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บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดอืนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2560 

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 

1. ข้อมูลทัวไปและการดําเนินงานของบริษัท 

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

ขึนในประเทศไทย มีทีอยู่จดทะเบียนตงัอยู่ทีอาคารรสาทาวเวอร์ 2 ชนั 20 เลขที 555 ถนนพหลโยธิน 

แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ โดยมีวตัถุประสงคเ์พือลงทุนในบริษทัอืนและให้บริการด้านบริหาร 

และเป็นบริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยตงัแต่เดือนพฤศจิกายน 2545 โดยบริษทั

ผูถื้อหุน้ใหญ่ของบริษทั (ถือหุ้นร้อยละ 67.90) คือ T S Global Holdings Pte. Ltd. ซึงจดัตงัในประเทศ

สิงคโปร์โดยเป็นบริษทัในเครือของTata Steel Limited ซึงเป็นบริษทัจดทะเบียนทีจดัตงัขึนภายใต้

กฎหมายของประเทศอินเดีย และเป็นผูผ้ลิตเหล็กครบวงจรรายใหญ่ทีสุดรายหนึงของประเทศอินเดีย             

ซึงมีฐานลูกคา้กระจายอยูท่วัโลก 

บริษทัมีบริษทัย่อยสามแห่ง (“กลุ่มบริษทั”) ซึงเป็นนิติบุคคลทีจดัตงัขึนในประเทศไทยทีทาํการผลิต 

รับจา้งผลิต จาํหน่ายและซือมาขายไป สินคา้เหล็กเส้น เหลก็ลวด และเหลก็รูปพรรณขนาดเลก็ การขายสินคา้

ของบริษทัย่อยส่วนใหญ่เป็นการขายภายในประเทศ มีจาํนวนร้อยละ 90 และ 91 ของยอดขายทงัหมด

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2560 และ 2559 ตามลาํดบั 

รายละเอียดบริษทัยอ่ยของบริษทัมีดงัต่อไปนี 

 ลักษณะธุรกจิ อัตราการถือหุ้น 

  (ร้อยละ) 

  ณ วนัที ณ วนัที 

  30 มิถุนายน 31 มีนาคม 

  2560 2560 

บริษทั เหล็กสยาม (2001) จาํกดั ผลิตเหล็กลวดและเหล็กรูปพรรณขนาดเล็ก 99.99 99.99 
    
บริษทั เหล็กกอ่สร้างสยาม จาํกดั ผลิตเหล็กเส้น 99.99 99.99 
    
บริษทั เอน็.ที.เอส. สตลีกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ผลิต รับจา้งผลิต จาํหน่ายและซือมาขายไป 99.76 99.76 

 สินคา้เหล็กเสน้ เหล็กลวดและ   

 เหล็กรูปพรรณขนาดเล็ก   

บริษทัมีรายการและความสมัพนัธ์อยา่งมีสาระสําคญักบับริษทัผูถ้อืหุน้ใหญ่และกิจการทีเกียวขอ้งกนั ดงันนั

ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนีอาจจะไม่แสดงถึงเงือนไขทีอาจมีอยูห่รือผลการดาํเนินงานซึงอาจจะเกิดขึน 

ในกรณีทีบริษทัไดด้าํเนินงานโดยปราศจากความสัมพนัธ์ดงักล่าว 



 

- 10 - 
     

ณ วนัที 30 มิถุนายน 2559 และวนัที 31 มีนาคม 2559 บริษทั เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จาํกัด (มหาชน)  

(“บริษทั เอ็น.ที.เอส.”) มีหนีสินหมุนเวยีนรวมสูงกว่าสินทรัพยห์มุนเวียนรวมเป็นจาํนวน 2,086 ลา้นบาท  

และ 2,573 ลา้นบาท ตามลาํดบั อย่างไรก็ตาม จาํนวนหนีสินหมุนเวยีนไดร้วมเงินกูย้ืมระยะสันจากบริษทัใหญ่ 

เป็นจาํนวน 2,698 ลา้นบาท และ 2,720 ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยบริษทัใหญ่รับว่าจะยงัคงสนบัสนุนด้าน

การเงินใหก้บับริษทั เอ็น.ที.เอส. อยา่งต่อเนือง เพือใหบ้ริษทั เอ็น.ที.เอส. สามารถดาํเนินงานได้อย่างต่อเนือง

ต่อไปอย่างน้อยในอีก 12 เดือนนบัจากวนัทีในงบแสดงฐานะการเงิน และผู้บริหารของกลุ่มบริษทัไดจ้ดัทาํ

แผนธุรกิจรวมถึงแผนปรับปรุงการดาํเนินงานและผลประกอบการทางการเงินของบริษทั เอ็น.ที.เอส. แล้ว 

นอกจากนีบริษทัจดัการสภาพคล่องในลกัษณะของกลุ่มบริษทั 

2. เกณฑ์การจัดทําและนําเสนอข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 

2.1 งบการเงินระหวา่งกาลรวมและงบการเงินระหวา่งกาลเฉพาะกิจการนีไดจ้ดัทาํขึนในสกุลเงินบาท 

และตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัที 34 (ปรับปรุง 2559) เรือง “การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล” 

และวธีิปฏิบติัทางการบญัชีทีรับรองทวัไปในประเทศไทย โดยหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล

เป็นแบบย่อ และมีการเปิดเผยขอ้มูลเพิมเติมตามขอ้กาํหนดของสํานกังานคณะกรรมการกาํกับ

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

2.2 งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที 31 มีนาคม 2560 ซึงนาํมา

แสดงเปรียบเทียบไดม้าจากงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทัสําหรับปีสินสุด

วนัเดียวกนัซึงไดต้รวจสอบแลว้  

2.3 ผลการดาํเนินงานซึงยงัไม่ไดต้รวจสอบทีปรากฏในงวดสามเดือนสิ นสุดวนัที 30 มิถุนายน 2560 

มิใช่เครืองบ่งชีและมิใช่การคาดการณ์ถึงผลการดาํเนินงานเตม็ปี 

2.4 ขอ้มูลบางประการซึงควรจะแสดงอยู่ในงบการเงินประจาํปีทีไดจ้ดัทาํขึนตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินมิไดน้าํมาแสดงไว ้ณ ทีนี เนืองจากมิไดมี้การกําหนดให้มีการเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าว               

