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บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2558 
“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 

1. ข้อมูลทัว่ไปและการด าเนินงานของบริษัท 
บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั” หรือ “บริษทัใหญ่”) เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึน                   
ในประเทศไทย มีท่ีอยูจ่ดทะเบียนตั้งอยูท่ี่อาคารรสาทาวเวอร์ 2 ชั้น 20 เลขท่ี 555 ถนนพหลโยธิน จตุจกัร 
กรุงเทพฯ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อลงทุนในบริษทัอ่ืนและให้บริการดา้นบริหาร และเป็นบริษทัจดทะเบียน
กบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2545 โดยบริษทัผูถื้อหุ้นใหญ่ของบริษทั 
(ถือหุ้นร้อยละ 67.90) คือ Tata Steel Global Holdings Pte. Ltd. ซ่ึงจดัตั้งในประเทศสิงคโปร์โดยเป็นบริษทั
ในเครือของ Tata Steel Limited ซ่ึงเป็นบริษทัจดทะเบียนท่ีจดัตั้ งข้ึนภายใต้กฎหมายของประเทศอินเดีย             
และเป็นผูผ้ลิตเหล็กครบวงจรรายใหญ่ท่ีสุดรายหน่ึงของประเทศอินเดีย ซ่ึงมีฐานลูกคา้กระจายอยูท่ ัว่โลก 

บริษทัมีบริษทัย่อยสามแห่ง (“กลุ่มบริษทั”) ซ่ึงเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทยท่ีท าการผลิต 
รับจา้งผลิต จ าหน่ายและซ้ือมาขายไป สินคา้เหล็กเส้น เหล็กลวด และเหล็กรูปพรรณขนาดเล็ก การขายสินคา้
ของบริษทัยอ่ยส่วนใหญ่เป็นการขายภายในประเทศ มีจ านวนร้อยละ 89 และร้อยละ 91 ของยอดขายทั้งหมด
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 และ 2557 ตามล าดบั 

รายละเอียดบริษทัยอ่ยของบริษทัมีดงัต่อไปน้ี 
 ลกัษณะธุรกจิ อตัราการถือหุ้น 
  (ร้อยละ) 
  ณ วนัที ่ ณ วนัที ่
  30 กนัยายน 31 มนีาคม 
  2558 2558 

บริษทั เหลก็สยาม (2001) จ ากดั ผลิตเหลก็ลวดและเหลก็รูปพรรณขนาดเลก็ 99.99 99.99 
    
บริษทั เหลก็ก่อสร้างสยาม จ ากดั ผลิตเหลก็เสน้ 99.99 99.99 
    
บริษทั เอน็.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ผลิต รับจา้งผลิต จ าหน่ายและซ้ือมาขายไป 99.76 99.76 
 สินคา้เหลก็เสน้ เหลก็ลวดและ   
 เหลก็รูปพรรณขนาดเลก็   
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บริษทัมีรายการและความสัมพนัธ์อยา่งมีสาระส าคญักบับริษทัผูถื้อหุ้นใหญ่และบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ดงันั้น
ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ีอาจจะไม่แสดงถึงเง่ือนไขท่ีอาจมีอยูห่รือผลการด าเนินงานซ่ึงอาจจะเกิดข้ึน 
ในกรณีท่ีบริษทัไดด้ าเนินงานโดยปราศจากความสัมพนัธ์ดงักล่าว 

ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2558 และวนัท่ี 31 มีนาคม 2558 บริษทั เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
(“บริษทั เอน็.ที.เอส.”) มีหน้ีสินหมุนเวยีนรวมสูงกวา่สินทรัพยห์มุนเวยีนรวมเป็นจ านวน 3,134 ลา้นบาท และ 
3,021 ลา้นบาท ตามล าดบั อยา่งไรก็ตาม จ านวนหน้ีสินหมุนเวียนไดร้วมเงินกูย้ืมจากบริษทัใหญ่ เป็นจ านวน 
2,832 ลา้นบาท และ 2,478 ลา้นบาท ตามล าดบั โดยบริษทัใหญ่รับวา่จะยงัคงสนบัสนุนดา้นการเงินให้กบั
บริษทั เอน็.ที.เอส. อยา่งต่อเน่ือง เพื่อใหบ้ริษทั เอ็น.ที.เอส. สามารถด าเนินงานไดอ้ยา่งต่อเน่ืองต่อไปอยา่งนอ้ย
ในอีก 12 เดือนนบัจากวนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน  และผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัไดจ้ดัท าแผนธุรกิจ
รวมถึงแผนปรับปรุงการด าเนินงานและผลประกอบการทางการเงินของบริษทั เอน็.ที.เอส. แลว้ 

ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัได้ตดัสินใจหยุดการผลิตโครงการเตาถลุง Mini Blast Furnace (“MBF”) 
ของบริษทั เอ็น.ที.เอส. ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทัเป็นการชัว่คราวตั้งแต่ปลายเดือนสิงหาคม 2554 
ถึงเดือนมีนาคม 2559 เน่ืองจากราคาวตัถุดิบท่ีใช้ในเตาถลุง MBF ในตลาดโลกสูงท าให้เกิดผลเสียต่อ
การบริหารตน้ทุนของการผลิตเหล็กแท่งผ่านเตาถลุง MBF ค่าเส่ือมราคาและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ของเตาถลุง 
MBF ซ่ึงเกิดข้ึนในช่วงหยุดการผลิตชัว่คราว ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 และ 2557             
มีจ  านวนรวม 3 ลา้นบาท และ 5 ลา้นบาท ตามล าดบั และส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 
และ 2557  มีจ  านวนรวม 6 ลา้นบาท และ 9 ลา้นบาท ตามล าดบั 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 บริษทัมีอตัราส่วนความสามารถในการช าระหน้ีต ่ากว่าอตัราท่ีระบุไวใ้น  
เง่ือนไขสัญญาเงินกูร้ะยะยาวกบัสถาบนัการเงินสองแห่ง อยา่งไรก็ตามบริษทัไดรั้บหนงัสืออนุมติัผ่อนผนั
ในการไม่ปฏิบติัตามในเร่ืองดังกล่าวจากผูใ้ห้กู้ทั้ งสองแห่งแล้ว ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2558 
ถึงแมว้า่อตัราส่วนความสามารถในการช าระหน้ี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 ยงัคงต ่ากวา่อตัราท่ีระบุไว ้
การทดสอบอตัราส่วนความสามารถในการช าระหน้ีคร้ังต่อไปมีก าหนดให้ทดสอบเม่ือส้ินปีวนัท่ี 31 มีนาคม 
2559 อยา่งไรก็ตาม กลุ่มบริษทัก็ยงัคงจ่ายช าระเงินกูต้ามเง่ือนไขท่ียงัมีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั 
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2. เกณฑ์การจัดท าและน าเสนอข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 
2.1 งบการเงินระหว่างกาลรวมและงบการเงินระหว่างกาลเฉพาะกิจการน้ีไดจ้ดัท าข้ึนในสกุลเงินบาท

และตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง “งบการเงินระหวา่งกาล” และวิธีปฏิบติั
ทางการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย โดยหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นแบบยอ่ 
และมีการเปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติมตามขอ้ก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์

2.2 งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558             
ซ่ึงน ามาแสดงเปรียบเทียบได้มาจากงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั
ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัซ่ึงไดต้รวจสอบแลว้ 

2.3 ผลการด าเนินงานซ่ึงยงัไม่ไดต้รวจสอบท่ีปรากฏในงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
2558 มิใช่เคร่ืองบ่งช้ีและมิใช่การคาดการณ์ถึงผลการด าเนินงานเต็มปี 

2.4 ขอ้มูลบางประการซ่ึงควรจะแสดงอยูใ่นงบการเงินประจ าปีท่ีไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินมิไดน้ ามาแสดงไว ้ณ ท่ีน้ี เน่ืองจากมิไดมี้การก าหนดให้มีการเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าว
ในงบการเงินระหวา่งกาล ดงันั้น งบการเงินระหวา่งกาลส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30  กนัยายน  2558 จึงควรอ่านประกอบกบังบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2558 
ซ่ึงไดมี้การตรวจสอบแลว้ 

2.5 ในการจดัท างบการเงินระหวา่งกาลให้เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 ผูบ้ริหารของบริษทั
ต้องอาศัยดุลยพินิจในการก าหนดนโยบายการบัญชี การประมาณการและตั้ งข้อสมมติฐาน                 
หลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการแสดงจ านวนสินทรัพย์ หน้ีสินและการเปิดเผยข้อมูล
เก่ียวกบัสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน รวมทั้งการแสดงรายได้
และค่าใช้จ่ายของงวดบญัชี ถึงแมว้่าการประมาณการของผูบ้ริหารได้พิจารณาอย่างสมเหตุสมผล
ภายใตเ้หตุการณ์ ณ ขณะนั้น ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจมีความแตกต่างไปจากประมาณการนั้น 

2.6 ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลรวมไดร้วมรายการบญัชีของบริษทัและบริษทัย่อย โดยไดต้ดัรายการคา้
และยอดคงเหลือท่ีมีสาระส าคญัระหว่างกนั เงินลงทุนในบริษทัย่อย และทุนเรือนหุ้นของบริษทัย่อย
ออกจากการแสดงในงบการเงินรวมแลว้ 
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2.7 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีผลต่อการรายงาน และ/หรือการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน
ส าหรับรอบบญัชีปัจจุบนั 

สภาวิชาชีพบญัชีได้ออกประกาศท่ีเก่ียวกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีผลบงัคบัใช้
ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2558 เป็นตน้ไป 
ดงัต่อไปน้ี 

มาตรฐานการบัญชี  
ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2557) การน าเสนองบการเงิน 
ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2557)  สินคา้คงเหลือ 
ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2557) งบกระแสเงินสด 
ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2557)  นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด 
ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2557) เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2557)     สญัญาก่อสร้าง 
ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2557) ภาษีเงินได ้
ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2557)     ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2557) สญัญาเช่า 
ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2557)     รายได ้
ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2557) ผลประโยชน์ของพนกังาน 
ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2557) การบญัชีส าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบั 
 ความช่วยเหลือจากรัฐบาล 
ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2557) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2557)     ตน้ทุนการกูย้มื 
ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2557)     การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคล หรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
ฉบบัท่ี 26 (ปรับปรุง 2557) การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เม่ือออกจากงาน 
ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2557) งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2557)     เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 
ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2557)    การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 
ฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2557)    ก าไรต่อหุน้ 
ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2557) งบการเงินระหวา่งกาล 
ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2557) การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2557) ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน และสินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน 
ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2557) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2557) อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  
ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2557) การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2557) การรวมธุรกิจ 
ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2557) สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พื่อขายและการด าเนินงานท่ียกเลิก 
ฉบบัท่ี 6 (ปรับปรุง 2557) การส ารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 
ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2557) ส่วนงานด าเนินงาน 
ฉบบัท่ี 10  งบการเงินรวม 
ฉบบัท่ี 11  การร่วมการงาน 
ฉบบัท่ี 12  การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอ่ืน 
ฉบบัท่ี 13  การวดัมูลค่ายติุธรรม 
  
การตคีวามมาตรฐานการบัญชี  
ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2557) ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณีท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้ง 
 อยา่งเฉพาะเจาะจงกบักิจกรรมด าเนินงาน 
ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2557) สญัญาเช่าด าเนินงาน-ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่ผูเ้ช่า 
ฉบบัท่ี 25 (ปรับปรุง 2557) ภาษีเงินได-้การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการ 
 หรือของผูถื้อหุน้ 
ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2557) การประเมินเน้ือหาสญัญาเช่าท่ีท าข้ึนตามรูปแบบกฎหมาย 
ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2557) การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 
ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2557) รายได-้รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริการโฆษณา 
ฉบบัท่ี 32 (ปรับปรุง 2557) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน-ตน้ทุนเวบ็ไซต ์
 
การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2557) การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอน การบูรณะ และ 
 หน้ีสินท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 
ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2557) การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือไม่ 
ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2557) สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการร้ือถอน การบูรณะและ 
 การปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม 
ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2557) การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 29 เร่ือง การ 
 รายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีมีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง 
ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2557) งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 
ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2557) ขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 
ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2557) โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 
ฉบบัท่ี 14 ขอ้จ ากดัสินทรัพยต์ามโครงการผลประโยชน์ ขอ้ก าหนดเงินทุนขั้นต ่า  
 และปฏิสัมพนัธ์ของรายการเหล่าน้ี ส าหรับมาตรฐานการบญัชี 
 ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 
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การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ (ต่อ) 
ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2557) สญัญาส าหรับการก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย ์
ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2557) การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดให้เจา้ของ 
ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2557) การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 
ฉบบัท่ี 20  ตน้ทุนการเปิดหนา้ดินในช่วงการผลิตส าหรับเหมืองผิวดิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินขา้งตน้ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินน้ี 

