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1

ข้ อมูลทัวไป
บริ ษ ัท ทาทา สตี ล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (“บริ ษ ัท”) เป็ นบริ ษัทมหาชนจํากัด ซึ งตังขึ นในประเทศไทยและเป็ นบริ ษ ัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย ตังแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2545 โดยมีวตั ถุ ประสงค์เพื อลงทุนในบริ ษทั อื นและ
ให้บริ การด้านบริ หาร และมีทอยู
ี ต่ ามทีได้จดทะเบียนดังนี
สํานักงานตังอยูเ่ ลขที 555 อาคารรสาทาวเวอร์ 2 ชัน 20 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร 10900
เพือวัตถุประสงค์ในการรายงานของข้อมูลจึงรวมเรี ยกบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยว่า “กลุม่ กิจการ”
ผูถ้ ือ หุ ้ นใหญ่ของกลุ่มกิจการ คือ T S Global Holdings Pte. Ltd. ซึ งจัดตังในประเทศสิ งคโปร์ และถือหุ ้นในบริ ษทั ร้ อยละ 67.90
โดยเป็ นบริ ษทั ในเครื อของ Tata Steel Limited ซึงเป็ นบริ ษทั จดทะเบียนทีจัดตังขึนภายใต้ก ฎหมายของประเทศอิ นเดีย
กลุม่ กิจการดําเนินธุรกิจหลักเกียวกับการผลิต การรับจ้างผลิต จําหน่ายและซือมาขายไป สิ นค้าเหล็กเส้น เหล็กลวด และเหล็กรู ปพรรณ
ขนาดเล็ก
ณ วันที 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 และวันที 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 บริ ษทั เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั เอ็น.ที .เอส.”)
ซึงเป็ นบริ ษทั ย่อยแห่ งหนึงมีหนีสินหมุนเวียนรวมสู งกว่าสิ นทรั พย์ห มุนเวียนรวมเป็ นจํานวน 1,807 ล้านบาท และ 1,841 ล้านบาท
ตามลําดับ อย่างไรก็ตาม จํานวนหนีสินหมุนเวียนได้รวมเงินกูย้ มื ระยะสันจากบริ ษทั ใหญ่ เป็ นจํานวน 2,811 ล้านบาท และ 2,781 ล้านบาท
ตามลําดับ โดยบริ ษทั ใหญ่รับว่าจะยังคงสนับสนุ นด้านการเงิ นให้ กบั บริ ษทั เอ็น.ที. เอส. อย่า งต่อเนื อง เพื อให้บริ ษทั เอ็น.ที .เอส.
สามารถดําเนินงานได้อย่างต่อเนืองต่อไปอย่างน้อยในอีก 12 เดือนนับจากวันทีในงบแสดงฐานะการเงิน และผูบ้ ริ หารของกลุ่มกิจการ
ได้จดั ทําแผนธุรกิจรวมถึงแผนปรับปรุ งการดําเนินงานและผลประกอบการของบริ ษทั เอ็น.ที.เอส. แล้ว ทังนีบริ ษทั จัดการสภาพคล่อง
ในลักษณะของกลุ่มกิจการ
ข้อมูล ทางการเงิ นรวมและข้อมู ล ทางการเงิ น เฉพาะกิจ การระหว่า งกาลได้รั บการอนุ มัติ จากคณะกรรมการบริ ษทั เมื อวัน ที
25 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลทีนําเสนอนีได้มีการสอบทานแต่ยงั ไม่ได้ตรวจสอบ
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นโยบายการบัญชี
2.1

เกณฑ์ ในการจัดทําข้ อมูลทางการเงิน
ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลได้จดั ทําขึนตามมาตรฐานการบัญชีไทย ฉบับที 34 เรื อง การรายงานทางการเงิ นระหว่างกาล
ข้อมูลทางการเงินหลัก (คือ งบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงการเปลี ยนแปลงส่ วนของเจ้าของ และ
งบกระแสเงินสด) ได้นาํ เสนอในรู ปแบบที สอดคล้องกับรู ปแบบของงบการเงิ นประจําปี ซึ งเป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชี ไทย
ฉบับที 1 เรื อง การนําเสนองบการเงิ น ส่ วนหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงิ นจัดทําเป็ นแบบย่อ บริ ษทั ได้เปิ ดเผยหมายเหตุ
ประกอบข้อมูลทางการเงิ น เพิ มเติมตามข้อก าํ หนดในประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรัพ ย์ทีออก
ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนีควรอ่านควบคู่กบั งบการเงินสําหรับปี สิ นสุดวันที 31 มีนาคม พ.ศ. 2561
ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงิ นเฉพาะกิจการระหว่างกาลฉบับภาษาอังกฤษจัดทําขึนจากข้อมูลทางการเงิ นระหว่างกาล
ฉบับภาษาไทยทีจัดทําตามกฎหมาย ในกรณี ทีมีเ นือความขัดแย้งกันหรื อมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกัน ให้ใช้ขอ้ มูล
ทางการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็ นหลัก
นโยบายการบัญชี ทีใช้ในการจัดทําข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเป็ นนโยบายเดียวกันกับนโยบายการบัญ ชี ทีใช้ในการจัดทํา
งบการเงินสําหรับปี สิ นสุดวันที 31 มีนาคม พ.ศ. 2561
รายจ่ ายทีเกิดขึนเป็ นครั งคราวในระหว่า งงวดปี บัญชี จ ะแสดงเป็ น ค่า ใช้จ่ายหรื อค่าใช้จ่า ยรอการตัด บัญ ชี โ ดยใช้ เกณฑ์
เดียวกับการแสดงรายจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายหรื อค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี ณ วันสิ นงวดปี บญ
ั ชี
ภาษีเงินได้ระหว่างกาลตังค้างจ่ายไว้โดยใช้อตั ราภาษีเดียวกับทีใช้กบั ผลกาํ ไรรวมทังปี ทีคาดว่าจะได้
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2.2

การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความทีเกียวข้ อ ง

2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับทีมีการปรั บปรุ งใหม่ ซึงมีผลบังคับใช้สําหรั บรอบระยะเวลาบัญชี ทีเริ มต้นในหรื อ
หลังวันที 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ทีมีการเปลียนแปลงอย่างมีสาระสําคัญ และเกียวข้องกับกลุ่มกิจการมีดงั ต่อไปนี
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 7 (ปรับปรุ ง 2560)

เรื อง งบกระแสเงินสด

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 7 (ปรับปรุ ง 2560) ได้มกี ารปรับปรุ งการเปิ ดเผยข้อมูลเพิ มเติมเกียวกับการเปลียนแปลงในหนีสิ น
ของกิจการทีเกิดขึนจากกิจกรรมจัดหาเงินทังทีเป็ นรายการทีเป็ นเงินสดและรายการทีไม่ใช่เงินสด
2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับ ใหม่ซึงจะมี ผ ลบัง คับใช้ สําหรั บรอบระยะเวลาบัญ ชี ทีเริ มต้น ในหรื อ หลังวันที
1 มกราคม พ.ศ. 2562 และเกียวข้องกับกลุ่มกิจการ ซึ งกลุ่ มกิจการไม่ไ ด้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับใหม่
ดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิกอ่ นวันบังคับใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 15

เรื อง รายได้จากสัญญาทีทํากับลูกค้า

มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับที 15 ได้ให้ข อ้ กําหนดสําหรั บการรั บรู้ รายได้ โดยให้ใช้มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับนีแทนมาตรฐานต่อไปนี
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 11 (ปรับปรุ ง 2560)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 18 (ปรับปรุ ง 2560)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 13
(ปรับปรุ ง 2560)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 15
(ปรับปรุ ง 2560)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 18
(ปรับปรุ ง 2560)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 31 (ปรับปรุ ง 2560)

เรื อง สัญญาก่อสร้าง
เรื อง รายได้
เรื อง โปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่ลูกค้า
เรื อง สัญญาสําหรับการก่อสร้างอสังหาริ มทรัพย์
เรื อง การโอนสิ นทรัพย์จากลูกค้า
เรื อง รายได้ - รายการแลกเปลียนเกียวกับบริ การโฆษณา

หลักการของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่นีอ้างอิงหลักการว่า
• รายได้จ ะรั บรู้เ มือการควบคุ มในสิ นค้า หรื อบริ ก ารได้โอนไปยังลูกค้า ซึ งแนวคิดของการควบคุมได้ถูกนํามาใช้แทน
แนวคิดของความเสี ยงและผลตอบแทนทีใช้อยูเ่ ดิม
• กิจการรั บรู้ รายได้เพื อแสดงการส่ งมอบสิ นค้าหรื อบริ การที สัญญาให้ ลูกค้าในจํานวนเงิ นที สะท้อนถึ งสิ งตอบแทนที
กิจการคาดว่าจะมีสิทธิได้รับจากการแลกเปลี ยนสิ นค้าหรื อบริ การนันๆ
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นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับ ใหม่ซึงจะมี ผ ลบัง คับใช้ สําหรั บรอบระยะเวลาบัญ ชี ทีเริ มต้น ในหรื อ หลังวัน ที
1 มกราคม พ.ศ. 2562 และเกียวข้องกับกลุ่มกิจการ ซึ งกลุ่ มกิจการไม่ไ ด้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับใหม่
ดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิกอ่ นวันบังคับใช้ (ต่อ)
กิจการรับรู้รายได้ตามหลักการสําคัญตามขันตอนดังต่อไปนี
• ขันตอนแรก: ระบุสัญญาทีทํากับลูกค้า
• ขันทีสอง: ระบุภาระทีต้องปฏิบตั ใิ นสัญญา
• ขันทีสาม: กําหนดราคาของรายการ
• ขันทีสี: ปั นส่วนราคาของรายการให้กบั ภาระทีต้องปฏิบตั ิทีรวมอยูใ่ นสัญญา
• ขันทีห้า: รับรู้รายได้เมือ (หรื อขณะที) กิจการปฏิบตั ิตามภาระทีต้องปฏิบตั ิเสร็ จสิ น
กิจการมีทางเลือกในการปรับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับนี โดยการปรั บปรุ งย้อนหลังตามมาตรฐานการบัญ ชี
ฉบับที 8 เรื อง นโยบายการบัญชี การเปลียนแปลงประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาดโดยมีขอ้ อนุ โลม หรื อปรั บปรุ งโดย
รับรู้ผลกระทบสะสมย้อนหลังกับกําไรสะสม ณ วันต้นงวดของรอบระยะเวลารายงานทีเริ มต้นใช้มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับนีประกอบกับการเปิ ดเผยข้อมูลเพิ มเติม กลุม่ บริ ษทั จะเริ มนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับนีมาปฏิบัติ
ใช้ครั งแรกสําหรั บรอบระยะเวลารายงานทีเริ มต้นในหรื อหลังวันที 1 มกราคม พ.ศ. 2562 ผูบ้ ริ ห ารกําลังอยู่ในระหว่า ง
การประเมินผลกระทบในรายละเอียดจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี มาปฏิ บตั ิใช้ครังแรก

3

การประมาณการ
ในการจัดทําข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาล ผูบ้ ริ หารต้องใช้ดุล ยพิ นิจ การประมาณการและ
ข้อสมมติทีมีผลกระทบต่อการนํานโยบายการบัญชีมาใช้ และจํานวนเงิ นของสิ นทรั พย์และหนีสิ น รายได้และค่าใช้จ่าย ผลทีเกิดขึนจริ ง
อาจจะแตกต่างจากการประมาณการ
ในการจัดทําข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาล ผูบ้ ริ หารจะใช้ดุลยพิ นิจทีมีนยั สําคัญในการนํา
นโยบายการบัญชี ของกลุ่มกิจการและแหล่งทีมาของข้อมูลทีสําคัญของความไม่แน่นอนในการประมาณการที มีอยูม่ าใช้เช่นเดี ยวกับ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 มีนาคม พ.ศ. 2561
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้อ มูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สําหรับงวดสามเดือนสิ นสุ ดวันที 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561
4

การประมาณการมูลค่ ายุตธิ รรม
ความแตกต่างของระดับข้อมูลในการวิเคราะห์เครื องมือ ทางการเงิ นที วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจําแนกตามวิธีการประมาณมูลค่า
สามารถแสดงได้ดงั นี





ข้อมูลระดับที 1 ได้แก่ ราคาเสนอซือขาย (ไม่ตอ้ งปรับปรุ ง) ในตลาดทีมีสภาพคล่องสําหรับสิ นทรัพย์หรื อหนีสิ นอย่างเดียวกัน
ข้อมูลระดับที 2 ได้แก่ ข้อมูลอืนนอกเหนือจากราคาเสนอซือขายซึงรวมอยูใ่ นระดับ 1 ที สามารถสังเกตได้โดยตรง (ได้แก่
ข้อมูลราคาตลาด) หรื อโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลทีคํานวณมาจากราคาตลาด) สําหรับสินทรัพย์นนหรื
ั อหนี สินนัน
ข้อมูลระดับที 3 ได้แก่ ข้อมูลสําหรั บสิ นทรั พ ย์ห รื อหนีสิ นซึ งไม่ได้อ้างอิ งจากข้อมูลทีสามารถสังเกตได้จากตลาด (ข้อมูลที
ไม่สามารถสังเกตได้)

สิ นทรัพย์ทางการเงินในงบแสดงฐานะการเงินประกอบด้วย เงิ นสดและรายการเที ยบเท่าเงินสด เงิ นลงทุนระยะสัน ลูกหนีการค้า
และลู ก หนี อื น เงิ น ให้ กูย้ ื ม ระยะสั นแก่บริ ษ ัทย่อย และเงิ นลงทุ น ในบริ ษ ัทย่อย หนี สิ นทางการเงิ นในงบแสดงฐานะการเงิ น
ประกอบด้วย เงินกูย้ ืมระยะสันจากสถาบันการเงิน เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน เงินกูย้ มื ระยะสันจากบริ ษทั ย่อยและเงิ นกูย้ ืมระยะยาว
จากสถาบันการเงิน
สิ น ทรั พ ย์ทางการเงิ น อั นได้ แก่ เงิ น สดและรายการเที ย บเท่ า เงิ น สด ลูก ห นี การค้า และลู ก หนี อื น และหนี สิ น ทางการเงิ น
อันได้แก่ เงิ นกูย้ ืมระยะสันจากสถาบันการเงิ น เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนี อืน มีมูล ค่ายุติธรรมใกล้เ คียงกับราคาตามบัญ ชี เ นื องจาก
มีระยะเวลาครบกําหนดทีสัน
ไม่มรี ายการโอนระหว่างระดับ 1 และ ระดับ 2 ของลําดับขันมูลค่ายุติธรรมในระหว่างงวด
ไม่มกี ารเปลียนแปลงเทคนิคในการประเมินมูลค่าในระหว่างงวด
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้อ มูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สําหรับงวดสามเดือนสิ นสุ ดวันที 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561
5

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ก)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย
ข้ อมูลทางการเงินรวม
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
ยังไม่ได้ ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ ว ยังไม่ได้ ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ ว
30 มิถุนายน
31 มีนาคม
30 มิถุนายน
31 มีนาคม
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2561
พันบาท
พันบาท
พันบาท
พันบาท
เงินสดในมือ
เงินฝากธนาคาร
- ประเภทกระแสรายวัน
- ประเภทออมทรัพย์

1

1

-

-

53,235
606,507
659,743

35,521
484,067
519,589

1,182
449,462
450,644

704
377,434
378,138

ข้ อมูลทางการเงินรวม
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
ยังไม่ได้ ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ ว ยังไม่ได้ ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ ว
30 มิถุนายน
31 มีนาคม
30 มิถุนายน
31 มีนาคม
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2561
ร้ อยละ
ร้ อยละ
ร้ อยละ
ร้ อยละ
อัตราดอกเบีย
เงินฝากธนาคาร - ประเภทออมทรัพย์
ข)