ในงบการเงินระหว่างกาล ดงันนั งบการเงินระหว่างกาลสําหรับงวดสามเดือนสิ นสุดวนัที                   

30 มิถุนายน 2560 จึงควรอ่านประกอบกบังบการเงินสําหรับปีสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2560                   

ซึงไดม้ีการตรวจสอบแลว้ 

2.5 รายการบญัชีระหวา่งบริษทัและบริษทัย่อยทีมีสาระสําคัญได้ถูกตัดบญัชีออกจากงบการเงิน          

ระหว่างกาลรวมนีแลว้ งบการเงินระหว่างกาลรวมสําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 

2560 ไดจ้ดัทาํขึนโดยรวมงบการเงินระหว่างกาลของบริษทัย่อยสําหรับงวดสามเดือนสิ นสุด

วนัที 30 มิถุนายน 2560 ซึงไดส้อบทานแลว้ 
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2.6 มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีมีผลต่อการรายงานและการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินสําหรับ

งวดบญัชีปัจจุบนั 

 ในระหว่างงวด บริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงและฉบบัใหม่รวมถึง

แนวปฏิบติัทางบญัชีทีออกโดยสภาวิชาชีพบญัชี ซึงมีผลบงัคบัใช้สําหรับรอบระยะเวลาบญัชี                        

ทีเริมในหรือหลงัวนัที 1 มกราคม 2560 มาถือปฏิบตัิ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าว

ไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึนเพือให้มีเนือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยคาํและคาํศัพท์ การตีความและการให้แนว

ปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติันี

ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินระหวา่งกาลของบริษทั 

2.7 งบการเงินระหวา่งกาลรวมสําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2560 และงบการเงินรวม

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2560 ไม่ไดบ้นัทึกเงินลงทุนใน บริษทั สยาม สตีล มิลล์ เซอร์วิสเซส 

จาํกดั ตามวิธีส่วนไดเ้สีย เนืองจากบริษทัไม่มีอิทธิพลอย่างมีสาระสําคญัในการกําหนดนโยบาย

ทางการเงินและการดาํเนินงานและไม่มีกรรมการทีมีอาํนาจ ลงนามผูกพนัในบริษทั สยาม สตีล 

มิลล ์เซอร์วสิเซส จาํกดั ซึงถือหุ้นโดยบริษทัเหล็กก่อสร้างสยาม จาํกดั ในอตัราร้อยละ 24 ของทุน                     

ของบริษทัดงักล่าวได ้บริษทัและบริษทัย่อยไดบ้นัทึกเงินลงทุนดงักล่าวเป็นเงินลงทุนระยะยาวอืน

เป็นจาํนวนเงิน 1,241 บาท ในราคาทุน 

3. นโยบายการบัญชีทีสําคัญ 

งบการเงินระหวา่งกาลจดัทาํขึนโดยใชห้ลกัเกณฑ ์นโยบายการบญัชีและวธีิการคาํนวณเช่นเดียวกบัทีใช้

ในงบการเงินสําหรับปีสิ นสุดวนัที 31 มีนาคม 2560 
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4. การเปิดเผยข้อมูลเพิมเติมเกียวกับกระแสเงินสด 

4.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 “ยงัไม่ได้    “ยังไม่ได้   

 ตรวจสอบ”    ตรวจสอบ”   

 ณ วันท ี  ณ วันท ี  ณ วันท ี  ณ วันท ี

 30 มิถนุายน  31 มีนาคม  30 มิถนุายน  31 มีนาคม 

 2560  2560  2560  2560 

เงินสด 1  4  - - 

เงินฝากกระแสรายวนั 22,141  42,108  665  1,404 

เงินฝากออมทรัพย ์ 811,518  888,181  716,221  784,936 

เงินฝากประจาํธนาคารทีถึงกาํหนด        

จ่ายคืนไม่เกิน 3 เดือน 42  42  42  42 

รวม 833,702  930,335  716,928  786,382 

ณ วนัที 30 มิถุนายน 2560 และวนัที 31 มีนาคม 2560 เงินฝากออมทรัพยใ์นงบการเงินรวมมีอตัราดอกเบีย

ร้อยละ 0.05 - 0.80 ต่อปี และเงินฝากออมทรัพยใ์นงบการเงินเฉพาะกิจการมีอตัราดอกเบียร้อยละ 

0.10 - 0.80 ต่อปี  

ณ วนัที 30 มิถุนายน 2560 และวนัที 31 มีนาคม 2560 เงินฝากประจาํธนาคารทีถึงกาํหนดจ่ายคืน

ไม่เกิน 3 เดือน ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการมีอตัราดอกเบียร้อยละ 1.00 ต่อปี  

4.2 รายการปรับปรุงอืนทีไม่ใช่เงินสดสําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 “ยังไม่ได้ตรวจสอบ”  “ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 

 2560  2559  2560  2559 

กาํไรจากการจาํหน่ายอาคารและอุปกรณ์ (149) - (127) - 

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายอาคารและอปุกรณ์ 538 - - - 

รวม 389 - (127) - 
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4.3 เงินสดรับ (จ่าย) อืนจากกิจกรรมดาํเนินงานสําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน ประกอบดว้ย 

หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 “ยังไม่ได้ตรวจสอบ”  “ยังไม่ได้ตรวจสอบ” 

 2560  2559  2560  2559 

สินทรัพยห์มนุเวยีนอืน และสินทรัพย ์      

ไม่หมุนเวียนอืน (เพมิขึน) ลดลง (1,792) (42,419) (928) 3,323 

หนีสินหมุนเวียนอนื และหนีสินไม่หมุนเวียนอืน     

ลดลง (19,226) (5,540) (1,413) (135) 

รวม (21,018) (47,959) (2,341) 3,188 

4.4 การปรับปรุงดว้ยเงินสดทีเกิดจากการกูย้ืมสาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน ประกอบดว้ย 

หน่วย : พันบาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 “ยังไม่ได้ตรวจสอบ”  “ยังไม่ได้ตรวจสอบ” 

