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1 ข้อมูลทวัไป 

 

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นบริษัทมหาชนจาํกดั ซึงตงัขึนในประเทศไทยและเป็นบริษัท 

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตังแตเ่ดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2545 โดยมีวตัถุประสงคเ์พือลงทุนในบริษทัอืนและ

ให้บริการดา้นบริหาร และมีทีอยูต่ามทีไดจ้ดทะเบียนดงันี 

 

สํานกังานตงัอยูเ่ลขที 555 อาคารรสาทาวเวอร์ 2 ชัน 20 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900 

 

เพือวตัถุประสงคใ์นการรายงานของขอ้มูลจึงรวมเรียกบริษทัและบริษทัยอ่ยวา่ “กลุม่กจิการ” 

 

ผูถื้อหุ้นใหญ่ของกลุ่มกจิการ คือ T S Global Holdings Pte. Ltd. ซึงจดัตงัในประเทศสิงคโปร์ และถือหุ้นในบริษทัร้อยละ 67.90 

โดยเป็นบริษทัในเครือของ Tata Steel Limited ซึงเป็นบริษทัจดทะเบียนทีจัดตงัขึนภายใตก้ฎหมายของประเทศอินเดีย  

 

กลุม่กจิการดาํเนินธุรกจิหลกัเกยีวกบัการผลิต การรับจา้งผลิต จาํหน่ายและซือมาขายไป สินคา้เหล็กเส้น เหล็กลวด และเหล็กรูปพรรณ

ขนาดเล็ก  

 

ณ วนัที 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 และวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 บริษทั เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั เอ็น.ที.เอส.”) 

ซึงเป็นบริษทัยอ่ยแห่งหนึงมหีนีสินหมุนเวียนรวมสูงกว่าสินทรัพยห์มุนเวียนรวมเป็นจาํนวน 1,807 ล้านบาท และ 1,841 ล้านบาท 

ตามลาํดบั อยา่งไรกต็าม จาํนวนหนีสินหมุนเวียนได้รวมเงินกูย้มืระยะสันจากบริษทัใหญ่ เป็นจาํนวน 2,811 ลา้นบาท และ 2,781 ล้านบาท 

ตามลาํดบั โดยบริษทัใหญ่รับว่าจะยงัคงสนับสนุนด้านการเงินให้กบับริษทั เอ็น.ที.เอส. อยา่งต่อเนือง เพือให้บริษทั เอ็น.ที.เอส. 

สามารถดาํเนินงานไดอ้ยา่งต่อเนืองตอ่ไปอยา่งนอ้ยในอีก 12 เดือนนบัจากวนัทีในงบแสดงฐานะการเงิน และผูบ้ริหารของกลุ่มกจิการ

ไดจ้ดัทาํแผนธุรกจิรวมถึงแผนปรับปรุงการดาํเนินงานและผลประกอบการของบริษทั เอน็.ที.เอส. แลว้ ทงันีบริษทัจดัการสภาพคล่อง

ในลกัษณะของกลุ่มกจิการ   

 

ข้อมูลทางการเ งินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษทั เมือวันที  

25 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 

 

ขอ้มลูทางการเงินรวมและขอ้มลูทางการเงินเฉพาะกจิการระหวา่งกาลทีนาํเสนอนีได้มีการสอบทานแตย่งัไมไ่ด้ตรวจสอบ 
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2 นโยบายการบญัชี 

 

2.1 เกณฑ์ในการจัดทาํข้อมูลทางการเงิน 

 

ขอ้มลูทางการเงินระหวา่งกาลไดจ้ดัทาํขนึตามมาตรฐานการบญัชีไทย ฉบบัที 34 เรือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล 

ขอ้มลูทางการเงินหลกั (คือ งบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของ และ

งบกระแสเงินสด) ได้นาํเสนอในรูปแบบทีสอดคล้องกบัรูปแบบของงบการเงินประจําปีซึงเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีไทย 

ฉบบัที 1 เรือง การนาํเสนองบการเงิน ส่วนหมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงินจัดทาํเป็นแบบยอ่ บริษทัไดเ้ปิดเผยหมายเหตุ

ประกอบขอ้มูลทางการเงินเพิ มเติมตามขอ้กาํหนดในประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยที์ออก

ภายใตพ้ระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์   

 

ขอ้มลูทางการเงินระหวา่งกาลนีควรอ่านควบคู่กบังบการเงินสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 

 

ขอ้มลูทางการเงินรวมและขอ้มลูทางการเงินเฉพาะกจิการระหว่างกาลฉบับภาษาองักฤษจัดทาํขึนจากขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล

ฉบบัภาษาไทยทีจดัทาํตามกฎหมาย ในกรณีทีมีเนือความขดัแยง้กนัหรือมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกนั ให้ใช้ขอ้มูล

ทางการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 

 

นโยบายการบญัชีทีใชใ้นการจดัทาํขอ้มลูทางการเงินระหวา่งกาลเป็นนโยบายเดียวกนักบันโยบายการบัญชีทีใช้ในการจัดทาํ

งบการเงินสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 

 

รายจ่ายทีเกดิขึนเป็นครังคราวในระหว่างงวดปีบัญชีจะแสดงเป็นค่าใช้จ่ายหรือค่าใช้จ่ายรอการตดับัญชีโดยใช้เกณฑ์

เดียวกบัการแสดงรายจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายหรือคา่ใช้จ่ายรอการตดับญัชี ณ วนัสิ นงวดปีบญัชี 

 

ภาษีเงินไดร้ะหวา่งกาลตงัคา้งจ่ายไวโ้ดยใช้อตัราภาษีเดียวกบัทีใช้กบัผลกาํไรรวมทงัปีทีคาดวา่จะได ้
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2 นโยบายการบญัชี (ตอ่) 

 

2.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตคีวามทเีกยีวข้อง 

 

2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัทีมีการปรับปรุงใหม่ ซึงมีผลบงัคบัใช้สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีทีเริมตน้ในหรือ

หลงัวนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ทีมีการเปลียนแปลงอยา่งมีสาระสําคญั และเกยีวขอ้งกบักลุ่มกจิการมีดังตอ่ไปนี 

 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 7 (ปรับปรุง 2560) เรือง งบกระแสเงินสด 

 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 7 (ปรับปรุง 2560) ได้มกีารปรับปรุงการเปิดเผยขอ้มูลเพิมเติมเกยีวกบัการเปลียนแปลงในหนีสิน

ของกจิการทีเกดิขึนจากกจิกรรมจดัหาเงินทงัทีเป็นรายการทีเป็นเงินสดและรายการทีไมใ่ช่เงินสด 

 

2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ซึงจะมีผลบังคับใช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีทีเริมตน้ในหรือหลังวนัที  

1 มกราคม พ.ศ. 2562 และเกยีวข้องกบักลุ่มกจิการ ซึงกลุ่มกิจการไม่ได้นาํมาตรฐานการรายงานทางการเ งินฉบับใหม่