2.8 มาตรฐานท่ีออกใหม่เก่ียวกบัการวดัมูลค่ายติุธรรม 

ผลกระทบจากมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 

กลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 13 มาใชเ้ป็นคร้ังแรกในปีปัจจุบนั โดย
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 13 ไดก้  าหนดแนวปฏิบติัส าหรับการวดัมูลค่ายุติธรรม
และการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัการวดัมูลค่ายติุธรรม ขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบบัท่ี 13 ครอบคลุมถึงการวดัมูลค่ายุติธรรมของรายการทั้งท่ีเป็นเคร่ืองมือทางการเงินและ
รายการท่ีไม่ใช่เคร่ืองมือทางการเงิน ซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัอ่ืนก าหนด หรือ
อนุญาตให้มีการวดัมูลค่ายุติธรรม หรือให้มีการเปิดเผยเก่ียวกบัการวดัมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ 
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ภายใตข้อบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 2 
(ปรับปรุง 2557) เร่ือง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ รายการเช่าภายใตข้อบเขตของมาตรฐาน    
การบญัชี ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สัญญาเช่า และการวดัมูลค่าท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบั
มูลค่ายติุธรรม แต่ไม่ใช่มูลค่ายติุธรรม (เช่น การวดัมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บของสินคา้คงเหลือ หรือ
การวดัมูลค่าจากการใชเ้พื่อประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพย)์ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 13 ให้ค  านิยามมูลค่ายุติธรรมวา่เป็นราคาท่ีจะไดรั้บจาก
การขายสินทรัพย ์หรือจะจ่ายเพื่อโอนหน้ีสินในรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหวา่งผูร่้วมตลาด 
ณ วนัท่ีวดัมูลค่า โดยมูลค่ายุติธรรมตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 13 หมายถึงราคาขาย
หรือโอนออก (exit price) ยกเวน้กรณีท่ีราคาส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัไม่สามารถ
สังเกตได้ จึงจะวดัมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าวิธีอ่ืน นอกจากน้ี มาตรฐาน               

การรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 13 ยงัก าหนดถึงการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัการวดัมูลค่ายติุธรรมดว้ย 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 13 ตอ้งถือปฏิบติัโดยวิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไปส าหรับ
งบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2558 เป็นตน้ไป นอกจากน้ี 
ขอ้ก าหนดของการเปิดเผยขอ้มูลตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีไม่ตอ้งน ามาใช้
ปฏิบติัส าหรับขอ้มูลเปรียบเทียบส าหรับรอบระยะเวลาก่อนเร่ิมถือปฏิบติัตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบบัน้ี ดงันั้น ตามขอ้ก าหนดส าหรับการปฏิบติัในช่วงเปล่ียนแปลงดงักล่าว 
ทางกลุ่มบริษทัจึงไม่ไดเ้ปิดเผยขอ้มูลตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 13 ส าหรับ
ขอ้มูลเปรียบเทียบปี 2557 โดยการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 13 
ไม่ได้มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่อจ านวนเงินท่ีต้องรับรู้รายการในงบการเงินรวม 
นอกเหนือจากการเปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติม 

2.9 มาตรฐานการรายงานทางการเงินซ่ึงไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้

สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศท่ีเก่ียวกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินซ่ึงไดป้ระกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาแลว้ และมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือ
หลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2559 เป็นตน้ไป ดงัต่อไปน้ี 

มาตรฐานการบัญชี  
ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2558) การน าเสนองบการเงิน 
ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2558)  สินคา้คงเหลือ 
ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2558) งบกระแสเงินสด 
ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2558)  นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด 
ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2558) สญัญาก่อสร้าง 
ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2558) ภาษีเงินได ้
ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2558) ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2558) สญัญาเช่า 
ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2558) รายได ้
ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2558) การบญัชีส าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบั 
 ความช่วยเหลือจากรัฐบาล 
ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2558) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2558) ตน้ทุนการกูย้มื 
ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2558) การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
ฉบบัท่ี 26 (ปรับปรุง 2558) การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เม่ือออกจากงาน 
ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2558) เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 
ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2558) การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 
ฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2558) ก าไรต่อหุน้ 
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มาตรฐานการบัญชี (ต่อ)  
ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินระหวา่งกาล 
ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2558) ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน และสินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน 
ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2558) อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
  
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  
ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2558) การรวมธุรกิจ 
ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2558) สญัญาประกนัภยั 
ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พ่ือขายและการด าเนินงานท่ียกเลิก 
ฉบบัท่ี 6 (ปรับปรุง 2558) การส ารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 
ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2558) ส่วนงานด าเนินงาน 
ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2558) การร่วมการงาน 
ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2558) การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอ่ืน 
  
การตคีวามมาตรฐานการบัญชี  
ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณีท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้ง 
 อยา่งเฉพาะเจาะจงกบักิจกรรมด าเนินงาน 
ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2558) สญัญาเช่าด าเนินงาน-ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่ผูเ้ช่า 
ฉบบัท่ี 25 (ปรับปรุง 2558) ภาษีเงินได-้การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการ 
 หรือของผูถื้อหุน้ 
ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2558) การประเมินเน้ือหาสญัญาเช่าท่ีท าข้ึนตามรูปแบบกฎหมาย 
ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2558) การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 
ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2558) รายได-้รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริการโฆษณา 
ฉบบัท่ี 32 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน-ตน้ทุนเวบ็ไซต ์
 
การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2558) การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอน การบูรณะ และ 
 หน้ีสินท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 
ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2558) การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือไม่ 
ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2558) สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการร้ือถอน การบูรณะ และ 
 การปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม 
ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2558) การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 29 เร่ือง 
 การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีมีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง 
ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 
ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2558) ขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 
ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2558) โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 
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การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  (ต่อ) 
ฉบบัท่ี 14 (ปรับปรุง 2558) ขอ้จ ากดัสินทรัพยต์ามโครงการผลประโยชน์ ขอ้ก าหนดเงินทุนขั้นต ่า  
 และปฏิสัมพนัธ์ของรายการเหล่าน้ี ส าหรับมาตรฐานการบญัชี 
 ฉบบัท่ี 19 เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 
ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2558) สญัญาส าหรับการก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย ์
ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2558) การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดให้เจา้ของ 
ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2558) การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 
ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2558) ตน้ทุนการเปิดหนา้ดินในช่วงการผลิตส าหรับเหมืองผิวดิน 

ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัจะน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มบริษทัมา
เร่ิมถือปฏิบติักับงบการเงินของกลุ่มบริษทัเม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมีผล
บงัคบัใช้ ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบจากมาตรฐานการรายงาน             
ทางการเงินดงักล่าวท่ีมีผลต่องบการเงินของกลุ่มบริษทัในงวดท่ีเร่ิมถือปฏิบติั 

2.10 ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลรวมส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
2558 และงบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2558 ไม่ได้บนัทึกเงินลงทุนใน 
บริษทั สยาม สตีล มิลล ์เซอร์วสิเซส จ ากดั ตามวธีิส่วนไดเ้สีย เน่ืองจากบริษทัไม่มีอิทธิพลอยา่ง
มีสาระส าคญัในบริษทั สยาม สตีล มิลล์ เซอร์วิสเซส จ ากดั ซ่ึงถือหุ้นโดยบริษทัเหล็กก่อสร้าง
สยาม จ ากดั ในอตัราร้อยละ 24 ของทุนของบริษทัดงักล่าว บริษทัและบริษทัย่อยดงักล่าวได้
บนัทึกเงินลงทุนดงักล่าวเป็นเงินลงทุนระยะยาวอ่ืนเป็นจ านวนเงิน 1,241 บาท ในราคาทุน 

