บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่ อ
สาหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2558
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
1.

ข้ อมูลทัว่ ไปและการดาเนินงานของบริษัท
บริ ษทั ทาทา สตี ล (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ” หรื อ “บริ ษทั ใหญ่”) เป็ นนิ ติบุคคลที่ จดั ตั้งขึ้ น
ในประเทศไทย มีที่อยูจ่ ดทะเบียนตั้งอยูท่ ี่อาคารรสาทาวเวอร์ 2 ชั้น 20 เลขที่ 555 ถนนพหลโยธิ น จตุจกั ร
กรุ งเทพฯ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อลงทุนในบริ ษทั อื่นและให้บริ การด้านบริ หาร และเป็ นบริ ษทั จดทะเบียน
กับตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยตั้งแต่เดื อนพฤศจิกายน 2545 โดยบริ ษทั ผูถ้ ื อหุ ้นใหญ่ของบริ ษทั
(ถือหุ ้นร้อยละ 67.90) คือ Tata Steel Global Holdings Pte. Ltd. ซึ่ งจัดตั้งในประเทศสิ งคโปร์ โดยเป็ นบริ ษทั
ในเครื อของ Tata Steel Limited ซึ่ งเป็ นบริ ษ ทั จดทะเบี ยนที่ จดั ตั้งขึ้ นภายใต้กฎหมายของประเทศอิ นเดี ย
และเป็ นผูผ้ ลิตเหล็กครบวงจรรายใหญ่ที่สุดรายหนึ่งของประเทศอินเดีย ซึ่ งมีฐานลูกค้ากระจายอยูท่ วั่ โลก
บริ ษทั มี บริ ษทั ย่อยสามแห่ ง (“กลุ่มบริ ษทั ”) ซึ่ งเป็ นนิ ติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้นในประเทศไทยที่ ทาการผลิ ต
รับจ้างผลิต จาหน่ายและซื้ อมาขายไป สิ นค้าเหล็กเส้น เหล็กลวด และเหล็กรู ปพรรณขนาดเล็ก การขายสิ นค้า
ของบริ ษทั ย่อยส่ วนใหญ่เป็ นการขายภายในประเทศ มีจานวนร้อยละ 89 และร้อยละ 91 ของยอดขายทั้งหมด
สาหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2558 และ 2557 ตามลาดับ
รายละเอียดบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั มีดงั ต่อไปนี้
ลักษณะธุรกิจ

บริ ษทั เหล็กสยาม (2001) จากัด

อัตราการถือหุ้น
(ร้ อยละ)
ณ วันที่ ณ วันที่
30 กันยายน 31 มีนาคม
2558
2558
ผลิตเหล็กลวดและเหล็กรู ปพรรณขนาดเล็ก 99.99
99.99

บริ ษทั เหล็กก่อสร้างสยาม จากัด

ผลิตเหล็กเส้น

บริ ษทั เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ ป จากัด (มหาชน) ผลิต รับจ้างผลิต จาหน่ายและซื้อมาขายไป
สิ นค้าเหล็กเส้น เหล็กลวดและ
เหล็กรู ปพรรณขนาดเล็ก
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99.99

99.99

99.76

99.76

บริ ษทั มีรายการและความสัมพันธ์อย่างมีสาระสาคัญกับบริ ษทั ผูถ้ ือหุ ้นใหญ่และบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน ดังนั้น
ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้ อาจจะไม่แสดงถึงเงื่อนไขที่อาจมีอยูห่ รื อผลการดาเนิ นงานซึ่ งอาจจะเกิดขึ้น
ในกรณี ที่บริ ษทั ได้ดาเนิ นงานโดยปราศจากความสัมพันธ์ดงั กล่าว
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 และวันที่ 31 มีนาคม 2558 บริ ษทั เอ็น.ที .เอส. สตี ลกรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
(“บริ ษทั เอ็น.ที.เอส.”) มีหนี้สินหมุนเวียนรวมสู งกว่าสิ นทรัพย์หมุนเวียนรวมเป็ นจานวน 3,134 ล้านบาท และ
3,021 ล้านบาท ตามลาดับ อย่างไรก็ตาม จานวนหนี้ สินหมุนเวียนได้รวมเงินกูย้ ืมจากบริ ษทั ใหญ่ เป็ นจานวน
2,832 ล้านบาท และ 2,478 ล้านบาท ตามลาดับ โดยบริ ษทั ใหญ่รับว่าจะยังคงสนับสนุนด้านการเงินให้กบั
บริ ษทั เอ็น.ที.เอส. อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริ ษทั เอ็น.ที.เอส. สามารถดาเนิ นงานได้อย่างต่อเนื่ องต่อไปอย่างน้อย
ในอีก 12 เดือนนับจากวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน และผูบ้ ริ หารของกลุ่มบริ ษทั ได้จดั ทาแผนธุ รกิจ
รวมถึงแผนปรับปรุ งการดาเนินงานและผลประกอบการทางการเงินของบริ ษทั เอ็น.ที.เอส. แล้ว
ผูบ้ ริ หารของกลุ่ ม บริ ษ ทั ได้ตดั สิ นใจหยุดการผลิ ตโครงการเตาถลุ ง Mini Blast Furnace (“MBF”)
ของบริ ษทั เอ็น.ที.เอส. ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั เป็ นการชัว่ คราวตั้งแต่ปลายเดื อนสิ งหาคม 2554
ถึงเดือนมีนาคม 2559 เนื่ องจากราคาวัตถุดิบที่ใช้ในเตาถลุง MBF ในตลาดโลกสู งทาให้เกิ ดผลเสี ยต่อ
การบริ หารต้นทุนของการผลิ ตเหล็กแท่งผ่านเตาถลุ ง MBF ค่าเสื่ อมราคาและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของเตาถลุ ง
MBF ซึ่ งเกิ ดขึ้นในช่วงหยุดการผลิตชัว่ คราว สาหรับงวดสามเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2558 และ 2557
มีจานวนรวม 3 ล้านบาท และ 5 ล้านบาท ตามลาดับ และสาหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2558
และ 2557 มีจานวนรวม 6 ล้านบาท และ 9 ล้านบาท ตามลาดับ
ณ วันที่ 31 มี นาคม 2558 บริ ษ ทั มี อตั ราส่ วนความสามารถในการช าระหนี้ ต่ า กว่า อัตราที่ ระบุ ไ ว้ใ น
เงื่ อนไขสัญญาเงิ นกูร้ ะยะยาวกับสถาบันการเงินสองแห่ ง อย่างไรก็ตามบริ ษทั ได้รับหนังสื ออนุ มตั ิผ่อนผัน
ในการไม่ ปฏิ บ ตั ิ ตามในเรื่ องดังกล่ าวจากผูใ้ ห้กู้ท้ งั สองแห่ งแล้ว สาหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มี นาคม 2558
ถึงแม้วา่ อัตราส่ วนความสามารถในการชาระหนี้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 ยังคงต่ากว่าอัตราที่ระบุไว้
การทดสอบอัตราส่ วนความสามารถในการชาระหนี้ ครั้งต่อไปมีกาหนดให้ทดสอบเมื่อสิ้ นปี วันที่ 31 มีนาคม
2559 อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริ ษทั ก็ยงั คงจ่ายชาระเงินกูต้ ามเงื่อนไขที่ยงั มีผลบังคับใช้อยูใ่ นปั จจุบนั
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2.