ดงักล่าวมาถือปฏิบติักอ่นวันบงัคบัใช้ 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 15 เรือง รายไดจ้ากสัญญาทีทาํกบัลูกคา้ 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 15 ได้ให้ขอ้กาํหนดสําหรับการรับรู้รายได้ โดยให้ใช้มาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบบันีแทนมาตรฐานตอ่ไปนี 

 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 11 (ปรับปรุง 2560) เรือง สัญญากอ่สร้าง 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 18 (ปรับปรุง 2560) เรือง รายได ้

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 13 

   (ปรับปรุง 2560) 

เรือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลู่กคา้ 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 15  

  (ปรับปรุง 2560) 

เรือง สัญญาสาํหรับการกอ่สร้างอสังหาริมทรัพย ์

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 18  

  (ปรับปรุง 2560) 

เรือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

การตคีวามมาตรฐานการบัญชี ฉบบัที 31 (ปรับปรุง 2560) เรือง รายได ้- รายการแลกเปลียนเกยีวกบับริการโฆษณา 

 

หลกัการของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่นีอา้งอิงหลกัการวา่  

• รายไดจ้ะรับรู้เ มือการควบคุมในสินคา้หรือบริการได้โอนไปยงัลูกคา้ ซึงแนวคิดของการควบคุมได้ถูกนาํมาใช้แทน

แนวคิดของความเสียงและผลตอบแทนทีใชอ้ยูเ่ ดิม 

• กจิการรับรู้รายได้เพือแสดงการส่งมอบสินค้าหรือบริการทีสัญญาให้ลูกคา้ในจํานวนเงินทีสะท้อนถึงสิงตอบแทนที

กจิการคาดวา่จะมีสิทธิไดรั้บจากการแลกเปลียนสินคา้หรือบริการนันๆ 
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2 นโยบายการบญัชี (ตอ่) 

 

2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ซึงจะมีผลบังคับใช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีทีเริมตน้ในหรือหลังวนัที  

1 มกราคม พ.ศ. 2562 และเกยีวข้องกบักลุ่มกจิการ ซึงกลุ่มกิจการไม่ได้นาํมาตรฐานการรายงานทางการเ งินฉบับใหม่

ดงักล่าวมาถือปฏิบติักอ่นวันบงัคบัใช้ (ตอ่) 

 

กจิการรับรู้รายไดต้ามหลกัการสาํคญัตามขนัตอนดงัตอ่ไปนี 

• ขนัตอนแรก: ระบุสัญญาทีทาํกบัลกูคา้ 

• ขนัทีสอง: ระบุภาระทีตอ้งปฏิบตัใินสัญญา 

• ขนัทีสาม: กาํหนดราคาของรายการ 

• ขนัทีสี: ปันส่วนราคาของรายการให้กบัภาระทีตอ้งปฏิบติัทีรวมอยูใ่นสัญญา 

• ขนัทีห้า: รับรู้รายได้เมือ (หรือขณะที) กจิการปฏิบติัตามภาระทีตอ้งปฏิบติัเสร็จสิ น 

 

กจิการมีทางเลือกในการปรับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันีโดยการปรับปรุงยอ้นหลังตามมาตรฐานการบญัชี

ฉบบัที 8 เรือง นโยบายการบญัชี การเปลียนแปลงประมาณการทางบญัชีและขอ้ผิดพลาดโดยมีขอ้อนุโลม หรือปรับปรุงโดย

รับรู้ผลกระทบสะสมยอ้นหลงักบักาํไรสะสม ณ วนัตน้งวดของรอบระยะเวลารายงานทีเ ริมตน้ใช้มาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบบันีประกอบกบัการเปิดเผยขอ้มลูเพิ มเติม กลุม่บริษทัจะเริมนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันีมาปฏิบัติ

ใช้ครังแรกสาํหรับรอบระยะเวลารายงานทีเริมตน้ในหรือหลังวนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2562 ผูบ้ริหารกาํลังอยู่ในระหว่าง 

การประเมินผลกระทบในรายละเอียดจากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันีมาปฏิบติัใช้ครังแรก 

 

3 การประมาณการ 

 

ในการจดัทาํขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกจิการระหวา่งกาล ผูบ้ริหารต้องใช้ดุลยพินิจ การประมาณการและ 

ขอ้สมมติทีมีผลกระทบตอ่การนาํนโยบายการบญัชีมาใช้ และจาํนวนเงินของสินทรัพยแ์ละหนีสิน รายได้และค่าใชจ้่าย ผลทีเกดิขึนจริง

อาจจะแตกตา่งจากการประมาณการ 

 

ในการจดัทาํขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกจิการระหว่างกาล ผูบ้ริหารจะใช้ดุลยพินิจทีมีนยัสําคัญในการนาํ

นโยบายการบญัชีของกลุ่มกจิการและแหลง่ทีมาของขอ้มลูทีสาํคญัของความไม่แน่นอนในการประมาณการทีมีอยูม่าใช้เช่นเดียวกบั

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 



บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 
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4 การประมาณการมูลค่ายุตธิรรม 

 

ความแตกต่างของระดบัข้อมูลในการวิเคราะห์เครืองมือทางการเงินทีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจาํแนกตามวิธีการประมาณมูลค่า 

สามารถแสดงได้ดงันี 

 

 ขอ้มลูระดบัที 1 ไดแ้ก ่ราคาเสนอซือขาย (ไมต่อ้งปรับปรุง) ในตลาดทีมีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพยห์รือหนีสินอยา่งเดียวกนั  

 ขอ้มูลระดบัที 2 ได้แก ่ขอ้มูลอืนนอกเหนือจากราคาเสนอซือขายซึงรวมอยูใ่นระดับ 1 ทีสามารถสังเกตได้โดยตรง (ได้แก ่

ขอ้มลูราคาตลาด) หรือโดยออ้ม (ไดแ้ก ่ขอ้มลูทีคาํนวณมาจากราคาตลาด) สาํหรับสินทรัพยน์นัหรือหนีสินนัน 

 ขอ้มูลระดบัที 3 ได้แก ่ขอ้มูลสาํหรับสินทรัพยห์รือหนีสินซึงไม่ได้อ้างอิงจากขอ้มลูทีสามารถสังเกตได้จากตลาด (ขอ้มูลที 

ไมส่ามารถสังเกตได)้ 

 

สินทรัพยท์างการเงินในงบแสดงฐานะการเงินประกอบดว้ย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนระยะสัน ลูกหนีการคา้

และลูกหนีอืน เงินให้กูย้ืมระยะสันแก่บริษัทย่อย และเงินลงทุนในบริษัทย่อย หนีสินทางการเงินในงบแสดงฐานะการเงิน

ประกอบดว้ย เงินกูยื้มระยะสันจากสถาบนัการเงิน เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน เงินกูย้มืระยะสันจากบริษทัยอ่ยและเงินกูย้ืมระยะยาว

จากสถาบนัการเงิน  

 