 2560  2559  2560  2559 

จ่ายดอกเบีย (26,327) (26,711) (20,088)  (15,176) 

4.5 รายการทีไม่เกียวกบัเงินสดในขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลรวมและเฉพาะกิจการมีดงัต่อไปนี  

- การบนัทึกเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือขายในงบการเงินรวมสําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 

30 มิถุนายน 2560 ดว้ยมูลค่ายติุธรรม กลุ่มบริษทัมีการบนัทึกกําไรทียงัไม่เกิดขึนจาก เงินลงทุน

ดงักล่าวจาํนวน 1.90 ลา้นบาท (2559 : ไม่มี) 

- เมือวนัที 25 เมษายน 2560 คณะกรรมการบริษทั T S Global Holdings Pte. Ltd. (“TSGH”) อนุมตัิ

ให้หกักลบลบหนีระหวา่งลูกหนีอืนจาก TSGH จาํนวน 71.22 ลา้นบาท ซึงแสดงเป็นสินทรัพย ์

ไม่หมุนเวียนอืนในงวดก่อนและส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการทีเกียวข้องกันทีถึง

กาํหนดชาํระภายในหนึงปีจาํนวน 270.60 ลา้นบาท (ดูหมายเหตุขอ้ 14) 
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- รายการทีไม่เกียวข้องกับเงินสดทีเกิดจากการซือและการเพิมขึนของอาคารและอุปกรณ์ 

และสินทรัพย์ไม่มีตวัตนสําหรับงวดสามเดือนสิ นสุดวนัที 30 มิถุนายน มีดงันี 

หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 “ยังไม่ได้ตรวจสอบ”  “ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 

 2560  2559  2560  2559 

เจา้หนีคา่ซืออาคารและอปุกรณ์    

และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนยกมา 37,314  13,214 11,362 2,643 

บวก  ซือระหวา่งงวด 36,459  14,730 1,337 1,109 

หัก เงินสดจ่ายระหวา่งงวด (70,806)  (26,233) (12,675)  (3,690) 

เจา้หนีคา่ซืออาคารและอปุกรณ์        

และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนยกไป 2,967  1,711 24 62 

5. เงินลงทุนชัวคราว 

ณ วนัที 30 มิถุนายน 2560 และวนัที 31 มีนาคม 2560 เงินลงทุนชวัคราวเป็นเงินฝากประจาํสถาบนัการเงิน           

มีอตัราดอกเบียร้อยละ 0.50 ต่อปี ทีครบกาํหนดวนัที 21 พฤศจิกายน 2560  

6. ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน  

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 “ยงัไม่ได้    “ยงัไม่ได้   

 ตรวจสอบ”    ตรวจสอบ”   

 ณ วันที  ณ วันท ี  ณ วันท ี  ณ วันท ี

 30 มิถุนายน   31 มีนาคม  30 มิถุนายน  31 มีนาคม 

 2560  2560  2560  2560 

ลูกหนีการคา้กิจการทีเกียวขอ้งกนั (ดูหมายเหตุขอ้ 14) 227,951  236,845  -  - 

ลูกหนีการคา้บริษทัอืน (ดูหมายเหตุขอ้ 7) 575,752  713,897  -  - 

ลูกหนีอืนกิจการทีเกียวขอ้งกนั (ดูหมายเหตุขอ้ 14) 673  754  72,744  116,922 

ลูกหนีอืนบริษทัอืน 336  492  6  2 

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 27,329  11,942  6,257  9,874 

รวม 832,041  963,930  79,007  126,798 
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7. 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 

 2560  2560  2560  2560 

ยงัไมถึ่งกาํหนดชาํระ 558,483  691,225  -  - 

เกินวนัครบกาํหนดชาํระไม่เกิน 3 เดือน 16,424  21,851  -  - 

มากกวา่ 3 เดือนถึง 6 เดือน 51  -  -  - 

มากกวา่ 6 เดือนถึง 12 เดือน -  -  -  - 

มากกวา่ 12 เดือน ขึนไป 18,429  18,456  -  - 

รวม 593,387  731,532  -  - 

หัก  คา่เผือหนีสงสยัจะสูญ (17,635)  (17,635)  -  - 

รวม 575,752  713,897  -  - 

ในปี 2551 กลุ่มบริษทัไดท้าํสัญญา “Receivable Purchase Agreement” กบัสถาบนัการเงินแห่งหนึง 

ซึงรายการดงักล่าวไดโ้อนความเสียงและผลตอบแทนเฉพาะจาํนวนทีผูซื้อยอมรับไปยงัผูซื้อแลว้ 

สําหรับงวดสามเดือนสิ นสุดวนัที 30 มิถุนายน 2560 และ 2559 กลุ่มบริษทัไดข้ายลูกหนีให้กับสถาบนัการเงิน

ดงักล่าวขา้งตน้เป็นจาํนวน 2,005 ลา้นบาท และ 1,818 ลา้นบาท ตามลาํดบั  
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8. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 อัตราการถือหุ้น (ร้อยละ)  ทุนชําระแล้ว  เงินลงทนุวธีิราคาทุน 

 ณ วนัที ณ วนัที  ณ วนัที 

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

 2560 2560 2560  2560 2560  2560 

เงินลงทนุในหุ้นทุน          

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

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

บริษทั เอ็น.ที.เอส. สตลีกรุ๊ป จาํกดั  

  (มหาชน) 

 

99.76    

 

99.76    

 

4,627,965 

  

4,627,965 

  

9,181,787 

  

9,181,787 

       15,393,047  15,393,047 

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

รวม       12,013,047  12,013,047 

ไม่มีการประกาศจ่ายเงินปันผลสําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2560 และ 2559  

9. สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนทีถือไว้เพือขาย 

ในเดือนสิงหาคม 2554 ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัไดต้ดัสินใจหยุดการผลิตโครงการเตาถลุง Mini Blast 

Furnace (“MBF”) ของบริษทั เอ็น.ที.เอส. ซึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทั เนืองจากวตัถุดิบทีใชใ้นการผลิต

