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1 ข้อมลูทั �วไป

บรษิัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) (“บรษิัท”) เป็นบรษิทัมหาชนจํากดั ซึ�งตั �งขึ�นในประเทศไทยและเป็นบรษิัท 
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ตั �งแต่เดอืนพฤศจกิายน พ.ศ. 2545 โดยมวีตัถุประสงคเ์พื�อลงทุนในบรษิทัอื�น

และใหบ้รกิารดา้นบรหิาร และมทีี�อยูต่ามที�ไดจ้ดทะเบยีนดงันี�

สาํนกังานตั �งอยูเ่ลขที� 555 อาคารรสาทาวเวอร์ 2 ชั �น 20 ถนนพหลโยธนิ แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรงุเทพมหานคร 10900 

เพื�อวตัถุประสงคใ์นการรายงานของขอ้มลูจงึรวมเรยีกบรษิทัและบรษิทัยอ่ยว่า “กลุ่มกจิการ” 

ผูถ้อืหุน้ใหญ่ของกลุ่มกจิการ คอื T S Global Holdings Pte. Ltd. (“TSGH”) ซึ�งจดัตั �งในประเทศสงิคโปร ์และถอืหุน้ในบรษิทัรอ้ยละ 
67.90 โดยเป็นบรษิทัในเครอืของ Tata Steel Limited ซึ�งเป็นบรษิทัจดทะเบยีนที�จดัตั �งขึ�นภายใตก้ฎหมายของประเทศอนิเดยี 

เมื�อวนัที� 28 มกราคม พ.ศ. 2562 บรษิทัได้รบัแจง้จาก TSGH ซึ�งเป็นผูถ้ือหุ้นใหญ่ของบรษิทัว่า TSGH ได้ทําสญัญาซื�อขาย
หุน้กบั Hebsteel Global Holding Pte. Ltd. ซึ�งเป็นบรษิทัย่อยที�ถอืหุน้ทั �งหมดโดย HBIS Group Co., Ltd. (“HBIS”) เพื�อขาย

หุน้ที� TSGH ถืออยู่รอ้ยละ 67.90 ของจํานวนหุ้นที�ออกและจําหน่ายแล้วทั �งหมดของบรษิทั ใหแ้ก่บรษิทัซึ�งจะจดัตั �งขึ�นใหม่ใน

ประเทศสงิคโปร ์โดยนิตบิุคคลซึ�ง HBIS และ TSGH มอีํานาจควบคุมในสดัส่วนรอ้ยละ 70:30 ต่อมาเมื�อวนัที� 6 สงิหาคม พ.ศ. 2562 
บรษิทัไดร้บัแจง้จาก TSGH ว่ายกเลกิสญัญาต่างๆ ที�เกี�ยวข้องกบัการเขา้ทําธุรกรรมขา้งต้น โดย TSGH แจง้ว่าภายหลงัจาก

การดําเนินการข้างต้นแล้ว TSGH จะเริ�มเข้าทําข้อตกลงกบัผู้ลงทุนรายอื�นเพื�อดําเนินการตามแผนการหาพนัธมติรสําหรบั

ธรุกจิของบรษิทัต่อไป 

กลุ่มกจิการดําเนินธุรกจิหลกัเกี�ยวกบัการผลติ การรบัจา้งผลติ จําหน่ายและซื�อมาขายไป สนิคา้เหลก็เสน้ เหลก็ลวด และเหลก็
รปูพรรณขนาดเลก็  

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 และวนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2562 บรษิทั เอน็.ท.ีเอส. สตลีกรุ๊ป จํากดั (มหาชน) (“บรษิทั เอน็.ท.ีเอส.”) 
ซึ�งเป็นบรษิทัย่อยแห่งหนึ�งมหีนี�สนิหมุนเวยีนรวมสูงกว่าสนิทรพัย์หมุนเวยีนรวมเป็นจํานวน 2,016 ล้านบาท และ 1,915 ล้านบาท 

ตามลําดับ อย่างไรก็ตาม จํานวนหนี�สินหมุนเวียนได้รวมเงินกู้ยืมระยะสั �นจากบริษัทใหญ่ เป็นจํานวน 3,091 ล้านบาท และ  

2,441 ล้านบาท ตามลําดบั โดยบรษิทัใหญ่รบัรองว่าจะยงัคงสนบัสนุนดา้นการเงนิใหก้บับรษิทั เอน็.ท.ีเอส. อย่างต่อเนื�อง เพื�อให้
บรษิทั เอน็.ท.ีเอส. สามารถดําเนินงานไดอ้ย่างต่อเนื�องต่อไปอย่างน้อยในอกี 12 เดอืนนบัจากวนัที�ในงบแสดงฐานะการเงนิ และ

ผูบ้รหิารของกลุ่มกจิการได้จดัทําแผนธุรกิจรวมถงึแผนปรบัปรุงการดําเนินงานและผลประกอบการของบรษิทั เอน็.ท.ีเอส. แล้ว 

ทั �งนี�บรษิทัจดัการสภาพคล่องในลกัษณะของกลุ่มกจิการ   

ข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาลได้รบัการอนุมตัิจากคณะกรรมการบรษิัท เมื�อวนัที�

21 มกราคม พ.ศ. 2563 

ขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหวา่งกาลที�นําเสนอนี�ไดม้กีารสอบทานแต่ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ
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2 นโยบายการบญัชี 

2.1 เกณฑใ์นการจดัทาํข้อมลูทางการเงิน

ขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลไดจ้ดัทําขึ�นตามมาตรฐานการบญัชไีทย ฉบบัที� 34 เรื�อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล 

ขอ้มูลทางการเงนิหลกั (คอื งบแสดงฐานะการเงนิ งบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็ งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของเจา้ของ 

และงบกระแสเงนิสด) ได้นําเสนอในรูปแบบที�สอดคล้องกบัรูปแบบของงบการเงินประจําปีซึ�งเป็นไปตามมาตรฐาน

การบญัชไีทย ฉบบัที� 1 เรื�อง การนําเสนองบการเงนิ สว่นหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงนิจดัทําเป็นแบบย่อ บรษิทัได้

เปิดเผยหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิเพิ�มเติมตามข้อกําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และ

ตลาดหลกัทรพัยท์ี�ออกภายใตพ้ระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 

ขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี�ควรอ่านควบคู่กบังบการเงนิสาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2562 

ขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษจดัทําขึ�นจากขอ้มูลทางการเงนิ
ระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยที�จดัทําตามกฎหมาย ในกรณีที�มเีนื�อความขดัแยง้กนัหรอืมกีารตคีวามในสองภาษาแตกต่างกนั

ใหใ้ชข้อ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 

นโยบายการบญัชทีี�ใชใ้นการจดัทําขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลเป็นนโยบายเดยีวกนักบันโยบายการบญัชทีี�ใช้ในการ
จดัทํางบการเงนิสาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2562 ยกเวน้เรื�องที�อธบิายในหมายเหตุ 3

รายจา่ยที�เกดิขึ�นเป็นครั �งคราวในระหว่างงวดปีบญัชจีะแสดงเป็นค่าใช้จ่ายหรอืค่าใช้จา่ยรอการตดับญัชโีดยใชเ้กณฑเ์ดยีวกบั

การแสดงรายจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยหรอืคา่ใชจ้่ายรอการตดับญัช ีณ วนัสิ�นงวดปีบญัชี

ภาษเีงนิไดร้ะหวา่งกาลตั �งคา้งจา่ยไวโ้ดยใชอ้ตัราภาษเีดยีวกบัที�ใช้กบัผลกําไรรวมทั �งปีที�คาดวา่จะได้

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที� มีผลบงัคับใช้สําหรบัรอบระยะเวลาบัญชีที� เริ�มต้นในหรือหลังวันที� 

1 มกราคม พ.ศ. 2562 และเกี�ยวข้องกบักลุ่มกิจการมีดงัต่อไปนี�

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที� 15 เรื�อง รายไดจ้ากสญัญาที�ทํากบัลูกคา้

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที� 2

   (ปรบัปรงุ 2561) 

เรื�อง การจา่ยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที� 22 เรื�อง รายการที�เป็นเงนิตราต่างประเทศและสิ�งตอบแทน
   จา่ยล่วงหน้า 
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2 นโยบายการบญัชี (ต่อ)

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที� มีผลบงัคับใช้สําหรบัรอบระยะเวลาบัญชีที� เริ�มต้นในหรือหลังวันที� 

1 มกราคม พ.ศ. 2562 และเกี�ยวข้องกบักลุ่มกิจการต่อไปนี� (ต่อ)

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที� 15 มกีารเปลี�ยนแปลงที�สาํคญัดงันี�

- สินค้าหรือบริการที�แตกต่างกนัแต่นํามาขายรวมกัน จะต้องรบัรู้รายการแยกกนั และการให้ส่วนลดหรอืการให้
สว่นลดภายหลงั จากราคาตามสญัญาจะตอ้งถูกปันสว่นไปยงัแต่ละองคป์ระกอบของแต่ละสนิคา้หรอืบรกิาร 

- รายไดอ้าจจะต้องถูกรบัรู้เรว็ขึ�นกว่าการรบัรู้รายได้ภายใต้มาตรฐานปัจจุบนั หากสิ�งตอบแทนมคีวามผนัแปรด้วย
เหตุผลบางประการ (เช่น เงนิจูงใจ การให้ส่วนลดภายหลงั ค่าธรรมเนียมที�กําหนดจากผลการปฏิบตังิาน ค่าสทิธ ิ
ความสาํเรจ็ของผลงาน เป็นต้น) จํานวนเงนิขั �นตํ�าของสิ�งตอบแทนผนัแปรจะต้องถูกรบัรูร้ายไดห้ากไม่ไดม้คีวามเสี�ยงที�

มนียัสาํคญัที�จะกลบัรายการ

- จดุที�รบัรูร้ายไดอ้าจมกีารเปลี�ยนแปลงไปจากเดมิ : รายไดบ้างประเภทที�ในปัจจบุนัรบัรู ้ณ เวลาใดเวลาหนึ�ง ณ วนัสิ�นสุด
สญัญาอาจจะตอ้งเปลี�ยนเป็นรบัรูร้ายไดต้ลอดช่วงอายสุญัญา หรอืในกรณีตรงกนัขา้ม

- มขีอ้กําหนดใหม่ที�เฉพาะเจาะจงสําหรบัรายไดจ้ากการให้สทิธ ิการรบัประกนั ค่าธรรมเนียมเริ�มแรกที�ไม่สามารถเรยีกคนื
ได ้และสญัญาฝากขาย 

- เนื�องจากเป็นมาตรฐานฉบบัใหมจ่งึมกีารเปิดเผยขอ้มลูที�เพิ�มมากขึ�น

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที� 2 มกีารอธบิายใหช้ดัเจนขึ�นเกี�ยวกบั

- การวดัมูลค่าของรายการจ่ายโดยใช้หุน้เป็นเกณฑท์ี�ชําระดว้ยเงนิสด กจิการต้องไม่นําเงื�อนไขการไดร้บัสทิธ ิซึ�งอยู่

นอกเหนือเงื�อนไขทางตลาดมาพจิารณาในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที�ชําระดว้ย

เงนิสด ณ วนัที�วดัมูลค่า แต่ตอ้งนํามาปรบัปรงุจาํนวนผลตอบแทนที�รวมอยูใ่นจาํนวนที�วดัมลูคา่ของหนี�สนิที�เกดิขึ�น

จากรายการดงักล่าว 
- เมื�อกิจการต้องหกัจํานวนภาระผูกพนัภาษีเงนิได้ของพนักงานที�เกี�ยวข้องกบัการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ และ

นําสง่ภาษทีี�หกัไวด้งักล่าวซึ�งโดยปกตเิป็นเงนิสด กจิการต้องจดัประเภทรายการดงักล่าวเป็นรายการจ่ายโดยใช้หุน้

เป็นเกณฑท์ี�ชําระดว้ยตราสารทุนทั �งหมด เสมอืนวา่ไมม่ลีกัษณะของการชําระดว้ยยอดสทุธิ

- การบญัชีสําหรบัการปรบัปรุงเงื�อนไขของรายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที�เปลี�ยนการจดัประเภทจากการจ่าย

ชําระดว้ยเงนิสดเป็นการจ่ายชําระดว้ยตราสารทุน 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที� 22 ไดอ้ธบิายให้ชดัเจนถงึอตัราแลกเปลี�ยนที�นํามาใช้ในการรบัรู้

รายการเมื�อเริ�มแรกของสนิทรพัย ์คา่ใชจ้า่ย หรอืรายได ้ซึ�งกจิการไดจ้า่ยหรอืรบัล่วงหน้าเป็นเงนิตราต่างประเทศ

ผูบ้รหิารของกลุ่มกจิการไดป้ระเมนิและพจิารณาวา่มาตรฐานที�ปรบัปรุงใหม่ดงักล่าวขา้งตน้ไม่มผีลกระทบที�มนียัสาํคญั

ต่อกลุ่มกจิการ ยกเวน้ผลกระทบของมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที� 15 เรื�อง รายไดจ้ากสญัญาที�ทํากบัลูกคา้
ตามหมายเหตุ 3
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2 นโยบายการบญัชี (ต่อ)

2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที� มีผลบงัคบัใช้วนัที�  1 มกราคม พ.ศ. 2563 และเกี�ยวข้องกบักลุ่มกิจการ

ซึ�งกลุ่มกิจการไม่ได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ดงักล่าวมาถือปฏิบติัก่อนวนับงัคบัใช้

2.3.1 เครื�องมือทางการเงิน

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหมท่ี�เกี�ยวขอ้งกบัเครื�องมอืทางการเงนิ ไดแ้ก่

มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที� 32 เรื�อง การแสดงรายการเครื�องมอืทางการเงนิ

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที� 7 เรื�อง การเปิดเผยขอ้มลูเครื�องมอืทางการเงนิ

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที� 9 เรื�อง เครื�องมอืทางการเงนิ

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
ฉบบัที� 16

เรื�อง การป้องกนัความเสี�ยงของเงนิลงทุน
   สทุธใินหน่วยงานต่างประเทศ 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  

ฉบบัที� 19

เรื�อง การชําระหนี�สนิทางการเงนิดว้ยตราสารทุน

มาตรฐานเกี�ยวกบัเครื�องมอืทางการเงนิกลุ่มนี�กล่าวถงึการจดัประเภทรายการ การวดัมูลค่าและการตดัรายการ

สนิทรพัยท์างการเงนิและหนี�สนิทางการเงนิ การดอ้ยค่าของสนิทรพัยท์างการเงนิ การบญัชป้ีองกนัความเสี�ยง 

และการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มลูเครื�องมอืทางการเงนิ

2.3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที� 16 เรื�อง สญัญาเช่า

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที� 16 สง่ผลใหก้ลุ่มกจิการรบัรูส้ญัญาเช่าเกอืบทั �งหมดที�กลุ่มกจิการเป็นผู้

เช่าในงบแสดงฐานะการเงนิ โดยไม่ต้องจดัประเภทเป็นสญัญาเช่าดําเนินงานและสญัญาเช่าการเงนิอีกต่อไป  

กลุ่มกิจการต้องรบัรู้สินทรพัย์ (สิทธิในการใช้สินทรพัย์ที�เช่า) และหนี�สินตามสญัญาเช่า เว้นแต่เป็นสญัญาเช่า

ระยะสั �นหรอืเป็นสญัญาเช่าสนิทรพัยท์ี�มมีลูคา่ตํ�า

ผูบ้รหิารของกลุ่มกจิการกําลงัอยูร่ะหว่างการประเมนิผลกระทบของมาตรฐานดงักล่าวต่อกลุ่มกจิการ
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3 การเปลี�ยนแปลงนโยบายการบญัชี

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที� 15 เรื�อง รายได้จากสญัญาที�ทาํกบัลกูค้า

กลุ่มกิจการได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที� 15 เรื�อง รายได้จากสญัญาที�ทํากบัลูกค้ามาถือปฏิบตัิตั �งแต่วนัที� 

1 เมษายน พ.ศ. 2562 โดยใช้วิธีรบัรู้ผลกระทบสะสมจากการปรบัใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี� เป็นรายการ

ปรบัปรุงกบักําไรสะสมต้นงวด (Modified retrospective) และไม่ปรบัปรุงขอ้มูลเปรยีบเทียบ กลุ่มกิจการไดใ้ช้วธิปีฏิบตัิที�ผ่อน
ปรนสาํหรบัสญัญาที�เสรจ็สมบูรณ์แลว้และสญัญาที�มกีารเปลี�ยนแปลงภายใตม้าตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที� 15

การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที� 15 มาถอืปฏบิตัมิผีลกระทบต่อวธิปีฏบิตัทิางบญัชขีองกลุ่มกจิการในเรื�องการ

รบัรูร้ายไดส้ําหรบัการใหบ้รกิารที�เกี�ยวขอ้งกบัการขาย รายไดจ้ากการใหบ้รกิารดงักล่าวรบัรูเ้ป็นรายไดต้ลอดช่วงเวลาที�ปฏบิตัิ

ตามภาระที�ต้องปฏบิตั ิ(over time) อย่างไรกต็าม การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที� 15 มาถอืปฏบิตัไิมม่ผีลกระทบ

ที�เป็นสาระสาํคญั ต่อกําไรสะสม ณ วนัที� 1 เมษายน พ.ศ. 2562 ในขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

ตารางต่อไปนี�แสดงจํานวนเงนิของแต่ละรายการในข้อมูลทางการเงนิในงวดปัจจุบันจากการใช้มาตรฐานการรายงานทาง
การเงนิเรื�องรายไดฉ้บบัใหมเ่ทยีบกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงนิเกี�ยวกบัรายไดฉ้บบัก่อน

ข้อมลูทางการเงินรวม

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

สาํหรบังวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

จาํนวนเงินตามมาตรฐาน

จาํนวนเงินตามที�รายงาน ผลกระทบจาก TFRS 15 รายได้ฉบบัก่อน
งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ พนับาท พนับาท พนับาท

รายไดจ้ากการขายและบรกิารที�เกี�ยวขอ้ง 4,485,718 (4,870) 4,480,848
ตน้ทุนขายและบรกิารที�เกี�ยวขอ้ง (4,385,695) 3,145 (4,382,550)
ค่าใชจ่้ายในการขาย (42,417) 1,726 (40,691)

ข้อมลูทางการเงินรวม

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

สาํหรบังวดเก้าเดือนสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

จาํนวนเงินตามมาตรฐาน

จาํนวนเงินตามที�รายงาน ผลกระทบจาก TFRS 15 รายได้ฉบบัก่อน
งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ พนับาท พนับาท พนับาท

รายไดจ้ากการขายและบรกิารที�เกี�ยวขอ้ง 14,981,299 (54,978) 14,926,321
ตน้ทุนขายและบรกิารที�เกี�ยวขอ้ง (14,528,856) 47,768 (14,481,088)
ค่าใชจ่้ายในการขาย (135,483) 7,210 (128,273)
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4 การประมาณการ 

ในการจดัทําขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาล ผูบ้รหิารตอ้งใช้ดุลยพนิิจ การประมาณการ
และข้อสมมติที�มีผลกระทบต่อการนํานโยบายการบัญชีมาใช้ และจํานวนเงินของสินทรพัย์และหนี�สิน รายได้และค่าใช้จ่าย 

ผลที�เกดิขึ�นจรงิอาจจะแตกต่างจากการประมาณการ 

ในการจดัทําขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาล ผูบ้รหิารจะใช้ดุลยพนิิจที�มนีัยสําคญัในการ

นํานโยบายการบญัชีของกลุ่มกิจการและแหล่งที�มาของข้อมูลที�สําคญัของความไม่แน่นอนในการประมาณการที�มีอยู่มาใช้

เช่นเดยีวกบังบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการสําหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2562 ยกเวน้ประมาณการภาระ

ผกูพนัผลประโยชน์พนกังานไดเ้ปลี�ยนอตัราคดิลดไปจากที�ใชส้าํหรบังบการเงนิสาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2562 

5 การประมาณการมลูค่ายติุธรรม

ความแตกต่างของระดบัขอ้มูลในการวเิคราะหเ์ครื�องมอืทางการเงนิที�วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุตธิรรมจําแนกตามวธิกีารประมาณมูลค่า
สามารถแสดงไดด้งันี�

 ข้อมูลระดับที� 1 ได้แก่ ราคาเสนอซื�อขาย (ไม่ต้องปรบัปรุง) ในตลาดที�มีสภาพคล่องสําหรบัสินทรพัย์หรือหนี�สิน

อยา่งเดยีวกนั  
 ขอ้มูลระดบัที� 2 ไดแ้ก่ ขอ้มูลอื�นนอกเหนือจากราคาเสนอซื�อขายซึ�งรวมอยู่ในระดบั 1 ที�สามารถสงัเกตไดโ้ดยตรง (ไดแ้ก่ 

ขอ้มลูราคาตลาด) หรอืโดยออ้ม (ไดแ้ก่ ขอ้มลูที�คาํนวณมาจากราคาตลาด) สาํหรบัสนิทรพัยน์ั �นหรอืหนี�สนินั �น
 ขอ้มูลระดบัที� 3 ไดแ้ก่ ขอ้มลูสําหรบัสนิทรพัยห์รอืหนี�สนิซึ�งไม่ไดอ้้างองิจากขอ้มูลที�สามารถสงัเกตไดจ้ากตลาด (ขอ้มูลที�

ไมส่ามารถสงัเกตได)้

สนิทรพัย์ทางการเงนิในงบแสดงฐานะการเงนิประกอบด้วย เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น 

เงนิใหกู้้ยมืระยะสั �นแก่บรษิทัยอ่ย และเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย หนี�สนิทางการเงนิในงบแสดงฐานะการเงนิประกอบดว้ย เงนิกูย้มื
ระยะสั �นจากสถาบนัการเงนิ เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น เงนิกูย้มืระยะสั �นจากบรษิทัยอ่ย และหนี�สนิตามสญัญาเช่าการเงนิ

สนิทรพัย์ทางการเงนิอนัไดแ้ก่ เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น เงนิให้กู้ยมืระยะสั �นแก่บรษิทั

ย่อย และหนี�สนิทางการเงนิอนัได้แก่ เงนิกู้ยมืระยะสั �นจากสถาบนัการเงนิ เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น เงนิกู้ยมืระยะสั �นจาก
บรษิทัยอ่ย มมีลูคา่ยตุธิรรมใกลเ้คยีงกบัราคาตามบญัชเีนื�องจากมรีะยะเวลาครบกําหนดที�ส ั �น

ไมม่รีายการโอนระหวา่งระดบั 1 และ ระดบั 2 ของลําดบัขั �นมลูคา่ยตุธิรรมในระหวา่งงวด

ไมม่กีารเปลี�ยนแปลงเทคนิคในการประเมนิมลูคา่ในระหวา่งงวด
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6 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

ก) เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ประกอบดว้ย 

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม

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

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

เงนิสดในมอื 1 1 - -

เงนิฝากธนาคาร

- ประเภทกระแสรายวนั 478,016 50,127 428,458 2,312

- ประเภทออมทรพัย์ 64,779 876,639 8,405 704,560

542,796 926,767 436,863 706,872

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม

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

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ

อตัราดอกเบี�ย

เงนิฝากธนาคาร - ประเภทกระแสรายวนั 0.70 - 0.70 -

- ประเภทออมทรพัย์ 0.05 - 1.30 0.05 - 0.87 0.10 - 0.50 0.10 - 0.87

ข) รายการปรบัปรงุอื�นที�ไมใ่ช่เงนิสดสาํหรบังวดเกา้เดอืนสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ

ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ

ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ

ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ

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

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กําไรจากการจาํหน่ายอาคารและอุปกรณ์ (74) (441) (15) (20)

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายอาคาร

และอุปกรณ์และสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - 1,561 - 1,561

ขาดทุนจากการลดมลูคา่สนิคา้คงเหลอื 3,529 17,475 - -

กําไรจากการขายเงนิลงทุน (130) - - -

3,325 18,595 (15) 1,541
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บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)
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6 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ต่อ) 

ค) เงนิสดรบั (จา่ย) อื�นจากกจิกรรมดาํเนินงานสาํหรบังวดเกา้เดอืนสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ

ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ

ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ

ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ

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

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื�น และ 

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื�น(เพิ�มขึ�น) ลดลง 13,134 (113,724) (247) 67
หนี�สนิหมนุเวยีนอื�น และ

หนี�สนิไม่หมนุเวยีนอื�นเพิ�มขึ�น (ลดลง) (6,099) 1,916 2,650 (5,692)

7,035 (111,808) 2,403 (5,625)

ง) การปรบัปรงุดว้ยเงนิสดจา่ยที�เกดิจากการกูย้มืสาํหรบังวดเกา้เดอืนสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ

ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ

ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ

ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ

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

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ดอกเบี�ยจา่ย (47,762) (56,119) (20,375) (37,130)
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บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)
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6 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ต่อ) 

จ) รายการที�ไมเ่กี�ยวกบัเงนิสดในขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหวา่งกาลมดีงัต่อไปนี�

เงนิลงทุนในหลกัทรพัย์เผื�อขายในข้อมูลทางการเงนิรวมสําหรบังวดเก้าเดอืนสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 บนัทึก

ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรม กลุ่มกจิการบนัทกึขาดทุนที�ยงัไมเ่กดิขึ�นจากเงนิลงทุนดงักล่าวจาํนวน 2.3 ลา้นบาท  

ระหว่างงวดเก้าเดือนสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ผู้บริหารของกลุ่มกิจการได้ตัดสินใจขายเงินลงทุนใน

หลกัทรพัยเ์ผื�อขายตามคาํเสนอซื�อหลกัทรพัย ์และรบัรูกํ้าไรจากการขายเงนิลงทุนดงักล่าวจาํนวน 0.13 ลา้นบาท 

รายการที�ไม่เกี�ยวขอ้งกบัเงนิสดที�เกดิจากการซื�อและการเพิ�มขึ�นของอาคารและอุปกรณ์และสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนสําหรบั
งวดเกา้เดอืนสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม มดีงันี�

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ

ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ

ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ

ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ

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

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

เจา้หนี�คา่ซื�ออาคารและอุปกรณ์ และ

   สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนยกมา 59,133 13,485 3,537 254

บวก  ซื�อระหวา่งงวด 158,658 212,169 185 9,990

หกั  เงนิสดจา่ยระหวา่งงวด (210,822) (212,305) (1,742) (9,878)

เจา้หนี�คา่ซื�ออาคารและอุปกรณ์ และ 

   สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนยกไป 6,969 13,349 1,980 366

หนี�สนิตามสญัญาเช่าการเงนิเพิ�มขึ�น

จากการซื�ออาคารและอุปกรณ์ - 42,975 - -
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7 ลกูหนี�การค้าและลกูหนี�อื�น - สทุธิ

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม

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

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ลูกหนี�การคา้ - กจิการอื�น 463,874 680,939 - -

- กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั

     (หมายเหตุ 16 ข)) 37,821 58,385 38,497 9,428

หกั  คา่เผื�อหนี�สงสยัจะสญู (93,288) (93,299) - -

ลูกหนี�การคา้ - สทุธิ 408,407 646,025 38,497 9,428

ลูกหนี�อื�น - กจิการอื�น 2,537 1,356 3 -

- กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั

     (หมายเหตุ 16 ข)) 44 328 7,367 7,464

รายไดค้า้งรบั 488 669 488 669

คา่ใชจ้า่ยจา่ยล่วงหน้า 19,414 27,220 4,842 13,427

430,890 675,598 51,197 30,988

ลูกหนี�การคา้ สามารถวเิคราะหต์ามอายุหนี�ที�คา้งชําระไดด้งันี�

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม

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

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ยงัไมถ่งึกําหนดชําระ 341,441 531,896 38,497 9,428

คา้งเกนิกําหนดชําระ 

   ไมเ่กนิ 3 เดอืน 66,948 62,413 - -

   3 - 6 เดอืน - 51,699 - -

   6 - 12 เดอืน - - - -

   เกนิกว่า 12 เดอืน 93,306 93,316 - -

501,695 739,324 38,497 9,428

หกั  คา่เผื�อหนี�สงสยัจะสญู (93,288) (93,299) - -

408,407 646,025 38,497 9,428
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บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)
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7 ลกูหนี�การค้าและลกูหนี�อื�น - สทุธิ (ต่อ) 

