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บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดอืนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2558 

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 

1. ข้อมูลทัวไปและการดําเนินงานของบริษัท 

บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั” หรือ “บริษทัใหญ่”) เป็นนิติบุคคลทีจดัตงัขึน                   

ในประเทศไทย มีทีอยู่จดทะเบียนตงัอยูที่อาคารรสาทาวเวอร์ 2 ชนั 20 เลขที 555 ถนนพหลโยธิน จตุจกัร 

กรุงเทพฯ โดยมีวตัถุประสงคเ์พือลงทุนในบริษทัอืนและใหบ้ริการดา้นบริหาร และเป็นบริษทัจดทะเบียน

กบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยตงัแต่เดือนพฤศจิกายน 2545 โดยบริษทัผู ้ถือหุ้นใหญ่ของบริษทั 

(ถือหุน้ร้อยละ 67.90) คือ Tata Steel Global Holdings Pte. Ltd. ซึงจดัตงัในประเทศสิงคโปร์โดยเป็นบริษทั

ในเครือของ Tata Steel Limited ซึงเป็นบริษัทจดทะเบียนทีจดัตงัขึนภายใต้กฎหมายของประเทศอินเดีย             

และเป็นผูผ้ลติเหลก็ครบวงจรรายใหญที่สุดรายหนึงของประเทศอนิเดีย ซึงมีฐานลูกคา้กระจายอยูท่วัโลก 

บริษทัมีบริษทัย่อยสามแห่ง (“กลุ่มบริษทั”) ซึงเป็นนิติบุคคลทีจดัตงัขึนในประเทศไทยทีทาํการผลิต 

รับจา้งผลิต จาํหน่ายและซือมาขายไป สินคา้เหล็กเส้น เหลก็ลวด และเหลก็รูปพรรณขนาดเลก็ การขายสินคา้

ของบริษทัยอ่ยส่วนใหญ่เป็นการขายภายในประเทศ มีจาํนวนร้อยละ 91 และร้อยละ 88 ของยอดขายทงัหมด

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2558 และ 2557 ตามลาํดบั 

รายละเอียดบริษทัยอ่ยของบริษทัมีดงัต่อไปนี 

 ลักษณะธรุกิจ อัตราการถือหุ้น 

  (ร้อยละ) 

  ณ วันท ี ณ วันท ี

  30 มิถุนายน 31 มีนาคม 

  2558 2558 

บริษทั เหล็กสยาม (2001) จาํกดั ผลิตเหลก็ลวดและเหลก็รูปพรรณขนาดเล็ก 99.99 99.99 

    

บริษทั เหล็กก่อสร้างสยาม จาํกดั ผลิตเหลก็เส้น 99.99 99.99 

    

บริษทั เอน็.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ผลิต รับจา้งผลิต จาํหน่ายและซือมาขายไป 99.76 99.76 

 สินคา้เหล็กเสน้ เหลก็ลวดและ   

 เหลก็รูปพรรณขนาดเล็ก   
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บริษทัมีรายการและความสมัพนัธ์อยา่งมีสาระสําคญักบับริษทัผูถ้อืหุน้ใหญ่และบริษทัทีเกียวขอ้งกนั ดงันนั

ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนีอาจจะไม่แสดงถึงเงือนไขทีอาจมีอยูห่รือผลการดาํเนินงานซึงอาจจะเกิดขึน 

ในกรณีทีบริษทัไดด้าํเนินงานโดยปราศจากความสัมพนัธ์ดงักล่าว 

ณ วนัที 30 มิถุนายน 2558 และวนัที 31 มีนาคม 2558 บริษทั เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

(“บริษทั เอ็น.ที.เอส.”) มีหนีสินหมุนเวยีนรวมสูงกว่าสินทรัพยห์มุนเวียนรวมเป็นจาํนวน 3,114 ลา้นบาท และ 

3,021 ลา้นบาท ตามลาํดบั อย่างไรก็ตาม จาํนวนหนีสินหมุนเวยีนไดร้วมเงินกู้ยืมจากบริษทัใหญ่ เป็นจาํนวน 

2,460 ลา้นบาท และ 2,478 ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยบริษทัใหญ่รับว่าจะยงัคงสนบัสนุนดา้นการเงินใหก้บั

บริษทั เอ็น.ที.เอส. อยา่งต่อเนือง เพือใหบ้ริษทั เอ็น.ที.เอส. สามารถดาํเนินงานไดอ้ย่างต่อเนืองต่อไปอยา่งนอ้ย

ในอีก 12 เดือนนบัจากวนัทีในงบแสดงฐานะการเงิน และผู้บริหารของกลุ่มบริษทัไดจ้ดัทาํแผนธุรกิจ

รวมถึงแผนปรับปรุงการดาํเนินงานและผลประกอบการทางการเงินของบริษทั เอ็น.ที.เอส. แลว้ 

ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัได้ตดัสินใจหยุดการผลิตโครงการเตาถลุง Mini Blast Furnace (“MBF”) 

ของบริษทั เอ็น.ที.เอส. ซึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทัเป็นการชวัคราวตงัแต่ปลายเดือนสิงหาคม 2554 

ถึงเดือนกันยายน 2558 เนืองจากราคาวตัถุดิบทีใช้ในเตาถลุง MBF ในตลาดโลกสูงทาํให้เกิดผลเสีย

ต่อการบริหารตน้ทุนของการผลิตเหลก็แท่งผ่านเตาถลุง MBF ค่าเสือมราคาและค่าใชจ้่ายอืน  ๆของเตาถลุง 

MBF ซึงเกิดขึนในช่วงหยุดการผลิตชวัคราว สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2558 และ 2557 มี

จาํนวนรวม 3 ลา้นบาท และ 4 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

ณ วนัที 31 มีนาคม 2558 บริษทัมีอตัราส่วนความสามารถในการชําระหนีตาํกว่าอตัราทีระบุไวใ้น  

เงือนไขสัญญาเงินกูร้ะยะยาวกบัสถาบนัการเงินสองแห่ง อย่างไรก็ตามบริษทัไดรั้บหนงัสืออนุมตัิผ่อนผนั

ในการไม่ปฏิบติัตามในเรืองดังกล่าวจากผูใ้ห้กู้ทงัสองแห่งแล้ว สําหรับปีสิ นสุดวนัที 31 มีนาคม 2558 

ถึงแมว้า่อตัราส่วนความสามารถในการชาํระหนี ณ วนัที 30 มิถุนายน 2558 ยงัคงตาํกว่าอตัราทีระบุไว ้

การทดสอบอตัราส่วนความสามารถในการชาํระหนีครังต่อไปมีกาํหนดใหท้ดสอบเมือสินปีวนัที 31 มีนาคม 

