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บริษทั ทาทา สตลี (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดอืนสิ$นสุดวนัที% 30 มถุินายน 2559 

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 

1. ข้อมูลทั%วไปและการดําเนินงานของบริษทั 

บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั” หรือ “บริษทัใหญ่”) เป็นนิติบุคคลที'จดัตั(งขึ( น                   
ในประเทศไทย มีที'อยู่จดทะเบียนตั(งอยู่ที'อาคารรสาทาวเวอร์ 2 ชั(น 20 เลขที' 555 ถนนพหลโยธิน    
แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ โดยมีวตัถุประสงค์เพื'อลงทุนในบริษทัอื'นและให้บริการดา้นบริหาร 
และเป็นบริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยตั(งแต่เดือนพฤศจิกายน 2545 โดยบริษทั 
ผูถื้อหุน้ใหญ่ของบริษทั (ถือหุ้นร้อยละ 67.90) คือ T S Global Holdings Pte. Ltd. (เดิมชื'อ Tata Steel 
Global Holdings Pte. Ltd.) ซึ' งจดัตั(งในประเทศสิงคโปร์โดยเป็นบริษทัในเครือของ Tata Steel Limited  
ซึ' งเป็นบริษทัจดทะเบียนที'จดัตั(งขึ(นภายใตก้ฎหมายของประเทศอินเดีย และเป็นผูผ้ลิตเหล็กครบวงจร 
รายใหญ่ที'สุดรายหนึ'งของประเทศอินเดีย ซึ'งมีฐานลกูคา้กระจายอยูท่ั'วโลก 

บริษทัมีบริษทัย่อยสามแห่ง (“กลุ่มบริษทั”) ซึ' งเป็นนิติบุคคลที'จัดตั( งขึ(นในประเทศไทยที'ทาํการผลิต 
รับจา้งผลิต จาํหน่ายและซื(อมาขายไป สินคา้เหลก็เส้น เหล็กลวด และเหลก็รูปพรรณขนาดเล็ก การขายสินคา้
ของบริษทัย่อยส่วนใหญ่เป็นการขายภายในประเทศ มีจาํนวนร้อยละ 91 ของยอดขายทั(งหมดสาํหรับงวด
สามเดือนสิ(นสุดวนัที' 30 มิถุนายน 2559 และ 2558 

รายละเอียดบริษทัยอ่ยของบริษทัมีดงัต่อไปนี(  

 ลกัษณะธุรกิจ อตัราการถือหุ้น 
  (ร้อยละ) 
  ณ วนัที% ณ วนัที% 
  30 มถุินายน 31 มนีาคม 

  2559 2559 
บริษทั เหล็กสยาม (2001) จาํกดั ผลิตเหล็กลวดและเหลก็รูปพรรณขนาดเลก็ 99.99 99.99 
    
บริษทั เหล็กก่อสร้างสยาม จาํกดั ผลิตเหล็กเส้น 99.99 99.99 
    
บริษทั เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ผลิต รับจา้งผลิต จาํหน่ายและซื(อมาขายไป 99.76 99.76 
 สินคา้เหลก็เส้น เหล็กลวดและ   
 เหลก็รูปพรรณขนาดเลก็   

บริษทัมีรายการและความสัมพนัธ์อย่างมีสาระสาํคญักบับริษทัผูถื้อหุ้นใหญ่และกิจการที'เกี'ยวขอ้งกนั ดงันั(น
ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลนี(อาจจะไม่แสดงถึงเงื'อนไขที'อาจมีอยู่หรือผลการดาํเนินงานซึ' งอาจจะเกิดขึ(น 
ในกรณีที'บริษทัไดด้าํเนินงานโดยปราศจากความสัมพนัธ์ดงักล่าว 
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ณ วันที'  30 มิถุนายน 2559 และวันที'  31 มีนาคม 2559 บริษัท เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)  
(“บริษทั เอ็น.ที.เอส.”) มีหนี( สินหมุนเวียนรวมสูงกว่าสินทรัพยห์มุนเวียนรวมเป็นจาํนวน 2,787 ลา้นบาท  
และ 3,010 ลา้นบาท ตามลาํดบั อย่างไรก็ตาม จาํนวนหนี( สินหมุนเวียนไดร้วมเงินกูยื้มระยะสั(นจากบริษทัใหญ่ 
เป็นจาํนวน 2,885 ลา้นบาท และ 2,166 ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยบริษทัใหญ่รับว่าจะยงัคงสนับสนุน 
ดา้นการเงินให้กบับริษทั เอ็น.ที.เอส. อย่างต่อเนื'อง เพื'อให้บริษทั เอ็น.ที.เอส. สามารถดาํเนินงานไดอ้ย่าง
ต่อเนื'องต่อไปอย่างนอ้ยในอีก 12 เดือนนบัจากวนัที'ในงบแสดงฐานะการเงิน และผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทั 
ไดจ้ดัทาํแผนธุรกิจรวมถึงแผนปรับปรุงการดาํเนินงานและผลประกอบการทางการเงินของบริษทั เอน็.ที.เอส. แลว้ 

ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัไดต้ดัสินใจหยุดการผลิตโครงการเตาถลุง Mini Blast Furnace (“MBF”) ของ
บริษทั เอ็น.ที.เอส. ซึ' งเป็นบริษทัย่อยของบริษทัเป็นการชั'วคราวตั(งแต่ปลายเดือนสิงหาคม 2554 ถึง
เดือนกนัยายน 2559 เนื'องจากราคาวตัถุดิบที'เกี'ยวขอ้งที'ใชใ้นเตาถลุง MBF มีความผนัผวนสูง ทาํให้
เกิดผลเสียต่อการบริหารตน้ทุนของการผลิตเหล็กแท่งผ่านเตาถลุง MBF ค่าเสื'อมราคาและค่าใช้จ่ายอื'นๆ 
ของเตาถลุง MBF ซึ'งเกิดขึ(นในช่วงหยุดการผลิตชั'วคราว สาํหรับงวดสามเดือนสิ(นสุดวนัที' 30 มิถุนายน 2559 
และ 2558 มีจาํนวนรวม 2 ลา้นบาท และ 3 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

2. เกณฑ์การจัดทําและนําเสนอข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาล 

2.1 งบการเงินระหว่างกาลรวมและงบการเงินระหว่างกาลเฉพาะกิจการนี( ไดจ้ัดทาํขึ(นในสกุลเงินบาท 
และตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัที' 34 (ปรับปรุง 2558) เรื'อง “งบการเงินระหว่างกาล” และวิธีปฏิบติั
ทางการบญัชีที'รับรองทั'วไปในประเทศไทย โดยหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นแบบย่อ 
และมีการเปิดเผยข้อมูลเพิ'มเติมตามข้อกาํหนดของสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย ์

