บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที 31 มีนาคม พ.ศ. 2561
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

บาท

บาท

บาท

บาท

519,588,872

930,334,774

378,137,760

786,381,671

สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

7 ก)

เงินลงทุนระยะสัน

8

-

21,000,000

-

-

ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน - สุ ทธิ

9

1,258,850,108

963,930,188

87,268,457

126,797,534

เงินให้กยู้ มื ระยะสันแก่บริ ษทั ย่อย

32 ค)

-

-

2,780,640,396

2,719,633,872

สิ นค้าคงเหลือ - สุ ทธิ

10

3,477,955,726

3,111,916,465

-

-

สิ นทรัพย์หมุนเวียนอืน

11

64,484,423

43,458,897

1,509,974

2,058,503

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถือไว้เพือขาย

12

460,000,000

521,000,000

-

-

5,780,879,129

5,591,640,324

3,247,556,587

3,634,871,580

รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินลงทุนเผือขาย

14

3,500,000

3,300,000

-

-

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

13

-

-

12,013,047,275

12,013,047,275

เงินลงทุนระยะยาวอืน

15

1,241

1,241

-

-

ทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุ ทธิ

16

3,291,485,003

3,632,843,944

32,939,309

40,432,273

ค่าความนิยม - สุ ทธิ

17

3,456,014,092

3,456,014,092

-

-

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุ ทธิ

18

25,592,259

48,022,868

24,212,714

47,244,851

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ

19

36,974,966

37,242,765

12,524,556

12,181,181

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน

20

78,474,431

167,848,834

42,710,697

107,110,834

6,892,041,992

7,345,273,744

12,125,434,551

12,220,016,414

12,672,921,121

12,936,914,068

15,372,991,138

15,854,887,994

รวมสิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที 31 มีนาคม พ.ศ. 2561
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

บาท

บาท

บาท

บาท

หนีสิ นและส่ วนของเจ้ าของ
หนีสิ นหมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะสันจากสถาบันการเงิน

21

1,774,341,350

2,194,927,638

-

150,000,000

เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน

22

1,372,387,425

1,368,375,730

103,518,522

138,283,068

23

-

270,596,275

-

270,596,275

32 ง)

-

-

1,913,950,203

1,988,798,242

ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย

55,976,523

95,822,867

-

-

หนีสิ นหมุนเวียนอืน

37,691,945

51,062,604

13,332,776

13,702,488

3,240,397,243

3,980,785,114

2,030,801,501

2,561,380,073

205,572,789

191,418,768

57,947,169

56,401,021

205,572,789

191,418,768

57,947,169

56,401,021

3,445,970,032

4,172,203,882

2,088,748,670

2,617,781,094

ส่ วนของหนีสิ นระยะยาวทีถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึงปี
เงินกูย้ มื ระยะสันจากบริ ษทั ย่อย

รวมหนีสิ นหมุนเวียน
หนีสิ นไม่ หมุนเวียน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
รวมหนีสิ นไม่ หมุนเวียน
รวมหนีสิ น

24
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8

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที 31 มีนาคม พ.ศ. 2561
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

บาท

บาท

บาท

บาท

8,421,540,848

8,421,540,848

8,421,540,848

8,421,540,848

8,421,540,848

8,421,540,848

8,421,540,848

8,421,540,848

3,258,624,766

3,258,624,766

3,258,624,766

3,258,624,766

130,201,936

130,201,936

130,201,936

130,201,936

365,870,595

363,690,516

365,870,595

363,690,516

(2,938,625,575)

(3,398,733,435)

1,108,004,323

1,063,048,834

2,893,039

2,733,423

-

-

9,240,505,609

8,778,058,054

13,284,242,468

13,237,106,900

(13,554,520)

(13,347,868)