สินทรัพย์ทางการเ งินอันได้แก ่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเ งินสด ลูกห นีการค้าและลูกหนีอืน และหนีสินทางการเงิน 

อันได้แก ่เงินกูย้ืมระยะสันจากสถาบันการเงิน เจา้หนีการคา้และเจ้าหนีอืน มีมูลค่ายุติธรรมใกล้เคียงกบัราคาตามบัญชีเนืองจาก 

มีระยะเวลาครบกาํหนดทีสัน 

 

ไมม่รีายการโอนระหวา่งระดับ 1 และ ระดบั 2 ของลาํดบัขนัมูลคา่ยติุธรรมในระหวา่งงวด 

 

ไมม่กีารเปลียนแปลงเทคนิคในการประเมินมูลคา่ในระหวา่งงวด 



บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 
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5 เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

 

ก) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบดว้ย 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว 

 30 มิถุนายน 31 มีนาคม 30 มิถุนายน 31 มีนาคม 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

เงินสดในมือ 1 1 - - 

เงินฝากธนาคาร     

   - ประเภทกระแสรายวนั 53,235 35,521 1,182 704 

   - ประเภทออมทรัพย ์ 606,507 484,067 449,462 377,434 

 659,743 519,589 450,644 378,138 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว 

 30 มิถุนายน 31 มีนาคม 30 มิถุนายน 31 มีนาคม 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561 

 ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 
     

อัตราดอกเบีย     

เงินฝากธนาคาร - ประเภทออมทรัพย ์ 0.05 - 0.50 0.05 - 0.50 0.10 - 0.50 0.10 - 0.50 

 

ข) รายการปรับปรุงอืนทีไม่ใช่เงินสดสาํหรับงวดสามเดือนสิ นสุดวนัที 30 มิถุนายน ประกอบดว้ย 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้ตรวจสอบ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

กาํไรจากการจาํหน่ายอาคาร     

   และอุปกรณ์ (319) (149) - (127) 

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายอาคาร     

   และอุปกรณ์ 480 538 480 - 

 161 389 480 (127) 



บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 
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5 เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด (ตอ่) 

 

ค) เงินสดรับ (จา่ย) อืนจากกจิกรรมดาํเนินงานสาํหรับงวดสามเดือนสิ นสุดวนัที 30 มิถุนายน ประกอบดว้ย 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้ตรวจสอบ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน และ 

   สินทรัพยไ์มห่มุนเวียนอืนเพิมขึน 

 

(41,113) 

 

(1,792) 

 

(1,579) 

 

(928) 

หนีสินหมุนเวียนอืน และ 

   หนีสินไมห่มุนเวียนอืนเพิมขึน(ลดลง) 

 

14,676 

 

(19,226) 

 

7,598 

 

(1,413) 

 (26,437) (21,018) 6,019 (2,341) 

 

ง) การปรับปรุงดว้ยเงินสดทีเกดิจากการกูย้มืสําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน ประกอบดว้ย 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้ตรวจสอบ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ดอกเบียจ่าย (18,335) (26,327) (10,422) (20,088) 



บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 
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5 เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด (ตอ่) 

 

จ) รายการทีไมเ่กยีวกบัเงินสดในขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกจิการมีดงัตอ่ไปนี 

 

การบนัทึกเงินลงทุนในหลักทรัพยเ์ผือขายในขอ้มลูทางการเงินรวมสําหรับงวดสามเดือนสิ นสุดวนัที 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 

ดว้ยมลูคา่ยุติธรรม กลุม่กจิการบนัทึกกาํไร(ขาดทุน)ทียงัไมเ่กดิขึนจากเงินลงทุนดงักล่าวจาํนวน (0.4) ล้านบาท (พ.ศ. 2560 : 

1.9 ลา้นบาท) 

 

เมือวนัที 25 เมษายน พ.ศ. 2560 คณะกรรมการบริษทั T S Global Holdings Pte. Ltd. (“TSGH”) อนุมติัให้หักกลบลบหนี

ระหว่างลูกหนีอืนจาก TSGH จาํนวน 71 ล้านบาท ซึงแสดงเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืนในงวดกอ่นและส่วนของ 

เงินกูยื้มระยะยาวจากกจิการทีเกยีวขอ้งกนัทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี  

 

รายการทีไม่เกยีวขอ้งกบัเงินสดทีเกดิจากการซือและการเพิมขึนของอาคารและอุปกรณ์และสินทรัพยไ์มมี่ตวัตนสาํหรับ 

งวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน มีดงันี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้ตรวจสอบ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

เจา้หนีคา่ซืออาคารและอุปกรณ์ และ 

   สินทรัพยไ์มมี่ตวัตนยกมา 

 

13,485 

 

37,314 

 

254 

 

11,362 

บวก  ซือระหวา่งงวด 60,626 36,459 6,555 1,337 

หัก  เงินสดจ่ายระหวา่งงวด (29,976) (70,806) (6,678) (12,675) 

เจา้หนีคา่ซืออาคารและอุปกรณ์ และ 

   สินทรัพยไ์มมี่ตวัตนยกไป 44,135 2,967 131 24 
     

หนีสินตามสญัญาเช่าการเงินเพิมขึน     

   จากการซืออาคารและอุปกรณ์ 42,975 - - - 



บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 
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6 ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน - สุทธิ 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว 

 30 มิถนุายน 31 มีนาคม 30 มิถุนายน 31 มีนาคม 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ลูกหนีการคา้ - กจิการอืน 666,337 814,220 - - 

 - กจิการทีเกยีวขอ้งกนั      

      (หมายเหตุ 14 ข)) 389,314 464,272 43,366 42,244 

หัก  ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ (58,195) (58,212) - - 

ลูกหนีการคา้ - สุทธิ 997,456 1,220,280 43,366 42,244 

ลูกหนีอืน - กจิการอืน 1,210 1,206 6 32 

 - กจิการทีเกยีวขอ้งกนั     

      (หมายเหต ุ14 ข)) 189 199 40,186 37,940 

ค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหน้า 107,881 37,165 5,518 7,052 

 1,106,736 1,258,850 89,076 87,268 

 

ลูกหนีการคา้ สามารถวิเคราะห์ตามอายหุนีทีคา้งชาํระได้ดงันี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว 

 30 มิถุนายน 31 มีนาคม 30 มิถุนายน 31 มีนาคม 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ยงัไมถึ่งกาํหนดชาํระ 875,742 1,134,674 43,366 42,244 

คา้งเกนิกาํหนดชาํระ     

   ไมเ่กนิ 3 เดือน 86,510 49,956 - - 

   3 - 6 เดือน 75,114 75,528 - - 

   6 - 12 เดือน - - - - 

   เกนิกวา่ 12 เดือน 18,285 18,334 - - 

 1,055,651 1,278,492 43,366 42,244 

หัก  ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ (58,195) (58,212) - - 

 997,456 1,220,280 43,366 42,244 



บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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6 ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน - สุทธิ (ต่อ) 

 