2.2 บริษทัและบริษทัย่อยเลือกเสนองบการเงินระหว่างกาลในรูปแบบย่อ ดงันั(นขอ้มูลทางการเงิน 
บางประการซึ' งแสดงอยู่ในงบการเงินประจาํปีที'ไดจ้ดัทาํขึ(นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
มิไดน้าํมาแสดงไว ้ณ ที'นี(  เนื'องจากมิไดมี้การกาํหนดให้มีการเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวในงบการเงิน
ระหว่างกาลแบบย่อ ดังนั(นงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อดังกล่าวข้างต้น จึงควรอ่านประกอบ 
กบังบการเงินสาํหรับปีสิ(นสุดวนัที' 31 มีนาคม 2559 ซึ'งไดมี้การตรวจสอบแลว้  

ผลการดาํเนินงานสําหรับงวดสามเดือนสิ(นสุดวนัที' 30 มิถุนายน 2559 ไม่จาํเป็นตอ้งบ่งชี( ให้เห็น
การคาดการณ์ผลการดาํเนินงานเต็มปี 
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2.3 ในการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาลให้เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัที' 34 ผูบ้ริหารของบริษทั
ต้องอาศัยดุลยพินิจในการกําหนดนโยบายการบัญชี  การประมาณการและตั( งข้อสมมติฐาน                 
หลายประการ ซึ'งมีผลกระทบต่อการแสดงจาํนวนสินทรัพย ์หนี( สินและการเปิดเผยขอ้มูลเกี'ยวกบั
สินทรัพย์และหนี( สินที'อาจเกิดขึ(น ณ วนัสิ(นรอบระยะเวลารายงาน รวมทั( งการแสดงรายได้และ
ค่าใชจ่้ายของงวดบญัชี ถึงแมว่้าการประมาณการของผูบ้ริหารไดพิ้จารณาอย่างสมเหตุสมผลภายใต้
เหตุการณ์ ณ ขณะนั(น ผลที'เกิดขึ(นจริงอาจมีความแตกต่างไปจากประมาณการนั(น 

2.4 งบการเงินระหว่างกาลรวมไดร้วมรายการบัญชีของบริษทัและบริษทัย่อย โดยได้ตดัรายการค้าและ 
ยอดคงเหลือที'มีสาระสาํคญัระหว่างกนั เงินลงทุนในบริษทัย่อย และทุนเรือนหุน้ของบริษทัยอ่ยแลว้ 

2.5 งบการเงินระหว่างกาลรวมสาํหรับงวดสามเดือนสิ(นสุดวนัที' 30 มิถุนายน 2559 และงบการเงินรวม
สาํหรับปีสิ(นสุดวนัที' 31 มีนาคม 2559 ไม่ไดบ้นัทึกเงินลงทุนใน บริษทั สยาม สตีล มิลล ์เซอร์วิสเซส 
จาํกดั ตามวิธีส่วนไดเ้สีย เนื'องจากบริษทัไม่มีอิทธิพลอย่างมีสาระสําคญัในการกาํหนดนโยบาย
ทางการเงินและการดาํเนินงานและไม่มีกรรมการที'มีอาํนาจ ลงนามผกูพนัในบริษทั สยาม สตีล มิลล ์
เซอร์วิสเซส จาํกดั ซึ' งถือหุน้โดยบริษทัเหลก็ก่อสร้างสยาม จาํกดั ในอตัราร้อยละ 24 ของทุนของบริษทั
ดังกล่าวได้ บริษัทและบริษทัย่อยดังกล่าวได้บันทึกเงินลงทุนดังกล่าวเป็นเงินลงทุนระยะยาวอื'น 
เป็นจาํนวนเงิน 1,241 บาท ในราคาทุน 

3. นโยบายการบัญชีที%สําคัญ 

3.1 งบการเงินระหว่างกาลจดัทาํขึ(นโดยใชห้ลกัเกณฑ ์ นโยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบั 
ที'ใชใ้นงบการเงินสาํหรับปีสิ(นสุดวนัที' 31 มีนาคม 2559 

3.2 การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินที'ออกใหม่และปรับปรุงใหม่มาถือปฏิบติั 
ตั(งแต่วนัที' 1 มกราคม 2559 บริษทัและบริษทัย่อยไดใ้ชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินที'ออกใหม่
และปรับปรุงใหม่ซึ'งออกโดยสภาวิชาชีพบญัชี ซึ' งกาํหนดให้ถือปฏิบติักบังบการเงินสําหรับรอบ
ระยะเวลาบญัชีที'เริ' มในหรือหลงัวนัที' 1 มกราคม 2559 เป็นตน้ไป โดยการถือปฏิบติัดงักล่าวไม่มี
ผลกระทบอย่างเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินระหว่างกาลรวมและงบการเงินระหว่างกาลเฉพาะ
กิจการของบริษทั 
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4. การเปิดเผยข้อมลูเพิ%มเติมเกี%ยวกับกระแสเงนิสด 

4.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบดว้ย 
หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 “ยังไม่ได้    “ยังไม่ได้   

 ตรวจสอบ”    ตรวจสอบ”   

 ณ วันที%  ณ วันที%  ณ วันที%  ณ วันที% 

 30 มิถุนายน  31 มีนาคม  30 มิถุนายน  31 มีนาคม 

 2559  2559  2559  2559 
เงินสด 1  1  -  - 
เงินฝากกระแสรายวนั 28,826  31,307  1,256  399 
เงินฝากออมทรัพย ์ 360,992  755,396  279,285  721,581 
เงินฝากประจาํธนาคารที'ถึงกาํหนด        

จ่ายคืนไม่เกิน 3 เดือน 200,042  400,042  200,042  400,042 
รวม 589,861  1,186,746  480,583  1,122,022 

4.2 รายการปรับปรุงอื'นที'ไม่ใช่เงินสดสาํหรับงวดสามเดือนสิ(นสุดวนัที' 30 มิถุนายน ประกอบดว้ย 
หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 “ยังไม่ได้ตรวจสอบ”  “ยังไม่ได้ตรวจสอบ” 

       2559  2558  2559  2558 
ขาดทุนจากการจาํหน่ายที'ดิน อาคาร     

และอุปกรณ์ และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - 13,229 - - 
ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินคา้คงเหลือ - 2,491 - - 

รวม - 15,720 - - 

4.3 เงินสด (จ่าย) รับอื'นจากกิจกรรมดาํเนินงานสาํหรับงวดสามเดือนสิ(นสุดวนัที' 30 มิถุนายน ประกอบดว้ย 

หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 “ยังไม่ได้ตรวจสอบ”  “ยังไม่ได้ตรวจสอบ” 

 2559  2558  2559  2558 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอื'น และสินทรัพย ์      

ไม่หมุนเวยีนอื'น (เพิ'มขึ(น) ลดลง (42,419) (30,193) 3,323 892 
หนี( สินหมุนเวียนอื'น และหนี( สินไม่หมุนเวียนอื'น     

เพิ'มขึ(น (ลดลง) (5,540) (30,198) (135) 95 
รวม (47,959) (60,391) 3,188 987 



 

 

- 13 - 

 

