกุลเงนิประมาณการกระแสเงินสด และวนัครบกําหนดของ
พนัธบตัรรฐับาลใกลเ้คยีงกบัระยะเวลาทีต่อ้งชําระภาระผูกพนัโครงการผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายุ 
 
กําไรและขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่จะรบัรู้ในส่วนของเจ้าของผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในงวดที่เกิดขึ้น และ
รวมอยูใ่นกําไรสะสมในงบแสดงการเปลีย่นแปลงในส่วนของเจา้ของ 
 
ตน้ทุนบรกิารในอดตีจะถูกรบัรูท้นัทใีนกําไรหรอืขาดทุน 
 

ง) ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน 
 
กลุ่มกจิการใหท้องเป็นรางวลัแก่พนักงาน เมื่อพนกังานทํางานใหก้ลุ่มกจิการเป็นเวลาครบทุก 5 ปีแต่สงูสดุไมเ่กนิ 7 รอบ 
 
หน้ีสนิผลประโยชน์พนักงานจะถูกบนัทึกเช่นเดยีวกบัผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ ยกเว้นการรบัรู้กําไรและขาดทุน 
จากการวดัมลูคา่ใหมท่ีบ่นัทกึในกําไรหรอืขาดทุน 

 
จ) ผลประโยชน์เมื่อเลกิจา้ง 

 
กลุ่มกจิการจะรบัรูผ้ลประโยชน์เมื่อเลิกจา้งก่อนถงึกําหนดเมื่อ 1) กลุ่มกจิการไม่สามารถยกเลกิขอ้เสนอใหผ้ลประโยชน์ 
และ 2) กิจการรบัรู้ต้นทุนสําหรบัการปรบัโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง โดยผลประโยชน์ที่มีกําหนดชําระเกินกว่า 12 เดือน
ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน ตอ้งคดิลดเป็นมลูคา่ปจัจบุนั 

 
5.17 ประมาณการหน้ีสิน 

 
กลุ่มกิจการมภีาระผูกพนัในปจัจุบนัตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่จดัทําไว้ อนัเป็นผลสบืเน่ืองมาจากเหตุการณ์ในอดีต 
ซึ่งการชําระภาระผูกพนันัน้มคีวามเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าจะส่งผลให้กลุ่มกจิการต้องสูญเสยีทรพัยากรออกไป และประมาณการ
จาํนวนทีต่อ้งจา่ยได ้
 
กลุ่มกิจการจะวดัมูลค่าของจํานวนประมาณการหน้ีสนิโดยใช้มูลค่าปจัจุบนัของรายจ่ายที่คาดว่าจะต้องนํามาจ่ายชําระภาระผูกพนั 
การเพิม่ขึน้ของประมาณการหน้ีสนิเน่ืองจากมลูคา่ของเงนิตามเวลาจะรบัรูเ้ป็นดอกเบี้ยจา่ย 
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5.18 ทุนเรือนหุ้น 

 
หุน้สามญัจดัประเภทไวเ้ป็นสว่นของเจา้ของ 
 
ต้นทุนส่วนเพิม่ที่เกี่ยวข้องกบัการออกหุ้นใหม่หรอืการออกสทิธใินการซื้อหุ้นซึ่งสุทธจิากภาษจีะถูกแสดงเป็นยอดหกัในส่วน
ของเจา้ของ 
 

5.19 การรบัรู้รายได้ 
 
รายไดห้ลกัรวมถงึรายไดท้ี่เกดิจากกจิกรรมปกตทิางธุรกจิทุกประเภท รวมถงึรายไดอ้ื่นๆ ทีก่ลุ่มกจิการไดร้บัจากการขนส่งสนิคา้
และใหบ้รกิารในกจิกรรมตามปกตธิรุกจิ 
 
กลุ่มกจิการรบัรูร้ายไดสุ้ทธจิากภาษมีูลคา่เพิม่ซึ่งกลุ่มกจิการจะรบัรูร้ายไดเ้มื่อคาดวา่มคีวามเป็นไปไดค้อ่นขา้งแน่ที่จะไดร้บัชําระ
เมื่อสง่มอบสนิคา้หรอืใหบ้รกิาร 
 
สําหรบัสญัญาที่มหีลายองค์ประกอบที่กลุ่มกิจการจะต้องส่งมอบสนิค้าหรือให้บรกิารหลายประเภท กลุ่มกิจการต้องแยกเป็น  
แต่ละภาระทีต่้องปฏบิตัทิี่แยกต่างหากจากกนั และตอ้งปนัสว่นราคาของรายการของสญัญาดงักล่าวไปยงัแต่ละภาระที่ตอ้งปฏบิตัิ
ตามสดัส่วนของราคาขายแบบเอกเทศหรอืประมาณการราคาขายแบบเอกเทศ กลุ่มกิจการจะรบัรูร้ายไดข้องแต่ละภาระที่ต้อง
ปฏบิตัแิยกต่างหากจากกนัเมื่อกลุ่มกจิการไดป้ฏบิตัติามภาระนัน้แลว้ 
 
การขายสนิคา้ 
 
กลุ่มกจิการเป็นผูผ้ลติและจําหน่ายสนิคา้ ซึ่งจะรบัรูร้ายไดเ้มื่อโอนการควบคมุในสนิคา้นัน้ไปยงัลูกคา้ซึ่งกค็อื เมื่อส่งมอบสนิคา้ 
และไม่มภีาระผูกพนัทีอ่าจส่งผลกระทบต่อการยอมรบัในสนิคา้ของลูกคา้ การส่งมอบจะเกดิขึน้เมื่อสนิคา้ไดถู้กส่งไปยงัสถานที่
ที่กําหนด ความเสี่ยงของการล้าสมยัและการสูญเสยีได้ถูกโอนไปยงัผู้ซื้อ และเมื่อผู้ซื้อได้ยอมรบัสินค้าตามสญัญาขายแล้ว 
ซึง่ภาระผกูพนัของกลุ่มกจิการสิน้สุดลงหรอืกลุ่มกจิการมขีอ้บ่งชีว้า่เกณฑใ์นการยอมรบัทัง้หมดเป็นทีน่่าพอใจ 
 
โดยปกติสนิค้าจะขายพร้อมกบัให้ส่วนลดตามปรมิาณโดยอ้างอิงจากยอดขายทัง้หมดตลอดระยะเวลา 12 เดอืน รายได้จาก 
การขายน้ีจะรบัรูต้ามราคาที่ระบุไว้ในสญัญา หกัด้วยส่วนลดตามจํานวนที่ประมาณการไว้ ซึ่งคํานวณโดยใช้วธิมีูลค่าที่คาดหวงั
จากขอ้มลูในอดตี โดยกลุ่มกจิการจะรบัรูร้ายไดก้ต็่อเมื่อมคีวามเป็นไปไดค้่อนขา้งสงูที่จะไมม่กีารกลบัรายการอย่างมนีัยสาํคญั 
หน้ีสนิที่ตอ้งชําระคนื (รวมอยู่ในเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น) จะรบัรูส้ําหรบัสว่นลดตามปรมิาณที่คาดวา่จะตอ้งจ่ายใหก้บัลูกคา้
ที่เกี่ยวขอ้งกบัยอดขายจนถงึสิน้รอบระยะเวลารายงาน โดยกลุ่มกจิการพจิารณาว่าไม่มอีงคป์ระกอบทางการเงนิที่มนีัยสําคญั 
เน่ืองจากการขายมรีะยะเวลาการชําระเงนิภายใน 10 ถงึ 90 วนั ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวปฏบิตัทิ ัว่ไปในตลาด  
 
ภาระผูกพนัของกลุ่มกจิการในการซ่อมหรอืเปลี่ยนสนิคา้ที่ผดิปกตภิายใตเ้งื่อนไขการรบัประกนัจะรบัรูเ้ป็นประมาณการหน้ีสนิ
และตน้ทุนขาย 
 
กลุ่มกิจการรบัรู้ลูกหน้ีเมื่อมีการส่งมอบสนิค้า เน่ืองจากเป็นจุดที่กลุ่มกิจการมสีิทธไิด้รบัสิง่ตอบแทนโดยไม่มเีงื่อนไขอื่นใด  
เวน้แต่กําหนดเวลาในการชําระเงนิ 
 

  



บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 

31 

 
การใหบ้รกิาร 
 
กลุ่มกิจการรบัรู้รายได้จากสญัญาใหบ้รกิารที่มลีกัษณะการใหบ้รกิารแบบต่อเน่ืองตามวธิเีส้นตรงตลอดระยะเวลาของสญัญา 
โดยทีไ่มไ่ดค้าํนึงถงึรอบระยะเวลาการชําระเงนิตามสญัญา 
 
สิง่ตอบแทนทีจ่า่ยใหก้บัลูกคา้ 
 
สิง่ตอบแทนที่จ่ายให้กบัลูกคา้หรอืจ่ายในนามของลูกค้าแก่บุคคลหรอืกจิการอื่น รวมถงึส่วนลดหรอืเงนิคนืในอนาคต จะรบัรู้
เป็นรายการหกัจากรายได ้เวน้แต่การจา่ยสิง่ตอบแทนนัน้เป็นการจา่ยเพื่อใหไ้ดม้าซึง่สนิคา้หรอืบรกิารแยกต่างหาก 
 
องคป์ระกอบของการจดัหาเงนิ 
 
กลุ่มกจิการคาดว่าจะไม่มกีารทําสญัญาซึ่งระยะเวลาระหว่างการโอนสนิคา้หรอืบรกิารตามสญัญาไปยงัลูกคา้และการชําระเงนิ
ของลูกคา้จะไมเ่กนิหน่ึงปี ดงันัน้กลุ่มกจิการไม่ไดป้รบัปรุงราคาของรายการดว้ยมลูคา่ของเงนิ (Time value of money) 
 
รายไดอ้ืน่ 
 
รายไดอ้ื่นรบัรูต้ามเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
 
- เงนิปนัผลรบัถอืเป็นรายไดเ้มื่อบรษิทัมสีทิธใินการรบัเงนิปนัผล 
- รายไดด้อกเบี้ยรบัรูต้ามเกณฑส์ดัสว่นของเวลาโดยพจิารณาจากอตัราดอกเบีย้ทีแ่ท้จรงิของช่วงเวลาจนถงึวนัครบอายแุละ

พจิารณาจากจาํนวนเงนิต้นทีเ่ป็นยอดคงเหลอืในบญัชสีาํหรบัการบนัทกึคา้งรบัของกลุ่มกจิการ 
- รายไดจ้ากการขายเศษซากรบัรูเ้มื่อมกีารขายเกดิขึน้จรงิ 
 

5.20 การจ่ายเงินปันผล 
 
เงนิปนัผลที่จ่ายไปยงัผูถ้อืหุน้ของกจิการจะรบัรูเ้ป็นหน้ีสนิในงบการเงนิเมื่อการจ่ายเงนิปนัผลระหว่างกาลไดร้บัการอนุมตัจิาก 
ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั และการจา่ยเงนิปนัผลประจาํปีไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 

 
5.21 อนุพนัธท่ี์ไม่เข้าเง่ือนไขของการบญัชีป้องกนัความเส่ียง 

 
อนุพนัธ์ที่ไม่เข้าเงื่อนไขของการบญัชีป้องกนัความเสี่ยงจะรบัรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม และจะรบัรู้การเปลี่ยนแปลงในมูลค่า
ยตุธิรรมในรายการรายไดอ้ื่นหรอืค่าใช้จา่ยอื่น 
 
กลุ่มกจิการแสดงมลูค่ายตุธิรรมของอนุพนัธเ์ป็นรายการหมุนเวยีนหรอืไม่หมุนเวยีนตามวนัครบกําหนดของอนุพนัธน์ัน้ 
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6 การจดัการความเส่ียงทางการเงิน 

 

6.1 ปัจจยัความเส่ียงทางการเงิน 
 

กิจกรรมของกลุ่มกิจการมีความเสี่ยงทางการเงิน ซึ่งได้แก่ ความเสี่ยงจากตลาด (รวมถึงความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน  
และความเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้) ความเสีย่งดา้นการใหส้นิเชื่อ และความเสีย่งดา้นสภาพคล่อง แผนการจดัการความเสีย่งของ
กลุ่มกจิการจงึมุ่งเน้นไปยงัความผนัผวนของตลาดการเงนิและบรหิารจดัการเพื่อลดผลกระทบต่อผลการดําเนินงานใหอ้ยู่ใน
ระดบัทีย่อมรบัได ้กลุ่มกจิการจงึใชอ้นุพนัธเ์พื่อป้องกนัความเสีย่งบางประการทีจ่ะเกดิขึน้ 
 

กลุ่มกจิการมสีว่นงานบรหิารการเงนิในการจดัการความเสีย่ง โดยนโยบายของกลุ่มกจิการรวมถงึนโยบายความเสีย่งในดา้นต่างๆ 
ได้แก่ ความเสีย่งจากอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ ความเสี่ยงจากอตัราดอกเบี้ย ความเสี่ยงดา้นการให้สนิเชื่อ และ
ความเสีย่งดา้นสภาพคล่อง ทัง้น้ีหลกัการในการป้องกนัความเสีย่งจะเป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบรษิทัอนุมตั ิเพื่อสื่อสาร
และใชเ้ป็นเครื่องมอืในการควบคมุส่วนงานบรหิารการเงนิในทุกกจิการของกลุ่มกจิการ 
 

6.1.1 ความเส่ียงจากตลาด 
 

ก) ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 
 

เน่ืองจากกลุ่มกิจการดําเนินงานระหว่างประเทศจงึมคีวามเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศโดยเฉพาะ  
จากสกุลเงนิดอลล่าร์สหรฐั ยูโร และรูปีอินเดยี อนัเกี่ยวเน่ืองมาจากรายการซื้อและขายสนิคา้ในสกุลเงนิต่างประเทศ 
กลุ่มกิจการมีแนวทางบริหารความเสี่ยงโดยการเข้าทําสญัญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากบัสถาบัน
การเงนิในอตัรารอ้ยละ 70 (พ.ศ. 2564 : รอ้ยละ 79) ของรายการทีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศทีเ่กดิขึน้ทัง้หมด 
 

กลุ่มกิจการไม่ได้นําการบญัชีป้องกนัความเสี่ยงมาถือปฎิบตัิ จงึรบัรู้สญัญาแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า
ดงักล่าวเป็นรายการถอืไวเ้พื่อคา้และรบัรูกํ้าไรหรอืขาดทุนทีเ่กี่ยวขอ้งในกําไรหรอืขาดทุน 
 

ความเสีย่ง 
 

กลุ่มกจิการและบรษิทัมคีวามเสีย่งจากอตัราแลกเปลี่ยน ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน ซึง่สรปุเป็นสกุลเงนิบาท ดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม 
 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 
 เหรียญ

สหรฐัอเมริกา 
 

ยูโร 
ปอนด์

สเตอรลิ์ง 
โครนา 
สวีเดน 

 
เยน 

 
รปีูอินเดีย 

เหรียญ
สิงคโปร ์

 
ฟรงักส์วิส 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
สนิทรพัยท์างการเงนิ         
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 789 - - - - - - - 
ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น - สุทธ ิ 28,157 - - - - - 5 - 
สนิทรพัยอ์นุพนัธ ์(รวมอยู่ใน 
   สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น) 2,044 - - - - - - - 
หนี้สนิทางการเงนิ         
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น (180,424) (21,221) (64) (395) (352) (2,203) - (104) 
หนี้สนิอนุพนัธ์ (รวมอยู่ในหนี้สนิ 
   หมุนเวยีนอื่น) 

 
(211) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

รวมสินทรพัย ์(หน้ีสิน) สุทธิ (149,645) (21,221) (64) (395) (352) (2,203) 5 (104) 
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 งบการเงินรวม 
 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 
 เหรียญ

สหรฐัอเมริกา 
 

ยูโร 
ปอนด์

สเตอรลิ์ง 
โครนา 
สวีเดน 

 
เยน 

 
รปีูอินเดีย 

เหรียญ
สิงคโปร ์

 
หยวน 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
สนิทรพัยท์างการเงนิ         
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 1,208 - - - - - - - 
ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น - สุทธ ิ 261,667 - - - - - 5 - 
สนิทรพัยอ์นุพนัธ์ (รวมอยู่ใน 
   สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น) 11,185 15 - - - - - - 
หนี้สนิทางการเงนิ         
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น (55,330) (18,314) (22) (179) (320) (2,147) - (28) 
หนี้สนิอนุพนัธ์ (รวมอยู่ในหนี้สนิ 
   หมุนเวยีนอื่น) 

 
(6,315) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

รวมสินทรพัย ์(หน้ีสิน) สุทธิ 212,415 (18,299) (22) (179) (320) (2,147) 5 (28) 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 
 เหรียญสหรฐัอเมริกา รปีูอินเดีย เหรียญสหรฐัอเมริกา รปีูอินเดีย 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
สนิทรพัยท์างการเงนิ     
ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น - สุทธ ิ 24 - 23 - 
หนี้สนิทางการเงนิ     
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น (233) (2,203) (2,377) (2,147) 
รวมสินทรพัย ์(หน้ีสิน) สุทธิ (209) (2,203) (2,354) (2,147) 
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การวเิคราะหค์วามอ่อนไหว 
 