2559 อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษทัก็ยงัคงจ่ายชาํระเงินกูต้ามเงือนไขทียงัมีผลบงัคบัใชอ้ยู่ในปัจจบุนั 
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2. เกณฑ์การจัดทําและนําเสนอข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 

2.1 งบการเงินระหวา่งกาลรวมและงบการเงินระหวา่งกาลเฉพาะกิจการนีไดจ้ดัทาํขึนในสกุลเงินบาท

และตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัที 34 (ปรับปรุง 2557) เรือง “งบการเงินระหว่างกาล” และวธีิปฏิบติั

ทางการบญัชีทีรับรองทวัไปในประเทศไทย โดยหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นแบบย่อ 

และมีการเปิดเผยขอ้มูลเพิมเติมตามขอ้กาํหนดของสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรัพย ์

2.2 งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที 31 มีนาคม 2558 ซึง

นาํมาแสดงเปรียบเทียบไดม้าจากงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทัสําหรับ

ปีสิ นสุดวนัเดียวกนัซึงไดต้รวจสอบแลว้ 

2.3 ผลการดาํเนินงานซึงยงัไม่ไดต้รวจสอบทีปรากฏในงวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2558 มิใช่

เครืองบ่งชีและมิใช่การคาดการณ์ถึงผลการดาํเนินงานเต็มปี 

2.4 ขอ้มูลบางประการซึงควรจะแสดงอยู่ในงบการเงินประจาํปีทีไดจ้ดัทาํขึนตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินมิไดน้าํมาแสดงไว ้ณ ทีนี เนืองจากมิไดม้ีการกาํหนดใหม้ีการเปิดเผยข้อมูล

ดงักล่าวในงบการเงินระหว่างกาล ดงันนั งบการเงินระหว่างกาลสําหรับงวดสามเดือนสินสุด            

วนัที 30 มิถุนายน 2558 จึงควรอ่านประกอบกบังบการเงินสําหรับปีสิ นสุดวนัที 31 มีนาคม 2558 

ซึงไดม้ีการตรวจสอบแลว้ 

2.5 ในการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาลให้เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัที 34 ผู้บริหารของ

บริษทัตอ้งอาศยัดุลยพินิจในการกาํหนดนโยบายการบญัชี การประมาณการและตงัข้อสมมติฐาน

หลายประการ ซึงมีผลกระทบต่อการแสดงจาํนวนสินทรัพย์ หนีสินและการเปิดเผยขอ้มูล

เกียวกบัสินทรัพยแ์ละหนีสินทีอาจเกิดขึน ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงาน รวมทงัการแสดงรายได้

และค่าใช้จา่ยของงวดบญัชี ถึงแมว้า่การประมาณการของผูบ้ริหารได้พิจารณาอย่างสมเหตุสมผล

ภายใตเ้หตุการณ์ ณ ขณะนนั ผลทีเกิดขึนจริงอาจมีความแตกต่างไปจากประมาณการนนั 

2.6 ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลรวมไดร้วมรายการบญัชีของบริษทัและบริษทัย่อย โดยไดต้ดัรายการ

คา้และยอดคงเหลอืทีมีสาระสําคญัระหวา่งกนั เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย และทุนเรือนหุน้ของบริษทั

ย่อยออกจากการแสดงในงบการเงินรวมแลว้ 
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2.7 มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีมีผลต่อการรายงาน และ/หรือการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน

สําหรับรอบบญัชีปัจจุบนั 

สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศทีเกียวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีมีผลบงัคบัใช้

สําหรับงบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบญัชีทีเริมในหรือหลงัวนัที 1 มกราคม 2558 เป็นตน้ไป 

ดงัต่อไปนี 

มาตรฐานการบัญชี  
ฉบบัที 1 (ปรับปรุง 2557) การนําเสนองบการเงิน 
ฉบบัที 2 (ปรับปรุง 2557)  สินคา้คงเหลือ 
ฉบบัที 7 (ปรับปรุง 2557) งบกระแสเงินสด 
ฉบบัที 8 (ปรับปรุง 2557)  นโยบายการบญัชี การเปลียนแปลงประมาณการทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด 

ฉบบัที 10 (ปรับปรุง 2557) เหตกุารณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
ฉบบัที 11 (ปรับปรุง 2557)     สญัญากอ่สร้าง 
ฉบบัที 12 (ปรับปรุง 2557) ภาษีเงินได ้

ฉบบัที 16 (ปรับปรุง 2557)     ทีดิน อาคารและอปุกรณ ์
ฉบบัที 17 (ปรับปรุง 2557) สญัญาเช่า 

ฉบบัที 18 (ปรับปรุง 2557)     รายได ้

ฉบบัที 19 (ปรับปรุง 2557) ผลประโยชน์ของพนักงาน 

ฉบบัที 20 (ปรับปรุง 2557) การบญัชีสาํหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยขอ้มูลเกียวกบั 

 ความช่วยเหลือจากรัฐบาล 

ฉบบัที 21 (ปรับปรุง 2557) ผลกระทบจากการเปลียนแปลงของอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ 

ฉบบัที 23 (ปรับปรุง 2557)     ตน้ทุนการกูย้ืม 

ฉบบัที 24 (ปรับปรุง 2557)     การเปิดเผยขอ้มลูเกียวกบับุคคล หรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั 

ฉบบัที 26 (ปรับปรุง 2557) การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมือออกจากงาน 

ฉบบัที 27 (ปรับปรุง 2557) งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ฉบบัที 28 (ปรับปรุง 2557)     เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 

ฉบบัที 29 (ปรับปรุง 2557)    การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจทีเงินเฟ้อรุนแรง 

ฉบบัที 33 (ปรับปรุง 2557)    กาํไรต่อหุ้น 

ฉบบัที 34 (ปรับปรุง 2557) งบการเงินระหวา่งกาล 

ฉบบัที 36 (ปรับปรุง 2557) การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

ฉบบัที 37 (ปรับปรุง 2557) ประมาณการหนีสิน หนีสินทีอาจเกิดขึน และสินทรัพยที์อาจเกิดขึน 

ฉบบัที 38 (ปรับปรุง 2557) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

ฉบบัที 40 (ปรับปรุง 2557) อสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ฉบบัที 2 (ปรับปรุง 2557) การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ ์

ฉบบัที 3 (ปรับปรุง 2557) การรวมธุรกิจ 

ฉบบัที 5 (ปรับปรุง 2557) สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนทีถือไวเ้พือขายและการดาํเนินงานทียกเลิก 

ฉบบัที 6 (ปรับปรุง 2557) การสํารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 

ฉบบัที 8 (ปรับปรุง 2557) ส่วนงานดาํเนินงาน 

ฉบบัที 10  งบการเงินรวม 

ฉบบัที 11  การร่วมการงาน 

ฉบบัที 12  การเปิดเผยขอ้มลูเกียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอืน 