ในระหว่างปี พ.ศ. 2551 กลุ่มกิจการได้ทําสญัญา “Receivable Purchase Agreement” เพื�อทําการขายลดลูกหนี�กบัสถาบนั
การเงนิแหง่หนึ�ง ซึ�งรายการดงักล่าวไดโ้อนความเสี�ยงและผลตอบแทนเฉพาะจาํนวนที�ผูซ้ื�อยอมรบัไปยงัผูซ้ื�อแล้ว

สําหรบังวดเก้าเดอืนสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจการได้ขายลดลูกหนี�ให้กบัสถาบนัการเงนิ

ดงักล่าวขา้งตน้เป็นจาํนวน 6,933 ลา้นบาท และ 7,015 ลา้นบาท ตามลําดบั 

8 สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนที�ถือไว้เพื�อขาย

ในเดอืนสิงหาคม พ.ศ. 2554 ผู้บรหิารของกลุ่มกิจการได้ตดัสินใจหยุดการผลิตโครงการเตาถลุง Mini Blast Furnace (“MBF”)  

ของ บริษัท เอ็น.ที.เอส. ซึ�งเป็นบรษิัทย่อยของกิจการ เนื�องจากวตัถุดิบที�ใช้ในการผลิตในเตาถลุง MBF มีราคาสูงกว่าเมื�อ

เปรยีบเทยีบกบัราคาเศษเหลก็ อกีทั �งราคายงัมคีวามผนัผวนสูง ทําใหเ้กดิผลเสยีต่อการบรหิารตน้ทุนของการผลติเหลก็แท่งผ่าน

เตาถลุง MBF 

ณ วนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2560 ผูบ้รหิารของกลุ่มกจิการมแีผนการขายเครื�องจกัร อุปกรณ์เตาถลุง MBF พรอ้มอะไหล่และวสัดุ
สิ�นเปลืองที�เกี�ยวข้อง โดยกลุ่มกิจการดําเนินการตามแผนเพื�อหาผู้ซื�อ ดงันั �น กลุ่มกิจการจงึจดัประเภทเครื�องจกัร อุปกรณ์

โครงการเตาถลุง MBF พรอ้มอะไหล่และวสัดสุิ�นเปลอืงเป็นสนิทรพัยไ์ม่หมนุเวยีนที�ถอืไวเ้พื�อขาย 

ตามมาตรฐานรายงานทางการเงนิ ฉบบัที� 5 สนิทรพัยท์ี�ถอืไวเ้พื�อขายไดถู้กปรบัมูลค่าลดลงใหเ้ป็นมูลค่ายุตธิรรมหกัค่าใช้จ่าย
ในการขายจํานวน 460 ล้านบาท ซึ�งเป็นการวดัมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ�นไม่ประจําซึ�งวดัมูลค่าโดยการใช้ข้อมูลที�สามารถ

สงัเกตได ้ไดแ้ก่ราคาที�มกีารเสนอซื�อขายล่าสดุของสนิทรพัย ์จงึจดัอยูใ่นขอ้มลูระดบั 2 ของลําดบัชั �นมลูคา่ยตุธิรรม 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ผูบ้รหิารของกลุ่มกจิการยนืยนัว่ายงัคงยดึถอืในแผนการขายสนิทรพัย ์ดงันั �นสนิทรพัยเ์หล่านี�
จงึยงัคงจดัประเภทเป็นสนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนที�ถอืไวเ้พื�อขาย ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

9 เงินลงทุนเผื�อขาย

การเปลี�ยนแปลงของเงินลงทุนเผื�อขายสําหรบังวดเก้าเดือนสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 และสําหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 

31 มนีาคม พ.ศ. 2562 ประกอบดว้ยรายการดงันี�

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

สาํหรบังวดเก้าเดือน สาํหรบัปี สาํหรบังวดเก้าเดือน สาํหรบัปี

สิ�นสดุวนัที� สิ�นสดุวนัที� สิ�นสดุวนัที� สิ�นสดุวนัที�

31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม

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

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ราคาตามบญัชตีน้งวด - สุทธ ิ 1,200 3,500 - -
ขายเงนิลงทุน (1,200) - - -
การเปลี�ยนแปลงมลูค่ายุตธิรรมของ

เงนิลงทุนเผื�อขาย - (2,300) - -

ราคาตามบญัชปีลายงวด - สุทธิ - 1,200 - -
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10 เงินลงทุนในบริษทัย่อย

รายละเอยีดเกี�ยวกบัเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยมดีงัต่อไปนี�

ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ (หน่วย : พนับาท)

วิธีราคาทุน วิธีราคาทุน

สดัส่วนความเป็นเจ้าของ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 

31 ธนัวาคม 31 มีนาคม

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

ชื�อบริษทั ในประเทศ ร้อยละ ร้อยละ ราคาทุน การด้อยค่า บญัชี (สทุธิ) ราคาทุน การด้อยค่า บญัชี (สทุธิ)

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

บรษิทั เหลก็ก่อสรา้งสยาม จาํกดั ไทย 99.99 99.99 3,656,874 - 3,656,874 3,656,874 - 3,656,874

บรษิทั เอน็.ท.ีเอส. สตลีกรุ๊ป 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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11 ที�ดิน อาคารและอปุกรณ์ และสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน - สทุธิ

การเปลี�ยนแปลงของที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์ และสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน ประกอบดว้ยรายละเอยีดดงันี�

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

ที�ดิน อาคาร สินทรพัย์ ที�ดิน อาคาร สินทรพัย์

สาํหรบังวดเก้าเดือนสิ�นสดุวนัที� และ อปุกรณ์ ไม่มีตวัตน และ อปุกรณ์ ไม่มีตวัตน

   31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ราคาตามบญัชตีน้งวด - สทุธิ 3,148,987 30,790 33,038 17,113

   (ตรวจสอบแล้ว) 

ซื�อสนิทรพัย์ 152,856 5,802 185 -
จาํหน่ายสนิทรพัย ์- สทุธิ (9) - (9) -

คา่เสื�อมราคาและคา่ตดัจาํหน่าย (341,649) (3,830) (7,756) (2,098)

ราคาตามบญัชปีลายงวด - สทุธิ

   (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 2,960,185 32,762 25,458 15,015

เมื�อวนัที� 6 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ไดเ้กดิเหตุระเบดิบรเิวณเตาหลอมเหลก็ของ บรษิทั เหลก็ก่อสรา้งสยาม จํากดั จากเหตุการณ์
ดงักล่าวทําให้อาคาร เครื�องจกัรและอปุกรณ์ ซึ�งตดัค่าเสื�อมราคาเกอืบทั �งจํานวนแล้วได้รบัความเสยีหายบางส่วน ในระหว่าง

งวดเก้าเดือนสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 บรษิัทย่อยได้รบัเงนิชดเชยความเสียหายครบทั �งจํานวนแล้วจากบรษิัท

ประกนัภยัเป็นจาํนวนเงนิ 68 ลา้นบาท ซึ�งบนัทกึอยูใ่นรายไดอ้ื�นในงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวม

12 ค่าความนิยม - สทุธิ

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม

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

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ยอดคงเหลอื ณ วนัต้นงวด 3,456,014 3,456,014 - -

การดอ้ยคา่ - - - -

ยอดคงเหลอื ณ วนัปลายงวด 3,456,014 3,456,014 - -
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13 สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ข้อมลูทางการเงินรวม

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชสีําหรบัรายการขาดทุนทางภาษทีี�ยงัไม่ไดใ้ชย้กไปจะรบัรู้
ไม่เกินจํานวนที�เป็นไปไดค้่อนข้างแน่ว่าจะมกํีาไรทางภาษใีนอนาคตเพยีงพอที�จะใช้ประโยชน์ทางภาษีนั �น กลุ่มกจิการไม่ได้

รบัรูส้นิทรพัยภ์าษเีงนิไดจ้ํานวน 1,074 ล้านบาท (31 มนีาคม พ.ศ. 2562 : 1,030 ล้านบาท) ที�เกดิจากรายการขาดทุนจํานวน 

5,370 ล้านบาท (31 มีนาคม พ.ศ. 2562 : 5,150 ล้านบาท) ที�สามารถยกไปเพื�อหักกลบกับกําไรทางภาษีในอนาคต 

โดยรายการขาดทุนดงักล่าว จะหมดอายใุนเดอืนมนีาคม พ.ศ. 2563 ถงึเดอืนมนีาคม พ.ศ. 2568 

ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัชีสําหรบัรายการขาดทุนทางภาษทีี�ยงัไม่ไดใ้ช้ยกไปจะรบัรูไ้ม่

เกินจํานวนที�เป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ว่าจะมกํีาไรทางภาษีในอนาคตเพยีงพอที�จะใช้ประโยชน์ทางภาษีนั �น บรษิทัไม่ได้รบัรู้สนิทรพัย์
ภาษีเงินได้จํานวน 19 ล้านบาท (31 มีนาคม พ.ศ. 2562 : 35 ล้านบาท) ที�เกิดจากรายการขาดทุนจํานวน 95 ล้านบาท  

(31 มนีาคม พ.ศ. 2562 : 176 ล้านบาท) ที�สามารถยกไปเพื�อหกักลบกบักําไรทางภาษใีนอนาคต โดยรายการขาดทุนดงักล่าว