-

-

9,226,951,089

8,764,710,186

13,284,242,468

13,237,106,900

12,672,921,121

12,936,914,068

15,372,991,138

15,854,887,994

หนีสิ นและส่ วนของเจ้ าของ (ต่อ)
ส่ วนของเจ้ าของ
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ จํานวน 8,421,540,848 หุน้
มูลค่าทีตราไว้หุน้ ละ 1 บาท
ทุนทีออกและชําระแล้ว
หุน้ สามัญ จํานวน 8,421,540,848 หุน้
มูลค่าทีได้รับชําระแล้วหุน้ ละ 1 บาท
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้
หุน้ สามัญ
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิทีจะซือหุน้ สิ นสภาพ
กําไร(ขาดทุน)สะสม
จัดสรรแล้ว - ทุนสํารองตามกฎหมาย
กําไร(ขาดทุน)ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอืนของส่ วนของเจ้าของ
รวมส่ วนของผู้เป็ นเจ้ าของของบริษัทใหญ่
ส่ วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุม
รวมส่ วนของเจ้ าของ
รวมหนีสิ นและส่ วนของเจ้ าของ

25
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 มีนาคม พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2561

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560

บาท

บาท

บาท

บาท

รายได้จากการขาย
รายได้จากการให้บริ การ
ต้นทุนขาย
ต้นทุนการให้บริ การ

22,246,272,866
(20,674,642,255)
-

19,701,472,306
(17,745,186,141)
-

482,130,000
(456,875,489)

471,120,000
(450,856,646)

กําไรขันต้ น
รายได้อืน
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าใช้จ่ายอืน
ต้นทุนทางการเงิน

1,571,630,611
60,985,790
(207,502,644)
(756,826,636)
(82,998,031)

1,956,286,165
53,182,705
(248,242,157)
(682,335,214)
(537,097,233)
(101,108,960)

25,254,511
88,769,329
(21,650,599)
(3,838)
(49,994,687)

20,263,354
606,406,870
(20,913,775)
(31,374)
(62,647,284)

585,289,090
(130,935,251)

440,685,306
(226,935,415)

42,374,716
1,226,870

543,077,791
(15,353,580)

454,353,839

213,749,891

43,601,586

527,724,211

9,239,298

(4,546,576)

4,417,478

780,226

(1,512,234)

388,191

(883,496)

(156,045)

7,727,064

(4,158,385)

3,533,982

624,181

หมายเหตุ

กําไรก่ อนภาษีเงินได้
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้
กําไรสํ าหรับปี
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอืน
รายการทีจะไม่จดั ประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน
กําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์
หลังออกจากงาน
ภาษีเงินได้ของรายการทีจะไม่จดั ประเภทรายการใหม่
เข้าไปไว้ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
รวมรายการทีจะไม่จดั ประเภทรายการใหม่
เข้าไปไว้ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง

26

28

29

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560

รายการทีจะจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้
ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
การเปลียนแปลงในมูลค่าของเงินลงทุนเผือขาย
ภาษีเงินได้ของรายการทีจะจัดประเภทรายการใหม่
เข้าไปไว้ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง

200,000

1,100,000

-

-

(40,000)

(220,000)

-

-

รวมรายการทีจะจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้
ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง

160,000

880,000

-

-

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอืนสํ าหรับปี - สุ ทธิจากภาษี

7,887,064

(3,278,385)

3,533,982

624,181

462,240,903

210,471,506

47,135,568

528,348,392

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับปี
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10

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 มีนาคม พ.ศ. 2561
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

บาท

บาท

บาท

บาท

454,560,875

214,477,321

43,601,586

527,724,211

(207,036)

(727,430)

-

-

454,353,839

213,749,891

43,601,586

527,724,211

462,447,555

211,196,824

47,135,568

528,348,392

(206,652)

(725,318)

-

-

462,240,903

210,471,506

47,135,568

528,348,392

0.05

0.03

0.01

0.06

การแบ่ งปันกําไร(ขาดทุน)
ส่ วนทีเป็ นของผูเ้ ป็ นเจ้าของของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนทีเป็ นของส่ วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุม

การแบ่ งปันกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม
ส่ วนทีเป็ นของผูเ้ ป็ นเจ้าของของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนทีเป็ นของส่ วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุม

กําไรต่ อหุ้น
กําไรต่อหุน้ ขันพืนฐาน (บาท)

