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1 ข้อมลูทัว่ไป 

 
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นบริษัทมหาชนจํากัด ซึ่งตัง้ขึ้นในประเทศไทยและเป็นบริษัท 
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ตัง้แต่เดือนพฤศจกิายน พ.ศ. 2545 โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อลงทุนในบริษทัอื่นและ
ใหบ้รกิารดา้นบรหิาร และมทีีอ่ยูต่ามทีไ่ดจ้ดทะเบยีนดงัน้ี 
 
สาํนกังานตัง้อยูเ่ลขที ่555 อาคารรสาทาวเวอร ์2 ชัน้ 20 ถนนพหลโยธนิ แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรงุเทพมหานคร 10900 
 
เพื่อวตัถุประสงคใ์นการรายงานของขอ้มลูจงึรวมเรยีกบรษิทัและบรษิทัยอ่ยว่า “กลุ่มกจิการ” 
 
กลุ่มกิจการดําเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการผลิต การรบัจ้างผลิต จําหน่ายและซื้อมาขายไป สินค้าเหล็กเส้น เหล็กลวด และ  
เหลก็รปูพรรณขนาดเลก็  
 
ผูถ้ือหุ้นใหญ่ของกลุ่มกจิการ คอื T S Global Holdings Pte. Ltd. (“TSGH”) ซึ่งจดัตัง้ในประเทศสงิคโปร ์และถอืหุน้ในบรษิทัร้อยละ 67.90 
โดยเป็นบรษิทัในเครอืของ Tata Steel Limited ซึง่เป็นบรษิทัจดทะเบยีนทีจ่ดัตัง้ขึน้ภายใต้กฎหมายของประเทศอนิเดยี  
 
TSGH ซึ่งเป็นผู้ถอืหุ้นใหญ่ของบรษิทัไดแ้จง้ใหบ้รษิทัทราบว่า ยงัคงร่วมมอืกบันักลงทุนที่มศีกัยภาพเพื่อดําเนินการตามแผนการหา
พนัธมติรสาํหรบัธรุกจิของกลุ่มกจิการต่อไป 
 
กลุ่มกจิการไม่ไดบ้นัทกึเงนิลงทุนใน บรษิทั สยาม สตลี มลิล์ เซอรว์สิเซส จํากดั ซึ่งถอืหุน้โดยบรษิทั ทาทา สตลี การผลติ (ประเทศไทย) 
จํากดั (มหาชน) ในอตัรารอ้ยละ 24 ของทุน ตามวธิสี่วนได้เสยี เน่ืองจากบรษิทัไม่มอีทิธพิลอย่างมสีาระสําคญัในการกําหนดนโยบาย
ทางการเงนิและการดาํเนินงาน และไมม่กีรรมการทีม่อีํานาจลงนามผกูพนัในบรษิทั สยาม สตลี มลิล ์เซอรว์สิเซส จาํกดั 
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2 เหตกุารณ์สาํคญัระหว่างงวดท่ีรายงาน 

 
การระบาดอยา่งต่อเน่ืองของ COVID-19 ไมไ่ดส้่งผลกระทบทางลบอยา่งมสีาระสาํคญัต่อผลการดาํเนินงานของกลุ่มกจิการสําหรบังวด
หกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจการได้ให้ความใส่ใจกบัเหตุการณ์การระบาดของ COVID-19 เป็นพิเศษ และ 
มกีารประเมนิผลกระทบต่อการดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ือง รวมทัง้การวางแผนเพื่อรบัมอืกบัเหตุการณ์ดงักล่าวอย่างมปีระสทิธผิล 
 

3 เกณฑก์ารจดัทาํข้อมลูทางการเงิน 
 
ขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหวา่งกาลไดจ้ดัทําขึน้ตามมาตรฐานการบญัชไีทย ฉบบัที่ 34 เรื่อง การรายงานทาง
การเงนิระหวา่งกาล และขอ้กําหนดเพิม่เตมิอื่นเกีย่วกบัรายงานทางการเงนิทีอ่อกภายใตพ้ระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ 
 
ขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ีควรอ่านควบคู่กบังบการเงนิสาํหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 
 
ขอ้มูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษจดัทําขึ้นจากขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาล
ฉบบัภาษาไทยที่จดัทําตามกฎหมาย ในกรณีที่มเีน้ือความขดัแย้งกนัหรอืมกีารตีความในสองภาษาแตกต่างกนั ให้ใช้ข้อมูลทางการเงนิ
ระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
 

4 นโยบายการบญัชี 
 
นโยบายการบัญชีที่ใช้ในการจดัทําข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเป็นนโยบายเดียวกันกับนโยบายการบัญชีที่ใช้ในการจดัทํา  
งบการเงนิสาํหรบังวดปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564  
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรบัปรุง ซึ่งมีผลบังคบัใช้วนัที่ 1 มกราคม  
พ.ศ. 2564 ไมม่ผีลกระทบทีม่นียัสาํคญัต่อกลุ่มกจิการ 
 

5 การประมาณการ 
 
ในการจดัทําข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาล ผู้บรหิารต้องใช้ดุลยพินิจ การประมาณการและ 
ขอ้สมมตทิี่มผีลกระทบต่อการนํานโยบายการบญัชมีาใช ้และจํานวนเงนิของสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิ รายไดแ้ละค่าใช้จา่ย ผลที่เกดิขึน้จรงิ
อาจจะแตกต่างจากการประมาณการ 
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6 มลูค่ายติุธรรม 

 

มลูคา่ยตุธิรรมแบ่งออกเป็นลําดบัชัน้ตามขอ้มลูทีใ่ชด้งัน้ี 
 

ขอ้มลูระดบั 1 : มลูคา่ยตุธิรรมของเครื่องมอืทางการเงนิอา้งองิจากราคาปิดทีอ่า้งองิจากตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
ขอ้มลูระดบั 2 : มลูคา่ยตุธิรรมของเครื่องมอืทางการเงนิวดัมลูค่าโดยใชเ้ทคนิคการประเมนิมลูค่าซึง่ใชข้อ้มลูที่สามารถสงัเกตไดอ้ยา่ง 
  มนียัสาํคญัและอา้งองิจากประมาณการของกจิการเองมาใช้น้อยทีส่ดุเท่าทีเ่ป็นไปได้ 
ขอ้มลูระดบั 3 : มลูคา่ยตุธิรรมของเครื่องมอืทางการเงนิวดัมูลค่าโดยใช้เทคนิคการประเมนิมูลค่าซึ่งไม่ไดม้าจากขอ้มูลทีส่งัเกตไดใ้นตลาด 
 

