
หมายเหตุ ณ วนัที ณ วนัที

31 มนีาคม 31 มนีาคม

2558 2558

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4.1 425,073        708,600 283,119        478,516

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน

ลูกหนีการคา้กิจการทีเกียวขอ้งกนั 11 113,087        - - -

ลูกหนีการคา้บริษทัอืน 5 513,203        660,084 - -

ลูกหนีอืนกิจการทีเกียวขอ้งกนั  11 971               812 23,561          35,389

ลูกหนีอืน - บริษทัอืน 30,348          29,828 6,095            6,842

เงินใหกู้ย้มืระยะสนัแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 11 - - 1,830,083     1,612,507

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั

  ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 11 - - 630,000        865,000

สินคา้คงเหลือ 3,639,112 3,222,678 - -

ภาษีมูลค่าเพิมรอขอคืน - 11                 - -

สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน 62,459          29,246 3,404 2,799

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 4,784,253     4,651,259     2,776,262     3,001,053     

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินลงทุนเผือขาย 3,000            500 - -

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 6 - - 12,013,047   12,013,047

เงินลงทุนระยะยาวอืน 1                   1 - -

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 11 - - 100,000        200,000

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 7 5,054,469     5,114,276 8,226            8,931

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 83,316          89,384 81,745          87,676

ค่าความนิยม 3,456,014     3,456,014 - -

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 8 33,371          33,418 10,661          10,314

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน 297,861        294,667 135,269        132,963

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 8,928,032     8,988,260     12,348,948   12,452,931   

รวมสินทรัพย์ 13,712,285  13,639,519   15,125,210   15,453,984   

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

ณ วนัที

30 มถุินายน

2558

งบการเงนิเฉพาะกจิการงบการเงนิรวม 

30 มถุินายน

2558

ณ วนัที

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

หน่วย : พนับาท 

ณ วนัท ี30 มถุินายน 2558
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หมายเหตุ ณ วนัที ณ วนัที

31 มนีาคม 31 มนีาคม

2558 2558

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสินหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 2,636,341     2,298,949     - 120,000        

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน

เจา้หนีการคา้กิจการทีเกียวขอ้งกนั  11 504,943        290,265        - -

เจา้หนีการคา้กิจการอืน 518,096        510,732        - -

เจา้หนีอืนกิจการทีเกียวขอ้งกนั 11 457               3,213            2,150            3,640            

เจา้หนีอืน - บริษทัอืน 22,503          24,830          10,308          12,746          

เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 11 82,922          134,484        - -

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 313,353        418,077        12,136          39,564          

ส่วนของหนีสินระยะยาวทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี

เจา้หนีการคา้จากการปรับโครงสร้างหนีของบริษทัยอ่ย 6,327            6,327            - -

เงินกูย้มืระยะยาว 9 630,000        865,000        630,000        865,000        

เงินกูย้มืระยะสนัจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั 11 - - 1,421,341     1,231,360     

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 23,809          4,696            - -

หนีสินหมุนเวยีนอืน 27,933          55,778          8,738            8,643            

รวมหนีสินหมุนเวยีน 4,766,684     4,612,351     2,084,673     2,280,953     

หนีสินไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะยาว 9 100,000        200,000        100,000        200,000        

เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั 11 270,596        270,596        270,596        270,596        

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 163,304        157,881        49,585          47,850          

รวมหนีสินไม่หมุนเวยีน 533,900        628,477        420,181        518,446        

รวมหนีสิน 5,300,584     5,240,828     2,504,854     2,799,399     

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

ณ วนัที

30 มถุินายน

2558

บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัท ี30 มถุินายน 2558

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

30 มถุินายน

2558

หน่วย : พนับาท 

งบการเงนิรวม 
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“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

ณ วนัที



หมายเหตุ ณ วนัที ณ วนัที

31 มนีาคม 31 มนีาคม

2558 2558

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้

ทุนจดทะเบียน  

หุน้สามญั 

หุน้สามญั 8,421,540,848 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 8,421,541     8,421,541     8,421,541     8,421,541     

ทุนทีออกและชาํระแลว้

หุน้สามญั

หุน้สามญั 8,421,540,848 หุน้

มูลค่าหุน้ละ 1 บาท  ชาํระครบแลว้  8,421,541     8,421,541     8,421,541     8,421,541     

ส่วนเกินมูลค่าหุน้

หุน้สามญั 3,258,625     3,258,625     3,258,625     3,258,625     

ใบสาํคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุน้สินสภาพ 130,202        130,202        130,202        130,202        

กาํไร (ขาดทุน) สะสม

จดัสรรแลว้

ทุนสาํรองตามกฎหมาย 10 334,596        334,596        334,596        334,596        

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (ขาดทุน) (3,723,549)   (3,734,180)   475,392        509,621        

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้

กาํไรทียงัไม่เกิดขึนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผือขาย 2,992            499               - -

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 8,424,407     8,411,283     12,620,356   12,654,585   

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม (12,706)        (12,592)         - -

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 8,411,701     8,398,691     12,620,356   12,654,585   

