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บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2559 
“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 

1. ข้อมูลทัว่ไปและการด าเนินงานของบริษัท 
บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) (“บริษทั” หรือ “บริษทัใหญ่”) เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึน                   
ในประเทศไทย มีท่ีอยู่จดทะเบียนตั้งอยู่ท่ีอาคารรสาทาวเวอร์ 2 ชั้น 20 เลขท่ี 555 ถนนพหลโยธิน 
แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อลงทุนในบริษทัอ่ืนและให้บริการด้านบริหาร 
และเป็นบริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2545 โดยบริษทั 
ผูถื้อหุ้นใหญ่ของบริษทั (ถือหุ้นร้อยละ 67.90) คือ T S Global Holdings Pte. Ltd. (เดิมช่ือ Tata Steel 
Global Holdings Pte. Ltd.) ซ่ึงจดัตั้งในประเทศสิงคโปร์โดยเป็นบริษทัในเครือของ Tata Steel Limited  
ซ่ึงเป็นบริษทัจดทะเบียนท่ีจดัตั้งข้ึนภายใตก้ฎหมายของประเทศอินเดีย และเป็นผูผ้ลิตเหล็กครบวงจร 
รายใหญ่ท่ีสุดรายหน่ึงของประเทศอินเดีย ซ่ึงมีฐานลูกคา้กระจายอยูท่ ัว่โลก 

บริษทัมีบริษทัย่อยสามแห่ง (“กลุ่มบริษทั”) ซ่ึงเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้ งข้ึนในประเทศไทยท่ีท าการผลิต 
รับจา้งผลิต จ าหน่ายและซ้ือมาขายไป สินคา้เหล็กเส้น เหล็กลวด และเหล็กรูปพรรณขนาดเล็ก การขายสินคา้
ของบริษทัยอ่ยส่วนใหญ่เป็นการขายภายในประเทศ มีจ านวนร้อยละ 94 และร้อยละ 89 ของยอดขาย
ทั้งหมดส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 และ 2558 ตามล าดบั 

รายละเอียดบริษทัยอ่ยของบริษทัมีดงัต่อไปน้ี 

 ลกัษณะธุรกิจ อตัราการถือหุ้น 
  (ร้อยละ) 
  ณ วันที ่ ณ วันที ่
  30 กนัยายน 31 มีนาคม 
  2559 2559 

บริษทั เหลก็สยาม (2001) จ  ากดั ผลิตเหลก็ลวดและเหลก็รูปพรรณขนาดเลก็ 99.99 99.99 
    
บริษทั เหลก็ก่อสร้างสยาม จ ากดั ผลิตเหลก็เส้น 99.99 99.99 
    
บริษทั เอน็.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ผลิต รับจา้งผลิต จ าหน่ายและซ้ือมาขายไป 99.76 99.76 
 สินคา้เหลก็เส้น เหลก็ลวดและ   
 เหลก็รูปพรรณขนาดเลก็   

บริษทัมีรายการและความสัมพนัธ์อยา่งมีสาระส าคญักบับริษทัผูถื้อหุ้นใหญ่และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ดงันั้น
ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีอาจจะไม่แสดงถึงเง่ือนไขท่ีอาจมีอยู่หรือผลการด าเนินงานซ่ึงอาจจะเกิดข้ึน 
ในกรณีท่ีบริษทัไดด้ าเนินงานโดยปราศจากความสัมพนัธ์ดงักล่าว 
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ณ วันท่ี 30 กันยายน 2559 และวันท่ี 31 มีนาคม 2559 บริษัท เอ็น.ที .เอส. สตีลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)  
(“บริษทั เอ็น.ที.เอส.”) มีหน้ีสินหมุนเวียนรวมสูงกวา่สินทรัพยห์มุนเวียนรวมเป็นจ านวน 2,679 ลา้นบาท  
และ 3,010 ลา้นบาท ตามล าดบั อยา่งไรก็ตาม จ านวนหน้ีสินหมุนเวียนไดร้วมเงินกูย้ืมระยะสั้นจากบริษทัใหญ่ 
เป็นจ านวน 2,442 ล้านบาท และ 2,166 ล้านบาท ตามล าดบั โดยบริษทัใหญ่รับว่าจะยงัคงสนับสนุน 
ดา้นการเงินให้กบับริษทั เอ็น.ที.เอส. อย่างต่อเน่ือง เพื่อให้บริษทั เอ็น.ที.เอส. สามารถด าเนินงานไดอ้ย่าง
ต่อเน่ืองต่อไปอย่างนอ้ยในอีก 12 เดือนนบัจากวนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน และผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทั 
ไดจ้ดัท าแผนธุรกิจรวมถึงแผนปรับปรุงการด าเนินงานและผลประกอบการทางการเงินของบริษทั เอน็.ที.เอส. แลว้ 

ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัได้ตดัสินใจหยุดการผลิตโครงการเตาถลุง Mini Blast Furnace (“MBF”) ของ
บริษทั เอ็น.ที.เอส. ซ่ึงเป็นบริษทัย ่อยของบริษทัเป็นการชัว่คราวตั้งแต่ปลายเดือนสิงหาคม 2554  
ถึงเดือนมีนาคม 2560 เน่ืองจากราคาวตัถุดิบที่เก่ียวขอ้งที่ใช้ในเตาถลุง MBF มีความผนัผวนสูง ท าให้
เกิดผลเสียต่อการบริหารต้นทุนของการผลิตเหล็กแท่งผ่านเตาถลุง MBF ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 
วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 และ 2558 ค่าเส่ือมราคาและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ของเตาถลุง MBF ซ่ึงเกิดข้ึนในช่วงหยุด 
การผลิตชัว่คราวมีจ านวนรวม 2 ลา้นบาท และ 3 ลา้นบาท ตามล าดบั และส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี  
30 กนัยายน 2559 และ 2558 ค่าเส่ือมราคาและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ของเตาถลุง MBF ซ่ึงเกิดข้ึนในช่วงหยุดการผลิต
ชัว่คราวมีจ านวนรวม 5 ลา้นบาท และ 6 ลา้นบาท ตามล าดบั 