ในปี พ.ศ. 2551 กลุ่มกจิการได้ทาํสัญญา “Receivable Purchase Agreement” เพือทาํการขายลดลูกหนีกบัสถาบันการเงินแห่งหนึง 

ซึงรายการดังกลา่วได้โอนความเสียงและผลตอบแทนเฉพาะจาํนวนทีผูซื้อยอมรับไปยงัผูซื้อแลว้ 

 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 กลุ่มกจิการไดข้ายลดลูกหนีให้กบัสถาบนัการเงินดงักล่าว

ขา้งตน้เป็นจาํนวน 2,105 ลา้นบาท และ 2,005 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

 

7 สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนทถืีอไว้เพอืขาย 

 

ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2554 ผูบ้ริหารของกลุ่มกจิการได้ตดัสินใจหยดุการผลิตโครงการเตาถลุง Mini Blast Furnace (“MBF”)  

ของ บริษทั เอ็น.ที.เอส. ซึงเป็นบริษทัยอ่ยของกจิการ เนืองจากวตัถุดิบทีใช้ในการผลิตในเตาถลุง MBF มีราคาสูงกวา่เมือเปรียบเทียบ

กบัราคาเศษเหลก็ อีกทงัราคายงัมีความผนัผวนสูง ทาํให้เกดิผลเสียต่อการบริหารตน้ทุนของการผลิตเหลก็แท่งผา่นเตาถลุง MBF 

 

ณ วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 ผูบ้ริหารของกลุ่มกจิการมีแผนการขายเครืองจักร อุปกรณ์เตาถลุง MBF พร้อมอะไหล่และวสัดุ

สินเปลืองทีเกยีวข้อง โดยกลุ่มกจิการดํา เนินการตามแผนเพือหาผูซื้อ ซึงคาดว่าการขายจะเสร็จสมบูรณ์ภายใน 1 ปี ดังนัน  

กลุม่กจิการจึงจัดประเภทเครืองจักร อุปกรณ์โครงการเตาถลุง MBF พร้อมอะไหล่และวสัดุสิ นเปลืองเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 

ทีถือไวเ้พือขาย ซึงมูลคา่ทีคาดวา่จะไดรั้บคืนสุทธิ ณ วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 เป็นจาํนวน 521 ลา้นบาท 

 

เมือวนัที 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 กลุ่มกจิการไดท้าํสัญญาซือสินทรัพยก์บัผูซื้อรายหนึงสําหรับ เครืองจักร อุปกรณ์เตาถลุง MBF 

พร้อมอะไหลแ่ละวสัดุสิ นเปลืองทีเกยีวขอ้ง  

 

ระหว่างปีสิ นสุดวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 ผูบ้ริหารของกลุ่มกจิการรับรู้ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนทีถือไว้

เพือขายเพิมจาํนวน 61 ลา้นบาท ดงันันมลูคา่ทีคาดวา่จะไดรั้บคืนสุทธิ ณ วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 เป็นจาํนวน 460 ลา้นบาท 

 

ณ วนัที 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ผูบ้ริหารของกลุ่มกจิการยนืยนัวา่ยงัคงยึดถือในแผนการขายสินทรัพย ์โดยคาดว่าการรือถอนและ

ขนส่งจะใช้ระยะเวลา 12-18 เดือน ดังนนัสินทรัพยเ์หล่านีจึงยงัคงจัดประเภทเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนทีถือไวเ้พือขาย ณ วนัที  

30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 

 



บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
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8 เงินลงทนุในบริษทัย่อย 

 

รายละเอียดเกยีวกบัเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยมีดังต่อไปนี 

 

    ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ (หน่วย : พนับาท) 

    วธีิราคาทุน วธีิราคาทุน 

  สัดส่วนความเป็นเจ้าของ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 

  30 มิถุนายน  31 มีนาคม       

 จัดตังขึน พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561  ค่าเผือ ราคาตาม  ค่าเผือ ราคาตาม 

ชือบริษัท ในประเทศ ร้อยละ ร้อยละ ราคาทุน การด้อยค่า บัญชี (สุทธิ) ราคาทุน การด้อยค่า บัญชี (สุทธิ) 
          

บริษทั เหล็กสยาม (2001) จาํกดั ไทย 99.99 99.99 2,554,386 - 2,554,386 2,554,386 - 2,554,386 

บริษทั เหล็กกอ่สร้างสยาม จาํกดั ไทย 99.99 99.99 3,656,874 - 3,656,874 3,656,874 - 3,656,874 

บริษทั เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ไทย 99.76 99.76 9,181,787 (3,380,000) 5,801,787 9,181,787 (3,380,000) 5,801,787 

    15,393,047 (3,380,000) 12,013,047 15,393,047 (3,380,000) 12,013,047 



บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
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9 ทีดนิ อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มตัีวตน - สุทธิ 

 

การเปลยีนแปลงของทีดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพยไ์มมี่ตวัตน ประกอบดว้ยรายละเอียดดงันี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 ทีดนิ อาคาร สินทรัพย์ ทีดนิ อาคาร สินทรัพย์ 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที และ อุปกรณ์ ไม่มีตัวตน และ อุปกรณ์ ไม่มีตัวตน 

   30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ      

   (ตรวจสอบแลว้) 3,291,485 25,592 32,939 24,213 

ซือสินทรัพย ์ 103,601 - 6,555 - 

เพิ มจากประมาณการหนีสินคา่รือถอน 1,068 - 1,068 - 

ตดัจาํหนา่ยสินทรัพย ์- สุทธิ (480) - (480) - 

ค่าเสือมราคาและคา่ตดัจาํหน่าย (114,413) (6,133) (2,489) (6,034) 

ราคาตามบญัชีปลายงวด - สุทธิ     

   (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ) 3,281,261 19,459 37,593 18,179 

 

เมือวนัที 14 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ได้เกดิเหตุเพลิงไหมบ้ริเวณสถานีจ่ายไฟฟ้ายอ่ยของบริษทั เหล็กสยาม (2001) จาํกดั จากเหตุการณ์

ดังกล่าวทาํให้อาคาร เครืองจกัรและอุปกรณ์ซึงตดัคา่เสือมราคาทังจาํนวนแล้วไดรั้บความเสียหายบางส่วน ในไตรมาสที 3 สิ นสุดวนัที 

31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ ในไตรมาสที 1 สิ นสุดวันที 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 บริษัทย่อยได้รับเงินชดเชยความเสียหาย 

ครบทงัจาํนวนแลว้จากบริษทัประกนัเป็นจาํนวนเงิน 25 ลา้นบาท และ 24 ล้านบาท ตามลาํดับ ซึงบนัทึกอยูใ่นรายได้อืนในงบกาํไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 

 

10 ค่าความนิยม - สุทธิ 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว 

 30 มิถุนายน 31 มีนาคม 30 มิถุนายน 31 มีนาคม 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ยอดคงเหลือ ณ วนัตน้งวด 3,456,014 3,456,014 - - 

การดอ้ยค่า - - - - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัปลายงวด 3,456,014 3,456,014 - - 



บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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11 สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชีและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

 

ข้อมูลทางการเงินรวม 

 

ณ วนัที 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 สินทรัพยภ์าษเีงินได้รอการตดับญัชีสําหรับรายการขาดทุนทางภาษีทียงัไม่ได้ใช้ยกไปจะรับรู้ไม่เกนิ

จาํนวนทีเป็นไปไดค่้อนขา้งแนว่า่จะมกีาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอทีจะใช้ประโยชน์ทางภาษีนัน กลุ่มกจิการไม่ได้รับรู้สินทรัพย์

ภาษีเงินได้จํานวน 963 ล้านบาท (31 มีนาคม พ.ศ. 2561 : 1,115 ล้านบาท) ทีเกดิจากรายการขาดทุนจํานวน 4,817 ล้านบาท  

(31 มีนาคม พ.ศ. 2561 : 5,576 ล้านบาท) ทีสามารถยกไปเพือหักกลบกบักาํไรทางภาษีในอนาคต โดยรายการขาดทุนดงักล่าว  

จะหมดอายใุนเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2566 

 

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ณ วนัที 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอตดับัญชีสาํหรับรายการขาดทุนทางภาษีทียงัไมไ่ด้ใช้ยกไปจะรับรู้ไมเ่กนิ

จาํนวนทีเป็นไปไดค่้อนขา้งแนว่า่จะมกีาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอทีจะใช้ประโยชน์ทางภาษีนัน บริษทัไมไ่ด้รับรู้สินทรัพยภ์าษี

เงินได้จาํนวน 45 ล้านบาท (31 มีนาคม พ.ศ. 2561 : 50 ล้านบาท) ทีเกดิจากรายการขาดทุนจาํนวน 225 ล้านบาท (31 มีนาคม  

พ.ศ. 2561 : 250 ล้านบาท) ทีสามารถยกไปเพือหักกลบกบักาํไรทางภาษีในอนาคต โดยรายการขาดทุนดงักล่าว จะหมดอายใุน 

เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 

 

12 เงินกู้ยมืระยะสันจากสถาบนัการเงิน 

 

การเปลียนแปลงของเงินกูย้ืมระยะสันจากสถาบนัการเงิน ประกอบดว้ยรายละเอียดดังนี  

 

 ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลทางการเงิน 

 รวม เฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 พนับาท พนับาท 
   

ยอดคงเหลือ ณ วนัตน้งวด (ตรวจสอบแล้ว) 1,774,341 - 
   

กระแสเงินสดเขา้ (ออก)   

กูเ้พิมระหวา่งงวด  200,000 200,000 

ชาํระคืนระหวา่งงวด  (630,902) (200,000) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัปลายงวด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 1,343,439 - 

 

เงินกู้ยมืระยะสันจากสถาบนัการเงิน - บริษทัย่อย 

 

ณ วนัที 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงินของบริษทัยอ่ยจาํนวนทงัสิน 1,343 ล้านบาท (31 มีนาคม พ.ศ. 2561 : 

1,774 ล้านบาท) มีอัตราดอกเบียร้อยละ BIBOR+2 ต่อปี (31 มีนาคม พ.ศ. 2561 : อัตราดอกเบียร้อยละ BIBOR+2 ต่อปี) และ 

มีกาํหนดชาํระคนื ระหว่างวนัที 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ถึงวนัที 18 กนัยายน พ.ศ. 2561  (31 มีนาคม พ.ศ. 2561 : วันที 2 เมษายน 

พ.ศ. 2561 ถึงวนัที 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561) 



บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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24 

 

13 เจ้าหนกีารค้าและเจ้าหนีอนื 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว 

 30 มิถุนายน 31 มีนาคม 30 มิถุนายน 31 มีนาคม 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

เจา้หนีการคา้ - กจิการอืน 897,665 778,632 - - 

 - กจิการทีเกยีวขอ้งกนั     

        (หมายเหตุ 14 ข)) 2,383 2,943 - - 

เจา้หนีอืน - กจิการอืน 49,239 18,191 5,234 4,960 

 - กจิการทีเกยีวขอ้งกนั     

       (หมายเหตุ 14 ข)) 1,974 32,536 4,015 35,228 

เงินรับล่วงหนา้จากลกูคา้ 3,870 68,203 - - 

ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย - บริษทัอืน 330,594 471,882 17,894 63,330 

 1,285,725 1,372,387 27,143 103,518 

 

14 รายการกับบคุคลหรือกิจการทเีกยีวข้องกัน 

 

กจิการและบุคคลทีมีความสัมพันธ์กบับริษทั ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม โดยผ่านกิจการอืนแห่งหนึงหรือมากกว่าหนึงแห่ง  

โดยทีบุคคลหรือกจิการนันมีอาํนาจควบคุมบริษทั หรือถูกควบคุมโดยบริษทั หรืออยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทั รวมถึง

บริษทัทีดาํเนินธุรกจิการลงทุน บริษทัยอ่ย และบริษทัยอ่ยในเครือเดียวกนั ถือเป็นกจิการทีเกยีวขอ้งกบับริษทั บริษทัร่วมและบุคคลที

เป็นเจา้ของส่วนได้เสียในสิทธิออกเสียงของบริษทัซึงมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระสําคญัเหนือกิจการ ผูบ้ริหารสําคญัรวมทงักรรมการ

และพนกังานของบริษทัตลอดจนสมาชิกในครอบครัวทีใกล้ชิดกบับุคคลเหล่านัน กจิการและบุคคลทังหมดถือเป็นบุคคลหรือ

กจิการทีเกยีวขอ้งกบับริษทั 

 

ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกจิการทีเกยีวขอ้งกนัซึงอาจมีขึนได้ตอ้งคาํนึงถึงรายละเอียดของความสัมพันธ์

มากกวา่รูปแบบความสมัพันธ์ตามกฎหมาย 



บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
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14 รายการกับบคุคลหรือกิจการทเีกยีวข้องกัน (ตอ่) 

 

ความสัมพนัธร์ะหวา่งบริษทักบับุคคลหรือกจิการทเีกยีวขอ้งกนั 

 

บริษัท ประเภทธุรกิจ ลักษณะความสัมพันธ์ 
   

Tata Steel Limited ผลิตเหล็ก บริษทัใหญ่ในลาํดบัสูงสุด 

T S Global Holdings Pte. Ltd. การลงทุน ผูถื้อหุ้นใหญ่ 

บริษทั เหล็กสยาม (2001) จาํกดั ผลิตเหล็กลวด  ผูถื้อหุ้นและกรรมการร่วมกนั 

    และเหล็กรูปพรรณขนาดเล็ก  

บริษทั เหล็กกอ่สร้างสยาม จาํกดั ผลิตเหล็กเส้น ผูถื้อหุ้นและกรรมการร่วมกนั 

บริษทั เอน็.ที.เอส. สตลีกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ผลิต รับจา้งผลิต จาํหน่าย ผูถื้อหุ้นและกรรมการร่วมกนั 