ดงัที่แสดงในตารางข้างต้น กลุ่มกิจการมีความเสี่ยงหลกัจากการเปลี่ยนแปลงในอตัราแลกเปลี่ยนระหว่างเงินบาท  
กบัเงินดอลล่าร์สหรฐั ยูโร และรูปีอินเดีย ความอ่อนไหวในกําไรหรือขาดทุนต่อการเปลี่ยนแปลงในอตัราแลกเปลี่ยน 
สว่นใหญ่มาจากสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิทางการเงนิในสกุลเงนิดอลล่ารส์หรฐั ยโูร และรปีูอนิเดยี 
 
 งบการเงินรวม 
 ผลกระทบต่อกาํไรสทุธิ 
 พ.ศ. 2565 

พนับาท 
พ.ศ. 2564 

พนับาท 
   
อตัราแลกเปลีย่น (บาทต่อดอลล่ารส์หรฐั)   
   - เพิม่ขึน้รอ้ยละ 7 (พ.ศ. 2564 : รอ้ยละ 5)* (10,475) 10,621 
อตัราแลกเปลีย่น (บาทต่อดอลล่ารส์หรฐั)   
   - ลดลงรอ้ยละ 7 (พ.ศ. 2564 : รอ้ยละ 5)* 10,475 (10,621) 
อตัราแลกเปลีย่น (บาทต่อยโูร)   
   - เพิม่ขึน้รอ้ยละ 6 (พ.ศ. 2564 : รอ้ยละ 6)* (1,273) (1,098) 
อตัราแลกเปลีย่น (บาทต่อยโูร)   

      - ลดลงรอ้ยละ 6 (พ.ศ. 2564 : รอ้ยละ 6)* 1,273 1,098 
อตัราแลกเปลีย่น (บาทต่อรปีูอนิเดยี)   
   - เพิม่ขึน้รอ้ยละ 5 (พ.ศ. 2564 : รอ้ยละ 5)* (110) (107) 
อตัราแลกเปลีย่น (บาทต่อรปีูอนิเดยี)   
   - ลดลงรอ้ยละ 5 (พ.ศ. 2564 : รอ้ยละ 5)* 110 107 
* โดยกําหนดใหป้จัจยัอื่นคงที ่
 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ผลกระทบต่อกาํไรสทุธิ 
 พ.ศ. 2565 

พนับาท 
พ.ศ. 2564 

พนับาท 
   
อตัราแลกเปลีย่น (บาทต่อดอลล่ารส์หรฐั)   
   - เพิม่ขึน้รอ้ยละ 7 (พ.ศ. 2564 : รอ้ยละ 5)* (15) (118) 
อตัราแลกเปลีย่น (บาทต่อดอลล่ารส์หรฐั)   
   - ลดลงรอ้ยละ 7 (พ.ศ. 2564 : รอ้ยละ 5)* 15 118 
อตัราแลกเปลีย่น (บาทต่อรปีูอนิเดยี)   
   - เพิม่ขึน้รอ้ยละ 5 (พ.ศ. 2564 : รอ้ยละ 5)* (110) (107) 
อตัราแลกเปลีย่น (บาทต่อรปีูอนิเดยี)   
   - ลดลงรอ้ยละ 5 (พ.ศ. 2564 : รอ้ยละ 5)* 110 107 
* โดยกําหนดใหป้จัจยัอื่นคงที ่
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ข) ความเส่ียงในมลูค่ายติุธรรมและความเส่ียงในกระแสเงินสดท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบีย้ 

 
รายได้และกระแสเงินสดจากการดําเนินงานของกลุ่มกิจการส่วนใหญ่ไม่ขึ้นกบัการเปลี่ยนแปลงของอตัราดอกเบี้ย  
ในตลาด กลุ่มกิจการไม่มีสนิทรพัย์และหน้ีสนิที่ต้องอ้างอิงอตัราดอกเบี้ยอย่างมีนัยสําคญั ดงันัน้ฝ่ายบริหารเชื่อว่า
ผลกระทบจากการผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ดงักล่าวจะไม่มผีลกระทบต่อกลุ่มกจิการอยา่งมสีาระสาํคญั 
 
สนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิทางการเงนิทีส่าํคญัสามารถจดัตามประเภทของอตัราดอกเบีย้และวนัครบกําหนด ไดด้งัน้ี  
 

 งบการเงินรวม 
 อตัราดอกเบีย้คงท่ี อตัราดอกเบีย้ลอยตวั    

 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 

ภายใน 1 ปี 
พนับาท 

1 - 5 ปี 
พนับาท 

มากกว่า  
5 ปี 

พนับาท 
ภายใน 1 ปี 

พนับาท 
1 - 5 ปี 

พนับาท 

มากกว่า 
5 ปี 

พนับาท 

ไม่มี
ดอกเบีย้ 
พนับาท 

รวม 
พนับาท 

ดอกเบีย้ 
(ร้อยละต่อปี) 

          
สินทรพัยท์างการเงิน          
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด - - - 951,239 - - 443,491 1,394,730 0.01 - 0.30 
 - - - 951,239 - - 443,491 1,394,730  
          
หน้ีสินทางการเงิน          
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ - - - 145,577 - - - 145,577 BIBOR+2.0 
หนี้สนิตามสญัญาเชา่ 31,079 98,976 533,396 - - - - 663,451 MLR-2 
 31,079 98,976 533,396 145,577 - - - 809,028  

 
 งบการเงินรวม 
 อตัราดอกเบีย้คงท่ี อตัราดอกเบีย้ลอยตวั    

 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 

ภายใน 1 ปี 
พนับาท 

1 - 5 ปี 
พนับาท 

มากกว่า  
5 ปี 

พนับาท 
ภายใน 1 ปี 

พนับาท 
1 - 5 ปี 

พนับาท 

มากกว่า 
5 ปี 

พนับาท 

ไม่มี
ดอกเบีย้ 
พนับาท 

รวม 
พนับาท 

ดอกเบีย้ 
(ร้อยละต่อปี) 

          
สินทรพัยท์างการเงิน          
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด - - - 863,560 - - 86,977 950,537 0.01 - 0.15 
 - - - 863,560 - - 86,977 950,537  
          
หน้ีสินทางการเงิน          
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ - - - 441,393 - - - 441,393 BIBOR+2.1 
หนี้สนิตามสญัญาเชา่ 38,567 99,507 556,807 - - - - 694,881 MLR-2 
 38,567 99,507 556,807 441,393 - - - 1,136,274  
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 อตัราดอกเบีย้คงท่ี อตัราดอกเบีย้ลอยตวั    

 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 

ภายใน 1 ปี 
พนับาท 

1 - 5 ปี 
พนับาท 

มากกว่า  
5 ปี 

พนับาท 
ภายใน 1 ปี 

พนับาท 
1 - 5 ปี 

พนับาท 

มากกว่า 
5 ปี 

พนับาท 

ไม่มี
ดอกเบีย้ 
พนับาท 

รวม 
พนับาท 

ดอกเบีย้ 
(ร้อยละต่อปี) 

          

สินทรพัยท์างการเงิน          
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด - - - 919,998 - - 836 920,834 0.01 - 0.30 
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัย่อย 593,294 - - - - - - 593,294 2.0 
 593,294 - - 919,998 - - 836 1,514,128  
          

หน้ีสินทางการเงิน          
หนี้สนิตามสญัญาเชา่ 8,627 8,885 - - - - - 17,512 MLR-2 
 8,627 8,885 - - - - - 17,512  

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 อตัราดอกเบีย้คงท่ี อตัราดอกเบีย้ลอยตวั    

 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 

ภายใน 1 ปี 
พนับาท 

1 - 5 ปี 
พนับาท 

มากกว่า  
5 ปี 

พนับาท 
ภายใน 1 ปี 

พนับาท 
1 - 5 ปี 

พนับาท 

มากกว่า 
5 ปี 

พนับาท 

ไม่มี
ดอกเบีย้ 
พนับาท 

รวม 
พนับาท 

ดอกเบีย้ 
(ร้อยละต่อปี) 

          

สินทรพัยท์างการเงิน          
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด - - - 795,633 - - 744 796,377 0.01 - 0.15 
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัย่อย 6,868,064 - - - - - - 6,868,064 0.5 และ 3.0 
 6,868,064 - - 795,633 - - 744 7,664,441  
          

หน้ีสินทางการเงิน          
หนี้สนิตามสญัญาเชา่ 15,938 13,619 - - - - - 29,557 MLR-2 
 15,938 13,619 - - - - - 29,557  

 

6.1.2 ความเส่ียงด้านเครดิต 
 

ความเสีย่งด้านเครดติโดยส่วนใหญ่เกิดจากรายการเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด สนิทรพัย์อนุพนัธ์ รวมถึงความเสี่ยง
ดา้นเครดติจากลูกคา้และลูกหน้ีคงคา้ง 
 

ก) การบริหารความเส่ียง 
 

กลุ่มกิจการบรหิารความเสี่ยงด้านเครดติโดยการจดักลุ่มของความเสี่ยง สําหรบัเงนิฝากธนาคารและสถาบนัการเงนิ 
กลุ่มกจิการจะเลอืกทํารายการกบัสถาบนัการเงนิที่ไดร้บัการจดัอนัดบัจากสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืที่เป็นอสิระ
ในระดบั A หรอืสงูกวา่ จากสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืทีเ่ป็นอสิระเท่านัน้ 
 

สาํหรบัการทําธรุกรรมกบัลูกคา้ กลุ่มกจิการจะยดึการจดัอนัดบัจากสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืที่เป็นอสิระ ในกรณี
ที่ไม่มกีารจดัอนัดบัไว้ กลุ่มกิจการจะประเมนิความเสีย่งจากคุณภาพเครดติของลูกคา้ โดยพจิารณาจากฐานะทางการเงนิ 
ประสบการณ์ที่ผ่านมา และปจัจยัอื่นๆ และกําหนดการให้วงเงินสนิเชื่อจากผลการประเมินดงักล่าวซึ่งเป็นไปตาม
ขอ้กําหนดของคณะกรรมการบรษิทั ทัง้น้ี ผูบ้รหิารในสายงานที่เกีย่วขอ้งจะทําการตรวจสอบการปฏบิตัติามขอ้กําหนด
ดา้นวงเงนิเครดติของลูกคา้อยา่งสมํ่าเสมอ 
 

กลุ่มกิจการไม่มกีารกระจุกตวัของความเสี่ยงดา้นเครดติที่เป็นสาระสําคญั ไม่ว่าจะเป็นการกระจุกตวัจากลูกค้าแต่ละราย 
หรอืการกระจุกตวัในอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหน่ึง หรอืในภูมภิาคใดภูมภิาคหน่ึง 
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ข) หลกัประกนั 

 
กลุ่มกิจการอาจขอหลกัประกนัในรูปแบบการคํ้าประกนั หรอืเลตเตอร์ออฟเครดติ ซึ่งให้สทิธกิลุ่มกิจการในการเรยีก
ชําระไดห้ากคูส่ญัญาผดินดัตามเงื่อนไขของสญัญาสาํหรบัลูกหน้ีการคา้บางราย 
 

ค) การด้อยค่าของสินทรพัยท์างการเงิน 
 
สินทรพัย์ทางการเงินที่ต้องมีการพิจารณาตามโมเดลการวดัมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นมีทัง้หมด  
3 ประเภท ดงัน้ี 
 
 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 
 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น 
 เงนิใหกู้ย้มืแก่บรษิทัยอ่ย 
 
แมว้่ากลุ่มกจิการจะมรีายการเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดซึ่งเขา้เงื่อนไขการพจิารณาการดอ้ยค่าภายใต้ TFRS 9 แต่
กลุ่มกจิการพจิารณาว่าการดอ้ยคา่ของรายการดงักล่าวเป็นจาํนวนเงนิทีไ่มม่นีัยสาํคญั 
 
ลูกหน้ีการคา้ 
 
กลุ่มกิจการใช้วิธีอย่างง่าย (Simplified approach) ตาม TFRS 9 ในการวดัมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่า 
จะเกดิขึน้ซึง่คาํนวณคา่เผื่อผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ตลอดอายุลูกหน้ีการคา้ 
 
ในการวดัมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น  ผู้บริหารได้จดักลุ่มลูกหน้ีการค้าตามลักษณะร่วมของ 
ความเสีย่งดา้นเครดติและตามกลุ่มระยะเวลาทีเ่กนิกําหนดชําระ  
 
ประมาณการอตัราผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นพิจารณาจากประวตัิการชําระเงินจากการขายในช่วง
ระยะเวลา 36 เดอืน รวมทัง้พจิารณาประสบการณ์ผลขาดทุนดา้นเครดติทีเ่กดิขึน้ในช่วงระยะเวลาดงักล่าว  
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จากหลกัการดงักล่าวค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดติสาํหรบัลูกหน้ีการคา้ เป็นดงัน้ี 
 
 งบการเงินรวม 

 

ยงัไม่ถึง
กาํหนดชาํระ 

พนับาท 

ไม่เกิน  
3 เดือน 
พนับาท 

3 - 6 เดือน 
พนับาท 

6 - 12 เดือน 
พนับาท 

เกินกว่า  
12 เดือน 
 พนับาท 

รวม 
พนับาท 

       
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม  
   พ.ศ. 2565       
มลูค่าตามบญัชขี ัน้ตน้       
-  ลกูหนี้การคา้ 2,166,681 246,270 - - 78,982 2,491,933 
ค่าเผือ่ผลขาดทุน - - - - (78,982) (78,982) 
       
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม  
   พ.ศ. 2564       
มลูค่าตามบญัชขี ัน้ตน้       
-  ลกูหนี้การคา้ 1,023,771 74,494 8,765 - 78,982 1,186,012 
ค่าเผือ่ผลขาดทุน - - - - (78,982) (78,982) 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ยงัไม่ถึง
กาํหนดชาํระ 

พนับาท 

ไม่เกิน  
3 เดือน 
พนับาท 

3 - 6 เดือน 
พนับาท 

6 - 12 เดือน 
พนับาท 

เกินกว่า  
12 เดือน 
 พนับาท 

รวม 
พนับาท 

       
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม  
   พ.ศ. 2565       
มลูค่าตามบญัชขี ัน้ตน้       
-  ลกูหนี้การคา้ 54,505 - - - - 54,505 
ค่าเผือ่ผลขาดทุน - - - - - - 
       
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม  
   พ.ศ. 2564       
มลูค่าตามบญัชขี ัน้ตน้       
-  ลกูหนี้การคา้ 32,981 - - - - 32,981 
ค่าเผือ่ผลขาดทุน - - - - - - 
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รายการกระทบยอดคา่เผื่อผลขาดทุนสาํหรบัลูกหน้ีการคา้สาํหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม มดีงัน้ี 

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
คา่เผื่อผลขาดทุน ณ วนัที ่1 เมษายน 78,982 93,307 - - 
ตดัจาํหน่ายลูกหน้ีทีไ่มส่ามารถเรยีกชําระได้ 

ในระหว่างปี - (14,190) 
 

- 
 

- 
กลบัรายการคา่เผื่อผลขาดทุน - (135) - - 
คา่เผื่อผลขาดทุน ณ วนัที ่31 มนีาคม 78,982 78,982 - - 
 
กลุ่มกิจการตดัจําหน่ายลูกหน้ีการค้าเมื่อคาดว่าจะไม่ได้รบัชําระคืน ข้อบ่งชี้ที่คาดว่าจะไม่ได้รบัชําระคนื เช่น การ 
ไม่ยอมปฏิบตัิตามแผนการชําระหน้ีหรือทยอยชําระหน้ี การไม่ชําระเงินตามสญัญาหรือไม่สามารถติดต่อได้เป็น
ระยะเวลามากกวา่ 180 วนั นบัจากวนัครบกําหนดชําระ 
 
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของลูกหน้ีการคา้จะแสดงเป็นค่าใช้จ่ายในการบรหิารในกําไรก่อนต้นทุนทางการเงนิและภาษี
เงนิได้ กลุ่มกิจการจะรบัรู้จํานวนที่ไดร้บัชําระสําหรบัจํานวนที่ไดต้ดัจําหน่ายไปแล้วเป็นยอดหกัจากรายการที่ไดบ้นัทึก
ผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่ 
 
เงนิใหกู้ย้มืแก่บรษิทัยอ่ย 
 
บรษิทัพจิารณาวา่เงนิใหกู้ย้มืแก่บรษิทัย่อยนัน้มคีวามเสีย่งดา้นเครดติตํ่า เน่ืองจากความเสีย่งจากการผดินัดชําระอยู่ในระดบั
ตํ่าและผูกู้้มคีวามสามารถทางการเงนิที่แขง็แกร่งที่จะปฏบิตัติามภาระผูกพนัตามสญัญาได้ในระยะเวลาอนัใกล้ดงันัน้บรษิทั
ไม่มยีอดค่าเผื่อผลขาดทุนจากเงนิใหกู้้ยมืแก่บรษิทัย่อยที่วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจําหน่ายสําหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 31 มนีาคม 
พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2564 
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6.1.3 ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 