2. เกณฑ์การจัดท าและน าเสนอข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 
2.1 งบการเงินระหว่างกาลรวมและงบการเงินระหว่างกาลเฉพาะกิจการน้ีได้จดัท าข้ึนในสกุลเงินบาท 

และตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง “งบการเงินระหวา่งกาล” และวิธีปฏิบติั
ทางการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย โดยหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นแบบย่อ 
และมีการเปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติมตามขอ้ก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์

2.2 บริษทัและบริษทัย่อยเลือกเสนองบการเงินระหว่างกาลในรูปแบบย่อ ดงันั้นขอ้มูลทางการเงิน 
บางประการซ่ึงแสดงอยู่ในงบการเงินประจ าปีท่ีไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
มิไดน้ ามาแสดงไว ้ณ ท่ีน้ี เน่ืองจากมิไดมี้การก าหนดให้มีการเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวในงบการเงิน
ระหว่างกาลแบบย่อ ดังนั้นงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อดังกล่าวขา้งต้น จึงควรอ่านประกอบ 
กบังบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 ซ่ึงไดมี้การตรวจสอบแลว้  

ผลการด าเนินงานส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 ไม่จ  าเป็นตอ้ง
บ่งช้ีใหเ้ห็นการคาดการณ์ผลการด าเนินงานเตม็ปี 
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2.3 ในการจดัท างบการเงินระหว่างกาลให้เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 ผูบ้ริหารของบริษทั
ต้องอาศัยดุลยพินิจในการก าหนดนโยบายการบัญชี การประมาณการและตั้ งข้อสมมติฐาน                 
หลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการแสดงจ านวนสินทรัพย ์หน้ีสินและการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบั
สินทรัพย์และหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน รวมทั้งการแสดงรายได้และ
ค่าใช้จ่ายของงวดบญัชี ถึงแมว้่าการประมาณการของผูบ้ริหารไดพ้ิจารณาอย่างสมเหตุสมผลภายใต้
เหตุการณ์ ณ ขณะนั้น ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจมีความแตกต่างไปจากประมาณการนั้น 

2.4 งบการเงินระหว่างกาลรวมได้รวมรายการบญัชีของบริษทัและบริษทัย่อย โดยได้ตดัรายการค้าและ 
ยอดคงเหลือท่ีมีสาระส าคญัระหวา่งกนั เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย และทุนเรือนหุน้ของบริษทัยอ่ยแลว้ 

2.5 งบการเงินระหว่างกาลรวมส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 และ 
งบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 ไม่ไดบ้นัทึกเงินลงทุนใน บริษทั สยาม สตีล มิลล ์
เซอร์วสิเซส จ ากดั ตามวิธีส่วนไดเ้สีย เน่ืองจากบริษทัไม่มีอิทธิพลอยา่งมีสาระส าคญัในการก าหนด
นโยบายทางการเงินและการด าเนินงานและไม่มีกรรมการท่ีมีอ านาจลงนามผูกพนัในบริษทั สยาม 
สตีล มิลล ์เซอร์วสิเซส จ ากดั ซ่ึงถือหุน้โดยบริษทัเหล็กก่อสร้างสยาม จ ากดั ในอตัราร้อยละ 24 ของทุน
ของบริษัทดังกล่าวได้ บริษัทและบริษทัย่อยดังกล่าวได้บนัทึกเงินลงทุนดังกล่าวเป็นเงินลงทุน 
ระยะยาวอ่ืนเป็นจ านวนเงิน 1,241 บาท ในราคาทุน 

3. นโยบายการบัญชีทีส่ าคัญ 
3.1 งบการเงินระหวา่งกาลจดัท าข้ึนโดยใช้หลกัเกณฑ์ นโยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบั 

ท่ีใชใ้นงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 

3.2 การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกใหม่และปรับปรุงใหม่มาถือปฏิบติั 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2559 บริษทัและบริษทัย่อยไดใ้ช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกใหม่
และปรับปรุงใหม่ซ่ึงออกโดยสภาวิชาชีพบญัชี ซ่ึงก าหนดให้ถือปฏิบติักบังบการเงินส าหรับรอบ
ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2559 เป็นตน้ไป โดยการถือปฏิบติัดงักล่าวไม่มี
ผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินระหว่างกาลรวมและงบการเงินระหวา่งกาลเฉพาะ
กิจการของบริษทั 
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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 
 2559  2559  2559  2559 

เงินสด 1  1  -  - 
เงินฝากกระแสรายวนั 17,479  31,307  2,243  399 
เงินฝากออมทรัพย ์ 792,704  755,396  737,827  721,581 
เงินฝากประจ าธนาคารท่ีถึงก าหนด        
จ่ายคืนไม่เกิน 3 เดือน 3,198  400,042  42  400,042 

รวม 813,382  1,186,746  740,112  1,122,022 

4.2 รายการปรับปรุงอ่ืนท่ีไม่ใช่เงินสดส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน ประกอบดว้ย 
หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 “ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”  “ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 
       2559  2558  2559  2558 
ขาดทุนจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคาร        
และอุปกรณ์ และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 1,729  11,872  -  - 

ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายสินคา้คงเหลือ -  2,491  -  - 
รวม 1,729  14,363  -  - 

4.3 เงินสด (จ่าย) รับอ่ืนจากกิจกรรมด าเนินงานส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน ประกอบดว้ย 
หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 “ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”  “ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 
 2559  2558  2559  2558 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน และสินทรัพย ์        
ไม่หมุนเวยีนอ่ืน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 27,526  (80,902)  7,013  (8,833) 

หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน และหน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน        
ลดลง (10,800)  (37,101)  (303)  (835) 

รวม 16,726  (118,003)  6,710  (9,668) 
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4.4 การปรับปรุงดว้ยเงินสดท่ีเกิดจากการกูย้มืส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน ประกอบดว้ย 
หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 “ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”  “ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 
       2559  2558  2559  2558 