0.05 - 0.50

0.05 - 0.50

0.10 - 0.50

0.10 - 0.50

รายการปรับปรุ งอืนทีไม่ใช่เงินสดสําหรับงวดสามเดือนสิ นสุ ดวันที 30 มิถุนายน ประกอบด้วย
ข้ อมูลทางการเงินรวม
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้ ตรวจสอบ ยังไม่ได้ ตรวจสอบ ยังไม่ได้ ตรวจสอบ
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
พันบาท
พันบาท
พันบาท
พันบาท
กําไรจากการจําหน่ายอาคาร
และอุ ปกรณ์
ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายอาคาร
และอุ ปกรณ์

(319)

(149)

-

(127)

480
161

538
389

480
480

(127)
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้อ มูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สําหรับงวดสามเดือนสิ นสุ ดวันที 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561
5

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ต่อ)
ค)

เงินสดรับ (จ่าย) อืนจากกิจกรรมดําเนิ นงานสําหรับงวดสามเดือนสิ นสุ ดวันที 30 มิถุนายน ประกอบด้วย
ข้ อมูลทางการเงินรวม
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้ ตรวจสอบ ยังไม่ได้ ตรวจสอบ ยังไม่ได้ ตรวจสอบ
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
พันบาท
พันบาท
พันบาท
พันบาท
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื น และ
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืนเพิ มขึน
หนีสิ นหมุนเวียนอืน และ
หนีสิ นไม่หมุนเวียนอื นเพิ มขึน(ลดลง)

ง)

(41,113)

(1,792)

(1,579)

(928)

14,676
(26,437)

(19,226)
(21,018)

7,598
6,019

(1,413)
(2,341)

การปรับปรุ งด้วยเงินสดทีเกิดจากการกูย้ มื สําหรับงวดสามเดือ นสิ นสุ ดวันที 30 มิถุนายน ประกอบด้วย
ข้ อมูลทางการเงินรวม
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้ ตรวจสอบ ยังไม่ได้ ตรวจสอบ ยังไม่ได้ ตรวจสอบ
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
พันบาท
พันบาท
พันบาท
พันบาท
ดอกเบียจ่าย

(18,335)

(26,327)

(10,422)

(20,088)
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้อ มูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สําหรับงวดสามเดือนสิ นสุ ดวันที 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561
5

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ต่อ)
จ)

รายการทีไม่เกียวกับเงินสดในข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการมีดงั ต่อไปนี
การบันทึกเงิ นลงทุนในหลักทรัพย์เผือขายในข้อมูลทางการเงิ นรวมสําหรั บงวดสามเดื อนสิ นสุ ดวันที 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561
ด้วยมูลค่ายุตธิ รรม กลุม่ กิจการบันทึกกําไร(ขาดทุน)ทียังไม่เกิดขึนจากเงินลงทุนดังกล่าวจํา นวน (0.4) ล้านบาท (พ.ศ. 2560 :
1.9 ล้านบาท)
เมือวันที 25 เมษายน พ.ศ. 2560 คณะกรรมการบริ ษทั T S Global Holdings Pte. Ltd. (“TSGH”) อนุมตั ิให้หั กกลบลบหนี
ระหว่างลู ก หนี อืนจาก TSGH จํา นวน 71 ล้า นบาท ซึ งแสดงเป็ นสิ นทรั พ ย์ไ ม่ห มุ นเวียนอื นในงวดก่อ นและส่ ว นของ
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากกิจการทีเกียวข้องกันทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี
รายการทีไม่เกียวข้องกับเงิน สดทีเกิดจากการซื อและการเพิ มขึนของอาคารและอุ ปกรณ์ และสิ นทรั พย์ไ ม่มีตวั ตนสําหรั บ
งวดสามเดือนสิ นสุ ดวันที 30 มิถุนายน มีดงั นี
ข้ อมูลทางการเงินรวม
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้ ตรวจสอบ ยังไม่ได้ ตรวจสอบ ยังไม่ได้ ตรวจสอบ
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
พันบาท
พันบาท
พันบาท
พันบาท
เจ้าหนีค่าซืออาคารและอุปกรณ์ และ
สิ นทรัพย์ไ ม่มีตวั ตนยกมา
บวก ซือระหว่างงวด
หัก เงินสดจ่ายระหว่างงวด
เจ้าหนีค่าซืออาคารและอุปกรณ์ และ
สิ นทรัพย์ไ ม่มีตวั ตนยกไป
หนีสิ นตามสัญญาเช่าการเงินเพิ มขึน
จากการซืออาคารและอุปกรณ์

13,485
60,626
(29,976)

37,314
36,459
(70,806)

254
6,555
(6,678)

11,362
1,337
(12,675)

44,135

2,967

131

24

42,975

-

-

-
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้อ มูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สําหรับงวดสามเดือนสิ นสุ ดวันที 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561
6

ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน - สุทธิ
ข้ อมูลทางการเงินรวม
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ ว ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ ว
30 มิถนุ ายน
31 มีนาคม
30 มิถุนายน
31 มีนาคม
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2561
พันบาท
พันบาท
พันบาท
พันบาท
ลูกหนีการค้า - กิจการอื น
- กิจการทีเกียวข้องกัน
(หมายเหตุ 14 ข))
หัก ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ
ลูกหนีการค้า - สุทธิ
ลูกหนีอืน - กิจการอื น
- กิจการทีเกียวข้องกัน
(หมายเหตุ 14 ข))
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า

666,337

814,220

-

-

389,314
(58,195)
997,456
1,210

464,272
(58,212)
1,220,280
1,206

43,366
43,366
6

42,244
42,244
32

189
107,881
1,106,736

199
37,165
1,258,850

40,186
5,518
89,076

37,940
7,052
87,268

ลูกหนีการค้า สามารถวิเคราะห์ตามอายุหนีที ค้างชําระได้ดงั นี
ข้ อมูลทางการเงินรวม
ยังไม่ได้ตรวจสอบ
30 มิถุนายน
พ.ศ. 2561
พันบาท
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
ค้างเกินกําหนดชําระ
ไม่เกิน 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
เกินกว่า 12 เดือน
หัก ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

ตรวจสอบแล้ ว ยังไม่ได้ตรวจสอบ
31 มีนาคม
30 มิถุนายน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2561
พันบาท
พันบาท

ตรวจสอบแล้ ว
31 มีนาคม
พ.ศ. 2561
พันบาท

875,742

1,134,674

43,366

42,244

86,510
75,114
18,285
1,055,651
(58,195)
997,456

49,956
75,528
18,334
1,278,492
(58,212)
1,220,280

43,366
43,366

42,244
42,244
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้อ มูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สําหรับงวดสามเดือนสิ นสุ ดวันที 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561
6

ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน - สุทธิ (ต่อ)
ในปี พ.ศ. 2551 กลุม่ กิจการได้ทาํ สัญญา “Receivable Purchase Agreement” เพื อทําการขายลดลูกหนี กับสถาบันการเงิ นแห่งหนึง
ซึงรายการดังกล่าวได้โอนความเสียงและผลตอบแทนเฉพาะจํานวนทีผูซ้ ื อยอมรั บไปยังผูซ้ ือแล้ว
สําหรับงวดสามเดือนสิ นสุ ดวันที 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจการได้ขายลดลูกหนีให้กบั สถาบันการเงิ นดังกล่าว
ข้างต้นเป็ นจํานวน 2,105 ล้านบาท และ 2,005 ล้านบาท ตามลําดับ