30
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลียนแปลงส่ วนของเจ้ าของ
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 มีนาคม พ.ศ. 2561
งบการเงินรวม
ส่ วนของผู้เป็ นเจ้ าของของบริษทั ใหญ่
ใบสํ าคัญ

กําไร(ขาดทุน)สะสม

องค์ ประกอบอืน

แสดงสิ ทธิ

จัดสรรแล้ ว -

ของส่ วนของเจ้ าของ

รวมส่ วนของ

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน -

ผู้เป็ นเจ้ าของ

ส่ วนได้ เสี ยทีไม่ มี

รวม

ทุนทีออก

ส่ วนเกินมูลค่ า

ทีจะซือ

ทุนสํ ารอง

และชําระแล้ ว

หุ้นสามัญ

หุ้นสิ นสภาพ

ตามกฎหมาย

ยังไม่ ได้ จัดสรร

เงินลงทุนเผือขาย

ของบริษทั ใหญ่

อํานาจควบคุม

ส่ วนของเจ้ าของ

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

8,421,540,848

3,258,624,766

130,201,936

337,304,305

(3,582,666,160)

1,855,535

8,566,861,230

(12,622,550)

8,554,238,680

-

-

-

26,386,211

(26,386,211)

-

-

-

-

-

-

-

-

210,318,936

877,888

211,196,824

(725,318)

210,471,506

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 มีนาคม พ.ศ. 2560

8,421,540,848

3,258,624,766

130,201,936

363,690,516

(3,398,733,435)

2,733,423

8,778,058,054

(13,347,868)

8,764,710,186

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 เมษายน พ.ศ. 2560

8,421,540,848

3,258,624,766

130,201,936

363,690,516

(3,398,733,435)

2,733,423

8,778,058,054

(13,347,868)

8,764,710,186

-

-

-

2,180,079

(2,180,079)

-

-

-

-

-

-

-

-

462,287,939

159,616

462,447,555

(206,652)

462,240,903

8,421,540,848

3,258,624,766

130,201,936

365,870,595

(2,938,625,575)

2,893,039

9,240,505,609

(13,554,520)

9,226,951,089

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 เมษายน พ.ศ. 2559
การเปลียนแปลงในส่ วนของเจ้ าของสํ าหรับปี
ทุนสํารองตามกฎหมาย

25

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

การเปลียนแปลงในส่ วนของเจ้ าของสํ าหรับปี
ทุนสํารองตามกฎหมาย
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 มีนาคม พ.ศ. 2561

25

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหน้า 16 ถึง 83 เป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี

12

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลียนแปลงส่ วนของเจ้ าของ
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 มีนาคม พ.ศ. 2561
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ใบสํ าคัญ

กําไรสะสม

แสดงสิ ทธิ

จัดสรรแล้ ว -

ทุนทีออก

ส่ วนเกินมูลค่ า

ทีจะซือ

ทุนสํ ารอง

และชําระแล้ ว

หุ้นสามัญ

หุ้นสิ นสภาพ

ตามกฎหมาย

ยังไม่ ได้ จัดสรร

ส่ วนของเจ้ าของ

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

8,421,540,848

3,258,624,766

130,201,936

337,304,305

561,086,653

12,708,758,508

-

-

-

26,386,211

(26,386,211)

-

-

-

-

-

528,348,392

528,348,392

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 มีนาคม พ.ศ. 2560

8,421,540,848

3,258,624,766

130,201,936

363,690,516

1,063,048,834

13,237,106,900

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 เมษายน พ.ศ. 2560

8,421,540,848

3,258,624,766

130,201,936

363,690,516

1,063,048,834

13,237,106,900

-

-

-

2,180,079

(2,180,079)

-

-

-

-

-

47,135,568

47,135,568

8,421,540,848

3,258,624,766

130,201,936

365,870,595

1,108,004,323

13,284,242,468

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 เมษายน พ.ศ. 2559

รวม

การเปลียนแปลงในส่ วนของเจ้ าของสํ าหรับปี
ทุนสํารองตามกฎหมาย

25

กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี

การเปลียนแปลงในส่ วนของเจ้ าของสํ าหรับปี
ทุนสํารองตามกฎหมาย
กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 มีนาคม พ.ศ. 2561