จ่ายดอกเบ้ีย (62,872)  (69,812)  (40,883)  (34,824) 

4.5 รายการท่ีไม่เก่ียวกับเงินสดในข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลรวมและเฉพาะกิจการส าหรับ           
งวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 และ 2558 มีดงัต่อไปน้ี  
- การบนัทึกเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขายในงบการเงินรวมส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 

30 กนัยายน 2559 และ 2558 ดว้ยมูลค่ายุติธรรม กลุ่มบริษทัมีการบนัทึกก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจาก
เงินลงทุนดงักล่าวจ านวน 0.90 ลา้นบาท และ 1.80 ลา้นบาท ตามล าดบั 

- รายการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัเงินสดท่ีเกิดจากการซ้ือและการเพิ่มข้ึนของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 “ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”  “ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 
 2559  2558  2559  2558 

เจา้หน้ีค่าซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์        
และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนยกมา 13,214  12,271  2,643  201 
บวก  ซ้ือระหวา่งงวด 110,938  111,021  2,815  658 
หกั เงินสดจ่ายระหวา่งงวด (122,804)  (111,087)  (5,440)  (770) 
เจา้หน้ีค่าซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์        
และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนยกไป 1,348  12,205  18  89 

5. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น  
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 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 
 2559  2559  2559  2559 

ลูกหน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ดูหมายเหตุขอ้ 13) 31,379  175,368  -  - 
ลูกหน้ีการคา้บริษทัอ่ืน (ดูหมายเหตุขอ้ 6) 528,751  460,774  -  - 
ลูกหน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ดูหมายเหตุขอ้ 13) 931  950  43,455  35,739 
ลูกหน้ีอ่ืนบริษทัอ่ืน 1,800  12,329  13  2,819 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 22,955  17,972  3,114  10,657 

รวม 585,816  667,393  46,582  49,215 
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6. ลูกหนีก้ารค้าบริษัทอ่ืน  
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 
 2559  2559  2559  2559 

ภายในวนัท่ีครบก าหนดช าระ 512,640  442,720  -  - 
เกินวนัครบก าหนดช าระ        

ไม่เกิน 3 เดือน 13,436  13,393  -  - 
มากกวา่ 3 เดือนถึง 6 เดือน 1,776  307  -  - 
มากกวา่ 6 เดือนถึง 12 เดือน -  3,585  -  - 
มากกวา่ 12 เดือน ข้ึนไป 18,534  22,644  -  - 
รวม 546,386  482,649  -  - 

หกั  ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (17,635)  (21,875)  -  - 
รวม 528,751  460,774  -  - 

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2559  บริษทั เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)ไดท้  าการตดั
จ าหน่ายลูกหน้ีการคา้บริษทัอ่ืนจ านวน 4.24 ลา้นบาท ซ่ึงไดมี้การตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเต็มมูลค่าแลว้ 

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

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 และ 2558 กลุ่มบริษทัไดข้ายลูกหน้ีให้กบัสถาบนัการเงิน
ดงักล่าวขา้งตน้เป็นจ านวน 1,945 ลา้นบาท และ 1,649 ลา้นบาท ตามล าดบั และส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 และ 2558 กลุ่มบริษทัไดข้ายลูกหน้ีให้กบัสถาบนัการเงินดงักล่าวขา้งตน้เป็นจ านวน 
3,763 ลา้นบาท และ 3,439 ลา้นบาท ตามล าดบั 
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7. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 อตัราการถือหุ้น (ร้อยละ)  ทุนช าระแล้ว  เงินลงทุนวิธีราคาทุน 
 ณ วันที่ ณ วันที่  ณ วันที่ 
 30 กนัยายน 31 มีนาคม 30 กนัยายน  31 มีนาคม  30 กนัยายน  31 มีนาคม 
 2559 2559 2559  2559 2559  2559 
เงินลงทุนในหุ้นทุน          
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  ค่าเผือ่การดอ้ยค่าเงินลงทุน   -  -  (3,380,000)  (3,380,000) 

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

ไม่มีการประกาศจ่ายเงินปันผลส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 และ 2558  

8. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ 
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 กลุ่มบริษทัซ้ือท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ราคาทุนรวม 109 
ล้านบาท เม่ือวนัท่ี 30 สิงหาคม 2559 บริษทั เหล็กสยาม (2001) จ  ากดั ได้ยกเลิกสัญญาเช่าท่ีดิน ลงวนัท่ี 26 
มิถุนายน 2550 ซ่ึงท าข้ึนระหวา่งบริษทั เหล็กสยาม (2001) จ  ากดั กบั บริษทั พร็อพเพอร์ต้ี แวลู พลสั จ ากดั และ
ซ้ือท่ีดินแปลงดงักล่าวในราคา 84 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นท่ีตั้งโรงงานในปัจจุบนั 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ของบริษทั เหล็กสยาม (2001) จ  ากดั บริษทั เหล็กก่อสร้างสยาม จ ากดั และบริษทั 
เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงมีราคาตามบญัชีจ านวน 3,417 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 
(3,551 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559) ไดใ้ชเ้ป็นหลกัประกนัส าหรับเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 
ในประเทศสองแห่ง 

9. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 และวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 กลุ่มบริษทัมีขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช้จ  านวน 
5,639 ลา้นบาท และ 5,729 ลา้นบาท ตามล าดบั ซ่ึงไม่ไดรั้บรู้เป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
ขาดทุนทางภาษีดงักล่าวจะทยอยหมดอายตุั้งแต่เดือนมีนาคม 2560 จนถึงเดือนพฤศจิกายน 2565  

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นงบการเงินระหวา่งกาลรวมและ
งบการเงินระหว่างกาลเฉพาะกิจการได้รวมการตดัจ าหน่ายภาษีเงินได้ของปีก่อนๆท่ีเดิมรอขอคืนจาก
กรมสรรพากรจ านวน 99.98 ลา้นบาท และ 17.14 ลา้นบาท ตามล าดบั 
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อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล  

พระราชบญัญติัแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบบัท่ี 42) พ.ศ. 2559 ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ตั้งแต่วนัท่ี 5 มีนาคม 
2559 เป็นตน้ไป อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลเป็นร้อยละ 20 ของก าไรสุทธิส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิม
ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2559 เป็นตน้ไป 

10. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น  
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 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 
 2559  2559  2559  2559 

เจา้หน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ดูหมายเหตุขอ้ 13) 196,745  459,311  -  - 
เจา้หน้ีการคา้บริษทัอ่ืน 523,644  387,278  -  - 
เจา้หน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ดูหมายเหตุขอ้ 13) 1,100  12,405  4,186  15,247 
เจา้หน้ีอ่ืนบริษทัอ่ืน 7,918  18,856  6,587  8,285 
เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 21,861  102,507  -  - 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 267,249  362,898  25,449  57,234 

รวม 1,018,517  1,343,255  36,222  80,766 

11. ส่วนของหนีสิ้นระยะยาวทีถ่ึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 บริษทัช าระคืนเงินกูย้ืมระยะยาวแก่สถาบนัการเงินจ านวน 
200 ลา้นบาท ทั้งน้ีบริษทัไดช้ าระคืนเงินกูย้มืระยะยาวแก่สถาบนัการเงินครบทั้งจ  านวนแลว้  

12. ทุนส ารองตามกฎหมาย 
ตามบทบญัญตัิแห่งพระราชบญัญตัิบริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 บริษทัและบริษทัยอ่ยที่เป็นบริษทั
มหาชนจ ากดัจะตอ้งจดัสรรทุนส ารอง (“ทุนส ารองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิ
ประจ าปีหลงัจากหกัขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนส ารองดงักล่าวมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10  ของ
ทุนจดทะเบียน ทุนส ารองน้ีจะน ามาจดัสรรปันผลไม่ได ้

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยท์ุกคราวที่จ่ายเงินปันผล บริษทัย่อยที่เป็นบริษทัจ ากดัจะตอ้ง
จดัสรรเงินไวเ้ป็นทุนส ารองอย่างน้อยหน่ึงในยี่สิบส่วนของจ านวนผลก าไรซ่ึงบริษทัย่อยได้รับจากกิจการ
ของบริษทันั้น จนกวา่ทุนส ารองนั้นจะมีจ านวนถึงหน่ึงในสิบของจ านวนทุนของบริษทัยอ่ย ทุนส ารองน้ี
จะน ามาจดัสรรปันผลไม่ได ้



- 18 - 
 

tstht3    02/11/2016 08:00:30 

13. รายการกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนัและยอดคงเหลือ 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ไดแ้ก่ บุคคลหรือกิจการต่าง  ๆท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบักลุ่มบริษทั โดยการมีผูถื้อหุ้นร่วมกนัหรือ
มีกรรมการร่วมกนั 

นโยบายการก าหนดราคาส าหรับแต่ละรายการอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 

 นโยบายการก าหนดราคา 
ขาย ราคาตลาด 
ซ้ือ ราคาตลาด 
รายไดค้่าบริการจดัการ อตัราตามสัญญา 
ค่าบริการจ่าย อตัราตามสัญญา 
ดอกเบ้ียรับ อตัราตามสัญญา 
ดอกเบ้ียจ่าย อตัราตามสัญญา 

รายช่ือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีส าคญั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 ประกอบดว้ย 

ประเภท บริษทั ประเภทธุรกจิ ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
บริษทัใหญ่ในล าดบัสูงสุด Tata Steel Limited ผลิตเหล็ก บริษทัใหญ่ในล าดบัสูงสุด 
ผูถื้อหุ้นใหญ่ T S Global Holdings Pte. Ltd. การลงทุน ผูถื้อหุ้นใหญ่ 
 (เดิมช่ือ Tata Steel Global Holdings Pte. Ltd.)   
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 าหน่ายและ ผูถื้อหุ้นและกรรมการร่วมกนั 
  ซ้ือมาขายไปสินคา้เหล็กเส้น   
  เหล็กลวดและเหล็กรูปพรรณ 

ขนาดเล็ก 
 

    
กิจการอ่ืน บริษทั สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม จ ากดั ผลิตลวดเหล็ก ผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนั 
 NatSteel Trade International Pte. Ltd. ซ้ือมาขายไป ผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนั 
 NatSteel Recycling Pte. Ltd. ซ้ือมาขายไป ผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนั 
 Tata International Metals Trading Asia Ltd. ซ้ือมาขายไป ผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนั 
 Tata Steel Asia (Hong Kong) Ltd. ซ้ือมาขายไป ผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนั 
 Tata Refractories Ltd. ผลิตวสัดุทนไฟ ผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนั 
 NatSteel Holdings Pte. Ltd. ผลิตเหล็ก ผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนั 
 Tata Steel UK Ltd. ผลิตเหล็ก ผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนั 
 Tata International Singapore Pte. Ltd. ซ้ือมาขายไป ผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนั 
 Tata Steel IJmuiden BV ผลิตเหล็ก ผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนั 
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ประเภท บริษทั ประเภทธุรกจิ ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
กิจการอ่ืน (ต่อ) 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 ซ้ือมาขายไปและบริการจดัซ้ือ 

  จดัจา้ง 
ผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนั 

 บริษทั สยาม สตีล มิลล ์เซอร์วิสเซส จ ากดั รีไซเคิลเศษเหล็ก ถือหุ้นโดยออ้มผา่นบริษทัยอ่ย 
 Tata Steel Global Procurement Co. Pte. Ltd. ซ้ือมาขายไป 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 ซ้ือมาขายไป ผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนั 
 Tata Steel Processing and Distribution Limited แปรรูปและจดัจ าหน่ายเหล็ก ผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนั 
 Tata Projects Limited 

Tata South East Asia (Cambodia) Ltd. 
งานโครงการโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ซ้ือมาขายไป 

ผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนั 
ผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนั 