7

สินทรัพย์ไม่ หมุนเวียนทีถือไว้เพือขาย
ในเดื อนสิ งหาคม พ.ศ. 2554 ผูบ้ ริ หารของกลุ่มกิจการได้ตดั สิ นใจหยุดการผลิตโครงการเตาถลุ ง Mini Blast Furnace (“MBF”)
ของ บริ ษทั เอ็น.ที.เอส. ซึงเป็ นบริ ษทั ย่อยของกิจการ เนืองจากวัตถุดิบทีใช้ในการผลิตในเตาถลุง MBF มีราคาสูงกว่าเมือเปรี ยบเที ยบ
กับราคาเศษเหล็ก อีกทังราคายังมีความผันผวนสูง ทําให้เกิดผลเสียต่อการบริ หารต้นทุนของการผลิตเหล็กแท่งผ่านเตาถลุง MBF
ณ วันที 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 ผูบ้ ริ หารของกลุ่มกิจการมีแผนการขายเครื องจักร อุ ป กรณ์เ ตาถลุ ง MBF พร้อมอะไหล่แ ละวัสดุ
สิ นเปลื องที เกียวข้อง โดยกลุ่ ม กิจ การดํา เนิ นการตามแผนเพื อหาผูซ้ ื อ ซึ งคาดว่า การขายจะเสร็ จสมบู ร ณ์ ภายใน 1 ปี ดัง นั น
กลุม่ กิจการจึ งจัดประเภทเครื องจักร อุปกรณ์โครงการเตาถลุ ง MBF พร้ อมอะไหล่และวัสดุสิ นเปลื องเป็ นสิ นทรัพ ย์ไม่หมุนเวียน
ทีถือไว้เพื อขาย ซึงมูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนสุทธิ ณ วันที 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 เป็ นจํานวน 521 ล้านบาท
เมือวันที 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจการได้ทาํ สัญญาซือสินทรัพย์กบั ผูซ้ ือรายหนึ งสําหรั บ เครื องจักร อุปกรณ์เตาถลุง MBF
พร้อมอะไหล่และวัสดุ สิ นเปลืองทีเกียวข้อง
ระหว่างปี สิ นสุ ดวันที 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 ผูบ้ ริ หารของกลุ่มกิจการรั บรู้ ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินทรัพย์ไม่ห มุนเวียนทีถื อไว้
เพื อขายเพิ มจํานวน 61 ล้านบาท ดังนันมูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนสุ ทธิ ณ วันที 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 เป็ นจํานวน 460 ล้านบาท
ณ วันที 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ผูบ้ ริ หารของกลุ่มกิจการยืนยัน ว่ายังคงยึดถือในแผนการขายสิ นทรั พย์ โดยคาดว่าการรื อถอนและ
ขนส่งจะใช้ระยะเวลา 12-18 เดื อน ดังนันสิ นทรั พ ย์เ หล่านี จึ งยังคงจัดประเภทเป็ น สินทรั พ ย์ไม่ห มุนเวียนทีถื อ ไว้เ พื อขาย ณ วันที
30 มิถุนายน พ.ศ. 2561

20

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สําหรับงวดสามเดือนสินสุ ดวันที 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561
8

เงินลงทุนในบริษทั ย่ อย
รายละเอียดเกียวกับเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยมีดงั ต่อไปนี

สัดส่ วนความเป็ นเจ้าของ

ชื อบริษัท
บริ ษทั เหล็กสยาม (2001) จํากัด
บริ ษทั เหล็กก่อสร้างสยาม จํากัด
บริ ษทั เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)

จัดตังขึน
ในประเทศ
ไทย
ไทย
ไทย

30 มิถุนายน
พ.ศ. 2561
ร้ อยละ

31 มีนาคม
พ.ศ. 2561
ร้ อยละ

99.99
99.99
99.76

99.99
99.99
99.76

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ (หน่ วย : พันบาท)
วิธีราคาทุน
วิธีราคาทุน
30 มิถุนายน พ.ศ. 2561
31 มีนาคม พ.ศ. 2561

ราคาทุน

ค่าเผือ
การด้อยค่ า

ราคาตาม
บัญชี (สุทธิ)

2,554,386
3,656,874
9,181,787
15,393,047

(3,380,000)
(3,380,000)

2,554,386
3,656,874
5,801,787
12,013,047

ราคาทุน

ค่ าเผือ
การด้อยค่ า

ราคาตาม
บัญชี (สุทธิ)

2,554,386
3,656,874
9,181,787
15,393,047

(3,380,000)
(3,380,000)

2,554,386
3,656,874
5,801,787
12,013,047

21

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้อ มูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สําหรับงวดสามเดือนสิ นสุ ดวันที 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561
9

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ ไม่ มตี ัวตน - สุทธิ
การเปลียนแปลงของทีดิ น อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี

สําหรับงวดสามเดือนสิ นสุ ดวันที
30 มิถุนายน พ.ศ. 2561
ราคาตามบัญชี ตน้ งวด - สุ ทธิ
(ตรวจสอบแล้ว)
ซือสิ นทรัพย์
เพิ มจากประมาณการหนีสิ นค่ารื อถอน
ตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ - สุ ทธิ
ค่าเสือมราคาและค่าตัดจํา หน่าย
ราคาตามบัญชี ปลายงวด - สุ ทธิ
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ข้ อมูลทางการเงินรวม
ทีดิน อาคาร
สินทรัพย์
และ อุปกรณ์
ไม่ มีตัวตน
พันบาท
พันบาท

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
ทีดิน อาคาร
สินทรัพย์
และ อุปกรณ์
ไม่ มีตัวตน
พันบาท
พันบาท

3,291,485
103,601
1,068
(480)
(114,413)

25,592
(6,133)

32,939
6,555
1,068
(480)
(2,489)

24,213
(6,034)

3,281,261

19,459

37,593

18,179

เมือวันที 14 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ได้เกิดเหตุเพลิ งไหม้บริ เวณสถานี จ่ายไฟฟ้ าย่อยของบริ ษทั เหล็กสยาม (2001) จํากัด จากเหตุการณ์
ดังกล่าวทําให้อาคาร เครื องจักรและอุปกรณ์ซึงตัดค่าเสื อมราคาทังจํานวนแล้วได้รับความเสี ยหายบางส่ วน ในไตรมาสที 3 สิ นสุ ดวันที
31 ธั นวาคม พ.ศ. 2560 และ ในไตรมาสที 1 สิ นสุ ดวันที 30 มิถุ นายน พ.ศ. 2561 บริ ษ ัท ย่อยได้ รั บเงิ นชดเชยความเสี ย หาย
ครบทังจํานวนแล้วจากบริ ษทั ประกันเป็ นจํานวนเงิน 25 ล้านบาท และ 24 ล้านบาท ตามลําดับ ซึ งบันทึกอยูใ่ นรายได้อืนในงบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม
10

ค่ าความนิยม - สุทธิ
ข้ อมูลทางการเงินรวม
ยังไม่ได้ตรวจสอบ
30 มิถุนายน
พ.ศ. 2561
พันบาท
ยอดคงเหลือ ณ วัน ต้นงวด
การด้อยค่า
ยอดคงเหลือ ณ วัน ปลายงวด

3,456,014
3,456,014

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

ตรวจสอบแล้ ว ยังไม่ได้ตรวจสอบ
31 มีนาคม
30 มิถุนายน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2561
พันบาท
พันบาท
3,456,014
3,456,014

-

ตรวจสอบแล้ ว
31 มีนาคม
พ.ศ. 2561
พันบาท
-

22

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้อ มูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สําหรับงวดสามเดือนสิ นสุ ดวันที 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561
11

สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีและค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ข้ อมูลทางการเงินรวม
ณ วันที 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสาํ หรับรายการขาดทุนทางภาษีทียังไม่ไ ด้ใช้ยกไปจะรั บรู้ไ ม่เกิน
จํานวนทีเป็ นไปได้คอ่ นข้างแน่วา่ จะมีกาํ ไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอทีจะใช้ประโยชน์ทางภาษีนัน กลุ่มกิจการไม่ไ ด้รับรู้ สินทรั พย์
ภาษีเงิ นได้จํา นวน 963 ล้า นบาท (31 มี นาคม พ.ศ. 2561 : 1,115 ล้า นบาท) ที เกิด จากรายการขาดทุนจํานวน 4,817 ล้านบาท
(31 มี นาคม พ.ศ. 2561 : 5,576 ล้านบาท) ทีสามารถยกไปเพื อหักกลบกับกํา ไรทางภาษีในอนาคต โดยรายการขาดทุ นดังกล่า ว
จะหมดอายุในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2566
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 สิ นทรั พย์ภาษีเงิ นได้รอตัดบัญชี สาํ หรั บรายการขาดทุ นทางภาษีทียังไม่ไ ด้ใช้ยกไปจะรั บรู้ ไ ม่เกิน
จํานวนทีเป็ นไปได้คอ่ นข้างแน่วา่ จะมีกาํ ไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอทีจะใช้ประโยชน์ทางภาษีน ัน บริ ษทั ไม่ได้รับรู้ สินทรั พย์ภาษี
เงิ นได้จาํ นวน 45 ล้านบาท (31 มี นาคม พ.ศ. 2561 : 50 ล้านบาท) ทีเกิดจากรายการขาดทุ นจํานวน 225 ล้านบาท (31 มีนาคม
พ.ศ. 2561 : 250 ล้านบาท) ทีสามารถยกไปเพื อหักกลบกับกําไรทางภาษี ในอนาคต โดยรายการขาดทุนดังกล่าว จะหมดอายุใ น
เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564