ตารางต่อไปน้ีแสดงถึงสนิทรพัย์และหน้ีสนิทางการเงนิที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมในแต่ละระดบั แต่ไม่รวมถึงรายการที่มูลค่ายุติธรรม
ใกลเ้คยีงกบัราคาตามบญัช ี
 

 ข้อมลูทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว 
 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 
 ข้อมลูระดบัท่ี 2 ข้อมลูระดบัท่ี 3 ข้อมลูระดบัท่ี 2 ข้อมลูระดบัท่ี 3 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
สินทรพัย ์     
   สินทรพัยท์างการเงินท่ีวดัด้วยมลูค่า  
       ยติุธรรมผ่านกาํไรขาดทุน 

    

      สนิทรพัยอ์นุพนัธท์างการเงนิ  
        - สญัญาแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า 

    

             (รวมอยู่ในสนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น) 2,189 - 11,200 - 
   สินทรพัยท์างการเงินท่ีวดัด้วยมลูค่า 
      ยติุธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน 

    

      เงนิลงทุนในตราสารทุนทีไ่มอ่ยู่     
          ในความตอ้งการของตลาด - 206,640 - 206,640 
     

หน้ีสิน     
   หน้ีสินทางการเงินท่ีวดัด้วยมูลค่า 
       ยติุธรรมผ่านกาํไรขาดทุน 

    

      หน้ีสนิอนุพนัธท์างการเงนิ  
        - สญัญาแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า 

    

             (รวมอยู่ในหน้ีสนิหมนุเวยีนอื่น) - - 6,315 - 
 

ในระหวา่งงวดกลุ่มกจิการไมม่กีารเปลีย่นแปลงเทคนิคในการประเมนิมลูคา่ 
 

เทคนิคการประเมินมลูค่าสาํหรบัการวดัมลูค่ายติุธรรมระดบัท่ี 2 
 

มลูค่ายุตธิรรมของสญัญาแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าคาํนวณโดยใช้อตัราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าทีกํ่าหนดไวใ้นตลาดที่มกีาร
ซือ้ขายคล่อง ผลกระทบของการคดิลดราคาสาํหรบัตราสารอนุพนัธซ์ึง่มมีลูคา่ยุตธิรรมในระดบั 2 ไมม่สีาระสาํคญั 
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เทคนิคการประเมินมลูค่าสาํหรบัการวดัมลูค่ายติุธรรมระดบัท่ี 3 
 
การเปลีย่นแปลงของเครื่องมอืทางการเงนิระดบั 3 สาํหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 มดีงัน้ี 
 
 ข้อมลูทางการเงินรวม 
 เงินลงทุนในตราสารทุน 
 ท่ีไม่ได้จดทะเบียน 

ในตลาดหลกัทรพัย ์
 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 
 พนับาท 
  
ยอดตน้งวด ณ วนัที ่1 เมษายน พ.ศ. 2564 (ตรวจสอบแล้ว) 206,640 
กําไร(ขาดทุน)ทีร่บัรูใ้นกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น - 
ยอดปลายงวด วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 206,640 
 
ตารางต่อไปน้ีแสดง สรปุขอ้มลูเชงิปรมิาณของขอ้มลูทีไ่มส่ามารถสงัเกตไดท้ีม่สีาระสาํคญัทีใ่ชใ้นการจดัมลูคา่ยตุธิรรมทีเ่ป็นขอ้มลูระดบั 3 
 

 มลูค่ายติุธรรม  ช่วงของข้อมลู 
 ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว  ยงัไม่ได้  
 30 กนัยายน 31 มีนาคม  ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564  30 กนัยายน 31 มีนาคม 
 พนับาท พนับาท ข้อมลูท่ีไม่สามารถสงัเกตได้ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 

      
เงนิลงทุนในตราสารทุนทีไ่มไ่ด ้ 206,640 206,640 ปจัจยัการเตบิโตของกาํไร รอ้ยละ 2 รอ้ยละ 2 
   จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์   อตัราคดิลดทีป่รบัดว้ยความเสีย่ง รอ้ยละ12 รอ้ยละ12 
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ตารางต่อไปน้ีแสดงความสมัพนัธข์องขอ้มลูทีไ่มส่ามารถสงัเกตไดก้บัมลูคา่ยตุธิรรม 
 

   การเปล่ียนแปลงในมลูค่ายติุธรรม 

 
ข้อมลูท่ีไม่สามารถ 

การเคล่ือนไหว 

การเพ่ิมขึน้ของ
สมมติุฐาน 

การลดลงของ
สมมติุฐาน 

 สงัเกตได้ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 

     
เงนิลงทุนในตราสารทุนทีไ่มไ่ด ้
   จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์

ปจัจยัการเตบิโตของกําไร รอ้ยละ 0.50 เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 3.4 ลดลง รอ้ยละ 3.1 
อตัราคดิลดทีป่รบัดว้ย 
   ความเสีย่ง 

 
รอ้ยละ 1.00 

 
ลดลง รอ้ยละ 7.5 

 
เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 9.2 

 
มูลค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนในตราสารทุนที่ไม่ไดจ้ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ ถูกประเมนิโดยใช้วธิกีระแสเงนิสดคดิลดซึ่งประเมนิ
โดยผูเ้ชีย่วชาญอสิระ มลูคา่ยตุธิรรมน้ีถูกจดัอยูใ่นระดบัที ่3 ของลําดบัชัน้ของมลูคา่ยตุธิรรม 
 
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอื่น และเงนิให้กู้ยมืระยะสัน้แก่บรษิทัย่อย มรีาคาตามบญัชีใกล้เคยีงกบั
มลูคา่ยตุธิรรม เน่ืองจากสนิทรพัยท์างการเงนิเหล่าน้ีจะครบกําหนดในระยะเวลาอนัสัน้ 
 
เงนิกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิและเจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอื่น มีราคาตามบญัชีใกล้เคียงกบัมูลค่ายุติธรรม เน่ืองจากหน้ีสิน
ทางการเงนิเหล่าน้ีจะครบกําหนดในระยะเวลาอนัสัน้ 



บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สาํหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 

18 

 
7 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 
ก) เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ประกอบดว้ย 