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 
 2559  2559  2559  2559 

ลูกหนีก้ารค้ากจิการทีเ่กีย่วข้องกนั        
Tata Steel Limited -  170,752  -  - 
บริษทั สยามลวดเหลก็อุตสาหกรรม จ ากดั 28,357  -  -  - 
บริษทั ที เอส เอน็ ไวร์ จ ากดั 3,022  4,616  -  - 

รวม 31,379  175,368  -  - 
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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 
 2559  2559  2559  2559 

ภายในวนัท่ีครบก าหนดช าระ 28,357  175,368  -  - 
เกินวนัครบก าหนดช าระนอ้ยกวา่ 3 เดือน 3,022  -  -  - 

รวม 31,379  175,368  -  - 
 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 “ยงัไม่ได้    “ยงัไม่ได้   
 ตรวจสอบ”    ตรวจสอบ”   
 ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่
 30 กนัยายน   31 มนีาคม  30 กนัยายน   31 มนีาคม 
 2559  2559  2559  2559 
ลูกหนีอ่ื้นกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั        

Tata Steel Limited 16  16  16  16 
บริษทั เหลก็สยาม (2001) จ ากดั -  -  8,086  9,038 
บริษทั เหลก็ก่อสร้างสยาม จ ากดั -  -  15,245  15,906 
บริษทั เอน็.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) -  -  19,974  10,650 
บริษทั ทาทา คอนซลัแทนซ่ี เซอร์วสิเซส         

(ประเทศไทย) จ ากดั 5  -  5  - 
Tata Sons Limited 129  129  129  129 
บริษทั สยาม สตีล มิลล ์เซอร์วิสเซส จ ากดั 781  805  -  - 

รวม 931  950  43,455  35,739 
        

เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั        
บริษทั เอน็.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) -  -  2,442,074  1,965,744 

เงินให้กู ้ยืมระยะสั้ นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งเป็นเงินให้กู ้ยืมประเภทไม่มีหลกัประกนัโดยมีอตัราดอกเบ้ีย  
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 เป็นร้อยละ 1 - 5.5 ต่อปี ตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2559 บริษทัไดป้รับอตัราดอกเบ้ีย
ดงักล่าวเป็นร้อยละ 2 - 5.5 ต่อปี 
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รายการเคล่ือนไหวระหวา่งงวดส าหรับเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีดงัน้ี 

หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิ 
   เฉพาะกจิการ 

ณ วนัที ่31 มนีาคม 2558 -  1,612,507 
เพ่ิมข้ึน -  353,237 

ณ วนัที ่31 มนีาคม 2559 -  1,965,744 
เพ่ิมข้ึน -  476,330 

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2559 -  2,442,074 

หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 “ยงัไม่ได้    “ยงัไม่ได้   
 ตรวจสอบ”    ตรวจสอบ”   
 ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่
 30 กนัยายน  31 มนีาคม  30 กนัยายน  31 มนีาคม 
 2559  2559  2559  2559 
เงนิให้กู้ยืมระยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั        

บริษทั เอน็.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)        
(อตัราดอกเบ้ียร้อยละ MLR - 2.00 ต่อปี) -  -  -  200,000 

เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นเงินให้กูย้ืมท่ีไม่มีหลกัทรัพยค์  ้าประกนัตามสัญญา
ลงวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2550  

ในเดือนพฤศจิกายน 2554 บริษทัไดท้  าขอ้ตกลงเพิ่มเติมแนบทา้ยสัญญาเงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่กิจการ 
ท่ีเก่ียวข้องกัน เพื่อขยายระยะเวลาครบก าหนดการจ่ายช าระงวดแรกเป็นวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2555  
และครบก าหนดช าระงวดสุดทา้ยวนัท่ี 31 สิงหาคม 2559 โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ MLR - 2.00 ต่อปี 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีเงินกูย้ืมระยะยาวคงเหลือเป็นจ านวน 200 ลา้นบาท 
ซ่ึงจะครบก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 
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ในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 และ 2558 บริษทัไม่มีเงินให้กูย้ืมระยะยาว 
แก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพิ่มข้ึน โดยบริษทัไดรั้บช าระเงินให้กูย้ืมระยะยาวดงักล่าวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั
เป็นจ านวน 200 ลา้นบาท และ 665 ลา้นบาท ตามล าดบั เม่ือวนัท่ี 31 สิงหาคม 2559 กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั
ช าระคืนเงินกูย้มืระยะยาวดงักล่าวครบทั้งจ  านวนแลว้ 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 “ยงัไม่ได้    “ยงัไม่ได้   
 ตรวจสอบ”    ตรวจสอบ”   
 ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่
 30 กนัยายน  31 มนีาคม  30 กนัยายน  31 มนีาคม 
 2559  2559  2559  2559 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวยีนอ่ืน        
T S Global Holdings Pte. Ltd.* 
  (เดิมช่ือ Tata Steel Global Holdings Pte. Ltd.) 

 
71,220 

  
71,220 

  
71,220 

  
71,220 

* บริษทัไดจ่้ายเงินล่วงหนา้ส าหรับการใชเ้คร่ืองหมายการคา้จ านวนรวมประมาณ 71 ลา้นบาท ตั้งแต่ปี 2551 โดย
ในระหวา่งปี 2557 ไดมี้การเปล่ียนตวัลูกหน้ีจาก Tata Sons Limited เป็น T S Global Holdings Pte. Ltd. (เดิมช่ือ  
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 
 2559  2559  2559  2559 

เจ้าหนีก้ารค้ากจิการทีเ่กีย่วข้องกนั        
Tata Steel Limited 2,493  -  -  - 
NatSteel Recycling Pte. Ltd. (464)  (498)  -  - 
Tata International Metals Trading Asia Ltd. 166,494  436,940  -  - 
Tata International Singapore Pte. Ltd. 13,142  5,340  -  - 
บริษทั สยาม สตีล มิลล ์เซอร์วิสเซส จ ากดั 15,080  17,529  -  - 

รวม 196,745  459,311  -  -         
เจ้าหนีอ่ื้นกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั        