12

เงินกู้ยมื ระยะสันจากสถาบันการเงิน
การเปลียนแปลงของเงินกูย้ ืมระยะสันจากสถาบันการเงิน ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี

สําหรับงวดสามเดือนสิ นสุ ดวันที 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ข้ อมูลทางการเงิน ข้ อมูลทางการเงิน
รวม
เฉพาะกิจการ
พันบาท
พันบาท

ยอดคงเหลือ ณ วัน ต้นงวด (ตรวจสอบแล้ว)

1,774,341

-

กระแสเงินสดเข้า (ออก)
กูเ้ พิ มระหว่างงวด
ชําระคืนระหว่างงวด
ยอดคงเหลือ ณ วัน ปลายงวด (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

200,000
(630,902)
1,343,439

200,000
(200,000)
-

เงินกู้ยมื ระยะสันจากสถาบันการเงิน - บริษทั ย่ อย
ณ วันที 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เงินกูย้ มื ระยะสันจากสถาบันการเงินของบริ ษทั ย่อยจํานวนทังสิ น 1,343 ล้านบาท (31 มีนาคม พ.ศ. 2561 :
1,774 ล้านบาท) มีอัตราดอกเบี ยร้ อ ยละ BIBOR+2 ต่อปี (31 มีนาคม พ.ศ. 2561 : อัตราดอกเบียร้ อยละ BIBOR+2 ต่อปี ) และ
มีก ําหนดชําระคืน ระหว่างวันที 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ถึ งวันที 18 กันยายน พ.ศ. 2561 (31 มีนาคม พ.ศ. 2561 : วันที 2 เมษายน
พ.ศ. 2561 ถึงวันที 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561)
23

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้อ มูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สําหรับงวดสามเดือนสิ นสุ ดวันที 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561
13

เจ้ าหนีการค้ าและเจ้าหนีอืน
ข้ อมูลทางการเงินรวม
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ ว ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ ว
30 มิถุนายน
31 มีนาคม
30 มิถุนายน
31 มีนาคม
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2561
พันบาท
พันบาท
พันบาท
พันบาท
เจ้าหนีการค้า - กิจการอืน
- กิจการทีเกียวข้องกัน
(หมายเหตุ 14 ข))
เจ้าหนีอืน - กิจการอื น
- กิจการทีเกียวข้องกัน
(หมายเหตุ 14 ข))
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - บริ ษทั อืน

14

897,665

778,632

-

-

2,383
49,239

2,943
18,191

5,234

4,960

1,974
3,870
330,594
1,285,725

32,536
68,203
471,882
1,372,387

4,015
17,894
27,143

35,228
63,330
103,518

รายการกับบุคคลหรือกิจการทีเกียวข้องกัน
กิจ การและบุ ค คลที มี ความสั ม พั น ธ์ก บั บริ ษทั ไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้อ ม โดยผ่า นกิจการอืนแห่ ง หนึ งหรื อ มากกว่าหนึ งแห่ ง
โดยทีบุ คคลหรื อ กิจการนันมีอาํ นาจควบคุมบริ ษทั หรื อถูกควบคุ ม โดยบริ ษทั หรื อ อยู่ภายใต้การควบคุ มเดียวกันกับบริ ษทั รวมถึ ง
บริ ษทั ทีดําเนินธุรกิจการลงทุน บริ ษทั ย่อย และบริษทั ย่อยในเครื อเดี ยวกัน ถื อเป็ นกิจการที เกียวข้องกับบริ ษทั บริ ษทั ร่ วมและบุ คคลที
เป็ นเจ้าของส่วนได้เสี ยในสิ ทธิออกเสี ยงของบริ ษทั ซึงมีอิทธิพ ลอย่างเป็ นสาระสําคัญเหนือกิจการ ผูบ้ ริ ห ารสําคัญรวมทังกรรมการ
และพนักงานของบริ ษทั ตลอดจนสมาชิ กในครอบครั ว ที ใกล้ชิ ดกับบุค คลเหล่านัน กิจการและบุ คคลทังหมดถื อเป็ นบุ คคลหรื อ
กิจการทีเกียวข้องกับบริ ษทั
ในการพิ จารณาความสัมพันธ์ระหว่า งบุ คคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกันซึงอาจมีขึนได้ตอ้ งคํา นึงถึงรายละเอี ย ดของความสัมพันธ์
มากกว่ารู ปแบบความสัมพันธ์ตามกฎหมาย

24

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้อ มูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สําหรับงวดสามเดือนสิ นสุ ดวันที 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561
14

รายการกับบุคคลหรือกิจการทีเกียวข้องกัน (ต่อ)
ความสัมพันธ์ระหว่างบริ ษทั กับบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกัน
บริษัท
Tata Steel Limited
T S Global Holdings Pte. Ltd.
บริ ษทั เหล็กสยาม (2001) จํากัด

ประเภทธุรกิจ

ผลิตเหล็ก
การลงทุน
ผลิตเหล็กลวด
และเหล็กรู ปพรรณขนาดเล็ก
บริ ษทั เหล็กก่อสร้างสยาม จํากัด
ผลิตเหล็กเส้น
บริ ษทั เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) ผลิต รับจ้างผลิต จําหน่าย
และซื อมาขายไปสิ นค้าเหล็กเส้น
เหล็กลวดและเหล็กรู ปพรรณขนาดเล็ก
บริ ษทั สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม จํากัด ผลิตลวดเหล็ก
NatSteel Trade International Pte. Ltd.
ซือมาขายไป
NatSteel Recycling Pte. Ltd.
ซือมาขายไป
Tata International Metals Asia Ltd.
ซือมาขายไป
T S Asia (Hong Kong) Ltd.
ซือมาขายไป
Tata Refractories Ltd.
ผลิตวัสดุทนไฟ
NatSteel Holdings Pte. Ltd.
ผลิตเหล็ก
Tata Steel UK Ltd.
ผลิตเหล็ก
Tata International Singapore Pte. Ltd.
ซือมาขายไป
Tata Steel IJmuiden BV
ผลิตเหล็ก
บริ ษทั ทาทา คอนซัลแทนซี เซอร์วิสเซส
(ประเทศไทย) จํากัด
บริ การด้านซอฟต์แวร์
Tata Consultancy Services Ltd.
บริ การด้านซอฟต์แวร์
Tata Services Limited
บริ การด้านการอบรม
Tata Sons Limited
การลงทุนและให้บริ การด้านทีปรึ กษา
Tata Steel Resources Australia Pte. Ltd.
บริ การจัดซือจัดจ้าง
Tata NYK Shipping Pte. Ltd.
ขนส่ง
Mjunction Services Limited
ค้าขายและบริ การจัดซือจัดจ้าง
T S Global Procurement Co. Pte. Ltd.
ซือมาขายไป
Tata Steel International (UK) Ltd.
ขนส่ง
Tata Steel Nederland Services B.V.
ผลิตเหล็ก

ลักษณะความสัมพันธ์
บริษทั ใหญ่ในลําดับสูงสุด
ผูถ้ ือหุ ้นใหญ่
ผูถ้ ือหุ ้นและกรรมการร่ วมกัน
ผูถ้ ือหุ ้นและกรรมการร่ วมกัน
ผูถ้ ือหุ ้นและกรรมการร่ วมกัน