เกณฑ์ การจัดทาและนาเสนอข้ อมูลทางการเงินระหว่างกาล
2.1 งบการเงิ นระหว่างกาลรวมและงบการเงิ นระหว่างกาลเฉพาะกิ จการนี้ ได้จดั ทาขึ้นในสกุลเงิ นบาท
และตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2557) เรื่ อง “งบการเงินระหว่างกาล” และวิธีปฏิบตั ิ
ทางการบัญชีที่รับรองทัว่ ไปในประเทศไทย โดยหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็ นแบบย่อ
และมีการเปิ ดเผยข้อมูลเพิ่มเติมตามข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
2.2

งบแสดงฐานะการเงิ นรวมและงบแสดงฐานะการเงิ นเฉพาะกิ จการ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558
ซึ่ งนามาแสดงเปรี ยบเทีย บได้มาจากงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการของบริ ษ ทั
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันซึ่ งได้ตรวจสอบแล้ว

2.3

ผลการดาเนินงานซึ่ งยังไม่ได้ตรวจสอบที่ปรากฏในงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
2558 มิใช่เครื่ องบ่งชี้และมิใช่การคาดการณ์ถึงผลการดาเนิ นงานเต็มปี

2.4

ข้อมูลบางประการซึ่ งควรจะแสดงอยูใ่ นงบการเงิ นประจาปี ที่ได้จดั ทาขึ้นตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินมิได้นามาแสดงไว้ ณ ที่น้ ี เนื่ องจากมิได้มีการกาหนดให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าว
ในงบการเงินระหว่างกาล ดังนั้น งบการเงินระหว่างกาลสาหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้ นสุ ด
วันที่ 30 กันยายน 2558 จึงควรอ่านประกอบกับงบการเงิ นสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2558
ซึ่งได้มีการตรวจสอบแล้ว

2.5

ในการจัดทางบการเงินระหว่างกาลให้เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั
ต้องอาศัยดุ ลยพิ นิ จในการก าหนดนโยบายการบัญชี การประมาณการและตั้งข้อสมมติ ฐาน
หลายประการ ซึ่ งมี ผ ลกระทบต่ อ การแสดงจ านวนสิ น ทรั พ ย์ หนี้ สิ นและการเปิ ดเผยข้อมู ล
เกี่ยวกับสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่อาจเกิดขึ้น ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน รวมทั้งการแสดงรายได้
และค่าใช้จ่ายของงวดบัญชี ถึ งแม้ว่าการประมาณการของผูบ้ ริ หารได้พิจารณาอย่างสมเหตุ สมผล
ภายใต้เหตุการณ์ ณ ขณะนั้น ผลที่เกิดขึ้นจริ งอาจมีความแตกต่างไปจากประมาณการนั้น

2.6

ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลรวมได้รวมรายการบัญชี ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย โดยได้ตดั รายการค้า
และยอดคงเหลื อที่มีสาระสาคัญระหว่างกัน เงิ นลงทุนในบริ ษทั ย่อย และทุนเรื อนหุ ้นของบริ ษทั ย่อย
ออกจากการแสดงในงบการเงินรวมแล้ว
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2.7

มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่มีผลต่อการรายงาน และ/หรื อการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงิ น
สาหรับรอบบัญชีปัจจุบนั
สภาวิชาชี พบัญชี ได้ออกประกาศที่ เกี่ ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่ มีผลบังคับใช้
สาหรับงบการเงิ นที่ มีรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 เป็ นต้นไป
ดังต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2557)
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2557)
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2557)
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2557)
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2557)
ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2557)
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2557)
ฉบับที่ 16 (ปรับปรุ ง 2557)
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2557)
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2557)
ฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2557)
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุ ง 2557)
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2557)
ฉบับที่ 23 (ปรับปรุ ง 2557)
ฉบับที่ 24 (ปรับปรุ ง 2557)
ฉบับที่ 26 (ปรับปรุ ง 2557)
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2557)
ฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง 2557)
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2557)
ฉบับที่ 33 (ปรับปรุ ง 2557)
ฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2557)
ฉบับที่ 36 (ปรับปรุ ง 2557)
ฉบับที่ 37 (ปรับปรุ ง 2557)
ฉบับที่ 38 (ปรับปรุ ง 2557)
ฉบับที่ 40 (ปรับปรุ ง 2557)

การนาเสนองบการเงิน
สิ นค้าคงเหลือ
งบกระแสเงินสด
นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
สัญญาก่อสร้าง
ภาษีเงินได้
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สัญญาเช่า
รายได้
ผลประโยชน์ของพนักงาน
การบัญชีสาหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
ความช่วยเหลือจากรัฐบาล
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ต้นทุนการกูย้ มื
การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล หรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้ อรุ นแรง
กาไรต่อหุน้
งบการเงินระหว่างกาล
การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสิ นทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2557)
ฉบับที่ 3 (ปรับปรุ ง 2557)
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุ ง 2557)
ฉบับที่ 6 (ปรับปรุ ง 2557)
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2557)
ฉบับที่ 10
ฉบับที่ 11
ฉบับที่ 12
ฉบับที่ 13
การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2557)
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุ ง 2557)
ฉบับที่ 25 (ปรับปรุ ง 2557)
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2557)
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2557)
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุ ง 2557)
ฉบับที่ 32 (ปรับปรุ ง 2557)

การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
การรวมธุรกิจ
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดาเนินงานที่ยกเลิก
การสารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
ส่วนงานดาเนินงาน
งบการเงินรวม
การร่ วมการงาน
การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่ วนได้เสี ยในกิจการอื่น
การวัดมูลค่ายุติธรรม
ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณี ที่ไม่มีความเกี่ยวข้อง
อย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดาเนินงาน
สัญญาเช่าดาเนินงาน-สิ่ งจูงใจที่ให้แก่ผเู ้ ช่า
ภาษีเงินได้-การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการ
หรื อของผูถ้ ือหุน้
การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทาขึ้นตามรู ปแบบกฎหมาย
การเปิ ดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริ การ
รายได้-รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริ การโฆษณา
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน-ต้นทุนเว็บไซต์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2557)
การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้ อถอน การบูรณะ และ
หนี้สินที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุ ง 2557)
การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุ ง 2557)
สิ ทธิในส่ วนได้เสี ยจากกองทุนการรื้ อถอน การบูรณะและ
การปรับปรุ งสภาพแวดล้อม
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2557)
การปรับปรุ งย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 เรื่ อง การ
รายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้ อรุ นแรง
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2557)
งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2557)
ข้อตกลงสัมปทานบริ การ
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุ ง 2557)
โปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่ลูกค้า
ฉบับที่ 14
ข้อจากัดสิ นทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อกาหนดเงินทุนขั้นต่า
และปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี้ สาหรับมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2557) เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (ต่อ)
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุ ง 2557)
สัญญาสาหรับการก่อสร้างอสังหาริ มทรัพย์
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2557)
การจ่ายสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2557)
การโอนสิ นทรัพย์จากลูกค้า
ฉบับที่ 20
ต้นทุนการเปิ ดหน้าดินในช่วงการผลิตสาหรับเหมืองผิวดิน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินข้างต้นไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่องบการเงินนี้
2.8