Tata Steel Limited 42  326  42  326 
บริษทั เหลก็สยาม (2001) จ ากดั -  -  714  825 
บริษทั เหลก็ก่อสร้างสยาม จ ากดั -  -  2,398  2,206 
บริษทั เอน็.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) -  -  28  117 
บริษทั สยามลวดเหลก็อุตสาหกรรม จ ากดั 37  -  -  - 
Tata Sons Limited 663  11,773  663  11,773 
บริษทั สยาม สตีล มิลล ์เซอร์วิสเซส จ ากดั 17  306  -  - 
Tata South East Asia (Cambodia) Ltd. 341  -  341  - 

รวม 1,100  12,405  4,186  15,247 
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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 
 2559  2559  2559  2559 

เงนิรับล่วงหน้าจากลูกค้า        
บริษทั สยามลวดเหลก็อุตสาหกรรม จ ากดั -  46,100  -  - 

        
เงนิกู้ยืมระยะส้ันจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั        

T S Global Holdings Pte. Ltd. 
  (เดิมช่ือ Tata Steel Global Holdings Pte. Ltd.) 

       

  (อตัราดอกเบ้ียร้อยละ LIBOR + 2.5 ต่อปี) -  201,822  -  201,822 
บริษทั เหลก็สยาม (2001) จ ากดั        
  (อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 1.50 ต่อปี) -  -  465,370  532,352 
บริษทั เหลก็ก่อสร้างสยาม จ ากดั        
  (อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 1.50 ต่อปี) -  -  1,897,163  1,519,414 

รวม -  201,822  2,362,533  2,253,588 
        
เงนิกู้ยืมระยะยาวจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั**        

T S Global Holdings Pte. Ltd. 
  (เดิมช่ือ Tata Steel Global Holdings Pte. Ltd.) 

 
   270,596 

  
   270,596 

  
   270,596 

  
270,596 

** บริษทัไดข้อเล่ือนระยะเวลาการช าระหน้ีจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัจากเดิม ท่ีถึงก าหนดช าระในวนัท่ี 31 สิงหาคม 
2559 เป็นวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 โดยบริษทัไดรั้บจดหมายยืนยนัจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งนั้นแลว้ เงินกูย้ืม
ระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นเงินกูย้มืท่ีไม่มีดอกเบ้ีย 

รายการส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน กบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีสาระส าคญัสรุปได ้ดงัน้ี 

หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 “ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 
 2559  2558  2559  2558 

รายได้        
ขาย        

Tata Steel Limited (2,493)  195,434  -  - 
บริษทั สยามลวดเหลก็อุตสาหกรรม จ ากดั 77,547  125,881  -  - 
บริษทั ที เอส เอน็ ไวร์ จ ากดั 6,453  16,179  -  - 

รวม 81,507  337,494  -  - 
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หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 “ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 
 2559  2558  2559  2558 

รายไดค้่าบริการจดัการ***        
บริษทั เหลก็สยาม (2001) จ ากดั -  -  21,480  17,367 
บริษทั เหลก็ก่อสร้างสยาม จ ากดั -  -  41,490  31,553 
บริษทั เอน็.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) -  -  42,990  3,000 

รวม -  -  105,960  51,920 

***  ในปี 2553 บริษทัใหญ่ท าสัญญาเรียกเก็บค่าบริการจดัการโดยค านวณจากอตัราร้อยละ 2 ของยอดขายสุทธิประจ าปี 
ในกรณีท่ีบริษทัย่อยมีผลขาดทุนซ่ึงไม่รวมค่าบริการจดัการ บริษทัใหญ่เรียกเก็บค่าบริการจดัการดงักล่าวในอตัรา 
ไม่เกิน 1 ลา้นบาทต่อเดือน สัญญาดงักล่าวมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2553 ต่อมาในปี 2559 บริษทัใหญ่ 
ไดท้  าสัญญาเรียกเก็บค่าบริการจดัการใหม่ โดยเรียกเก็บตามอตัราท่ีก าหนดในสัญญา ซ่ึงค านวณโดยวิธีราคาทุน
บวกก าไรส่วนเพ่ิมร้อยละ 6 สัญญาดงักล่าวมีผลบงัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2559 เป็นตน้ไป 

หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 “ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 
 2559  2558  2559  2558 

ดอกเบ้ียรับ        
บริษทั เอน็.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) -  -  13,804  11,834 

        
รายไดอ่ื้น        
บริษทั สยาม สตีล มิลล ์เซอร์วิสเซส จ ากดั 2,254  1,549  -  - 

        
ค่าใช้จ่าย        
ซ้ือ        

Tata Steel Limited 937  -  -  - 
Tata International Metals Trading Asia Ltd. -  286,594  -  - 
Tata International Singapore Pte. Ltd. 16,378  14,352  -  - 
บริษทั สยาม สตีล มิลล ์เซอร์วิสเซส จ ากดั 51,513  49,745  -  - 
Tata International Limited 4,677  22,790  -  - 

รวม 73,505  373,481  -  - 
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หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 “ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 
 2559  2558  2559  2558 

ดอกเบ้ียจ่าย        
T S Global Holdings Pte. Ltd. 
(เดิมช่ือ Tata Steel Global Holdings Pte. Ltd.) 