25
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13

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 มีนาคม พ.ศ. 2561
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

บาท

บาท

บาท

บาท

585,289,090

440,685,306

42,374,716

543,077,791

(14,400,000)

-

-

(539,499,340)

529,809,715

533,949,314

33,793,106

27,867,208

ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ

40,577,063

-

-

-

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน

36,146,189

27,655,965

8,858,676

7,764,179

39,168

2,710,773

(520)

(61,744)

60,967,729

631,692,006

(120,682)

34,456

ดอกเบียรับ

(3,102,818)

(4,151,153)

(86,566,467)

(58,497,923)

ดอกเบียจ่าย

82,998,031

101,108,960

49,994,687

62,647,284

1,318,324,167

1,733,651,171

48,333,516

43,331,911

ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน

(339,373,446)

(300,869,446)

41,489,560

(74,499,046)

สิ นค้าคงเหลือ

(407,281,981) (1,001,318,631)

-

-

หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
รายการปรับปรุ ง
เงินปั นผลรับ

26

ค่าเสื อมราคาและค่าตัดจําหน่าย

(กําไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลียน
รายการปรับปรุ งอืนทีไม่ใช่เงินสด

7 ข)

การเปลียนแปลงในเงินหมุนเวียน

เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน
เงินสดรับ(จ่ายคืน)อืนจากกิจกรรมดําเนินงาน

7 ค)

42,334,014

6,439,885

(13,131,498)

50,985,212

(11,774,321)

27,633,961

7,569,173

24,415,171

602,228,433

465,536,940

84,260,751

44,233,248

(93,653,375)

(104,743,761)

(60,519,202)

(64,772,978)

(189,538,420)

(98,289,516)

(17,357,332)

(13,203,488)

319,036,638

262,503,663

6,384,217

(33,743,218)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน
การปรับปรุ งด้วยเงินสดทีเกิดจากการกูย้ มื
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิได้ มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน

7 ง)
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14

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 มีนาคม พ.ศ. 2561
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

บาท

บาท

บาท

บาท

เงินสดรับ(จ่าย)เพือซือเงินลงทุนระยะสัน

21,000,000

(21,000,000)

-

-

เงินสดจ่ายเพือซือสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

(6,173,598)

(2,272,332)

(5,266,798)

(2,267,042)

(143,760,068)

(249,785,475)

(9,152,378)

(25,895,882)

1,358,810

1,028,026

163,840

25,073

เงินสดจ่ายเพือเงินให้กยู้ มื ระยะสันแก่บริ ษทั ย่อย

-

-

(61,006,524)

(753,889,856)

เงินสดรับคืนจากเงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่บริ ษทั ย่อย

-

-

-

200,000,000

เงินปั นผลรับ

14,400,000

-

-

539,499,340

ดอกเบียรับ

3,354,516

4,157,015

84,857,682

55,420,581

(109,820,340)

(267,872,766)

9,595,822

12,892,214

(420,586,288)

150,779,829

(150,000,000)

150,000,000

32 ง)

-

(201,822,179)

(74,848,038)

(264,789,703)

23

-

(200,000,000)

-

(200,000,000)

23

(199,375,912)

-

(199,375,912)

-

เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

(619,962,200)

(251,042,350)

(424,223,950)

(314,789,703)

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดลดลงสุ ทธิ

(410,745,902)

(256,411,453)

(408,243,911)

(335,640,707)

930,334,774

1,186,746,227

786,381,671

1,122,022,378

519,588,872

930,334,774

378,137,760

786,381,671

หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายเพือซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการจําหน่ายทีดิน อาคารและอุปกรณ์

เงินสดสุ ทธิได้ มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจาก(จ่ายคืน)เงินกูย้ มื ระยะสันจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้ มื ระยะสัน
จากกิจการทีเกียวข้องกัน
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้ มื ระยะยาว
จากกิจการทีเกียวข้องกัน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดปลายปี

7 ก)
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