มาตรฐานที่ออกใหม่เกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรม
ผลกระทบจากมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13
กลุ่มบริ ษทั ได้นามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13 มาใช้เป็ นครั้งแรกในปี ปั จจุบนั โดย
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13 ได้กาหนดแนวปฏิบตั ิสาหรับการวัดมูลค่ายุติธรรม
และการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรม ขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 13 ครอบคลุ มถึ งการวัดมูลค่ายุติธรรมของรายการทั้งที่ เป็ นเครื่ องมื อทางการเงิ นและ
รายการที่ไม่ใช่เครื่ องมือทางการเงิน ซึ่ งมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่นกาหนด หรื อ
อนุ ญาตให้มีการวัดมูลค่ายุติธรรม หรื อให้มีการเปิ ดเผยเกี่ ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรม ยกเว้น
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์ภายใต้ขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับที่ 2
(ปรับปรุ ง 2557) เรื่ อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์ รายการเช่ าภายใต้ขอบเขตของมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2557) เรื่ อง สัญญาเช่า และการวัดมูลค่าที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกับ
มูลค่ายุติธรรม แต่ไม่ใช่มูลค่ายุติธรรม (เช่น การวัดมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับของสิ นค้าคงเหลือ หรื อ
การวัดมูลค่าจากการใช้เพื่อประเมินการด้อยค่าของสิ นทรัพย์)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13 ให้คานิ ยามมูลค่ายุติธรรมว่าเป็ นราคาที่จะได้รับจาก
การขายสิ นทรัพย์ หรื อจะจ่ายเพื่อโอนหนี้ สินในรายการที่เกิ ดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผูร้ ่ วมตลาด
ณ วันที่วดั มูลค่า โดยมูลค่ายุติธรรมตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13 หมายถึงราคาขาย
หรื อโอนออก (exit price) ยกเว้นกรณี ที่ราคาสาหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินอย่างเดี ยวกันไม่สามารถ
สังเกตได้ จึงจะวัดมู ลค่ ายุติธรรมโดยใช้เทคนิ คการประเมิ นมู ลค่ าวิธีอื่น นอกจากนี้ มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับที่ 13 ยังกาหนดถึงการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรมด้วย
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13 ต้องถือปฏิบตั ิโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็ นต้นไปสาหรับ
งบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 เป็ นต้นไป นอกจากนี้
ข้อกาหนดของการเปิ ดเผยข้อมูลตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับนี้ ไม่ตอ้ งนามาใช้
ปฏิ บตั ิสาหรับข้อมูลเปรี ยบเทียบสาหรั บรอบระยะเวลาก่ อนเริ่ มถื อปฏิ บตั ิ ตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับนี้ ดังนั้น ตามข้อกาหนดสาหรับการปฏิบตั ิในช่วงเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
ทางกลุ่มบริ ษทั จึงไม่ได้เปิ ดเผยข้อมูลตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13 สาหรับ
ข้อมูลเปรี ยบเทียบปี 2557 โดยการถื อปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับที่ 13
ไม่ ไ ด้มี ผ ลกระทบอย่า งเป็ นสาระส าคัญต่ อจานวนเงิ นที่ ต้องรั บ รู ้ รายการในงบการเงิ นรวม
นอกเหนือจากการเปิ ดเผยข้อมูลเพิม่ เติม
2.9

มาตรฐานการรายงานทางการเงินซึ่ งได้ประกาศในราชกิจจานุ เบกษาแล้ว แต่ยงั ไม่มีผลบังคับใช้
สภาวิชาชี พบัญชี ได้ออกประกาศที่เกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินซึ่ งได้ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาแล้ว และมีผลบังคับใช้สาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อ
หลังวันที่ 1 มกราคม 2559 เป็ นต้นไป ดังต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 16 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 23 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 24 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 26 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 33 (ปรับปรุ ง 2558)

การนาเสนองบการเงิน
สิ นค้าคงเหลือ
งบกระแสเงินสด
นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
สัญญาก่อสร้าง
ภาษีเงินได้
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สัญญาเช่า
รายได้
การบัญชีสาหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
ความช่วยเหลือจากรัฐบาล
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ต้นทุนการกูย้ มื
การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้ อรุ นแรง
กาไรต่อหุน้
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มาตรฐานการบัญชี (ต่อ)
ฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 37 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 40 (ปรับปรุ ง 2558)

งบการเงินระหว่างกาล
ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสิ นทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 3 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 6 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2558)

การรวมธุรกิจ
สัญญาประกันภัย
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดาเนินงานที่ยกเลิก
การสารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
ส่วนงานดาเนินงาน
การร่ วมการงาน
การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่ วนได้เสี ยในกิจการอื่น

การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 25 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 32 (ปรับปรุ ง 2558)

ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณี ที่ไม่มีความเกี่ยวข้อง
อย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดาเนินงาน
สัญญาเช่าดาเนินงาน-สิ่ งจูงใจที่ให้แก่ผเู ้ ช่า
ภาษีเงินได้-การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการ
หรื อของผูถ้ ือหุน้
การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทาขึ้นตามรู ปแบบกฎหมาย
การเปิ ดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริ การ
รายได้-รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริ การโฆษณา
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน-ต้นทุนเว็บไซต์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2558)
การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้ อถอน การบูรณะ และ
หนี้สินที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุ ง 2558)
การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุ ง 2558)
สิ ทธิในส่วนได้เสี ยจากกองทุนการรื้ อถอน การบูรณะ และ
การปรับปรุ งสภาพแวดล้อม
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2558)
การปรับปรุ งย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 เรื่ อง
การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้ อรุ นแรง
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2558)
งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2558)
ข้อตกลงสัมปทานบริ การ
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุ ง 2558)
โปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่ลูกค้า
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (ต่อ)
ฉบับที่ 14 (ปรับปรุ ง 2558)
ข้อจากัดสิ นทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อกาหนดเงินทุนขั้นต่า
และปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี้ สาหรับมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 19 เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุ ง 2558)
สัญญาสาหรับการก่อสร้างอสังหาริ มทรัพย์
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2558)
การจ่ายสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2558)
การโอนสิ นทรัพย์จากลูกค้า
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุ ง 2558)
ต้นทุนการเปิ ดหน้าดินในช่วงการผลิตสาหรับเหมืองผิวดิน

ผูบ้ ริ หารของกลุ่มบริ ษทั จะนามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริ ษทั มา
เริ่ มถื อปฏิ บตั ิ ก ับงบการเงิ นของกลุ่ มบริ ษทั เมื่ อมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นดังกล่ าวมี ผล
บังคับใช้ ผูบ้ ริ หารของกลุ่ มบริ ษทั อยู่ระหว่างการประเมิ นผลกระทบจากมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดังกล่าวที่มีผลต่องบการเงินของกลุ่มบริ ษทั ในงวดที่เริ่ มถือปฏิบตั ิ
2.10

3.