ผูถ้ ือหุ ้นกลุ่มเดียวกัน
ผูถ้ ือหุ ้นกลุ่มเดียวกัน
ผูถ้ ือหุ ้นกลุ่มเดียวกัน
ผูถ้ ือหุ ้นกลุ่มเดียวกัน
ผูถ้ ือหุ ้นกลุ่มเดียวกัน
ผูถ้ ือหุ ้นกลุ่มเดียวกัน
ผูถ้ ือหุ ้นกลุ่มเดียวกัน
ผูถ้ ือหุ ้นกลุ่มเดียวกัน
ผูถ้ ือหุ ้นกลุ่มเดียวกัน
ผูถ้ ือหุ ้นกลุ่มเดียวกัน
ผูถ้ ือหุ ้นกลุ่มเดียวกัน
ผูถ้ ือหุ ้นกลุ่มเดียวกัน
ผูถ้ ือหุ ้นกลุ่มเดียวกัน
ผูถ้ ือหุ ้นกลุ่มเดียวกัน
ผูถ้ ือหุ ้นกลุ่มเดียวกัน
ผูถ้ ือหุ ้นกลุ่มเดียวกัน
ผูถ้ อื หุ ้นกลุ่มเดียวกัน
ผูถ้ ือหุ ้นกลุ่มเดียวกัน
ผูถ้ ือหุ ้นกลุ่มเดียวกัน
ผูถ้ ือหุ ้นกลุ่มเดียวกัน
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้อ มูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สําหรับงวดสามเดือนสิ นสุ ดวันที 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561
14

รายการกับบุคคลหรือกิจการทีเกียวข้องกัน (ต่อ)
ความสัมพันธ์ระหว่างบริ ษทั กับบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกัน (ต่อ)
บริษัท
Tata South East Asia Limited
บริ ษทั ที เอส เอ็น ไวร์ จํากัด
Tata International Limited
Tata Steel Processing and Distribution Limited
Tata Projects Limited
Tata South East Asia (Cambodia) Ltd.
Natsteel (Xiamen) Ltd.
บริ ษทั ทาทา เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จํากัด
Tata Technologies Pte. Ltd.
บริ ษทั ทาทา มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษทั ทาทา คอมมิวนิเคชั นส์
(ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษทั ยอร์ค เซลส์ (ประเทศไทย) จํากัด

ประเภทธุรกิจ
ผลิตเหล็ก
ผลิตลวดเหล็กเคลือบสังกะสี
ซือมาขายไป
แปรรู ปและจัดจําหน่ายเหล็ก
งานโครงการโครงสร้างพืนฐาน
ซือมาขายไป
ผลิตเหล็ก
บริ การด้านไอที
บริ การด้านไอที
ผลิตและจํา หน่ายยานยนต์
บริ การด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
โทรคมนาคม
ซือมาขายไป

ลักษณะความสัมพันธ์
ผูถ้ ือหุ ้นกลุ่มเดียวกัน
ผูถ้ ือหุ ้นกลุ่มเดียวกัน
ผูถ้ ือหุ ้นกลุ่มเดียวกัน
ผูถ้ ือหุ ้นกลุ่มเดียวกัน
ผูถ้ ือหุ ้นกลุ่มเดียวกัน
ผูถ้ ือหุ ้นกลุ่มเดียวกัน
ผูถ้ ือหุ ้นกลุ่มเดียวกัน
ผูถ้ ือหุ ้นกลุ่มเดียวกัน
ผูถ้ ือหุ ้นกลุ่มเดียวกัน
ผูถ้ ือหุ ้นกลุ่มเดียวกัน
ผูถ้ ือหุ ้นกลุ่มเดียวกัน
ผูถ้ ือหุ ้นกลุ่มเดียวกัน

26

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้อ มูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สําหรับงวดสามเดือนสิ นสุ ดวันที 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561
14

รายการกับบุคคลหรือกิจการทีเกียวข้องกัน (ต่อ)
รายการต่อไปนีเป็ นรายการกับบุ คคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกัน
ก)

รายการต่อไปนี เป็ นรายการค้ากับบุ ค คลหรื อกิจการที เกียวข้องกันทีสําคัญสํา หรับงวดสามเดื อนสิ นสุ ดวันที 30 มิถุนายน
พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560

สําหรับงวดสามเดือนสิ นสุด
วันที 30 มิถุนายน
รายได้
รายได้จากการขาย
Tata Steel Limited
บริ ษทั สยามลวดเหล็ก
อุตสาหกรรม จํากัด
บริ ษทั ที เอส เอ็น ไวร์ จํา กัด
Tata Projects Limited
รวม
ดอกเบียรับ
บริ ษทั เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ ป จํากัด
(มหาชน)
รายได้คา่ บริ การจัดการ
บริ ษทั เหล็กสยาม (2001) จํากัด
บริ ษทั เหล็กก่อสร้า งสยาม จํากัด
บริ ษทั เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ ป จํากัด
(มหาชน)
รวม

ข้ อมูลทางการเงินรวม
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้ ตรวจสอบ ยังไม่ได้ ตรวจสอบ ยังไม่ได้ ตรวจสอบ
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
พันบาท
พันบาท
พันบาท
พันบาท

725,363

208,463

-

-

143,150
88,140
9,655
966,308

132,693
42,497
383,653

-

-

-

-

21,489

21,065

-

-

24,201
44,934

23,160
43,830

-

-

52,452
121,587

51,450
118,440

บริษทั ทําสัญญาบริ การกับบริ ษทั ย่อย โดยเรี ยกเก็บตามอัตราทีกําหนดในสัญญาและคํานวณโดยวิธีราคาทุ นบวกกําไร
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้อ มูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สําหรับงวดสามเดือนสิ นสุ ดวันที 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561
14

รายการกับบุคคลหรือกิจการทีเกียวข้ องกัน (ต่อ)
รายการต่อไปนีเป็ นรายการกับบุ คคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกัน (ต่อ)
ก)

รายการต่อไปนี เป็ นรายการค้ากับบุ ค คลหรื อกิจการที เกียวข้องกันทีสําคัญสํา หรับงวดสามเดื อนสิ นสุ ดวันที 30 มิถุนายน
พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสิ นสุด
วันที 30 มิถุนายน
ค่ าใช้ จ่าย
ซือ
NatSteel Recycling Pte. Ltd.
Tata International Singapore Pte. Ltd.
รวม
ดอกเบียจ่าย
บริ ษทั เหล็กสยาม (2001) จํากัด
บริ ษทั เหล็กก่อสร้างสยาม จํากัด
รวม
ค่าใช้จ่ายอืน
บริ ษทั สยามลวดเหล็ก
อุตสาหกรรม จํากัด
Tata Sons Limited
Mjunction Services Limited
Tata South East Asia (Cambodia) Ltd.
รวม
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารสําคัญ
ผลประโยชน์ระยะสัน
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน

ข้ อมูลทางการเงินรวม
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้ ตรวจสอบ ยังไม่ได้ ตรวจสอบ ยังไม่ได้ ตรวจสอบ
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
พันบาท
พันบาท
พันบาท
พันบาท

-

117,577
7,846
125,423

-

-

-

-

709
6,956
7,665

1,412
5,087
6,499

85
61
55
392
593

20
693
713

61
55
392
508

20
693
713

22,993
19,245
42,238

22,043
16,321
38,364

22,993
19,245
42,238

22,043
16,321
38,364
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้อ มูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สําหรับงวดสามเดือนสิ นสุ ดวันที 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561
14

รายการกับบุคคลหรือกิจการทีเกียวข้องกัน (ต่อ)
รายการต่อไปนีเป็ นรายการกับบุ คคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกัน (ต่อ)
ข)