 
 ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว 
ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว 
 30 กนัยายน 31 มีนาคม 30 กนัยายน 31 มีนาคม 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
เงนิสดในมอื 1 1 - - 
เงนิฝากธนาคาร     
   - ประเภทกระแสรายวนั 1,218,673 879,947 1,056,719 793,715 
   - ประเภทออมทรพัย ์ 71,431 70,589 6,810 2,662 
 1,290,105 950,537 1,063,529 796,377 
 

 



บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สาํหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 
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ข) รายการปรบัปรงุอื่นทีไ่มใ่ช่เงนิสดสาํหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน ประกอบดว้ย 

 
 ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ 
ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ 
ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ 
ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
(กําไร)ขาดทุนจากการจาํหน่ายอาคารและ 
   อุปกรณ์ 

 
740 

 
(17) 

 
(2) 

 
(13) 

กําไรจากการกลบัรายการลดมลูคา่     
   สนิคา้คงเหลอื (635) (5,649) - - 
(กําไร)ขาดทุนจากการปรบัปรงุรายการหน้ีสนิ     
   ตามสญัญาเช่า 3 (1) 19 (5) 
ประมาณการหน้ีสนิสาํหรบัเงนิเพิม่ - 16,287 - - 
 108 10,620 17 (18) 

 
ค) เงนิสดรบั (จา่ย) อื่นจากกจิกรรมดาํเนินงานสาํหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน ประกอบดว้ย 

 
 ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ 
ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ 
ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ 
ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น และ     
   สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น(เพิม่ขึน้) ลดลง 21,697 19,794 960 (262) 
หน้ีสนิหมนุเวยีนอื่น และ     
   หน้ีสนิไมห่มนุเวยีนอื่นเพิม่ขึน้ (ลดลง) 6,478 (792) (724) 1,627 
 28,175 19,002 236 1,365 

 
ง) การปรบัปรงุดว้ยเงนิสดจา่ยทีเ่กดิจากการกูย้มืสาํหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน ประกอบดว้ย 

 
 ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ 
ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ 
ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ 
ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
ดอกเบีย้จา่ย (19,753) (12,868) (544) (17,736) 



บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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จ) รายการทีไ่มเ่กีย่วกบัเงนิสดในขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหวา่งกาลมดีงัต่อไปน้ี 

 
รายการที่ไม่เกี่ยวข้องกบัเงนิสดที่เกิดจากการซื้อและการเพิ่มขึ้นของอาคารและอุปกรณ์  สนิทรพัย์ไม่มตีวัตนและสนิทรพัย ์
สทิธกิารใชส้าํหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน มดีงัน้ี 
 
 ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ 
ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ 
ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ 
ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
เจา้หน้ีคา่ซือ้อาคารและอุปกรณ์ และ     
   สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนยกมา 51,995 12,861 1,133 16 
บวก  ซือ้ระหวา่งงวด 74,996 39,733 3,323 371 
หกั  เงนิสดจา่ยระหวา่งงวด (117,707) (40,892) (3,646) (287) 
เจา้หน้ีคา่ซือ้อาคารและอุปกรณ์ และ     
   สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนยกไป 9,284 11,702 810 100 

 
8 ลกูหน้ีการค้าและลกูหน้ีอ่ืน - สทุธิ 

 
 ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว 
ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว 
 30 กนัยายน 31 มีนาคม 30 กนัยายน 31 มีนาคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
ลูกหน้ีการคา้ - กจิการอื่น 1,575,566 906,408 - - 
 - กจิการที่เกีย่วขอ้งกนั      
      (หมายเหตุ 15 ข)) 111,621 279,604 28,397 32,981 
หกั  คา่เผื่อผลขาดทุนทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ (78,982) (78,982) - - 
ลูกหน้ีการคา้ - สทุธ ิ 1,608,205 1,107,030 28,397 32,981 
ลูกหน้ีอื่น - กจิการอื่น 502 1,612 - - 
 - กจิการที่เกีย่วขอ้งกนั     
      (หมายเหตุ 15 ข)) 81 44 39,111 39,582 
รายไดค้า้งรบั 320 92 320 92 
คา่ใชจ้า่ยจา่ยล่วงหน้า 44,603 20,381 10,383 9,368 
 1,653,711 1,129,159 78,211 82,023 
 
 
 



บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ลูกหน้ีการคา้ สามารถวเิคราะหต์ามอายุหน้ีทีค่า้งชําระไดด้งัน้ี 
 
 ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว 
ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว 
 30 กนัยายน 31 มีนาคม 30 กนัยายน 31 มีนาคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
ยงัไมถ่งึกําหนดชําระ 1,411,524 1,023,771 28,397 32,981 
คา้งเกนิกําหนดชําระ     
   ไมเ่กนิ 3 เดอืน 196,681 74,494 - - 
   3 - 6 เดอืน - 8,765 - - 
   6 - 12 เดอืน - - - - 
   เกนิกว่า 12 เดอืน 78,982 78,982 - - 
 1,687,187 1,186,012 28,397 32,981 
หกั  คา่เผื่อผลขาดทุนทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ (78,982) (78,982) - - 
รวม 1,608,205 1,107,030 28,397 32,981 
 
กลุ่มกิจการได้ทําสญัญา “Receivable Purchase Agreement” เพื่อทําการขายลดลูกหน้ีกับสถาบันการเงินแห่งหน่ึง ซึ่งรายการ
ดงักล่าวไดโ้อนความเสีย่งและผลตอบแทนเฉพาะจํานวนทีผู่ซ้ือ้ยอมรบัไปยงัผูซ้ือ้แลว้ 
 
สําหรบังวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการได้ขายลดลูกหน้ีให้กบัสถาบนัการเงนิดงักล่าว
ขา้งตน้เป็นจาํนวน 4,415 ลา้นบาท และ 5,044 ลา้นบาท ตามลําดบั 
 
 



บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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9 เงินลงทุนในบริษทัย่อย 

 
รายละเอยีดเกีย่วกบัเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยมดีงัต่อไปน้ี 
 
    ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ (หน่วย : พนับาท) 
    วิธีราคาทุน วิธีราคาทุน 
  สดัส่วนความเป็นเจ้าของ 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 

  30 กนัยายน   31 มีนาคม       
 จดัตัง้ขึน้ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564  ค่าเผ่ือ ราคาตาม  ค่าเผ่ือ ราคาตาม 

ช่ือบริษทั ในประเทศ ร้อยละ ร้อยละ ราคาทุน การด้อยค่า บญัชี (สทุธิ) ราคาทุน การด้อยค่า บญัชี (สทุธิ) 
          

บรษิทั เหลก็สยาม (2001) จาํกดั* ไทย - - - - - - - - 
บรษิทั เหลก็ก่อสรา้งสยาม จาํกดั* ไทย - - - - - - - - 