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 13,712,285  13,639,519   15,125,210   15,453,984   

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

30 มถุินายน

2558

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

ณ วนัที

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

ณ วนัที

บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

หน่วย : พนับาท 
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งบการเงนิเฉพาะกจิการงบการเงนิรวม 

30 มถุินายน

2558

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัท ี30 มถุินายน 2558



หมายเหตุ

2558 2557 2558 2557

รายไดจ้ากการขาย 4,415,360        5,997,672        - -

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 11 - - 60,445           92,629           

ตน้ทุนขาย (4,166,502)      (5,721,757)      - -

ตน้ทุนการใหบ้ริการ - - (84,046)          (88,647)          

กาํไร (ขาดทุน) ขนัตน้ 248,858           275,915           (23,601)          3,982             

รายไดอื้น 

ดอกเบียรับ 1,527 3,445 16,412 36,691

กาํไรจากอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ - สุทธิ - 4,105 - 1

อืนๆ 4,119               4,729               289 161

ค่าใชจ่้ายในการขาย (41,849)            (53,339)            - -

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (141,180)          (137,858)          (2,673)            (3,202)            

ค่าตอบแทนกรรมการ (1,130)              (1,228)              (1,130)            (1,228)            

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ - สุทธิ (1,480)              - (16)                 -

ตน้ทุนทางการเงิน (39,141)            (65,590)            (23,857)          (41,564)          

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 29,724             30,179             (34,576)          (5,159)            

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 8 (19,213)            (11,871)            347                449                

กาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวด 10,511             18,308             (34,229)          (4,710)            

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอนื

ผลกาํไรทียงัไม่เกิดขึนจากการวดัมูลค่าของเงินลงทุนเผือขาย 2,500 - - -

ผลกาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั

สาํหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน - 333 - 960

- 130                  - (192)               

กาํไรเบ็ดเสร็จอืนรวมสาํหรับงวด - สุทธิจากภาษี 2,500               463                  - 768                

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 13,011             18,771             (34,229)          (3,942)            

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน)

ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 10,631             18,328             (34,229)          (4,710)            

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม (120)                 (20)                   - -

10,511             18,308             (34,229)          (4,710)            

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 13,125             18,791             (34,229)          (3,942)            

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม (114)                 (20)                   - -

13,011             18,771             (34,229)          (3,942)            

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขันพนืฐาน บาท 0.00 0.00 (0.00) (0.00)

จาํนวนหุ้นสามญัถัวเฉลยีถ่วงนําหนัก หุ้น 8,421,540,848 8,421,540,848 8,421,540,848 8,421,540,848 

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่
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งบการเงนิเฉพาะกจิการ

บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอนื

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี30 มถุินายน 2558

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

หน่วย : พนับาท

งบการเงนิรวม 

ภาษีเงินไดเ้กียวกบัองคป์ระกอบของกาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน



ทุนทอีอก ส่วนเกนิมูลค่า ใบสําคญั รวม ส่วนได้เสียที รวม

และชําระแล้ว หุ้นสามญั แสดงสิทธิ จดัสรรแล้ว ยงัไม่ได้ ส่วนของผู้ถือหุ้น ไม่มอีาํนาจควบคุม ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทจีะซือหุ้น ทุนสํารอง จดัสรร บริษัทใหญ่

สินสภาพ ตามกฎหมาย (ขาดทุน)

ยอดคงเหลอื ณ วนัท ี1 เมษายน 2557 8,421,541      3,258,625       130,202     333,846       (3,117,026) 598          9,027,786            (11,314)                  9,016,472            

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด

    สินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2557 - - - - 18,791       -       18,791                  (20)                         18,771                  

ยอดคงเหลอื ณ วนัท ี30 มถุินายน 2557 8,421,541      3,258,625       130,202     333,846       (3,098,235) 598          9,046,577            (11,334)                  9,035,243            

ยอดคงเหลอื ณ วนัท ี1 เมษายน 2558 8,421,541      3,258,625       130,202     334,596       (3,734,180) 498          8,411,282            (12,592)                  8,398,690            

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด

    สินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2558 - - - - 10,631       2,494       13,125                  (114)                       13,011                  

ยอดคงเหลอื ณ วนัท ี30 มถุินายน 2558 8,421,541      3,258,625       130,202     334,596       (3,723,549) 2,992       8,424,407            (12,706)                  8,411,701            

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี30 มถุินายน 2558

งบการเงินรวม

กาํไรเบ็ดเสร็จอนื

ผลกาํไรทยีงัไม่เกดิขึน
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กาํไร (ขาดทุน) สะสม

จากการวดัมูลค่าของเงนิลงทุนเผอืขาย

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

หน่วย : พนับาท 

องค์ประกอบอนืของส่วนของผู้ถือหุ้น



ทุนทอีอก ส่วนเกนิมูลค่า ใบสําคญั รวม

และชําระแล้ว หุ้นสามญั แสดงสิทธิ จดัสรรแล้ว ยงัไม่ได้ ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทจีะซือหุ้น ทุนสํารอง จดัสรร

สินสภาพ ตามกฎหมาย (ขาดทุน) 