ฉบบัที 13  การวดัมลูค่ายติุธรรม 

  

การตีความมาตรฐานการบัญชี  

ฉบบัที 10 (ปรับปรุง 2557) ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณีทีไมมี่ความเกียวขอ้ง 

 อยา่งเฉพาะเจาะจงกบักิจกรรมดาํเนินงาน 

ฉบบัที 15 (ปรับปรุง 2557) สญัญาเช่าดาํเนินงาน-สิงจูงใจทีให้แก่ผูเ้ชา่ 

ฉบบัที 25 (ปรับปรุง 2557) ภาษีเงินได-้การเปลียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการ 

 หรือของผูถื้อหุ้น 

ฉบบัที 27 (ปรับปรุง 2557) การประเมินเนือหาสัญญาเช่าทีทาํขึนตามรูปแบบกฎหมาย 

ฉบบัที 29 (ปรับปรุง 2557) การเปิดเผยขอ้มลูของขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 

ฉบบัที 31 (ปรับปรุง 2557) รายได-้รายการแลกเปลียนเกียวกบับริการโฆษณา 

ฉบบัที 32 (ปรับปรุง 2557) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน-ตน้ทุนเวบ็ไซต ์

 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัที 1 (ปรับปรุง 2557) การเปลียนแปลงในหนีสินทีเกิดขึนจากการรือถอน การบูรณะ และ 

 หนีสินทีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 

ฉบบัที 4 (ปรับปรุง 2557) การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือไม ่

ฉบบัที 5 (ปรับปรุง 2557) สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการรือถอน การบูรณะและ 

 การปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม 

ฉบบัที 7 (ปรับปรุง 2557) การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชีฉบบัที 29 เรือง การ 

 รายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจทีมีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง 

ฉบบัที 10 (ปรับปรุง 2557) งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยคา่ 

ฉบบัที 12 (ปรับปรุง 2557) ขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 

ฉบบัที 13 (ปรับปรุง 2557) โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลู่กคา้ 

ฉบบัที 14 ขอ้จาํกดัสินทรัพยต์ามโครงการผลประโยชน์ ขอ้กาํหนดเงินทนุขนัตาํ  

 และปฏิสมัพนัธข์องรายการเหลา่นี สาํหรับมาตรฐานการบญัชี 

 ฉบบัที 19 (ปรับปรุง 2557) เรือง ผลประโยชน์ของพนักงาน 
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (ต่อ) 

ฉบบัที 15 (ปรับปรุง 2557) สญัญาสาํหรับการก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย ์

ฉบบัที 17 (ปรับปรุง 2557) การจ่ายสินทรัพยท์ีไม่ใชเ่งินสดให้เจา้ของ 

ฉบบัที 18 (ปรับปรุง 2557) การโอนสินทรัพยจ์ากลกูคา้ 

ฉบบัที 20  ตน้ทุนการเปิดหนา้ดินในชว่งการผลิตสําหรับเหมืองผิวดิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินขา้งตน้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินนี 

2.8 มาตรฐานทีออกใหม่เกียวกบัการวดัมูลค่ายุติธรรม 

ผลกระทบจากมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 13 

กลุ่มบริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 13 มาใช้เป็นครังแรกในปีปัจจุบนั โดย

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 13 ไดก้ําหนดแนวปฏิบติัสําหรับการวดัมูลค่ายุติธรรม

และการเปิดเผยขอ้มูลเกียวกบัการวดัมูลค่ายุติธรรม ขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบบัที 13 ครอบคลุมถึงการวดัมูลค่ายุติธรรมของรายการทงัทีเป็นเครืองมือทางการเงินและ

รายการทีไม่ใช่เครืองมือทางการเงิน ซึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัอืนกาํหนด หรือ

อนุญาตให้มีการวดัมูลค่ายุติธรรม หรือให้มีการเปิดเผยเกียวกับการวดัมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ 

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ภายใตข้อบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 2 

(ปรับปรุง 2557) เรือง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ รายการเช่าภายใต้ขอบเขตของมาตรฐาน    

การบญัชี ฉบบัที 17 (ปรับปรุง 2557) เรือง สัญญาเช่า และการวดัมูลค่าทีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบั

มูลค่ายุติธรรม แต่ไม่ใช่มูลค่ายุติธรรม (เช่น การวดัมูลค่าสุทธิทีจะไดรั้บของสินคา้คงเหลือ หรือ

การวดัมูลค่าจากการใช้เพือประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพย)์ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 13 ใหค้าํนิยามมูลค่ายุติธรรมว่าเป็นราคาทีจะไดรั้บจาก

การขายสินทรัพย ์หรือจะจ่ายเพือโอนหนีสินในรายการทีเกิดขึนในสภาพปกติระหวา่งผูร่้วมตลาด 

ณ วนัทีวดัมูลค่า โดยมูลค่ายุติธรรมตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 13 หมายถึงราคาขาย

หรือโอนออก (exit price) ยกเวน้กรณีทีราคาสําหรับสินทรัพยห์รือหนีสินอย่างเดียวกนัไม่สามารถ

สังเกตได ้จึงจะวดัมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าวธีิอืน นอกจากนี มาตรฐาน               
การรายงานทางการเงนิฉบบัที 13 ยงักาํหนดถึงการเปิดเผยขอ้มูลเกียวกบัการวดัมูลค่ายุติธรรมดว้ย 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 13 ต้องถือปฏิบติัโดยวิธีเปลียนทนัทีเป็นตน้ไปสําหรับ           

งบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบญัชีทีเริมในหรือหลงัวนัที 1 มกราคม 2558 เป็นตน้ไป นอกจากนี 

ขอ้กาํหนดของการเปิดเผยขอ้มูลตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันีไม่ตอ้งนาํมาใชป้ฏิบติั

สําหรับขอ้มูลเปรียบเทียบสําหรับรอบระยะเวลาก่อนเริมถือปฏิบตัิตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบบัน ีดงันนั ตามขอ้กาํหนดสาํหรับการปฏิบติัในช่วงเปลียนแปลงดงักล่าว ทางกลุ่มบริษทั

จึงไม่ไดเ้ปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 13 สําหรับขอ้มูลเปรียบเทียบปี 

2557 โดยการถอืปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 13 ไม่ไดมี้ผลกระทบอยา่งเป็น

สาระสําคญัต่อจาํนวนเงินทีตอ้งรับรู้รายการในงบการเงินรวม นอกเหนือจากการเปิดเผยขอ้มูล

เพิมเติม 

2.9 มาตรฐานการรายงานทางการเงินซึงไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้

สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศทีเกียวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 4 (ปรับปรุง 

