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1 ข้อมูลทั�วไป

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นบริษัทมหาชนจาํกัด ซึ� งตั� งขึ� นในประเทศไทยและเป็นบริษัท 

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตั�งแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2545 โดยมีวตัถุประสงคเ์พื�อลงทุนในบริษทัอื�นและ

ใหบ้ริการดา้นบริหาร และมีที�อยูต่ามที�ไดจ้ดทะเบียนดงันี�

สาํนกังานตั�งอยูเ่ลขที� 555 อาคารรสาทาวเวอร์ 2 ชั�น 20 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900 

เพื�อวตัถุประสงคใ์นการรายงานของขอ้มูลจึงรวมเรียกบริษทัและบริษทัยอ่ยวา่ “กลุ่มกิจการ”

ผูถื้อหุ้นใหญ่ของกลุ่มกิจการ คือ T S Global Holdings Pte. Ltd. (“TSGH”) ซึ� งจดัตั�งในประเทศสิงคโปร์ และถือหุ้นในบริษทัร้อยละ 

67.90 โดยเป็นบริษทัในเครือของ Tata Steel Limited ซึ� งเป็นบริษทัจดทะเบียนที�จดัตั�งขึ�นภายใตก้ฎหมายของประเทศอินเดีย 

เมื�อวนัที� 28 มกราคม พ.ศ. 2562 บริษทัไดรั้บแจง้จาก TSGH ซึ� งเป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ของบริษทัว่า TSGH ไดท้าํสัญญาซื�อขายหุ้นกับ

Hebsteel Global Holding Pte. Ltd. ซึ� งเป็นบริษัทย่อยที�ถือหุ้นทั� งหมดโดย HBIS Group Co., Ltd. (“HBIS”) เพื�อขายหุ้นที� TSGH

ถืออยู่ร้อยละ 67.90 ของจาํนวนหุ้นที�ออกและจาํหน่ายแลว้ทั�งหมดของบริษทั ให้แก่บริษทัซึ� งจะจดัตั�งขึ�นใหม่ในประเทศสิงคโปร์ 

โดยนิติบุคคลซึ�ง HBIS และ TSGH มีอาํนาจควบคุมในสัดส่วนร้อยละ 70:30 ธุรกรรมนี�กาํลงัอยูร่ะหวา่งการดาํเนินงาน

กลุ่มกิจการดาํเนินธุรกิจหลกัเกี�ยวกบัการผลิต การรับจา้งผลิต จาํหน่ายและซื�อมาขายไป สินคา้เหล็กเส้น เหล็กลวด และเหล็กรูปพรรณ

ขนาดเลก็  

ณ วนัที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 และวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 บริษทั เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั เอ็น.ที.เอส.”) 

ซึ� งเป็นบริษทัย่อยแห่งหนึ� งมีหนี� สินหมุนเวียนรวมสูงกว่าสินทรัพยห์มุนเวียนรวมเป็นจาํนวน 1,922 ลา้นบาท และ 1,915 ลา้นบาท 

ตามลาํดบั อย่างไรก็ตาม จาํนวนหนี� สินหมุนเวียนไดร้วมเงินกูย้ืมระยะสั� นจากบริษทัใหญ่ เป็นจาํนวน 2,365 ลา้นบาท และ 2,441 ลา้นบาท 

ตามลาํดบั โดยบริษทัใหญ่รับรองว่าจะยงัคงสนับสนุนดา้นการเงินให้กบับริษทั เอ็น.ที.เอส. อย่างต่อเนื�อง เพื�อให้บริษทั เอ็น.ที.เอส. 

สามารถดาํเนินงานไดอ้ยา่งต่อเนื�องต่อไปอย่างน้อยในอีก 12 เดือนนบัจากวนัที�ในงบแสดงฐานะการเงิน และผูบ้ริหารของกลุ่มกิจการ

ไดจ้ดัทาํแผนธุรกิจรวมถึงแผนปรับปรุงการดาํเนินงานและผลประกอบการของบริษทั เอน็.ที.เอส. แลว้ ทั�งนี�บริษทัจดัการสภาพคล่อง

ในลกัษณะของกลุ่มกิจการ

ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เมื�อวนัที�

26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 

ขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหวา่งกาลที�นาํเสนอนี�ไดมี้การสอบทานแต่ยงัไม่ไดต้รวจสอบ
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2 นโยบายการบัญชี 

2.1 เกณฑ์ในการจัดทําข้อมูลทางการเงิน

ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลไดจ้ดัทาํขึ�นตามมาตรฐานการบญัชีไทย ฉบบัที� 34 เรื�อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล

ขอ้มูลทางการเงินหลกั (คือ งบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของเจา้ของ และ

งบกระแสเงินสด) ไดน้าํเสนอในรูปแบบที�สอดคลอ้งกบัรูปแบบของงบการเงินประจาํปีซึ� งเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีไทย 

ฉบบัที� 1 เรื�อง การนาํเสนองบการเงิน ส่วนหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินจดัทาํเป็นแบบย่อ บริษทัไดเ้ปิดเผยหมายเหตุ

ประกอบขอ้มูลทางการเงินเพิ�มเติมตามขอ้กาํหนดในประกาศคณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยที์�ออก

ภายใตพ้ระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์  

ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี�ควรอ่านควบคู่กบังบการเงินสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 

ขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษจดัทาํขึ�นจากขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล

ฉบบัภาษาไทยที�จดัทาํตามกฎหมาย ในกรณีที�มีเนื�อความขดัแยง้กนัหรือมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกนั ให้ใชข้อ้มูล

ทางการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั

นโยบายการบญัชีที�ใชใ้นการจดัทาํขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเป็นนโยบายเดียวกนักบันโยบายการบญัชีที�ใชใ้นการจดัทาํ

งบการเงินสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 

รายจ่ายที�เกิดขึ� นเป็นครั� งคราวในระหว่างงวดปีบัญชีจะแสดงเป็นค่าใช้จ่ายหรือค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีโดยใช้เกณฑ์

เดียวกบัการแสดงรายจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายหรือค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี ณ วนัสิ�นงวดปีบญัชี 

ภาษีเงินไดร้ะหวา่งกาลตั�งคา้งจ่ายไวโ้ดยใชอ้ตัราภาษีเดียวกบัที�ใชก้บัผลกาํไรรวมทั�งปีที�คาดวา่จะได้

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที�มีผลบังคับใช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที�เริ�มต้นในหรือหลังวันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2562 

และเกี�ยวข้องกบักลุ่มกจิการมีดงัต่อไปนี�

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 15 เรื�อง รายไดจ้ากสัญญาที�ทาํกบัลูกคา้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 2

   (ปรับปรุง 2561) 

เรื�อง การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 22 เรื�อง รายการที�เป็นเงินตราต่างประเทศและสิ�งตอบแทน

จ่ายล่วงหนา้
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที�มีผลบังคับใช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที�เริ�มต้นในหรือหลังวันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2562 

และเกี�ยวข้องกบักลุ่มกจิการต่อไปนี� (ต่อ)

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 15 มีการเปลี�ยนแปลงที�สาํคญัดงันี�

- สินคา้หรือบริการที�แตกต่างกนัแต่นาํมาขายรวมกนั จะตอ้งรับรู้รายการแยกกนั และการให้ส่วนลดหรือการให้ส่วนลด

ภายหลงั จากราคาตามสัญญาจะตอ้งถูกปันส่วนไปยงัแต่ละองคป์ระกอบของแต่ละสินคา้หรือบริการ