3. นโยบายการบัญชีทีส่ าคัญ 
งบการเงินแบบยอ่จดัท าข้ึนโดยใชห้ลกัเกณฑ์ นโยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้น
งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2558 
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4. การเปิดเผยข้อมูลเพิม่เติมเกีย่วกบักระแสเงินสด 
4.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 “ยงัไม่ได้    “ยงัไม่ได้   
 ตรวจสอบ”    ตรวจสอบ”   
 ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่
 30 กนัยายน  31 มนีาคม  30 กนัยายน  31 มนีาคม 
 2558  2558  2558  2558 

เงินสด 1  1  -  - 
เงินฝากกระแสรายวนั 55,841  130,337  473  421 
เงินฝากออมทรัพย ์ 406,897  578,212  349,105  478,045 
เงินฝากประจ าธนาคารท่ีถึงก าหนด        
จ่ายคืนไม่เกิน 3 เดือน 50  50  50  50 

รวม 462,789  708,600  349,628  478,516 

4.2 รายการท่ีไม่เก่ียวกบัเงินสดในขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลรวมและเฉพาะกิจการส าหรับงวด
หกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 และ 2557 มีดงัต่อไปน้ี  
- การบนัทึกเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขายในงบการเงินรวมด้วยมูลค่ายุติธรรม มีการบนัทึก

ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจ านวน 1.80 ลา้นบาท และ 0.20 ลา้นบาท ตามล าดบั 
- รายการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัเงินสดท่ีเกิดจากการซ้ือและการเพิ่มข้ึนของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์

และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน มีดงัน้ี 
หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 “ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”  “ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 
 2558  2557  2558  2557 

เจา้หน้ีค่าซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์        
และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ยกมา 12,271  11,868  201  525 
บวก  ซ้ือระหวา่งงวด 111,021  92,713  658  2,827 
หกั เงินสดจ่ายระหวา่งงวด (111,087)  (84,517)  (770)  (3,351) 
เจา้หน้ีค่าซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์        
และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ยกไป 12,205  20,064  89  1 
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5. ลูกหนีก้ารค้าบริษัทอืน่  
ลูกหน้ีการคา้บริษทัอ่ืน ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 “ยงัไม่ได้    “ยงัไม่ได้   
 ตรวจสอบ”    ตรวจสอบ”   
 ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่
 30 กนัยายน  31 มนีาคม  30 กนัยายน  31 มนีาคม 
 2558  2558  2558  2558 

ภายในวนัท่ีครบก าหนดช าระ 428,705  612,748  -  - 
เกินวนัครบก าหนดช าระ        

ไม่เกิน 3 เดือน 15,911  28,532  -  - 
มากกวา่ 3 เดือนถึง 6 เดือน 4,211  9,634  -  - 
มากกวา่ 6 เดือนถึง 12 เดือน -     7,960  -  - 
มากกวา่ 12 เดือน ข้ึนไป 22,822  23,085  -  - 
รวม 471,649  681,959  -  - 

หกั  ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (21,875)  (21,875)  -  - 
รวม 449,774  660,084  -  - 

ในปี 2551 กลุ่มบริษทัไดท้  าสัญญา “Receivable Purchase Agreement” กบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง
ซ่ึงรายการดงักล่าวไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนเฉพาะจ านวนท่ีผูซ้ื้อยอมรับไปยงัผูซ้ื้อแลว้ 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 และ 2557 กลุ่มบริษทัไดข้ายลูกหน้ีให้กบัสถาบนัการเงิน
ดงักล่าวขา้งตน้เป็นจ านวน 1,649 ลา้นบาท และ 2,313 ลา้นบาท ตามล าดบั และส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 และ 2557 กลุ่มบริษทัไดข้ายลูกหน้ีให้กบัสถาบนัการเงินดงักล่าวขา้งตน้เป็นจ านวน 
3,439 ลา้นบาท และ 4,925 ลา้นบาท ตามล าดบั 
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6. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 อตัราการถือหุ้น (ร้อยละ)  ทุนช าระแล้ว  วธีิราคาทุน 
 ณ วนัที ่ ณ วนัที ่  ณ วนัที ่
 30 กนัยายน 31 มนีาคม 30 กนัยายน  31 มนีาคม  30 กนัยายน  31 มนีาคม 
 2558 2558 2558  2558 2558  2558 
เงนิลงทุนในหุ้นทุน          
บริษทั เหลก็สยาม (2001) จ ากดั 99.99 99.99 120,000  120,000  2,554,386  2,554,386 
บริษทั เหลก็ก่อสร้างสยาม จ ากดั 99.99 99.99 1,750,000  1,750,000  3,656,874  3,656,874 
บริษทั เอน็.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จ ากดั  
  (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  ค่าเผื่อการดอ้ยค่าเงินลงทุน   -  -  (3,380,000)  (3,380,000) 

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

7. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ 
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 กลุ่มบริษทัซ้ืออุปกรณ์ราคาทุนรวม 111 ลา้นบาท 
โดยไม่มีรายการท่ีมีสาระส าคญัอ่ืนส าหรับการซ้ือหรือการจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ระหวา่งงวดบญัชี 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ของบริษทั เหล็กสยาม (2001) จ  ากดั บริษทั เหล็กก่อสร้างสยาม จ ากดั และ
บริษทั เอน็.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงมีราคาตามบญัชีจ านวน 3,650 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 
2558 (3,792 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558) ไดใ้ชเ้ป็นหลกัประกนัส าหรับเงินกูย้ืมประกอบดว้ยเงินกูย้ืม
ระยะยาวจากสถาบนัการเงินในประเทศ 2 แห่ง 

8. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 และวนัท่ี 31 มีนาคม 2558 กลุ่มบริษทัมีขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชจ้  านวน 
5,515 ลา้นบาท และ 5,819 ลา้นบาท ตามล าดบั ซ่ึงไม่ไดรั้บรู้เป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
ขาดทุนทางภาษีดงักล่าวจะทยอยหมดอายตุั้งแต่เดือนมีนาคม 2559 จนถึงเดือนพฤศจิกายน 2565  

การลดอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล  
ตามพระราชกฤษฎีกาฉบบัท่ี 577 พ.ศ. 2557 ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอตัราและ
ยกเวน้รัษฎากรซ่ึงมีผลบงัคับใช้ตั้ งแต่วนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2557 ให้ลดอตัราภาษีเงินได้นิติบุคคลและ                   
คงจดัเก็บในอตัราร้อยละ 20 ของก าไรสุทธิส าหรับระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2558 
แต่ไม่เกินวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 
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9. เงินกู้ยมืระยะยาว 
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 กลุ่มบริษทัช าระคืนเงินกูย้ืมระยะยาวแก่สถาบนัการเงิน
จ านวน 665 ลา้นบาท 