  บรษิทั ทาทา สตลี การผลติ (ประเทศไทย) จาํกดั  
   (มหาชน) 

 
ไทย 

 
99.90 

 
99.76 

 
15,393,047 

 
(3,380,000) 

 
12,013,047 

 
9,181,787 

 
(3,380,000) 

 
5,801,787 

    15,393,047 (3,380,000) 12,013,047 9,181,787 (3,380,000) 5,801,787 
 

* ในระหว่างปีสิน้สุดวนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2564 บรษิทั เหลก็สยาม (2001) จํากดั และบรษิทั เหลก็ก่อสรา้งสยาม จํากดั ไดโ้อนธุรกิจทัง้หมดใหแ้ก่บรษิทั ทาทา สตีล การผลติ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และ 
จดทะเบยีนเลกิบรษิทัพรอ้มทัง้ดาํเนินการคนืทุนใหก้บัผูถ้อืหุน้แล้ว บรษิทัทัง้สองแหง่อยูร่ะหวา่งการชําระบญัช ี 
 

ตามมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการของบรษิทัเมื่อวนัที ่25 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 และตามมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการของบรษิทั ทาทา สตลี การผลติ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) ซึง่เป็นบรษิทัยอ่ยของบรษิทั เมื่อวนัที ่16 มถิุนายน 
พ.ศ. 2564 ไดม้มีตอินุมตัแิผนการเพิม่ทุนโดยการแปลงหน้ีตามตัว๋สญัญาใช้เงนิซึง่เกดิจากการรบัโอนกจิการทัง้หมดจาํนวน 6,211 ลา้นบาทเป็นทุน และแผนการลดทุนเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมจาํนวน 4,065 ลา้นบาท 

 

เมื่อวนัที ่13 กรกฏาคม 2564 ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ทาทา สตลี การผลติ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) ซึง่เป็นบรษิทัยอ่ยของบรษิทัไดม้มีตอินุมตักิารเพิม่ทุนจดทะเบยีน โดยการแปลงหน้ีตามตัว๋สญัญาใชเ้งนิแก่
บรษิทัจาํนวน 6,211 ลา้นบาทเป็นทนุ และลดทุนจดทะเบยีนเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมจาํนวน 4,065 ลา้นบาท 
 

บรษิทัไดช้ําระค่าหุน้เพิม่ทุนใหก้บั บรษิทั ทาทา สตลี การผลติ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) โดยการแปลงหน้ีเป็นทุน จํานวน 6,211 ลา้นบาท (หุน้สามญัจาํนวน 5,176,049,702 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 1.20 บาท) โดย
บรษิทัยอ่ยไดจ้ดทะเบยีนเพิม่ทุนชําระแลว้กบักระทรวงพาณิชย ์เมื่อวนัที ่29 กรกฏาคม พ.ศ. 2564 



บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
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10 ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์, สินทรพัยสิ์ทธิการใช้ และสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน - สทุธิ 

 
การเปลี่ยนแปลงของทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์, สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้และสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน ประกอบดว้ยรายละเอยีดดงัน้ี 
 
 ข้อมลูทางการเงินรวม 
 ท่ีดิน อาคาร สินทรพัย ์ สินทรพัย ์
สาํหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี และอปุกรณ์ สิทธิการใช้ ไม่มีตวัตน 
   30 กนัยายน พ.ศ. 2564 พนับาท พนับาท พนับาท 
    
ราคาตามบญัชตีน้งวด - สทุธ ิ(ตรวจสอบแล้ว) 2,566,395 670,013 27,350 
ซือ้สนิทรพัย ์ 73,835 5,806 1,161 
จาํหน่ายสนิทรพัย ์- สทุธ ิ (1,028) - - 
การยกเลกิสญัญา - (51) - 
คา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจาํหน่าย (207,554) (28,698) (2,329) 
ราคาตามบญัชปีลายงวด - สทุธ ิ(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 2,431,648 647,070 26,182 
 
 ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 ท่ีดิน อาคาร สินทรพัย ์ สินทรพัย ์
สาํหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี และอปุกรณ์ สิทธิการใช้ ไม่มีตวัตน 
   30 กนัยายน พ.ศ. 2564 พนับาท พนับาท พนับาท 
    
ราคาตามบญัชตีน้งวด - สทุธ ิ(ตรวจสอบแล้ว) 11,311 29,369 11,799 
ซือ้สนิทรพัย ์ 2,162 4,829 1,161 
จาํหน่ายสนิทรพัย ์- สทุธ ิ (160) - - 
การยกเลกิสญัญา - (51) - 
คา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจาํหน่าย (4,326) (8,561) (1,098) 
ราคาตามบญัชปีลายงวด - สทุธ ิ(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 8,987 25,586 11,862 
 

11 สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี 
 
ข้อมลูทางการเงินรวม 
 
ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชสีําหรบัรายการขาดทุนทางภาษทีี่ยงัไม่ไดใ้ช้ยกไปจะรบัรูไ้ม่เกนิ
จํานวนที่เป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมกํีาไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์ทางภาษีนัน้ กลุ่มกิจการไม่ได้ร ับรู้สนิทรพัย์
ภาษีเงินได้จํานวน 588 ล้านบาท (31 มีนาคม พ.ศ. 2564 : 932 ล้านบาท) ที่เกิดจากรายการขาดทุนจํานวน 2,942 ล้านบาท  
(31 มีนาคม พ.ศ. 2564 : 4,661 ล้านบาท) ที่สามารถยกไปเพื่อหกักลบกบักําไรทางภาษีในอนาคต โดยรายการขาดทุนดงักล่าว  
จะหมดอายใุนเดอืนมนีาคม พ.ศ. 2565 ถงึเดอืนมนีาคม พ.ศ. 2568 
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12 เงินกู้ยืม 

 
เงนิกูย้มื ประกอบดว้ย 
 
 ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว 
ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว 
 30 กนัยายน 31 มีนาคม 30 กนัยายน 31 มีนาคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
รายการหมนุเวียน     
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 98,301 441,393 - - 
สว่นของเงนิกูย้มืระยะยาวทีถ่งึกําหนดชําระ 
   ภายในหน่ึงปี - หน้ีสนิตามสญัญาเช่า 