ณ วันที 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 และ วันที 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 ยอดคงเหลื อทีเกิดจากการขาย/ซื อสิ นค้า การให้บริ การ
และอืนๆ มีดงั นี
ข้ อมูลทางการเงินรวม
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
ยังไม่ได้ ตรวจสอบ
30 มิถุนายน
พ.ศ. 2561
พันบาท
ลูกหนีการค้ ากิจการทีเกียวข้องกัน
Tata Steel Limited
บริษทั เหล็กสยาม (2001) จํากัด
บริษทั เหล็กก่อสร้า งสยาม จํากัด
บริษทั เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
บริษทั สยามลวดเหล็กอุต สาหกรรม จํากัด
Natsteel Holdings Pte. Ltd.
บริษทั ที เอส เอ็น ไวร์ จํากัด
Tata Projects Limited
รวม
ลูกหนีอืนกิจการทีเกียวข้ องกัน
Tata Steel Limited
บริษทั เหล็กสยาม (2001) จํากัด
บริษทั เหล็กก่อสร้า งสยาม จํากัด
บริษทั เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
Tata Sons Limited
บริษทั ทาทา คอมมิวนิเคชั นส์
(ประเทศไทย) จํากัด
Tata Power Co., Ltd.
รวม

ตรวจสอบแล้ ว ยังไม่ได้ ตรวจสอบ
31 มีนาคม
30 มิถุนายน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2561
พันบาท
พันบาท

ตรวจสอบแล้ ว
31 มีนาคม
พ.ศ. 2561
พันบาท

353,325
16,088
17,631
2,270
389,314

447,482
3,565
1,943
9,883
1,399
464,272

8,632
16,026
18,708
43,366

8,260
15,633
18,351
42,244

24
144

24
136

24
6,205
13,993
19,799
144

24
5,795
13,085
18,861
136

21
189

21
18
199

21
40,186

21
18
37,940
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้อ มูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สําหรับงวดสามเดือนสิ นสุ ดวันที 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561
14

รายการกับบุคคลหรือกิจการทีเกียวข้องกัน (ต่อ)
ข)

ณ วันที 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 และ วันที 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 ยอดคงเหลื อทีเกิดจากการขาย/ซื อสิ นค้า การให้บริ การ
และอืนๆ มีดงั นี (ต่อ)
ข้ อมูลทางการเงินรวม
ยังไม่ได้ ตรวจสอบ
30 มิถุนายน
พ.ศ. 2561
พันบาท
เจ้ าหนีการค้ ากิจการทีเกียวข้ องกัน
Tata Steel Limited
Tata International Singapore Pte. Ltd.
รวม
เจ้ าหนีอืนกิจการทีเกียวข้ องกัน
บริษทั เหล็กสยาม (2001) จํากัด
บริษทั เหล็กก่อสร้า งสยาม จํากัด
บริษทั เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ ป จํากัด
(มหาชน)
บริษทั สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม จํากัด
Tata Sons Limited
Mjunction Services Limited
Tata South East Asia (Cambodia) Ltd.
Tata Technologies Pte. Ltd.
รวม

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

ตรวจสอบแล้ ว ยังไม่ได้ ตรวจสอบ
31 มีนาคม
30 มิถุนายน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2561
พันบาท
พันบาท

ตรวจสอบแล้ ว
31 มีนาคม
พ.ศ. 2561
พันบาท

2,383
2,383

2,242
701
2,943

-

-

-

-

257
2,359

278
2,337

632
55
199
1,088
1,974

30,836
612
1,088
32,536

57
55
199
1,088
4,015

77
30,836
612
1,088
35,228
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้อ มูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สําหรับงวดสามเดือนสิ นสุ ดวันที 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561
14

รายการกับบุคคลหรือกิจการทีเกียวข้องกัน (ต่อ)
ค)

เงินให้กยู ้ มื ระยะสันแก่บริ ษทั ย่อย
การเปลียนแปลงของเงินให้กยู ้ มื ระยะสันแก่บริ ษ ทั ย่อย ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี

สําหรับงวดสามเดือนสิ นสุดวันที 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ข้ อมูลทางการเงิน ข้ อมูลทางการเงิน
รวม
เฉพาะกิจการ
พันบาท
พันบาท

ยอดคงเหลือ ณ วัน ต้นงวด (ตรวจสอบแล้ว)

-

2,780,640

กระแสเงินสดออก
เงินให้กยู ้ มื เพิ มระหว่างงวด
ยอดคงเหลือ ณ วัน ปลายงวด (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

-

30,045
2,810,685

ณ วันที 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เงิ นให้ กยู ้ มื ระยะสันแก่บริ ษทั ย่อยจํานวนทังสิ น 2,811 ล้านบาท (31 มีนาคม พ.ศ. 2561 :
2,781 ล้านบาท) มีอตั ราดอกเบี ยร้อยละ 3.0 ต่อปี (31 มีนาคม พ.ศ. 2561 : อัตราดอกเบียร้ อยละ 3.0 ต่อปี ) ไม่มีหลักทรั พย์
คําประกันและไม่ระบุ วนั ครบกําหนด
ง)

เงินกูย้ ืมระยะสันจากบริ ษทั ย่อย
การเปลียนแปลงของเงินกูย้ ืมระยะสันจากบริ ษทั ย่อย ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี

สําหรับงวดสามเดือนสิ นสุดวันที 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ข้ อมูลทางการเงิน ข้ อมูลทางการเงิน
รวม
เฉพาะกิจการ
พันบาท
พันบาท

ยอดคงเหลือ ณ วัน ต้นงวด (ตรวจสอบแล้ว)

-

1,913,950

กระแสเงินสดเข้า
เงินกูย้ ืมเพิ มระหว่างงวด
ยอดคงเหลือ ณ วัน ปลายงวด (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

-

148,190
2,062,140

ณ วัน ที 30 มิ ถุนายน พ.ศ. 2561 เงิ นกูย้ ืมระยะสันจากบริ ษทั ย่อยจํานวนทังสิ น 2,062 ล้า นบาท (31 มีนาคม พ.ศ. 2561 :
1,914 ล้านบาท) มีอตั ราดอกเบียร้อยละ 1.50 ต่อปี (31 มีนาคม พ.ศ. 2561 : อัตราดอกเบียร้อยละ 1.50 ต่อปี ) เงินกูย้ ืมระยะสัน
จากบริ ษทั ย่อยเป็ นเงินกูย้ ืมทีไม่มหี ลักทรัพย์คาประกั
ํ
นและไม่ร ะบุวนั ครบกําหนด

31

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้อ มูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สําหรับงวดสามเดือนสิ นสุ ดวันที 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561
15

ภาระผูกพัน
15.1 ภาระผูกพันเพือใช้ เป็ นรายจ่ายฝ่ ายทุน
รายจ่ายฝ่ ายทุนเกียวกับภาระผูกพัน ณ วันทีในงบแสดงฐานะการเงินแต่ไม่ได้รับรู้ในข้อมูล ทางการเงิน มีดังนี
ข้ อมูลทางการเงินรวม
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ ว ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ ว
30 มิถุนายน
31 มีนาคม
30 มิถุนายน
31 มีนาคม
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2561
พันบาท
พันบาท
พันบาท
พันบาท
อาคารและอุปกรณ์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์

28,256
2,237

34,471
2,237

2,237

2,237

15.2 ภาระผูกพันตามสัญญาเช่ าดําเนินงาน - กรณีทกลุ
ี ่ มกิจการเป็ นผู้เช่ า
ยอดรวมของจํานวนเงินขันตําทีต้องจ่ายในอนาคตตามสัญญาเช่าดําเนินงานทีไม่สามารถยกเลิกได้ มีดงั นี
กลุ่ม กิจ การทํา สั ญ ญาเช่ า ดํา เนิ นงานที ไม่ส ามารถยกเลิ กได้สํา หรั บ ที ดิ น อาคารสํานัก งาน ยานพาหนะ และอุป กรณ์
สํานักงาน โดยจํานวนเงินขันตําทีบริ ษทั ต้องจ่ายในอนาคตตามสัญญาเช่าทีไม่สามารถยกเลิกได้มีดงั นี
ข้ อมูลทางการเงินรวม
ยังไม่ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ ว
30 มิถุนายน
31 มีนาคม
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2561
พันบาท
พันบาท
ภายใน 1 ปี
เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