2557) เรือง สัญญาประกนัภยั ซึงจะมีผลบงัคบัใชส้ําหรับงบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบญัชีทีเริม

ในหรือหลงัวนัที 1 มกราคม 2559 เป็นตน้ไป ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัได้ประเมินแล้วเห็นว่า

มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไม่สอดคลอ้งกบัธุรกรรมของกลุ่มบริษทั 

2.10 ข้อมูลทางการเงินระหวา่งกาลรวมสําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2558 และ       

งบการเงินรวมสําหรับปีสิ นสุดวนัที 31 มีนาคม 2558 ไม่ไดบ้นัทึกเงินลงทุนใน บริษทั สยาม 

สตีล มิลล ์เซอร์วิสเซส จาํกดั ตามวิธีส่วนไดเ้สีย เนืองจากบริษทัไม่มีอิทธิพลอย่างมีสาระสําคญั

ในบริษทั สยาม สตีล มิลล ์เซอร์วิสเซส จาํกดั ซึงถือหุน้โดยบริษทัเหลก็ก่อสร้างสยาม จาํกดั ใน

อตัราร้อยละ 24 ของทุนของบริษทัดงักล่าว บริษทัและบริษทัย่อยดงักล่าวไดบ้นัทึกเงินลงทุน

ดงักล่าวเป็นเงินลงทุนระยะยาวอืนเป็นจาํนวนเงิน 1,241 บาท ในราคาทุน 

3. นโยบายการบัญชีทีสําคัญ 

งบการเงินแบบยอ่จดัทาํขึนโดยใชห้ลกัเกณฑ ์นโยบายการบญัชีและวธีิการคาํนวณเช่นเดียวกับทีใช้ใน

งบการเงินสําหรับปีสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2558 
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4. การเปิดเผยข้อมูลเพิมเติมเกียวกับกระแสเงินสด 

4.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 “ยงัไม่ได้    “ยงัไม่ได้   

 ตรวจสอบ”    ตรวจสอบ”   

 ณ วันท ี  ณ วันท ี  ณ วันท ี  ณ วันท ี

 30 มิถุนายน  31 มีนาคม  30 มิถุนายน  31 มีนาคม 

 2558  2558  2558  2558 

เงินสด 1  1  -  - 

เงินฝากกระแสรายวนั 25,160  130,337  226  421 

เงินฝากออมทรัพย ์ 399,863  578,212  282,844  478,045 

เงินฝากประจาํธนาคารทีถึงกาํหนด        

จ่ายคืนไม่เกิน 3 เดือน 49  50  49  50 

รวม 425,073  708,600  283,119  478,516 

4.2 รายการทีไม่เกียวกบัเงินสดในขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลรวมและเฉพาะกิจการ มีดงัต่อไปนี  

- รายการทีไม่เกียวขอ้งกบัเงินสดทีเกิดจากการซือและการเพิมขึนของทีดิน อาคารและอุปกรณ์

และโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน มีดงันี 

หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 “ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”  “ยังไม่ได้ตรวจสอบ” 

 2558  2557  2558  2557 

เจา้หนีคา่ซือทีดิน อาคารและอปุกรณ์     

และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ยกมา 12,270  11,868 201 525 

บวก  ซือระหวา่งงวด 68,048  48,889 104 2,290 

หัก เงินสดจ่ายระหว่างงวด (68,062)  (55,434) (242)  (2,775) 

เจา้หนีคา่ซือทีดิน อาคารและอปุกรณ์        

และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ยกไป 12,256  5,323 63 40 
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5. ลูกหนีการค้าบริษัทอืน  

ลูกหนีการคา้บริษทัอืน ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 “ยงัไม่ได้    “ยังไม่ได้   

 ตรวจสอบ”    ตรวจสอบ”   

 ณ วันที  ณ วันท ี  ณ วันท ี  ณ วันท ี

 30 มิถุนายน  31 มีนาคม  30 มิถุนายน  31 มีนาคม 

 2558  2558  2558  2558 

ภายในวนัทีครบกาํหนดชาํระ 485,876  612,748  -  - 

เกินวนัครบกาํหนดชาํระ        

ไมเ่กิน 3 เดือน 20,910  28,532  -  - 

มากกวา่ 3 เดือนถึง 6 เดือน 3,380  9,634  -  - 

มากกวา่ 6 เดือนถึง 12 เดือน 1,948  7,960  -  - 

มากกวา่ 12 เดือน ขึนไป 22,965  23,085  -  - 

รวม 535,079  681,959  -  - 

หัก  คา่เผือหนีสงสยัจะสูญ (21,876)  (21,875)  -  - 

รวม 513,203  660,084  -  - 

ในปี 2551 กลุ่มบริษทัไดท้าํสัญญา “Receivable Purchase Agreement” กบัสถาบนัการเงินแห่งหนึง

ซึงรายการดงักล่าวไดโ้อนความเสียงและผลตอบแทนเฉพาะจาํนวนทีผูซื้อยอมรับไปยงัผูซื้อแลว้ 

สําหรับงวดสามเดือนสิ นสุดวนัที 30 มิถุนายน 2558 และ 2557 กลุ่มบริษทัไดข้ายลูกหนีให้กับสถาบนัการเงิน

ดงักล่าวขา้งตน้เป็นจาํนวน 1,790 ลา้นบาท และ 2,612 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
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6. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 อัตราการถือหุ้น (ร้อยละ)  ทุนชําระแล้ว  วิธรีาคาทุน 

 ณ วันท ี ณ วันท ี  ณ วันท ี

 30 มิถุนายน 31 มีนาคม 30 มิถุนายน  31 มีนาคม  30 มิถุนายน  31 มีนาคม 

 2558 2558 2558  2558 2558  2558 

เงินลงทุนในหุ้นทุน          

บริษทั เหล็กสยาม (2001) จาํกดั 99.99 99.99 120,000  120,000  2,554,386  2,554,386 

บริษทั เหล็กก่อสร้างสยาม จาํกดั 99.99 99.99 1,750,000  1,750,000  3,656,874  3,656,874 

บริษทั เอน็.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จาํกดั  

  (มหาชน) 

 

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 

หัก  คา่เผือการดอ้ยค่าเงินลงทุน   -  -  (3,380,000)  (3,380,000) 

รวม   6,497,965  6,497,965  12,013,047  12,013,047 

7. ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2558 กลุ่มบริษทัซืออุปกรณ์ราคาทุนรวม 68 ล้านบาท 

โดยไม่มีรายการทีมีสาระสําคญัอืนสําหรับการซือหรือการจาํหน่ายทีดิน อาคารและอุปกรณ์ระหวา่งงวดบญัชี 

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ของบริษทั เหล็กสยาม (2001) จาํกดั บริษทั เหล็กก่อสร้างสยาม จาํกดั และ