      และซือมาขายไปสินคา้เหล็กเส้น   

    เหล็กลวดและเหล็กรูปพรรณขนาดเล็ก  

บริษทั สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม จาํกดั ผลิตลวดเหล็ก ผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนั 

NatSteel Trade International Pte. Ltd. ซือมาขายไป ผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนั 

NatSteel Recycling Pte. Ltd. ซือมาขายไป ผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนั 

Tata International Metals Asia Ltd. ซือมาขายไป ผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนั 

T S 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 คอนซลัแทนซี เซอร์วิสเซส      

   (ประเทศไทย) จาํกดั บริการดา้นซอฟตแ์วร์ ผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนั 

Tata Consultancy Services Ltd. บริการดา้นซอฟตแ์วร์ ผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนั 

Tata Services Limited บริการดา้นการอบรม ผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนั 

Tata Sons Limited การลงทุนและให้บริการดา้นทีปรึกษา ผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนั 

Tata Steel Resources Australia Pte. Ltd. บริการจดัซือจดัจา้ง ผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนั 

Tata NYK Shipping Pte. Ltd. ขนส่ง ผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนั 

Mjunction Services Limited คา้ขายและบริการจดัซือจัดจา้ง ผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนั 

T S Global Procurement Co. Pte. Ltd. ซือมาขายไป ผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนั 

Tata Steel International (UK) Ltd. ขนส่ง ผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนั 

Tata Steel Nederland Services B.V. ผลิตเหล็ก ผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนั 



บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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14 รายการกับบคุคลหรือกิจการทเีกยีวข้องกัน (ตอ่) 

 

ความสัมพนัธร์ะหวา่งบริษทักบับุคคลหรือกจิการทเีกยีวขอ้งกนั (ตอ่) 

 

บริษัท ประเภทธุรกิจ ลักษณะความสัมพันธ์ 
   

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  งานโครงการโครงสร้างพืนฐาน ผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนั 

Tata South East Asia (Cambodia) Ltd. ซือมาขายไป ผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนั 

Natsteel (Xiamen) Ltd. ผลิตเหล็ก ผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนั 

บริษทั ทาทา เทคโนโลยสี ์(ประเทศไทย) จาํกดั บริการด้านไอที ผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนั 

Tata Technologies Pte. Ltd. บริการด้านไอที ผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนั 

บริษทั  ทาทา มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายยานยนต ์ ผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนั 

บริษทั ทาทา คอมมิวนิเคชันส์ บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ ผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนั 

   (ประเทศไทย) จาํกดั    โทรคมนาคม  

บริษทั ยอร์ค เซลส ์(ประเทศไทย) จาํกดั ซือมาขายไป ผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนั 



บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
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14 รายการกับบคุคลหรือกิจการทเีกยีวข้องกัน (ตอ่) 

 

รายการตอ่ไปนีเป็นรายการกบับุคคลหรือกจิการทีเกยีวขอ้งกนั 

 

ก) รายการตอ่ไปนีเป็นรายการค้ากบับุคคลหรือกจิการทีเกยีวขอ้งกนัทีสําคัญสําหรับงวดสามเดือนสิ นสุดวนัที 30 มิถุนายน 

พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุด ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้ตรวจสอบ 

   วนัที 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

รายได้     

รายได้จากการขาย     

   Tata Steel Limited 725,363 208,463 - - 

   บริษทั สยามลวดเหลก็     

      อุตสาหกรรม จาํกดั 143,150 132,693 - - 

   บริษทั ที เอส เอ็น ไวร์ จาํกดั 88,140 42,497 - - 

   Tata Projects Limited 9,655 - - - 

      รวม 966,308 383,653 - - 

     

ดอกเบียรับ     

   บริษทั เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จาํกดั     

      (มหาชน) - - 21,489 21,065 

     

รายได้คา่บริการจดัการ     

   บริษทั เหล็กสยาม (2001) จาํกดั - - 24,201 23,160 

   บริษทั เหล็กกอ่สร้างสยาม จาํกดั - - 44,934 43,830 

   บริษทั เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จาํกดั     

      (มหาชน) - - 52,452 51,450 

      รวม - - 121,587 118,440 

 

บริษทัทาํสัญญาบริการกบับริษทัยอ่ย โดยเรียกเกบ็ตามอัตราทีกาํหนดในสัญญาและคาํนวณโดยวิธีราคาทุนบวกกาํไร 



บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
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14 รายการกับบคุคลหรือกิจการทเีกยีวข้องกัน (ตอ่) 

 

รายการตอ่ไปนีเป็นรายการกบับุคคลหรือกจิการทีเกยีวขอ้งกนั (ต่อ) 

 

ก) รายการตอ่ไปนีเป็นรายการค้ากบับุคคลหรือกจิการทีเกยีวขอ้งกนัทีสําคัญสําหรับงวดสามเดือนสิ นสุดวนัที 30 มิถุนายน 

พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 (ตอ่) 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุด ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้ตรวจสอบ 

   วนัที 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ค่าใช้จ่าย     

ซือ     

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

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

      รวม - 125,423 - - 

     

ดอกเบียจ่าย     

   บริษทั เหล็กสยาม (2001) จาํกดั - - 709 1,412 

   บริษทั เหล็กกอ่สร้างสยาม จาํกดั - - 6,956 5,087 

      รวม - - 7,665 6,499 

     

คา่ใชจ้่ายอืน     

   บริษทั สยามลวดเหล็ก     

      อุตสาหกรรม จาํกดั 85 - - - 

   Tata Sons Limited 61 20 61 20 

   Mjunction Services Limited 55 - 55 - 

   Tata South East Asia (Cambodia) Ltd. 392 693 392 693 

รวม 593 713 508 713 

     

คา่ตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั     

   ผลประโยชนร์ะยะสัน 22,993 22,043 22,993 22,043 

   ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 19,245 16,321 19,245 16,321 

 42,238 38,364 42,238 38,364 



บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
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14 รายการกับบคุคลหรือกิจการทเีกยีวข้องกัน (ตอ่) 

 

รายการตอ่ไปนีเป็นรายการกบับุคคลหรือกจิการทีเกยีวขอ้งกนั (ต่อ) 

 

ข) ณ วนัที 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 และ วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 ยอดคงเหลือทีเกดิจากการขาย/ซือสินคา้ การให้บริการ  

และอืนๆ มีดงันี 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว 

 30 มิถุนายน 31 มีนาคม 30 มิถุนายน 31 มีนาคม 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561 

 พนับาท พันบาท พนับาท พนับาท 

ลูกหนีการค้ากิจการทีเกียวข้องกัน     

Tata Steel Limited 353,325 447,482 - - 

บริษทั เหล็กสยาม (2001) จาํกดั - - 8,632 8,260 

บริษทั เหล็กกอ่สร้างสยาม จาํกดั - - 16,026 15,633 

บริษทั เอน็.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) - - 18,708 18,351 