ในเตาถลุง MBF มีราคาสูงกว่าเมือเปรียบเทียบกบัราคาเศษเหลก็อีกทงัราคายงัมีความผนัผวนสูง ทาํให้เกิด 

ผลเสียต่อการบริหารตน้ทุนของการผลิตเหลก็แท่งผ่านเตาถลุง MBF  

ในปี 2560 ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัมีแผนการขายเครืองจกัร อุปกรณ์เตาถลุง MBF พร้อมอะไหล่และ 

วสัดุสินเปลืองทีเกียวขอ้งโดยกลุ่มบริษทัดาํเนินการตามแผนเพือหาผูซื้อ ซึงคาดว่าการขายจะเสร็จสมบูรณ์

ภายใน 1 ปี ดงันนั กลุ่มบริษทัจึงจดัประเภทเครืองจกัร อุปกรณ์โครงการเตาถลุง MBF พร้อมอะไหล่และ

วสัดุสิ นเปลอืงเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนทีถือไวเ้พือขาย ณ วนัที 30 มิถุนายน 2560 และ ณ วนัที 31 มีนาคม 

2560 ตามมูลค่าทีคาดว่าจะไดรั้บคืนสุทธิจาํนวน 521 ลา้นบาท 
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10. ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

สําหรับงวดสามเดือนสิ นสุดวนัที 30 มิถุนายน 2560 กลุ่มบริษทัซืออุปกรณ์ราคาทุนรวม 36 ล้านบาท โดย 

ไม่มีรายการทีมีสาระสําคญัอืนสําหรับการจาํหน่ายทีดิน อาคารและอุปกรณ์ระหวา่งงวดบญัชี 

เมือวนัที 14 มิถุนายน 2560 ไดเ้กิดเหตุเพลิงไหมบ้ริเวณสถานีจ่ายไฟฟ้าย่อยของบริษทั เหล็กสยาม (2001) 

จาํกัด จากเหตุการณ์ดงักล่าวทาํให้อาคาร เครืองจกัรและอุปกรณ์ซึงตดัค่าเสือมราคาทังจาํนวนแล้ว

ไดรั้บความเสียหายบางส่วน โดยบริษทัอยู่ระหว่างดาํเนินการเรียกร้องเงินชดเชยความเสียหายจากบริษทั

ประกนั 

11. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

ณ วนัที 30 มิถุนายน 2560 และวนัที 31 มีนาคม 2560 กลุ่มบริษทัมีขาดทุนทางภาษีทียงัไม่ไดใ้ช้จาํนวน 

5,466 ลา้นบาท และ 5,655 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซึงไม่ได้รับรู้เป็นสินทรัพย์ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

ขาดทุนทางภาษีดงักล่าวจะทยอยหมดอายตุงัแต่เดือนมีนาคม 2561 จนถึงเดือนพฤศจิกายน 2565  

12. เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน  

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 “ยงัไม่ได้    “ยังไม่ได้   

 ตรวจสอบ”    ตรวจสอบ”   

 ณ วันท ี  ณ วันท ี  ณ วันท ี  ณ วันท ี

 30 มิถุนายน  31 มีนาคม  30 มิถุนายน  31 มีนาคม 

 2560  2560  2560  2560 

เจา้หนีการคา้กิจการทีเกียวขอ้งกนั (ดูหมายเหตุขอ้ 14) 48,582 19,691 -  - 

เจา้หนีการคา้บริษทัอืน 549,597 669,709  -  - 

เจา้หนีอืนกิจการทีเกียวขอ้งกนั (ดูหมายเหตุขอ้ 14) 24,298 28,959 26,001  31,202 

เจา้หนีอืนบริษทัอืน 10,120 41,188 7,177  15,236 

เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 36,983 50,452 -  - 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 306,247 558,377 25,348  91,845 

รวม 975,827 1,368,376 58,526  138,283 
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13. ทุนสํารองตามกฎหมาย 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัและบริษทัย่อยทีเป็นบริษทั

มหาชนจาํกดัจะตอ้งจดัสรรทุนสํารอง (“ทุนสํารองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิ

ประจาํปีหลงัจากหกัขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนสํารองดงักล่าวมีจาํนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 

ของทุนจดทะเบียน ทุนสํารองนีจะนาํมาจดัสรรปันผลไม่ได ้

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ทุกคราวทีจ่ายเงินปันผลบริษทัย่อยทีเป็นบริษทัจาํกดัจะต้อง

จดัสรรเงินไวเ้ป็นทุนสํารองอย่างนอ้ยหนึงในยีสิบส่วนของจาํนวนผลกาํไรซึงบริษทัย่อยไดรั้บจากกิจการ

ของบริษทั จนกวา่ทุนสํารองนนัจะมีจาํนวนถึงหนึงในสิบของจาํนวนทุนของบริษทัย่อย ทุนสํารองนี               

จะนาํมาจดัสรรปันผลไม่ได ้

14. รายการกับกิจการทีเกียวข้องกันและยอดคงเหลือ 

กิจการทีเกียวขอ้งกนั ไดแ้ก่ บุคคลหรือกิจการต่างๆ  ทีมีความเกียวขอ้งกบักลุ่มบริษทั โดยการมีผูถื้อหุ้นร่วมกนั

หรือมีกรรมการร่วมกนั รายการกบักิจการทีเกียวขอ้งกนัไดก้าํหนดขึน โดยใช้ราคาตลาดหรือราคาทีตกลงกนั

ตามสัญญาหากไม่มีราคาตลาดรองรับ 

นโยบายการกาํหนดราคาสําหรับแตล่ะรายการอธิบายไดด้งัต่อไปนี 

 นโยบายการกําหนดราคา 

ขาย ราคาตลาด 

ซือ ราคาตลาด 

รายไดค้่าบริการจดัการ อตัราตามสัญญา 

ค่าบริการจ่าย อตัราตามสัญญา 

ดอกเบียรับ อตัราตามสัญญา 

ดอกเบียจ่าย อตัราตามสัญญา 
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รายชือกิจการทีเกียวขอ้งกนัทีสําคญั ณ วนัที 30 มิถุนายน 2560 ประกอบดว้ย 