บริษทั เอน็.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ซึงมีราคาตามบญัชีจาํนวน 3,727 ลา้นบาท ณ วนัที 30 มิถุนายน 

2558 (3,792 ลา้นบาท ณ วนัที 31 มีนาคม 2558) ไดใ้ชเ้ป็นหลกัประกนัสําหรับเงินกูย้ืมประกอบดว้ยเงินกู้ยมื

ระยะยาวจากสถาบนัการเงินในประเทศ 2 แห่ง 

8. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

ณ วนัที 30 มิถุนายน 2558 และวนัที 31 มีนาคม 2558 กลุ่มบริษทัมีขาดทุนทางภาษีทียงัไม่ไดใ้ช้จาํนวน 

5,427 ลา้นบาท และ 5,818 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซึงไม่ได้รับรู้เป็นสินทรัพย์ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

ขาดทุนทางภาษีดงักล่าวจะทยอยหมดอายตุงัแต่เดือนมีนาคม 2559 จนถึงเดือนพฤศจิกายน 2565  

การลดอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล  

ตามพระราชกฤษฎีกาฉบบัที 577 พ.ศ. 2557 ออกตามความในประมวลรัษฎากรวา่ด้วยการลดอตัราและ

ยกเวน้รัษฎากรซึงมีผลบงัคบัใช้ตงัแต่วนัที 11 พฤศจิกายน 2557 ให้ลดอตัราภาษีเงินได้นิติบุคคลและ                   

คงจดัเก็บในอตัราร้อยละ 20 ของกาํไรสุทธิสําหรับระยะเวลาบญัชีทีเริมในหรือหลงัวนัที 1 มกราคม 2558 

แต่ไม่เกินวนัที 31 ธนัวาคม 2558 
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9. เงินกู้ ยืมระยะยาว 

สําหรับงวดสามเดือนสิ นสุดวนัที 30 มิถุนายน 2558 กลุ่มบริษทัชําระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวแก่สถาบนัการเงิน

จาํนวน 335 ลา้นบาท 

10. ทุนสํารองตามกฎหมาย 

ตามบทบญัญตัิแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจําก ัด พ.ศ. 2535 บริษทัจะต้องจดัสรรทุนสํารอง 

(“ทุนสํารองตามกฎหมาย”) อยา่งน้อยร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหลงัจากหกัขาดทุนสะสมยกมา 

(ถา้มี) จนกว่าทุนสํารองดงักล่าวมีจาํนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทุนสํารองนีจะนาํมา

จดัสรรปันผลไม่ได ้

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยทุ์กคราวทีจ่ายเงินปันผล บริษทัย่อยจะต้องจดัสรรเงินไวเ้ป็น

ทุนสํารองอย่างน้อยหนึงในยีสิบส่วนของจาํนวนผลกาํไรซึงบริษทัย่อยไดรั้บจากกิจการของบริษทันนั 

จนกว่าทุนสํารองนันจะมีจาํนวนถึงหนึงในสิบของจาํนวนทุนของบริษัทย่อย ทุนสํารองนีจะนํามา

จดัสรรปันผลไม่ได ้

11. รายการกับกิจการทีเกียวข้องกนัและยอดคงเหลือ 

กิจการทีเกียวขอ้งกนั ไดแ้ก่ บุคคลหรือกิจการต่างๆ  ทีมีความเกียวขอ้งกบักลุ่มบริษทั โดยการมีผูถ้ือหุ้นร่วมกนั

หรือมีกรรมการร่วมกนั 

นโยบายการกาํหนดราคาสําหรับแตล่ะรายการอธิบายไดด้งัต่อไปนี 

 นโยบายการกําหนดราคา 

ขาย ราคาตลาด 

ซือ ราคาตลาด 

รายไดค่้าบริการจดัการ อตัราตามสัญญา 

ค่าบริการจ่าย อตัราตามสัญญา 

ดอกเบียรับ อตัราตามสัญญา 

ดอกเบียจ่าย อตัราตามสัญญา 
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รายชือกิจการทีเกียวขอ้งกนัทีสําคญั ณ วนัที 30 มิถุนายน 2558 ประกอบดว้ย 

ประเภท บริษทั ประเภทธุรกิจ ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

บริษทัใหญ่ในลาํดบัสูงสุด Tata Steel Limited ผลิตเหลก็ บริษทัใหญ่ในลาํดบัสูงสุด 

ผูถื้อหุ้นใหญ่ Tata Steel Global Holdings Pte. Ltd. การลงทนุ ผูถื้อหุ้นใหญ่ 

บริษทัย่อย บริษทั เหลก็สยาม (2001) จาํกดั ผลิตเหลก็ลวด  ผูถื้อหุ้นและกรรมการร่วมกนั 

  และเหลก็รูปพรรณขนาดเล็ก  

 บริษทั เหลก็กอ่สร้างสยาม จาํกดั ผลิตเหลก็เสน้ ผูถื้อหุ้นและกรรมการร่วมกนั 

 บริษทั เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ผลิต รับจา้งผลิต จาํหน่ายและซือมา ผูถื้อหุ้นและกรรมการร่วมกนั 

  ขายไปสินคา้เหล็กเส้น เหล็กลวด  

  และเหลก็รูปพรรณขนาดเล็ก  
    
กจิการอืน บริษทั สยามลวดเหลก็อุตสาหกรรม จาํกดั ผลิตลวดเหล็ก ผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนั 

 NatSteel Trade International Pte. Ltd. คา้ขาย ผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนั 

 NatSteel Recycling Pte. Ltd. คา้ขาย ผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนั 

 Tata International Metals Trading Asia Ltd. คา้ขาย ผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนั 

 (เดิมชือ Tata Steel International    

 (Hong Kong) Ltd.)   

 Tata Steel Asia (Hong Kong) Ltd. คา้ขาย ผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนั 

 Tata Refractories Ltd. ผลิตวสัดุทนไฟ ผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนั 

 NatSteel Holdings Pte. Ltd. ผลิตเหลก็ ผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนั 

 Tata Steel UK Ltd. ผลิตเหลก็ ผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนั 

 Tata Steel International (Singapore) Ltd. คา้ขาย ผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนั 

 Tata Steel IJmuiden BV ผลิตเหลก็ ผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนั 

 บริษทั ทาทา คอนซัลแทนซี เซอร์วสิเซส บริการดา้นซอฟต์แวร์ ผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนั 

 (ประเทศไทย) จาํกดั   

 Tata Consultancy Services Ltd. บริการดา้นซอฟต์แวร์ ผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนั 

 Tata Services Limited บริการดา้นการอบรม ผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนั 

 Tata Sons Limited การลงทนุและใหบ้ริการ ผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนั 