10. ทุนส ารองตามกฎหมาย 
ตามบทบญัญตัิแห่งพระราชบญัญตัิบริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 บริษทัจะตอ้งจดัสรรทุนส ารอง 
(“ทุนส ารองตามกฎหมาย”) อยา่งน้อยร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหลงัจากหักขาดทุนสะสมยกมา 
(ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองดงักล่าวมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทุนส ารองน้ีจะน ามา
จดัสรรปันผลไม่ได ้

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยท์ุกคราวที่จ่ายเงินปันผล บริษทัย่อยจะตอ้งจดัสรรเงินไวเ้ป็น
ทุนส ารองอย่างนอ้ยหน่ึงในยี่สิบส่วนของจ านวนผลก าไรซ่ึงบริษทัยอ่ยไดรั้บจากกิจการของบริษทันั้น 
จนกว่าทุนส ารองนั้นจะมีจ านวนถึงหน่ึงในสิบของจ านวนทุนของบริษทัย่อย ทุนส ารองน้ีจะน ามา
จดัสรรปันผลไม่ได ้

11. รายการกบักจิการทีเ่กี่ยวข้องกนัและยอดคงเหลอื 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ไดแ้ก่ บุคคลหรือกิจการต่าง  ๆท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบักลุ่มบริษทั โดยการมีผูถื้อหุ้นร่วมกนั
หรือมีกรรมการร่วมกนั 

นโยบายการก าหนดราคาส าหรับแต่ละรายการอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 

 นโยบายการก าหนดราคา 
ขาย ราคาตลาด 
ซ้ือ ราคาตลาด 
รายไดค้่าบริการจดัการ อตัราตามสัญญา 
ค่าบริการจ่าย อตัราตามสัญญา 
ดอกเบ้ียรับ อตัราตามสัญญา 
ดอกเบ้ียจ่าย อตัราตามสัญญา 
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รายช่ือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีส าคญั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 ประกอบดว้ย 

ประเภท บริษทั ประเภทธุรกจิ ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
บริษทัใหญ่ในล าดบัสูงสุด Tata Steel Limited ผลิตเหล็ก บริษทัใหญ่ในล าดบัสูงสุด 
ผูถื้อหุ้นใหญ่ Tata Steel Global Holdings Pte. Ltd. การลงทุน ผูถื้อหุ้นใหญ่ 
บริษทัยอ่ย บริษทั เหล็กสยาม (2001) จ  ากดั ผลิตเหล็กลวด  ผูถื้อหุ้นและกรรมการร่วมกนั 
  และเหล็กรูปพรรณขนาดเล็ก  
 บริษทั เหล็กก่อสร้างสยาม จ ากดั ผลิตเหล็กเส้น ผูถื้อหุ้นและกรรมการร่วมกนั 
 บริษทั เอน็.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ผลิต รับจา้งผลิต จ าหน่ายและซ้ือมา ผูถื้อหุ้นและกรรมการร่วมกนั 
  ขายไปสินคา้เหล็กเส้น เหล็กลวด  
  และเหล็กรูปพรรณขนาดเล็ก  
    
กิจการอ่ืน บริษทั สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม จ ากดั ผลิตลวดเหล็ก ผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนั 
 NatSteel Trade International Pte. Ltd. คา้ขาย ผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนั 
 NatSteel Recycling Pte. Ltd. คา้ขาย ผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนั 
 Tata International Metals Trading Asia Ltd. คา้ขาย ผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนั 
 Tata Steel Asia (Hong Kong) Ltd. คา้ขาย ผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนั 
 Tata Refractories Ltd. ผลิตวสัดุทนไฟ ผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนั 
 NatSteel Holdings Pte. Ltd. ผลิตเหล็ก ผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนั 
 Tata Steel UK Ltd. ผลิตเหล็ก ผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนั 
 Tata International Singapore Pte. Ltd. คา้ขาย ผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนั 
 Tata Steel IJmuiden BV ผลิตเหล็ก ผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนั 
 บริษทั ทาทา คอนซลัแทนซ่ี เซอร์วิสเซส บริการดา้นซอฟตแ์วร์ ผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนั 
 (ประเทศไทย) จ  ากดั   
 Tata Consultancy Services Ltd. บริการดา้นซอฟตแ์วร์ ผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนั 
 Tata Services Limited บริการดา้นการอบรม ผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนั 
 Tata Sons Limited การลงทุนและให้บริการ ผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนั 
  ดา้นท่ีปรึกษา  
 Tata Steel Resources Australia Pte. Ltd. บริการจดัซ้ือจดัจา้ง ผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนั 
 Tata NYK Shipping Pte. Ltd. ขนส่ง ผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนั 
 Mjunction Services Limited คา้ขายและบริการจดัซ้ือจดัจา้ง ผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนั 
 บริษทั สยาม สตีล มิลล ์เซอร์วิสเซส จ ากดั รีไซเคิลเศษเหล็ก ถือหุ้นโดยออ้มผา่นบริษทัยอ่ย 
 Tata Steel Global Procurement Co. Pte. Ltd. คา้ขาย 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 เอน็ ไวร์ จ ากดั ผลิตลวดเหล็กเคลือบสงักะสี ผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนั 
 Tata International Limited คา้ขาย ผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนั 
 Tata Steel Processing and Distribution  แปรรูปและจดัจ าหน่ายเหล็ก ผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนั 
 Limited 

Tata Quality Management Services 
 
บริการดา้นการตรวจประเมิน  

 
ผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนั 
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ยอดคงเหลือกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีดงัน้ี  

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 “ยงัไม่ได้    “ยงัไม่ได้   
 ตรวจสอบ”    ตรวจสอบ”   
 ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่
 30 กนัยายน  31 มนีาคม  30 กนัยายน  31 มนีาคม 
 2558  2558  2558  2558 
ลูกหนีก้ารค้ากจิการทีเ่กีย่วข้องกนั        

Tata Steel Limited 88,171  -  -  - 
บริษทั ที เอส เอน็ ไวร์ จ ากดั 1,656  -  -  - 

รวม 89,827  -  -  - 

ลูกหน้ีการคา้จากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัแยกตามอายหุน้ีท่ีคา้งช าระไดด้งัน้ี 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 “ยงัไม่ได้    “ยงัไม่ได้   
 ตรวจสอบ”    ตรวจสอบ”   
 ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่
 30 กนัยายน  31 มนีาคม  30 กนัยายน  31 มนีาคม 
 2558  2558  2558  2558 
ภายในวนัท่ีครบก าหนดช าระ 88,171  -  -  - 
ไม่เกิน 3 เดือน 1,656  -  -  - 