ข้อมูลทางการเงิ นระหว่างกาลรวมสาหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
2558 และงบการเงิ นรวมส าหรั บ ปี สิ้ นสุ ด วัน ที่ 31 มี น าคม 2558 ไม่ ไ ด้บ นั ทึ ก เงิ นลงทุ น ใน
บริ ษทั สยาม สตีล มิลล์ เซอร์ วสิ เซส จากัด ตามวิธีส่วนได้เสี ย เนื่องจากบริ ษทั ไม่มีอิทธิ พลอย่าง
มีสาระสาคัญในบริ ษทั สยาม สตีล มิลล์ เซอร์ วิสเซส จากัด ซึ่ งถือหุ ้นโดยบริ ษทั เหล็กก่อสร้าง
สยาม จากัด ในอัตราร้ อยละ 24 ของทุนของบริ ษทั ดังกล่ าว บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยดังกล่าวได้
บันทึกเงินลงทุนดังกล่าวเป็ นเงินลงทุนระยะยาวอื่นเป็ นจานวนเงิน 1,241 บาท ในราคาทุน

นโยบายการบัญชีทสี่ าคัญ
งบการเงินแบบย่อจัดทาขึ้นโดยใช้หลักเกณฑ์ นโยบายการบัญชี และวิธีการคานวณเช่ นเดี ยวกับที่ใช้ใน
งบการเงินสาหรับ ปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2558
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4.

การเปิ ดเผยข้ อมูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับกระแสเงินสด
4.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย
งบการเงินรวม
“ยังไม่ ได้
ตรวจสอบ”
ณ วันที่
ณ วันที่
30 กันยายน 31 มีนาคม
2558
2558
1
1
55,841
130,337
406,897
578,212

เงินสด
เงินฝากกระแสรายวัน
เงินฝากออมทรัพย์
เงินฝากประจาธนาคารที่ถึงกาหนด
จ่ายคืนไม่เกิน 3 เดือน
รวม

4.2

50
462,789

50
708,600

หน่ วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
“ยังไม่ ได้
ตรวจสอบ”
ณ วันที่
ณ วันที่
30 กันยายน 31 มีนาคม
2558
2558
473
421
349,105
478,045
50
349,628

50
478,516

รายการที่ไม่เกี่ยวกับเงิ นสดในข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลรวมและเฉพาะกิจการสาหรับงวด
หกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2558 และ 2557 มีดงั ต่อไปนี้
- การบันทึ กเงิ นลงทุ นในหลักทรั พย์เผื่อขายในงบการเงิ นรวมด้วยมูลค่ายุติธรรม มีการบันทึก
กาไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจานวน 1.80 ล้านบาท และ 0.20 ล้านบาท ตามลาดับ
- รายการที่ไม่เกี่ ยวข้องกับเงิ นสดที่เกิ ดจากการซื้ อและการเพิ่มขึ้นของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน มีดงั นี้
งบการเงินรวม
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
2558
2557
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ยกมา
บวก ซื้อระหว่างงวด
หัก เงินสดจ่ายระหว่างงวด
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ยกไป
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หน่ วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
2558
2557

12,271
111,021
(111,087)

11,868
92,713
(84,517)

201
658
(770)

525
2,827
(3,351)

12,205

20,064

89

1

5.

ลูกหนีก้ ารค้ าบริษัทอืน่
ลูกหนี้การค้าบริ ษทั อื่น ประกอบด้วย
งบการเงินรวม
“ยังไม่ ได้
ตรวจสอบ”
ณ วันที่
ณ วันที่
30 กันยายน 31 มีนาคม
2558
2558
428,705
612,748

ภายในวันที่ครบกาหนดชาระ
เกินวันครบกาหนดชาระ
ไม่เกิน 3 เดือน
มากกว่า 3 เดือนถึง 6 เดือน
มากกว่า 6 เดือนถึง 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน ขึ้นไป
รวม
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวม

15,911
4,211
22,822
471,649
(21,875)
449,774

28,532
9,634
7,960
23,085
681,959
(21,875)
660,084

หน่ วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
“ยังไม่ ได้
ตรวจสอบ”
ณ วันที่
ณ วันที่
30 กันยายน 31 มีนาคม
2558
2558
-

-

ในปี 2551 กลุ่มบริ ษทั ได้ทาสัญญา “Receivable Purchase Agreement” กับสถาบันการเงิ นแห่ งหนึ่ ง
ซึ่ งรายการดังกล่าวได้โอนความเสี่ ยงและผลตอบแทนเฉพาะจานวนที่ผซู ้ ้ื อยอมรับไปยังผูซ้ ้ื อแล้ว
สาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2558 และ 2557 กลุ่มบริ ษทั ได้ขายลูกหนี้ ให้กบั สถาบันการเงิน
ดังกล่าวข้างต้นเป็ นจานวน 1,649 ล้านบาท และ 2,313 ล้านบาท ตามลาดับ และสาหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ด
วันที่ 30 กันยายน 2558 และ 2557 กลุ่มบริ ษทั ได้ขายลูกหนี้ ให้กบั สถาบันการเงินดังกล่าวข้างต้นเป็ นจานวน
3,439 ล้านบาท และ 4,925 ล้านบาท ตามลาดับ
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6.

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย ประกอบด้วย
หน่ วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
อัตราการถือหุ้น (ร้ อยละ)
ทุนชาระแล้ ว
วิธีราคาทุน
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
30 กันยายน 31 มีนาคม 30 กันยายน 31 มีนาคม 30 กันยายน 31 มีนาคม
2558
2558
2558
2558
2558
2558
เงินลงทุนในหุ้นทุน
บริ ษทั เหล็กสยาม (2001) จากัด
บริ ษทั เหล็กก่อสร้างสยาม จากัด
บริ ษทั เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จากัด
(มหาชน)

99.99
99.99

99.99
99.99

120,000 120,000
1,750,000 1,750,000

99.76

99.76

4,627,965 4,627,965 9,181,787 9,181,787
6,497,965 6,497,965 15,393,047 15,393,047
(3,380,000) (3,380,000)
6,497,965 6,497,965 12,013,047 12,013,047

หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน
รวม

7.

2,554,386
3,656,874

2,554,386
3,656,874

ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์
สาหรับงวดหกเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2558 กลุ่มบริ ษทั ซื้ ออุปกรณ์ ราคาทุนรวม 111 ล้านบาท
โดยไม่มีรายการที่มีสาระสาคัญอื่นสาหรับการซื้ อหรื อการจาหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ระหว่างงวดบัญชี
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ของบริ ษทั เหล็กสยาม (2001) จากัด บริ ษทั เหล็กก่ อสร้ างสยาม จากัด และ
บริ ษทั เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ ป จากัด (มหาชน) ซึ่ งมีราคาตามบัญชี จานวน 3,650 ล้านบาท ณ วันที่ 30 กันยายน
2558 (3,792 ล้านบาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558) ได้ใช้เป็ นหลักประกันสาหรับเงินกูย้ ืมประกอบด้วยเงินกูย้ ืม
ระยะยาวจากสถาบันการเงินในประเทศ 2 แห่ง

8.