  ดา้นทปีรึกษา  

 Tata Steel Resources Australia Pte. Ltd. บริการจดัซือจดัจา้ง ผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนั 

 Tata NYK Shipping Pte. Ltd. ขนส่ง ผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนั 

 Mjunction Services Limited คา้ขายและบริการจดัซือจดัจา้ง ผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนั 

 บริษทั สยาม สตีล มิลล์ เซอร์วิสเซส จาํกดั รีไซเคิลเศษเหล็ก ถือหุน้โดยออ้มผ่านบริษทัย่อย 

 Tata Steel Global Procurement Co. Pte. Ltd. คา้ขาย ผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนั 

 Tata Steel International (UK) Ltd. ขนส่ง ผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนั 

 Tata Steel Nederland Services B.V. ผลิตเหลก็ ผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนั 

 Tata South East Asia Limited ผลิตเหลก็ ผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนั 

 บริษทั ที เอส เอ็น ไวร์ จาํกดั ผลิตลวดเหล็กเคลือบสังกะสี ผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนั 

 Tata International Limited คา้ขาย ผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนั 

 Tata Steel Processing and Distribution  แปรรูปและจดัจาํหน่ายเหล็ก ผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนั 

 Limited   
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ยอดคงเหลอืกบักิจการทีเกียวขอ้งกนั มดีงันี 

หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 “ยังไม่ได้    “ยังไม่ได้   

 ตรวจสอบ”    ตรวจสอบ”   

 ณ วันท ี  ณ วันท ี  ณ วันท ี  ณ วันท ี

 30 มิถุนายน  31 มีนาคม  30 มิถุนายน  31 มีนาคม 

 2558  2558  2558  2558 

ลูกหนีการค้ากิจการทีเกยีวข้องกัน    

Tata Steel Limited 113,087  -  -  - 

รวม 113,087 -  -  - 

ลูกหนีการคา้จากกิจการทเีกียวขอ้งกนัแยกตามอายุหนีทีคา้งชาํระไดด้งันี 

หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 “ยังไม่ได้    “ยังไม่ได้   

 ตรวจสอบ”    ตรวจสอบ”   

 ณ วันท ี  ณ วันท ี  ณ วันท ี  ณ วันท ี

 30 มิถุนายน  31 มีนาคม  30 มิถุนายน  31 มีนาคม 

 2558  2558  2558  2558 

ภายในวนัทีครบกาํหนดชาํระ - -  -  - 

ไม่เกิน 3 เดือน 113,087  -  -  - 

รวม 113,087 -  -  - 
      

ลูกหนีอืนกิจการทีเกียวข้องกัน      

Tata Steel Limited 11  24  11  10 

บริษทั เหล็กสยาม (2001) จาํกดั -  -  6,692 1,482 

บริษทั เหล็กก่อสร้างสยาม จาํกดั -  -  13,796 17,607 

บริษทั เอน็.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) -  -  3,062 16,290 

บริษทั สยาม สตีล มิลล ์เซอร์วิสเซส จาํกดั 960  788  -  - 

รวม 971 812 23,561 35,389 
        

เงินให้กู้ยมืระยะสันแก่กิจการทีเกียวข้องกัน      

บริษัท เอน็.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) -  -  1,830,083 1,612,507 

รวม -  -  1,830,083 1,612,507 
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เงินใหกู้ย้ืมระยะสันแก่กิจการทีเกียวขอ้งเป็นเงินให้กู้ยืมประเภทไม่มีหลกัประกันโดยมีอตัราดอกเบีย  

ณ วนัที 30 มิถุนายน 2558 และวนัที 31 มีนาคม 2558 เป็นร้อยละ 1 - 5.5 ต่อปี  

รายการเคลือนไหวระหวา่งงวดสําหรับเงินใหกู้้ยมืระยะสันแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนัมีดงันี 

หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงิน 

   เฉพาะกิจการ 

ณ วันที 31 มีนาคม 2557 -  382,190 

เพิ มขึน -  1,230,317 

ณ วันที 31 มีนาคม 2558 -  1,612,507 

เพิ มขึน -  217,576 

ณ วันที 30 มิถุนายน 2558 -  1,830,083 

หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 “ยงัไม่ได้    “ยังไม่ได้   

 ตรวจสอบ”    ตรวจสอบ”   

 ณ วันท ี  ณ วันท ี  ณ วันท ี  ณ วันท ี

 30 มิถุนายน  31 มีนาคม  30 มิถุนายน  31 มีนาคม 

 2558  2558  2558  2558 

เงินให้กู้ยมืระยะยาวแก่กิจการทีเกยีวข้องกนั      

บริษทั เอน็.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)        

(อตัราดอกเบียร้อยละ MLR - 1.25 ต่อปี) -  -  -  - 

(อตัราดอกเบียร้อยละ MLR - 2.00 ต่อปี) -  -  730,000  1,065,000 

รวม -  -  730,000  1,065,000 

เงินใหกู้้ยืมระยะยาวแก่กิจการทีเกียวขอ้งกันเป็นเงินให้กู้ยืมทีไม่มีหลกัประกันตามสัญญาลงวนัที 

30 พฤศจิกายน 2549 และวนัที 9 พฤศจิกายน 2550  

ในเดือนพฤศจิกายน 2555 บริษทัได้ทาํข้อตกลงเพิมเติมแนบท้ายสัญญาเงินให้กู ้ยืมระยะยาว

แก่กิจการทีเกียวขอ้งกนัทงัสองฉบบัเพือขยายระยะเวลาครบกาํหนดการจ่ายชาํระงวดแรกเป็นวนัที 

30 พฤศจิกายน 2555 และจะครบกาํหนดชาํระงวดสุดทา้ยวนัที 31 สิงหาคม 2559 โดยมีอตัราดอกเบียต่อปี

เป็นอตัราร้อยละ MLR - 1.25 และ MLR - 2.00  ต่อปี 

ในระหว่างงวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2558 และ 2557 บริษทัไม่มีเงินให้กู้ยืมระยะยาว

แก่กิจการทีเกียวขอ้งกนัเพิมขึน โดยบริษทัไดรั้บชาํระเงินให้กูย้ืมระยะยาวดงักล่าวจากกิจการทีเกียวข้องกนั

เป็นจาํนวน 335 ลา้นบาท และ 425 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
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ระยะเวลาครบกาํหนดการจ่ายชาํระมีดงันี 

หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 “ยังไม่ได้    “ยังไม่ได้   

 ตรวจสอบ”    ตรวจสอบ”   

 ณ วันท ี  ณ วันท ี  ณ วันท ี  ณ วันท ี

 30 มิถุนายน  31 มีนาคม  30 มิถุนายน  31 มีนาคม 

 2558  2558  2558  2558 

ครบกาํหนดภายในหนึงปี -  -  630,000 865,000 

ครบกาํหนดหลงัจากหนึงปีแตไ่ม่เกินห้าปี -  -  100,000 200,000 

รวม -  -  730,000 1,065,000 

        

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน        

Tata Steel Global Holdings Pte. Ltd.* 71,220 71,220  71,220  71,220 

* บริษทัไดจ่้ายเงินลว่งหน้าสาํหรับการใชเ้ครืองหมายการค้าจาํนวนรวมประมาณ 71 ลา้นบาท ตงัแต่ปี 2551 

โดยในระหว่างปี 2557 ไดมี้การเปลียนตวัลูกหนีจาก Tata Sons Limited เป็น Tata Steel Global Holdings Pte. Ltd. 

หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 “ยังไม่ได้    “ยังไม่ได้   

 ตรวจสอบ”    ตรวจสอบ”   

 ณ วันท ี  ณ วันท ี  ณ วันท ี  ณ วันที 

 30 มิถุนายน  31 มีนาคม  30 มิถุนายน  31 มีนาคม 

 2558  2558  2558  2558 

เจ้าหนีการค้ากิจการทีเกียวข้องกนั      

NatSteel Recycling Pte. Ltd. 80,646  84,207  -  - 

Tata International Metals Trading Asia Ltd. 400,351 179,848  -  - 

Tata Steel International (Singapore) Ltd. -  4,370  -  - 

บริษทั สยาม สตีล มิลล ์เซอร์วิสเซส จาํกดั 23,946 21,840  -  - 

รวม 504,943 290,265  -  - 
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หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 “ยังไม่ได้    “ยังไม่ได้   

 ตรวจสอบ”    ตรวจสอบ”   

 ณ วันท ี  ณ วันท ี  ณ วันท ี  ณ วันที 

 30 มิถุนายน  31 มีนาคม  30 มิถุนายน  31 มีนาคม 

 2558  2558  2558  2558 

เจ้าหนีอนืกิจการทีเกียวข้องกนั  

บริษทั เหล็กสยาม (2001) จาํกดั -  - 296  95 

บริษทั เหล็กก่อสร้างสยาม จาํกดั -  - 1,726  1,483 

บริษทั เอน็.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) -  -  128  115 

บริษทั สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม จาํกดั -  441  -  - 

Tata Steel UK Ltd. - 12  - 12 

บริษทั ทาทา คอนซัลแทนซี เซอร์วิสเซส       

  (ประเทศไทย) จาํกดั - 1,902  - 1,902 

Tata Sons Limited - 33  - 33 

บริษทั สยาม สตีล มิลล ์เซอร์วิสเซส จาํกดั 457  825  - - 

รวม 457  3,213  2,150  3,640 

       เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า     

บริษทั สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม จํากดั 39,870 99,658  -  - 

  เงินกู้ยมืระยะสันจากกิจการทีเกียวข้องกนั     

บริษทั เหล็กสยาม (2001) จาํกดั     

(อตัราดอกเบียร้อยละ 1.50 ต่อปี) - -  194,771  101,455 

บริษทั เหล็กก่อสร้างสยาม จาํกดั      

(อตัราดอกเบียร้อยละ 1.50 ต่อปี) -  -  1,226,570  1,129,905 

รวม -  -  1,421,341  1,231,360 

       
เงินกู้ยมืระยะยาวจากกิจการทีเกียวข้องกัน**       

Tata Steel Global Holdings Pte. Ltd. 270,596 270,596  270,596  270,596 

** ตามหนังสือลงวนัที 3 สิงหาคม 2555 บริษัทไดข้อเลือนระยะเวลาการชําระหนีจากกิจการทีเกียวขอ้งกัน  

จากเดิมทีถึงกาํหนดชาํระในวนัที 12 พฤศจิกายน 2555 เป็นวนัที 31 สิงหาคม 2559 โดยบริษัทไดรั้บจดหมาย

ยืนยนั ลงวนัที 22 สิงหาคม 2555 จากกิจการทีเกียวขอ้งกนัแห่งนันแลว้ เงินกูย้ืมระยะยาวจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั 

เป็นเงินกูย้ืมทีไมมี่ดอกเบีย 
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รายการสําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน กบักิจการทีเกียวขอ้งกนัทีมีสาระสําคญัสรุป

ไดด้งันี 

หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 “ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 

 สําหรับงวดสามเดอืนสินสุดวันท ี30 มิถุนายน 

 2558  2557 2558  2557 

รายได้      

ขาย      

Tata Steel Limited 222,515  - -  - 

บริษทั สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม จาํกดั 171,308  198,042 -  - 

บริษทั ที เอส เอ็น ไวร์ จาํกดั 987  17,903 -  - 

รวม 394,810  215,945 -  - 

       

รายไดค้่าบริการจดัการ*** 

บริษทั เหล็กสยาม (2001) จาํกดั -  - 18,373 3,000 

บริษทั เหล็กก่อสร้างสยาม จาํกดั -  - 39,063 45,234 

บริษทั เอน็.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) -  - 3,009 44,395 

รวม -  - 60,445 92,629 

***  ในปี 2553 บริษัทใหญ่ทําสัญญาเรียกเก็บค่าบริการจดัการโดยคาํนวณจากอ ัตราร้อยละ 2 ของยอดขายสุทธิ

ประจาํปี ในกรณีทีบริษทัยอ่ยมีผลขาดทุนซึงไม่รวมค่าบริการจดัการ บริษัทใหญ่เรียกเก็บค่าบริการจัดการ

ดงักล่าวในอตัราไมเ่กิน 1 ลา้นบาทตอ่เดือน สัญญาดงักล่าวมีผลบงัคบัใชต้งัแต่วนัที 1 เมษายน 2553 เป็นตน้ไป 

ต่อมาบริษทัใหญ่ปรับปรุงขอบเขตการให้บริการในสญัญาโดยมีผลตงัแตว่นัที 1 เมษายน 2557 เป็นตน้ไป 

ดอกเบียรับ   

บริษทั เหล็กสยาม (2001) จาํกดั -  - - 1,767 

บริษทั เอน็.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) -  - 14,912 31,519 

รวม -  - 14,912 33,286 
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 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 “ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 

 สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 

 2558  2557 2558  2557 

รายไดอื้นๆ      

บริษทั สยาม สตีล มิลล ์เซอร์วิสเซส จาํกดั 2,235  2,217  - - 
    

ค่าใช้จ่าย    

ซือ      

NatSteel Trade International Pte. Ltd. -  140,174 -  - 

NatSteel Recycling Pte. Ltd. 239  199,036 -  - 

Tata International Metals Trading Asia Ltd. 832,629  -  -  - 

Tata Steel Asia (Hong Kong) Ltd. -  1,452 -  - 

Tata Steel International (Singapore) Ltd. 10,248  -  -  - 

บริษทั สยาม สตีล มิลล ์เซอร์วิสเซส จาํกดั 62,839  52,800 -  - 

Tata International Limited -  18,436 -  - 

รวม 905,955 411,898 -  - 
       

ดอกเบียจ่าย 

บริษทั เหล็กสยาม (2001) จาํกดั 

 