- รายไดอ้าจจะตอ้งถูกรับรู้เร็วขึ�นกวา่การรับรู้รายไดภ้ายใตม้าตรฐานปัจจุบนั หากสิ�งตอบแทนมีความผนัแปรดว้ยเหตุผล

บางประการ (เช่น เงินจูงใจ การให้ส่วนลดภายหลงั ค่าธรรมเนียมที�กาํหนดจากผลการปฏิบติังาน ค่าสิทธิ ความสําเร็จ

ของผลงาน เป็นตน้) จาํนวนเงินขั�นตํ�าของสิ� งตอบแทนผนัแปรจะต้องถูกรับรู้รายไดห้ากไม่ไดมี้ความเสี� ยงที�มีนัยสําคัญ

ที�จะกลบัรายการ

- จุดที�รับรู้รายได้อาจมีการเปลี�ยนแปลงไปจากเดิม : รายได้บางประเภทที�ในปัจจุบันรับรู้ ณ เวลาใดเวลาหนึ� ง ณ วนัสิ�นสุด

สัญญาอาจจะตอ้งเปลี�ยนเป็นรับรู้รายไดต้ลอดช่วงอายสัุญญา หรือในกรณีตรงกนัขา้ม

- มีขอ้กาํหนดใหม่ที�เฉพาะเจาะจงสําหรับรายไดจ้ากการให้สิทธิ การรับประกนั ค่าธรรมเนียมเริ�มแรกที�ไม่สามารถเรียกคืนได ้

และสัญญาฝากขาย 

- เนื�องจากเป็นมาตรฐานฉบบัใหม่จึงมีการเปิดเผยขอ้มูลที�เพิ�มมากขึ�น

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 2 มีการอธิบายใหช้ดัเจนขึ�นเกี�ยวกบั

- การวดัมูลค่าของรายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที�ชาํระดว้ยเงินสด กิจการตอ้งไม่นําเงื�อนไขการได้รับสิทธิ ซึ� งอยู่

นอกเหนือเงื�อนไขทางตลาดมาพิจารณาในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑที์�ชาํระดว้ยเงินสด

ณ วนัที�วดัมูลค่า แต่ต้องนํามาปรับปรุงจาํนวนผลตอบแทนที�รวมอยู่ในจาํนวนที�วดัมูลค่าของหนี� สินที�เกิดขึ� นจาก

รายการดงักล่าว

- เมื�อกิจการตอ้งหกัจาํนวนภาระผกูพนัภาษีเงินไดข้องพนกังานที�เกี�ยวขอ้งกบัการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์และนาํส่งภาษี

ที�หักไวด้งักล่าวซึ� งโดยปกติเป็นเงินสด กิจการตอ้งจดัประเภทรายการดงักล่าวเป็นรายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที�

ชาํระดว้ยตราสารทุนทั�งหมด เสมือนวา่ไม่มีลกัษณะของการชาํระดว้ยยอดสุทธิ

- การบญัชีสาํหรับการปรับปรุงเงื�อนไขของรายการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑที์�เปลี�ยนการจดัประเภทจากการจ่ายชาํระดว้ย

เงินสดเป็นการจ่ายชาํระดว้ยตราสารทุน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที� 22 ได้อธิบายให้ชัดเจนถึงอตัราแลกเปลี�ยนที�นํามาใช้ในการรับรู้

รายการเมื�อเริ�มแรกของสินทรัพย ์ค่าใชจ่้าย หรือรายได ้ซึ� งกิจการไดจ่้ายหรือรับล่วงหนา้เป็นเงินตราต่างประเทศ

ผูบ้ริหารของกลุ่มกิจการไดป้ระเมินและพิจารณาว่ามาตรฐานที�ปรับปรุงใหม่ดงักล่าวขา้งตน้ไม่มีผลกระทบที�มีนัยสําคญั

ต่อกลุ่มกิจการ ยกเวน้ผลกระทบของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที� 15 เรื� อง รายได้จากสัญญาที�ทาํกับลูกค้า

ตามหมายเหตุ 3 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที�มีผลบังคับใช้วันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 และเกี�ยวข้องกับกลุ่มกิจการ ซึ�งกลุ่มกิจการ

ไม่ได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ดงักล่าวมาถือปฏิบัติก่อนวันบังคับใช้ 

2.3.1 เครื�องมือทางการเงิน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ที�เกี�ยวขอ้งกบัเครื�องมือทางการเงิน ไดแ้ก่

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 32 เรื�อง การแสดงรายการเครื�องมือทางการเงิน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 7 เรื�อง การเปิดเผยขอ้มูลเครื�องมือทางการเงิน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 9 เรื�อง เครื�องมือทางการเงิน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 16 เรื�อง การป้องกนัความเสี�ยงของเงินลงทุน

สุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 19 เรื�อง การชาํระหนี� สินทางการเงินดว้ยตราสารทุน

มาตรฐานเกี�ยวกับเครื�องมือทางการเงินกลุ่มนี� กล่าวถึงการจดัประเภทรายการ การวดัมูลค่าและการตัดรายการ

สินทรัพยท์างการเงินและหนี� สินทางการเงิน การดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน การบญัชีป้องกนัความเสี�ยง และ

การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลเครื�องมือทางการเงิน

2.3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที� 16 เรื�อง สัญญาเช่า

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที� 16 ส่งผลให้กลุ่มกิจการรับรู้สัญญาเช่าเกือบทั�งหมดที�กลุ่มกิจการเป็นผูเ้ช่า

ในงบแสดงฐานะการเงิน โดยไม่ต้องจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าดําเนินงานและสัญญาเช่าการเงินอีกต่อไป 

กลุ่มกิจการตอ้งรับรู้สินทรัพย ์(สิทธิในการใชสิ้นทรัพยที์�เช่า) และหนี� สินตามสัญญาเช่า เวน้แต่เป็นสัญญาเช่าระยะสั� น

หรือเป็นสัญญาเช่าสินทรัพยที์�มีมูลค่าตํ�า

ผูบ้ริหารของกลุ่มกิจการกาํลงัอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบของมาตรฐานดงักล่าวต่อกลุ่มกิจการ
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3 การเปลี�ยนแปลงนโยบายการบัญชี 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที� 15 เรื�อง รายได้จากสัญญาที�ทํากบัลูกค้า

กลุ่มกิจการไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที� 15 เรื�อง รายไดจ้ากสัญญาที�ทาํกบัลูกคา้มาถือปฏิบติัตั�งแต่วนัที� 1 เมษายน 

พ.ศ. 2562 โดยใชว้ิธีรับรู้ผลกระทบสะสมจากการปรับใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันี� เป็นรายการปรับปรุงกบักาํไรสะสม

ต้นงวด (Modified retrospective) และไม่ปรับปรุงข้อมูลเปรียบเทียบ กลุ่มกิจการได้ใช้วิธีปฏิบัติที�ผ่อนปรนสําหรับสัญญาที�

เสร็จสมบูรณ์แลว้และสัญญาที�มีการเปลี�ยนแปลงภายใตม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที� 15

การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที� 15 มาถือปฏิบติัไม่มีผลกระทบต่อวธีิปฏิบติัทางบญัชีของกลุ่มกิจการที�เป็นสาระสําคญั

ต่อกาํไรสะสม ณ วนัที� 1 เมษายน พ.ศ. 2562 ในขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