 
การจดัการความเสีย่งดา้นสภาพคล่องอย่างรอบคอบคอื การมเีงนิสด หลกัทรพัยท์ี่อยู่ในความต้องการของตลาด และ
การมแีหล่งเงนิทุนทีส่ามารถเบกิใชไ้ดจ้ากวงเงนิดา้นสนิเชื่อทีเ่พยีงพอต่อการชําระภาระผกูพนัเมื่อถงึกําหนดชําระ และ
เพยีงพอต่อการปิดสถานะ ทัง้น้ี ณ วนัสิน้รอบระยะเวลาบญัชี กลุ่มกจิการมเีงนิฝากธนาคารที่สามารถเบิกใช้ไดท้นัที
จาํนวน 1,395 ลา้นบาท (พ.ศ. 2564 : 951 ลา้นบาท) เพื่อใชใ้นการบรหิารสภาพคล่องของกลุ่มกจิการ 
 
จากลักษณะของการดําเนินธุรกิจของกลุ่มกิจการซึ่งเป็นธุรกิจที่มีความยืดหยุ่นและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  
สว่นงานบรหิารการเงนิของกลุ่มกจิการไดค้งไวซ้ึง่ความยดืหยุน่ในแหล่งเงนิทุนโดยการคงไวซ้ึง่วงเงนิสนิเชื่อทีเ่พยีงพอ 
 
ผูบ้รหิารได้พจิารณาประมาณการกระแสเงนิสดของกลุ่มกิจการอย่างสมํ่าเสมอโดยพจิารณาจาก ก) เงนิสํารองหมุนเวยีน 
(จากวงเงนิสนิเชื่อที่ยงัไม่ไดเ้บกิใช้) และ ข) เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด นอกเหนือจากน้ี กลุ่มกจิการยงัไดท้ํา
การประมาณการกระแสเงนิสดในสกุลเงนิหลกัต่างๆ พจิารณาสนิทรพัย์ที่มสีภาพคล่องสูงและอตัราส่วนสภาพคล่อง
ตามขอ้กําหนดต่างๆ และคงไวซ้ึง่แผนการจดัหาเงนิ 
 
ก) การจดัการด้านการจดัหาเงิน 

 
กลุ่มกจิการมวีงเงนิกูท้ีย่งัไมไ่ดเ้บกิใช ้ณ วนัที ่31 มนีาคม ดงัต่อไปน้ี 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     
อตัราดอกเบีย้ลอยตวั     
หมดอายภุายในหน่ึงปี     
   - วงเงนิกูธ้นาคาร 1,506,923 429,652 - - 
รวม 1,506,923 429,652 - - 
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ข) วนัครบกาํหนดของหน้ีสินทางการเงิน 

 
ตารางต่อไปน้ีแสดงใหเ้หน็ถงึหน้ีสนิทางการเงนิทีจ่ดัประเภทตามระยะเวลาการครบกําหนดตามสญัญาของ 
ก) หน้ีสนิทางการเงนิทีไ่มใ่ช่สญัญาอนุพนัธ ์และ 
ข) สญัญาอนุพนัธ์ที่มกีารชําระเป็นยอดสุทธแิละยอดขัน้ต้น ซึ่งระยะเวลาครบกําหนดตามสญัญามคีวามสําคญั  

ต่อความเขา้ใจในระยะเวลาของกระแสเงนิสดของรายการ 
 
จํานวนเงนิในตารางแสดงด้วยจํานวนเงนิตามสญัญาที่ไม่ได้มกีารคิดลด ทัง้น้ี ยอดคงเหลือที่ครบกําหนดภายใน
ระยะเวลา 12 เดอืนจะเท่ากบัมลูคา่ตามบญัชเีน่ืองจากการคดิลดไมม่นีัยสาํคญั  
 
 งบการเงินรวม 
 
วนัครบกาํหนดตามสญัญาของ 
   หน้ีสินทางการเงิน 

ภายใน 1 ปี 
พนับาท 

1 - 5 ปี 
พนับาท 

มากกว่า  
5 ปี 

พนับาท 
รวม 

พนับาท 

มลูค่า 
ตามบญัชี 

พนับาท 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565      
หน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ใช่อนุพนัธ์      
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 145,577 - - 145,577 145,577 
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 1,714,877 - - 1,714,877 1,714,877 
หนี้สนิตามสญัญาเช่า 53,125 177,695 659,633 890,453 663,451 
หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น 474 - - 474 474 
รวมหน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ใช่อนุพนัธ ์ 1,914,053 177,695 659,633 2,751,381 2,524,379 
      
สญัญาอนุพนัธ์      
สญัญาแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า 211 - - 211 211 
รวมหน้ีสินอนุพนัธ์ 211 - - 211 211 
      
รวม 1,914,264 177,695 659,633 2,751,592 2,524,590 
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 งบการเงินรวม 
 
วนัครบกาํหนดตามสญัญาของ 
   หน้ีสินทางการเงิน 

ภายใน 1 ปี 
พนับาท 

1 - 5 ปี 
พนับาท 

มากกว่า  
5 ปี 

พนับาท 
รวม 

พนับาท 

มลูค่า 
ตามบญัชี 

พนับาท 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564      
หน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ใช่อนุพนัธ์      
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 441,393 - - 441,393 441,393 
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 1,590,830 - - 1,590,830 1,590,830 
หนี้สนิตามสญัญาเช่า 61,722 181,345 701,419 944,486 694,881 
หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น 557 - - 557 557 
รวมหน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ใช่อนุพนัธ ์ 2,094,502 181,345 701,419 2,977,266 2,727,661 
      
สญัญาอนุพนัธ์      
สญัญาแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า 6,315 - - 6,315 6,315 
รวมหน้ีสินอนุพนัธ์ 6,315 - - 6,315 6,315 
      
รวม 2,100,817 181,345 701,419 2,983,581 2,733,976 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 
วนัครบกาํหนดตามสญัญาของ 
   หน้ีสินทางการเงิน 

ภายใน 1 ปี 
พนับาท 

1 - 5 ปี 
พนับาท 

มากกว่า  
5 ปี 

พนับาท 
รวม 

พนับาท 

มลูค่า 
ตามบญัชี 

พนับาท 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565      
หน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ใช่อนุพนัธ์      
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 115,732 - - 115,732 115,732 
หนี้สนิตามสญัญาเช่า 9,086 9,236 - 18,322 17,512 
หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น 332 - - 332 332 
รวมหน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ใช่อนุพนัธ ์ 125,150 9,236 - 134,386 133,576 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 
วนัครบกาํหนดตามสญัญาของ 
   หน้ีสินทางการเงิน 

ภายใน 1 ปี 
พนับาท 

1 - 5 ปี 
พนับาท 

มากกว่า  
5 ปี 

พนับาท 
รวม 

พนับาท 

มลูค่า 
ตามบญัชี 

พนับาท 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564      
หน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ใช่อนุพนัธ ์      
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น 113,325 - - 113,325 113,325 
หน้ีสนิตามสญัญาเชา่ 16,779 14,141 - 30,920 29,557 
หน้ีสนิหมุนเวยีนอื่น 373 - - 373 373 
รวมหน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ใช่อนุพนัธ ์ 130,477 14,141 - 144,618 143,255 

 
6.2 การบริหารส่วนของเงินทุน 

 
วต้ถุประสงคข์องการบรหิารส่วนของทุน คอื 
 
 การรกัษาไวซ้ึ่งการดําเนินต่อเน่ือง เพื่อที่จะสามารถก่อใหเ้กดิผลตอบแทนแก่ผูถ้อืหุน้และก่อใหเ้กดิประโยชน์แก่ผูม้สี่วนได้

เสยีอื่นๆ และ 
 การรกัษาโครงสรา้งเงนิทุนไวใ้หอ้ยูใ่นระดบัทีท่ําใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุเพื่อลดตน้ทุนเงนิทุน  
 
การที่จะรกัษาหรือปรบัโครงสร้างของเงินทุนนัน้ กลุ่มกิจการอาจต้องปรบัจํานวนเงินปนัผลจ่าย ปรบัการคืนทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น  
การออกหุน้ใหม ่หรอืการขายสนิทรพัยเ์พื่อลดภาระหน้ีสนิ 
 
กลุ่มกจิการพจิารณาระดบัเงนิทุนอย่างสมํ่าเสมอจากอตัราส่วนหน้ีสนิต่อทุน ซึง่คาํนวณจากหน้ีสนิสทุธหิารส่วนของเจา้ของ 
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7 มลูค่ายติุธรรม 

 
ตารางต่อไปน้ีแสดงมูลคา่ยตุธิรรมของสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิทางการเงนิ แต่ไมร่วมถงึกรณทีีม่ลูค่ายตุธิรรมใกล้เคยีงกบัราคาตามบญัช ี
 

 งบการเงินรวม 
  พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 ข้อมลู 

ระดบัท่ี 
มลูค่ายติุธรรม มลูค่ายติุธรรม 

 พนับาท พนับาท 
สินทรพัย ์    
   สินทรพัยท์างการเงินท่ีวดัด้วยมูลค่า  
       ยติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุน 

   

      สนิทรพัยอ์นุพนัธท์างการเงนิ  
        - สญัญาแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า 

 
2 

 
2,044 

 
11,200 

    
   สินทรพัยท์างการเงินท่ีวดัด้วยมูลค่า 
      ยติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน 

   

      เงนิลงทุนในตราสารทุนทีไ่มไ่ดจ้ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์ 3 304,320 206,640 
    
หน้ีสิน    
   หน้ีสินทางการเงินท่ีวดัด้วยมลูค่า 
       ยติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุน 

   

      หนี้สนิอนุพนัธท์างการเงนิ  
        - สญัญาแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า 

 
2 

 
211 

 
6,315 

 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น เงนิใหกู้้ยมืระยะสัน้แก่บรษิทัยอ่ย เงนิกู้ยมืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ และ
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น มรีาคาตามบญัชใีกล้เคยีงกบัมลูค่ายตุธิรรม เน่ืองจากสนิทรพัยท์างการเงนิและหน้ีสนิทางการเงนิเหล่าน้ีจะ
ครบกําหนดในระยะเวลาอนัสัน้ 
 
มลูคา่ยตุธิรรมแบ่งออกเป็นลําดบัชัน้ตามขอ้มลูทีใ่ชด้งัน้ี 
 
ขอ้มลูระดบั 1 : มลูคา่ยตุธิรรมของเครื่องมอืทางการเงนิอา้งองิจากราคาปิดทีอ่า้งองิจากตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
ขอ้มลูระดบั 2 : มลูคา่ยตุธิรรมของเครื่องมอืทางการเงนิวดัมลูค่าโดยใช้เทคนิคการประเมนิมลูค่าซึง่ใชข้อ้มลูที่สามารถสงัเกตไดอ้ยา่ง 
  มนียัสาํคญัและอา้งองิจากประมาณการของกจิการเองมาใช้น้อยทีส่ดุเท่าทีเ่ป็นไปได ้
ขอ้มลูระดบั 3 : มลูคา่ยตุธิรรมของเครื่องมอืทางการเงนิวดัมูลค่าโดยใช้เทคนิคการประเมนิมูลค่าซึ่งไม่ไดม้าจากขอ้มูลทีส่งัเกตไดใ้นตลาด 
 
เทคนิคการประเมินมลูค่าสาํหรบัการวดัมลูค่ายติุธรรมระดบัท่ี 2 
 
มลูค่ายุตธิรรมของสญัญาแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าคํานวณโดยใช้อตัราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าทีกํ่าหนดไวใ้นตลาดทีม่กีาร
ซือ้ขายคล่อง ผลกระทบของการคดิลดราคาสาํหรบัตราสารอนุพนัธซ์ึง่มมีลูคา่ยุตธิรรมในระดบั 2 ไมม่สีาระสาํคญั  
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เทคนิคการประเมินมลูค่าสาํหรบัการวดัมลูค่ายติุธรรมระดบัท่ี 3 
 
การเปลี่ยนแปลงของเครื่องมอืทางการเงนิระดบั 3 สาํหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม มดีงัน้ี 
 
 งบการเงินรวม 
 เงินลงทุนในตราสารทุน 
 ท่ีไม่ได้จดทะเบียนในตลาด

หลกัทรพัย ์
 พนับาท 
  
ยอดตน้ปี ณ วนัที ่1 เมษายน พ.ศ. 2563 146,160 
กําไร(ขาดทุน)ทีร่บัรูใ้นกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 60,480 
ยอดปลายปี วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 206,640 
กําไร(ขาดทุน)ที่รบัรูใ้นกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 97,680 
ยอดปลายปี วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 304,320 
 
ตารางต่อไปน้ีแสดง สรปุขอ้มลูเชงิปรมิาณของขอ้มลูทีไ่มส่ามารถสงัเกตไดท้ีม่สีาระสาํคญัทีใ่ชใ้นการจดัมลูคา่ยตุธิรรมทีเ่ป็นขอ้มลูระดบั 3 
 

 มลูค่ายติุธรรม  ช่วงของข้อมลู 
 31 มีนาคม 

พ.ศ. 2565 
31 มีนาคม 
พ.ศ. 2564 ข้อมลูท่ีไม่สามารถ   

 พนับาท พนับาท สงัเกตได้ พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
      
เงนิลงทุนในตราสารทุนทีไ่มไ่ดจ้ด

ทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์
  ปจัจยัการเตบิโตของกําไร 2% 2% 

304,320 206,640 อตัราคดิลดทีป่รบัดว้ยความเสีย่ง 12% 12% 
 
ตารางต่อไปน้ีแสดงความสมัพนัธข์องขอ้มลูทีไ่มส่ามารถสงัเกตไดก้บัมลูค่ายตุธิรรม 
 

   การเปล่ียนแปลงในมลูค่ายติุธรรม 

 
ข้อมลูท่ีไม่สามารถ 

การเคล่ือนไหว 

การเพ่ิมขึน้ของ
สมมติุฐาน 

การลดลงของ
สมมติุฐาน 

 สงัเกตได้ พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2565 

     
เงนิลงทุนในตราสารทุนทีไ่มไ่ด ้
   จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์

ปจัจยัการเตบิโตของกําไร 0.50% เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 3.7 ลดลง รอ้ยละ  3.3 
อตัราคดิลดทีป่รบัดว้ย 
   ความเสีย่ง 

 
1.00% 

 
ลดลง รอ้ยละ 8.0 

 
เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 9.8 

 
  



บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 

46 

 
ขัน้ตอนการประเมินมลูค่ายติุธรรม 
 
มลูค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนในตราสารทุนที่ไม่ไดจ้ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ ถูกประเมนิโดยใช้วธิกีระแสเงนิสดคดิลดซึ่งประเมนิ 
โดยผูเ้ชีย่วชาญอสิระ มลูคา่ยตุธิรรมน้ีถูกจดัอยูใ่นระดบัที ่3 ของลําดบัชัน้ของมลูคา่ยตุธิรรม 
 
ไมม่รีายการโอนระหวา่งระดบัที ่2 และระดบัที ่3 ของลําดบัชัน้มลูคา่ยตุธิรรมในระหว่างปี 
 
ไมม่กีารเปลีย่นแปลงเทคนิคในการประเมนิมลูคา่ในระหวา่งปี 
 

8 ประมาณการทางบญัชีท่ีสาํคญั และการใช้ดลุยพินิจ 
 
การประมาณการข้อสมมตฐิาน และการใช้ดุลยพนิิจ ไดม้กีารประเมนิทบทวนอย่างต่อเน่ือง และอยู่บนพื้นฐานของประสบการณ์ในอดตี
และปจัจยัอื่น ๆ ซึง่รวมถงึการคาดการณ์ถงึเหตุการณ์ในอนาคตที่เชื่อว่ามคีวามสมเหตุสมผลในสถานการณ์ขณะนัน้ 
 
ก) มลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรพัยท์างการเงนิและตราสารอนุพนัธ ์

 
มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน ซึ่งไม่มีการซื้อขายในตลาดซื้อขายคล่องวดัมูลค่าโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่า  
กลุ่มกิจการใช้ดุลยพินิจในการเลือกวิธีการและตัง้ข้อสมมติฐานซึ่งส่วนใหญ่อ้างอิงจากสถานะของตลาดที่มีอยู่ ณ วนัสิ้นรอบ
ระยะเวลารายงาน รายละเอยีดของขอ้สมมตฐิานหลกัทีใ่ช้รวมอยู่ในหมายเหตุขอ้ 7 
 