 

4.4 การปรับปรุงดว้ยเงินสดที'เกิดจากการกูย้ืมสาํหรับงวดสามเดือนสิ(นสุดวนัที' 30 มิถุนายน ประกอบดว้ย 
หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 “ยังไม่ได้ตรวจสอบ”  “ยังไม่ได้ตรวจสอบ” 
       2559  2558  2559  2558 

จ่ายดอกเบี(ย (26,711) (40,486) (15,176)  (21,429) 

4.5 รายการที'ไม่เกี'ยวกับเงินสดในข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลรวมและเฉพาะกิจการสําหรับ           
งวดสามเดือนสิ(นสุดวนัที' 30 มิถุนายน 2559 มีดงัต่อไปนี(   
- การบนัทึกเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื'อขายในงบการเงินรวมสาํหรับงวดสามเดือนสิ(นสุดวนัที' 

30 มิถุนายน 2558 ดว้ยมูลค่ายุติธรรม กลุ่มบริษทัมีการบนัทึกกาํไรที'ยงัไม่เกิดขึ(นจากเงินลงทุน
ดงักล่าวจาํนวน 2.50 ลา้นบาท (2559 : ไม่มี) 

- รายการที'ไม่เกี'ยวข้องกบัเงินสดที'เกิดจากการซื(อและการเพิ'มขึ(นของที'ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสาํหรับงวดสามเดือนสิ(นสุดวนัที' 30 มิถุนายน มีดงันี(  

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 “ยังไม่ได้ตรวจสอบ”  “ยังไม่ได้ตรวจสอบ” 
 2559  2558  2559  2558 

เจา้หนี( ค่าซื(อที'ดิน อาคารและอุปกรณ์    
และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนยกมา 13,214  12,270 2,643 201 

บวก  ซื(อระหว่างงวด 14,730  68,048 1,109 104 
หกั เงินสดจ่ายระหว่างงวด (26,233)  (68,062) (3,690)  (242) 
เจา้หนี( ค่าซื(อที'ดิน อาคารและอุปกรณ์        

และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนยกไป 1,711  12,256 62 63 

5. ลูกหนี$การค้าและลูกหนี$อื%น  
ลกูหนี(การคา้และลูกหนี( อื'น ประกอบดว้ย 

หน่วย : พันบาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 “ยังไม่ได้    “ยังไม่ได้   
 ตรวจสอบ”    ตรวจสอบ”   
 ณ วันที%  ณ วันที%  ณ วันที%  ณ วันที% 
 30 มิถุนายน   31 มีนาคม  30 มิถุนายน  31 มีนาคม 
 2559  2559  2559  2559 

ลกูหนี(การคา้กิจการที'เกี'ยวขอ้งกนั (ดูหมายเหตุขอ้ 13) 197,163  175,368  -  - 
ลกูหนี(การคา้บริษทัอื'น (ดูหมายเหตุขอ้ 6) 589,573  460,774  -  - 
ลกูหนี( อื'นกิจการที'เกี'ยวขอ้งกนั (ดูหมายเหตุขอ้ 13) 1,033  950  55,430  35,739 
ลกูหนี( อื'นบริษทัอื'น 1,303  12,329  96  2,819 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 30,057  17,972  3,467  10,657 

รวม 819,129  667,393  58,993  49,215 
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6. ลูกหนี$การค้าบริษทัอื%น  

ลกูหนี(การคา้บริษทัอื'น ประกอบดว้ย 
หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 “ยังไม่ได้    “ยังไม่ได้   
 ตรวจสอบ”    ตรวจสอบ”   
 ณ วันที%  ณ วันที%  ณ วันที%  ณ วันที% 
 30 มิถุนายน  31 มีนาคม  30 มิถุนายน  31 มีนาคม 
 2559  2559  2559  2559 

ภายในวนัที'ครบกาํหนดชาํระ 562,166  442,720  -  - 
เกินวนัครบกาํหนดชาํระ        

ไม่เกิน 3 เดือน 26,450  13,393  -  - 
มากกวา่ 3 เดือนถึง 6 เดือน -  307  -  - 
มากกวา่ 6 เดือนถึง 12 เดือน -  3,585  -  - 
มากกวา่ 12 เดือน ขึ(นไป 22,832  22,644  -  - 

รวม 611,448  482,649  -  - 
หกั  ค่าเผื'อหนี(สงสยัจะสูญ (21,875)  (21,875)  -  - 

รวม 589,573  460,774  -  - 

ในปี 2551 กลุ่มบริษทัไดท้าํสัญญา “Receivable Purchase Agreement” กบัสถาบนัการเงินแห่งหนึ' ง 
ซึ' งรายการดงักล่าวไดโ้อนความเสี'ยงและผลตอบแทนเฉพาะจาํนวนที'ผูซื้(อยอมรับไปยงัผูซื้(อแลว้ 

สาํหรับงวดสามเดือนสิ(นสุดวนัที' 30 มิถุนายน 2559 และ 2558 กลุ่มบริษทัไดข้ายลูกหนี( ให้กบัสถาบนัการเงิน
ดงักล่าวขา้งตน้เป็นจาํนวน 1,818 ลา้นบาท และ 1,790 ลา้นบาท ตามลาํดบั  

7. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย 

เงินลงทุนในบริษทัย่อย ประกอบดว้ย 
หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 อตัราการถือหุ้น (ร้อยละ)  ทุนชําระแล้ว  เงินลงทุนวธีิราคาทุน 
 ณ วันที% ณ วนัที%  ณ วนัที% 
 30 มถุินายน 31 มนีาคม 30 มถุินายน  31 มนีาคม  30 มถุินายน  31 มีนาคม 
 2559 2559 2559  2559 2559  2559 
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 เอ็น.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 
หกั  ค่าเผื'อการดอ้ยค่าเงินลงทุน   -  -  (3,380,000)  (3,380,000) 

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

ไม่มีการประกาศจ่ายเงินปันผลสาํหรับงวดสามเดือนสิ(นสุดวนัที' 30 มิถุนายน 2559 และ 2558  
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8. ที%ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 

สาํหรับงวดสามเดือนสิ(นสุดวนัที' 30 มิถุนายน 2559 บริษทัซื(ออุปกรณ์ราคาทุนรวม 14 ลา้นบาท โดยไม่มี
รายการที'มีสาระสาํคญัอื'นสาํหรับการซื(อหรือการจาํหน่ายที'ดิน อาคารและอุปกรณ์ระหวา่งงวดบญัชี 

ที'ดิน อาคารและอุปกรณ์ของบริษทั เหลก็สยาม (2001) จาํกดั บริษทั เหลก็ก่อสร้างสยาม จาํกดั และบริษทั 
เอน็.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ซึ'งมีราคาตามบญัชีจาํนวน 3,485 ลา้นบาท ณ วนัที' 30 มิถุนายน 2559 
(3,551 ลา้นบาท ณ วนัที' 31 มีนาคม 2559) ไดใ้ชเ้ป็นหลกัประกนัสําหรับเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนั
การเงินในประเทศ 2 แห่ง 

9. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบญัชีและค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 

ณ วนัที' 30 มิถุนายน 2559 และวนัที' 31 มีนาคม 2559 กลุ่มบริษทัมีขาดทุนทางภาษีที'ยงัไม่ไดใ้ช้จาํนวน 
5,619 ลา้นบาท และ 5,748 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซึ' งไม่ไดรั้บรู้เป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
ขาดทุนทางภาษีดงักล่าวจะทยอยหมดอายตุั(งแต่เดือนมีนาคม 2559 จนถึงเดือนพฤศจิกายน 2565  

สาํหรับงวดสามเดือนสิ(นสุดวนัที' 30 มิถุนายน 2559 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นงบการเงินระหว่างกาลรวมและ
งบการเงินระหว่างกาลเฉพาะกิจการได้รวมการตัดจําหน่ายภาษีเงินได้ของปีก่อนๆ ที' เดิมรอขอคืนจาก
กรมสรรพากรจาํนวน 99.98 ลา้นบาท และ 17.14 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

การลดอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล  
พระราชบญัญติัแกไ้ขเพิ'มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบบัที' 42) พ.ศ. 2559 ซึ' งมีผลบงัคบัใช้ตั(งแต่วนัที' 5 มีนาคม 
2559 เป็นตน้ไป ให้ลดอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจากร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 20 ของกาํไรสุทธิสาํหรับรอบ
ระยะเวลาบญัชีที'เริ'มในหรือหลงัวนัที' 1 มกราคม 2559 เป็นตน้ไป 

10. เจ้าหนี$การค้าและเจ้าหนี$อื%น  
เจา้หนี(การคา้และเจา้หนี( อื'น ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 “ยังไม่ได้    “ยังไม่ได้   
 ตรวจสอบ”    ตรวจสอบ”   
 ณ วันที%  ณ วันที%  ณ วันที%  ณ วันที% 
 30 มิถุนายน  31 มีนาคม  30 มิถุนายน  31 มีนาคม 
 2559  2559  2559  2559 

เจา้หนี(การคา้กิจการที'เกี'ยวขอ้งกนั (ดูหมายเหตุขอ้ 13) 562,148 459,311 -  - 
เจา้หนี(การคา้บริษทัอื'น 399,046 387,278  -  - 
เจา้หนี( อื'นกิจการที'เกี'ยวขอ้งกนั (ดูหมายเหตุขอ้ 13) 12,856 12,405 15,800  15,247 
เจา้หนี( อื'นบริษทัอื'น 6,458 18,856 4,810  8,285 
เงินรับล่วงหนา้จากลกูคา้ 32,988 102,507 -  - 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 265,254 362,898 29,167  57,234 

รวม 1,278,750 1,343,255 49,777  80,766 
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11. ส่วนของหนี$สินระยะยาวที%ถึงกําหนดชําระภายในหนึ%งปี 

สาํหรับงวดสามเดือนสิ(นสุดวนัที' 30 มิถุนายน 2559 บริษทัชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะยาวแก่สถาบนัการเงินจาํนวน 
100 ลา้นบาท 

12. ทุนสํารองตามกฎหมาย 

ตามบทบญัญตัิแห่งพระราชบญัญตัิบริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัและบริษทัย่อยที'เป็นบริษทั
มหาชนจาํกดัจะตอ้งจดัสรรทุนสํารอง (“ทุนสํารองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิ
ประจาํปีหลงัจากหกัขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนสาํรองดงักล่าวมีจาํนวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของ
ทุนจดทะเบียน ทุนสาํรองนี(จะนาํมาจดัสรรปันผลไม่ได ้

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยท์ุกคราวที'จ่ายเงินปันผล บริษทัย่อยที'เป็นบริษทัจาํกดัจะตอ้ง
จดัสรรเงินไวเ้ป็นทุนสํารองอย่างน้อยหนึ' งในยี'สิบส่วนของจาํนวนผลกาํไรซึ' งบริษทัย่อยไดร้ับจากกิจการ
ของบริษทันั(น จนกว่าทุนสาํรองนั(นจะมีจาํนวนถึงหนึ'งในสิบของจาํนวนทุนของบริษทัย่อย ทุนสํารองนี(
จะนาํมาจดัสรรปันผลไม่ได ้

13. รายการกบักจิการที%เกี%ยวข้องกันและยอดคงเหลอื 

กิจการที'เกี'ยวขอ้งกนั ไดแ้ก่ บุคคลหรือกิจการต่างๆ  ที'มีความเกี'ยวขอ้งกบักลุ่มบริษทั โดยการมีผูถื้อหุ้นร่วมกนัหรือ
มีกรรมการร่วมกนั 

นโยบายการกาํหนดราคาสาํหรับแต่ละรายการอธิบายไดด้งัต่อไปนี(  

 นโยบายการกําหนดราคา 

ขาย ราคาตลาด 
ซื(อ ราคาตลาด 
รายไดค่้าบริการจดัการ อตัราตามสญัญา 
ค่าบริการจ่าย อตัราตามสญัญา 
ดอกเบี(ยรับ อตัราตามสญัญา 
ดอกเบี(ยจ่าย อตัราตามสญัญา 
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รายชื'อกิจการที'เกี'ยวขอ้งกนัที'สาํคญั ณ วนัที' 30 มิถุนายน 2559 ประกอบดว้ย 

ประเภท บริษัท ประเภทธุรกจิ ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

บริษทัใหญ่ในลาํดบัสูงสุด Tata Steel Limited ผลิตเหลก็ บริษทัใหญ่ในลาํดบัสูงสุด 
ผูถื้อหุน้ใหญ่ T S Global Holdings Pte. Ltd. การลงทุน ผูถื้อหุน้ใหญ่ 
 (เดิมชื'อ Tata Steel Global Holdings Pte. Ltd.)   
บริษทัยอ่ย บริษทั เหลก็สยาม (2001) จาํกดั ผลิตเหลก็ลวด  ผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั 
  และเหลก็รูปพรรณขนาดเลก็  
 บริษทั เหลก็ก่อสร้างสยาม จาํกดั ผลิตเหลก็เสน้ ผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั 
 บริษทั เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ผลิต รับจา้งผลิต จาํหน่ายและ ผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั 
  ซื(อมาขายไปสินคา้เหลก็เสน้   
  เหลก็ลวดและเหลก็รูปพรรณ 