รวม 89,827  -  -  - 
        

ลูกหนีอ้ืน่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั        
Tata Steel Limited 16  24  16  10 
บริษทั เหลก็สยาม (2001) จ ากดั -  -  6,198  1,482 
บริษทั เหลก็ก่อสร้างสยาม จ ากดั -  -  11,433  17,607 
บริษทั เอน็.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) -  -  3,491  16,290 
บริษทั สยาม สตีล มิลล ์เซอร์วิสเซส จ ากดั 710  788  -  - 
Tata Quality Management Services 53  -  53  - 

รวม 779  812  21,191  35,389 
        

เงนิให้กู้ยมืระยะส้ันแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั        
บริษทั เอน็.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) -  -  2,432,129  1,612,507 

รวม -  -  2,432,129  1,612,507 
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เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งเป็นเงินให้กูย้ืมประเภทไม่มีหลกัประกนัโดยมีอตัราดอกเบ้ีย  
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 และวนัท่ี 31 มีนาคม 2558 เป็นร้อยละ 1 - 5.5 ต่อปี  

รายการเคล่ือนไหวระหวา่งงวดส าหรับเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีดงัน้ี 
หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิ 
   เฉพาะกจิการ 

ณ วนัที ่31 มนีาคม 2557 -  382,190 
เพ่ิมข้ึน -  1,230,317 

ณ วนัที ่31 มนีาคม 2558 -  1,612,507 
เพ่ิมข้ึน -  819,622 

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2558 -  2,432,129 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 “ยงัไม่ได้    “ยงัไม่ได้   
 ตรวจสอบ”    ตรวจสอบ”   
 ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่
 30 กนัยายน  31 มนีาคม  30 กนัยายน  31 มนีาคม 
 2558  2558  2558  2558 
เงนิให้กู้ยมืระยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั        

บริษทั เอน็.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)        
(อตัราดอกเบ้ียร้อยละ MLR - 2.00 ต่อปี) -  -  400,000  1,065,000 

รวม -  -  400,000  1,065,000 

เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นเงินให้กูย้ืมท่ีไม่มีหลกัประกนัตามสัญญาลงวนัท่ี 
9 พฤศจิกายน 2550  

ในเดือนพฤศจิกายน 2555 บริษทัได้ท าขอ้ตกลงเพิ่มเติมแนบทา้ยสัญญาเงินให้กู ้ยืมระยะยาว
แก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัทั้งสองฉบบัเพื่อขยายระยะเวลาครบก าหนดการจ่ายช าระงวดแรกเป็นวนัท่ี 
30 พฤศจิกายน 2555 และจะครบก าหนดช าระงวดสุดทา้ยวนัท่ี 31 สิงหาคม 2559 โดยมีอตัราดอกเบ้ียต่อปี 
MLR - 2.00  ต่อปี 

ในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 และ 2557 บริษทัไม่มีเงินให้กูย้ืมระยะยาว
แก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพิ่มข้ึน โดยบริษทัไดรั้บช าระเงินใหกู้ย้มืระยะยาวดงักล่าวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั
เป็นจ านวน 665 ลา้นบาท และ 850 ลา้นบาท ตามล าดบั 
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ระยะเวลาครบก าหนดการจ่ายช าระมีดงัน้ี 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 “ยงัไม่ได้    “ยงัไม่ได้   
 ตรวจสอบ”    ตรวจสอบ”   
 ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่
 30 กนัยายน  31 มนีาคม  30 กนัยายน  31 มนีาคม 
 2558  2558  2558  2558 

ครบก าหนดภายในหน่ึงปี -  -  400,000  865,000 
ครบก าหนดหลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี -  -  -  200,000 

รวม -  -  400,000  1,065,000 
        

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

        
สินทรัพย์ไม่หมนุเวยีนอืน่        

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

* บริษทัไดจ่้ายเงินล่วงหนา้ส าหรับการใชเ้คร่ืองหมายการคา้จ านวนรวมประมาณ 71 ลา้นบาท ตั้งแต่ปี 2551 
โดยในระหวา่งปี 2557 ไดมี้การเปล่ียนตวัลูกหน้ีจาก Tata Sons Limited เป็น Tata Steel Global Holdings Pte. Ltd. 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 “ยงัไม่ได้    “ยงัไม่ได้   
 ตรวจสอบ”    ตรวจสอบ”   
 ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่
 30 กนัยายน  31 มนีาคม  30 กนัยายน  31 มนีาคม 
 2558  2558  2558  2558 

เจ้าหนีก้ารค้ากจิการทีเ่กีย่วข้องกนั        
NatSteel Recycling Pte. Ltd. 73,658  84,207  -  - 
Tata International Metals Trading Asia Ltd. -  179,848  -  - 
Tata International Singapore Pte. Ltd. 6,181  4,370  -  - 
บริษทั สยาม สตีล มิลล ์เซอร์วิสเซส จ ากดั 18,859  21,840  -  - 

รวม 98,698  290,265  -  - 
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หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 “ยงัไม่ได้    “ยงัไม่ได้   
 ตรวจสอบ”    ตรวจสอบ”   
 ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่
 30 กนัยายน  31 มนีาคม  30 กนัยายน  31 มนีาคม 
 2558  2558  2558  2558 

เจ้าหนีอ้ืน่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั        
บริษทั เหลก็สยาม (2001) จ ากดั -  -  436  95 
บริษทั เหลก็ก่อสร้างสยาม จ ากดั -  -  1,582  1,483 
บริษทั เอน็.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) -  -  152  115 
บริษทั สยามลวดเหลก็อุตสาหกรรม จ ากดั -  441  -  - 
Tata Steel UK Ltd. -  12  -  12 
บริษทั ทาทา คอนซลัแทนซ่ี เซอร์วสิเซส        
  (ประเทศไทย) จ ากดั -  1,902  -  1,902 
Tata Sons Limited -  33  -  33 
บริษทั สยาม สตีล มิลล ์เซอร์วิสเซส จ ากดั 383  825  -  - 

รวม 383  3,213  2,170  3,640         
เงนิรับล่วงหน้าจากลูกค้า        

บริษทั สยามลวดเหลก็อุตสาหกรรม จ ากดั 108,924  99,658  -  - 
        เงนิกู้ยมืระยะส้ันจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั        

บริษทั เหลก็สยาม (2001) จ ากดั        
  (อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 1.50 ต่อปี) -  -  341,687  101,455 
บริษทั เหลก็ก่อสร้างสยาม จ ากดั        
  (อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 1.50 ต่อปี) -  -  1,377,836  1,129,905 
Tata Steel Global Holdings Pte. Ltd.        
  (อตัราดอกเบ้ียร้อยละ LIBOR + 2.5 ต่อปี) 416,492  -  416,492  - 