ข) การดอ้ยคา่ของเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 
 
กลุ่มกิจการทดสอบการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยเมื่อมีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รบัคืนของหน่วย
สนิทรพัยท์ี่ก่อให้เกดิเงนิสดพจิารณาจากมูลค่ายุตธิรรมหกัต้นทุนในการขายหรอืการคํานวณมูลค่าจากการใช้ของหน่วยสนิทรพัย์
ดงักล่าว ในการคํานวณมูลค่าจากการใช้ กลุ่มกจิการอาศยัการประมาณการมูลค่าปจัจุบนัจากการคดิลดกระแสเงนิสดในอนาคตที่
คาดวา่จะไดร้บัจากการใช้หน่วยสนิทรพัย ์

 
ค) การดอ้ยคา่ของคา่ความนิยม 

 
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รบัคืนของหน่วยสินทรพัย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดพิจารณาจากการคํานวณมูลค่าจากการใช้ การคํานวณน้ี  
ใชป้ระมาณการกระแสเงนิสดซึง่อา้งองิจากงบประมาณทางการเงนิครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี ซึง่ไดร้บัอนุมตัจิากผูบ้รหิาร 
 
กระแสเงนิสดหลงัจากปีที่ 5 ใช้ประมาณการของอตัราการเตบิโตดงักล่าวตามหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 19 อตัราการเตบิโต
ดงักล่าวสอดคล้องกับการคาดการณ์อัตราการเติบโตที่รวมอยู่ในรายงานของอุตสาหกรรม โดยเฉพาะของหน่วยสินทรพัย์ 
ทีก่่อใหเ้กดิเงนิสดนัน้ดําเนินงานอยู่ 
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ง) ภาระผกูพนัผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายุ 

 
มูลค่าปจัจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายุขึ้นอยู่กบัขอ้สมมตฐิานหลายข้อ ข้อสมมติฐานที่ใช้และผลกระทบจาก
การเปลีย่นแปลงที่เป็นไปไดข้องขอ้สมมตฐิานไดเ้ปิดเผยขอ้มลูอยูใ่นหมายเหตุขอ้ 25  

 
จ) การดอ้ยคา่ของสนิทรพัยท์างการเงนิ 

 
ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสนิทรพัยท์างการเงนิอ้างองิจากสมมตฐิานที่เกี่ยวกบัความเสีย่งในการผดินัดชําระหน้ีและอตัรา
การขาดทุนทีค่าดว่าจะเกดิ กลุ่มกจิการใช้ดุลยพนิิจในการประเมนิขอ้สมมตฐิานเหล่าน้ี และพจิารณาเลอืกปจัจยัทีส่่งผลต่อการ
คํานวณการดอ้ยค่าบนพืน้ฐานของขอ้มูลในอดตีของกลุ่มกจิการและสภาวะแวดล้อมทางตลาดที่เกดิขึน้ รวมทัง้การคาดการณ์
เหตุการณ์ในอนาคต ณ ทุกสิน้รอบระยะเวลารายงาน 

 
9 ข้อมลูจาํแนกตามส่วนงาน 

 
ขอ้มูลส่วนงานดําเนินงานไดร้ายงานใหส้อดคล้องกบัรายงานภายในของกลุ่มกิจการซึ่งผู้มอีํานาจตดัสนิใจสูงสุดด้านการดําเนินงาน
(คณะกรรมการ) ไดร้บัและสอบทานอยา่งสมํ่าเสมอเพื่อใชใ้นการจดัสรรทรพัยากรใหก้บัสว่นงานและเพื่อประเมนิผลการดาํเนินงานของสว่นงาน 
 
การดําเนินงานของกลุ่มกิจการเกี่ยวข้องกับส่วนงานธุรกิจเดียวคือการผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กทรงยาวซึ่งตัง้อยู่ใน  
ประเทศไทย การขายของบรษิทัย่อยส่วนใหญ่เป็นการขายภายในประเทศ ส่วนการขายส่งออกต่างประเทศนัน้เป็นสดัส่วนที่ ไม่มี
สาระสําคญั ดงันัน้ รายได้จากการขายสนิค้า ต้นทุนขาย กําไรขัน้ต้น กําไรสําหรบัปี และสนิทรพัยท์ัง้หมดของส่วนงานแสดงตามรูปแบบ 
ทีนํ่าเสนอในงบการเงนิน้ี 
 
ในระหว่างปีสิ้นสุดวนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2565 รายไดจ้ากการขายและบรกิารที่เกี่ยวขอ้งมจีงัหวะเวลาการรบัรู้รายได้เมื่อปฏิบตัติาม
ภาระที่ตอ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้ (point in time) จาํนวน 32,468 ล้านบาท (พ.ศ. 2564 : 21,971 ล้านบาท) และตลอดช่วงเวลาที่ปฏบิตัติาม
ภาระทีต่อ้งปฏบิตั ิ(over time) จาํนวน 122 ลา้นบาท (พ.ศ. 2564 : 46 ลา้นบาท) 
 
ในระหว่างปีสิน้สุดวนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2564 กลุ่มกจิการไม่มรีายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่ซึ่งมรีายการกบักลุ่มกจิการ
เป็นสดัสว่นเท่ากบัหรอืมากกว่ารอ้ยละ 10.0 ของรายไดท้ัง้หมดของกลุ่มกจิการ  
 
   งบการเงินรวม 
สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม   พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
   พนับาท พนับาท 
รายไดจ้ากสว่นงาน     
   ในประเทศ   29,497,890 20,692,800 
   ต่างประเทศ   3,091,915 1,324,096 
   32,589,805 22,016,896 
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10 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 

ก) เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ประกอบดว้ย 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

เงนิสดในมอื 1 1 - - 
เงนิฝากธนาคาร     
   - ประเภทกระแสรายวนั 954,519 879,947 511,864 793,715 
   - ประเภทออมทรพัย ์ 440,210 70,589 408,970 2,662 
 1,394,730 950,537 920,834 796,377 
 

ข) รายการปรบัปรงุอื่นทีไ่มใ่ช่เงนิสดสาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม ประกอบดว้ย 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

(กําไร)ขาดทุนจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 579 (35) (10) (30) 
ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายอุปกรณ์ - 1,463 - 1,463 
ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของอุปกรณ์ 631 - - - 
กําไรจากการกลบัรายการการลดมูลคา่     
   สนิคา้คงเหลอื (634) (5,468) - - 
(กําไร)ขาดทุนจากการปรบัปรงุรายการหน้ีสนิ     
   ตามสญัญาเช่า 2 (283) (8) (291) 
ประมาณการหน้ีสนิสาํหรบัเงนิเพิม่ - 16,287 - - 
ขาดทุนจากการลดมลูคา่ของรายการสนิทรพัย ์     
   ไมใ่ชง้านเพื่อรอการขาย (หมายเหตุ 17) 81,000 117,000 - - 
 81,578 128,964 (18) 1,142 
 

ค) เงนิสดรบั (จา่ย) อื่นจากกจิกรรมดาํเนินงานสาํหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม ประกอบดว้ย 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น และ     
   สนิทรพัยไ์ม่หมนุเวยีนอื่น(เพิม่ขึน้) ลดลง (2,744) 66,442 790 51 
หน้ีสนิหมนุเวยีนอื่น และ     
   หน้ีสนิไมห่มนุเวยีนอื่นเพิม่ขึน้ (ลดลง) (4,385) 4,207 1,131 1,789 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงานจา่ย (18,768) (24,738) (7,025) (6,937) 
 (25,897) 45,911 (5,104) (5,097) 
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ง) การปรบัปรงุดว้ยเงนิสดจา่ยทีเ่กดิจากการกูย้มืสาํหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม ประกอบดว้ย 

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
ดอกเบีย้จา่ย (35,674) (45,792) (1,435) (26,792) 

 
จ) รายการทีไ่มเ่กีย่วกบัเงนิสดในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ มดีงัต่อไปน้ี 

 
เมื่อวนัที่ 17 มนีาคม พ.ศ. 2564 บรษิทั เหลก็ก่อสร้างสยาม จํากดั และ บรษิทั เหล็กสยาม (2001) จํากดั ซึ่งเป็นบรษิทัย่อย 
ที่อยู่ระหว่างการชําระบัญชี ได้โอนตัว๋สญัญาใช้เงิน จํานวน 3,657 ล้านบาทและ 2,554 ล้านบาท ตามลําดบั รวมทัง้สิ้น  
6,211 ล้านบาท ที่ได้รบัมาจากบรษิทั ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) เพื่อชําระราคาโอนกิจการ ใหแ้ก่บรษิทั  
ทาทา สตลี (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) เพื่อเป็นการจา่ยคนืทุน 
 
รายการทีไ่ม่เกี่ยวขอ้งกบัเงนิสดทีเ่กดิจากการซื้อและการเพิม่ขึน้ของอาคารและอุปกรณ์ สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนและสนิทรพัยส์ทิธิ
การใชส้าํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม มดีงัน้ี 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
เจา้หน้ีคา่ซือ้อาคารและอุปกรณ์ และ     
   สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนยกมา 51,995 12,861 1,133 16 
บวก  ซือ้ระหวา่งปี 228,111 129,513 5,454 2,429 
หกั  เงนิสดจา่ยระหวา่งปี (210,914) (90,379) (6,167) (1,312) 
เจา้หน้ีคา่ซือ้อาคารและอุปกรณ์ และ     
   สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนยกไป 69,192 51,995 420 1,133 
การไดม้าซึง่สทิธกิารใชส้นิทรพัย์     
   ภายใตส้ญัญาเช่า 8,076 7,314 5,853 6,144 

 
  



บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 

50 

 
11 ลกูหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน - สทุธิ 

 
11.1 ลกูหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน - สทุธิ 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
ลูกหน้ีการคา้ - กจิการอื่น 2,300,664 906,408 - - 
 - กจิการที่เกีย่วขอ้งกนั      
       (หมายเหตุ 33 ข)) 191,269 279,604 54,505 32,981 
หกั คา่เผื่อผลขาดทุนที่คาดวา่จะเกดิขึน้  (78,982) (78,982) - - 
ลูกหน้ีการคา้ - สทุธ ิ 2,412,951 1,107,030 54,505 32,981 
ลูกหน้ีอื่น - กจิการอื่น 215 1,612 - - 
 - กจิการที่เกีย่วขอ้งกนั     
       (หมายเหตุ 33 ข)) 44 44 1,629 39,582 
รายไดค้า้งรบั 251 92 251 92 
คา่ใชจ้า่ยจา่ยล่วงหน้า 19,739 20,381 7,676 9,368 
 2,433,200 1,129,159 64,061 82,023 
 
กลุ่มกิจการมสีญัญา “Receivable Purchase Agreement” เพื่อทําการขายลดลูกหน้ีกบัสถาบนัการเงนิแห่งหน่ึง ซึ่งรายการดงักล่าว
ไดโ้อนความเสีย่งและผลตอบแทนเฉพาะจํานวนทีผู่ซ้ือ้ยอมรบัไปยงัผูซ้ือ้แลว้ 
 
สาํหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2564 กลุ่มกจิการไดข้ายลดลูกหน้ีใหก้บัสถาบนัการเงนิดงักล่าวขา้งต้น
เป็นจาํนวน 6,741 ลา้นบาท และ 10,852 ลา้นบาท ตามลําดบั 
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12 สินทรพัยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน 

 
กลุ่มกจิการมเีครื่องมอืทางการเงนิ ดงัต่อไปน้ี 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
สินทรพัยท์างการเงิน         
สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย     
- เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 1,394,730 950,537 920,834 796,377 
- ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น - สุทธ ิ 2,413,461 1,108,778 56,385 72,655 
- เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัย่อย - - 593,294 6,868,064 
- เงนิมดัจาํ (รวมอยู่ในสนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น) 4,632 5,449 3,368 4,185 

สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยมลูค่า     
  ยุตธิรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น (FVOCI) 304,320 206,640 - - 

สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยมลูค่า     
  ยุตธิรรมผ่านกาํไรขาดทุน (FVPL)     
- สนิทรพัยอ์นุพนัธท์างการเงนิ (รวมอยู่ใน 

   สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น) 
 

2,044 
 

11,200 
 

- 
 
- 

 4,119,187 2,282,604 1,573,881 7,741,281 
     
หน้ีสินทางการเงิน         
หนี้สนิทางการเงนิทีว่ดัดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย     
- เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 145,577 441,393 - - 
- เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 1,714,877 1,590,830 115,732 113,325 
- หนี้สนิตามสญัญาเช่า - สุทธ ิ 663,451 694,881 17,512 29,557 
- หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น 474 557 332 373 

หนี้สนิทางการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยมลูค่า     
  ยุตธิรรมผ่านกาํไรขาดทุน (FVPL)     
- หนี้สนิอนุพนัธท์างการเงนิ (รวมอยู่ในหนี้สนิ     

          หมนุเวยีนอื่น) 211 6,315 - - 
 2,524,590 2,733,976 133,576 143,255 
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13 สินค้าคงเหลือ - สทุธิ 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

วตัถุดบิ 1,020,613 866,381 - - 
งานระหว่างทํา 716,079 265,966 - - 
สนิคา้สาํเรจ็รปู 1,772,001 1,391,037 - - 
อะไหล่ 389,973 395,232 - - 
วสัดขุองใชส้ิน้เปลอืง และอื่น ๆ 385,585 270,651 - - 
 4,284,251 3,189,267 - - 
หกั คา่เผื่อสนิคา้เสื่อมสภาพ     
    - อะไหล่ (44,011) (44,011) - - 
    - วสัดขุองใชส้ิน้เปลอืงและอื่น ๆ (18,076) (18,710) - - 
 4,222,164 3,126,546 - - 
บวก  สนิคา้ระหวา่งทาง 222,706 332,512 - - 
 4,444,870 3,459,058 - - 
 

ตน้ทุนขายทีร่บัรูใ้นงบกําไรขาดทุนระหวา่งปีสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2564 มดีงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

สนิคา้คงเหลอืทีร่บัรูเ้ป็นคา่ใชจ้่าย 29,011,027 20,515,327 - - 
การรบัรูค้่าเผื่อสนิคา้คงเหลอืเป็นมูลคา่สทุธ ิ   
   ทีจ่ะไดร้บั 

 
- 

 
2,486 

 
- 

 
- 

การกลบัรายการค่าเผื่อสนิคา้คงเหลอื 
   เป็นมลูค่าสทุธทิี่จะไดร้บั 

 
(634) 

 
(7,954) 

 
- 

 
- 

 

กลุ่มกจิการไดข้ายสนิคา้คงเหลอืทีเ่คยรบัรูค้า่เผื่อไวแ้ล้ว ดงันัน้กลุ่มกจิการจงึกลบัรายการคา่เผื่อสนิคา้คงเหลอืทีเ่คยรบัรูใ้นปีปจัจบุนั 
 

14 สินทรพัยห์มนุเวียนอ่ืน 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ภาษมีลูคา่เพิม่รอขอคนื 55,587 45,916 - - 
สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น 19,938 29,275 504 477 
 75,525 75,191 504 477 
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15 เงินลงทุนในบริษทัย่อย 

 

ณ วนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2565 กลุ่มกจิการมบีรษิทัย่อยซึง่รวมอยู่ในงบการเงนิรวมของกลุ่มกจิการดงัต่อไปน้ี บรษิทัย่อยดงักล่าวมหีุน้ทุนเป็นหุน้สามญัเท่านัน้ โดยกลุ่มกจิการถอืหุน้ทางตรง ซึ่งสดัส่วนของสว่นไดเ้สยี 
ในความเป็นเจา้ของทีก่ลุ่มกจิการถอือยูเ่ท่ากบัสทิธใินการออกเสยีงในบรษิทัยอ่ยที่ถอืโดยกลุ่มกจิการ 
 

    งบการเงินเฉพาะกิจการ (หน่วย : พนับาท) 
    วิธีราคาทุน วิธีราคาทุน 
  สดัส่วนความเป็นเจ้าของ พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

 จดัตัง้ขึน้ พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564  ค่าเผ่ือ ราคาตาม  ค่าเผ่ือ ราคาตาม 
ช่ือบริษทั ในประเทศ ร้อยละ ร้อยละ ราคาทุน การด้อยค่า บญัชี (สทุธิ) ราคาทุน การด้อยค่า บญัชี (สทุธิ) 

          

บรษิทั เหลก็สยาม (2001) จาํกดั* ไทย - - - - - - - - 
บรษิทั เหลก็ก่อสรา้งสยาม จาํกดั* ไทย - - - - - - - - 
บรษิทั ทาทา สตลี การผลติ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) ไทย 99.90 99.76 15,393,047 (3,380,000) 12,013,047 9,181,788 (3,380,000) 5,801,788 
    15,393,047 (3,380,000) 12,013,047 9,181,788 (3,380,000) 5,801,788 
 

* ในระหว่างปีสิ้นสุดวนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2564 บรษิทั เหล็กสยาม (2001) จํากดั และบรษิทั เหล็กก่อสร้างสยาม จํากดั ได้โอนธุรกิจทัง้หมดให้แก่บรษิทั ทาทา สตลี การผลิต (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และ 
จดทะเบยีนเลกิบรษิทัพรอ้มทัง้ดาํเนินการคนืทุนใหก้บัผูถ้อืหุน้แล้ว บรษิทัทัง้สองแหง่อยูร่ะหวา่งการชําระบญัช ี 