ขนาดเล็ก 
 

    
กิจการอื'น บริษทั สยามลวดเหล็กอตุสาหกรรม จาํกดั ผลิตลวดเหลก็ ผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั 
 NatSteel Trade International Pte. Ltd. ซื(อมาขายไป ผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั 
 NatSteel Recycling Pte. Ltd. ซื(อมาขายไป ผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั 
 Tata International Metals Trading Asia Ltd. ซื(อมาขายไป ผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั 
 Tata Steel Asia (Hong Kong) Ltd. ซื(อมาขายไป ผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั 
 Tata Refractories Ltd. ผลิตวสัดุทนไฟ ผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั 
 NatSteel Holdings Pte. Ltd. ผลิตเหลก็ ผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั 
 Tata Steel UK Ltd. ผลิตเหลก็ ผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั 
 Tata International Singapore Pte. Ltd. ซื(อมาขายไป ผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั 
 Tata Steel IJmuiden BV ผลิตเหลก็ ผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั 
 บริษทั ทาทา คอนซัลแทนซี' เซอร์วิสเซส บริการดา้นซอฟตแ์วร์ ผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั 
 (ประเทศไทย) จาํกดั   
 Tata Consultancy Services Ltd. บริการดา้นซอฟตแ์วร์ ผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั 
 Tata Services Limited บริการดา้นการอบรม ผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั 
 Tata Sons Limited การลงทุนและให้บริการ  ผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั 
  ดา้นที'ปรึกษา  
 Tata Steel Resources Australia Pte. Ltd. บริการจดัซื(อจดัจา้ง ผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั 
 Tata NYK Shipping Pte. Ltd. ขนส่ง ผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั 
 Mjunction Services Limited ซื(อมาขายไปและบริการจดัซื(อจดัจา้ง ผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั 
 บริษทั สยาม สตีล มิลล ์เซอร์วิสเซส จาํกดั รีไซเคิลเศษเหลก็ ถือหุ้นโดยออ้มผา่นบริษทัยอ่ย 
 Tata Steel Global Procurement Co. Pte. Ltd. ซื(อมาขายไป ผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั 
 Tata Steel International (UK) Ltd. ขนส่ง ผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั 
 Tata Steel Nederland Services B.V. ผลิตเหลก็ ผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั 
 Tata South East Asia Limited ผลิตเหลก็ ผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั 
 บริษทั ที เอส เอน็ ไวร์ จาํกดั ผลิตลวดเหลก็เคลือบสงักะสี ผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั 
 Tata International Limited ซื(อมาขายไป ผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั 
 Tata Steel Processing and Distribution Limited แปรรูปและจดัจาํหน่ายเหลก็ ผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั 
 Tata Projects Limited 

Tata South East Asia (Cambodia) Ltd. 
งานโครงการโครงสร้างพื(นฐาน 
ซื(อมาขายไป 

ผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั 
ผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั 
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ยอดคงเหลือกบักิจการที'เกี'ยวขอ้งกนั มีดงันี(  
หน่วย : พันบาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 “ยังไม่ได้    “ยังไม่ได้   

 ตรวจสอบ”    ตรวจสอบ”   

 ณ วันที%  ณ วันที%  ณ วันที%  ณ วันที% 

 30 มิถุนายน   31 มีนาคม  30 มิถุนายน   31 มีนาคม 

 2559  2559  2559  2559 

ลูกหนี$การค้ากิจการที%เกี%ยวข้องกัน   
Tata Steel Limited 166,049  170,752  -  - 
บริษทั สยามลวดเหลก็อุตสาหกรรม จาํกดั 27,950  -  -  - 
บริษทั ที เอส เอน็ ไวร์ จาํกดั 3,164  4,616  -  - 

รวม 197,163 175,368 -  - 

ลกูหนี( การคา้จากกิจการที'เกี'ยวขอ้งกนัแยกตามอายหุนี( ที'คา้งชาํระไดด้งันี(  

หน่วย : พันบาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 “ยังไม่ได้    “ยังไม่ได้   

 ตรวจสอบ”    ตรวจสอบ”   

 ณ วันที%  ณ วันที%  ณ วันที%  ณ วันที% 

 30 มิถุนายน   31 มีนาคม  30 มิถุนายน   31 มีนาคม 

 2559  2559  2559  2559 
ภายในวนัที'ครบกาํหนดชาํระ 188,184 175,368  -  - 
เกินวนัครบกาํหนดชาํระนอ้ยกว่า 3 เดือน 8,979  -  -  - 

รวม 197,163 175,368  -  - 
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หน่วย : พันบาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 “ยังไม่ได้    “ยังไม่ได้   

 ตรวจสอบ”    ตรวจสอบ”   

 ณ วันที%  ณ วันที%  ณ วันที%  ณ วันที% 

 30 มิถุนายน   31 มีนาคม  30 มิถุนายน   31 มีนาคม 

 2559  2559  2559  2559 

ลูกหนี$อื%นกจิการที%เกี%ยวข้องกนั   
Tata Steel Limited 16  16  16  16 
บริษทั เหลก็สยาม (2001) จาํกดั -  -  9,795  9,038 
บริษทั เหลก็ก่อสร้างสยาม จาํกดั -  -  18,068  15,906 
บริษทั เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) -  -  27,397  10,650 
บริษทั สยามลวดเหลก็อุตสาหกรรม จาํกดั 25  -  25  - 
บริษทั สยาม สตีล มิลล ์เซอร์วิสเซส จาํกดั 863  805  -  - 
Tata Sons Limited 129  129  129  129 

รวม 1,033 950 55,430  35,739 
      

เงินให้กู้ยืมระยะสั$นแก่กจิการที%เกี%ยวข้องกัน      
บริษทั เอน็.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) -  -  2,784,587  1,965,744 

เงินให้กูย้ืมระยะสั(นแก่กิจการที'เกี'ยวขอ้งเป็นเงินให้กูย้ืมประเภทไม่มีหลกัประกนัโดยมีอตัราดอกเบี( ย  
ณ วนัที' 31 มีนาคม 2559 เป็นร้อยละ 1 - 5.5 ต่อปี ตั(งแต่วนัที' 1 เมษายน 2559 บริษทัไดป้รับอตัราดอกเบี(ย
ดงักล่าวเป็นร้อยละ 2 - 5.5 ต่อปี 

รายการเคลื'อนไหวระหว่างงวดสาํหรับเงินใหกู้ย้ืมระยะสั(นแก่กิจการที'เกี'ยวขอ้งกนัมีดงันี(  
หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงิน 
   เฉพาะกิจการ 

ณ วันที% 31 มีนาคม 2558 -  1,612,507 
เพิ'มขึ(น -  353,237 

ณ วันที% 31 มีนาคม 2559 -  1,965,744 
เพิ'มขึ(น -  818,843 

ณ วันที% 30 มิถุนายน 2559 -  2,784,587 
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หน่วย : พันบาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 “ยังไม่ได้    “ยังไม่ได้   
 ตรวจสอบ”    ตรวจสอบ”   
 ณ วันที%  ณ วันที%  ณ วันที%  ณ วันที% 
 30 มิถุนายน  31 มีนาคม  30 มิถุนายน  31 มีนาคม 
 2559  2559  2559  2559 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กจิการที%เกี%ยวข้องกัน     
บริษทั เอน็.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)        