จะหมดอายใุนเดอืนมนีาคม พ.ศ. 2564 

14 เงินกู้ยืมระยะสั �นจากสถาบนัการเงิน

การเปลี�ยนแปลงของเงนิกูย้มืระยะสั �นจากสถาบนัการเงนิ ประกอบดว้ยรายละเอยีดดงันี� 

ข้อมลูทางการเงิน ข้อมลูทางการเงิน

รวม เฉพาะกิจการ

สาํหรบังวดเก้าเดือนสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 พนับาท พนับาท

ยอดคงเหลอืตน้งวด (ตรวจสอบแล้ว) 1,720,436 -

กระแสเงนิสดเขา้ (ออก) 

กูเ้พิ�มระหวา่งงวด 4,135,845 -
ชําระคนืระหวา่งงวด  (5,248,979) -

ยอดคงเหลอืปลายงวด (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 607,302 -

เงินกู้ยืมระยะสั �นจากสถาบนัการเงิน - บริษทัย่อย

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 เงนิกู้ยืมระยะสั �นจากสถาบันการเงินของบริษัทย่อยจํานวน 607 ล้านบาท (31 มีนาคม  

พ.ศ. 2562 : 1,720 ล้านบาท) มีอัตราดอกเบี�ยร้อยละ 2.50 ต่อปี และร้อยละ BIBOR+2 - BIBOR+2.1 ต่อปี (31 มีนาคม  
พ.ศ. 2562 : ร้อยละ 2.67 - 3.95 ต่อปี และร้อยละ BIBOR+2 - BIBOR+2.1 ต่อปี) และมีกําหนดชําระคืน ระหว่างวันที� 

3 มกราคม พ.ศ. 2563 ถึงวนัที� 26 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2563 (31 มนีาคม พ.ศ. 2562 : ระหว่างวนัที� 1 เมษายน พ.ศ. 2562 ถึง
วนัที� 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) 
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บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)
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15 เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื�น

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม

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

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

เจา้หนี�การคา้ - กจิการอื�น 394,980 628,425 - -

- กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั

       (หมายเหตุ 16 ข)) 2,164 2,285 - -
เจา้หนี�อื�น - กจิการอื�น 9,625 69,820 4,636 10,484

- กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั

      (หมายเหตุ 16 ข)) 2,161 3,849 5,061 6,363

เงนิรบัล่วงหน้าจากลูกคา้ 18,819 24,022 - -
คา่ใชจ้า่ยคา้งจ่าย 375,336 381,161 47,455 46,003

803,085 1,109,562 57,152 62,850

16 รายการกบับคุคลหรือกิจการที�เกี�ยวข้องกนั

บุคคลและกิจการที�มีความสมัพนัธ์กบับรษิทั ไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อม โดยที�บุคคลหรอืกิจการนั �นมอีํานาจควบคุมบรษิทั 

ถูกควบคุมโดยบรษิทั หรอือยู่ภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนักบับรษิทั รวมถงึบรษิทัที�ดําเนินธุรกจิการลงทุน บรษิทัรว่ม การรว่มคา้
และบุคคลหรือกิจการซึ�งมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคญัเหนือบรษิัท ผู้บรหิารสําคญัรวมทั �งกรรมการของบรษิัท ตลอดจน

สมาชกิในครอบครวัที�ใกล้ชิดกบับุคคลเหล่านั �น และกจิการที�ถูกควบคุมหรอืถูกควบคุมร่วมโดยบุคคลเหล่านั �น ถือเป็นบุคคล

หรอืกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนักบับรษิทั

ในการพจิารณาความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลหรอืกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัซึ�งอาจมขีึ�นได้ต้องคํานึงถึงรายละเอยีดของความสมัพนัธ์
มากกวา่รปูแบบความสมัพนัธต์ามกฎหมาย 
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16 รายการกบับคุคลหรือกิจการที�เกี�ยวข้องกนั (ต่อ) 

ความสมัพนัธร์ะหว่างบรษิทักบับุคคลหรอืกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั

บริษทั ประเภทธรุกิจ ลกัษณะความสมัพนัธ์

Tata Steel Limited ผลติเหลก็ บรษิทัใหญ่ในลําดบัสงูสดุ 

T S Global Holdings Pte. Ltd. การลงทุน ผูถ้อืหุน้ใหญ่ 

บรษิทั เหลก็สยาม (2001) จาํกดั ผลติเหลก็ลวด  ผูถ้อืหุน้และกรรมการรว่มกนั 

   และเหลก็รปูพรรณขนาดเลก็ 

บรษิทั เหลก็ก่อสรา้งสยาม จาํกดั ผลติเหลก็เสน้ ผูถ้อืหุน้และกรรมการรว่มกนั 

บรษิทั เอน็.ท.ีเอส. สตลีกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ผลติ รบัจา้งผลติ จาํหน่าย ผูถ้อืหุน้และกรรมการรว่มกนั 
และซื�อมาขายไปสนิคา้เหลก็เสน้ 

   เหลก็ลวดและเหลก็รปูพรรณขนาดเลก็  

บรษิทั สยามลวดเหลก็อุตสาหกรรม จาํกดั ผลติลวดเหลก็ ผูถ้อืหุน้กลุ่มเดยีวกนั 
NatSteel Trade International Pte. Ltd. ซื�อมาขายไป ผูถ้อืหุน้กลุ่มเดยีวกนั 

NatSteel Recycling Pte. Ltd. ซื�อมาขายไป ผูถ้อืหุน้กลุ่มเดยีวกนั 

Tata International Metals Asia Ltd. ซื�อมาขายไป ผูถ้อืหุน้กลุ่มเดยีวกนั 

T S Asia (Hong Kong) Ltd. ซื�อมาขายไป ผูถ้อืหุน้กลุ่มเดยีวกนั 
Tata Refractories Ltd. ผลติวสัดทุนไฟ ผูถ้อืหุน้กลุ่มเดยีวกนั 

NatSteel Holdings Pte. Ltd. ผลติเหลก็ ผูถ้อืหุน้กลุ่มเดยีวกนั 
Tata Steel UK Ltd. ผลติเหลก็ ผูถ้อืหุน้กลุ่มเดยีวกนั 

Tata International Singapore Pte. Ltd. ซื�อมาขายไป ผูถ้อืหุน้กลุ่มเดยีวกนั 
Tata Steel IJmuiden BV ผลติเหลก็ ผูถ้อืหุน้กลุ่มเดยีวกนั 

บรษิทั ทาทา คอนซลัแทนซี� เซอรว์สิเซส   

   (ประเทศไทย) จาํกดั บรกิารดา้นซอฟตแ์วร์ ผูถ้อืหุน้กลุ่มเดยีวกนั 
Tata Consultancy Services Ltd. บรกิารดา้นซอฟตแ์วร์ ผูถ้อืหุน้กลุ่มเดยีวกนั 

Tata Services Limited บรกิารดา้นการอบรม ผูถ้อืหุน้กลุ่มเดยีวกนั 

Tata Sons Private Limited การลงทุนและใหบ้รกิารดา้นที�ปรกึษา ผูถ้อืหุน้กลุ่มเดยีวกนั 

Tata Steel Resources Australia Pte. Ltd. บรกิารจดัซื�อจดัจา้ง ผูถ้อืหุน้กลุ่มเดยีวกนั 
Tata NYK Shipping Pte. Ltd. ขนสง่ ผูถ้อืหุน้กลุ่มเดยีวกนั 

Mjunction Services Limited คา้ขายและบรกิารจดัซื�อจดัจา้ง ผูถ้อืหุน้กลุ่มเดยีวกนั 
T S Global Procurement Co. Pte. Ltd. ซื�อมาขายไป ผูถ้อืหุน้กลุ่มเดยีวกนั 

Tata Steel International (UK) Ltd. ขนสง่ ผูถ้อืหุน้กลุ่มเดยีวกนั 

Tata Steel Nederland Services B.V. ผลติเหลก็ ผูถ้อืหุน้กลุ่มเดยีวกนั 
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16 รายการกบับคุคลหรือกิจการที�เกี�ยวข้องกนั (ต่อ) 

ความสมัพนัธร์ะหว่างบรษิทักบับุคคลหรอืกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั (ต่อ) 

บริษทั ประเภทธรุกิจ ลกัษณะความสมัพนัธ์

Tata South East Asia Limited ผลติเหลก็ ผูถ้อืหุน้กลุ่มเดยีวกนั 

บรษิทั ท ีเอส เอน็ ไวร ์จาํกดั ผลติลวดเหลก็เคลอืบสงักะสี ผูถ้อืหุน้กลุ่มเดยีวกนั 

Tata International Limited ซื�อมาขายไป ผูถ้อืหุน้กลุ่มเดยีวกนั 

Tata Steel Processing and Distribution Limited แปรรปูและจดัจาํหน่ายเหลก็ ผูถ้อืหุน้กลุ่มเดยีวกนั 

Tata Projects Limited งานโครงการโครงสรา้งพื�นฐาน ผูถ้อืหุน้กลุ่มเดยีวกนั 

Tata South East Asia (Cambodia) Ltd. ซื�อมาขายไป ผูถ้อืหุน้กลุ่มเดยีวกนั 
Natsteel (Xiamen) Ltd. ผลติเหลก็ ผูถ้อืหุน้กลุ่มเดยีวกนั 

บรษิทั ทาทา เทคโนโลยสี ์(ประเทศไทย) จาํกดั บรกิารดา้นไอที ผูถ้อืหุน้กลุ่มเดยีวกนั 