บริษทั สยามลวดเหลก็อุตสาหกรรม จาํกดั 16,088 3,565 - - 

Natsteel Holdings Pte. Ltd. - 1,943 - - 

บริษทั ที เอส เอ็น ไวร์ จาํกดั 17,631 9,883 - - 

Tata Projects Limited 2,270 1,399 - - 

      รวม 389,314 464,272 43,366 42,244 
     

ลูกหนีอืนกิจการทีเกียวข้องกนั     

Tata Steel Limited 24 24 24 24 

บริษทั เหล็กสยาม (2001) จาํกดั - - 6,205 5,795 

บริษทั เหล็กกอ่สร้างสยาม จาํกดั - - 13,993 13,085 

บริษทั เอน็.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) - - 19,799 18,861 

Tata Sons Limited 144 136 144 136 

บริษทั ทาทา คอมมิวนิเคชันส์      

   (ประเทศไทย) จาํกดั 21 21 21 21 

Tata Power Co., Ltd. - 18 - 18 

      รวม 189 199 40,186 37,940 



บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
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14 รายการกับบคุคลหรือกิจการทเีกยีวข้องกัน (ตอ่) 

 

ข) ณ วนัที 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 และ วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 ยอดคงเหลือทีเกดิจากการขาย/ซือสินคา้ การให้บริการ  

และอืนๆ มีดงันี (ตอ่) 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว 

 30 มิถุนายน 31 มีนาคม 30 มิถุนายน 31 มีนาคม 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

เจ้าหนีการค้ากิจการทีเกียวข้องกนั     

Tata Steel Limited 2,383 2,242 - - 

Tata International Singapore Pte. Ltd. - 701 - - 

      รวม 2,383 2,943 - - 

     

เจ้าหนีอืนกจิการทเีกียวข้องกนั     

บริษทั เหล็กสยาม (2001) จาํกดั - - 257 278 

บริษทั เหล็กกอ่สร้างสยาม จาํกดั - - 2,359 2,337 

บริษทั เอน็.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จาํกดั     

   (มหาชน) - - 57 77 

บริษทั สยามลวดเหลก็อุตสาหกรรม จาํกดั 632 - - - 

Tata Sons Limited - 30,836 - 30,836 

Mjunction Services Limited 55 - 55 - 

Tata South East Asia (Cambodia) Ltd. 199 612 199 612 

Tata Technologies Pte. Ltd. 1,088 1,088 1,088 1,088 

      รวม 1,974 32,536 4,015 35,228 
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14 รายการกับบคุคลหรือกิจการทเีกยีวข้องกัน (ตอ่) 

 

ค) เงินให้กูย้มืระยะสันแกบ่ริษทัยอ่ย 

 

การเปลียนแปลงของเงินให้กูย้มืระยะสันแกบ่ริษทัยอ่ย ประกอบดว้ยรายละเอียดดงันี 

 

 ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลทางการเงิน 

 รวม เฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 พนับาท พนับาท 
   

ยอดคงเหลือ ณ วนัต้นงวด (ตรวจสอบแล้ว) - 2,780,640 
   

กระแสเงินสดออก   

เงินให้กูย้มืเพิมระหวา่งงวด - 30,045 

ยอดคงเหลือ ณ วนัปลายงวด (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ) - 2,810,685 

 

ณ วนัที 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เงินให้กูยื้มระยะสันแกบ่ริษทัยอ่ยจาํนวนทงัสิน 2,811 ล้านบาท (31 มีนาคม พ.ศ. 2561 :  

2,781 ลา้นบาท) มีอตัราดอกเบียร้อยละ 3.0 ต่อปี (31 มีนาคม พ.ศ. 2561 : อัตราดอกเบียร้อยละ 3.0 ต่อปี) ไมมี่หลักทรัพย ์

คาํประกนัและไมร่ะบุวนัครบกาํหนด 

 

ง) เงินกูยื้มระยะสันจากบริษทัยอ่ย 

 

การเปลียนแปลงของเงินกูย้ืมระยะสันจากบริษทัยอ่ย ประกอบดว้ยรายละเอียดดงันี 

 

 ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลทางการเงิน 

 รวม เฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 พนับาท พนับาท 
   

ยอดคงเหลือ ณ วนัต้นงวด (ตรวจสอบแลว้) - 1,913,950 
   

กระแสเงินสดเขา้   

เงินกูยื้มเพิมระหวา่งงวด - 148,190 

ยอดคงเหลือ ณ วนัปลายงวด (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ) - 2,062,140 

 

ณ วนัที 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เงินกูย้ืมระยะสันจากบริษทัยอ่ยจํานวนทังสิ น 2,062 ล้านบาท (31 มีนาคม พ.ศ. 2561 :  

1,914 ลา้นบาท) มีอตัราดอกเบียร้อยละ 1.50 ตอ่ปี (31 มีนาคม พ.ศ. 2561 : อตัราดอกเบียร้อยละ 1.50 ตอ่ปี) เงินกูย้ืมระยะสัน

จากบริษทัยอ่ยเป็นเงินกูย้ืมทีไมมี่หลักทรัพยค์าํประกนัและไมร่ะบุวนัครบกาํหนด 
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15 ภาระผูกพนั  

 

15.1 ภาระผูกพนัเพือใช้เป็นรายจ่ายฝ่ายทนุ 

 

รายจ่ายฝ่ายทุนเกยีวกบัภาระผกูพนั ณ วนัทีในงบแสดงฐานะการเงินแตไ่มไ่ด้รับรู้ในขอ้มลูทางการเงิน มีดังนี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว 

 30 มิถุนายน 31 มีนาคม 30 มิถุนายน 31 มีนาคม 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

อาคารและอุปกรณ์ 28,256 34,471 - - 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2,237 2,237 2,237 2,237 

 

15.2 ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าดาํเนินงาน - กรณีทกีลุ่มกิจการเป็นผู้เช่า 

 

ยอดรวมของจาํนวนเงินขนัตาํทีตอ้งจ่ายในอนาคตตามสัญญาเช่าดาํเนินงานทีไม่สามารถยกเลิกได ้ มีดงันี 

 

กลุ่มกิจการทําสัญญาเช่าดําเนินงานทีไม่สามารถยกเลิกได้สําหรับทีดิน อาคารสํานักงาน ยานพาหนะ และอุปกรณ์

สํานกังาน โดยจาํนวนเงินขนัตาํทีบริษทัตอ้งจ่ายในอนาคตตามสญัญาเช่าทีไม่สามารถยกเลิกไดมี้ดงันี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว 

 30 มิถุนายน 31 มีนาคม 30 มิถุนายน 31 มีนาคม 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ภายใน 1 ปี 43,205 45,142 27,273 28,776 

เกนิกวา่ 1 ปีแตไ่มเ่กนิ 5 ปี 47,629 58,051 30,616 33,764 

 90,834 103,193 57,889 62,540 
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15 ภาระผูกพนั (ตอ่) 

 