ตารางต่อไปนี� แสดงจาํนวนเงินของแต่ละรายการในขอ้มูลทางการเงินในงวดปัจจุบนัจากการใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน

เรื�องรายไดฉ้บบัใหม่เทียบกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินเกี�ยวกบัรายไดฉ้บบัก่อน

ข้อมูลทางการเงินรวม

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวันที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562

จํานวนเงินตามมาตรฐาน

จํานวนเงินตามที�รายงาน ผลกระทบจาก TFRS 15 รายได้ฉบับก่อน
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ พนับาท พนับาท พนับาท

รายไดจ้ากการขายและบริการที�เกี�ยวขอ้ง 5,420,465 (29,381) 5,391,084
ตน้ทุนขายและบริการที�เกี�ยวขอ้ง (5,231,637) 24,625 (5,207,012)

ค่าใชจ่้ายในการขาย (46,630) 4,756 (41,874)
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4 การประมาณการ 

ในการจดัทาํขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาล ผูบ้ริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจ การประมาณการและ

ขอ้สมมติที�มีผลกระทบต่อการนาํนโยบายการบญัชีมาใช ้และจาํนวนเงินของสินทรัพยแ์ละหนี� สิน รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย ผลที�เกิดขึ�นจริง

อาจจะแตกต่างจากการประมาณการ

ในการจดัทาํขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาล ผูบ้ริหารจะใชดุ้ลยพินิจที�มีนัยสําคญัในการนาํ

นโยบายการบญัชีของกลุ่มกิจการและแหล่งที�มาของขอ้มูลที�สาํคญัของความไม่แน่นอนในการประมาณการที�มีอยูม่าใชเ้ช่นเดียวกบั

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 

5 การประมาณการมูลค่ายุติธรรม

ความแตกต่างของระดบัข้อมูลในการวิเคราะห์เครื� องมือทางการเงินที�วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมจาํแนกตามวิธีการประมาณมูลค่า

สามารถแสดงไดด้งันี�

 ขอ้มูลระดบัที� 1 ไดแ้ก่ ราคาเสนอซื�อขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดที�มีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพยห์รือหนี� สินอยา่งเดียวกนั 

 ขอ้มูลระดบัที� 2 ไดแ้ก่ ขอ้มูลอื�นนอกเหนือจากราคาเสนอซื�อขายซึ� งรวมอยู่ในระดบั 1 ที�สามารถสังเกตไดโ้ดยตรง (ไดแ้ก่ 

ขอ้มูลราคาตลาด) หรือโดยออ้ม (ไดแ้ก่ ขอ้มูลที�คาํนวณมาจากราคาตลาด) สาํหรับสินทรัพยน์ั�นหรือหนี� สินนั�น

 ขอ้มูลระดบัที� 3 ไดแ้ก่ ขอ้มูลสําหรับสินทรัพยห์รือหนี� สินซึ� งไม่ไดอ้า้งอิงจากขอ้มูลที�สามารถสังเกตไดจ้ากตลาด (ขอ้มูลที�

ไม่สามารถสังเกตได)้

สินทรัพยท์างการเงินในงบแสดงฐานะการเงินประกอบดว้ย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี� การคา้และลูกหนี� อื�น เงินให้กูย้ืม

ระยะสั� นแก่บริษทัยอ่ย และเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย หนี� สินทางการเงินในงบแสดงฐานะการเงินประกอบดว้ย เงินกูย้มืระยะสั�นจาก

สถาบนัการเงิน เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�น เงินกูย้มืระยะสั�นจากบริษทัยอ่ย และหนี� สินตามสัญญาเช่าการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินอันได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี� การค้าและลูกหนี� อื�น  และหนี� สินทางการเงิน

อนัไดแ้ก่ เงินกู้ยืมระยะสั� นจากสถาบนัการเงิน เจา้หนี� การคา้และเจา้หนี� อื�น มีมูลค่ายุติธรรมใกลเ้คียงกบัราคาตามบญัชีเนื�องจาก

มีระยะเวลาครบกาํหนดที�สั�น

ไม่มีรายการโอนระหวา่งระดบั 1 และ ระดบั 2 ของลาํดบัขั�นมูลค่ายติุธรรมในระหวา่งงวด

ไม่มีการเปลี�ยนแปลงเทคนิคในการประเมินมูลค่าในระหวา่งงวด
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6 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

ก) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบดว้ย 

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกจิการ

ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

30 มิถุนายน 31 มีนาคม 30 มิถุนายน 31 มีนาคม

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2562

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

เงินสดในมือ 1 1 - -

เงินฝากธนาคาร

- ประเภทกระแสรายวนั 69,124 50,127 664 2,312

   - ประเภทออมทรัพย์ 894,479 876,639 785,696 704,560

963,604 926,767 786,360 706,872

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกจิการ

ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

30 มิถุนายน 31 มีนาคม 30 มิถุนายน 31 มีนาคม

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2562

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ

อตัราดอกเบี�ย

เงินฝากธนาคาร - ประเภทออมทรัพย์ 0.05 - 0.87 0.05 - 0.87 0.10 - 0.87 0.10 - 0.87

ข) รายการปรับปรุงอื�นที�ไม่ใช่เงินสดสาํหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน ประกอบดว้ย 

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกจิการ

ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้ตรวจสอบ

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กาํไรจากการจาํหน่ายอาคารและอุปกรณ์ - (319) - -

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายอาคาร

และอุปกรณ์ - 480 - 480

เงินชดเชยความเสียหายจากบริษทั 

ประกนัภยั (38,309) - - -

กาํไรจากการขายเงินลงทุนเผื�อขาย (130) - - -

(38,439) 161 - 480
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6 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ต่อ)

ค) เงินสดรับ (จ่าย) อื�นจากกิจกรรมดาํเนินงานสาํหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน ประกอบดว้ย 

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกจิการ

ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้ตรวจสอบ

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

สินทรัพยห์มุนเวยีนอื�น และ 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�น(เพิ�มขึ�น)ลดลง (1,059) (41,113) 35 (1,579)

หนี� สินหมุนเวียนอื�น และ

หนี� สินไม่หมุนเวยีนอื�นเพิ�มขึ�น 5,131 14,676 2,323 7,598

4,072 (26,437) 2,358 6,019

ง) การปรับปรุงดว้ยเงินสดที�เกิดจากการกูย้มืสาํหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน ประกอบดว้ย 

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกจิการ

ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้ตรวจสอบ

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ดอกเบี�ยจ่าย (18,800) (18,335) (7,412) (10,422)
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6 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ต่อ)

จ) รายการที�ไม่เกี�ยวกบัเงินสดในขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหวา่งกาลมีดงัต่อไปนี�

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื�อขายในขอ้มูลทางการเงินรวมสําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 บนัทึกดว้ย

มูลค่ายติุธรรม กลุ่มกิจการบนัทึกขาดทุนที�ยงัไม่เกิดขึ�นจากเงินลงทุนดงักล่าวจาํนวน 0.4 ลา้นบาท  

ระหว่างงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ผูบ้ริหารของกลุ่มกิจการไดต้ดัสินใจขายเงินลงทุนในหลกัทรัพย์

เผื�อขายตามคาํเสนอซื�อหลกัทรัพย์ และรับรู้กาํไรจากการขายเงินลงทุนดงักล่าวจาํนวน 0.13 ลา้นบาท 

รายการที�ไม่เกี�ยวขอ้งกบัเงินสดที�เกิดจากการซื�อและการเพิ�มขึ�นของอาคารและอุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสําหรับ

งวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน มีดงันี�

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกจิการ

ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้ตรวจสอบ

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

เจา้หนี� ค่าซื�ออาคารและอุปกรณ์ และ

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนยกมา 59,133 13,485 3,537 254

บวก  ซื�อระหวา่งงวด 49,583 60,626 28 6,555

หกั  เงินสดจ่ายระหวา่งงวด (100,100) (29,976) (1,612) (6,678)

เจา้หนี� ค่าซื�ออาคารและอุปกรณ์ และ 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนยกไป 8,616 44,135 1,953 131

หนี� สินตามสัญญาเช่าการเงินเพิ�มขึ�น

จากการซื�ออาคารและอุปกรณ์ - 42,975 - -
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7 ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น - สุทธิ

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกจิการ 

ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

30 มิถุนายน 31 มีนาคม 30 มิถุนายน 31 มีนาคม

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2562

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ลูกหนี�การคา้ - กิจการอื�น 723,275 680,939 - -
- กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั

      (หมายเหตุ 16 ข)) 273,062 58,385 38,496 9,428
หกั  ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ (93,291) (93,299) - -

ลูกหนี�การคา้ - สุทธิ 903,046 646,025 38,496 9,428
ลูกหนี� อื�น - กิจการอื�น 1,451 1,356 - -

- กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั

      (หมายเหตุ 16 ข)) 328 328 6,846 7,464
รายไดค้า้งรับ 39,500 669 1,191 669
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 45,933 27,220 7,773 13,427

990,258 675,598 54,306 30,988

ลูกหนี�การคา้ สามารถวเิคราะห์ตามอายุหนี� ที�คา้งชาํระไดด้งันี�

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกจิการ

ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

30 มิถุนายน 31 มีนาคม 30 มิถุนายน 31 มีนาคม

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2562

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 824,565 531,896 38,496 9,428

คา้งเกินกาํหนดชาํระ

ไม่เกิน 3 เดือน 38,470 62,413 - -

   3 - 6 เดือน 18,085 51,699 - -

   6 - 12 เดือน 21,909 - - -

เกินกวา่ 12 เดือน 93,308 93,316 - -

996,337 739,324 38,496 9,428

หกั  ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ (93,291) (93,299) - -

903,046 646,025 38,496 9,428
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 
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7 ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น - สุทธิ (ต่อ)

ในระหว่างปี พ.ศ. 2551 กลุ่มกิจการไดท้าํสัญญา “Receivable Purchase Agreement” เพื�อทาํการขายลดลูกหนี� กับสถาบนัการเงิน

แห่งหนึ�ง ซึ� งรายการดงักล่าวไดโ้อนความเสี�ยงและผลตอบแทนเฉพาะจาํนวนที�ผูซื้�อยอมรับไปยงัผูซื้�อแลว้

สาํหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจการไดข้ายลดลูกหนี� ให้กบัสถาบนัการเงินดงักล่าว

ขา้งตน้เป็นจาํนวน 2,324 ลา้นบาท และ 2,105 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

8 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที�ถือไว้เพื�อขาย

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

ของ บริษทั เอ็น.ที.เอส. ซึ� งเป็นบริษทัย่อยของกิจการ เนื�องจากวตัถุดิบที�ใชใ้นการผลิตในเตาถลุง MBF มีราคาสูงกว่าเมื�อเปรียบเทียบ

กบัราคาเศษเหลก็ อีกทั�งราคายงัมีความผนัผวนสูง ทาํใหเ้กิดผลเสียต่อการบริหารตน้ทุนของการผลิตเหลก็แท่งผา่นเตาถลุง MBF

ณ วนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 ผูบ้ริหารของกลุ่มกิจการมีแผนการขายเครื� องจกัร อุปกรณ์เตาถลุง MBF พร้อมอะไหล่และวสัดุ

สิ�นเปลืองที�เกี�ยวขอ้ง โดยกลุ่มกิจการดาํเนินการตามแผนเพื�อหาผูซื้�อ ดงันั�น กลุ่มกิจการจึงจดัประเภทเครื�องจกัร อุปกรณ์โครงการ

เตาถลุง MBF พร้อมอะไหล่และวสัดุสิ�นเปลืองเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนที�ถือไวเ้พื�อขาย 

ตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับที� 5 สินทรัพยที์�ถือไวเ้พื�อขายได้ถูกปรับมูลค่าลดลงให้เป็นมูลค่ายุติธรรมหักค่าใช้จ่าย

ในการขายจาํนวน 460 ลา้นบาท ซึ� งเป็นการวดัมูลค่ายติุธรรมแบบเกิดขึ�นไม่ประจาํซึ� งวดัมูลค่าโดยการใชข้อ้มูลที�สามารถสังเกตได ้

ไดแ้ก่ราคาที�มีการเสนอซื�อขายล่าสุดของสินทรัพย ์จึงจดัอยูใ่นขอ้มูลระดบั 2 ของลาํดบัชั�นมูลค่ายติุธรรม 

ณ วนัที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ผูบ้ริหารของกลุ่มกิจการยืนยนัว่ายงัคงยึดถือในแผนการขายสินทรัพย ์ดงันั� นสินทรัพยเ์หล่านี�

จึงยงัคงจดัประเภทเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนที�ถือไวเ้พื�อขาย ณ วนัที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 

9 เงินลงทุนเผื�อขาย

การเปลี�ยนแปลงของเงินลงทุนเผื�อขายสาํหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน ประกอบดว้ยรายการดงันี�

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกจิการ

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ (ตรวจสอบแลว้) 1,200 3,500 - -

ขายเงินลงทุน (1,200) - - -

การเปลี�ยนแปลงมูลค่ายติุธรรมของ

เงินลงทุนเผื�อขาย - (2,300) - -

ราคาตามบญัชีปลายงวด - สุทธิ  

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) - 1,200 - -
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10 เงินลงทุนในบริษัทย่อย

รายละเอียดเกี�ยวกบัเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยมีดงัต่อไปนี�

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกจิการ (หน่วย : พนับาท) 

วิธีราคาทุน วิธีราคาทุน

สัดส่วนความเป็นเจ้าของ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 

30 มิถุนายน 31 มีนาคม

จัดตั�งขึ�น พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2562 ค่าเผื�อ ราคาตาม ค่าเผื�อ ราคาตาม

ชื�อบริษัท ในประเทศ ร้อยละ ร้อยละ ราคาทุน การด้อยค่า บัญชี (สุทธิ) ราคาทุน การด้อยค่า บัญชี (สุทธิ)

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

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

บริษทั เอน็.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
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
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11 ที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ

การเปลี�ยนแปลงของที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ประกอบดว้ยรายละเอียดดงันี�

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกจิการ

ที�ดนิ อาคาร สินทรัพย์ ที�ดนิ อาคาร สินทรัพย์

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวันที� และ อุปกรณ์ ไม่มีตัวตน และ อุปกรณ์ ไม่มีตัวตน

30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ  

   (ตรวจสอบแลว้) 3,148,987 30,790 33,038 17,113
ซื�อสินทรัพย์ 49,583 - 28 -

จดัประเภทใหม่ (232) 232 - -

ค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย (114,560) (1,203) (2,580) (698)

ราคาตามบญัชีปลายงวด - สุทธิ 

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 3,083,778 29,819 30,486 16,415