 

เมื่อวนัที ่13 กรกฏาคม 2564 ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ทาทา สตลี การผลติ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) ซึง่เป็นบรษิทัยอ่ยของบรษิทัไดม้มีตอินุมตักิารเพิม่ทุนจดทะเบยีน โดยการแปลงหน้ีตามตัว๋สญัญาใชเ้งนิ 
แก่บรษิทัจาํนวน 6,211 ลา้นบาทเป็นทุน และลดทุนจดทะเบยีนเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมจาํนวน 4,065 ลา้นบาท บรษิทัไดช้ําระคา่หุน้เพิม่ทุนใหก้บั บรษิทั ทาทา สตลี การผลติ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) โดยการ
แปลงหน้ีเป็นทุน จาํนวน 6,211 ลา้นบาท (หุน้สามญัจํานวน 5,176,049,702 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 1.20 บาท) โดยบรษิทัยอ่ยไดจ้ดทะเบยีนเพิม่ทุนชําระแลว้กบักระทรวงพาณิชย ์เมื่อวนัที่ 29 กรกฏาคม พ.ศ. 2564 
 

เมื่อวนัที่ 27 ตุลาคม 2564 บรษิทั ทาทา สตลี การผลติ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) ไดจ้ดทะเบยีนลดทุนชําระแล้ว เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมจํานวน 4,065 ล้านบาท กบักระทรวงพาณิชย ์(มูลค่าหุน้จากหุน้ละ 1.20 บาทต่อหุน้ 
เป็นหุน้ละ 0.75 บาทต่อหุน้) 
 

ณ วนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจการได้ทําการประเมนิการดอ้ยค่าของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยและพบว่ามูลค่าที่คาดว่าจะไดร้บัคนืไม่ตํ่ากว่ามูลค่าตามบญัชี โดยข้อสมมตฐิานสําคญัที่ใช้ในการประเมนิการ 
ดอ้ยคา่ของเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุ 19 ดงันัน้จงึไมม่กีารตัง้ค่าเผื่อการดอ้ยค่าเพิม่ขึน้ 
 



บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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16 ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ - สทุธิ 

 
 งบการเงินรวม 

 
 ส่วนปรบัปรงุ 

ท่ีดิน อาคารและ เครื่องจกัรและ อปุกรณ์สาํนักงาน  งานระหว่าง  
 ท่ีดิน ส่ิงปลูกสร้าง อปุกรณ์ และเคร่ืองตกแต่ง ยานพาหนะ ก่อสร้าง รวม 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
ณ วนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2563        
ราคาทนุ 798,694 4,504,630 12,750,804 240,891 2,746 24,814 18,322,579 
หกั ค่าเสื่อมราคาสะสม - (2,964,170) (10,421,642) (178,278) (2,593) - (13,566,683) 
      ค่าเผื่อการดอ้ยคา่สะสม - (1,124,556) (778,855) (7) - - (1,903,418) 
ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ 798,694 415,904 1,550,307 62,606 153 24,814 2,852,478 
        

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564        
ราคาตามบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 798,694 415,904 1,550,307 62,606 153 24,814 2,852,478 
ซือ้สนิทรพัย ์ - 1,262 5,258 4,914 - 115,809 127,243 
โอนสนิทรพัย ์ 3,611 2,001 70,860 5,881 - (82,353) - 
จาํหน่ายสนิทรพัย ์ - ราคาทนุ - - - (3,436) - - (3,436) 
 - ค่าเสื่อมราคาสะสม - - - 3,436 - - 3,436 
ตดัจาํหน่ายสนิทรพัย ์ - ราคาทนุ - (2,258) - (366) - - (2,624) 
 - ค่าเสื่อมราคาสะสม - 968 - 192 - - 1,160 
ค่าเสื่อมราคา - (56,006) (333,068) (22,726) (62) - (411,862) 
ราคาตามบญัชปีลายปี - สุทธ ิ 802,305 361,871 1,293,357 50,501 91 58,270 2,566,395 
        

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564        
ราคาทนุ 802,305 4,505,635 12,826,922 247,884 2,746 58,270 18,443,762 
หกั ค่าเสื่อมราคาสะสม - (3,019,208) (10,754,710) (197,376) (2,655) - (13,973,949) 
      ค่าเผื่อการดอ้ยคา่สะสม - (1,124,556) (778,855) (7) - - (1,903,418) 

ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ 802,305 361,871 1,293,357 50,501 91 58,270 2,566,395 
  



บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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 งบการเงินรวม 

 
 ส่วนปรบัปรงุ 

ท่ีดิน อาคารและ เครื่องจกัรและ อปุกรณ์สาํนักงาน  งานระหว่าง  
 ท่ีดิน ส่ิงปลูกสร้าง อปุกรณ์ และเคร่ืองตกแต่ง ยานพาหนะ ก่อสร้าง รวม 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

ณ วนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2564        
ราคาทนุ 802,305 4,505,635 12,826,922 247,884 2,746 58,270 18,443,762 
หกั ค่าเสื่อมราคาสะสม - (3,019,208) (10,754,710) (197,376) (2,655) - (13,973,949) 
      ค่าเผื่อการดอ้ยคา่สะสม - (1,124,556) (778,855) (7) - - (1,903,418) 

ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ 802,305 361,871 1,293,357 50,501 91 58,270 2,566,395 
        

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565        
ราคาตามบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 802,305 361,871 1,293,357 50,501 91 58,270 2,566,395 
ซือ้สนิทรพัย ์ - - 2,139 8,632 - 214,416 225,187 
โอนสนิทรพัย ์ - 8,105 129,276 4,328 - (141,709) - 
จาํหน่ายสนิทรพัย ์ - ราคาทนุ - - (51,383) (5,433) - - (56,816) 
 - ค่าเสื่อมราคาสะสม - - 50,358 5,430 - - 55,788 
ตดัจาํหน่ายสนิทรพัย ์ - ราคาทนุ - - - (943) - - (943) 
 - ค่าเสื่อมราคาสะสม - - - 943 - - 943 
ค่าเสื่อมราคา - (53,533) (337,033) (21,448) (47) - (412,061) 
ค่าเผื่อการดอ้ยคา่ - - (631) - - - (631) 
ราคาตามบญัชปีลายปี - สุทธ ิ 802,305 316,443 1,086,083 42,010 44 130,977 2,377,862 
        

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565        
ราคาทนุ 802,305 4,513,740 12,906,954 254,468 2,746 130,977 18,611,190 
หกั ค่าเสื่อมราคาสะสม - (3,072,741) (11,041,385) (212,451) (2,702) - (14,329,279) 
      ค่าเผื่อการดอ้ยคา่สะสม - (1,124,556) (779,486) (7) - - (1,904,049) 
ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ 802,305 316,443 1,086,083 42,010 44 130,977 2,377,862 



บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส่วนปรบัปรงุ อปุกรณ์สาํนักงาน งานระหว่าง  
 อาคาร และเคร่ืองตกแต่ง ก่อสร้าง รวม 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ณ วนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2563     
ราคาทุน 3,665 80,461 - 84,126 
หกั คา่เสื่อมราคาสะสม (1,071) (60,864) - (61,935) 
ราคาตามบญัช ี- สทุธ ิ 2,594 19,597 - 22,191 
     
สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564     
ราคาตามบญัชตีน้ปี - สทุธ ิ 2,594 19,597 - 22,191 
ซือ้สนิทรพัย ์ - 738 247 985 
โอนสนิทรพัย ์ - 247 (247) - 
จาํหน่ายสนิทรพัย ์- ราคาทุน - (4,873) - (4,873) 
 - คา่เสื่อมราคาสะสม - 4,375 - 4,375 
ตดัจาํหน่ายสนิทรพัย ์ - ราคาทุน (2,258) (366) - (2,624) 
 - คา่เสื่อมราคาสะสม 968 193 - 1,161 
คา่เสื่อมราคา (543) (9,361) - (9,904) 
ราคาตามบญัชปีลายปี - สทุธ ิ 761 10,550 - 11,311 
     
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564     
ราคาทุน 1,407 76,207 - 77,614 
หกั คา่เสื่อมราคาสะสม (646) (65,657) - (66,303) 
ราคาตามบญัช ี- สทุธ ิ 761 10,550 - 11,311 
 
 
  



บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 

57 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส่วนปรบัปรงุ อปุกรณ์สาํนักงาน งานระหว่าง  
 อาคาร และเคร่ืองตกแต่ง ก่อสร้าง รวม 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565     
ราคาตามบญัชตีน้ปี - สทุธ ิ 761 10,550 - 11,311 
ซือ้สนิทรพัย ์ - 2,188 343 2,531 
โอนสนิทรพัย ์ - 343 (343) - 
จาํหน่ายสนิทรพัย ์- ราคาทุน - (8,684) - (8,684) 
 - คา่เสื่อมราคาสะสม - 8,267 - 8,267 
ตดัจาํหน่ายสนิทรพัย ์ - ราคาทุน - (943) - (943) 
 - คา่เสื่อมราคาสะสม - 943 - 943 
คา่เสื่อมราคา (234) (7,972) - (8,206) 
ราคาตามบญัชปีลายปี - สทุธ ิ 527 4,692 - 5,219 
     
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565     
ราคาทุน 1,407 69,111 - 70,518 
หกั คา่เสื่อมราคาสะสม (880) (64,419) - (65,299) 
ราคาตามบญัช ี- สทุธ ิ 527 4,692 - 5,219 
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17 สินทรพัยไ์ม่ใช้งานเพ่ือรอการขาย - สทุธิ 

 
รายละเอยีดของสนิทรพัยไ์มใ่ชง้านเพื่อรอการขาย - สทุธ ิมดีงัต่อไปน้ี 
 
 งบการเงินรวม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับาท พนับาท 
   
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม   
ราคาทุน 2,395,713 2,395,713 
หกั คา่เสื่อมราคาสะสม (538,164) (538,164) 
      คา่เผื่อการดอ้ยคา่สะสม (1,595,549) (1,514,549) 
ราคาตามบญัช ี- สทุธ ิ 262,000 343,000 
 
ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2554 ผู้บริหารของกลุ่มกิจการได้ตัดสินใจหยุดการผลิตโครงการเตาถลุง Mini Blast Furnace (“MBF”)  
ของ บรษิทั ทาทา สตลี การผลติ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยของกจิการ เน่ืองจากวตัถุดบิที่ใช้ในการผลติในเตาถลุง 
MBF มรีาคาสูงกว่าเมื่อเปรยีบเทยีบกบัราคาเศษเหลก็ อกีทัง้ราคายงัมคีวามผนัผวนสูง ทําใหเ้กดิผลเสยีต่อการบรหิารต้นทุนของการ
ผลติเหลก็แท่งผา่นเตาถลุง MBF 
 
ผูบ้รหิารของกลุ่มกจิการตดัสนิใจขายเครื่องจกัร อุปกรณ์เตาถลุง MBF พรอ้มอะไหล่และวสัดุสิน้เปลอืงที่เกี่ยวขอ้ง โดยกลุ่มกจิการเริม่
ดําเนินการตามแผนเพื่อหาผู้ซื้อ ดงันัน้ กลุ่มกิจการจึงจดัประเภทเครื่องจกัร อุปกรณ์โครงการเตาถลุง MBF พร้อมอะไหล่และวสัดุ
สิน้เปลืองเป็นสนิทรพัย์ไม่ใช้งานเพื่อรอการขายแสดงเป็นสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีน เน่ืองจากผู้บรหิารของกลุ่มกิจการคาดว่าระยะเวลาการ
ขายจะเสรจ็สิน้มคีวามเป็นไปไดท้ี่จะเกนิกว่า 1 ปี 
 
ในระหว่างปีสิน้สุดวนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2565 กลุ่มกิจการได้รบัรู้ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าของ MBF เพิม่ขึ้นจํานวน 81 ล้านบาท  
(พ.ศ. 2564 : 117 ลา้นบาท) 
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18 สินทรพัยสิ์ทธิการใช้ - สทุธิ 

 
 งบการเงินรวม 
 

ท่ีดิน 
อาคารและ 

ส่ิงปลกูสร้าง ยานพาหนะ รวม 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ยอดยกมา ณ วนัที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563 473,789 53,134 46,036 572,959 
การเพิม่ขึน้ - 2,985 4,329 7,314 
การยกเลกิสญัญา - (376) (419) (795) 
การเปลี่ยนแปลงสญัญาเช่าและการประเมนิหน้ีสนิตาม 
   สญัญาเช่าใหม่ 

 
148,745 

 
- 

 
- 

 
148,745 

คา่เสื่อมราคา (32,947) (8,462) (16,801) (58,210) 
มลูคา่ตามบญัชสีทุธ ิณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ 2564 589,587 47,281 33,145 670,013 
 
 งบการเงินรวม 
 

ท่ีดิน 
อาคารและ 

ส่ิงปลกูสร้าง ยานพาหนะ รวม 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ยอดยกมา ณ วนัที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564 589,587 47,281 33,145 670,013 
การเพิม่ขึน้ - - 8,076 8,076 
การยกเลกิสญัญา - - (51) (51) 
คา่เสื่อมราคา (31,031) (9,282) (16,402) (56,715) 
มลูคา่ตามบญัชสีทุธ ิณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ 2565 558,556 37,999 24,768 621,323 
 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 อาคารและ 

ส่ิงปลกูสร้าง ยานพาหนะ รวม 
 พนับาท พนับาท พนับาท 
    

ยอดยกมา ณ วนัที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563 14,410 26,758 41,168 
การเพิม่ขึน้ 2,985 3,159 6,144 
การยกเลกิสญัญา (376) (1,651) (2,027) 
คา่เสื่อมราคา (6,313) (9,603) (15,916) 
มลูคา่ตามบญัชสีทุธ ิณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ 2564 10,706 18,663 29,369 
 
 
 
  



บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 อาคารและ 

ส่ิงปลกูสร้าง ยานพาหนะ รวม 
 พนับาท พนับาท พนับาท 
    

ยอดยกมา ณ วนัที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564 10,706 18,663 29,369 
การเพิม่ขึน้ - 5,853 5,853 
โอนสนิทรพัย ์ - (1,185) (1,185) 
การยกเลกิสญัญา - (51) (51) 
คา่เสื่อมราคา (7,133) (9,654) (16,787) 
มลูคา่ตามบญัชสีทุธ ิณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ 2565 3,573 13,626 17,199 
 
คา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วขอ้งกบัสญัญาเช่าทีไ่มไ่ดร้วมรบัรูใ้นหน้ีสนิตามสญัญาเช่าและสนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
คา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วกบัสญัญาเช่าระยะสัน้ 450 9,362 - 5,394 
กระแสเงนิสดจา่ยทัง้หมดของสญัญาเช่า 63,228 68,263 17,610 22,050 
 
 
  



บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
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19 ค่าความนิยม - สทุธิ 

 

  งบการเงินรวม 
  พนับาท 
ณ วนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2563   
ราคาทุน  5,607,769 
หกั  คา่ตดัจาํหน่ายสะสม (จนถงึวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2551)  (1,491,432) 
      คา่เผื่อการดอ้ยคา่  (660,323) 
ราคาตามบญัช ี- สทุธ ิ  3,456,014 
   

สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564   
ราคาตามบญัชตีน้ปี - สทุธ ิ  3,456,014 
การดอ้ยคา่  - 
ราคาตามบญัชปีลายปี - สทุธ ิ  3,456,014 
   
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564   
ราคาทุน  5,607,769 
หกั  คา่ตดัจาํหน่ายสะสม (จนถงึวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2551)  (1,491,432) 
      คา่เผื่อการดอ้ยคา่  (660,323) 
ราคาตามบญัช ี- สทุธ ิ  3,456,014 
   

สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565   
ราคาตามบญัชตีน้ปี - สทุธ ิ  3,456,014 
การดอ้ยคา่  - 
ราคาตามบญัชปีลายปี - สทุธ ิ  3,456,014 
   
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565   
ราคาทุน  5,607,769 
หกั  คา่ตดัจาํหน่ายสะสม (จนถงึวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2551)  (1,491,432) 
      คา่เผื่อการดอ้ยคา่  (660,323) 
ราคาตามบญัช ี- สทุธ ิ  3,456,014 
 

ค่าความนิยมเกิดจากการซื้อบรษิทั เหล็กสยาม (2001) จํากดั บริษทั เหล็กก่อสร้างสยาม จํากดั และบริษทั ทาทา สตีล การผลิต 
(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) เมื่อวนัที ่29 พฤศจกิายน พ.ศ. 2545 โดยบรษิทั ทาทา สตลี (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)  
 
ตัง้แต่วนัที ่1 เมษายน พ.ศ. 2551 กลุ่มกจิการหยดุตดัจาํหน่ายคา่ความนิยม โดยเปลีย่นเป็นการประเมนิการดอ้ยคา่ของคา่ความนิยมแทน 
 