15.3 ภาระผูกพนัจากการทําเลตเตอร์ออฟเครดิต 

 

ณ วนัที 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 และวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 เลตเตอร์ออฟเครดิตทีเปิดแล้วแตย่งัไม่เขา้เงือนไขการเป็น

หนีสิน มดีงันี 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว 

 30 มิถุนายน 31 มีนาคม 30 มิถุนายน 31 มีนาคม 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561 

 พนั พนั พนั พนั 
     

สกลุเงนิ     

ดอลลาร์สหรัฐ 6,150 366 - - 

ยโูร 594 523 - - 

 

16 ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

 

ขอ้มลูส่วนงานดาํเนินงานไดร้ายงานให้สอดคลอ้งกบัรายงานภายในของกลุ่มกจิการซึงผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดด้านการดาํเนินงาน

(คณะกรรมการ) ได้รับและสอบทานอย่างสมาํเสมอเพือใช้ในการจัดสรรทรัพยากรให้กบัส่วนงานและเพือประเมินผลการ

ดาํเนินงานของส่วนงาน 

 

การดาํเ นินงานของกลุ่มกิจการเกียวข้องกบัส่วนงานธุรกจิเ ดียวคือการผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กทรงยาวซึงตังอยู่ใน 

ประเทศไทย การขายของบริษทัยอ่ยส่วนใหญ่เป็นการขายภายในประเทศ ส่วนการขายส่งออกตา่งประเทศนันเป็นสัดส่วนทีไม่มี

สาระสาํคญั ดงันัน รายไดจ้ากการขายสินคา้ ตน้ทุนขาย กาํไรขนัตน้ กาํไรสาํหรับงวด และสินทรัพยท์งัหมดของส่วนงานแสดงตาม

รูปแบบทีนาํเสนอในขอ้มูลทางการเงินนี 

 

17 หนีสินทีอาจเกิดขึน 

 

ในระหวา่งปีสินสุดวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2557 บริษทั เหล็กกอ่สร้างสยาม จาํกดั ซึงเป็นบริษทัยอ่ยไดรั้บแจ้งจากกรมสรรพากรเรือง

การประเมินเงินเพิมรวมเป็นเงิน 16 ล้านบาท ซึงเกยีวเนืองกบัการเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลครึงปีของบริษทัยอ่ยดังกล่าวสาํหรับปี

สินสุดวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2551 โดยบริษทัยอ่ยประมาณการกาํไรสุทธิสําหรับปีดังกล่าวขาดไปเกนิกว่าร้อยละ 25 ของกาํไรสุทธิ

ทีทาํได้จริง โดยบริษทัยอ่ยเห็นวา่มีเหตุอันควรเกดิขึนในครึงปีหลงัทีทาํให้ประมาณการกาํไรสุทธิดังกล่าวตาํไป บริษทัยอ่ยได้ทาํ

การยนือุทธรณ์ไปยงักรมสรรพากรแลว้  

 

ณ วนัที 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เรืองดังกลา่วยงัไมม่ขีอ้ยตุ ิอยา่งไรกต็ามบริษทัยอ่ยคาดวา่จะไมมี่รายการเงินเพิมทีจะตอ้งจ่ายเพิ มเติม 

จึงยงัไมไ่ด้บนัทึกประมาณการหนีสินดงักล่าวในขอ้มลูทางการเงิน 
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18 หนังสือคําประกันธนาคาร 

 

ณ วนัที 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 หนังสือคาํประกนัทีออกโดยสถาบนัการเงินแกก่รมสรรพากร การไฟฟ้าฝ่ายผลิต การไฟฟ้าส่วน

ภูมภิาค การนิคมอุตสาหกรรม และ Bureau of Indian Standards จาํนวน 325 ล้านบาท ( 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 : 325 ล้านบาท) ซึงเป็นไป

ตามการดาํเนินธุรกจิปกติ 

 

19 การวดัมูลค่ายุติธรรม 

 

รายการสินทรัพยท์างการเงินหรือหนีสินทางการเงินบางรายการของกลุ่มกจิการมีการวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัสิ นรอบ

ระยะเวลารายงาน โดยตารางต่อไปนีแสดงถึงข้อมูลเกียวกบัการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหนีสิน 

ทางการเงินดังกลา่ว 

  

ข้อมูลทางการเงินรวม 

ข้อมูลทางการเงิน 

เฉพาะกจิการ 

  

 มูลค่ายุติธรรม ณ วนัท ี มูลค่ายุติธรรม ณ วนัท ี   

 ยังไม่ได้  ยังไม่ได้    

 ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว   

 30 มิถุนายน 31 มีนาคม 30 มิถุนายน 31 มีนาคม ลําดับชัน  

สินทรัพย์ทางการเงิน พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561 มูลค่า เทคนิคการประเมนิมูลค่า และข้อมูลทใีช้ 

หนสิีนทางการเงิน พนับาท พันบาท พนับาท พนับาท ยุติธรรม ในการวัดมูลค่ายุติธรรม 
       

สินทรัพยท์างการเงิน       

1. สัญญาซือขายเงินตรา

ต่างประเทศล่วงหนา้ 

(แสดงรวมเป็นสินทรัพย์

หมุนเวียนอืน) 

18,839 1,047 - - ระดบั 2 ประมาณการกระแสเงินสดคิดลด  

โดยกระแสเงินสดในอนาคตประมาณจากอตัรา

แลกเปลีย นเงิ นตรา ต่างประเทศล่ วงหน้า  

(จากอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้

ทีสามารถสังเกตได้ ณ วันสิ นรอบระยะเวลา

รายงาน) และอตัราแลกเปลียนล่วงหนา้ตามสัญญา 

ซึงคิดลดด ้วยอัตราทีสะท้อนถึ งความเสียง 

ดา้นสินเชือของคู่สัญญาต่าง  ๆ

2. เงินลงทุนเผอืขาย 3,100 3,500 - - ระดบั 1 เป็นราคาเสนอซือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาด

ทีมีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพย์ หรือหนีสิน

อย่างเดียวกนัและกจิการสามารถเขา้ถึงตลาดนัน  

ณ วนัทีวดัมูลค่า 
       

หนีสินทางการเงิน       

1. สัญญาซือขายเงินตรา

ต่างประเทศล่วงหนา้ 

(แสดงรวมเป็นหนีสิน

หมุนเวียนอืน) 

6,926 116 - - ระดบั 2 ประมาณการกระแสเงินสดคิดลด  

โดยกระแสเงินสดในอนาคตประมาณจากอตัรา

แลกเปลีย นเงิ นตรา ต่างประเทศล่ วงหน้า  

(จากอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้

ทีสามารถสังเกตได้ ณ วันสิ นรอบระยะเวลา

รายงาน) และอตัราแลกเปลียนล่วงหนา้ตามสัญญา 

ซึงคิดลดด ้วยอัตราทีสะท้อนถึ งความเสียง 

ดา้นสินเชือของคู่สัญญาต่าง  ๆ
 