Tata Technologies Pte. Ltd. บรกิารดา้นไอที ผูถ้อืหุน้กลุ่มเดยีวกนั 
บรษิทั ทาทา มอเตอรส์ (ประเทศไทย) จาํกดั ผลติและจาํหน่ายยานยนต์ ผูถ้อืหุน้กลุ่มเดยีวกนั 

บรษิทั ทาทา คอมมวินิเคชั �นส์ บรกิารดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและ ผูถ้อืหุน้กลุ่มเดยีวกนั 

   (ประเทศไทย) จาํกดั    โทรคมนาคม 

Tata International West Asia DMCC ซื�อมาขายไป ผูถ้อืหุน้กลุ่มเดยีวกนั 
Tata AIG General Insurance Co., Ltd. ประกนัภยั ผูถ้อืหุน้กลุ่มเดยีวกนั 

Tata Power Co., Ltd. ผลติ สง่ และแจกจา่ยไฟฟ้า ผูถ้อืหุน้กลุ่มเดยีวกนั 
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บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

หมายเหตุประกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดเก้าเดือนสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

30

16 รายการกบับคุคลหรือกิจการที�เกี�ยวข้องกนั (ต่อ)

รายการต่อไปนี�เป็นรายการกบับุคคลหรอืกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั

ก) รายการต่อไปนี�เป็นรายการคา้กบับุคคลหรอืกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนัที�สําคญัสาํหรบังวดสามเดอืนสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม  

พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบังวดสามเดือนสิ�นสดุ ยงัไม่ได้ ยงัไม่ได้ ยงัไม่ได้ ยงัไม่ได้

วนัที� 31 ธนัวาคม ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ

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

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายได้ 

รายไดจ้ากการขาย 

Tata Steel Limited - 131,230 - -
   บรษิทั สยามลวดเหลก็อุตสาหกรรม 

       จํากดั 49,573 225,429 - -

NatSteel Holdings Pte. Ltd. 1,776 - - -

   บรษิทั ท ีเอส เอน็ ไวร ์จาํกดั 32,819 69,054 - -
Tata Projects Limited 179 - - -

      รวม 84,347 425,713 - -

ดอกเบี�ยรบั
   บรษิทั เอน็.ท.ีเอส. สตลีกรุ๊ป จาํกดั 

      (มหาชน) - - 22,082 22,472

รายไดค้า่บรกิารจดัการ 

   บรษิทั เหลก็สยาม (2001) จาํกดั - - 23,295 21,051

   บรษิทั เหลก็ก่อสรา้งสยาม จาํกดั - - 42,639 39,084

   บรษิทั เอน็.ท.ีเอส. สตลีกรุ๊ป จาํกดั 

      (มหาชน) - - 42,000 45,600

      รวม - - 107,934 105,735

บรษิทัทําสญัญาบรกิารกบับรษิทัยอ่ย โดยเรยีกเกบ็ตามอตัราที�กําหนดในสญัญาและคาํนวณโดยวธิรีาคาทุนบวกกําไร
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บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

หมายเหตุประกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดเก้าเดือนสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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16 รายการกบับคุคลหรือกิจการที�เกี�ยวข้องกนั (ต่อ)

รายการต่อไปนี�เป็นรายการกบับุคคลหรอืกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั (ต่อ) 

ก) รายการต่อไปนี�เป็นรายการคา้กบับุคคลหรอืกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนัที�สําคญัสาํหรบังวดสามเดอืนสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 (ต่อ) 

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
สาํหรบังวดสามเดือนสิ�นสดุ

วนัที� 31 ธนัวาคม 
ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ
ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ

ยงัไม่ได้
ตรวจสอบ

ยงัไม่ได้
ตรวจสอบ

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

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ค่าใช้จ่าย
ซื�อ

บรษิทั สยามลวดเหลก็อุตสาหกรรม
จาํกดั - 1,768 - -

Tata International Metals Asia Ltd. 63,351 83,143 - -

Tata International West Asia DMCC 5,448 - - -

Tata International Limited - 13,976 - -

รวม 68,799 98,887 - -

ซื�อสนิทรพัย์
บรษิทั ทาทา เทคโนโลยสี์

(ประเทศไทย) จาํกดั - 505 - 505

ดอกเบี�ยจา่ย

บรษิทั เหลก็สยาม (2001) จาํกดั - - 1,050 718

บรษิทั เหลก็ก่อสรา้งสยาม จาํกดั - - 6,762 6,346

บรษิทั เอน็.ท.ีเอส. สตลีกรุ๊ป จาํกดั
(มหาชน) - - 14 -

รวม - - 7,826 7,064

คา่ใชจ้า่ยอื�น

Tata Steel Limited - 3 - 3

Tata AIG General Insurance Co., Ltd. 50 - 50 -

      รวม 50 3 50 3

คา่ตอบแทนผูบ้รหิารสาํคญั

ผลประโยชน์ระยะสั �น 12,844 12,499 12,844 12,499

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 759 630 759 630

      รวม 13,603 13,129 13,603 13,129
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บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

หมายเหตุประกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดเก้าเดือนสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

32

16 รายการกบับคุคลหรือกิจการที�เกี�ยวข้องกนั (ต่อ)

รายการต่อไปนี�เป็นรายการกบับุคคลหรอืกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั (ต่อ) 

ก) รายการต่อไปนี�เป็นรายการคา้กบับุคคลหรอืกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนัที�สําคญัสําหรบังวดเก้าเดอืนสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม  

พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 (ต่อ) 

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบังวดเก้าเดือนสิ�นสดุ

วนัที� 31 ธนัวาคม

ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ

ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ

ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ

ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ

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

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายได้ 

รายไดจ้ากการขาย 

Tata Steel Limited 593,386 1,077,096 - -
   บรษิทั สยามลวดเหลก็อุตสาหกรรม 

       จาํกดั 354,051 584,611 - -

NatSteel Holdings Pte. Ltd. 3,774 2,422 - -

   บรษิทั ท ีเอส เอน็ ไวร ์จาํกดั 189,249 255,985 - -
Tata Projects Limited 179 14,059 - -

      รวม 1,140,639 1,934,173 - -

ดอกเบี�ยรบั
   บรษิทั เหลก็สยาม (2001) จาํกดั - - - 4

   บรษิทั เอน็.ท.ีเอส. สตลีกรุ๊ป จาํกดั 
      (มหาชน) - - 62,646 65,521

      รวม - - 62,646 65,525

รายไดค้า่บรกิารจดัการ 

   บรษิทั เหลก็สยาม (2001) จาํกดั - - 69,885 69,453
   บรษิทั เหลก็ก่อสรา้งสยาม จาํกดั - - 127,917 128,952

   บรษิทั เอน็.ท.ีเอส. สตลีกรุ๊ป จาํกดั 

      (มหาชน) - - 126,000 150,504

      รวม - - 323,802 348,909

บรษิทัทําสญัญาบรกิารกบับรษิทัย่อย โดยเรยีกเกบ็ตามอตัราที�กําหนดในสญัญาและคาํนวณโดยวธิรีาคาทุนบวกกําไร
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บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

หมายเหตุประกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดเก้าเดือนสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

33

16 รายการกบับคุคลหรือกิจการที�เกี�ยวข้องกนั (ต่อ)

รายการต่อไปนี�เป็นรายการกบับุคคลหรอืกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั (ต่อ) 

ก) รายการต่อไปนี�เป็นรายการคา้กบับุคคลหรอืกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนัที�สําคญัสําหรบังวดเก้าเดอืนสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม  
พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 (ต่อ) 

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบังวดเก้าเดือนสิ�นสดุ
วนัที� 31 ธนัวาคม

ยงัไม่ได้
ตรวจสอบ

ยงัไม่ได้
ตรวจสอบ

ยงัไม่ได้
ตรวจสอบ

ยงัไม่ได้
ตรวจสอบ

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

ค่าใช้จ่าย
ซื�อ

บรษิทั สยามลวดเหลก็อุตสาหกรรม จํากดั - 4,970 - -
NatSteel Recycling Pte. Ltd. - 97,695 - -
Tata International Metals Asia Ltd. 546,794 539,345 - -
NatSteel Holdings Pte. Ltd. - 129,206 - -
Tata International West Asia DMCC 16,985 - - -

Tata International Limited 5,593 13,976 - -

รวม 569,372 785,192 - -

ซื�อสนิทรพัย์
บรษิทั ทาทา เทคโนโลยสี์

(ประเทศไทย) จํากดั - 674 - 674

ดอกเบี�ยจา่ย
บรษิทั เหลก็สยาม (2001) จาํกดั - - 3,615 1,862
บรษิทั เหลก็ก่อสรา้งสยาม จาํกดั - - 19,331 20,476
บรษิทั เอน็.ท.ีเอส. สตลีกรุ๊ป จาํกดั

(มหาชน) - - 464 -

รวม - - 23,410 22,338

คา่ใชจ้า่ยอื�น
Tata Steel Limited - 6 - 6
บรษิทั สยามลวดเหลก็อุตสาหกรรม จาํกดั - 206 - -
Tata Sons Private Limited 16 978 16 978
Mjunction Services Limited - 55 - 55
Tata South East Asia (Cambodia) Ltd. - 392 - 392
บรษิทั ทาทา เทคโนโลยสี ์

(ประเทศไทย) จาํกดั 54 - 54 -
Tata AIG General Insurance Co., Ltd. 50 - 50 -

      รวม 120 1,637 120 1,431

คา่ตอบแทนผูบ้รหิารสาํคญั
ผลประโยชน์ระยะสั �น 48,780 48,272 48,780 48,272
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 28,008 20,536 28,008 20,536

      รวม 76,788 68,808 76,788 68,808
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บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

หมายเหตุประกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดเก้าเดือนสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

34

16 รายการกบับคุคลหรือกิจการที�เกี�ยวข้องกนั (ต่อ)

รายการต่อไปนี�เป็นรายการกบับุคคลหรอืกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั (ต่อ) 

ข) ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 และวนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2562 ยอดคงเหลอืที�เกดิจากการขาย/ซื�อสนิคา้ การใหบ้รกิาร 

และอื�นๆ มดีงันี�

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม

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

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ลกูหนี�การค้ากิจการที�เกี�ยวข้องกนั

บรษิทั เหลก็สยาม (2001) จํากดั - - 8,309 1,877

บรษิทั เหลก็ก่อสรา้งสยาม จาํกดั - - 15,208 3,485

บรษิทั เอน็.ท.ีเอส. สตลีกรุ๊ป จํากดั (มหาชน) - - 14,980 4,066

บรษิทั สยามลวดเหลก็อุตสาหกรรม จาํกดั 11,657 12,523 - -
บรษิทั ท ีเอส เอน็ ไวร ์จาํกดั 26,164 45,862 - -

      รวม 37,821 58,385 38,497 9,428

ลกูหนี�อื�นกิจการที�เกี�ยวข้องกนั

Tata Steel Limited 23 23 23 23

บรษิทั เหลก็สยาม (2001) จํากดั - - - 7

บรษิทั เหลก็ก่อสรา้งสยาม จาํกดั - - - 44
บรษิทั เอน็.ท.ีเอส. สตลีกรุ๊ป จํากดั (มหาชน) - - 7,323 7,085
บรษิทั ทาทา คอมมวินิเคชั �นส ์

   (ประเทศไทย) จาํกดั 21 21 21 21

บรษิทั สยามลวดเหลก็อุตสาหกรรม จาํกดั - 199 - 199
บรษิทั ท ีเอส เอน็ ไวร ์จาํกดั - 85 - 85

      รวม 44 328 7,367 7,464
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บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

หมายเหตุประกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดเก้าเดือนสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

35

16 รายการกบับคุคลหรือกิจการที�เกี�ยวข้องกนั (ต่อ)

ข) ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 และ วนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2562 ยอดคงเหลือที�เกดิจากการขาย/ซื�อสนิค้า การให้บรกิาร 
และอื�นๆ มดีงันี� (ต่อ) 

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม

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

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

เจ้าหนี�การค้ากิจการที�เกี�ยวข้องกนั

Tata Steel Limited 2,164 2,285 - -

เจ้าหนี�อื�นกิจการที�เกี�ยวข้องกนั

Tata Steel Limited 2,121 2,300 2,121 2,300

บรษิทั เหลก็สยาม (2001) จํากดั - - 310 398

บรษิทั เหลก็ก่อสรา้งสยาม จาํกดั - - 2,523 2,035
บรษิทั เอน็.ท.ีเอส. สตลีกรุ๊ป จาํกดั 

   (มหาชน) - - 67 81
บรษิทั ทาทา เทคโนโลยสี ์ 

   (ประเทศไทย) จาํกดั - 1,549 - 1,549

Tata AIG General Insurance Co., Ltd. 40 - 40 -

      รวม 2,161 3,849 5,061 6,363

DRAFT

Indrajayaa
Rectangle
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16 รายการกบับคุคลหรือกิจการที�เกี�ยวข้องกนั (ต่อ)

ค) เงนิใหกู้ย้มืระยะสั �นแก่บรษิทัยอ่ย 

การเปลี�ยนแปลงของเงนิใหกู้ย้มืระยะสั �นแก่บรษิทัยอ่ย ประกอบดว้ยรายละเอยีดดงันี�

ข้อมลูทางการเงิน

เฉพาะกิจการ

สาํหรบังวดเก้าเดือนสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 พนับาท

ยอดคงเหลอืตน้งวด (ตรวจสอบแล้ว) 2,441,051

กระแสเงนิสดออก 

เงนิใหกู้ย้มืเพิ�มขึ�นสทุธริะหว่างงวด 649,828

ยอดคงเหลอืปลายงวด (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 3,090,879

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 เงนิให้กู้ยืมระยะสั �นแก่บรษิทัย่อยจํานวนทั �งสิ�น 3,091 ล้านบาท (31 มีนาคม พ.ศ. 

2562 : 2,441 ล้านบาท) มอีตัราดอกเบี�ยร้อยละ 3.0 ต่อปี (31 มนีาคม พ.ศ. 2562 : รอ้ยละ 3.0 ต่อปี) เงนิให้กู้ยมืระยะ

สั �นแก่บรษิทัยอ่ยเป็นเงนิกูย้มืที�ไมม่หีลกัทรพัยค์ํ�าประกนัและไมร่ะบุวนัครบกําหนด

ง) เงนิกูย้มืระยะสั �นจากบรษิทัยอ่ย

การเปลี�ยนแปลงของเงนิกูย้มืระยะสั �นจากบรษิทัยอ่ย ประกอบดว้ยรายละเอยีดดงันี�

ข้อมลูทางการเงิน

เฉพาะกิจการ

สาํหรบังวดเก้าเดือนสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 พนับาท

ยอดคงเหลอืตน้งวด (ตรวจสอบแล้ว) 1,839,824

กระแสเงนิสดเขา้ 

เงนิกูย้มืเพิ�มขึ�นสทุธริะหว่างงวด 322,186

ยอดคงเหลอืปลายงวด (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 2,162,010

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 เงนิกูย้มืระยะสั �นจากบรษิทัยอ่ยจาํนวนทั �งสิ�น 2,162 ลา้นบาท (31 มนีาคม พ.ศ. 2562 : 

1,840 ล้านบาท) มอีตัราดอกเบี�ยรอ้ยละ 1.5 ต่อปี (31 มนีาคม พ.ศ. 2562 : รอ้ยละ 1.5 ต่อปี) เงนิกู้ยมืระยะสั �นจาก

บรษิทัยอ่ยเป็นเงนิกูย้มืที�ไมม่หีลกัทรพัยค์ํ�าประกนัและไมร่ะบุวนัครบกําหนด
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17 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ

31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2562

ตรวจสอบแล้ว

31 มีนาคม

พ.ศ. 2562

ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ

31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2562

ตรวจสอบแล้ว

31 มีนาคม

พ.ศ. 2562

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

งบแสดงฐานะการเงนิ: 

ผลประโยชน์เมื�อเกษยีณอายุ 321,630 197,174 83,006 51,339

ผลประโยชน์ระยะยาวอื�น 23,211 19,986 2,705 2,289

หนี�สนิในงบแสดงฐานะการเงนิ 344,841 217,160 85,711 53,628

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบังวดเก้าเดือนสิ�นสดุวนัที� ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

   31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

(กําไร)ขาดทุนที�รวมอยูใ่นกําไรจาก

   การดาํเนินงาน: 
ผลประโยชน์เมื�อเกษยีณอายุ 78,087 16,384 22,040 4,220

ผลประโยชน์ระยะยาวอื�น 1,127 (88) 205 (100)

79,214 16,296 22,245 4,120

การวดัมลูค่าใหมท่ี�รบัรูใ้น

(กําไร)ขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น 48,467 1,010 9,838 (2,511)

เมื�อวนัที� 5 เมษายน พ.ศ. 2562 พระราชบญัญัติคุ้มครองแรงงานฉบบัแก้ไขได้ถูกประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยจะมผีล
บังคบัใช้เมื�อพ้นกําหนด 30 วนั นับแต่วนัประกาศในราชกิจจานุเบกษา การเปลี�ยนแปลงที�สําคญัได้แก่ ค่าชดเชยสําหรบั

พนักงานที�เกษียณอายุและมีอายุงานมากกว่าหรอืเท่ากบั 20 ปีจะเปลี�ยนจากจํานวน 300 วนัของค่าจ้างอตัราสุดท้ายเป็น  

400 วนัของค่าจา้งอตัราสดุทา้ย การเปลี�ยนแปลงกฎหมายนี�มผีลทําใหภ้าระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานเพิ�มขึ�นเป็นจาํนวน 57 

ลา้นบาท และ 15 ลา้นบาท สาํหรบัขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูการเงนิเฉพาะกจิการ ตามลําดบั 

ในระหว่างงวดเก้าเดือนสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 อัตราคิดลดซึ�งเป็นข้อสมมติฐานหลักในการประมาณการ 
ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงานตามหลกัคณิตศาสตรล์ดลงเนื�องจากการเปลี�ยนแปลงอตัราดอกเบี�ยของพนัธบตัรรฐับาล เป็น

ผลให้ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงานในข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 
2562 เพิ�มขึ�นจาํนวน 48.47 ลา้นบาท และ 9.84 ลา้นบาท ตามลําดบั 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 อัตราคิดลดเท่ากับร้อยละ 1.51 ถึง ร้อยละ 1.53 (31 มีนาคม พ.ศ. 2562 : ร้อยละ 2.72 ถึง  

รอ้ยละ 3.02) 
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18 ภาระผกูพนั

18.1 ภาระผกูพนัเพื�อใช้เป็นรายจ่ายฝ่ายทุน

รายจา่ยฝ่ายทุนเกี�ยวกบัภาระผูกพนั ณ วนัที�ในงบแสดงฐานะการเงนิแต่ไมไ่ดร้บัรูใ้นขอ้มลูทางการเงนิ มดีงันี�

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม

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

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

อาคารและอุปกรณ์ 22,972 68,057 - -

โปรแกรมคอมพวิเตอร์ - 3,799 - -

18.2 ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าดาํเนินงาน - กรณีที�กลุ่มกิจการเป็นผู้เช่า