 
36,949 

 
38,567 

 
14,151 

 
15,938 

เงนิกูย้มืระยะสัน้หมนุเวยีนรวม 135,250 479,960 14,151 15,938 
     

รายการไม่หมนุเวียน     
หน้ีสนิตามสญัญาเช่า 626,605 656,314 11,768 13,619 
เงนิกูย้มืไม่หมนุเวยีนรวม 626,605 656,314 11,768 13,619 
 
เงนิกูย้มืรวม 

 
761,855 

 
1,136,274 

 
25,919 

 
29,557 

 
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 และ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 จํานวนเงินขัน้ตํ่ าที่ต้องจ่ายซึ่งบันทึกเป็นหน้ีสินตามสัญญาเช่า  
มดีงัต่อไปน้ี  
 ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว 
ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว 
 30 กนัยายน 31 มีนาคม 30 กนัยายน 31 มีนาคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ครบกําหนดภายใน 1 ปี 59,559 61,721 14,833 16,779 
ครบกําหนดเกนิ 1 ปีแต่ไมเ่กนิ 5 ปี 180,973 181,345 12,302 14,141 
ครบกําหนดเกนิ 5 ปี 661,395 701,418 - - 
หกั คา่ใชจ้า่ยทางการเงนิในอนาคต     
    ของสญัญาเช่า (238,373) (249,603) (1,216) (1,363) 
มลูคา่ปจัจบุนัของหน้ีสนิตามสญัญาเช่า 663,554 694,881 25,919 29,557 
     

หน้ีสนิตามสญัญาเช่า     
   - สว่นทีห่มนุเวยีน 36,949 38,567 14,151 15,938 
   - สว่นทีไ่มห่มนุเวยีน 626,605 656,314 11,768 13,619 
มลูคา่ปจัจบุนัของหน้ีสนิตามสญัญาเช่า 663,554 694,881 25,919 29,557 
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มลูคา่ปจัจบุนัของหน้ีสนิตามสญัญาเช่ามรีายละเอยีดดงัน้ี 
 
 ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว 
ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว 
 30 กนัยายน 31 มีนาคม 30 กนัยายน 31 มีนาคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ครบกําหนดภายใน 1 ปี 36,949 38,567 14,151 15,938 
ครบกําหนดเกนิ 1 ปีแต่ไมเ่กนิ 5 ปี 100,624 99,507 11,768 13,619 
ครบกําหนดเกนิ 5 ปี 525,981 556,807 - - 
 663,554 694,881 25,919 29,557 
 

13 เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน 
 
 ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว 
ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว 
 30 กนัยายน 31 มีนาคม 30 กนัยายน 31 มีนาคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

เจา้หน้ีการคา้ - กจิการอื่น 604,230 715,592 - - 
 - กจิการที่เกีย่วขอ้งกนั     
      (หมายเหตุ 15 ข)) 2,437 185,080 - - 
เจา้หน้ีอื่น - กจิการอื่น 12,749 59,771 4,274 8,907 
 - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุ 15 ข)) 2,380 2,256 2,519 2,287 
เงนิรบัล่วงหน้าจากลูกคา้ 17,067 47,982 - - 
คา่ใชจ้า่ยคา้งจ่าย 496,284 580,149 80,730 102,131 
 1,135,147 1,590,830 87,523 113,325 
 

14 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 
 
ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ระหว่างกาลรบัรูด้้วยประมาณการของฝ่ายบรหิารโดยใช้อตัราภาษเีดยีวกนักบัอตัราภาษเีงนิได้ทัง้ปีที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้น อตัราภาษีเงนิได้ที่แท้จรงิสําหรบัปีที่ใช้สําหรบังวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 สําหรบัข้อมูลทางการเงนิรวมคือ 
อตัรารอ้ยละ 0 - 23 ต่อปี (30 กนัยายน พ.ศ. 2563 : อตัรารอ้ยละ (3) - 24 ต่อปี) และขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการคอื อตัรารอ้ยละ 23 ต่อปี 
(30 กนัยายน พ.ศ. 2563 : อตัราร้อยละ (3) ต่อปี) ประมาณการอตัราภาษีเงนิได้ของข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการเปลี่ยนแปลงจากงวด
ก่อนเน่ืองจากไมม่รีายการขาดทุนทางภาษทีีย่งัไม่ไดใ้ช้ยกไป ณ สิน้งวดหกเดอืนสิน้สุด 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 
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15 รายการกบับคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

 
บุคคลและกิจการที่มีความสัมพันธ์กับบริษัท ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม โดยที่บุคคลหรือกิจการนั ้นมีอํานาจควบคุมบริษัท  
ถูกควบคุมโดยบรษิทั หรอือยู่ภายใต้การควบคุมเดยีวกนักบับรษิทั รวมถึงบรษิทัที่ดําเนินธุรกิจการลงทุน บรษิทัร่วม การร่วมค้า  และ
บุคคลหรือกิจการซึ่งมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคญัเหนือบรษิัท ผู้บรหิารสําคญัรวมทัง้กรรมการของบรษิัท ตลอดจนสมาชิกใน
ครอบครวัที่ใกล้ชิดกับบุคคลเหล่านัน้ และกิจการที่ถูกควบคุมหรอืถูกควบคุมร่วมโดยบุคคลเหล่านัน้ ถือเป็นบุคคลหรอืกิจการที่
เกีย่วขอ้งกนักบับรษิทั 
 
ในการพจิารณาความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลหรอืกิจการที่เกี่ยวขอ้งกนัซึ่งอาจมขีึน้ไดต้้องคํานึงถงึรายละเอยีดของความสมัพนัธ์มากกว่า
รปูแบบความสมัพนัธต์ามกฎหมาย 
 