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีและค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 และวันที่ 31 มีนาคม 2558 กลุ่มบริ ษทั มีขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้จานวน
5,515 ล้านบาท และ 5,819 ล้านบาท ตามลาดับ ซึ่ งไม่ได้รับรู ้ เป็ นสิ นทรัพย์ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี
ขาดทุนทางภาษีดงั กล่าวจะทยอยหมดอายุต้ งั แต่เดือนมีนาคม 2559 จนถึงเดือนพฤศจิกายน 2565
การลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
ตามพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 577 พ.ศ. 2557 ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราและ
ยกเว้นรั ษฎากรซึ่ งมี ผลบังคับใช้ต้ งั แต่ วนั ที่ 11 พฤศจิ กายน 2557 ให้ลดอัตราภาษี เงิ นได้นิติ บุ คคลและ
คงจัดเก็บในอัตราร้อยละ 20 ของกาไรสุ ทธิ สาหรับระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2558
แต่ไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม 2558
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9.

เงินกู้ยมื ระยะยาว
สาหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2558 กลุ่มบริ ษทั ชาระคืนเงินกูย้ ืมระยะยาวแก่สถาบันการเงิ น
จานวน 665 ล้านบาท

10. ทุนสารองตามกฎหมาย
ตามบทบัญญัติแห่ งพระราชบัญญัติบ ริ ษ ทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 บริ ษ ทั จะต้องจัดสรรทุนสารอง
(“ทุนสารองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้ อยละ 5 ของกาไรสุ ทธิ ประจาปี หลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา
(ถ้ามี ) จนกว่าทุนสารองดังกล่ าวมีจานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของทุ นจดทะเบี ยน ทุ นสารองนี้ จะนามา
จัดสรรปั นผลไม่ได้
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ทุกคราวที่จ่ายเงิ นปั นผล บริ ษทั ย่อยจะต้องจัดสรรเงิ นไว้เป็ น
ทุนสารองอย่างน้อยหนึ่ งในยี่สิบส่ วนของจานวนผลกาไรซึ่ งบริ ษทั ย่อยได้รับจากกิจการของบริ ษทั นั้น
จนกว่า ทุ นส ารองนั้นจะมี จานวนถึ ง หนึ่ ง ในสิ บ ของจานวนทุ นของบริ ษ ทั ย่อย ทุ นสารองนี้ จะนามา
จัดสรรปั นผลไม่ได้
11. รายการกับกิจการทีเ่ กี่ยวข้ องกันและยอดคงเหลือ
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ได้แก่ บุคคลหรื อกิจการต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริ ษทั โดยการมีผถู ้ ือหุ ้นร่ วมกัน
หรื อมีกรรมการร่ วมกัน
นโยบายการกาหนดราคาสาหรับแต่ละรายการอธิ บายได้ดงั ต่อไปนี้
นโยบายการกาหนดราคา
ราคาตลาด
ราคาตลาด
อัตราตามสัญญา
อัตราตามสัญญา
อัตราตามสัญญา
อัตราตามสัญญา

ขาย
ซื้ อ
รายได้ค่าบริ การจัดการ
ค่าบริ การจ่าย
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยจ่าย
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รายชื่อกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่สาคัญ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 ประกอบด้วย
ประเภท
บริษทั
บริ ษทั ใหญ่ในลาดับสู งสุ ด Tata Steel Limited
ผูถ้ ือหุ้นใหญ่
Tata Steel Global Holdings Pte. Ltd.
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั เหล็กสยาม (2001) จากัด
บริ ษทั เหล็กก่อสร้างสยาม จากัด
บริ ษทั เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ ป จากัด (มหาชน)

กิจการอื่น

บริ ษทั สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม จากัด
NatSteel Trade International Pte. Ltd.
NatSteel Recycling Pte. Ltd.
Tata International Metals Trading Asia Ltd.
Tata Steel Asia (Hong Kong) Ltd.
Tata Refractories Ltd.
NatSteel Holdings Pte. Ltd.
Tata Steel UK Ltd.
Tata International Singapore Pte. Ltd.
Tata Steel IJmuiden BV
บริ ษทั ทาทา คอนซัลแทนซี่ เซอร์วิสเซส
(ประเทศไทย) จากัด
Tata Consultancy Services Ltd.
Tata Services Limited
Tata Sons Limited

ประเภทธุรกิจ

ผลิตเหล็ก
การลงทุน
ผลิตเหล็กลวด
และเหล็กรู ปพรรณขนาดเล็ก
ผลิตเหล็กเส้น
ผูถ้ ือหุ ้นและกรรมการร่ วมกัน
ผลิต รับจ้างผลิต จาหน่ายและซื้ อมา ผูถ้ ือหุ ้นและกรรมการร่ วมกัน
ขายไปสิ นค้าเหล็กเส้น เหล็กลวด
และเหล็กรู ปพรรณขนาดเล็ก
ผลิตลวดเหล็ก
ค้าขาย
ค้าขาย
ค้าขาย
ค้าขาย
ผลิตวัสดุทนไฟ
ผลิตเหล็ก
ผลิตเหล็ก
ค้าขาย
ผลิตเหล็ก
บริ การด้านซอฟต์แวร์

บริ การด้านซอฟต์แวร์
บริ การด้านการอบรม
การลงทุนและให้บริ การ
ด้านที่ปรึ กษา
Tata Steel Resources Australia Pte. Ltd.
บริ การจัดซื้ อจัดจ้าง
Tata NYK Shipping Pte. Ltd.
ขนส่ ง
Mjunction Services Limited
ค้าขายและบริ การจัดซื้อจัดจ้าง
บริ ษทั สยาม สตีล มิลล์ เซอร์ วิสเซส จากัด รี ไซเคิลเศษเหล็ก
Tata Steel Global Procurement Co. Pte. Ltd. ค้าขาย
Tata Steel International (UK) Ltd.
ขนส่ ง
Tata Steel Nederland Services B.V.
ผลิตเหล็ก
Tata South East Asia Limited
ผลิตเหล็ก
บริ ษทั ที เอส เอ็น ไวร์ จากัด
ผลิตลวดเหล็กเคลือบสังกะสี
Tata International Limited
ค้าขาย
Tata Steel Processing and Distribution
แปรรู ปและจัดจาหน่ายเหล็ก
Limited
Tata Quality Management Services
บริ การด้านการตรวจประเมิน
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ลักษณะความสัมพันธ์
บริ ษทั ใหญ่ในลาดับสู งสุ ด
ผูถ้ ือหุ้นใหญ่
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 ือหุ้นกลุ่มเดียวกัน
ผูถ้ ือหุ ้นกลุ่มเดียวกัน
ผูถ้ ือหุ ้นกลุ่มเดียวกัน
ถือหุ ้นโดยอ้อมผ่านบริ ษทั ย่อย
ผูถ้ ือหุ ้นกลุ่มเดียวกัน
ผูถ้ ือหุ ้นกลุ่มเดียวกัน
ผูถ้ ือหุ ้นกลุ่มเดียวกัน
ผูถ้ ือหุ้นกลุ่มเดียวกัน
ผูถ้ ือหุ ้นกลุ่มเดียวกัน
ผูถ้ ือหุ ้นกลุ่มเดียวกัน
ผูถ้ ือหุ ้นกลุ่มเดียวกัน
ผูถ้ ือหุ ้นกลุ่มเดียวกัน

ยอดคงเหลือกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีดงั นี้
งบการเงินรวม
“ยังไม่ ได้
ตรวจสอบ”
ณ วันที่
ณ วันที่
30 กันยายน 31 มีนาคม
2558
2558
ลูกหนีก้ ารค้ ากิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
Tata Steel Limited
บริ ษทั ที เอส เอ็น ไวร์ จากัด
รวม

88,171
1,656
89,827

-

หน่ วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
“ยังไม่ ได้
ตรวจสอบ”
ณ วันที่
ณ วันที่
30 กันยายน 31 มีนาคม
2558
2558
-

-

ลูกหนี้การค้าจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันแยกตามอายุหนี้ที่คา้ งชาระได้ดงั นี้

ภายในวันที่ครบกาหนดชาระ
ไม่เกิน 3 เดือน
รวม

งบการเงินรวม
“ยังไม่ ได้
ตรวจสอบ”
ณ วันที่
ณ วันที่
30 กันยายน 31 มีนาคม
2558
2558
88,171
1,656
89,827
-

ลูกหนีอ้ นื่ กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
Tata Steel Limited
บริ ษทั เหล็กสยาม (2001) จากัด
บริ ษทั เหล็กก่อสร้างสยาม จากัด
บริ ษทั เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
บริ ษทั สยาม สตีล มิลล์ เซอร์วิสเซส จากัด
Tata Quality Management Services
รวม

16
-

710
53
779

เงินให้ ก้ ยู มื ระยะสั้นแก่ กจิ การทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
รวม
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788
812
-

หน่ วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
“ยังไม่ ได้
ตรวจสอบ”
ณ วันที่
ณ วันที่
30 กันยายน 31 มีนาคม
2558
2558
16
6,198
11,433
3,491
53
21,191

10
1,482
17,607
16,290
35,389

2,432,129
2,432,129

1,612,507
1,612,507

เงิ นให้กูย้ ืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องเป็ นเงิ นให้กูย้ ืมประเภทไม่มีหลักประกันโดยมีอตั ราดอกเบี้ย
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 และวันที่ 31 มีนาคม 2558 เป็ นร้อยละ 1 - 5.5 ต่อปี
รายการเคลื่อนไหวระหว่างงวดสาหรับเงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันมีดงั นี้

-

หน่ วย : พันบาท
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
382,190
1,230,317
1,612,507
819,622
2,432,129

งบการเงินรวม
“ยังไม่ ได้
ตรวจสอบ”
ณ วันที่
ณ วันที่
30 กันยายน 31 มีนาคม
2558
2558

หน่ วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
“ยังไม่ ได้
ตรวจสอบ”
ณ วันที่
ณ วันที่
30 กันยายน 31 มีนาคม
2558
2558

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557
เพิม่ ขึ้น
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558
เพิ่มขึ้น
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

เงินให้ ก้ ยู มื ระยะยาวแก่ กจิ การทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
(อัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR - 2.00 ต่อปี )
รวม

-

-

400,000
400,000

1,065,000
1,065,000

เงินให้กูย้ ืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็ นเงิ นให้กยู้ ืมที่ไม่มีหลักประกันตามสัญญาลงวันที่
9 พฤศจิกายน 2550
ในเดื อ นพฤศจิก ายน 2555 บริ ษ ทั ได้ทาข้อ ตกลงเพิ่ม เติ ม แนบท้า ยสัญ ญาเงิ น ให้กู ้ยืม ระยะยาว
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันทั้งสองฉบับเพื่อขยายระยะเวลาครบกาหนดการจ่ายชาระงวดแรกเป็ นวันที่
30 พฤศจิกายน 2555 และจะครบกาหนดชาระงวดสุ ดท้ายวันที่ 31 สิ งหาคม 2559 โดยมีอตั ราดอกเบี้ยต่อปี
MLR - 2.00 ต่อปี
ในระหว่างงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2558 และ 2557 บริ ษทั ไม่มีเงิ นให้กูย้ ืมระยะยาว
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น โดยบริ ษทั ได้รับชาระเงินให้กยู้ มื ระยะยาวดังกล่าวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เป็ นจานวน 665 ล้านบาท และ 850 ล้านบาท ตามลาดับ
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ระยะเวลาครบกาหนดการจ่ายชาระมีดงั นี้

ครบกาหนดภายในหนึ่งปี
ครบกาหนดหลังจากหนึ่งปี แต่ไม่เกินห้าปี
รวม
สินทรัพย์ หมุนเวียนอืน่
Tata Steel Global Holdings Pte. Ltd.*

งบการเงินรวม
“ยังไม่ ได้
ตรวจสอบ”
ณ วันที่
ณ วันที่
30 กันยายน 31 มีนาคม
2558
2558
71,220

สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียนอืน่
Tata Steel Global Holdings Pte. Ltd.*

-

71,220

หน่ วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
“ยังไม่ ได้
ตรวจสอบ”
ณ วันที่
ณ วันที่
30 กันยายน 31 มีนาคม
2558
2558
400,000
865,000
200,000
400,000 1,065,000
71,220
-

71,220

* บริ ษทั ได้จ่ายเงินล่วงหน้าสาหรับการใช้เครื่ องหมายการค้าจานวนรวมประมาณ 71 ล้านบาท ตั้งแต่ปี 2551
โดยในระหว่างปี 2557 ได้มีการเปลี่ยนตัวลูกหนี้จาก Tata Sons Limited เป็ น Tata Steel Global Holdings Pte. Ltd.
งบการเงินรวม
“ยังไม่ ได้
ตรวจสอบ”
ณ วันที่
ณ วันที่
30 กันยายน 31 มีนาคม
2558
2558
เจ้ าหนีก้ ารค้ ากิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
NatSteel Recycling Pte. Ltd.
Tata International Metals Trading Asia Ltd.
Tata International Singapore Pte. Ltd.
บริ ษทั สยาม สตีล มิลล์ เซอร์วิสเซส จากัด
รวม
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73,658
6,181
18,859
98,698

84,207
179,848
4,370
21,840
290,265

หน่ วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
“ยังไม่ ได้
ตรวจสอบ”
ณ วันที่
ณ วันที่
30 กันยายน 31 มีนาคม
2558
2558
-

-

งบการเงินรวม
“ยังไม่ ได้
ตรวจสอบ”
ณ วันที่
ณ วันที่
30 กันยายน 31 มีนาคม
2558
2558
เจ้ าหนีอ้ นื่ กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั เหล็กสยาม (2001) จากัด
บริ ษทั เหล็กก่อสร้างสยาม จากัด
บริ ษทั เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
บริ ษทั สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม จากัด
Tata Steel UK Ltd.
บริ ษทั ทาทา คอนซัลแทนซี่ เซอร์วสิ เซส
(ประเทศไทย) จากัด
Tata Sons Limited
บริ ษทั สยาม สตีล มิลล์ เซอร์วิสเซส จากัด
รวม
เงินรับล่ วงหน้ าจากลูกค้ า
บริ ษทั สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม จากัด
เงินกู้ยมื ระยะสั้นจากกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั เหล็กสยาม (2001) จากัด
(อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.50 ต่อปี )
บริ ษทั เหล็กก่อสร้างสยาม จากัด
(อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.50 ต่อปี )
Tata Steel Global Holdings Pte. Ltd.
(อัตราดอกเบี้ยร้อยละ LIBOR + 2.5 ต่อปี )
รวม
ส่ วนของเงินกู้ยมื ระยะยาวจากกิจการทีเ่ กีย่ ว
ข้ องกันทีถ่ ึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี **
Tata Steel Global Holdings Pte. Ltd.
เงินกู้ยมื ระยะยาวจากกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน**
Tata Steel Global Holdings Pte. Ltd.