43,205
47,629
90,834

45,142
58,051
103,193

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
ยังไม่ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ ว
30 มิถุนายน
31 มีนาคม
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2561
พันบาท
พันบาท
27,273
30,616
57,889

28,776
33,764
62,540

32

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้อ มูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สําหรับงวดสามเดือนสิ นสุ ดวันที 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561
15

ภาระผูกพัน (ต่อ)
15.3 ภาระผูกพันจากการทําเลตเตอร์ ออฟเครดิต
ณ วันที 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 และวันที 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 เลตเตอร์ออฟเครดิตที เปิ ดแล้วแต่ยงั ไม่เ ข้าเงื อนไขการเป็ น
หนีสิ น มีดงั นี
ข้ อมูลทางการเงินรวม
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
ยังไม่ได้ ตรวจสอบ
30 มิถุนายน
พ.ศ. 2561
พัน
สกุลเงิน
ดอลลาร์ สหรัฐ
ยูโร

16

6,150
594

ตรวจสอบแล้ ว ยังไม่ได้ ตรวจสอบ
31 มีนาคม
30 มิถุนายน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2561
พัน
พัน
366
523

-

ตรวจสอบแล้ ว
31 มีนาคม
พ.ศ. 2561
พัน
-

ข้ อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน
ข้อมูลส่วนงานดําเนินงานได้รายงานให้สอดคล้องกับรายงานภายในของกลุ่มกิจการซึ งผูม้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสูงสุ ดด้านการดําเนิ นงาน
(คณะกรรมการ) ได้รั บ และสอบทานอย่างสมําเสมอเพื อใช้ ใ นการจัด สรรทรั พ ยากรให้ ก บั ส่ วนงานและเพื อประเมินผลการ
ดําเนินงานของส่วนงาน
การดําเนิ น งานของกลุ่ มกิจการเกียวข้องกับส่ ว นงานธุ ร กิจ เดีย วคื อ การผลิ ต และจํา หน่ ายผลิ ตภัณ ฑ์เ หล็ ก ทรงยาวซึ งตังอยู่ใ น
ประเทศไทย การขายของบริ ษทั ย่อยส่ วนใหญ่ เ ป็ นการขายภายในประเทศ ส่ วนการขายส่งออกต่างประเทศนันเป็ นสัดส่ วนที ไม่มี
สาระสําคัญ ดังนัน รายได้จากการขายสิ นค้า ต้นทุนขาย กําไรขันต้น กําไรสําหรั บงวด และสิ นทรั พย์ทงหมดของส่
ั
วนงานแสดงตาม
รู ปแบบทีนําเสนอในข้อมูลทางการเงินนี

17

หนีสินทีอาจเกิดขึน
ในระหว่างปี สิ นสุ ดวันที 31 มีนาคม พ.ศ. 2557 บริ ษทั เหล็กก่อสร้างสยาม จํากัด ซึงเป็ นบริ ษทั ย่อยได้รับแจ้งจากกรมสรรพากรเรื อง
การประเมินเงินเพิ มรวมเป็ นเงิ น 16 ล้านบาท ซึ งเกียวเนืองกับการเสี ยภาษีเงิ นได้นิติบุคคลครึ งปี ของบริ ษทั ย่อ ยดังกล่าวสําหรั บปี
สิ นสุดวันที 31 มีนาคม พ.ศ. 2551 โดยบริ ษทั ย่อยประมาณการกําไรสุ ทธิสําหรั บปี ดังกล่าวขาดไปเกินกว่าร้ อยละ 25 ของกําไรสุ ทธิ
ทีทําได้จริ ง โดยบริ ษทั ย่อยเห็ นว่ามีเ หตุอันควรเกิดขึนในครึ งปี ห ลังที ทําให้ ประมาณการกําไรสุ ทธิดังกล่าวตําไป บริ ษทั ย่อยได้ทาํ
การยืนอุทธรณ์ไปยังกรมสรรพากรแล้ว
ณ วันที 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เรื องดังกล่าวยังไม่มขี อ้ ยุติ อย่างไรก็ตามบริ ษทั ย่อยคาดว่าจะไม่มีรายการเงินเพิ มทีจะต้องจ่ายเพิ มเติม
จึงยังไม่ได้บนั ทึกประมาณการหนีสิน ดังกล่าวในข้อมูลทางการเงิน

33

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้อ มูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สําหรับงวดสามเดือนสิ นสุ ดวันที 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561
18

หนังสือคําประกันธนาคาร
ณ วันที 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 หนังสื อคําประกันทีออกโดยสถาบันการเงินแก่กรมสรรพากร การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิ ต การไฟฟ้ าส่ วน
ภูมภิ าค การนิคมอุตสาหกรรม และ Bureau of Indian Standards จํานวน 325 ล้านบาท ( 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 : 325 ล้านบาท) ซึ งเป็ นไป
ตามการดําเนินธุรกิจปกติ

19

การวัดมูลค่ายุติธรรม
รายการสิ นทรั พ ย์ทางการเงิ นหรื อหนี สิ นทางการเงิ นบางรายการของกลุ่มกิจการมีการวัดมูลค่าด้วยมูล ค่ายุติธรรม ณ วันสิ นรอบ
ระยะเวลารายงาน โดยตารางต่อไปนี แสดงถึง ข้อมูล เกียวกับการประเมินมูลค่า ยุ ติธ รรมของสิ นทรั พย์ทางการเงิ นและหนี สิ น
ทางการเงินดังกล่าว
ข้ อมูลทางการเงินรวม
มูลค่ายุติธรรม ณ วันที

สินทรัพย์ ทางการเงิน
หนีสินทางการเงิน
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
1. สัญญาซื อขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้า
(แสดงรวมเป็ นสินทรัพย์
หมุนเวียนอืน)

2. เงินลงทุนเผือขาย

หนีสิ นทางการเงิน
1. สัญญาซื อขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้า
(แสดงรวมเป็ นหนีสิ น
หมุนเวียนอืน)

ข้ อมูลทางการเงิน
เฉพาะกิจการ
มูลค่ายุติธรรม ณ วันที

ยังไม่ไ ด้
ยังไม่ได้
ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว
30 มิถุนายน 31 มีนาคม 30 มิถุนายน
31 มีนาคม ลําดับชัน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2561 มูลค่า
พันบาท
พันบาท พันบาท
พันบาท ยุติธรรม
18,839

1,047

-

-

ระดับ 2

3,100

3,500

-

-

ระดับ 1

6,926

116

-

-

ระดับ 2

เทคนิคการประเมินมูลค่า และข้ อมูลทีใช้
ในการวัดมูลค่ายุติธรรม
ประมาณการกระแสเงินสดคิดลด
โดยกระแสเงิ นสดในอนาคตประมาณจากอัตรา
แลกเปลี ยนเงิ นตรา ต่ า งประเทศล่ ว งหน้ า
(จากอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
ที สามารถสั ง เกตได้ ณ วันสิ นรอบระยะเวลา
รายงาน) และอัตราแลกเปลียนล่วงหน้าตามสัญญา
ซึ งคิ ด ลดด้ว ยอัตราที สะท้อ นถึ ง ความเสี ยง
ด้านสิ นเชือของคู่สัญญาต่างๆ
เป็ นราคาเสนอซือขาย (ไม่ตอ้ งปรับปรุ ง) ในตลาด
ทีมี สภาพคล่องสํ าหรั บสิ นทรั พย์ หรื อหนี สิ น
อย่างเดียวก นั และกิจการสามารถเข้าถึงตลาดนัน
ณ วันทีวัดมูลค่า
ประมาณการกระแสเงินสดคิดลด
โดยกระแสเงิ นสดในอนาคตประมาณจากอัตรา
แลกเปลี ยนเงิ นตรา ต่ า งประเทศล่ ว งหน้ า
(จากอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
ที สามารถสั ง เกตได้ ณ วันสิ นรอบระยะเวลา
รายงาน) และอัตราแลกเปลียนล่วงหน้าตามสัญญา
ซึ งคิ ด ลดด้ว ยอัตราที สะท้อ นถึ ง ความเสี ยง
ด้านสิ นเชือของคู่สัญญาต่างๆ
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