เมื�อวนัที� 14 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ไดเ้กิดเหตุเพลิงไหมบ้ริเวณสถานีจ่ายไฟฟ้ายอ่ยของบริษทั เหลก็สยาม (2001) จาํกดั จากเหตุการณ์

ดงักล่าวทาํให้อาคาร เครื�องจกัรและอุปกรณ์ซึ� งตดัค่าเสื�อมราคาทั�งจาํนวนแลว้ไดรั้บความเสียหายบางส่วน ในระหว่างงวดสิ�นสุด

วนัที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 บริษทัยอ่ยไดรั้บเงินชดเชยความเสียหายจากบริษทัประกนัเป็นจาํนวนเงิน 24 ลา้นบาท ซึ� งบนัทึกอยูใ่น

รายไดอื้�นในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม

เมื�อวนัที� 6 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ไดเ้กิดเหตุระเบิดบริเวณเตาหลอมเหล็กของ บริษทั เหลก็ก่อสร้างสยาม จาํกดั จากเหตุการณ์ดงักล่าว

ทาํใหอ้าคาร เครื�องจกัรและอปุกรณ์ ซึ� งตดัค่าเสื�อมราคาเกือบทั�งจาํนวนแลว้ไดรั้บความเสียหายบางส่วน ในระหว่างงวดสามเดือน

สิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 บริษทัย่อยไดรั้บจดหมายยนืยนัเงินชดเชยความเสียหายครบทั�งจาํนวนแลว้จากบริษทัประกนัภยั

เป็นจาํนวนเงิน 68 ล้านบาท ซึ� งบนัทึกอยู่ในรายไดอื้�นในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม และไดรั้บชาํระเงินชดเชยบางส่วนแล้ว

จาํนวน 30 ลา้นบาท 

12 ค่าความนิยม - สุทธิ

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกจิการ

ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

30 มิถุนายน 31 มีนาคม 30 มิถุนายน 31 มีนาคม

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2562

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

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

การดอ้ยค่า - - - -

ยอดคงเหลือ ณ วนัปลายงวด 3,456,014 3,456,014 - -
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวันที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 
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13 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

ข้อมูลทางการเงินรวม

ณ วนัที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสําหรับรายการขาดทุนทางภาษีที�ยงัไม่ไดใ้ชย้กไปจะรับรู้ไม่เกิน

จาํนวนที�เป็นไปไดค่้อนขา้งแน่วา่จะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที�จะใชป้ระโยชน์ทางภาษีนั�น กลุ่มกิจการไม่ไดรั้บรู้สินทรัพย์

ภาษีเงินได้จาํนวน 1,016 ล้านบาท (31 มีนาคม พ.ศ. 2562 : 1,043 ล้านบาท) ที�เกิดจากรายการขาดทุนจาํนวน 5,079 ล้านบาท  

(31 มีนาคม พ.ศ. 2562 : 5,215 ล้านบาท) ที�สามารถยกไปเพื�อหักกลบกับกาํไรทางภาษีในอนาคต โดยรายการขาดทุนดงักล่าว 

จะหมดอายใุนเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2568 

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกจิการ

ณ วนัที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีสําหรับรายการขาดทุนทางภาษีที�ยงัไม่ไดใ้ช้ยกไปจะรับรู้ไม่เกิน

จาํนวนที�เป็นไปไดค่้อนขา้งแน่วา่จะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที�จะใชป้ระโยชน์ทางภาษีนั�น บริษทัไม่ไดรั้บรู้สินทรัพยภ์าษี

เงินได้จาํนวน 30 ล้านบาท (31 มีนาคม พ.ศ. 2562 : 35 ล้านบาท) ที� เกิดจากรายการขาดทุนจาํนวน 152 ล้านบาท (31 มีนาคม  

พ.ศ. 2562 : 176 ลา้นบาท) ที�สามารถยกไปเพื�อหักกลบกับกาํไรทางภาษีในอนาคต โดยรายการขาดทุนดงักล่าวจะหมดอายุใน 

เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 

14 เงินกู้ยืมระยะสั�นจากสถาบันการเงิน

การเปลี�ยนแปลงของเงินกูย้มืระยะสั�นจากสถาบนัการเงิน ประกอบดว้ยรายละเอียดดงันี�  

ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลทางการเงิน

รวม เฉพาะกจิการ

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวันที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 พนับาท พนับาท

ยอดคงเหลือตน้งวด (ตรวจสอบแลว้) 1,720,436 -

กระแสเงินสดเขา้ (ออก) 

กูเ้พิ�มระหวา่งงวด 1,895,134 -

ชาํระคืนระหวา่งงวด (1,962,811) -

ยอดคงเหลือปลายงวด (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 1,652,759 -

เงินกู้ยืมระยะสั�นจากสถาบันการเงิน - บริษัทย่อย 

ณ วนัที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เงินกู้ยืมระยะสั� นจากสถาบันการเงินของบริษัทย่อยจาํนวน 1,653 ล้านบาท (31 มีนาคม พ.ศ. 2562 : 

1,720 ล้านบาท) มีอัตราดอกเบี� ยร้อยละ 3.95 ต่อปี (31 มีนาคม พ.ศ. 2562 : ร้อยละ 2.67 - 3.95 ต่อปี และร้อยละ BIBOR+2 -

BIBOR+2.1 ต่อปี) และมีกาํหนดชาํระคืน ระหว่างวนัที� 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ถึงวนัที� 19 กนัยายน พ.ศ. 2562 (31 มีนาคม พ.ศ. 2562 : 

ระหวา่งวนัที� 1 เมษายน พ.ศ. 2562 ถึงวนัที� 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) 
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวันที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 
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15 เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื�น

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกจิการ 

ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

30 มิถุนายน 31 มีนาคม 30 มิถุนายน 31 มีนาคม

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2562

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

เจา้หนี�การคา้ - กิจการอื�น 939,194 628,425 - -

- กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั

       (หมายเหตุ 16 ข)) 2,207 2,285 - -

เจา้หนี� อื�น - กิจการอื�น 19,914 69,820 8,586 10,484

- กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั

      (หมายเหตุ 16 ข)) 2,315 3,849 4,619 6,363

เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 10,275 24,022 - -

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 328,656 381,161 22,207 46,003

1,302,561 1,109,562 35,412 62,850

16 รายการกบับุคคลหรือกจิการที�เกี�ยวข้องกนั

บุคคลและกิจการที�มีความสัมพันธ์กับบริษัท ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม โดยที�บุคคลหรือกิจการนั� นมีอาํนาจควบคุมบริษัท 

ถูกควบคุมโดยบริษทั หรืออยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนักับบริษทั รวมถึงบริษทัที�ดาํเนินธุรกิจการลงทุน บริษทัร่วม การร่วมคา้ 

และบุคคลหรือกิจการซึ�งมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญัเหนือบริษทั ผูบ้ริหารสําคญัรวมทั�งกรรมการของบริษทั ตลอดจนสมาชิกใน

ครอบครัวที�ใกลชิ้ดกับบุคคลเหล่านั�น และกิจการที�ถูกควบคุมหรือถูกควบคุมร่วมโดยบุคคลเหล่านั�น ถือเป็นบุคคลหรือกิจการที�

เกี�ยวขอ้งกนักบับริษทั

ในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวข้องกันซึ� งอาจมีขึ� นได้ตอ้งคาํนึงถึงรายละเอียดของความสัมพนัธ์

มากกวา่รูปแบบความสัมพนัธ์ตามกฎหมาย
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
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16 รายการกบับุคคลหรือกจิการที�เกี�ยวข้องกนั (ต่อ)