ยอดคงเหลอื ณ วนัท ี1 เมษายน 2557 8,421,541 3,258,625 130,202 333,846 494,787 12,639,001

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวดสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2557 -             -             -        - (3,942) (3,942)

ยอดคงเหลอื ณ วนัท ี30 มถุินายน 2557 8,421,541 3,258,625 130,202 333,846 490,845 12,635,059

ยอดคงเหลอื ณ วนัท ี1 เมษายน 2558 8,421,541 3,258,625 130,202 334,596 509,621 12,654,585

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวดสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2558 -             -             -        - (34,229) (34,229)

ยอดคงเหลอื ณ วนัท ี30 มถุินายน 2558 8,421,541 3,258,625 130,202 334,596 475,392 12,620,356

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

- 6 -

กาํไร (ขาดทุน) สะสม

บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี30 มถุินายน 2558

หน่วย : พนับาท 

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

งบการเงินเฉพาะกจิการ



2558 2557 2558 2557

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 29,724      30,179      (34,576)     (5,159)       

รายการปรับปรุง:

กาํไรจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศทียงัไม่เกิดขึนจริง (1,250)       (251)          -        -        

ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 119,137    120,179    6,737        7,236        

ค่าตดัจาํหน่ายลูกกลิ ง 9,247        11,026      -        -        

ค่าใชจ่้ายภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 5,423        9,776        1,735        2,247        

ดอกเบียรับ (1,527)       (3,445)       (16,412)     (36,691)     

ดอกเบียจ่าย 39,141      65,590      23,858      41,564      

(กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายทีดิน อาคารและอุปกรณ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 13,229      (1,244)       -        -        

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินคา้คงเหลือ 2,491        -        -        -        

215,615    231,810    (18,658)     9,197        

ลูกหนีการคา้กิจการทีเกียวขอ้งกนั (เพิมขึน) ลดลง (113,183)   17,805      -        -        

ลูกหนีการคา้บริษทัอืน (เพิมขึน) ลดลง 146,746    (48,999)     -        -        

ลูกหนีอืนกิจการทีเกียวขอ้งกนั (เพิมขึน) ลดลง (159)          (542)          11,995      (5,196)       

ลูกหนีอืน - บริษทัอืน (เพิมขึน) ลดลง (519)          12,129      746           10,087      

สินคา้คงเหลือเพิมขึน (428,173)   (44,033)     - -        

ภาษีมูลค่าเพิมรอขอคืน สินทรัพยห์มุนเวยีนอืนและ

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน (เพิมขึน) ลดลง (30,193)     4,922        892           (388)          

เจา้หนีการคา้กิจการทีเกียวขอ้งกนัเพิมขึน (ลดลง) 209,153    (266,167)   -        -        

เจา้หนีการคา้กิจการอืนลดลง 6,266        117,824    -        -        

เจา้หนีอืนกิจการทีเกียวขอ้งกนัเพิมขึน (ลดลง) (2,756)       125           (1,931)       (237)          

เจา้หนีอืน - บริษทัอืนลดลง (2,313)       (1,172)       (2,299)       (1,152)       

เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ลดลง (51,562)     (4,045)       -        -        

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายและหนีสินหมุนเวยีนอืนลดลง (125,474)   (127,225)   (29,321)     (29,414)     

เงินสดจ่ายจากกิจกรรมดาํเนินงาน (176,552)   (107,568)   (38,576)     (17,103)     

จ่ายดอกเบีย (40,486)     (70,210)     (21,429)     (46,550)     

จ่ายภาษีเงินได้ (2,406)       (3,112)       (2,306)       (3,005)       

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมดาํเนินงาน (219,444)   (180,890)   (62,311)     (66,658)     
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งบการเงนิเฉพาะกจิการงบการเงนิรวม 



หมายเหตุ

2558 2557 2558 2557

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

รับดอกเบีย 31             1,847        14,748      35,516      

เงินสดรับจากการขายทีดิน อาคารและอุปกรณ์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1,556        1,244        3               -        

เงินสดจ่ายเพือซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (68,062)     (54,463)     (242)          (1,804)       

เงินสดจ่ายเพือซือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ - (971)          -        (971)          

เงินใหกู้ย้มืระยะสนัแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนัลดลง - -        (217,576)   (236,689)   

เงินสดรับจากเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั - -        335,000    425,000    

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน (66,475)     (52,343)     131,933    221,052    

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงินเพิมขึน (ลดลง) 337,392    458,094    (120,000)   -        

เงินกูย้มืระยะสนัจากกิจการทีเกียวขอ้งกนัเพิมขึน - -        189,981    56,392      

จ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาว (335,000)   (425,000)   (335,000)   (425,000)   

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน 2,392 33,094 (265,019)   (368,608)

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดลดลงสุทธิ (283,527) (200,139) (195,397) (214,214)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที 1 เมษายน 708,600    1,340,104 478,516    1,140,924 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัท ี30 มถุินายน 4.1 425,073    1,139,965 283,119    926,710    

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี30 มถุินายน 2558

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

หน่วย : พนับาท
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