รวม 416,492  -  2,136,015  1,231,360         
ส่วนของเงนิกู้ยมืระยะยาวจากกจิการทีเ่กีย่ว        
  ข้องกนัทีถ่ึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี**        

Tata Steel Global Holdings Pte. Ltd. 270,596  -  270,596  -         
เงนิกู้ยมืระยะยาวจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั**        

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

** ตามหนังสือลงวนัท่ี 3 สิงหาคม 2555 บริษทัไดข้อเล่ือนระยะเวลาการช าระหน้ีจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกัน  
จากเดิมท่ีถึงก าหนดช าระในวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2555 เป็นวนัท่ี 31 สิงหาคม 2559 โดยบริษทัไดรั้บจดหมาย
ยืนยนั ลงวนัท่ี 22 สิงหาคม 2555 จากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งนั้นแลว้ เงินกูย้ืมระยะยาวจากกิจการที่เก่ียวขอ้งกนั 
เป็นเงินกูย้มืท่ีไม่มีดอกเบ้ีย 
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รายการส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน กบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีสาระส าคญัสรุป
ไดด้งัน้ี 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 “ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 
 ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 
 2558  2557  2558  2557 

รายได้        
ขาย        

Tata Steel Limited 195,434  -  -  - 
บริษทั สยามลวดเหลก็อุตสาหกรรม จ ากดั 125,881  159,801  -  - 
บริษทั ที เอส เอน็ ไวร์ จ ากดั 16,179  1,202  -  - 

รวม 337,494  161,003  -  - 

        
รายไดค้่าบริการจดัการ***        
บริษทั เหลก็สยาม (2001) จ ากดั -  -  17,367  3,000 
บริษทั เหลก็ก่อสร้างสยาม จ ากดั -  -  31,553  41,716 
บริษทั เอน็.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) -  -  3,000  43,029 

รวม -  -  51,920  87,745 

        
ดอกเบ้ียรับ        
บริษทั เหลก็สยาม (2001) จ ากดั -  -  -  2,173 
บริษทั เอน็.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) -  -  11,834  27,058 

รวม -  -  11,834  29,231 

        
รายไดอ่ื้นๆ        
บริษทั สยาม สตีล มิลล ์เซอร์วิสเซส จ ากดั 1,549  2,065  -  - 

***  ในปี 2553 บริษทัใหญ่ท าสัญญาเรียกเก็บค่าบริการจัดการโดยค านวณจากอตัราร้อยละ 2 ของยอดขายสุทธิ
ประจ าปี ในกรณีท่ีบริษทัย่อยมีผลขาดทุนซ่ึงไม่รวมค่าบริการจดัการ บริษทัใหญ่เรียกเก็บค่าบริการจดัการ
ดงักล่าวในอตัราไม่เกิน 1 ลา้นบาทต่อเดือน สัญญาดงักล่าวมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2553 เป็นตน้ไป 
ต่อมาบริษทัใหญ่ปรับปรุงขอบเขตการใหบ้ริการในสญัญาโดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2557 เป็นตน้ไป 
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 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 “ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 
 ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 
 2558  2557  2558  2557 
ค่าใช้จ่าย        
ซ้ือ        

NatSteel Trade International Pte. Ltd. -  134,354  -  - 
NatSteel Recycling Pte. Ltd. -  115,903  -  - 
Tata International Metals Trading Asia Ltd. 286,594  -  -  - 
Tata International Singapore Pte. Ltd. 14,352  -  -  - 
บริษทั สยาม สตีล มิลล ์เซอร์วิสเซส จ ากดั 49,745  59,087  -  - 
Tata International Limited 22,790  2,305  -  - 

รวม 373,481  311,649  -  - 
        

ดอกเบ้ียจ่าย 
บริษทั เหลก็สยาม (2001) จ ากดั 

 
- 

  
- 

  
1,047 

  
- 

บริษทั เหลก็ก่อสร้างสยาม จ ากดั -  -  4,193  2,896 
รวม -  -  5,240  2,896 

        
ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ        
บริษทั สยามลวดเหลก็อุตสาหกรรม จ ากดั 121  -  -  - 
NatSteel Holdings Pte. Ltd. -  19  -  19 
บริษทั ทาทา คอนซลัแทนซ่ี เซอร์วสิเซส        
(ประเทศไทย) จ ากดั -  3,018  -  3,018 

Tata Sons Limited -  4,933  -  4,933 
Mjunction Services Limited 488  -  -  - 
บริษทั สยาม สตีล มิลล ์เซอร์วิสเซส จ ากดั 2,077  1,440  -  - 

รวม 2,686  9,410  -  7,970 
        
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั        
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังาน 11,635  12,072  11,635  12,072 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 610  515  610  515 

รวม 12,245  12,587  12,245  12,587 
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รายการส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2558 กบักิจการที่เก่ียวขอ้งกนัที่มีสาระส าคญั
สรุปไดด้งัน้ี 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 “ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 
 ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 
 2558  2557  2558  2557 
รายได้        
ขาย        

Tata Steel Limited 417,949  -  -  - 
บริษทั สยามลวดเหลก็อุตสาหกรรม จ ากดั 297,189  357,843  -  - 
บริษทั ที เอส เอน็ ไวร์ จ ากดั 17,166  19,105  -  - 

รวม 732,304  376,948  -  - 

        
รายไดค้่าบริการจดัการ***        
บริษทั เหลก็สยาม (2001) จ ากดั -  -  35,740  6,000 
บริษทั เหลก็ก่อสร้างสยาม จ ากดั -  -  70,616  86,950 
บริษทั เอน็.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) -  -  6,009  87,424 

รวม -  -  112,365  180,374 

        
ดอกเบ้ียรับ        
บริษทั เหลก็สยาม (2001) จ ากดั -  -  -  3,940 
บริษทั เอน็.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) -  -  26,746  58,576 

รวม -  -  26,746  62,516 

        
รายไดอ่ื้นๆ        
บริษทั สยาม สตีล มิลล ์เซอร์วิสเซส จ ากดั 3,784  4,282  -  - 

***  ในปี 2553 บริษทัใหญ่ท าสัญญาเรียกเก็บค่าบริการจัดการโดยค านวณจากอตัราร้อยละ 2 ของยอดขายสุทธิ
ประจ าปี ในกรณีท่ีบริษทัยอ่ยมีผลขาดทุนซ่ึงไม่รวมค่าบริการจดัการ บริษทัใหญ่เรียกเก็บค่าบริการจดัการ
ดงักล่าวในอตัราไม่เกิน 1 ลา้นบาทต่อเดือน สัญญาดงักล่าวมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2553 เป็นตน้ไป 
ต่อมาบริษทัใหญ่ปรับปรุงขอบเขตการใหบ้ริการในสญัญาโดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2557 เป็นตน้ไป 
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หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 “ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 
 ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 
 2558  2557  2558  2557 
ค่าใช้จ่าย        
ซ้ือ        