-

-

-

หน่ วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
“ยังไม่ ได้
ตรวจสอบ”
ณ วันที่
ณ วันที่
30 กันยายน 31 มีนาคม
2558
2558

441
12

436
1,582
152
-

95
1,483
115
12

383
383

1,902
33
825
3,213

2,170

1,902
33
3,640

108,924

99,658

-

-

-

-

341,687

101,455

-

-

1,377,836

1,129,905

416,492
416,492

-

416,492
2,136,015

1,231,360

270,596

-

270,596

-

270,596

-

270,596

-

** ตามหนังสื อลงวันที่ 3 สิ งหาคม 2555 บริ ษทั ได้ขอเลื่อนระยะเวลาการชาระหนี้ จากกิ จการที่ เกี่ ยวข้องกัน
จากเดิมที่ถึงกาหนดชาระในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2555 เป็ นวันที่ 31 สิ งหาคม 2559 โดยบริ ษทั ได้รับจดหมาย
ยืนยัน ลงวันที่ 22 สิ งหาคม 2555 จากกิจการที่เกี่ ยวข้องกันแห่ งนั้นแล้ว เงิ นกูย้ ืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เป็ นเงินกูย้ มื ที่ไม่มีดอกเบี้ย
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รายการสาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน กับกิ จการที่เกี่ ยวข้องกันที่มีสาระสาคัญสรุ ป
ได้ดงั นี้
หน่ วย : พันบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
2558
2557
2558
2557
รายได้
ขาย
Tata Steel Limited
บริ ษทั สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม จากัด
บริ ษทั ที เอส เอ็น ไวร์ จากัด
รวม

195,434
125,881
16,179
337,494

159,801
1,202
161,003

-

รายได้ค่าบริ การจัดการ***
บริ ษทั เหล็กสยาม (2001) จากัด
บริ ษทั เหล็กก่อสร้างสยาม จากัด
บริ ษทั เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
รวม

-

-

17,367
31,553
3,000
51,920

3,000
41,716
43,029
87,745

ดอกเบี้ยรับ
บริ ษทั เหล็กสยาม (2001) จากัด
บริ ษทั เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
รวม

-

-

11,834
11,834

2,173
27,058
29,231

รายได้อื่นๆ
บริ ษทั สยาม สตีล มิลล์ เซอร์วิสเซส จากัด

1,549

2,065

-

-

-

*** ในปี 2553 บริ ษทั ใหญ่ทาสัญญาเรี ยกเก็บค่าบริ การจัดการโดยคานวณจากอัตราร้ อยละ 2 ของยอดขายสุ ทธิ
ประจาปี ในกรณี ที่บริ ษทั ย่อยมีผลขาดทุนซึ่ งไม่รวมค่าบริ การจัดการ บริ ษทั ใหญ่เรี ยกเก็บค่าบริ การจัดการ
ดังกล่าวในอัตราไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อเดือน สัญญาดังกล่าวมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 1 เมษายน 2553 เป็ นต้นไป
ต่อมาบริ ษทั ใหญ่ปรับปรุ งขอบเขตการให้บริ การในสัญญาโดยมีผลตั้งแต่วนั ที่ 1 เมษายน 2557 เป็ นต้นไป
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งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
2558
2557
2558
2557
ค่ าใช้ จ่าย
ซื้อ
NatSteel Trade International Pte. Ltd.
NatSteel Recycling Pte. Ltd.
Tata International Metals Trading Asia Ltd.
Tata International Singapore Pte. Ltd.
บริ ษทั สยาม สตีล มิลล์ เซอร์วิสเซส จากัด
Tata International Limited
รวม
ดอกเบี้ยจ่าย
บริ ษทั เหล็กสยาม (2001) จากัด
บริ ษทั เหล็กก่อสร้างสยาม จากัด
รวม

286,594
14,352
49,745
22,790
373,481
-

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
บริ ษทั สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม จากัด
NatSteel Holdings Pte. Ltd.
บริ ษทั ทาทา คอนซัลแทนซี่ เซอร์วสิ เซส
(ประเทศไทย) จากัด
Tata Sons Limited
Mjunction Services Limited
บริ ษทั สยาม สตีล มิลล์ เซอร์วิสเซส จากัด
รวม
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารสาคัญ
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม
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121

134,354
115,903
59,087
2,305
311,649

-

-

-

1,047
4,193
5,240

-

-

3,018
4,933
7,970

-

19

-

488
2,077
2,686

3,018
4,933
1,440
9,410

-

11,635
610
12,245

12,072
515
12,587

11,635
610
12,245

2,896
2,896

19

12,072
515
12,587

รายการสาหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2558 กับกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่มีสาระสาคัญ
สรุ ปได้ดงั นี้
หน่ วย : พันบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
สาหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
2558
2557
2558
2557
รายได้
ขาย
Tata Steel Limited
บริ ษทั สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม จากัด
บริ ษทั ที เอส เอ็น ไวร์ จากัด
รวม

417,949
297,189
17,166
732,304

357,843
19,105
376,948

-

รายได้ค่าบริ การจัดการ***
บริ ษทั เหล็กสยาม (2001) จากัด
บริ ษทั เหล็กก่อสร้างสยาม จากัด
บริ ษทั เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
รวม

-

-

35,740
70,616
6,009
112,365

6,000
86,950
87,424
180,374

ดอกเบี้ยรับ
บริ ษทั เหล็กสยาม (2001) จากัด
บริ ษทั เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
รวม