- 

 

- 630 

 

- 

บริษทั เหล็กก่อสร้างสยาม จาํกดั -  - 5,052  2,780 

บริษทั เอน็.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) -  - -  182 

รวม -  - 5,682  2,962 
     

ค่าใชจ่้ายอืนๆ     

บริษทั สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม จาํกดั 50 -  -  - 

NatSteel Holdings Pte. Ltd. 60 -  20 - 

บริษทั ทาทา คอนซัลแทนซี เซอร์วิสเซส       

(ประเทศไทย) จาํกดั -  2,885 -  2,885 

Tata Sons Limited - 164 -  164 

บริษทั สยาม สตีล มิลล ์เซอร์วิสเซส จาํกดั 2,905 1,587 -  - 

รวม 3,015 4,636 20  3,049 
      

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั      

ผลประโยชน์ระยะสนัของพนักงาน 18,109 20,489 18,109  20,489 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 16,414 13,246 16,414  13,246 

รวม 34,523 33,735 34,523  33,735 
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12. ภาระผูกพัน 

กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัดงันี 

ก) เลตเตอร์ออฟเครดิตทีเปิดแล้วแต่ยงัไม่เขา้เงือนไขการเป็นหนีสิน ณ วนัที 30 มิถุนายน 2558 และ

วนัที 31 มีนาคม 2558 ดงันี 

หน่วย : พนั 

 งบการเงินรวม 

 “ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 

 ณ วันท ี  ณ วันท ี

 30 มิถุนายน  31 มีนาคม 

 2558  2558 

สกลุเงิน    

ดอลลาร์สหรัฐ 26,105 898 

ยโูร 19 188 

ข) หนงัสือคาํประกนัทีออกโดยสถาบนัการเงนิแก่กรมสรรพากร การไฟฟ้าฝ่ายผลิต การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

และการนิคมอุตสาหกรรม ณ วนัที 30 มิถุนายน 2558 และวนัที 31 มีนาคม 2558 จาํนวน 386 ลา้นบาท 

ซึงเป็นไปตามการดาํเนินธุรกิจปกติ 

ค) ภาระผูกพนัตามสัญญาเกียวกบัการซือและติดตงัเครืองจกัร ณ วนัที 30 มิถุนายน 2558 และวนัที 

31 มีนาคม 2558 ดงันี 

หน่วย : พัน 

 งบการเงินรวม 

 “ยังไม่ได้ตรวจสอบ” 

 ณ วันที 

31 มิถุนายน 
 

ณ วันที  

31 มีนาคม 

 2558  2558 

สกุลเงิน    

บาท 8,674 11,931 

ยูโร 84 36 
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ง) ณ วนัที 30 มิถุนายน 2558 และวนัที 31 มีนาคม 2558 กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าดาํเนินงาน 

สําหรับทีดิน อาคารสํานกังาน รถยนต ์และอุปกรณ์สํานกังาน (รวมค่าบริการ) ดงัต่อไปนี 

หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 “ยงัไม่ได้    “ยังไม่ได้   

 ตรวจสอบ”    ตรวจสอบ”   

 ณ วันท ี  ณ วันท ี  ณ วันท ี  ณ วันท ี

 30 มิถุนายน  31 มีนาคม  30 มิถุนายน  31 มีนาคม 

 2558  2558  2558  2558 

ภายในระยะเวลาหนึงปี 39,178 39,886  23,462  23,915 

ระยะเวลามากกวา่หนึงปีแต่ไมเ่กินห้าปี 45,783 58,816  20,584  26,284 

ระยะเวลามากกวา่ห้าปี - -  -  - 

รวม 84,961 98,702  44,046  50,199 

13. หนีสินทีอาจเกิดขึน 

ในปีสิ นสุดวนัที 31 มีนาคม 2557 บริษทั เหล็กก่อสร้างสยาม จาํกัด ซึงเป็นบริษทัย่อยไดรั้บแจ้งจาก

กรมสรรพากรเรืองการประเมินเงินเพิมรวมเป็นเงิน 16.29 ลา้นบาท ซึงเกียวเนืองกับการเสียภาษีเงินได ้               

นิติบุคคลครึงปีของบริษทัย่อยดงักล่าวสําหรับปีสิ นสุดวนัที 31 มีนาคม 2551 โดยบริษัทย่อยประมาณการ                 

กาํไรสุทธิสําหรับปีดงักล่าวขาดไปเกินกว่าร้อยละ 25 ของกําไรสุทธิทีทาํไดจ้ริง โดยบริษทัย่อยเห็นว่ามีเหตุ              

อนัควรเกิดขึนในครึงปีหลงัทีทาํใหป้ระมาณการกาํไรสุทธิดงักลา่วตาํไป บริษทัย่อยไดท้าํการยนือุทธรณ์ไปยงั

กรมสรรพากรแล้ว ณ วนัที 30 มิถุนายน 2558 เรืองดงักล่าวยงัไม่มีข ้อยุติ อย่างไรก็ตามบริษทัย่อยคาดว่า                  

จะไม่มีรายการเงินเพิมทีจะตอ้งจ่ายเพิมเติม และไม่ไดบ้นัทึกประมาณการหนีสินดงักล่าวในงบการเงิน 

14. ข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน 

ข้อมูลส่วนงานดําเนินงานได้รายงานให้สอดคล้องกับรายงานภายในของกลุ่มบริษทัซึงผู้มีอาํนาจ

ตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสมาํเสมอเพือใช้ในการจดัสรรทรัพยากร

ใหก้บัส่วนงานและเพือประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน  

การดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัเกียวขอ้งกับส่วนงานธุรกิจเดียวคือการผลิตและจาํหน่ายผลิตภัณฑ ์            

เหล็กทรงยาวซึงตงัอยู่ในประเทศไทย การขายของบริษทัย่อยส่วนใหญ่เป็นการขายภายในประเทศ             

ส่วนการขายส่งออกต่างประเทศนนัเป็นสัดส่วนทีไม่มีสาระสําคญั ดงันนั รายได้ กาํไรจากการดาํเนินงาน 

และสินทรัพยท์งัหมดทีแสดงในงบการเงินนีจึงเกียวข้องกบัส่วนงานทางธุรกิจและส่วนงานทางภูมิศาสตร์

ตามทีกล่าวขา้งตน้ 

15. การอนุมัติข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 

ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนีไดร้ับการอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทั เมือวนัที 31 กรกฎาคม 2558 