ความสัมพนัธ์ระหวา่งบริษทักบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั

บริษัท ประเภทธุรกจิ ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

Tata Steel Limited ผลิตเหลก็ บริษทัใหญ่ในลาํดบัสูงสุด

T S Global Holdings Pte. Ltd. การลงทุน ผูถื้อหุน้ใหญ่

บริษทั เหลก็สยาม (2001) จาํกดั ผลิตเหลก็ลวด  ผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั

   และเหลก็รูปพรรณขนาดเลก็ 

บริษทั เหลก็ก่อสร้างสยาม จาํกดั ผลิตเหลก็เส้น ผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั

บริษทั เอน็.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ผลิต รับจา้งผลิต จาํหน่าย ผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั

และซื�อมาขายไปสินคา้เหลก็เส้น 

   เหลก็ลวดและเหลก็รูปพรรณขนาดเลก็  

บริษทั สยามลวดเหลก็อุตสาหกรรม จาํกดั ผลิตลวดเหลก็ ผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั

NatSteel Trade International Pte. Ltd. ซื�อมาขายไป ผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั

NatSteel Recycling Pte. Ltd. ซื�อมาขายไป ผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั

Tata International Metals Asia Ltd. ซื�อมาขายไป ผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั

T S Asia (Hong Kong) Ltd. ซื�อมาขายไป ผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั

Tata Refractories Ltd. ผลิตวสัดุทนไฟ ผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั

NatSteel Holdings Pte. Ltd. ผลิตเหลก็ ผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั

Tata Steel UK Ltd. ผลิตเหลก็ ผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั

Tata International Singapore Pte. Ltd. ซื�อมาขายไป ผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั

Tata Steel IJmuiden BV ผลิตเหลก็ ผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั

บริษทั ทาทา คอนซลัแทนซี� เซอร์วสิเซส   

(ประเทศไทย) จาํกดั บริการดา้นซอฟตแ์วร์ ผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั

Tata Consultancy Services Ltd. บริการดา้นซอฟตแ์วร์ ผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั

Tata Services Limited บริการดา้นการอบรม ผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั

Tata Sons Private Limited การลงทุนและใหบ้ริการดา้นที�ปรึกษา ผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั

Tata Steel Resources Australia Pte. Ltd. บริการจดัซื�อจดัจา้ง ผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั

Tata NYK Shipping Pte. Ltd. ขนส่ง ผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั

Mjunction Services Limited คา้ขายและบริการจดัซื�อจดัจา้ง ผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั

T S Global Procurement Co. Pte. Ltd. ซื�อมาขายไป ผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั

Tata Steel International (UK) Ltd. ขนส่ง ผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั

Tata Steel Nederland Services B.V. ผลิตเหลก็ ผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
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16 รายการกบับุคคลหรือกจิการที�เกี�ยวข้องกนั (ต่อ)

ความสัมพนัธ์ระหวา่งบริษทักบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั (ต่อ)

บริษัท ประเภทธุรกจิ ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

Tata South East Asia Limited ผลิตเหลก็ ผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั

บริษทั ที เอส เอน็ ไวร์ จาํกดั ผลิตลวดเหลก็เคลือบสังกะสี ผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั

Tata International Limited ซื�อมาขายไป ผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั

Tata Steel Processing and Distribution Limited แปรรูปและจดัจาํหน่ายเหลก็ ผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั

Tata Projects Limited งานโครงการโครงสร้างพื�นฐาน ผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั

Tata South East Asia (Cambodia) Ltd. ซื�อมาขายไป ผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั 

Natsteel (Xiamen) Ltd. ผลิตเหลก็ ผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั

บริษทั ทาทา เทคโนโลยส์ี (ประเทศไทย) จาํกดั บริการดา้นไอที ผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั

Tata Technologies Pte. Ltd. บริการดา้นไอที ผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั

บริษทั ทาทา มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายยานยนต์ ผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั

บริษทั ทาทา คอมมิวนิเคชั�นส์ บริการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและ ผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั

(ประเทศไทย) จาํกดั    โทรคมนาคม 

Tata International West Asia DMCC ซื�อมาขายไป ผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั

Tata AIG General Insurance Co., Ltd. ประกนัภยั ผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั

Tata Power Co., Ltd. ผลิต ส่ง และแจกจ่ายไฟฟ้า ผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั

บริษทั ทาทา มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายยานยนต์ ผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวันที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 

28

16 รายการกบับุคคลหรือกจิการที�เกี�ยวข้องกนั (ต่อ)

รายการต่อไปนี� เป็นรายการกบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั

ก) รายการต่อไปนี� เป็นรายการคา้กบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกันที�สําคญัสําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 

พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกจิการ

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุด ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้ตรวจสอบ

วันที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายได้ 

รายไดจ้ากการขาย 

Tata Steel Limited 419,827 725,363 - -

   บริษทั สยามลวดเหลก็ 

อุตสาหกรรม จาํกดั 220,259 143,150 - -

บริษทั ที เอส เอน็ ไวร์ จาํกดั 77,150 88,140 - -

NatSteel Holdings Pte. Ltd. 1,998 - - -

Tata Projects Limited - 9,655 - -

      รวม 719,234 966,308 - -

ดอกเบี�ยรับ

บริษทั เอน็.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จาํกดั

      (มหาชน) - - 19,070 21,489

รายไดค่้าบริการจดัการ

   บริษทั เหลก็สยาม (2001) จาํกดั - - 23,295 24,201

บริษทั เหลก็ก่อสร้างสยาม จาํกดั - - 42,639 44,934

   บริษทั เอน็.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จาํกดั

      (มหาชน) - - 42,000 52,452

      รวม - - 107,934 121,587

บริษทัทาํสัญญาบริการกบับริษทัยอ่ย โดยเรียกเก็บตามอตัราที�กาํหนดในสัญญาและคาํนวณโดยวธีิราคาทุนบวกกาํไร
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวันที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 

29

16 รายการกบับุคคลหรือกจิการที�เกี�ยวข้องกนั (ต่อ)

รายการต่อไปนี� เป็นรายการกบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั (ต่อ)

ก) รายการต่อไปนี� เป็นรายการคา้กบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกันที�สําคญัสําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 

พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 (ต่อ)

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกจิการ

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุด ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้ตรวจสอบ

วันที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ค่าใช้จ่าย 

ซื�อ

Tata International Metals Asia Ltd. 215,170 - - -

Tata International West Asia DMCC 6,377 - - -

      รวม 221,547 - - -

ดอกเบี�ยจ่าย

   บริษทั เหลก็สยาม (2001) จาํกดั - - 1,259 709

บริษทั เหลก็ก่อสร้างสยาม จาํกดั - - 5,996 6,956

      รวม - - 7,255 7,665

ค่าใชจ่้ายอื�น

   บริษทั สยามลวดเหลก็ 

อุตสาหกรรม จาํกดั - 85 - -

Tata Sons Private Limited 16 61 16 61

Mjunction Services Limited - 55 - 55

   บริษทั ทาทา เทคโนโลยส์ี  

(ประเทศไทย) จาํกดั 54 - 54 -

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

รวม 70 593 70 508

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั

ผลประโยชน์ระยะสั�น 23,159 22,993 23,159 22,993

   ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 26,490 19,245 26,490 19,245