ประเภท บริษทั ประเภทธุรกจิ ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

บริษทัใหญ่ในลาํดบัสูงสุด Tata Steel Limited ผลิตเหล็ก บริษทัใหญ่ในลาํดบัสูงสุด 

ผูถื้อหุ้นใหญ่ T S Global Holdings Pte. Ltd. การลงทนุ ผูถื้อหุ้นใหญ่ 

บริษทัย่อย บริษทั เหลก็สยาม (2001) จาํกดั ผลิตเหล็กลวด  ผูถื้อหุ้นและกรรมการร่วมกนั 

  และเหล็กรูปพรรณขนาดเล็ก  

 บริษทั เหลก็กอ่สร้างสยาม จาํกดั ผลิตเหล็กเสน้ ผูถื้อหุ้นและกรรมการร่วมกนั 

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

  ซือมาขายไปสินคา้เหล็กเส้น   

  เหล็กลวดและเหล็กรูปพรรณ 

ขนาดเล็ก 

 

    
กจิการอืน บริษทั สยามลวดเหลก็อุตสาหกรรม จาํกดั ผลิตลวดเหล็ก ผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนั 

 NatSteel Trade International Pte. Ltd. ซือมาขายไป ผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนั 

 NatSteel Recycling Pte. Ltd. ซือมาขายไป ผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนั 

 Tata International Metals Trading Asia Ltd. ซือมาขายไป ผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนั 

 Tata Steel Asia (Hong Kong) Ltd. ซือมาขายไป ผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนั 

 Tata Refractories Ltd. ผลิตวสัดุทนไฟ ผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนั 

 NatSteel Holdings Pte. Ltd. ผลิตเหล็ก ผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนั 

 Tata Steel UK Ltd. ผลิตเหล็ก ผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนั 

 Tata International Singapore Pte. Ltd. ซือมาขายไป ผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนั 

 Tata Steel IJmuiden BV ผลิตเหล็ก 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 

  ดา้นทีปรึกษา  

 Tata Steel Resources Australia Pte. Ltd. บริการจดัซือจดัจา้ง ผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนั 

 Tata NYK Shipping Pte. Ltd. ขนส่ง ผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนั 

 Mjunction Services Limited ซือมาขายไปและบริการจดัซือจัดจา้ง ผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนั 

 บริษทั สยาม สตีล มิลล์ เซอร์วิสเซส จาํกดั รีไซเคิลเศษเหล็ก ถือหุน้โดยออ้มผ่านบริษัทย่อย 

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

 Tata Steel International (UK) Ltd. ขนส่ง ผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนั 

 Tata Steel Nederland Services B.V. ผลิตเหล็ก ผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนั 

 Tata South East Asia Limited ผลิตเหล็ก ผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนั 

 บริษทั ที เอส เอ็น ไวร์ จาํกดั ผลิตลวดเหล็กเคลือบสังกะสี ผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนั 

 Tata International Limited ซือมาขายไป ผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนั 

 Tata Steel Processing and Distribution Limited แปรรูปและจดัจาํหน่ายเหล็ก ผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนั 

 Tata Projects Limited 

Tata South East Asia (Cambodia) Ltd. 

งานโครงการโครงสร้างพืนฐาน 

ซือมาขายไป 

ผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนั 

ผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนั 

 Natsteel (Xiamen) Ltd. ผลิตเหลก็ ผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนั 
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ยอดคงเหลอืกบักิจการทีเกียวขอ้งกนั มดีงันี 

หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 “ยงัไม่ได้    “ยังไม่ได้   

 ตรวจสอบ”    ตรวจสอบ”   

 ณ วันท ี  ณ วันท ี  ณ วันท ี  ณ วันท ี

 30 มิถุนายน   31 มีนาคม  30 มิถุนายน   31 มีนาคม 

 2560  2560  2560  2560 

ลูกหนีการค้ากิจการทีเกยีวข้องกัน   

Tata Steel Limited 204,585  196,224  -  - 

บริษทั สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม จาํกดั 19,633  33,585  -  - 

บริษทั ที เอส เอ็น ไวร์ จาํกดั 3,733  7,036  - - 

รวม 227,951 236,845 - - 

ลูกหนีการคา้จากกิจการทีเกียวขอ้งกนัแยกตามอายุหนีทีคา้งชาํระได้ดงันี 

หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 “ยงัไม่ได้    “ยังไม่ได้   

 ตรวจสอบ”    ตรวจสอบ”   

 ณ วันท ี  ณ วันท ี  ณ วันท ี  ณ วันท ี

 30 มิถุนายน   31 มีนาคม  30 มิถุนายน   31 มีนาคม 

 2560  2560  2560  2560 

ภายในวนัทีครบกาํหนดชาํระ 215,714 219,207  -  - 

เกินวนัครบกาํหนดชาํระไม่เกิน 3 เดือน 12,237  17,638  -  - 

รวม 227,951 236,845  -  - 
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หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 “ยงัไม่ได้    “ยังไม่ได้   

 ตรวจสอบ”    ตรวจสอบ”   

 ณ วันที  ณ วันท ี  ณ วันท ี  ณ วันท ี

 30 มิถุนายน   31 มีนาคม  30 มิถุนายน   31 มีนาคม 

 2560  2560  2560  2560 

ลูกหนีอืนกิจการทีเกียวข้องกัน   

Tata Steel Limited 16  16  16  16 

บริษทั เหล็กสยาม (2001) จาํกดั -  -  12,732 21,327 

บริษทั เหล็กก่อสร้างสยาม จาํกดั -  -  24,837 43,493 

บริษทั เอน็.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) -  -  35,159 51,949 

Tata Sons Limited -  137  -  137 

บริษทั สยาม สตีล มิลล ์เซอร์วิสเซส จาํกดั 657  601  -  - 

รวม 673 754 72,744 116,922 
     

เงินให้กู้ยมืระยะสันแก่กิจการทีเกียวข้องกัน(1)      

บริษัท เอน็.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) -  -  2,697,660 2,719,634 

(1) เงินให้กูย้มืระยะสันแกก่จิการทีเกยีวขอ้งกนัเป็นเงินให้กูยื้มประเภท ไม่มีหลกัทรัพยค์าํประกนั ซึงไม่ระบุวนัครบกาํหนด 