ความสมัพนัธร์ะหว่างบรษิทักบับุคคลหรอืกจิการที่เกี่ยวขอ้งกนั 
 

บริษทั ประเภทธรุกิจ ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
   

Tata Steel Limited ผลติเหลก็ บรษิทัใหญ่ในลําดบัสงูสดุ 
T S Global Holdings Pte. Ltd. การลงทุน ผูถ้อืหุน้ใหญ่ 
บรษิทั เหลก็สยาม (2001) จาํกดั ผลติเหลก็ลวด  บรษิทัยอ่ย 
    และเหลก็รปูพรรณขนาดเลก็  
บรษิทั เหลก็ก่อสรา้งสยาม จาํกดั ผลติเหลก็เสน้ บรษิทัยอ่ย 
บรษิทั ทาทา สตลี การผลติ (ประเทศไทย) จาํกดั  ผลติ รบัจา้งผลติ จาํหน่าย บรษิทัยอ่ย 
   (มหาชน)    และซือ้มาขายไปสนิคา้เหลก็เสน้   
    เหลก็ลวดและเหลก็รปูพรรณขนาดเลก็  
บรษิทั สยามลวดเหลก็อุตสาหกรรม จาํกดั ผลติลวดเหลก็ ผูถ้อืหุน้กลุ่มเดยีวกนั 
NatSteel Trade International Pte. Ltd.* ซือ้มาขายไป ผูถ้อืหุน้กลุ่มเดยีวกนั 
NatSteel Recycling Pte. Ltd.* ซือ้มาขายไป ผูถ้อืหุน้กลุ่มเดยีวกนั 
Tata International Metals Asia Ltd. ซือ้มาขายไป ผูถ้อืหุน้กลุ่มเดยีวกนั 
T S Asia (Hong Kong) Ltd. ซือ้มาขายไป ผูถ้อืหุน้กลุ่มเดยีวกนั 
Tata Refractories Ltd. ผลติวสัดทุนไฟ ผูถ้อืหุน้กลุ่มเดยีวกนั 
NatSteel Holdings Pte. Ltd.* ผลติเหลก็ ผูถ้อืหุน้กลุ่มเดยีวกนั 
Tata Steel UK Ltd. ผลติเหลก็ ผูถ้อืหุน้กลุ่มเดยีวกนั 
Tata International Singapore Pte. Ltd. ซือ้มาขายไป ผูถ้อืหุน้กลุ่มเดยีวกนั 
Tata Steel IJmuiden BV ผลติเหลก็ ผูถ้อืหุน้กลุ่มเดยีวกนั 
บรษิทั ทาทา คอนซลัแทนซี ่เซอรว์สิเซส    บรกิารดา้นซอฟตแ์วร ์ ผูถ้อืหุน้กลุ่มเดยีวกนั 
   (ประเทศไทย) จาํกดั   
Tata Consultancy Services Ltd. บรกิารดา้นซอฟตแ์วร ์ ผูถ้อืหุน้กลุ่มเดยีวกนั 
 
* บรษิทัเหล่าน้ีไมถ่อืเป็นกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัภายใต้ “ผูถ้อืหุน้กลุ่มเดยีวกนั” ตัง้แต่วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 
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บริษทั ประเภทธรุกิจ ลกัษณะความสมัพนัธ์ 

   

Tata Services Limited บรกิารดา้นการอบรม ผูถ้อืหุน้กลุ่มเดยีวกนั 
Tata Sons Private Limited การลงทุนและใหบ้รกิารดา้นทีป่รกึษา ผูถ้อืหุน้กลุ่มเดยีวกนั 
Tata Steel Resources Australia Pte. Ltd. บรกิารจดัซือ้จดัจา้ง ผูถ้อืหุน้กลุ่มเดยีวกนั 
Tata NYK Shipping Pte. Ltd. ขนสง่ ผูถ้อืหุน้กลุ่มเดยีวกนั 
Mjunction Services Limited คา้ขายและบรกิารจดัซือ้จดัจา้ง ผูถ้อืหุน้กลุ่มเดยีวกนั 
T S Global Procurement Co. Pte. Ltd. ซือ้มาขายไป ผูถ้อืหุน้กลุ่มเดยีวกนั 
Tata Steel International (UK) Ltd. ขนสง่ ผูถ้อืหุน้กลุ่มเดยีวกนั 
Tata Steel Nederland Services B.V. ผลติเหลก็ ผูถ้อืหุน้กลุ่มเดยีวกนั 
Tata South East Asia Limited ผลติเหลก็ ผูถ้อืหุน้กลุ่มเดยีวกนั 
บรษิทั ท ีเอส เอน็ ไวร ์จาํกดั ผลติลวดเหลก็เคลอืบสงักะส ี ผูถ้อืหุน้กลุ่มเดยีวกนั 
Tata International Limited ซือ้มาขายไป ผูถ้อืหุน้กลุ่มเดยีวกนั 
Tata Steel Processing and Distribution Limited แปรรปูและจดัจาํหน่ายเหลก็ ผูถ้อืหุน้กลุ่มเดยีวกนั 
Tata Projects Limited  งานโครงการโครงสรา้งพืน้ฐาน ผูถ้อืหุน้กลุ่มเดยีวกนั 
Tata South East Asia (Cambodia) Ltd. ซือ้มาขายไป ผูถ้อืหุน้กลุ่มเดยีวกนั 
บรษิทั ทาทา เทคโนโลยสี ์(ประเทศไทย) จาํกดั บรกิารดา้นไอท ี ผูถ้อืหุน้กลุ่มเดยีวกนั 
Tata Technologies Pte. Ltd. บรกิารดา้นไอท ี ผูถ้อืหุน้กลุ่มเดยีวกนั 
บรษิทั ทาทา มอเตอรส์ (ประเทศไทย) จาํกดั ผลติและจาํหน่ายยานยนต ์ ผูถ้อืหุน้กลุ่มเดยีวกนั 
บรษิทั ทาทา คอมมวินิเคชัน่ส ์ บรกิารดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและ ผูถ้อืหุน้กลุ่มเดยีวกนั 
   (ประเทศไทย) จาํกดั    โทรคมนาคม  
Tata International West Asia DMCC ซือ้มาขายไป ผูถ้อืหุน้กลุ่มเดยีวกนั 
Tata AIG General Insurance Co., Ltd. ประกนัภยั ผูถ้อืหุน้กลุ่มเดยีวกนั 
Tata Power Co., Ltd. ผลติ สง่ และแจกจา่ยไฟฟ้า ผูถ้อืหุน้กลุ่มเดยีวกนั 
 



บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สาํหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 
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รายการต่อไปน้ีเป็นรายการกบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

 
ก) รายการต่อไปน้ีเป็นรายการค้ากบับุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่สําคญัสําหรบังวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน  

พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 
 
 ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 
สาํหรบังวดสามเดือนส้ินสดุ ยงัไม่ได้ ยงัไม่ได้ ยงัไม่ได้ ยงัไม่ได้ 
   วนัท่ี 30 กนัยายน ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
รายได้     
รายไดจ้ากการขาย     
   บรษิทั สยามลวดเหลก็อุตสาหกรรม จาํกดั 461,496 119,658 - - 
   บรษิทั ท ีเอส เอน็ ไวร ์จาํกดั 88,336 64,858 - - 
      รวม 549,832 184,516 - - 
     