NatSteel Trade International Pte. Ltd. -  274,528  -  - 
NatSteel Recycling Pte. Ltd. 239  314,939  -  - 
Tata International Metals Trading Asia Ltd. 1,119,223  -  -  - 
Tata Steel Asia (Hong Kong) Ltd. -  1,452  -  - 
Tata International Singapore Pte. Ltd. 24,600  -  -  - 
บริษทั สยาม สตีล มิลล ์เซอร์วิสเซส จ ากดั 112,584  111,887  -  - 
Tata International Limited 22,790  20,741  -  - 

รวม 1,279,436  723,547  -  - 

        
ดอกเบ้ียจ่าย        
บริษทั เหลก็สยาม (2001) จ ากดั 
บริษทั เหลก็ก่อสร้างสยาม จ ากดั 

- 
- 

 - 
- 

 1,677 
9,245 

 - 
5,676 

บริษทั เอน็.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) -  -  -  182 
รวม -  -  10,922  5,858 

        
ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ        
บริษทั สยามลวดเหลก็อุตสาหกรรม จ ากดั 171  -  -  - 
NatSteel Holdings Pte. Ltd. 60  19  20  19 
บริษทั ทาทา คอนซลัแทนซ่ี เซอร์วสิเซส        
  (ประเทศไทย) จ ากดั -  5,903  -  5,903 
Tata Sons Limited -  5,097  -  5,097 
Mjuction Services Limited 488  -  -  - 
บริษทั สยาม สตีล มิลล ์เซอร์วิสเซส จ ากดั 4,982  3,027  -  - 

รวม 5,701  14,046  20  11,019 

        
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั        
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังาน 29,744  32,562  29,744  32,562 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 17,024  13,761  17,024  13,761 

รวม 46,768  46,323  46,768  46,323 
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12. ภาระผูกพนั 
กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัดงัน้ี 
ก) เลตเตอร์ออฟเครดิตที่เปิดแลว้แต่ยงัไม่เขา้เงื่อนไขการเป็นหน้ีสิน ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2558 และ

วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 ดงัน้ี 
หน่วย : พนั 

 งบการเงนิรวม 
 “ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 
 ณ วนัที ่  ณ วนัที ่
 30 กนัยายน  31 มนีาคม 
 2558  2558 

สกลุเงนิ    
ดอลลาร์สหรัฐ 5,291  898 
ยโูร 438  188 

ข) หนงัสือค ้าประกนัท่ีออกโดยสถาบนัการเงินแก่กรมสรรพากร การไฟฟ้าฝ่ายผลิต การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
และการนิคมอุตสาหกรรม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 และวนัท่ี 31 มีนาคม 2558 จ  านวน 386 ลา้นบาท 
ซ่ึงเป็นไปตามการด าเนินธุรกิจปกติ 

ค) ภาระผูกพนัตามสัญญาเก่ียวกบัการซ้ือและติดตั้งเคร่ืองจกัร ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 และวนัท่ี 31 
มีนาคม 2558 ดงัน้ี 

หน่วย : พนั 
 งบการเงนิรวม 
 “ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 
 ณ วนัที ่

31 กนัยายน 
 

ณ วนัที ่ 
31 มนีาคม 

 2558  2558 
สกลุเงนิ    
บาท 5,391  11,931 
ยโูร 84  36 
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ง) ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 และวนัท่ี 31 มีนาคม 2558 กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าด าเนินงาน 
ส าหรับท่ีดิน อาคารส านกังาน รถยนต ์และอุปกรณ์ส านกังาน (รวมค่าบริการ) ดงัต่อไปน้ี 

หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 “ยงัไม่ได้    “ยงัไม่ได้   
 ตรวจสอบ”    ตรวจสอบ”   
 ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่
 30 กนัยายน  31 มนีาคม  30 กนัยายน  31 มนีาคม 
 2558  2558  2558  2558 
ภายในระยะเวลาหน่ึงปี 35,472  39,886  20,035  23,915 
ระยะเวลามากกวา่หน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 41,116  58,816  18,487  26,284 
ระยะเวลามากกวา่หา้ปี -  -  -  - 

รวม 76,588  98,702  38,522  50,199 

13. หนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 
ในปีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2557 บริษทั เหล็กก่อสร้างสยาม จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยได้รับแจง้จาก
กรมสรรพากรเร่ืองการประเมินเงินเพิ่มรวมเป็นเงิน 16.29 ล้านบาท ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกับการเสียภาษีเงินได ้               
นิติบุคคลคร่ึงปีของบริษทัย่อยดงักล่าวส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2551 โดยบริษทัย่อยประมาณการ                 
ก าไรสุทธิส าหรับปีดงักล่าวขาดไปเกินกว่าร้อยละ 25 ของก าไรสุทธิท่ีท าไดจ้ริง โดยบริษทัยอ่ยเห็นวา่มีเหตุ              
อนัควรเกิดข้ึนในคร่ึงปีหลงัท่ีท าใหป้ระมาณการก าไรสุทธิดงักล่าวต ่าไป บริษทัยอ่ยไดท้  าการยื่นอุทธรณ์ไปยงั
กรมสรรพากรแล้ว ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 เร่ืองดงักล่าวยงัไม่มีขอ้ยุติ อย่างไรก็ตามบริษทัย่อยคาดว่า                  
จะไม่มีรายการเงินเพิ่มท่ีจะตอ้งจ่ายเพิ่มเติม และไม่ไดบ้นัทึกประมาณการหน้ีสินดงักล่าวในงบการเงิน 

14. ข้อมูลจ าแนกตามส่วนงาน 
ข้อมูลส่วนงานด าเนินงานได้รายงานให้สอดคล้องกับรายงานภายในของกลุ่มบริษทัซ่ึงผูมี้อ  านาจ
ตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานไดรั้บและสอบทานอย่างสม ่าเสมอเพื่อใช้ในการจดัสรรทรัพยากร
ใหก้บัส่วนงานและเพื่อประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน  

การด าเนินงานของกลุ่มบริษทัเก่ียวข้องกับส่วนงานธุรกิจเดียวคือการผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ ์            
เหล็กทรงยาวซ่ึงตั้งอยู่ในประเทศไทย การขายของบริษทัย่อยส่วนใหญ่เป็นการขายภายในประเทศ             
ส่วนการขายส่งออกต่างประเทศนั้นเป็นสัดส่วนท่ีไม่มีสาระส าคญั ดงันั้น รายได ้ก าไรจากการด าเนินงาน 
และสินทรัพยท์ั้งหมดท่ีแสดงในงบการเงินน้ีจึงเก่ียวขอ้งกบัส่วนงานทางธุรกิจและส่วนงานทางภูมิศาสตร์
ตามท่ีกล่าวขา้งตน้ 

15. การอนุมัติข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 
ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บการอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทั เม่ือวนัท่ี 27 ตุลาคม 2558 