 
- 

  
1,712 

  
- 

  
1,712 

บริษทั เหลก็สยาม (2001) จ ากดั -  -  2,236  1,047 
บริษทั เหลก็ก่อสร้างสยาม จ ากดั -  -  6,983  4,193 

รวม -  1,712  9,219  6,952 
        

ค่าใชจ่้ายอ่ืน        
Tata Steel Limited 1,372  -  1,372  - 
บริษทั สยามลวดเหลก็อุตสาหกรรม จ ากดั 37  121  -  - 
Tata Sons Limited 698  -  698  - 
Mjunction Services Limited -  488  -  - 
บริษทั สยาม สตีล มิลล ์เซอร์วิสเซส จ ากดั 1,553  2,077  -  - 
Tata South East Asia (Cambodia) Ltd. 341  -  341  - 

รวม 4,001  2,686  2,411  - 
        

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั        
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังาน 13,854  11,635  13,854  11,635 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 541  610  541  610 

รวม 14,395  12,245  14,395  12,245 

รายการส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2559 กบักิจการที่เก่ียวขอ้งกนัที่มีสาระส าคญั
สรุปไดด้งัน้ี 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 “ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 
 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 
 2559  2558  2559  2558 

รายได้        
ขาย        

Tata Steel Limited 164,333  417,949  -  - 
บริษทั สยามลวดเหลก็อุตสาหกรรม จ ากดั 168,079  297,189  -  - 
บริษทั ที เอส เอน็ ไวร์ จ ากดั 19,319  17,166  -  - 

รวม 351,731  732,304  -  - 
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หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 “ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 
 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 
 2559  2558  2559  2558 

รายไดค้่าบริการจดัการ***        
บริษทั เหลก็สยาม (2001) จ ากดั -  -  42,960  35,740 
บริษทั เหลก็ก่อสร้างสยาม จ ากดั -  -  82,980  70,616 
บริษทั เอน็.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) -  -  85,980  6,009 

รวม -  -  211,920  112,365 

***  ในปี 2553 บริษทัใหญ่ท าสัญญาเรียกเก็บค่าบริการจดัการโดยค านวณจากอตัราร้อยละ 2 ของยอดขายสุทธิประจ าปี 
ในกรณีท่ีบริษทัยอ่ยมีผลขาดทุนซ่ึงไม่รวมค่าบริการจดัการ บริษทัใหญ่เรียกเก็บค่าบริการจดัการดงักล่าวในอตัรา
ไม่เกิน 1 ลา้นบาทต่อเดือน สัญญาดงักล่าวมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2553 ต่อมาในปี 2559 บริษทัใหญ่
ไดท้  าสัญญาเรียกเก็บค่าบริการจดัการใหม่ โดยเรียกเก็บตามอตัราท่ีก าหนดในสัญญา ซ่ึงค านวณโดยวิธีราคาทุน
บวกก าไรส่วนเพ่ิมร้อยละ 6 สัญญาดงักล่าวมีผลบงัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2559 เป็นตน้ไป 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 “ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 
 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 
 2559  2558  2559  2558 

ดอกเบ้ียรับ        
บริษทั เอน็.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) -  -  27,775  26,746 

        
รายไดอ่ื้น        
บริษทั สยาม สตีล มิลล ์เซอร์วิสเซส จ ากดั 4,641  3,784  -  - 

        
ค่าใช้จ่าย        
ซ้ือ        

Tata Steel Limited 937  -  -  - 
NatSteel Recycling Pte. Ltd. 32,324  239  -  - 
Tata International Metals Trading Asia Ltd. 418,297  1,119,223  -  - 
Tata International Singapore Pte. Ltd. 16,378  24,600  -  - 
บริษทั สยาม สตีล มิลล ์เซอร์วิสเซส จ ากดั 93,452  112,584  -  - 
Tata International Limited 4,677  22,790  -  - 

รวม 566,065  1,279,436  -  - 
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หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 “ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 
 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 
 2559  2558  2559  2558 

ดอกเบ้ียจ่าย        
T S Global Holdings Pte. Ltd. 
(เดิมช่ือ Tata Steel Global Holdings Pte. Ltd.) 

 
1,520 

  
1,712 

  
1,520 

  
1,712 

บริษทั เหลก็สยาม (2001) จ ากดั -  -  4,313  1,677 

บริษทั เหลก็ก่อสร้างสยาม จ ากดั -  -  13,460  9,245 
รวม 1,520  1,712  19,293  12,634 

        
ค่าใชจ่้ายอ่ืน        

Tata Steel Limited 1,414  -  1,414  - 
บริษทั สยามลวดเหลก็อุตสาหกรรม จ ากดั 37  171  -  - 
NatSteel Recycling Pte. Ltd. 22  -  -  - 
NatSteel Holdings Pte. Ltd. -  60  -  20 
Tata Sons Limited 769  -  769  - 
Mjuction Services Limited 58  488  -  - 
บริษทั สยาม สตีล มิลล ์เซอร์วิสเซส จ ากดั 3,303  4,982  -  - 
Tata South East Asia (Cambodia) Ltd. 2,006  -  2,006  - 

รวม 7,609  5,701  4,189  20 

        
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั        
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังาน 33,495  29,744  33,495  29,744 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 15,351  17,024  15,351  17,024 

รวม 48,846  46,768  48,846  46,768 
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14. การวดัมูลค่ายุติธรรม 
รายการสินทรัพยท์างการเงินหรือหน้ีสินทางการเงินบางรายการของกลุ่มบริษทัมีการวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยุติธรรม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน โดยตารางต่อไปน้ีแสดงถึงขอ้มูลเก่ียวกบัการประเมินมูลค่า
ยติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินหรือหน้ีสินทางการเงินดงักล่าว 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ   
สินทรัพย์ทางการเงนิ/ มูลค่ายุตธิรรม ณ วนัที่ มูลค่ายุตธิรรม ณ วนัที่ ล าดบัช้ัน เทคนิคการประเมนิมูลค่า และข้อมูลทีใ่ช้ 
หนีสิ้นทางการเงนิ 30 กนัยายน 31 มนีาคม 30 กนัยายน 31 มนีาคม มูลค่า ในการวดัมูลค่ายุตธิรรม 

 2559 2559 2559 2559 ยุตธิรรม  
สินทรัพยท์างการเงิน (พนับาท) (พนับาท)   
1. สญัญาซ้ือขายเงินตรา

ต่างประเทศล่วงหนา้ 
366 2,023 - - ระดบั 2 ประมาณการกระแสเงินสดคิดลด  

โดยกระแสเงินสดในอนาคตประมาณจากอัตรา
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (จากอตัรา
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าท่ีสามารถ
สังเกตได ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน) และอตัรา
แลกเปล่ียนล่วงหน้าตามสัญญา ซ่ึงคิดลดด้วยอตัรา 
ท่ีสะทอ้นถึงความเส่ียงดา้นสินเช่ือของคู่สญัญาต่าง  ๆ