ยอดรวมของจาํนวนเงนิขั �นตํ�าที�ตอ้งจา่ยในอนาคตตามสญัญาเช่าดาํเนินงานที�ไมส่ามารถยกเลกิได ้มดีงันี�

กลุ่มกิจการทําสญัญาเช่าดําเนินงานที�ไม่สามารถยกเลิกได้สําหรบัที�ดนิ อาคารสํานักงาน ยานพาหนะ และอุปกรณ์

สาํนกังาน โดยจาํนวนเงนิขั �นตํ�าที�กลุ่มกจิการตอ้งจา่ยในอนาคตตามสญัญาเช่าที�ไมส่ามารถยกเลกิไดม้ดีงันี�

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม

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

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ภายใน 1 ปี 40,061 34,515 26,325 18,308

เกนิกว่า 1 ปีแต่ไมเ่กนิ 5 ปี 47,719 37,574 33,810 23,747

87,780 72,089 60,135 42,055
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18 ภาระผกูพนั (ต่อ) 

18.3 ภาระผกูพนัจากการทาํเลตเตอรอ์อฟเครดิต

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 และวนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2562 เลตเตอรอ์อฟเครดติที�เปิดแล้วแต่ยงัไม่เขา้เงื�อนไข

การเป็นหนี�สนิ มดีงันี�

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม

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

พนั พนั พนั พนั

สกลุเงิน

ดอลลารส์หรฐั 9,802 680 - -

ยโูร 267 355 - -

19 ข้อมลูทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน

ข้อมูลส่วนงานดําเนินงานได้รายงานให้สอดคล้องกับรายงานภายในของกลุ่มกิจการซึ�งผู้มีอํานาจตัดสินใจสูงสุดด้านการ
ดาํเนินงาน(คณะกรรมการ) ไดร้บัและสอบทานอยา่งสมํ�าเสมอเพื�อใชใ้นการจดัสรรทรพัยากรใหก้บัส่วนงานและเพื�อประเมนิผล

การดาํเนินงานของสว่นงาน 

การดําเนินงานของกลุ่มกิจการเกี�ยวข้องกบัส่วนงานธุรกจิเดยีวคอืการผลิตและจําหน่ายผลิตภณัฑ์เหลก็ทรงยาวซึ�งตั �งอยู่ใน
ประเทศไทย การขายของบรษิทัย่อยส่วนใหญ่เป็นการขายภายในประเทศ ส่วนการขายส่งออกต่างประเทศนั �นเป็นสดัส่วน

ที�ไม่มีสาระสําคญั ดงันั �น รายได้จากการขายสินค้า ต้นทุนขาย กําไรขั �นต้น กําไรสําหรบังวด และสินทรพัย์ทั �งหมดของ 

สว่นงานแสดงตามรปูแบบที�นําเสนอในขอ้มลูทางการเงนินี�

รายไดจ้ากการขายและบรกิารที�เกี�ยวขอ้งมจีงัหวะเวลาการรบัรูร้ายไดเ้มื�อปฏบิตัติามภาระที�ตอ้งปฏบิตัเิสรจ็สิ�น (point in time)

จาํนวน 14,924 ลา้นบาท และตลอดช่วงเวลาที�ปฏบิตัติามภาระที�ตอ้งปฏบิตั ิ(over time) จาํนวน 57 ลา้นบาท 

20 หนี�สินที�อาจเกิดขึ�น

ในระหว่างปีสิ�นสุดวันที�  31 มีนาคม พ.ศ. 2557 บริษัท เหล็กก่อสร้างสยาม จํากัด ซึ�งเป็นบริษัทย่อยได้ร ับแจ้งจาก

กรมสรรพากรเรื�องการประเมินเงนิเพิ�มรวมเป็นเงิน 16 ล้านบาท ซึ�งเกี�ยวเนื�องกบัการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ�งปีของ

บรษิทัย่อยดงักล่าวสําหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2551 โดยบรษิทัย่อยประมาณการกําไรสุทธสิําหรบัปีดงักล่าวขาดไป

เกนิกว่ารอ้ยละ 25 ของกําไรสทุธทิี�ทําไดจ้รงิ โดยบรษิทัย่อยเหน็วา่มเีหตุอนัควรเกดิขึ�นในครึ�งปีหลงัที�ทําใหป้ระมาณการกําไร
สุทธดิงักล่าวตํ�าไป บรษิทัย่อยไดท้ําการยื�นอุทธรณ์ไปยงักรมสรรพากร และเมื�อวนัที� 15 สงิหาคม พ.ศ. 2561 คณะกรรมการ

พจิารณาอุทธรณ์แจง้ปฏเิสธคาํขออุทธรณ์ อยา่งไรกต็าม บรษิทัยอ่ยไดด้าํเนินการยื�นอุทธรณ์ต่อศาลภาษอีากรกลาง

เมื�อวนัที� 5 สงิหาคม พ.ศ. 2562 ศาลภาษอีากรกลางมคีําวนิิจฉยัที�เป็นคุณต่อบรษิทัยอ่ย และเมื�อวนัที� 11 พฤศจกิายน พ.ศ. 2562 

กรมสรรพากรไดย้ื�นอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์คดชีํานญัพเิศษ

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 เรื�องดงักล่าวยงัไม่มขีอ้ยุต ิและบรษิทัยอ่ยคาดวา่จะไม่มรีายการเงนิเพิ�มที�จะต้องจา่ยเพิ�มเตมิ 
จงึยงัไมไ่ดบ้นัทกึประมาณการหนี�สนิดงักล่าวในขอ้มลูทางการเงนิ

DRAFT

Indrajayaa
Rectangle



บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

หมายเหตุประกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดเก้าเดือนสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

40

21 หนังสือคํ�าประกนัธนาคาร

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 หนังสอืคํ�าประกนัที�ออกโดยสถาบนัการเงนิแก่กรมสรรพากร การไฟฟ้าฝ่ายผลิต การไฟฟ้า 
ส่วนภูมภิาค การนิคมอุตสาหกรรม และ Bureau of Indian Standards จํานวน 283 ล้านบาท (31 มนีาคม พ.ศ. 2562 : 350 ล้านบาท)  

ซึ�งเป็นไปตามการดาํเนินธรุกจิปกติ

22 การวดัมลูค่ายติุธรรม

รายการสนิทรพัยท์างการเงนิหรอืหนี�สนิทางการเงนิบางรายการของกลุ่มกิจการมกีารวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม ณ วนัสิ�นรอบ

ระยะเวลารายงาน โดยตารางต่อไปนี�แสดงถึงข้อมูลเกี�ยวกับการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรพัย์ทางการเงินและหนี�สิน

ทางการเงนิดงักล่าว 

ข้อมูลทางการเงินรวม

ข้อมูลทางการเงิน

เฉพาะกิจการ

มูลค่ายุติธรรม ณ วนัที� มูลค่ายุติธรรม ณ วนัที�

ยงัไม่ได้ ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม ลาํดบัชั �น

สินทรพัยท์างการเงิน พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2562 มูลค่า เทคนิคการประเมินมูลค่า และข้อมูลที�ใช้

หนี�สินทางการเงิน พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท ยุติธรรม ในการวดัมูลค่ายุติธรรม

สนิทรพัยท์างการเงนิ 

1. สญัญาซื�อขายเงนิตรา

ต่างประเทศล่วงหน้า (แสดงรวม

เป็นสนิทรพัยห์มุนเวยีนอื�น)

- 138 - - ระดบั 2 ประมาณการกระแสเงนิสดคดิลด  

โดยกระแสเงินสดในอนาคตประมาณจากอัตรา

แลกเปลี� ยนเงินตราต่ างประเทศล่ วงหน้ า 

(จากอัตราแลกเปลี�ยนเงินตราต่ างประเทศ

ล่วงหน้าที� สามารถสังเกตได้  ณ วันสิ�นรอบ

ระยะเวลารายงาน) และอตัราแลกเปลี�ยนล่วงหน้า

ตามสัญญา ซึ�งคิดลดด้วยอัตราที�สะท้อนถึง

ความเสี�ยงดา้นสนิเชื�อของคู่สญัญาต่างๆ

2. เงนิลงทุนเผื�อขาย - 1,200 - - ระดบั 1 เป็นราคาเสนอซื�อขาย (ไม่ต้องปรบัปรุง) ในตลาด

ที�มสีภาพคล่องสําหรบัสนิทรพัย์ หรอืหนี�สนิอย่าง

เดียวกันและกิจการสามารถเข้าถึงตลาดนั �น 

ณ วนัที�วดัมลูค่า 

หนี�สนิทางการเงนิ

1. สญัญาซื�อขายเงนิตรา

ต่างประเทศล่วงหน้า (แสดงรวม

เป็นหนี�สนิหมุนเวยีนอื�น)

1,665 6 - - ระดบั 2 ประมาณการกระแสเงนิสดคดิลด  

โดยกระแสเงินสดในอนาคตประมาณจากอัตรา

แลกเปลี� ยนเงินตราต่ างประเทศล่ วงหน้ า 

(จากอัตราแลกเปลี�ยนเงินตราต่ างประเทศ

ล่วงหน้าที� สามารถสังเกตได้  ณ วันสิ�นรอบ

ระยะเวลารายงาน) และอตัราแลกเปลี�ยนล่วงหน้า

ตามสัญญา ซึ�งคิดลดด้วยอัตราที�สะท้อนถึง

ความเสี�ยงดา้นสนิเชื�อของคู่สญัญาต่างๆ
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