โดยมอีตัราดอกเบีย ร้อยละ 3 ตอ่ปี 

รายการเคลือนไหวระหวา่งงวดสําหรับเงินใหกู้้ยมืระยะสันแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนัมีดงันี 

หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงิน 

   เฉพาะกิจการ 

ณ วันที 31 มีนาคม 2559 -  1,965,744 

เพิ มขึน -  753,890 

ณ วันที 31 มีนาคม 2560 -  2,719,634 

ลดลง -  (21,974) 

ณ วันที 30 มิถุนายน 2560 -  2,697,660 
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หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 “ยงัไม่ได้    “ยงัไม่ได้   

 ตรวจสอบ”    ตรวจสอบ”   

 ณ วันท ี  ณ วันท ี  ณ วันท ี  ณ วันท ี

 30 มิถนุายน  31 มีนาคม  30 มิถนุายน  31 มีนาคม 

 2560  2560  2560  2560 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน        

T S Global Holdings Pte. Ltd. (2) -  71,220  -  71,220 

(2)  บริษทัไดจ้า่ยเงินล่วงหนา้สาํหรับการใช้เครืองหมายการคา้ให้ Tata Sons Limited จาํนวนรวมประมาณ 71.22 ล้านบาท 

ในปี 2551 โดยในระหว่างปี 2557 ได้มีการเปลียนตวัลูกหนีจาก Tata Sons Limited เป็น T S Global Holdings Pte. Ltd. 

(“TSGH”) เมือวนัที 25 เมษายน 2560 คณะกรรมการบริษทัของ TSGH อนุมติัให้หักกลบหนีระหวา่งลูกหนีอืนจาก 

TSGH จาํนวน 71.22 ลา้นบาท กบัส่วนของเงินกูย้ ืมระยะยาวทีถึงกาํหนดชําระภายในหนึงปี จาํนวน 270.60 ล้านบาท          

(ดูหมายเหตุขอ้ 4.5) 

หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 “ยงัไม่ได้    “ยงัไม่ได้   

 ตรวจสอบ”    ตรวจสอบ”   

 ณ วันท ี  ณ วันท ี  ณ วันท ี  ณ วันท ี

 30 มิถนุายน  31 มีนาคม  30 มิถนุายน  31 มีนาคม 

 2560  2560  2560  2560 

เจ้าหนีการค้ากิจการทีเกียวข้องกนั     

Tata Steel Limited 2,493  2,493  -  - 

NatSteel Recycling Pte. Ltd. 30,265 -  -  - 

บริษทั สยาม สตีล มิลล ์เซอร์วิสเซส จาํกดั 15,824 17,198  -  - 

รวม 48,582  19,691  -  - 
        

เจ้าหนีอนืกิจการทีเกียวข้องกนั   

Tata Steel Limited -  3,978 - 3,978 

บริษทั เหล็กสยาม (2001) จาํกดั -  - 449  627 

บริษทั เหล็กก่อสร้างสยาม จาํกดั -  - 1,632  2,552 

บริษทั เอน็.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) -  - 38  14 

Tata Sons Limited 23,194  23,361 23,194  23,361 

บริษทั สยาม สตีล มิลล ์เซอร์วิสเซส จาํกดั 394  950  - - 

บริษทั ที เอส เอ็น ไวร์ จาํกดั 22  -  - - 

Tata South East Asia (Cambodia) Ltd. 688  670  688 670 

รวม 24,298  28,959  26,001  31,202 
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หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 “ยังไม่ได้    “ยังไม่ได้   

 ตรวจสอบ”    ตรวจสอบ”   

 ณ วันท ี  ณ วันท ี  ณ วันท ี  ณ วันท ี

 30 มิถนุายน  31 มีนาคม  30 มิถนุายน  31 มีนาคม 

 2560  2560  2560  2560 

เงินกู้ยืมระยะสันจากกิจการทีเกียวข้องกัน    

บริษทั เหล็กสยาม (2001) จาํกดั(3) - -  331,336  398,963 

บริษทั เหล็กก่อสร้างสยาม จาํกดั(3) - -  1,389,529  1,589,835 

รวม -  -  1,720,865  1,988,798 

(3)  เงินกูยื้มระยะสันจากกจิการทีเกยีวขอ้งกนัเป็นเงินกูย้ืมทีไม่มีหลักทรัพยค์าํประกนัซึงไม่ระบุวนัครบกาํหนดโดยมี

อตัราดอกเบีย ร้อยละ 1.5 ตอ่ปี 

หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 “ยังไม่ได้    “ยังไม่ได้   

 ตรวจสอบ”    ตรวจสอบ”   

 ณ วันท ี  ณ วันท ี  ณ วันท ี  ณ วันท ี

 30 มิถนุายน  31 มีนาคม  30 มิถนุายน  31 มีนาคม 

 2560  2560  2560  2560 

ส่วนของเงินกู้ยมืระยะยาวจากกิจการ 

  ทเีกยีวข้องกันทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี 

     

T S Global Holdings Pte. Ltd. (2) 199,376 270,596  199,376  270,596 

(2) บริษทัได้จา่ยเงินล่วงหน้าสาํหรับการใช้เครืองหมายการคา้ให้ Tata Sons Limited จาํนวนรวมประมาณ 71.22 ล้านบาท 

ในปี 2551 โดยในระหว่างปี 2557 ได้มีการเปลียนตวัลูกหนีจาก Tata Sons Limited เป็น T S Global Holdings Pte. Ltd. 