2. เงินลงทุนเผื่อขาย 3,100 2,200 - - ระดบั 1 เป็นราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ี 
มีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพย์ หรือหน้ีสินอย่าง
เดียวกนัและกิจการสามารถเขา้ถึงตลาดนั้น ณ วนัท่ี 
วดัมูลค่า 

     
หน้ีสินทางการเงิน     
1. สญัญาซ้ือขายเงินตรา

ต่างประเทศล่วงหนา้ 
6,894 24,586 - 2,837 ระดบั 2 ประมาณการกระแสเงินสดคิดลด  

โดยกระแสเงินสดในอนาคตประมาณจากอัตรา
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (จากอตัรา
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าท่ีสามารถ
สังเกตได ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน) และอตัรา
แลกเปล่ียนล่วงหน้าตามสัญญา ซ่ึงคิดลดด้วยอตัรา 
ท่ีสะทอ้นถึงความเส่ียงดา้นสินเช่ือของคู่สญัญาต่าง  ๆ

สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินขา้งตน้ แสดงรวมเป็นส่วนหน่ึงของสินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน
และหน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน ในงบแสดงฐานะการเงิน 
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15. ภาระผูกพนั 
กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัดงัน้ี 
15.1 เลตเตอร์ออฟเครดิตที่เปิดแลว้แต่ยงัไม่เขา้เงื่อนไขการเป็นหน้ีสิน ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2559 และ

วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 ดงัน้ี 
หน่วย : พนั 

 งบการเงนิรวม 
 “ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 
 ณ วนัที ่  ณ วนัที ่
 30 กนัยายน  31 มนีาคม 
 2559  2559 

สกลุเงนิ    
ดอลลาร์สหรัฐ 21,756  19,907 
ยโูร  -  27 

15.2 หนงัสือค ้าประกนัท่ีออกโดยสถาบนัการเงินแก่กรมสรรพากร การไฟฟ้าฝ่ายผลิต การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
การนิคมอุตสาหกรรม และBureau of Indian Standards ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 และวนัท่ี 31 มีนาคม 
2559 จ  านวน 580 ลา้นบาท และ 386 ลา้นบาท ตามล าดบั ซ่ึงเป็นไปตามการด าเนินธุรกิจปกติ โดยมี
เงินฝากสถาบนัการเงินเป็นหลกัประกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 และวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 จ านวน 
24.50 ลา้นบาท และ 32.11 ลา้นบาท ตามล าดบั 

15.3 ภาระผูกพนัตามสัญญาเกี่ยวกบัการซ้ือและติดตั้งเคร่ืองจกัร ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2559 และวนัท่ี  
31 มีนาคม 2559 ดงัน้ี 

หน่วย : พนั 
 งบการเงนิรวม 
 “ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 
 ณ วนัที ่

30 กนัยายน 
 

ณ วนัที ่ 
31 มนีาคม 

 2559  2559 
สกลุเงนิ    
บาท 5,120  670 
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15.4 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 และวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าด 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 
 2559  2559  2559  2559 
ไม่เกินหน่ึงปี 30,911  28,330  22,486  13,149 
มากกวา่หน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 49,065  33,960  35,304  14,252 

รวม 79,976  62,290  57,790  27,401 

16. หนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 
ในปีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2557 บริษทั เหล็กก่อสร้างสยาม จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยไดรั้บแจง้จาก
กรมสรรพากรเร่ืองการประเมินเงินเพิ่มรวมเป็นเงิน 16.29 ลา้นบาท ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัการเสียภาษีเงินได ้
นิติบุคคลคร่ึงปีของบริษทัยอ่ยดงักล่าวส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2551 โดยบริษทัย่อยประมาณการ
ก าไรสุทธิส าหรับปีดงักล่าวขาดไปเกินกวา่ร้อยละ 25 ของก าไรสุทธิที่ท  าไดจ้ริง โดยบริษทัยอ่ยเห็นวา่มี
เหตุอนัควรเกิดข้ึนในคร่ึงปีหลงัท่ีท าใหป้ระมาณการก าไรสุทธิดงักล่าวต ่าไป บริษทัยอ่ยไดท้  าการยื่นอุทธรณ์
ไปยงักรมสรรพากรแลว้ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 เร่ืองดงักล่าวยงัไม่มีขอ้ยุติ อยา่งไรก็ตามบริษทัยอ่ยคาดวา่
จะไม่มีรายการเงินเพิ่มท่ีจะตอ้งจ่ายเพิ่มเติม และไม่ไดบ้นัทึกประมาณการหน้ีสินดงักล่าวในงบการเงิน 

17. ข้อมูลจ าแนกตามส่วนงาน 
ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานไดร้ายงานใหส้อดคลอ้งกบัรายงานภายในของกลุ่มบริษทัซ่ึงผูมี้อ  านาจตดัสินใจ
สูงสุดดา้นการด าเนินงานไดรั้บและสอบทานอยา่งสม ่าเสมอเพื่อใชใ้นการจดัสรรทรัพยากรให้กบัส่วนงาน
และเพื่อประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน  

การด าเนินงานของกลุ่มบริษัทเก่ียวข้องกับส่วนงานธุรกิจเดียวคือการผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ ์            
เหล็กทรงยาวซ่ึงตั้ งอยู่ในประเทศไทย การขายของบริษทัย่อยส่วนใหญ่เป็นการขายภายในประเทศ             
ส่วนการขายส่งออกต่างประเทศนั้นเป็นสัดส่วนท่ีไม่มีสาระส าคญั ดงันั้น รายได ้ก าไรจากการด าเนินงาน และ
สินทรัพยท์ั้งหมดท่ีแสดงในงบการเงินน้ีจึงเก่ียวขอ้งกบัส่วนงานทางธุรกิจและส่วนงานทางภูมิศาสตร์ตามท่ี
กล่าวขา้งตน้ 

18. การอนุมัติข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 
ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บการอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทั เม่ือวนัท่ี 28 ตุลาคม 2559 