ดอกเบีย้รบั     
   บรษิทั ทาทา สตลี การผลติ  
      (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) - - 3,956 19,952 
     
รายไดค้า่บรกิารจดัการ     
   บรษิทั เหลก็สยาม (2001) จาํกดั - - -  17,862 
   บรษิทั เหลก็ก่อสรา้งสยาม จาํกดั - - - 32,664 
   บรษิทั ทาทา สตลี การผลติ  
      (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) - - 93,617 34,259 
      รวม - - 93,617 84,785 
 
บรษิทัทําสญัญาบรกิารกบับรษิทัยอ่ย โดยเรยีกเกบ็ตามอตัราทีกํ่าหนดในสญัญาและคาํนวณโดยวธิรีาคาทุนบวกกําไร 
 



บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สาํหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 
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 ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 
สาํหรบังวดสามเดือนส้ินสดุ 
   วนัท่ี 30 กนัยายน 

ยงัไม่ได้
ตรวจสอบ 

ยงัไม่ได้
ตรวจสอบ 

ยงัไม่ได้
ตรวจสอบ 

ยงัไม่ได้
ตรวจสอบ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
ค่าใช้จ่าย     
ซือ้     
   Tata Steel Limited - 812,384 - - 
   Tata International West Asia DMCC - 9,433 - - 
   Tata International Limited 25,634 - - - 
      รวม 25,634 821,817 - - 
     
ดอกเบีย้จา่ย     
   บรษิทั เหลก็สยาม (2001) จาํกดั - - - 821 
   บรษิทั เหลก็ก่อสรา้งสยาม จาํกดั - - - 5,067 
   บรษิทั ทาทา สตลี การผลติ  
      (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) - - 41 - 
      รวม - - 41 5,888 
     
คา่ใชจ้า่ยอื่น     
   บรษิทั สยามลวดเหลก็อุตสาหกรรม จาํกดั 312 - - - 
   Tata Steel Limited 118 107 118 107 
      รวม 430 107 118 107 
     
คา่ตอบแทนผูบ้รหิารสาํคญั     
   ผลประโยชน์ระยะสัน้ 16,082 15,467 16,082 15,467 
   ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 692 657 692 657 
      รวม 16,774 16,124 16,774 16,124 

 



บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สาํหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 
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ก) รายการต่อไปน้ีเป็นรายการค้ากับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่สําคญัสําหรบังวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน  

พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 
 

 ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 
สาํหรบังวดหกเดือนส้ินสดุ 
   วนัท่ี 30 กนัยายน 

ยงัไม่ได้
ตรวจสอบ 

ยงัไม่ได้
ตรวจสอบ 

ยงัไม่ได้
ตรวจสอบ 

ยงัไม่ได้
ตรวจสอบ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
รายได้     
รายไดจ้ากการขาย     
   Tata Steel Limited 195,497 - - - 
   บรษิทั สยามลวดเหลก็อุตสาหกรรม จาํกดั 933,016 224,445 - - 
   NatSteel Holdings Pte. Ltd. 3,157 1,832 - - 
   TATA International Metals Asia Ltd. 143,176 - - - 
   บรษิทั ท ีเอส เอน็ ไวร ์จาํกดั 100,205 159,690 - - 
      รวม 1,375,051 385,967 - - 
     
ดอกเบีย้รบั     
   บรษิทั ทาทา สตลี การผลติ 
      (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

 
- 

 
- 

 
16,218 

 
39,548 

     
รายไดค้า่บรกิารจดัการ     
   บรษิทั เหลก็สยาม (2001) จาํกดั - - - 40,488 
   บรษิทั เหลก็ก่อสรา้งสยาม จาํกดั - - - 74,175 
   บรษิทั ทาทา สตลี การผลติ  
      (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) - - 194,234 77,591 
      รวม - - 194,234 192,254 

 
บรษิทัทําสญัญาบรกิารกบับรษิทัยอ่ย โดยเรยีกเกบ็ตามอตัราทีกํ่าหนดในสญัญาและคาํนวณโดยวธิรีาคาทุนบวกกําไร 



บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สาํหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 
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 ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 
สาํหรบังวดหกเดือนส้ินสดุ 
   วนัท่ี 30 กนัยายน 

ยงัไม่ได้
ตรวจสอบ 

ยงัไม่ได้
ตรวจสอบ 

ยงัไม่ได้
ตรวจสอบ 

ยงัไม่ได้
ตรวจสอบ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
ค่าใช้จ่าย     
ซือ้     
   Tata Steel Limited - 2,252,154 - - 
   Tata International Metals Asia Ltd. 173,882 - - - 
   Tata International West Asia DMCC 12,697 9,433 - - 
   Tata International Limited 34,880 - - - 
      รวม 221,459 2,261,587 - - 
     
ดอกเบีย้จา่ย     
   บรษิทั เหลก็สยาม (2001) จาํกดั - - - 1,874 
   บรษิทั เหลก็ก่อสรา้งสยาม จาํกดั - - - 12,685 
   บรษิทั ทาทา สตลี การผลติ  
      (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) - - 41 - 
      รวม - - 41 14,559 
     
คา่ใชจ้า่ยอื่น     
   บรษิทั สยามลวดเหลก็อุตสาหกรรม จาํกดั 312 - - - 
   Tata Steel Limited 234 107 234 107 
      รวม 546 107 234 107 
     
คา่ตอบแทนผูบ้รหิารสาํคญั     
   ผลประโยชน์ระยะสัน้ 32,306 30,923 32,306 30,923 
   ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 32,102 30,802 32,102 30,802 
      รวม 64,408 61,725 64,408 61,725 

 



บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สาํหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 
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ข) ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 และวนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2564 ยอดคงเหลอืที่เกดิจากการขาย/ซื้อสนิคา้ การใหบ้รกิาร และอื่นๆ มี

ดงัน้ี 
 ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว 
ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว 
 30 กนัยายน 31 มีนาคม 30 กนัยายน 31 มีนาคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
ลกูหน้ีการค้ากิจการท่ีเก่ียวข้องกนั     
บรษิทั ทาทา สตลี การผลติ (ประเทศไทย)  
   จาํกดั (มหาชน) 

 
- 

 
- 

 
28,397 

 
32,981 

Tata Steel Limited - 227,860 - - 
บรษิทั สยามลวดเหลก็อุตสาหกรรม จาํกดั 67,530 15,438 - - 
บรษิทั ท ีเอส เอน็ ไวร ์จาํกดั 44,091 36,306 - - 
      รวม 111,621 279,604 28,397 32,981 
     