(“TSGH”) เมือวนัที 25 เมษายน 2560 คณะกรรมการบริษทัของ TSGH อนุมติัให้หักกลบหนีระหวา่งลูกหนีอืนจาก 

TSGH จาํนวน 71.22 ล้านบาท กบัส่วนของเงินกูย้ ืมระยะยาวทีถึงกาํหนดชําระภายในหนึงปี จาํนวน 270.60 ล้านบาท          

(ดูหมายเหตุขอ้ 4.5) 

เมือวนัที 18 เมษายน 2559 กิจการทีเกียวข้องกันตกลงใหบ้ริษทัเลือนระยะเวลาการชาํระหนีจากเดิม 

ทีถึงกาํหนดชําระในวนัที 31 สิงหาคม 2559 เป็นวนัที 31 ธันวาคม 2560 เงินกู้ยืมระยะยาวจาก

กิจการทีเกียวขอ้งกนัดงักล่าวเป็นเงินกู้ยืมทีไม่มีดอกเบีย   
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รายการสําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน กบักิจการทีเกียวข้องกนัทีมีสาระสําคญัสรุปได ้

ดงันี 

หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 “ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 

 สําหรับงวดสามเดอืนสินสุดวันท ี30 มิถุนายน 

 2560  2559 2560  2559 

รายได้     

ขาย     

Tata Steel Limited 208,463  166,825 -  - 

บริษทั สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม จาํกดั 132,693  90,531 -  - 

บริษทั ที เอส เอ็น ไวร์ จาํกดั 42,497  12,866 -  - 

รวม 383,653  270,222 -  - 

     

ดอกเบียรับ 

บริษทั เอน็.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) -  - 21,065 13,971 

 

รายไดค้่าบริการจดัการ(4)     

บริษทั เหล็กสยาม (2001) จาํกดั -  - 23,160 21,480 

บริษทั เหล็กก่อสร้างสยาม จาํกดั -  - 43,830 41,490 

บริษทั เอน็.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) -  - 51,450 42,990 

รวม -  - 118,440 105,960 

 

รายไดอื้นๆ 

บริษทั สยาม สตีล มิลล ์เซอร์วิสเซส จาํกดั 672 2,387 -  - 

(4)  บริษทัทาํสัญญาบริการกบับริษทัยอ่ย โดยเรียกเกบ็ตามอัตราทีกาํหนดในสัญญาซึงคาํนวณโดยวิธีราคาทุนบวก

กาํไร 
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หน่วย : พนับาท 

     งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 “ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 

 สําหรับงวดสามเดอืนสินสุดวันท ี30 มิถุนายน 

 2560  2559 2560  2559 

ค่าใช้จ่าย 

ซือ   

NatSteel Recycling Pte. Ltd. 117,577  32,324 -  - 

Tata International Metals Trading Asia Ltd. -  418,296 -  - 

Tata International Singapore Pte. Ltd. 7,846  - -  - 

บริษทั สยาม สตีล มิลล ์เซอร์วิสเซส จาํกดั 51,453  41,939  -  - 

รวม 176,876 492,559 -  - 
       

ซือสินทรัพย ์    

บริษทั สยาม สตีล มิลล ์เซอร์วิสเซส จาํกดั 450 - -  - 

    ดอกเบียจ่าย    

T S Global Holdings Pte. Ltd. - 1,520 - 1,520 

บริษทั เหล็กสยาม (2001) จาํกดั - - 1,412 2,077 

บริษทั เหล็กก่อสร้างสยาม จาํกดั -  - 5,087  6,477 

รวม -  1,520 6,499  10,074 
    

ค่าใชจ่้ายอืนๆ    

Tata Steel Limited - 43  -  43 

NatSteel Recycling Pte. Ltd. - 22 -  - 

Tata Sons Limited 20 71 20  71 

Mjunction Services Limited - 58 -  - 

บริษทั สยาม สตีล มิลล ์เซอร์วิสเซส จาํกดั 992 1,750 -  - 

Tata South East Asia (Cambodia) Ltd. 693  1,664 693  1,664 

รวม 1,705 3,608 713  1,778 
   

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั   

ผลประโยชน์ระยะสนัของพนักงาน 22,043 19,641 22,043  19,641 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 16,321 14,809 16,321  14,809 

รวม 38,364 34,450 38,364  34,450 



 

- 26 - 
  

15. การวดัมูลค่ายุติธรรม 

รายการสินทรัพยท์างการเงินหรือหนีสินทางการเงินบางรายการของกลุ่มบริษทัมีการวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า

ยุติธรรม ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงาน โดยตารางต่อไปนีแสดงถึงข้อมูลเกียวกับการประเมินมูลค่า

ยุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินหรือหนีสินทางการเงินดงักล่าว 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ   

สินทรัพย์ทางการเงิน/ มูลค่ายุติธรรม ณ วนัที มูลค่ายุติธรรม ณ วนัที ลาํดับชัน เทคนิคการประเมนิมูลค่า และข้อมูลทีใช้ 

หนสิีนทางการเงิน 30 มิถุนายน 31 มีนาคม 30 มิถุนายน 31 มีนาคม มูลค่า ในการวดัมูลค่ายุติธรรม 

 2560 2560 2560 2560 ยุติธรรม  

 (พันบาท) (พนับาท)   

สินทรัพยท์างการเงิน     

1. สัญญาซือขายเงินตรา

ต่างประเทศล่วงหนา้ 

(แสดงรวมเป็นสินทรัพย์

หมุนเวียนอืน) 

1,435 1,362 - - ระดบั 2 ประมาณการกระแสเงินสดคิดลด  

โดยกระแสเงินสดในอนาคตประมาณจากอตัรา

แลกเปลียนเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (จากอัตรา

แลกเปลียนเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ทีสามารถ

สังเกตได้ ณ วนัสิ นรอบระยะเวลารายงาน) และ

อตัราแลกเปลียนล่วงหน้าตามสัญญา ซึงคิดลด 

ดว้ยอัตราทีสะทอ้นถึงความเสียงดา้นสินเชือของ

คู่สัญญาต่าง  ๆ

2. เงินลงทุนเผอืขาย 5,200 3,300 - - ระดบั 1 เป็นราคาเสนอซือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท ี

มีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพย์ หรือหนีสินอย่าง

เดียวกนัและกจิการสามารถเขา้ถึงตลาดนัน ณ วนัที 

วดัมูลค่า 
     

หนีสินทางการเงิน     

1. สัญญาซือขายเงินตรา

ต่างประเทศล่วงหนา้

(แสดงรวมเป็นหนีสิน

หมุนเวียนอืน) 