(อตัราดอกเบี(ยร้อยละ MLR - 2.00 ต่อปี) -  -  100,000  200,000 

เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่กิจการที'เกี'ยวขอ้งกนัเป็นเงินให้กูย้ืมที'ไม่มีหลกัทรัพยค์ํ(าประกนัตามสัญญา
ลงวนัที' 9 พฤศจิกายน 2550  

ในเดือนพฤศจิกายน 2554 บริษทัไดท้าํขอ้ตกลงเพิ'มเติมแนบทา้ยสัญญาเงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่กิจการ 
ที'เกี'ยวข้องกัน เพื'อขยายระยะเวลาครบกําหนดการจ่ายชําระงวดแรกเป็นวนัที' 30 พฤศจิกายน 2555  
และจะครบกาํหนดชาํระงวดสุดทา้ยวนัที' 31 สิงหาคม 2559 โดยมีอตัราดอกเบี(ยร้อยละ MLR - 2.00 ต่อปี 

ในระหว่างงวดสามเดือนสิ(นสุดวนัที' 30 มิถุนายน 2559 และ 2558 บริษทัไม่มีเงินให้กูย้ืมระยะยาว 
แก่กิจการที'เกี'ยวขอ้งกนัเพิ'มขึ(น โดยบริษทัไดร้ับชาํระเงินให้กูย้ืมระยะยาวดงักล่าวจากกิจการที'เกี'ยวขอ้งกนั
เป็นจาํนวน 100 ลา้นบาท และ 335 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

ระยะเวลาครบกาํหนดการจ่ายชาํระมีดงันี(  
หน่วย : พันบาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 “ยังไม่ได้    “ยังไม่ได้   
 ตรวจสอบ”    ตรวจสอบ”   
 ณ วันที%  ณ วันที%  ณ วันที%  ณ วันที% 
 30 มิถุนายน  31 มีนาคม  30 มิถุนายน  31 มีนาคม 
 2559  2559  2559  2559 

ครบกาํหนดภายในหนึ'งปี -  -  100,000 200,000 
รวม -  -  100,000 200,000 
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หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 “ยังไม่ได้    “ยังไม่ได้   
 ตรวจสอบ”    ตรวจสอบ”   
 ณ วันที%  ณ วันที%  ณ วันที%  ณ วันที% 
 30 มิถุนายน  31 มีนาคม  30 มิถุนายน  31 มีนาคม 
 2559  2559  2559  2559 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื%น        
T S Global Holdings Pte. Ltd.* 
  (เดิมชื'อ Tata Steel Global Holdings Pte. Ltd.) 

 
71,220 

 
71,220 

  
71,220 

  
71,220 

* บริษทัไดจ่้ายเงินล่วงหน้าสาํหรับการใช้เครื'องหมายการคา้จาํนวนรวมประมาณ 71 ลา้นบาท ตั(งแต่ปี 2551 โดย
ในระหวา่งปี 2557 ไดมี้การเปลี'ยนตวัลูกหนี(จาก Tata Sons Limited เป็น T S Global Holdings Pte. Ltd. (เดิมชื'อ  
Tata Steel Global Holdings Pte. Ltd.) 

หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 “ยังไม่ได้    “ยังไม่ได้   
 ตรวจสอบ”    ตรวจสอบ”   
 ณ วันที%  ณ วันที%  ณ วันที%  ณ วันที% 
 30 มิถุนายน  31 มีนาคม  30 มิถุนายน  31 มีนาคม 
 2559  2559  2559  2559 

เจ้าหนี$การค้ากิจการที%เกี%ยวข้องกนั    
NatSteel Recycling Pte. Ltd. (476)  (498)  -  - 
Tata International Metals Trading Asia Ltd. 541,550 436,940  -  - 
Tata International Singapore Pte. Ltd. 3,399  5,340  -  - 
บริษทั สยาม สตีล มิลล ์เซอร์วิสเซส จาํกดั 17,675 17,529  -  - 

รวม 562,148 459,311  -  - 
        

เจ้าหนี$อื%นกิจการที%เกี%ยวข้องกนั  
Tata Steel Limited 367 326 367 326 
บริษทั เหลก็สยาม (2001) จาํกดั -  - 725  825 
บริษทั เหลก็ก่อสร้างสยาม จาํกดั -  - 2,487  2,206 
บริษทั เอน็.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) -  - 34  117 
บริษทั สยาม สตีล มิลล ์เซอร์วิสเซส จาํกดั 302  306  - - 
Tata Sons Limited 11,757 11,773  11,757 11,773 
Tata South East Asia (Cambodia) Ltd. 430  -  430 - 

รวม 12,856  12,405  15,800  15,247 
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หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 “ยังไม่ได้    “ยังไม่ได้   
 ตรวจสอบ”    ตรวจสอบ”   
 ณ วันที%  ณ วันที%  ณ วันที%  ณ วันที% 
 30 มิถุนายน  31 มีนาคม  30 มิถุนายน  31 มีนาคม 
 2559  2559  2559  2559 

เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า     
บริษทั สยามลวดเหลก็อุตสาหกรรม จาํกดั - 46,100  -  - 

 เงินกู้ยมืระยะสั$นจากกิจการที%เกี%ยวข้องกนั    
T S Global Holdings Pte. Ltd. 
  (เดิมชื'อ Tata Steel Global Holdings Pte. Ltd.) 

       

  (อตัราดอกเบี(ยร้อยละ LIBOR + 2.5 ต่อปี) -  201,822  -  201,822 
บริษทั เหลก็สยาม (2001) จาํกดั    
  (อตัราดอกเบี(ยร้อยละ 1.50 ต่อปี) - -  533,735  532,352 
บริษทั เหลก็ก่อสร้างสยาม จาํกดั       
  (อตัราดอกเบี(ยร้อยละ 1.50 ต่อปี) -  -  1,874,088  1,519,414 

รวม -  201,822  2,407,823  2,253,588 
 เงินกู้ยมืระยะยาวจากกิจการที%เกี%ยวข้องกนั**      

T S Global Holdings Pte. Ltd. 
  (เดิมชื'อ Tata Steel Global Holdings Pte. Ltd.) 