ในระหว่างปีสิน้สุดวนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2564 บรษิทั เหล็กสยาม (2001) จํากดั และบรษิทัเหล็กก่อสร้างสยาม จํากดั ได้โอนธุรกิจ
ทัง้หมดใหแ้ก่บรษิทั ทาทา สตลี การผลติ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) รวมถงึคา่ความนิยม 
 
ณ วนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจการไดท้ําการประเมนิการดอ้ยค่าของค่าความนิยมและพบว่ามูลค่าที่คาดว่า 
จะไดร้บัคนืไมต่ํ่ากวา่มลูคา่ตามบญัช ีดงันัน้จงึไมม่กีารดอ้ยคา่ทีจ่าํเป็นตอ้งรบัรูเ้พิม่ขึน้  



บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
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คา่ความนิยมไดถู้กปนัสว่นใหแ้ก่หน่วยสนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิเงนิสด (CGUs) ทีถู่กกําหนดตามโรงงานผลติ  
 
การปนัสว่นของคา่ความนิยมใหแ้ก่หน่วยสนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิเงนิสดสามารถแสดงไดด้งัน้ี 
 
 งบการเงินรวม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 โรงงานผลิตเหลก็

สยาม (2001)  
โรงงานผลิตเหลก็

ก่อสร้างสยาม  
 

รวม 
โรงงานผลิตเหลก็

สยาม (2001)  
โรงงานผลิตเหลก็

ก่อสร้างสยาม  
 

รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       
การปนัส่วนค่าความนิยม 1,685 1,771 3,456 1,685 1,771 3,456 

 
บรษิทัทดสอบการด้อยค่าความนิยมทุกปี มูลค่าที่คาดว่าจะได้รบัคนืของหน่วยสนิทรพัย์ที่ก่อให้เกิดเงนิสดพจิารณาจากการคํานวณ
มลูค่าจากการใช ้การคาํนวณดงักล่าวใชป้ระมาณการกระแสเงนิสดก่อนภาษซีึง่อา้งองิจากงบประมาณทางการเงนิครอบคลุมระยะเวลา 
5 ปี ซึ่งไดร้บัอนุมตัจิากผูบ้รหิาร กระแสเงนิสดหลงัจากปีที่ 5 ใชป้ระมาณการของอตัราการเตบิโตดงักล่าวในตารางขา้งล่าง อตัราการ
เตบิโตดงักล่าวไมส่งูกวา่อตัราการเตบิโตเฉลีย่ของธรุกจิทีห่น่วยสนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิเงนิสดนัน้ดาํเนินงานอยู่ 
 
ขอ้สมมตฐิานทีใ่ชใ้นการคาํนวณมลูคา่จากการใชแ้สดงไดด้งัต่อไปน้ี 
 
 ค่าความนิยม ค่าความนิยม 
 โรงงานผลิตเหลก็สยาม  โรงงานผลิตเหลก็ 
 (2001) ก่อสร้างสยาม 
   

กําไรขัน้ตน้1 รอ้ยละ 8.3  รอ้ยละ 7.9  
อตัราการเตบิโต2 รอ้ยละ 2.5 รอ้ยละ 2.5 
อตัราคดิลด3 รอ้ยละ 11.25 รอ้ยละ 11.25 

 
1 กําไรขัน้ตน้จากงบประมาณ 
2 อตัราการเตบิโตถวัเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักของกระแสเงนิสดสําหรบัรอบระยะเวลาที่ครอบคลุมโดยงบประมาณหรอืประมาณการทางการเงนิ

ล่าสดุ 
3 อตัราคดิลดก่อนภาษทีีใ่ชใ้นการประมาณการกระแสเงนิสด 
 
ขอ้สมมตฐิานเหล่าน้ีไดถู้กใชเ้พื่อการวเิคราะหห์น่วยสนิทรพัยท์ี่ก่อใหเ้กดิเงนิสด 
 
ฝา่ยบรหิารพจิารณากําไรขัน้ต้นจากงบประมาณโดยอ้างองิจากผลประกอบการในอดตีที่ผ่านมาประกอบกบัการคาดการณ์การเตบิโต
ของตลาด อตัราการเติบโตถวัเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักที่ใช้สอดคล้องกบัประมาณการที่รวมอยู่ในรายงานของอุตสาหกรรม ซึ่งอตัราคดิลด  
ตอ้งเป็นอตัราก่อนหกัภาษทีีส่ะทอ้นถงึความเสีย่งซึง่เป็นลกัษณะเฉพาะทีเ่กีย่วขอ้งกบัสว่นงานนัน้ ๆ 
 
ขอ้สมมตฐิานหลกัทีม่ผีลต่อความอ่อนไหวของประมาณการกระแสเงนิสด คอื อตัราการเตบิโตและอตัราคดิลด  
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20 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน - สทุธิ 

 
 งบการเงินรวม 
  

โปรแกรม 
โปรแกรม

คอมพิวเตอร ์
 

 คอมพิวเตอร ์ ระหว่างติดตัง้ รวม 
 พนับาท พนับาท พนับาท 
    
ณ วนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2563    
ราคาทุน 275,292 - 275,292 
หกั  คา่ตดัจาํหน่ายสะสม (245,709) - (245,709) 
ราคาตามบญัช ี- สทุธ ิ 29,583 - 29,583 
    
สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564    
ราคาตามบญัชตีน้ปี - สทุธ ิ 29,583 - 29,583 
ซือ้สนิทรพัย ์ 90 2,178 2,268 
โอนสนิทรพัย ์ 1,561 (1,561) - 
คา่ตดัจาํหน่าย (4,501) - (4,501) 
ราคาตามบญัชปีลายปี - สทุธ ิ 26,733 617 27,350 
    
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564    
ราคาทุน 276,942 617 277,559 
หกั  คา่ตดัจาํหน่ายสะสม (250,209) - (250,209) 
ราคาตามบญัช ี- สทุธ ิ 26,733 617 27,350 
    
สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565    
ราคาตามบญัชตีน้ปี - สทุธ ิ 26,733 617 27,350 
ซือ้สนิทรพัย ์ - 2,924 2,924 
โอนสนิทรพัย ์ 3,541 (3,541) - 
คา่ตดัจาํหน่าย (4,615) - (4,615) 
ราคาตามบญัชปีลายปี - สทุธ ิ 25,659 - 25,659 
    
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565    
ราคาทุน 280,483 - 280,483 
หกั  คา่ตดัจาํหน่ายสะสม (254,824) - (254,824) 
ราคาตามบญัช ี- สทุธ ิ 25,659 - 25,659 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  

โปรแกรม 
โปรแกรม

คอมพิวเตอร ์
 

 คอมพิวเตอร ์ ระหว่างติดตัง้ รวม 
 พนับาท พนับาท พนับาท 

ณ วนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2563    
ราคาทุน 248,203 - 248,203 
หกั  คา่ตดัจาํหน่ายสะสม (235,758) - (235,758) 
ราคาตามบญัช ี- สทุธ ิ 12,445 - 12,445 
    
สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564    
ราคาตามบญัชตีน้ปี - สทุธ ิ 12,445 - 12,445 
ซือ้สนิทรพัย ์ 90 1,355 1,445 
โอนสนิทรพัย ์ 737 (737) - 
คา่ตดัจาํหน่าย (2,091) - (2,091) 
ราคาตามบญัชปีลายปี - สทุธ ิ 11,181 618 11,799 
    
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564    
ราคาทุน 249,029 618 249,647 
หกั  คา่ตดัจาํหน่ายสะสม (237,848) - (237,848) 
ราคาตามบญัช ี- สทุธ ิ 11,181 618 11,799 
    
สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565    
ราคาตามบญัชตีน้ปี - สทุธ ิ 11,181 618 11,799 
ซือ้สนิทรพัย ์ - 2,923 2,923 
โอนสนิทรพัย ์ 3,541 (3,541) - 
จาํหน่ายสนิทรพัย ์- ราคาทุน (364) - (364) 
                       - คา่ตดัจาํหน่ายสะสม 299 - 299 
คา่ตดัจาํหน่าย (2,152) - (2,152) 
ราคาตามบญัชปีลายปี - สทุธ ิ 12,505 - 12,505 
    
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565    
ราคาทุน 252,206 - 252,206 
หกั  คา่ตดัจาํหน่ายสะสม (239,701) - (239,701) 
ราคาตามบญัช ี- สทุธ ิ 12,505 - 12,505 
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21 สินทรพัย(์หน้ีสิน)ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี - สทุธิ 

 
สนิทรพัย(์หน้ีสนิ)ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี- สทุธ ิณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2564 ประกอบดว้ยรายละเอยีดดงัน้ี 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 73,457 69,723 15,609 17,695 
หน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี (67,718) (53,946) - - 
สนิทรพัย(์หน้ีสนิ)ภาษเีงนิได ้     
   รอการตดับญัช ี- สทุธ ิ 5,739 15,777 15,609 17,695 
 
ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2564 สนิทรพัย์และหน้ีสนิภาษีเงนิได้รอการตดับญัชีแสดงรายการสุทธติามหน่วยภาษี
ประกอบดว้ยรายละเอยีดดงัน้ี 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 15,609 17,695 15,609 17,695 
หน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี- สทุธ ิ (9,870) (1,918) - - 
สนิทรพัย(์หน้ีสนิ)ภาษเีงนิได ้     
   รอการตดับญัช ี- สทุธ ิ 5,739 15,777 15,609 17,695 
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รายการเคลื่อนไหวของสนิทรพัย์(หน้ีสนิ)ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชี - สุทธ ิสําหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2564 
ประกอบดว้ยรายละเอยีดดงัน้ี 
 
 งบการเงินรวม 
  เพ่ิม(ลด)ใน เพ่ิม(ลด)ใน  
 1 เมษายน กาํไรหรือ กาํไรขาดทุน 31 มีนาคม 
 พ.ศ. 2564 ขาดทุน เบด็เสรจ็อ่ืน พ.ศ. 2565 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี     
ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ 709 - - 709 
คา่เผื่อสนิคา้เสื่อมสภาพ 23 (23) - - 
หน้ีสนิอนุพนัธท์างการเงนิ - 42 - 42 
ประมาณการหน้ีสนิคา่รือ้ถอน 44 (13) - 31 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 68,947 7,458 (3,730) 72,675 
 69,723 7,464 (3,730) 73,457 
     
หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี     
การเปลี่ยนแปลงมลูคา่ยตุธิรรมของ 
   สนิทรพัยท์างการเงนิ 

 
(41,328) 

 
- 

 
(19,536) 

 
(60,864) 

สนิทรพัยอ์นุพนัธท์างการเงนิ (2,240) 1,831 - (409) 
สว่นต่างมลูค่ายตุธิรรมของสนิทรพัยท์ีไ่ดม้าจาก     
   การรวมธุรกจิ (10,378) 3,933 - (6,445) 
 (53,946) 5,764 (19,536) (67,718) 
     
สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี - สทุธิ 15,777 13,228 (23,266) 5,739 
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 งบการเงินรวม 
  เพ่ิม(ลด)ใน เพ่ิม(ลด)ใน  
 1 เมษายน กาํไรหรือ กาํไรขาดทุน 31 มีนาคม 
 พ.ศ. 2563 ขาดทุน เบด็เสรจ็อ่ืน พ.ศ. 2564 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี     
ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ 736 (27) - 709 
คา่เผื่อสนิคา้เสื่อมสภาพ 907 (884) - 23 
ประมาณการหน้ีสนิคา่รือ้ถอน 151 (107) - 44 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 55,974 18,248 (5,275) 68,947 
 57,768 17,230 (5,275) 69,723 
     

หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี     
การเปลี่ยนแปลงมลูคา่ยตุธิรรมของ 
   สนิทรพัยท์างการเงนิ (29,232) - (12,096) (41,328) 
สนิทรพัยอ์นุพนัธท์างการเงนิ (130) (2,110) - (2,240) 
สว่นต่างมลูค่ายตุธิรรมของสนิทรพัยท์ีไ่ดม้าจาก     
   การรวมธุรกจิ (14,352) 3,974 - (10,378) 
 (43,714) 1,864 (12,096) (53,946) 
     

สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี - สทุธิ 14,054 19,094 (17,371) 15,777 
 
ณ วนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2565 สนิทรพัยภ์าษเีงนิได้รอการตดับญัชสีําหรบัรายการขาดทุนทางภาษีที่ยงัไม่ไดใ้ช้ยกไปจะรบัรูไ้ม่เกิน
จํานวนที่เป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมกํีาไรทางภาษีในอนาคตเพยีงพอที่จะใช้ประโยชน์ทางภาษีนัน้ กลุ่มกิจการไม่ได้รบัรู้ สนิทรพัย ์
ภาษเีงนิไดจ้ํานวน 430 ลา้นบาท (พ.ศ. 2564 : 932 ลา้นบาท) ที่เกดิจากรายการขาดทุนจาํนวน 2,152 ลา้นบาท (พ.ศ. 2564 : 4,661 ล้านบาท) 
ทีส่ามารถยกไปเพื่อหกักลบกบักําไรทางภาษใีนอนาคต โดยรายการขาดทุนดงักล่าว จะหมดอายใุน พ.ศ. 2565 ถงึ พ.ศ. 2568 
 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  เพ่ิม(ลด)ใน เพ่ิม(ลด)ใน  
 1 เมษายน กาํไรหรือ กาํไรขาดทุน 31 มีนาคม 
 พ.ศ. 2564 ขาดทุน เบด็เสรจ็อ่ืน พ.ศ. 2565 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี     
ประมาณการหน้ีสนิคา่รือ้ถอน 44 (13) - 31 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 17,651 715 (2,788) 15,578 
สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี  17,695 702 (2,788) 15,609 
 
 

  



บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 

68 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  เพ่ิม(ลด)ใน เพ่ิม(ลด)ใน  
 1 เมษายน กาํไรหรือ กาํไรขาดทุน 31 มีนาคม 
 พ.ศ. 2563 ขาดทุน เบด็เสรจ็อ่ืน พ.ศ. 2564 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี     
ประมาณการหน้ีสนิคา่รือ้ถอน 151 (107) - 44 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 17,820 1,101 (1,270) 17,651 
สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี  17,971 994 (1,270) 17,695 
 

22 สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอ่ืน 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลรอขอคนื 71,838 92,113 51,121 56,625 
อื่น ๆ 9,730 7,319 3,368 4,185 
 81,568 99,432 54,489 60,810 

 
23 เงินกู้ยืม 

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
รายการหมนุเวียน     
เงนิกูย้มืระยะสัน้ - จากธนาคาร 145,577 441,393 - - 
หน้ีสนิตามสญัญาเช่าสว่นทีถ่งึกําหนด 
   ชําระภายในหน่ึงปี - สทุธ ิ

 
31,079 

 
38,567 

 
8,627 

 
15,938 

เงนิกูย้มืระยะสัน้หมนุเวยีนรวม 176,656 479,960 8,627 15,938 
     
รายการไม่หมนุเวียน     
หน้ีสนิตามสญัญาเช่า 632,372 656,314 8,885 13,619 
เงนิกูย้มืไม่หมนุเวยีนรวม 632,372 656,314 8,885 13,619 
 
เงนิกูย้มืรวม 

 
809,028 

 
1,136,274 

 
17,512 

 
29,557 

 
มลูคา่ยตุธิรรมของเงนิกูย้มืส่วนที่หมนุเวยีนมมีลูคา่เท่ากบัราคาตามบญัช ีเน่ืองจากผลกระทบของการคดิลดไมม่สีาระสาํคญั 
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24 เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

เจา้หน้ีการคา้ - กจิการอื่น 852,908 715,592 - - 
 - กจิการที่เกีย่วขอ้งกนั     
        (หมายเหตุขอ้ 34 ข)) 2,393 185,080 - - 
เจา้หน้ีอื่น - กจิการอื่น 75,892 59,771 7,120 8,907 
 - กจิการที่เกีย่วขอ้งกนั     
        (หมายเหตุขอ้ 34 ข)) 2,436 2,256 2,523 2,287 
เงนิรบัล่วงหน้าจากลูกคา้ 40,843 47,982 - - 
คา่ใชจ้า่ยคา้งจ่าย  740,405 580,149 106,089 102,131 
 1,714,877 1,590,830 115,732 113,325 
 

25 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
งบแสดงฐานะการเงนิ:     
ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายุ 297,892 301,413 65,927 78,515 
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น 49,012 27,679 5,686 2,961 
หน้ีสนิในงบแสดงฐานะการเงนิ 346,904 329,092 71,613 81,476 
     
(กําไร)ขาดทุนที่รวมอยูใ่นกําไรจาก 
   การดาํเนินงาน: 

    

ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายุ 31,054 39,140 7,954 12,613 
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น 24,175 3,994 3,146 352 
 55,229 43,134 11,100 12,965 
     
การวดัมลูค่าใหมท่ีร่บัรูใ้น(กําไร)ขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น (18,649) (29,976) (13,938) (6,352) 
 
ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงานเป็นโครงการเกษียณอายุ ตามอตัราเงินเดอืนเดือนสุดท้ายซึ่งให้ผลประโยชน์แก่พนักงานในรูป  
การประกนัระดบัเงินเกษียณอายุที่จะได้รบั โดยผลประโยชน์ที่ให้จะขึ้นอยู่กบัระยะเวลาการทํางานและเงินเดอืนในปีสุดท้ายของ
พนกังานก่อนทีจ่ะเกษยีณอาย ุ
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รายการเคลื่อนไหวของภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน - ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุในระหว่างปีสิ้นสุดวนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2565 
และ พ.ศ. 2564 มดีงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ยอดคงเหลอื ณ วนัต้นปี 301,413 314,198 78,515 78,833 
ตน้ทุนบรกิารปจัจบุนั 25,438 34,902 6,627 11,620 
ตน้ทุนดอกเบีย้ 5,616 4,238 1,327 993 
การวดัมลูค่าใหม ่     
   (กําไร)ขาดทุนทีเ่กดิจากการเปลี่ยนแปลง     
      ดา้นประชากรศาสตร ์ 528 (20) 109 (20) 
   กําไรทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลง     
      ขอ้สมมตทิางการเงนิ (20,917) (29,391) (6,370) (7,224) 
   (กําไร)ขาดทุนทีเ่กดิจากประสบการณ์ 1,740 (565) (7,677) 892 
จา่ยผลประโยชน์พนักงานระหวา่งปี (15,926) (21,949) (6,604) (6,579) 
ยอดคงเหลอื ณ วนัปลายปี 297,892 301,413 65,927 78,515 
 
รายการเคลื่อนไหวของภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน - ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นในระหว่างปีสิน้สุดวนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2565 
และ พ.ศ. 2564 มดีงัน้ี 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
ยอดคงเหลอื ณ วนัต้นปี 27,679 26,474 2,961 2,967 
ตน้ทุนบรกิารปจัจบุนั 4,069 4,023 674 674 
ตน้ทุนดอกเบีย้ 515 361 47 34 
การวดัมลูค่าใหม ่     
   (กําไร)ขาดทุนทีเ่กดิจากการเปลี่ยนแปลง     
      ดา้นประชากรศาสตร ์ 2,708 (10) 683 (10) 
   (กําไร)ขาดทุนทีเ่กดิจากการเปลี่ยนแปลง     
      ขอ้สมมตทิางการเงนิ 7 181 (61) 3 
   (กําไร)ขาดทุนทีเ่กดิจากประสบการณ์ 16,876 (561) 1,803 (349) 
จา่ยผลประโยชน์พนักงานระหวา่งปี (2,842) (2,789) (421) (358) 
ยอดคงเหลอื ณ วนัปลายปี 49,012 27,679 5,686 2,961 
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ขอ้สมมตฐิานหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัทีใ่ชเ้ป็นดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 
     

อตัราคดิลด 2.24 ถงึ 2.88 1.93 ถงึ 1.96 2.24 ถงึ 2.88 1.96 
อตัราการเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืน 5.00 4.54 ถงึ 4.73 5.00 4.65 
อตัราการหมนุเวยีนพนกังาน 0.57 ถงึ 17.19 0.00 ถงึ 19.00 1.43 ถงึ 17.19 1.00 ถงึ 19.00 
 

การวเิคราะหค์วามอ่อนไหวของขอ้สมมตหิลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั ณ วนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2565 และ 
พ.ศ. 2564 เป็นดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม 
 การเปล่ียนแปลง เพ่ิมขึน้(ลดลง)ในภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 
 ในข้อสมมติ การเพ่ิมของข้อสมมติ การลดลงของข้อสมมติ 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 ร้อยละ ร้อยละ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
       

อตัราคดิลด 1.00 1.00 (31,547) (33,287) 36,718 38,900 
อตัราการเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืน 1.00 1.00 31,823 35,747 (27,838) (31,183) 
อตัราการหมนุเวยีนพนกังาน 20.00 จาก

สมมตฐิาน 
1.00 (9,880) (34,930) 10,634 15,621 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 การเปล่ียนแปลง เพ่ิมขึน้(ลดลง)ในภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 
 ในข้อสมมติ การเพ่ิมของข้อสมมติ การลดลงของข้อสมมติ 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 ร้อยละ ร้อยละ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
       

อตัราคดิลด 1.00 1.00 (5,941) (7,499) 6,905 8,669 
อตัราการเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืน 1.00 1.00 6,206 8,215 (5,449) (7,261) 
อตัราการหมนุเวยีนพนกังาน    20.00 จาก

สมมตฐิาน 
1.00 (3,355) (7,933) 3,759 2,756 

 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวข้างต้นน้ีอ้างอิงจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติใดข้อสมมติหน่ึง ขณะที่ให้ข้อสมมติอื่นคงที่ ในทางปฏิบัติ
สถานการณ์ดงักล่าวยากที่จะเกิดขึ้น และการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติบางเรื่องอาจมีความสมัพนัธ์กนั ในการคํานวณการวิเคราะห์ 
ความอ่อนไหวของภาระผูกพนัผลประโยชน์ที่กําหนดไว้ที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติหลักได้ใช้วิธีเดียวกันกับ ผลประโยชน์  
เมื่อเกษยีณอาย ุณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน การคาํนวณหน้ีสนิผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายทุีร่บัรูใ้นงบแสดงฐานะการเงนิ  
 

วธิกีารและประเภทของขอ้สมมตฐิานทีใ่ชใ้นการจดัทําการวเิคราะหค์วามอ่อนไหวไม่ไดเ้ปลีย่นแปลงจากปีก่อน 
 

ระยะเวลาถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนกัของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน คอื 13.00 ถงึ 15.00 ปี (พ.ศ. 2564 : 9.54 ถงึ 12.69 ปี) 
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การวเิคราะหก์ารครบกําหนดของการจา่ยชําระผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายแุละผลประโยชน์ระยะยาวอื่นทีไ่มม่กีารคดิลดมดีงัน้ี 
 
 งบการเงินรวม 
 น้อยกว่า 1 ปี ระหว่าง 1-2 ปี ระหว่าง 2-5 ปี เกินกว่า 5 ปี  รวม 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
      
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565      
ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายุ 17,329 5,513 45,638 347,152 415,632 
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น 3,812 4,569 13,397 35,379 57,157 
รวม 21,141 10,082 59,035 382,531 472,789 
      
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564      
ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายุ 2,942 18,476 46,315 1,134,791 1,202,524 
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น 2,445 2,867 12,128 74,835 92,275 
รวม 5,387 21,343 58,443 1,209,626 1,294,799 
 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 น้อยกว่า 1 ปี ระหว่าง 1-2 ปี ระหว่าง 2-5 ปี เกินกว่า 5 ปี รวม 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
      
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565      
ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายุ 11,161 - 15,331 63,669 90,161 
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น 458 598 1,468 4,154 6,678 
รวม 11,619 598 16,799 67,823 96,839 
      
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564      
ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายุ - 11,911 20,001 344,800 376,712 
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น 358 294 1,734 14,848 17,234 
รวม 358 12,205 21,735 359,648 393,946 
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26 ประมาณการหน้ีสินค่ารือ้ถอน 

 
การเปลี่ยนแปลงของประมาณการหน้ีสนิค่ารือ้ถอน สําหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2564 ประกอบดว้ยรายละเอยีด
ดงัน้ี 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 เมษายน  410 1,068 410 1,068 
ตดัจาํหน่าย - (658) - (658) 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 มนีาคม 410 410 410 410 
 

27 ทุนสาํรองตามกฎหมาย 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
ณ วนัที ่1 เมษายน 373,780 372,575 373,780 372,575 
จดัสรรระหว่างปี 1,213 1,205 1,213 1,205 
ณ วนัที ่31 มนีาคม 374,993 373,780 374,993 373,780 
 
ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 บรษิทัตอ้งสาํรองตามกฎหมายอยา่งน้อยรอ้ยละ 5 ของกําไรสุทธหิลงัจากหกัส่วน
ของขาดทุนสะสมยกมา (ถา้ม)ี จนกวา่สาํรองน้ีจะมมีลูคา่ไมน้่อยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน สาํรองน้ีไมส่ามารถนําไปจดัสรรได ้
 

28 รายได้อ่ืน 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
กําไรจากอตัราแลกเปลีย่น - สทุธ ิ 12,566 20,380 - - 
เงนิปนัผลรบัจากเงนิลงทุนในตราสารทุน 
   ทีว่ดัมลูค่าดว้ย FVOCI 

 
21,600 

 
28,800 

 
- 

 
- 

รายไดด้อกเบีย้ 1,948 2,962 20,530 71,067 
เงนิชดเชยความเสยีหายจากบรษิทัประกนัภยั - 50,000 - - 
อื่น ๆ 14,408 16,899 1,673 575 
 50,522 119,041 22,203 71,642 
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29 ต้นทุนทางการเงิน 

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
ดอกเบีย้และตน้ทุนทางการเงนิจากสถาบนัการเงนิ 11,730 19,154 478 20,375 
ดอกเบีย้และตน้ทุนทางการเงนิของหน้ีสนิตามสญัญาเช่า 23,320 23,884 957 1,317 
 35,050 43,038 1,435 21,692 
 

30 ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
การเปลีย่นแปลงในสนิคา้สาํเรจ็รปูและงานระหวา่งทํา (831,078) (861,106) - - 
คา่วตัถุดบิและวสัดสุิน้เปลอืงใชไ้ป 23,346,869 15,868,016 - - 
คา่วสัดแุละของใชส้ิน้เปลอืงใชไ้ป 889,841 748,447 - - 
คา่เชือ้เพลงิ 820,273 589,291 - - 
คา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจาํหน่าย 473,390 474,574 27,146 27,910 
คา่ใชจ้า่ยผลประโยชน์พนกังาน 1,116,496 938,360 291,422 267,102 
คา่สาธารณูปโภค 2,768,084 2,255,895 676 826 
คา่ซ่อมแซมและบาํรงุรกัษา 640,641 635,663 42 480 
คา่จา้งแรงงานภายนอก 180,659 187,643 4,532 4,660 
คา่ขนสง่และคา่ใชจ้า่ยในการขาย 305,607 207,864 7,011 3,775 
คา่ธรรมเนียมธนาคาร 60,396 60,526 12,383 10,918 
อื่นๆ 152,834 182,380 59,388 79,983 
รวม 29,924,012 21,287,553 402,600 395,654 
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31 ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้ 

 
คา่ใชจ้า่ย(รายได)้ภาษเีงนิได ้สาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม ประกอบดว้ย 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
ภาษเีงนิไดง้วดปจัจบุนั:      
ภาษเีงนิไดง้วดปจัจบุนัสําหรบักําไรทางภาษ ี     
   สาํหรบัปี 7,368 65,285 7,368 12,795 
ภาษเีงนิไดง้วดปจัจบุนัสําหรบักําไรทางภาษ ี     
   สาํหรบัปีก่อน - 10,537 - 10,537 
รวมภาษีเงินได้งวดปัจจบุนั 7,368 75,822 7,368 23,332 
     
(เพิม่)ลดในสนิทรพัยภ์าษเีงนิได้     
   รอการตดับญัช ี(หมายเหตุ 21)  (7,464) (17,230) (702) (994) 
เพิม่(ลด)ในหน้ีสนิภาษเีงนิได ้     
   รอการตดับญัช ี(หมายเหตุ 21)  (5,764) (1,864) - - 
รวมภาษีเงินได้รอการตดับญัชี (13,228) (19,094) (702) (994) 
     
รวมค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้ (5,860) 56,728 6,666 22,338 
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ภาษเีงนิไดส้าํหรบักําไรก่อนหกัภาษขีองกลุ่มกจิการมยีอดจาํนวนเงนิทีแ่ตกต่างจากการคํานวณกําไรทางบญัชคีูณกบัภาษขีองประเทศ
ทีบ่รษิทัตัง้อยู ่โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี:  
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
กําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษเีงนิได ้ 2,600,265 688,346 30,934 46,447 
ภาษเีงนิไดใ้นอตัรารอ้ยละ 20 (พ.ศ. 2564 :  
   รอ้ยละ 20) 

 
520,053 

 
137,669 

 
6,187 

 
9,289 

ผลกระทบ:     
   - ผลแตกต่างชัว่คราวและขาดทุนทางภาษทีีย่งั 
        ไมไ่ดใ้ชท้ีไ่มไ่ดบ้นัทกึเป็นสนิทรพัยภ์าษเีงนิ  
        ไดร้อการตดับญัช ี

 
 

(29,215) 

 
 

(26,326) 

 
 

- 

 
 

- 
   - คา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถหกัภาษี 4,740 18,154 798 2,926 
   - คา่ใชจ้า่ยทีส่ามารถหกัภาษไีด ้2 เท่า (555) (1,901) (319) (414) 
   - การใชป้ระโยชน์จากผลขาดทุนทางภาษสีะสม 
        ทีไ่มไ่ดบ้นัทกึเป็นสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อ 
        การตดับญัช ี

 
 

(500,883) 

 
 

(66,116) 

 
 

- 

 
 

- 
   - การบนัทกึสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 
        ของปีก่อนๆ 

 
- 

 
(15,289) 

 
- 

 
- 

   - คา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิไดข้องปีก่อน - 10,537 - 10,537 
     
ภาษเีงนิได ้ (5,860) 56,728 6,666 22,338 
 
อตัราภาษทีีแ่ท้จรงิถวัเฉลีย่ทีใ่ชส้ําหรบักลุ่มกจิการและบรษิทัคอื อตัรารอ้ยละ (0.23) และรอ้ยละ 21.55 ตามลําดบั (พ.ศ. 2564 : อตัรา
ร้อยละ (8.24) และร้อยละ 48.10 ตามลําดบั) อตัราภาษีที่แท้จริงถวัเฉลี่ยของงบการเงินเฉพาะกิจการเปลี่ยนแปลงจากงวดก่อน
เน่ืองจากในปี พ.ศ. 2564 มภีาษเีงนิไดง้วดปจัจบุนัสาํหรบักําไรทางภาษสีาํหรบัปีก่อน (พ.ศ. 2565 : ไมม่)ี 
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ภาษเีงนิไดท้ี(่เพิม่)/ลด ทีเ่กีย่วขอ้งกบัองคป์ระกอบในกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นมดีงัน้ี 
 
 งบการเงินรวม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
  ภาษี    ภาษี  
 ก่อนภาษี (เพ่ิม) /ลด   หลงัภาษี ก่อนภาษี (เพ่ิม) /ลด   หลงัภาษี 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
       
การวดัมลูค่าใหมข่องผลประโยชน์       
   เมื่อเกษยีณอายุ 18,650 (3,730) 14,920 29,976 (5,275) 24,701 
การเปลี่ยนแปลงในมลูค่ายตุธิรรมของ       
   สนิทรพัยท์างการเงนิที่วดัมลูคา่ดว้ย 
   มลูคา่ยตุธิรรมผา่นกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 97,680 (19,536) 78,144 60,480 (12,096) 48,384 
กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน 116,330 (23,266) 93,064 90,456 (17,371) 73,085 
       
ภาษเีงนิไดง้วดปจัจบุนั  -   -  
ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชี       
   (หมายเหตุขอ้ 21)  (23,266)   (17,371)  
  (23,266)   (17,371)  

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
  ภาษี    ภาษี  
 ก่อนภาษี (เพ่ิม) /ลด   หลงัภาษี ก่อนภาษี (เพ่ิม) /ลด   หลงัภาษี 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

       
การวดัมลูค่าใหมข่องผลประโยชน์       
   เมื่อเกษยีณอายุ 13,938 (2,788) 11,150 6,352 (1,270) 5,082 
กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน 13,938 (2,788) 11,150 6,352 (1,270) 5,082 

       
ภาษเีงนิไดง้วดปจัจบุนั  -   -  
ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี       
   (หมายเหตุขอ้ 21)  (2,788)   (1,270)  

  (2,788)   (1,270)  
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32 กาํไรต่อหุ้น 

 
กําไรต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐานคํานวณโดยการหารกําไรสําหรบัปีที่เป็นของผูถ้อืหุน้สามญัของบรษิทัดว้ยจาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก
ทีอ่อกในระหวา่งปี 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
     

สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม     
กําไรสทุธทิีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้สามญั     
   ของบรษิทั (พนับาท) 2,602,098 630,549 24,268 24,108 
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก (หุน้) 8,421,540,848 8,421,540,848 8,421,540,848 8,421,540,848 
กําไรต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐาน (บาทต่อหุน้) 0.31 0.07 0.00 0.00 
 

33 การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 
 
   รายการเปล่ียนแปลงท่ีไม่ใช่เงินสด  

   การเพ่ิมขึน้ -  การลดลง -   
 1 เมษายน กระแสเงินสด หน้ีสินตาม หน้ีสินตาม 31 มีนาคม 
 พ.ศ. 2563 สทุธิ สญัญาเช่า สญัญาเช่า พ.ศ. 2564 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