1,527 1,863 - - ระดบั 2 ประมาณการกระแสเงินสดคิดลด  

โดยกระแสเงินสดในอนาคตประมาณจากอตัรา

แลกเปลียนเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (จากอัตรา

แลกเปลียนเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ทีสามารถ

สังเกตได้ ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงาน) และ

อตัราแลกเปลียนล่วงหน้าตามสัญญา ซึงคิดลด 

ดว้ยอัตราทีสะทอ้นถึงความเสียงดา้นสินเชือของ

คู่สัญญาต่าง  ๆ
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16. ภาระผูกพัน 

กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัดงันี 

16.1 เลตเตอร์ออฟเครดิตทีเปิดแลว้แต่ยงัไม่เขา้เงือนไขการเป็นหนีสิน ณ วนัที 30 มิถุนายน 2560 และ

วนัที 31 มีนาคม 2560 ดงันี (งบการเงินเฉพาะกิจการ: ไม่มี) 

หน่วย : พันบาท 

 งบการเงนิรวม 

 “ยังไม่ได้   

 ตรวจสอบ”   

 ณ วันที  ณ วันที 

 30 มิถุนายน  31 มีนาคม 

 2560  2560 

สกุลเงิน    

ดอลลาร์สหรัฐ 2,628 4,527 

ยูโร  - 96 

ดอลลาร์สิงคโปร์ 2,103 - 

16.2 หนงัสือคาํประกนัทีออกโดยสถาบนัการเงินแก่กรมสรรพากร การไฟฟ้าฝ่ายผลิต การไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค การนิคมอุตสาหกรรม และ Bureau of Indian Standards ณ วนัที 30 มิถุนายน 2560 และ 

31 มีนาคม 2560 จาํนวน 305 ลา้นบาท ตามลาํดบัซึงเป็นไปตามการดาํเนินธุรกิจปกติ  

16.3 ภาระผูกพนัตามสัญญาเกียวกบัการซือและติดตงัเครืองจกัร อุปกรณ์สํานกังานและสัญญาบริการ 

ณ วนัที 30 มิถุนายน 2560 และวนัที 31 มีนาคม 2560 ดงันี 

หน่วย : พันบาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 “ยังไม่ได้  “ยังไม่ได้  

 ตรวจสอบ”  ตรวจสอบ”  

 ณ วันที ณ วันที ณ วันที ณ วันที 

 30 มิถุนายน 31 มีนาคม 30 มิถนุายน 31 มีนาคม 

 2560 2560 2560 2560 

สกุลเงิน     

บาท - 22,988 - 880 

ดอลลาร์สหรัฐ 380 950 380 950 
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16.4 ณ วนัที 30 มิถุนายน 2560 และวนัที 31 มีนาคม 2560 กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าดาํเนินงาน 

สําหรับทีดิน อาคารสํานกังาน รถยนต ์และอปุกรณ์สาํนกังาน (รวมค่าบริการ) ค่าเช่าและค่าบริการ

ทีตอ้งจา่ยในอนาคต สรุปไดด้งันี 

หน่วย : พันบาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 “ยังไม่ได้    “ยังไม่ได้   

 ตรวจสอบ”    ตรวจสอบ”   

ระยะเวลา ณ วันที  ณ วันที  ณ วันที  ณ วันที 

 30 มิถุนายน  31 มีนาคม  30 มิถุนายน  31 มีนาคม 

 2560  2560  2560  2560 

ไม่เกินหนึงปี 32,112 32,375  23,332  23,384 

มากกว่าหนึงปีแต่ไม่เกินห้าปี 41,395 48,664  29,452  31,736 

รวม 73,507 81,039  52,784  55,120 

17. หนีสินทีอาจเกิดขึน 

ในปีสิ นสุดวนัที 31 มีนาคม 2557 บริษทั เหล็กก่อสร้างสยาม จาํกัด ซึงเป็นบริษทัย่อยไดรั้บแจง้จาก

กรมสรรพากรเรืองการประเมินเงินเพิมรวมเป็นเงิน 16.29 ลา้นบาท ซึงเกียวเนืองกบัการเสียภาษีเงินได ้

นิติบุคคลครึงปีของบริษทัยอ่ยดงักล่าวสําหรับปีสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2551 โดยบริษทัย่อยประมาณการ

กาํไรสุทธิสําหรับปีดงักล่าวขาดไปเกินกว่าร้อยละ 25 ของกาํไรสุทธิทีทาํไดจ้ริง โดยบริษทัย่อยเห็นว่า

มีเหตุอนัควรเกิดขึนในครึงปีหลงัทีทาํให้ประมาณการกําไรสุทธิดงักล่าวตาํไป บริษทัย่อยไดท้าํการยืน

อุทธรณ์ไปยงักรมสรรพากรแลว้ ณ วนัที 30 มิถุนายน 2560 เรืองดงักล่าวยงัไม่มีขอ้ยุติ อย่างไรก็ตาม

บริษทัย่อยคาดว่าจะไม่มีรายการเงินเพิมทีจะต้องจ่ายเพิมเติม และไม่ได้บนัทึกประมาณการหนีสิน

ดงักล่าวในงบการเงิน 

18. ข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน 

ข้อมูลส่วนงานดําเนินงานได้รายงานให้สอดคล้องกับรายงานภายในของกลุ่มบริษทัซึงผู้มีอาํนาจ

ตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสมาํเสมอเพือใช้ในการจดัสรรทรัพยากร

ใหก้บัส่วนงานและเพือประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน  

การดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัเกียวขอ้งกับส่วนงานธุรกิจเดียวคือการผลิตและจาํหน่ายผลิตภัณฑ ์            

เหล็กทรงยาวซึงตงัอยู่ในประเทศไทย การขายของบริษทัย่อยส่วนใหญ่เป็นการขายภายในประเทศ             

ส่วนการขายส่งออกต่างประเทศนนัเป็นสัดส่วนทีไม่มีสาระสําคญั ดงันนั รายได้ กาํไรจากการดาํเนินงาน 

และสินทรัพยท์งัหมดทีแสดงในงบการเงินนีจึงเกียวข้องกบัส่วนงานทางธุรกิจและส่วนงานทางภูมิศาสตร์

ตามทีกล่าวขา้งตน้ 

19. การอนุมัติข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 

ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนีไดร้ับการอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทั เมือวนัที 26 กรกฎาคม 2560 