 
270,596 

 
270,596 

  
270,596 

  
270,596 

** บริษทัไดข้อเลื'อนระยะเวลาการชาํระหนี(จากกิจการที'เกี'ยวขอ้งกนัจากเดิม ที'ถึงกาํหนดชาํระในวนัที' 31 สิงหาคม 2559 
เป็นวนัที' 31 ธนัวาคม 2560 โดยบริษทัไดรั้บจดหมายยืนยนั จากกิจการที'เกี'ยวขอ้งกนัแห่งนั(นแลว้ เงินกู้ยมืระยะยาว
จากกิจการที'เกี'ยวขอ้งกนัเป็นเงินกูย้มืที'ไม่มีดอกเบี(ย 
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รายการสาํหรับงวดสามเดือนสิ(นสุดวนัที' 30 มิถุนายน กบักิจการที'เกี'ยวขอ้งกนัที'มีสาระสาํคญัสรุปได ้ดงันี(  

หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 “ยังไม่ได้ตรวจสอบ” 
 สําหรับงวดสามเดือนสิ$นสุดวันที% 30 มิถุนายน 
 2559  2558 2559  2558 

รายได้     
ขาย     

Tata Steel Limited 82,089  222,515 -  - 
บริษทั สยามลวดเหลก็อุตสาหกรรม จาํกดั 90,531  171,308 -  - 
บริษทั ที เอส เอน็ ไวร์ จาํกดั 12,866  987 -  - 

รวม 185,486  394,810 -  - 
     

รายไดค่้าบริการจดัการ***     
บริษทั เหลก็สยาม (2001) จาํกดั -  - 21,480 18,373 
บริษทั เหลก็ก่อสร้างสยาม จาํกดั -  - 41,490 39,063 
บริษทั เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) -  - 42,990 3,009 

รวม -  - 105,960 60,445 

***  ในปี 2553 บริษทัใหญ่ทาํสัญญาเรียกเก็บค่าบริการจดัการโดยคาํนวณจากอตัราร้อยละ 2 ของยอดขายสุทธิประจาํปี 
ในกรณีที'บริษทัยอ่ยมีผลขาดทุนซึ' งไม่รวมค่าบริการจดัการ บริษทัใหญ่เรียกเก็บค่าบริการจดัการดงักลา่วในอตัราไม่
เกิน 1 ลา้นบาทต่อเดือน สัญญาดังกล่าวมีผลบงัคับใชต้ั( งแต่วนัที' 1 เมษายน 2553 ต่อมาในปี 2559 บริษทัใหญ่ 
ไดท้าํสัญญาเรียกเกบ็ค่าบริการจดัการใหม่ โดยเรียกเกบ็ตามอตัราที'กาํหนดในสัญญา ซึ' งคาํนวณโดยวิธีราคาทุนบวก
กาํไรส่วนเพิ'ม สัญญาดงักลา่วมีผลบงัคบัตั(งแต่วนัที' 1 เมษายน 2559 เป็นตน้ไป 

หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 “ยังไม่ได้ตรวจสอบ” 
 สําหรับงวดสามเดือนสิ$นสุดวันที% 30 มิถุนายน 
 2559  2558 2559  2558 

ดอกเบี(ยรับ 
บริษทั เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) -  - 13,971 14,912 

 
รายไดอื้'นๆ 

บริษทั สยาม สตีล มิลล ์เซอร์วิสเซส จาํกดั 2,387 2,235 -  - 
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หน่วย : พนับาท 

     งบการเงนิรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 “ยังไม่ได้ตรวจสอบ” 
 สําหรับงวดสามเดือนสิ$นสุดวันที% 30 มิถุนายน 
 2559  2558 2559  2558 
ค่าใช้จ่าย 

ซื(อ   
NatSteel Recycling Pte. Ltd. 32,324  239 -  - 
Tata International Metals Trading Asia Ltd. 418,296  832,629 -  - 
Tata International Singapore Pte. Ltd. -  10,248 -  - 
บริษทั สยาม สตีล มิลล ์เซอร์วิสเซส จาํกดั 41,939  62,839  -  - 

รวม 492,559 905,955 -  - 
       

ดอกเบี(ยจ่าย    
T S Global Holdings Pte. Ltd. 

(เดิมชื'อ Tata Steel Global Holdings Pte. Ltd.) 
 

1,520 
 

- 
 

1,520 
 
- 

บริษทั เหลก็สยาม (2001) จาํกดั - - 2,077 630 
บริษทั เหลก็ก่อสร้างสยาม จาํกดั -  - 6,477  5,052 

รวม 1,520  - 10,074  5,682 
    

ค่าใชจ่้ายอื'นๆ    
Tata Steel Limited 43 -  43  - 
บริษทั สยามลวดเหลก็อุตสาหกรรม จาํกดั - 50  -  - 
NatSteel Recycling Pte. Ltd. 22 - -  - 
NatSteel Holdings Pte. Ltd. -  60  - 20 
Mjunction Services Limited 58 - -  - 
บริษทั สยาม สตีล มิลล ์เซอร์วิสเซส จาํกดั 1,750 2,905 -  - 
Tata Sons Limited 71 - 71  - 
Tata South East Asia (Cambodia) Ltd. 1,664  - 1,664  - 

รวม 3,608 3,015 1,778  20 
   

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั   
ผลประโยชน์ระยะสั(นของพนกังาน 19,641 18,109 19,641  18,109 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 14,809 16,414 14,809  16,414 

รวม 34,450 34,523 34,450  34,523 

 



 

 

- 25 - 

 

 

14. การวดัมูลค่ายุตธิรรม 

รายการสินทรัพยท์างการเงินหรือหนี( สินทางการเงินบางรายการของกลุ่มบริษทัมีการวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยุติธรรม ณ วนัสิ(นรอบระยะเวลารายงาน โดยตารางต่อไปนี( แสดงถึงขอ้มูลเกี'ยวกบัการประเมินมูลค่า
ยติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินหรือหนี( สินทางการเงินดงักล่าว 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ   
สินทรัพย์ทางการเงิน/ มูลค่ายุติธรรม ณ วันที% มูลค่ายุติธรรม ณ วันที% ลาํดับชั$น เทคนิคการประเมินมลูค่า และข้อมลูที%ใช้ 

หนี$สินทางการเงิน 30 มถิุนายน 31 มีนาคม 30 มถุินายน 31 มีนาคม มูลค่า ในการวัดมูลค่ายุตธิรรม 
 2559 2559 2559 2559 ยุติธรรม  

สินทรัพยท์างการเงิน (พันบาท) (พันบาท)   
1. สญัญาซื(อขายเงินตรา

ต่างประเทศล่วงหนา้ 
1,164 2,023 - - ระดบั 2 ประมาณการกระแสเงินสดคิดลด  

โดยกระแสเงินสดในอนาคตประมาณจากอัตรา
แลกเปลี'ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (จากอตัรา
แลกเปลี'ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที'สามารถ
สงัเกตได ้ณ วนัสิ(นรอบระยะเวลารายงาน) และอตัรา
แลกเปลี'ยนล่วงหน้าตามสัญญา ซึ' งคิดลดด้วยอตัรา 
ที'สะทอ้นถึงความเสี'ยงดา้นสินเชื'อของคู่สญัญาต่าง  ๆ

2. เงินลงทุนเผื'อขาย 2,200 2,200 - - ระดบั 1 เป็นราคาเสนอซื(อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที' 
มีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพย์ หรือหนี( สินอย่าง
เดียวกนัและกิจการสามารถเขา้ถึงตลาดนั(น ณ วนัที' 
วดัมูลค่า 