      
งบการเงินรวม      
      
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 461,727 (20,334) - - 441,393 
หนี้สนิตามสญัญาเช่า 574,261 (35,017) 156,058 (421) 694,881 
      
งบการเงินเฉพาะกิจการ      
      
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบรษิทัย่อย 2,118,355 (2,118,355) - - - 
หนี้สนิตามสญัญาเช่า 40,412 (15,339) 6,144 (1,660) 29,557 
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   รายการเปล่ียนแปลงท่ีไม่ใช่เงินสด  

   การเพ่ิมขึน้ -  การลดลง -   
 1 เมษายน กระแสเงินสด หน้ีสินตาม หน้ีสินตาม 31 มีนาคม 
 พ.ศ. 2564 สทุธิ สญัญาเช่า สญัญาเช่า พ.ศ. 2565 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
      

งบการเงินรวม      
      

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 441,393 (295,816) - - 145,577 
หนี้สนิตามสญัญาเช่า 694,881 (39,458) 8,076 (48) 663,451 
      
งบการเงินเฉพาะกิจการ      
      

หนี้สนิตามสญัญาเช่า 29,557 (16,653) 5,892 (1,284) 17,512 
 

34 รายการกบับคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 
 

บุคคลและกจิการที่มคีวามสมัพนัธก์บับรษิทั ไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อม โดยที่บุคคลหรอืกจิการนัน้มอีํานาจควบคุมบรษิทั ถูกควบคุม
โดยบรษิทั หรอือยู่ภายใต้การควบคุมเดยีวกนักบับรษิทั รวมถึงบรษิทัที่ดําเนินธุรกิจการลงทุน บรษิทัร่วม การร่วมค้า และบุคคลหรอื
กจิการซึง่มอีทิธพิลอยา่งเป็นสาระสําคญัเหนือบรษิทั ผูบ้รหิารสําคญัรวมทัง้กรรมการของบรษิทั ตลอดจนสมาชกิในครอบครวัที่ใกลช้ดิ
กบับุคคลเหล่านัน้ และกจิการทีถู่กควบคมุหรอืถูกควบคมุร่วมโดยบุคคลเหล่านัน้ ถอืเป็นบุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนักบับรษิทั 
 

ในการพจิารณาความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลหรอืกจิการที่เกี่ยวขอ้งกนัซึ่งอาจมขีึน้ไดต้้องคํานึงถงึรายละเอยีดของความสมัพนัธม์ากกว่า
รปูแบบความสมัพนัธต์ามกฎหมาย 
 

ความสมัพนัธร์ะหว่างบรษิทักบับุคคลหรอืกจิการที่เกี่ยวขอ้งกนั 
 

บริษทั ประเภทธรุกิจ ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
   

Tata Steel Limited ผลติเหลก็ บรษิทัใหญ่ในลําดบัสงูสุด 
T S Global Holdings Pte. Ltd. การลงทุน ผูถ้อืหุน้ใหญ่ 
บรษิทั เหลก็สยาม (2001) จาํกดั ผลติเหลก็ลวดและเหลก็รูปพรรณขนาดเลก็ บรษิทัยอ่ย 
บรษิทั เหลก็ก่อสรา้งสยาม จาํกดั ผลติเหลก็เสน้ บรษิทัยอ่ย 
บรษิทั ทาทา สตลี การผลติ  
   (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

ผลติ รบัจา้งผลติ จาํหน่าย และซือ้มาขายไป 
   สนิคา้เหลก็เสน้ เหลก็ลวด และ เหลก็รปูพรรณ ขนาดเลก็ 

บรษิทัยอ่ย 

บรษิทั สยามลวดเหลก็อุตสาหกรรม จาํกดั ผลติลวดเหลก็ ผูถ้อืหุน้กลุ่มเดยีวกนั 
NatSteel Trade International Pte. Ltd.* ซือ้มาขายไป ผูถ้อืหุน้กลุ่มเดยีวกนั 
NatSteel Recycling Pte. Ltd.* ซือ้มาขายไป ผูถ้อืหุน้กลุ่มเดยีวกนั 
Tata International Metals Asia Ltd. ซือ้มาขายไป ผูถ้อืหุน้กลุ่มเดยีวกนั 
T S Asia (Hong Kong) Ltd. ซือ้มาขายไป ผูถ้อืหุน้กลุ่มเดยีวกนั 
Tata Refractories Ltd. ผลติวสัดทุนไฟ ผูถ้อืหุน้กลุ่มเดยีวกนั 
NatSteel Holdings Pte. Ltd.* ผลติเหลก็ ผูถ้อืหุน้กลุ่มเดยีวกนั 
 

* บรษิทัเหล่าน้ีไมถ่อืเป็นกจิการที่เกีย่วขอ้งกนัภายใต ้“ผูถ้อืหุน้กลุ่มเดยีวกนั” ตัง้แต่วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564  
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ความสมัพนัธร์ะหว่างบรษิทักบับุคคลหรอืกจิการที่เกี่ยวขอ้งกนั 
 

บริษทั ประเภทธรุกิจ ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
   
Tata Steel UK Ltd. ผลติเหลก็ ผูถ้อืหุน้กลุ่มเดยีวกนั 
Tata International Singapore Pte. Ltd. ซือ้มาขายไป ผูถ้อืหุน้กลุ่มเดยีวกนั 
Tata Steel IJmuiden BV ผลติเหลก็ ผูถ้อืหุน้กลุ่มเดยีวกนั 
บรษิทั ทาทา คอนซลัแทนซี ่เซอรว์สิเซส    บรกิารดา้นซอฟต์แวร ์ ผูถ้อืหุน้กลุ่มเดยีวกนั 
   (ประเทศไทย) จาํกดั   
Tata Consultancy Services Ltd. บรกิารดา้นซอฟต์แวร ์ ผูถ้อืหุน้กลุ่มเดยีวกนั 
Tata Services Limited บรกิารดา้นการอบรม ผูถ้อืหุน้กลุ่มเดยีวกนั 
Tata Sons Private Limited การลงทุนและใหบ้รกิารดา้นทีป่รกึษา ผูถ้อืหุน้กลุ่มเดยีวกนั 
Tata Steel Resources Australia Pte. Ltd. บรกิารจดัซือ้จดัจา้ง ผูถ้อืหุน้กลุ่มเดยีวกนั 
Tata NYK Shipping Pte. Ltd. ขนสง่ ผูถ้อืหุน้กลุ่มเดยีวกนั 
Mjunction Services Limited คา้ขายและบรกิารจดัซือ้จดัจา้ง ผูถ้อืหุน้กลุ่มเดยีวกนั 
T S Global Procurement Co. Pte. Ltd. ซือ้มาขายไป ผูถ้อืหุน้กลุ่มเดยีวกนั 
Tata Steel International (UK) Ltd. ขนสง่ ผูถ้อืหุน้กลุ่มเดยีวกนั 
Tata Steel Nederland Services B.V. ผลติเหลก็ ผูถ้อืหุน้กลุ่มเดยีวกนั 
Tata South East Asia Limited ผลติเหลก็ ผูถ้อืหุน้กลุ่มเดยีวกนั 
บรษิทั ท ีเอส เอน็ ไวร ์จาํกดั ผลติลวดเหลก็เคลอืบสงักะส ี ผูถ้อืหุน้กลุ่มเดยีวกนั 
Tata International Limited ซือ้มาขายไป ผูถ้อืหุน้กลุ่มเดยีวกนั 
Tata Steel Processing and Distribution Limited แปรรปูและจดัจาํหน่ายเหลก็ ผูถ้อืหุน้กลุ่มเดยีวกนั 
Tata Projects Limited  งานโครงการโครงสรา้งพืน้ฐาน ผูถ้อืหุน้กลุ่มเดยีวกนั 
Tata South East Asia (Cambodia) Ltd. ซือ้มาขายไป ผูถ้อืหุน้กลุ่มเดยีวกนั 
บรษิทั ทาทา เทคโนโลยสี ์(ประเทศไทย) จาํกดั บรกิารดา้นไอท ี ผูถ้อืหุน้กลุ่มเดยีวกนั 
Tata Technologies Pte. Ltd. บรกิารดา้นไอท ี ผูถ้อืหุน้กลุ่มเดยีวกนั 
บรษิทั ทาทา มอเตอรส์ (ประเทศไทย) จาํกดั ผลติและจาํหน่ายยานยนต์ ผูถ้อืหุน้กลุ่มเดยีวกนั 
บรษิทั ทาทา คอมมวินิเคชัน่ส ์(ประเทศไทย) จํากดั บรกิารดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ และ 

   โทรคมนาคม 
ผูถ้อืหุน้กลุ่มเดยีวกนั 

Tata International West Asia DMCC ซือ้มาขายไป ผูถ้อืหุน้กลุ่มเดยีวกนั 
Tata AIG General Insurance Co., Ltd. ประกนัภยั ผูถ้อืหุน้กลุ่มเดยีวกนั 
Tata Power Co., Ltd. ผลติ สง่ และแจกจา่ยไฟฟ้า ผูถ้อืหุน้กลุ่มเดยีวกนั 
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รายการต่อไปน้ีเป็นรายการกบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
 
ก) รายการต่อไปน้ีเป็นรายการค้ากบับุคคลหรอืกิจการที่เกี่ยวข้องกนัที่สําคญัสําหรบั ปีสิ้นสุดวนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2565 และ 

พ.ศ. 2564 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
รายได้     
รายไดจ้ากการขาย     
   Tata Steel Limited 195,497 395,669 - - 
   บรษิทั สยามลวดเหลก็อุตสาหกรรม จาํกดั 2,353,896 898,270 - - 
   NatSteel Holdings Pte. Ltd. 3,157 3,246 - - 
   บรษิทั ท ีเอส เอน็ ไวร ์จาํกดั 492,974 265,682 - - 
   Tata International Metals Asia Ltd. 739,625 - - - 
      รวม 3,785,149 1,562,867 - - 
     
ดอกเบีย้รบั     

บรษิทั ทาทา สตลี การผลติ (ประเทศไทย)  
   จาํกดั (มหาชน) - - 18,654 68,259 

      รวม - - 18,654 68,259 
     
รายไดค้า่บรกิารจดัการ     
   บรษิทั เหลก็สยาม (2001) จาํกดั - - - 61,851 
   บรษิทั เหลก็ก่อสรา้งสยาม จาํกดั - - - 113,370 
   บรษิทั ทาทา สตลี การผลติ (ประเทศไทย)      
      จาํกดั (มหาชน) - - 412,868 216,971 
      รวม - - 412,868 392,192 
 
บรษิทัทําสญัญาบรกิารกบับรษิทัยอ่ย โดยเรยีกเกบ็ตามอตัราทีกํ่าหนดในสญัญาซึง่คํานวณโดยวธิรีาคาทุนบวกกําไร 

 
 
  



บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
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 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
ค่าใช้จ่าย     
ซือ้     
   Tata Steel Limited - 2,252,154 - - 
   Tata International Metals Asia Ltd. 402,089 493,858 - - 
   Tata International Limited 67,583 - - - 
   Tata International West Asia DMCC 12,697 19,582 - - 
      รวม 482,369 2,765,594 - - 
     
ดอกเบีย้จา่ย     
   บรษิทั เหลก็สยาม (2001) จาํกดั - - - 2,593 
   บรษิทั เหลก็ก่อสรา้งสยาม จาํกดั - - - 17,578 

บรษิทั ทาทา สตลี การผลติ (ประเทศไทย)   
   จาํกดั (มหาชน) - - 478 203 

      รวม - - 478 20,374 
     
คา่ใชจ้า่ยอื่น     
   Tata Steel Limited 455 747 455 747 
   บรษิทั สยามลวดเหลก็อุตสาหกรรม จาํกดั 11 15 11 - 
   Tata Sons Private Limited 225 22 225 22 
   Tata Services Limited - 27 - 27 
      รวม 691 811 691 796 
     
คา่ตอบแทนผูบ้รหิารสาํคญั     
   ผลประโยชน์ระยะสัน้ 84,030 68,571 84,030 68,571 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 30,540 30,719 30,540 30,719 
      รวม 114,570 99,290 114,570 99,290 

  



บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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ข) ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2564 ทีเ่กดิจากการขาย/ซือ้สนิคา้ การใหบ้รกิาร และอื่น ๆ มดีงัน้ี 

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
ลกูหน้ีการค้ากิจการท่ีเก่ียวข้องกนั     
บรษิทั ทาทา สตลี การผลติ (ประเทศไทย)  
   จาํกดั (มหาชน) 

 
- 

 
- 

 
54,505 

 
32,981 

Tata Steel Limited - 227,860 - - 
บรษิทั สยามลวดเหลก็อุตสาหกรรม จาํกดั 140,732 15,438 - - 
บรษิทั ท ีเอส เอน็ ไวร ์จาํกดั 50,537 36,306 - - 
      รวม 191,269 279,604 54,505 32,981 
     
ลกูหน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั     
Tata Steel Limited 23 23 23 23 
บรษิทั ทาทา สตลี การผลติ (ประเทศไทย) จาํกดั     
   (มหาชน) - - 1,585 39,538 
บรษิทั ทาทา คอมมวินิเคชัน่ส ์     
   (ประเทศไทย) จาํกดั 21 21 21 21 
      รวม 44 44 1,629 39,582 
     
เจ้าหน้ีการค้ากิจการท่ีเก่ียวข้องกนั     
Tata Steel Limited 2,393 2,251 - - 
TATA International Metals Asia Ltd. - 182,829 - - 
      รวม 2,393 185,080 - - 
     
เจ้าหน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั     
Tata Steel Limited 2,312 2,256 2,312 2,256 
Tata Sons Private Limited 124 - 124 - 
บรษิทั ทาทา สตลี การผลติ (ประเทศไทย)  
   จาํกดั (มหาชน) 

 
- 

 
- 
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31 

      รวม 2,436 2,256 2,523 2,287 
  



บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
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ค) เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัยอ่ย 

 

การเปลี่ยนแปลงของเงนิให้กู้ยมืระยะสัน้แก่บรษิทัย่อยสําหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย
รายละเอยีดดงัน้ี 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับาท พนับาท 
   
ยอดคงเหลอื ณ วนัต้นปี 6,868,064 3,092,084 
เงนิใหกู้ย้มืเพิม่ขึน้(ลดลง)สทุธริะหวา่งปี (63,510) 3,775,980 
แปลงหน้ีจากเงนิใหกู้้ยมืระยะสัน้แก่บรษิทัยอ่ยเป็นทุนของบรษิทัยอ่ย  
   (หมายเหตุ 15) 

 
(6,211,260) 

 
- 

ยอดคงเหลอื ณ วนัปลายปี 593,294 6,868,064 
 

ณ วนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2565 เงนิใหกู้้ยมืระยะสัน้แก่บรษิทัย่อยจํานวนทัง้สิน้ 593 ล้านบาท (พ.ศ. 2564 : 6,868 ล้านบาท)  
มีอตัราดอกเบี้ยร้อยละ 2.0 ต่อปี (พ.ศ. 2564 : ร้อยละ 0.5 และร้อยละ 3.0 ต่อปี) เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่บริษทัย่อยเป็นเงินกู้ยืม 
ทีไ่มม่หีลกัทรพัยค์ํ้าประกนัและไม่ระบุวนัครบกําหนด 
 

35 ภาระผกูพนั 
 

35.1  ภาระผกูพนัเพ่ือใช้เป็นรายจ่ายฝ่ายทุน 
 

ภาระผกูพนัทีเ่ป็นขอ้ผกูมดั ณ วนัทีใ่นงบแสดงฐานะการเงนิที่เกีย่วขอ้งกบัรายจา่ยฝา่ยทุนซึง่ยงัไมไ่ดร้บัรูใ้นงบการเงนิ มดีงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
อาคารและอุปกรณ์ 191,731 34,527 - - 

 

35.2 ภาระผกูพนัจากการทาํเลตเตอรอ์อฟเครดิต 
 

เลตเตอรอ์อฟเครดติทีเ่ปิดแลว้แต่ยงัไมเ่ขา้เงื่อนไขการเป็นหน้ีสนิ ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2564 ดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนั พนั พนั พนั 
     
สกลุเงิน     
เหรยีญสหรฐั 7,636 12,016 - - 
ยโูร - 187 - - 

  



บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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36 เหตกุารณ์ภายหลงัวนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน 

 
ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั เมื่อวนัที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2565 คณะกรรมการมมีติให้เสนอการจ่ายเงินปนัผลประจําปี พ.ศ. 
2564-2565 ในอตัราหุ้นละ 0.05 บาท เป็นจํานวนเงนิรวม 421 ล้านบาท ทัง้น้ีการจ่ายเงนิปนัผลจะขึ้นอยู่กบัการอนุมตัิของผู้ถือหุ้นใน
การประชุมสามญัประจาํปีทีจ่ะจดัขึน้ในวนัที ่21 กรกฏาคม พ.ศ. 2565 