ลกูหน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั     
Tata Steel Limited 23 23 23 23 
บรษิทั ทาทา สตลี การผลติ (ประเทศไทย)      
   จาํกดั (มหาชน) - - 39,030 39,538 
บรษิทั ท ีเอส เอน็ ไวร ์จาํกดั 37 - 37 - 
บรษิทั ทาทา คอมมวินิเคชัน่ส ์(ประเทศไทย) จํากดั 21 21 21 21 
      รวม 81 44 39,111 39,582 
     
เจ้าหน้ีการค้ากิจการท่ีเก่ียวข้องกนั     
Tata Steel Limited 2,437 2,251 - - 
TATA International Metals Asia Ltd. - 182,829 - - 
      รวม 2,437 185,080 - - 
     
เจ้าหน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั     
Tata Steel Limited 2,380 2,256 2,380 2,256 
บรษิทั ทาทา สตลี การผลติ (ประเทศไทย)  
   จาํกดั (มหาชน) - - 139 31 
      รวม 2,380 2,256 2,519 2,287 



บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สาํหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 
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ค) เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัยอ่ย 

 

การเปลีย่นแปลงของเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัยอ่ย ประกอบดว้ยรายละเอยีดดงัน้ี 
  ข้อมลูทางการเงิน 
  เฉพาะกิจการ 
สาํหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2564  พนับาท 
   

ยอดคงเหลอืตน้งวด (ตรวจสอบแล้ว)  6,868,064 
เงนิใหกู้ย้มืลดลงสทุธริะหวา่งงวด  (256,473) 
แปลงหน้ีจากเงนิใหกู้้ยมืระยะสัน้แก่บรษิทัยอ่ยเป็นทุนของบรษิทัยอ่ย (หมายเหตุ 9)  (6,211,260) 
ยอดคงเหลอืปลายงวด (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ)  400,331 
 

ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่บริษทัย่อยจํานวนทัง้สิ้น 400 ล้านบาท (31 มีนาคม พ.ศ. 2564 :  
6,868 ล้านบาท) มอีตัราดอกเบี้ยรอ้ยละ 2.0 ต่อปี (31 มนีาคม พ.ศ. 2564 : รอ้ยละ 0.5 และรอ้ยละ 3.0 ต่อปี) เงนิให้กู้ยมืระยะสัน้
แก่บรษิทัยอ่ยเป็นเงนิกูย้มืที่ไมม่หีลกัทรพัยค์ํ้าประกนัและไม่ระบุวนัครบกําหนด 

 

16 ภาระผกูพนั 
 

16.1 ภาระผกูพนัเพ่ือใช้เป็นรายจ่ายฝ่ายทุน 
 

รายจา่ยฝา่ยทุนเกีย่วกบัภาระผูกพนั ณ วนัทีใ่นงบแสดงฐานะการเงนิแต่ไมไ่ดร้บัรูใ้นขอ้มลูทางการเงนิ มดีงัน้ี 
 

 ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว 
ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว 
 30 กนัยายน 31 มีนาคม 30 กนัยายน 31 มีนาคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

อาคารและอุปกรณ์ 26,291 34,527 - - 
 

16.2 ภาระผกูพนัจากการทาํเลตเตอรอ์อฟเครดิต 
 

ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 และวนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2564 เลตเตอรอ์อฟเครดติที่เปิดแล้วแต่ยงัไม่เขา้เงื่อนไขการเป็น
หน้ีสนิ มดีงัน้ี 
 ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว 
ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว 
 30 กนัยายน 31 มีนาคม 30 กนัยายน 31 มีนาคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 
 พนั พนั พนั พนั 
สกลุเงิน     
ดอลลารส์หรฐั 3,420 12,016 - - 
ยโูร - 187 - - 



บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สาํหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 
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17 ข้อมลูทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน 

 
ขอ้มูลส่วนงานดําเนินงานได้รายงานให้สอดคล้องกบัรายงานภายในของกลุ่มกิจการซึ่งผู้มอีํานาจตดัสนิใจสูงสุดด้านการดําเนินงาน
(คณะกรรมการ) ไดร้บัและสอบทานอยา่งสมํ่าเสมอเพื่อใชใ้นการจดัสรรทรพัยากรใหก้บัสว่นงานและเพื่อประเมนิผลการดาํเนินงานของ
สว่นงาน 
 
การดําเนินงานของกลุ่มกิจการเกี่ยวขอ้งกบัส่วนงานธุรกิจเดยีวคอืการผลิตและจําหน่ายผลติภณัฑ์เหล็กทรงยาวซึ่งตัง้อยู่ในประเทศไทย 
การขายของบริษัทย่อยส่วนใหญ่เป็นการขายภายในประเทศ ส่วนการขายส่งออกต่างประเทศนัน้เป็นสดัส่วนที่ไม่มีสาระสําคญั  
ดงันัน้ รายได้จากการขายสินค้า ต้นทุนขาย กําไรขัน้ต้น กําไรสําหรบังวด และสินทรพัย์ทัง้หมดของส่วนงานแสดงตามรูปแบบ 
ทีนํ่าเสนอในขอ้มลูทางการเงนิน้ี 
 
รายได้จากการขายและบรกิารที่เกี่ยวข้องสําหรบังวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 มจีงัหวะเวลาการรบัรู้รายได้เมื่อ
ปฏิบตัติามภาระที่ต้องปฏิบตัิเสรจ็สิน้ (point in time) จํานวน 15,714 ล้านบาท (พ.ศ. 2563 : 9,470 ล้านบาท) และตลอดช่วงเวลาที่
ปฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตั ิ(over time) จาํนวน 72 ลา้นบาท (พ.ศ. 2563 : 8 ลา้นบาท) 
 

18 หนังสือคํา้ประกนัธนาคาร 
 
ณ วนัที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 หนังสือคํ้าประกันที่ออกโดยสถาบันการเงินแก่กรมสรรพากร การไฟฟ้าฝ่ายผลิต การไฟฟ้า  
ส่วนภูมิภาค การนิคมอุตสาหกรรม และ Bureau of Indian Standards จํานวน 388 ล้านบาท (31 มีนาคม พ.ศ. 2564 : 404 ล้านบาท)  
ซึง่เป็นไปตามการดาํเนินธรุกจิปกต ิ
 

19 การอนุมติัข้อมูลทางการเงิน 
 
ขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั เมื่อวนัที ่18 ตุลาคม พ.ศ. 2564 
 
 