-

-

26,746
26,746

3,940
58,576
62,516

รายได้อื่นๆ
บริ ษทั สยาม สตีล มิลล์ เซอร์วิสเซส จากัด

3,784

4,282

-

-

-

*** ในปี 2553 บริ ษทั ใหญ่ทาสัญญาเรี ยกเก็บค่าบริ การจัดการโดยคานวณจากอัตราร้ อยละ 2 ของยอดขายสุ ทธิ
ประจาปี ในกรณี ที่บริ ษทั ย่อยมีผลขาดทุนซึ่ งไม่รวมค่าบริ การจัดการ บริ ษทั ใหญ่เรี ยกเก็บค่าบริ การจัดการ
ดังกล่าวในอัตราไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อเดือน สัญญาดังกล่าวมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 1 เมษายน 2553 เป็ นต้นไป
ต่อมาบริ ษทั ใหญ่ปรับปรุ งขอบเขตการให้บริ การในสัญญาโดยมีผลตั้งแต่วนั ที่ 1 เมษายน 2557 เป็ นต้นไป
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หน่ วย : พันบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
สาหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
2558
2557
2558
2557
ค่ าใช้ จ่าย
ซื้อ
NatSteel Trade International Pte. Ltd.
NatSteel Recycling Pte. Ltd.
Tata International Metals Trading Asia Ltd.
Tata Steel Asia (Hong Kong) Ltd.
Tata International Singapore Pte. Ltd.
บริ ษทั สยาม สตีล มิลล์ เซอร์วิสเซส จากัด
Tata International Limited
รวม
ดอกเบี้ยจ่าย
บริ ษทั เหล็กสยาม (2001) จากัด
บริ ษทั เหล็กก่อสร้างสยาม จากัด
บริ ษทั เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
รวม
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
บริ ษทั สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม จากัด
NatSteel Holdings Pte. Ltd.
บริ ษทั ทาทา คอนซัลแทนซี่ เซอร์วสิ เซส
(ประเทศไทย) จากัด
Tata Sons Limited
Mjuction Services Limited
บริ ษทั สยาม สตีล มิลล์ เซอร์วิสเซส จากัด
รวม

239
1,119,223
24,600
112,584
22,790
1,279,436

-

-

171
60
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-

-

1,677
9,245
10,922

-

19

488
4,982
5,701

5,903
5,097
3,027
14,046

29,744
17,024
46,768

32,562
13,761
46,323

-

ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารสาคัญ
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

274,528
314,939
1,452
111,887
20,741
723,547

5,676
182
5,858

20

19

20

5,903
5,097
11,019

29,744
17,024
46,768

32,562
13,761
46,323

-

12. ภาระผูกพัน
กลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันดังนี้
ก) เลตเตอร์ ออฟเครดิตที่เปิ ดแล้วแต่ยงั ไม่เข้าเงื่อนไขการเป็ นหนี้ สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 และ
วันที่ 31 มีนาคม 2558 ดังนี้
หน่ วย : พัน
งบการเงินรวม
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
ณ วันที่
ณ วันที่
30 กันยายน
31 มีนาคม
2558
2558
สกุลเงิน
ดอลลาร์สหรัฐ
ยูโร

5,291
438

898
188

ข) หนังสื อค้ าประกันที่ออกโดยสถาบันการเงินแก่กรมสรรพากร การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิต การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค
และการนิคมอุตสาหกรรม ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 และวันที่ 31 มีนาคม 2558 จานวน 386 ล้านบาท
ซึ่งเป็ นไปตามการดาเนินธุ รกิจปกติ
ค) ภาระผูกพันตามสัญญาเกี่ ยวกับการซื้ อและติดตั้งเครื่ องจักร ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 และวันที่ 31
มีนาคม 2558 ดังนี้
หน่ วย : พัน
งบการเงินรวม
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
ณ วันที่
ณ วันที่
31 กันยายน
31 มีนาคม
2558
2558
สกุลเงิน
บาท
ยูโร

5,391
84
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11,931
36

ง) ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 และวันที่ 31 มีนาคม 2558 กลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าดาเนิ นงาน
สาหรับที่ดิน อาคารสานักงาน รถยนต์ และอุปกรณ์สานักงาน (รวมค่าบริ การ) ดังต่อไปนี้

ภายในระยะเวลาหนึ่งปี
ระยะเวลามากกว่าหนึ่งปี แต่ไม่เกินห้าปี
ระยะเวลามากกว่าห้าปี
รวม

งบการเงินรวม
“ยังไม่ ได้
ตรวจสอบ”
ณ วันที่
ณ วันที่
30 กันยายน 31 มีนาคม
2558
2558
35,472
39,886
41,116
58,816
76,588
98,702

หน่ วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
“ยังไม่ ได้
ตรวจสอบ”
ณ วันที่
ณ วันที่
30 กันยายน 31 มีนาคม
2558
2558
20,035
23,915
18,487
26,284
38,522
50,199

13. หนีส้ ิ นทีอ่ าจเกิดขึน้
ในปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2557 บริ ษทั เหล็กก่ อสร้ างสยาม จากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยได้รับแจ้งจาก
กรมสรรพากรเรื่ องการประเมิ นเงิ นเพิ่ มรวมเป็ นเงิ น 16.29 ล้านบาท ซึ่ งเกี่ ยวเนื่ องกับการเสี ยภาษี เงิ นได้
นิ ติบุคคลครึ่ งปี ของบริ ษทั ย่อยดังกล่ าวสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2551 โดยบริ ษทั ย่อยประมาณการ
กาไรสุ ทธิ สาหรับปี ดังกล่าวขาดไปเกินกว่าร้ อยละ 25 ของกาไรสุ ทธิ ที่ทาได้จริ ง โดยบริ ษทั ย่อยเห็นว่ามีเหตุ
อันควรเกิดขึ้นในครึ่ งปี หลังที่ทาให้ประมาณการกาไรสุ ทธิ ดงั กล่าวต่าไปบริ ษทั ย่อยได้ทาการยื่นอุทธรณ์ไปยัง
กรมสรรพากรแล้ว ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 เรื่ องดังกล่ าวยังไม่มีขอ้ ยุติ อย่างไรก็ตามบริ ษทั ย่อยคาดว่า
จะไม่มีรายการเงินเพิ่มที่จะต้องจ่ายเพิ่มเติม และไม่ได้บนั ทึกประมาณการหนี้สินดังกล่าวในงบการเงิน
14. ข้ อมูลจาแนกตามส่ วนงาน
ข้อมู ล ส่ ว นงานด าเนิ นงานได้รายงานให้ ส อดคล้องกับ รายงานภายในของกลุ่ ม บริ ษ ทั ซึ่ ง ผูม้ ี อานาจ
ตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดาเนิ นงานได้รับและสอบทานอย่างสม่ าเสมอเพื่อใช้ในการจัดสรรทรัพยากร
ให้กบั ส่ วนงานและเพื่อประเมินผลการดาเนินงานของส่ วนงาน
การด าเนิ นงานของกลุ่ ม บริ ษ ทั เกี่ ย วข้องกับ ส่ ว นงานธุ รกิ จเดี ย วคื อ การผลิ ตและจ าหน่ า ยผลิ ตภัณ ฑ์
เหล็ก ทรงยาวซึ่ งตั้ง อยู่ใ นประเทศไทย การขายของบริ ษ ทั ย่อยส่ วนใหญ่ เป็ นการขายภายในประเทศ
ส่ วนการขายส่ งออกต่างประเทศนั้นเป็ นสัดส่ วนที่ไม่มีสาระสาคัญ ดังนั้น รายได้ กาไรจากการดาเนิ นงาน
และสิ นทรัพย์ท้ งั หมดที่แสดงในงบการเงิ นนี้ จึงเกี่ ยวข้องกับส่ วนงานทางธุ รกิ จและส่ วนงานทางภูมิศาสตร์
ตามที่กล่าวข้างต้น
15. การอนุมัติข้อมูลทางการเงินระหว่ างกาล
ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้ได้รับการอนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2558
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