49,649 42,238 49,649 42,238

DRAFT

Indrajayaa
Rectangle



บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวันที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 

30

16 รายการกบับุคคลหรือกจิการที�เกี�ยวข้องกนั (ต่อ)

รายการต่อไปนี� เป็นรายการกบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั (ต่อ)

ข) ณ วนัที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 และวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 ยอดคงเหลือที�เกิดจากการขาย/ซื�อสินคา้ การให้บริการ  

และอื�นๆ มีดงันี�

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกจิการ

ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

30 มิถุนายน 31 มีนาคม 30 มิถุนายน 31 มีนาคม

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2562

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ลูกหนี�การค้ากจิการที�เกี�ยวข้องกนั

Tata Steel Limited 210,054 - - -

บริษทั เหลก็สยาม (2001) จาํกดั - - 8,308 1,877

บริษทั เหลก็ก่อสร้างสยาม จาํกดั - - 15,208 3,485

บริษทั เอน็.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) - - 14,980 4,066

บริษทั สยามลวดเหลก็อุตสาหกรรม จาํกดั 13,737 12,523 - -

NatSteel Holdings Pte. Ltd. 1,987 - - -

บริษทั ที เอส เอน็ ไวร์ จาํกดั 47,284 45,862 - -

      รวม 273,062 58,385 38,496 9,428

ลูกหนี�อื�นกจิการที�เกี�ยวข้องกนั

Tata Steel Limited 23 23 23 23

บริษทั เหลก็สยาม (2001) จาํกดั - - 139 7

บริษทั เหลก็ก่อสร้างสยาม จาํกดั - - 139 44

บริษทั เอน็.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) - - 6,240 7,085

บริษทั ทาทา คอมมิวนิเคชั�นส์ 

(ประเทศไทย) จาํกดั 21 21 21 21

บริษทั สยามลวดเหลก็อุตสาหกรรม จาํกดั 199 199 199 199

บริษทั ที เอส เอน็ ไวร์ จาํกดั 85 85 85 85

      รวม 328 328 6,846 7,464

DRAFT

Indrajayaa
Rectangle



บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวันที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 

31

16 รายการกบับุคคลหรือกจิการที�เกี�ยวข้องกนั (ต่อ)

ข) ณ วนัที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 และ วนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 ยอดคงเหลือที�เกิดจากการขาย/ซื�อสินคา้ การให้บริการ  

และอื�นๆ มีดงันี�  (ต่อ)

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกจิการ

ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

30 มิถุนายน 31 มีนาคม 30 มิถุนายน 31 มีนาคม

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2562

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

เจ้าหนี�การค้ากจิการที�เกี�ยวข้องกนั

Tata Steel Limited 2,207 2,285 - -

เจ้าหนี�อื�นกจิการที�เกี�ยวข้องกนั

Tata Steel Limited 2,257 2,300 2,257 2,300

บริษทั เหลก็สยาม (2001) จาํกดั - - 492 398

บริษทั เหลก็ก่อสร้างสยาม จาํกดั - - 1,780 2,035

บริษทั เอน็.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จาํกดั

   (มหาชน) - - 32 81

บริษทั ทาทา เทคโนโลยส์ี  

(ประเทศไทย) จาํกดั 58 1,549 58 1,549

      รวม 2,315 3,849 4,619 6,363
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวันที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 

32

16 รายการกบับุคคลหรือกจิการที�เกี�ยวข้องกนั (ต่อ)

ค) เงินใหกู้ย้มืระยะสั�นแก่บริษทัยอ่ย

การเปลี�ยนแปลงของเงินใหกู้ย้มืระยะสั�นแก่บริษทัยอ่ย ประกอบดว้ยรายละเอียดดงันี�

ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลทางการเงิน

รวม เฉพาะกจิการ

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวันที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 พนับาท พนับาท

ยอดคงเหลือตน้งวด (ตรวจสอบแลว้) - 2,441,051

กระแสเงินสดออก 

เงินใหกู้ย้มืลดลงสุทธิระหวา่งงวด - (76,405)

ยอดคงเหลือปลายงวด (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) - 2,364,646

ณ วนัที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เงินให้กู้ยืมระยะสั� นแก่บริษทัย่อยจาํนวนทั�งสิ�น 2,365 ลา้นบาท (31 มีนาคม พ.ศ. 2562 :  

2,441 ลา้นบาท) มีอตัราดอกเบี�ยร้อยละ 3.0 ต่อปี (31 มีนาคม พ.ศ. 2562 : ร้อยละ 3.0 ต่อปี) เงินให้กูย้ืมระยะสั� นแก่บริษทัย่อย

เป็นเงินกูย้มืที�ไม่มีหลกัทรัพยค์ ํ�าประกนัและไม่ระบุวนัครบกาํหนด

ง) เงินกูย้มืระยะสั�นจากบริษทัยอ่ย

การเปลี�ยนแปลงของเงินกูย้มืระยะสั�นจากบริษทัยอ่ย ประกอบดว้ยรายละเอียดดงันี�

ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลทางการเงิน

รวม เฉพาะกจิการ

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวันที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 พนับาท พนับาท

ยอดคงเหลือตน้งวด (ตรวจสอบแลว้) - 1,839,824

กระแสเงินสดเขา้ 

เงินกูย้มืเพิ�มขึ�นสุทธิระหวา่งงวด - 25,318

ยอดคงเหลือปลายงวด (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) - 1,865,142

ณ วนัที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เงินกู้ยืมระยะสั� นจากบริษัทย่อยจาํนวนทั� งสิ�น 1,865 ลา้นบาท (31 มีนาคม พ.ศ. 2562 :  

1,840 ลา้นบาท) มีอตัราดอกเบี�ยร้อยละ 1.5 ต่อปี (31 มีนาคม พ.ศ. 2562 : ร้อยละ 1.5 ต่อปี) เงินกูย้มืระยะสั�นจากบริษทัยอ่ย

เป็นเงินกูย้มืที�ไม่มีหลกัทรัพยค์ ํ�าประกนัและไม่ระบุวนัครบกาํหนด
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวันที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 

33

17 ภาระผูกพนั

17.1 ภาระผูกพนัเพื�อใช้เป็นรายจ่ายฝ่ายทุน

รายจ่ายฝ่ายทุนเกี�ยวกบัภาระผกูพนั ณ วนัที�ในงบแสดงฐานะการเงินแต่ไม่ไดรั้บรู้ในขอ้มูลทางการเงิน มีดงันี�

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกจิการ

ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

30 มิถุนายน 31 มีนาคม 30 มิถุนายน 31 มีนาคม

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2562

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

อาคารและอุปกรณ์ 52,742 68,057 - -

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3,289 3,799 - -

17.2 ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าดาํเนินงาน - กรณีที�กลุ่มกจิการเป็นผู้เช่า

ยอดรวมของจาํนวนเงินขั�นตํ�าที�ตอ้งจ่ายในอนาคตตามสัญญาเช่าดาํเนินงานที�ไม่สามารถยกเลิกได ้มีดงันี�

กลุ่มกิจการทาํสัญญาเช่าดาํเนินงานที�ไม่สามารถยกเลิกได้สําหรับที�ดิน อาคารสํานักงาน ยานพาหนะ และอุปกรณ์

สาํนกังาน โดยจาํนวนเงินขั�นตํ�าที�กลุ่มกิจการตอ้งจ่ายในอนาคตตามสัญญาเช่าที�ไม่สามารถยกเลิกไดมี้ดงันี�

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกจิการ

ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

30 มิถุนายน 31 มีนาคม 30 มิถุนายน 31 มีนาคม

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2562

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ภายใน 1 ปี 40,667 34,515 26,599 18,308

เกินกวา่ 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 60,694 37,574 44,277 23,747

101,361 72,089 70,876 42,055
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17 ภาระผูกพนั (ต่อ)

17.3 ภาระผูกพนัจากการทําเลตเตอร์ออฟเครดติ

ณ วนัที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 และวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 เลตเตอร์ออฟเครดิตที�เปิดแลว้แต่ยงัไม่เขา้เงื�อนไขการเป็น

หนี� สิน มีดงันี�

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกจิการ

ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

30 มิถุนายน 31 มีนาคม 30 มิถุนายน 31 มีนาคม

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2562

พนั พนั พนั พนั

สกุลเงิน

ดอลลาร์สหรัฐ 2,542 680 - -

ยโูร 967 355 - -

18 ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานไดร้ายงานใหส้อดคลอ้งกบัรายงานภายในของกลุ่มกิจการซึ�งผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงาน

(คณะกรรมการ) ได้รับและสอบทานอย่างสมํ�าเสมอเพื�อใช้ในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและเพื�อประเมินผลการ

ดาํเนินงานของส่วนงาน

การดาํเนินงานของกลุ่มกิจการเกี�ยวข้องกับส่วนงานธุรกิจเดียวคือการผลิตและจาํหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กทรงยาวซึ� งตั� งอยู่ใน

ประเทศไทย การขายของบริษทัย่อยส่วนใหญ่เป็นการขายภายในประเทศ ส่วนการขายส่งออกต่างประเทศนั�นเป็นสัดส่วนที�ไม่มี

สาระสําคญั ดงันั�น รายไดจ้ากการขายสินคา้ ตน้ทุนขาย กาํไรขั�นตน้ กาํไรสําหรับงวด และสินทรัพยท์ั�งหมดของส่วนงานแสดงตาม

รูปแบบที�นาํเสนอในขอ้มูลทางการเงินนี�

19 หนี�สินที�อาจเกดิขึ�น

ในระหวา่งปีสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2557 บริษทั เหลก็ก่อสร้างสยาม จาํกดั ซึ� งเป็นบริษทัยอ่ยไดรั้บแจง้จากกรมสรรพากรเรื�อง

การประเมินเงินเพิ�มรวมเป็นเงิน 16 ลา้นบาท ซึ� งเกี�ยวเนื�องกับการเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลครึ� งปีของบริษทัย่อยดงักล่าวสําหรับปี

สิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2551 โดยบริษทัย่อยประมาณการกาํไรสุทธิสําหรับปีดงักล่าวขาดไปเกินกว่าร้อยละ 25 ของกาํไรสุทธิ

ที�ทาํไดจ้ริง โดยบริษทัย่อยเห็นว่ามีเหตุอนัควรเกิดขึ�นในครึ� งปีหลงัที�ทาํให้ประมาณการกาํไรสุทธิดงักล่าวตํ�าไป บริษทัย่อยไดท้าํ

การยื�นอุทธรณ์ไปยงักรมสรรพากรแลว้ 

เมื�อวนัที� 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561 คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ แจง้ปฏิเสธคาํขออุทธรณ์ อย่างไรก็ตาม บริษทัย่อยไดด้าํเนินการ

ยื�นอุทธรณ์ต่อศาลภาษีอากรกลางแลว้ 

ณ วนัที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เรื�องดงักล่าวยงัไม่มีขอ้ยติุ อย่างไรก็ตามบริษทัย่อยคาดว่าจะไม่มีรายการเงินเพิ�มที�จะตอ้งจ่ายเพิ�มเติม

จึงยงัไม่ไดบ้นัทึกประมาณการหนี� สินดงักล่าวในขอ้มูลทางการเงิน 
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20 หนังสือคํ�าประกนัธนาคาร

ณ วนัที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 หนังสือคํ� าประกันที�ออกโดยสถาบันการเงินแก่กรมสรรพากร การไฟฟ้าฝ่ายผลิต การไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค การนิคมอุตสาหกรรม และ Bureau of Indian Standards จาํนวน 350 ล้านบาท ( 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 : 350 ล้านบาท) ซึ� งเป็นไป

ตามการดาํเนินธุรกิจปกติ

21 การวัดมูลค่ายุติธรรม

รายการสินทรัพยท์างการเงินหรือหนี� สินทางการเงินบางรายการของกลุ่มกิจการมีการวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัสิ�นรอบ

ระยะเวลารายงาน โดยตารางต่อไปนี� แสดงถึงข้อมูลเกี�ยวกับการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหนี� สิน

ทางการเงินดงักล่าว

ข้อมูลทางการเงนิรวม

ข้อมูลทางการเงนิ

เฉพาะกจิการ 

มูลค่ายุตธิรรม ณ วนัที� มูลค่ายุตธิรรม ณ วนัที�

ยงัไม่ได้ ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

30 มถุินายน 31 มนีาคม 30 มถุินายน 31 มนีาคม ลาํดบัชั�น

สินทรัพย์ทางการเงนิ พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2562 มูลค่า เทคนิคการประเมนิมูลค่า และข้อมูลที�ใช้

หนี�สินทางการเงนิ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท ยุตธิรรม ในการวดัมูลค่ายุตธิรรม

สินทรัพยท์างการเงิน

1. สญัญาซื�อขายเงินตรา

ต่างประเทศล่วงหนา้

(แสดงรวมเป็นสินทรัพย์

หมุนเวียนอื�น)

446 138 - - ระดบั 2 ประมาณการกระแสเงินสดคิดลด 

โดยกระแสเงินสดในอนาคตประมาณจากอัตรา

แลกเป ลี� ยน เงิ น ตราต่ างป ระเท ศล่ วงห น้ า 

(จากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้

ที�สามารถสังเกตได้ ณ ว ันสิ� นรอบระยะเวลา

รายงาน) และอตัราแลกเปลี�ยนล่วงหนา้ตามสัญญา 

ซึ� งคิ ดลดด้วยอัตราที� สะท้อนถึงความเสี� ยง

ดา้นสินเชื�อของคู่สญัญาต่างๆ

2. เงินลงทุนเผื�อขาย - 1,200 - - ระดบั 1 เป็นราคาเสนอซื�อขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาด

ที� มีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพย์ หรือหนี� สิน

อย่างเดียวกนัและกิจการสามารถเขา้ถึงตลาดนั�น 

ณ วนัที�วดัมูลค่า

หนี� สินทางการเงิน

1. สญัญาซื�อขายเงินตรา

ต่างประเทศล่วงหนา้

(แสดงรวมเป็นหนี� สิน

หมุนเวียนอื�น)

8,785 6 - - ระดบั 2 ประมาณการกระแสเงินสดคิดลด 

โดยกระแสเงินสดในอนาคตประมาณจากอัตรา

แลกเป ลี� ยน เงิ น ตราต่ างป ระเท ศล่ วงห น้ า 

(จากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้

ที�สามารถสังเกตได้ ณ ว ันสิ� นรอบระยะเวลา

รายงาน) และอตัราแลกเปลี�ยนล่วงหนา้ตามสัญญา 

ซึ� งคิ ดลดด้วยอัตราที� สะท้อนถึงความเสี� ยง

ดา้นสินเชื�อของคู่สญัญาต่างๆ
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