     
หนี(สินทางการเงิน     
1. สญัญาซื(อขายเงินตรา

ต่างประเทศล่วงหนา้ 
10,924 24,586 - 2,837 ระดบั 2 ประมาณการกระแสเงินสดคิดลด  

โดยกระแสเงินสดในอนาคตประมาณจากอัตรา
แลกเปลี'ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (จากอตัรา
แลกเปลี'ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที'สามารถ
สงัเกตได ้ณ วนัสิ(นรอบระยะเวลารายงาน) และอตัรา
แลกเปลี'ยนล่วงหน้าตามสัญญา ซึ' งคิดลดด้วยอตัรา 
ที'สะทอ้นถึงความเสี'ยงดา้นสินเชื'อของคู่สญัญาต่าง  ๆ

สินทรัพยท์างการเงินและหนี( สินทางการเงินขา้งตน้ แสดงรวมเป็นส่วนหนึ' งของสินทรัพยห์มุนเวียนอื'น
และหนี( สินหมุนเวียนอื'น ในงบแสดงฐานะการเงิน 
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15. ภาระผูกพนั 

กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัดงันี(  
15.1 เลตเตอร์ออฟเครดิตที'เปิดแลว้แต่ยงัไม่เขา้เงื'อนไขการเป็นหนี( สิน ณ วนัที' 30 มิถุนายน 2559 และ

วนัที' 31 มีนาคม 2559 ดงันี(  
หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม 
 “ยังไม่ได้ตรวจสอบ” 
 ณ วันที%  ณ วันที% 
 30 มิถุนายน  31 มีนาคม 
 2559  2559 

สกุลเงิน    
ดอลลาร์สหรัฐ 1,022 19,907 
ยโูร  - 27 

15.2 หนงัสือคํ(าประกนัที'ออกโดยสถาบนัการเงินแก่กรมสรรพากร การไฟฟ้าฝ่ายผลิต การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
และการนิคมอุตสาหกรรม ณ วนัที' 30 มิถุนายน 2559 และวนัที' 31 มีนาคม 2559 จาํนวน 369 ลา้นบาท 
และ 386 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซึ' งเป็นไปตามการดาํเนินธุรกิจปกติ โดยมีเงินฝากสถาบนัการเงินเป็น
หลกัประกนัจาํนวน 32.11 ลา้นบาท ซึ'งแสดงรวมอยู่ในสินทรัพยห์มุนเวียนอื'นจาํนวน 8.09 ลา้นบาท 
และในสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื'นจาํนวน 24.02 ลา้นบาท 

15.3 ภาระผกูพนัตามสัญญาเกี'ยวกบัการซื(อและติดตั(งเครื'องจกัร ณ วนัที' 30 มิถุนายน 2559 และวนัที' 
31 มีนาคม 2559 ดงันี(  

หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม 

 “ยังไม่ได้ตรวจสอบ” 

 ณ วันที% 

30 มิถุนายน 
 

ณ วันที%  

31 มีนาคม 

 2559  2559 

สกุลเงิน    
บาท 5,144 670 
ยโูร 57 - 
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15.4 ณ วนัที' 30 มิถุนายน 2559 และวนัที' 31 มีนาคม 2559 กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าดาํเนินงาน 
สาํหรับที'ดิน อาคารสาํนกังาน รถยนต ์และอุปกรณ์สาํนกังาน (รวมค่าบริการ) ดงัต่อไปนี(  

หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 “ยังไม่ได้    “ยังไม่ได้   
 ตรวจสอบ”    ตรวจสอบ”   
 ณ วันที%  ณ วันที%  ณ วันที%  ณ วันที% 
 30 มิถุนายน  31 มีนาคม  30 มิถุนายน  31 มีนาคม 
 2559  2559  2559  2559 
ไม่เกินหนึ'งปี 37,942 28,330  22,484  13,149 
มากกวา่หนึ'งปีแต่ไม่เกินหา้ปี 53,081 33,960  39,293  14,252 

รวม 91,023  62,290  61,777  27,401 

16. หนี$สินที%อาจเกดิขึ$น 
ในปีสิ(นสุดวนัที' 31 มีนาคม 2557 บริษทั เหล็กก่อสร้างสยาม จาํกดั ซึ' งเป็นบริษทัย่อยไดรั้บแจ้งจาก
กรมสรรพากรเรื'องการประเมินเงินเพิ'มรวมเป็นเงิน 16.29 ลา้นบาท ซึ'งเกี'ยวเนื'องกบัการเสียภาษีเงินได ้
นิติบุคคลครึ' งปีของบริษทัย่อยดงักล่าวสาํหรับปีสิ(นสุดวนัที' 31 มีนาคม 2551 โดยบริษทัย่อยประมาณการ
กาํไรสุทธิสาํหรับปีดงักล่าวขาดไปเกินกว่าร้อยละ 25 ของกาํไรสุทธิที'ทาํไดจ้ริง โดยบริษทัย่อยเห็นว่ามี
เหตุอนัควรเกิดขึ(นในครึ' งปีหลงัที'ทาํใหป้ระมาณการกาํไรสุทธิดงักล่าวตํ'าไป บริษทัย่อยไดท้าํการยื'นอุทธรณ์
ไปยงักรมสรรพากรแลว้ ณ วนัที' 30 มิถุนายน 2559 เรื'องดงักล่าวยงัไม่มีขอ้ยุติ อย่างไรก็ตามบริษทัย่อยคาดว่า
จะไม่มีรายการเงินเพิ'มที'จะตอ้งจ่ายเพิ'มเติม และไม่ไดบ้นัทึกประมาณการหนี( สินดงักล่าวในงบการเงิน 

17. ข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน 
ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานไดร้ายงานใหส้อดคลอ้งกบัรายงานภายในของกลุ่มบริษทัซึ' งผูมี้อาํนาจตดัสินใจ
สูงสุดดา้นการดาํเนินงานไดรั้บและสอบทานอย่างสมํ'าเสมอเพื'อใชใ้นการจดัสรรทรัพยากรใหก้บัส่วนงาน
และเพื'อประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน  

การดําเนินงานของกลุ่มบริษัทเกี'ยวข้องกับส่วนงานธุรกิจเดียวคือการผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ ์            
เหล็กทรงยาวซึ' งตั( งอยู่ในประเทศไทย การขายของบริษทัย่อยส่วนใหญ่เป็นการขายภายในประเทศ             
ส่วนการขายส่งออกต่างประเทศนั(นเป็นสดัส่วนที'ไม่มีสาระสาํคญั ดงันั(น รายได ้กาํไรจากการดาํเนินงาน และ
สินทรัพยท์ั(งหมดที'แสดงในงบการเงินนี( จึงเกี'ยวขอ้งกบัส่วนงานทางธุรกิจและส่วนงานทางภูมิศาสตร์ตามที'
กล่าวขา้งตน้ 

18. การอนุมตัข้ิอมูลทางการเงินระหว่างกาล 
ขอ้มลูทางการเงินระหว่างกาลนี(ไดรั้บการอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทั เมื'อวนัที' 22 กรกฎาคม 2559 


