
หมายเหตุ

ณ วนัที ณ วนัที

31 มนีาคม 31 มนีาคม

2560 2560

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4.1 833,702        930,335        716,928        786,382        

เงินลงทุนชวัคราว 5 21,000          21,000          - -

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 6 832,041        963,930        79,007          126,798        

เงินใหกู้ย้มืระยะสนั 14 - - 2,697,660     2,719,634     

สินคา้คงเหลือ 2,968,317     3,111,916     - -

สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน 50,179          43,459          3,689            2,058            

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนทีถือไวเ้พือขาย 9 521,000        521,000        - -

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 5,226,239     5,591,640     3,497,284     3,634,872     

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินลงทุนเผือขาย 5,200            3,300            - -

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 8 - - 12,013,047  12,013,047  

เงินลงทุนระยะยาวอืน 2.7 1                   1                   - -

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 10 3,551,155     3,632,844     39,646          40,432          

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 41,879          48,023          41,176          47,245          

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

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 11 35,466          37,243          11,845          12,181          

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน 102,573        167,849        40,945          107,111        

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 7,192,288     7,345,274     12,146,659  12,220,016  

รวมสินทรัพย์ 12,418,527  12,936,914  15,643,943  15,854,888  

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

ณ วนัที

30 มถุินายน

2560

งบการเงนิเฉพาะกจิการงบการเงนิรวม 

30 มถุินายน

2560

ณ วนัที

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

หน่วย : พนับาท 

ณ วนัท ี30 มถุินายน 2560
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หมายเหตุ

ณ วนัที ณ วนัที

31 มนีาคม 31 มนีาคม

2560 2560

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสินหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 2,174,141     2,194,927     350,000        150,000        

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 12 975,827        1,368,376     58,526          138,283        

ส่วนของหนีสินระยะยาวทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 205,703        276,923        199,376        270,596        

เงินกูย้มืระยะสนั 14 - - 1,720,865     1,988,798     

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 108,572        95,823          - -

หนีสินหมุนเวยีนอืน 30,595          44,736          12,290          13,703          

รวมหนีสินหมุนเวยีน 3,494,838     3,980,785     2,341,057     2,561,380     

หนีสินไม่หมุนเวยีน

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 196,067        191,419        54,748          56,401          

รวมหนีสินไม่หมุนเวยีน 196,067        191,419        54,748          56,401          

รวมหนีสิน 3,690,905     4,172,204     2,395,805     2,617,781     

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

ณ วนัที

30 มถุินายน

2560

บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัท ี30 มถุินายน 2560

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

30 มถุินายน

2560

หน่วย : พนับาท 

งบการเงนิรวม 
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“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

ณ วนัที



หมายเหตุ

ณ วนัที ณ วนัที

31 มนีาคม 31 มนีาคม

2560 2560

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 13 363,690        363,690        363,690        363,690        

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (ขาดทุน) (3,437,094)   (3,398,733)   1,074,080     1,063,049     

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 4,249            2,733            - -

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 8,741,213     8,778,058     13,248,138  13,237,107  

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม (13,591)        (13,348)        - -

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 8,727,622     8,764,710     13,248,138  13,237,107  

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 12,418,527  12,936,914  15,643,943  15,854,888  

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

30 มถุินายน

2560

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

ณ วนัที

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

ณ วนัที

บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

หน่วย : พนับาท 

- 3 -

งบการเงนิเฉพาะกจิการงบการเงนิรวม 

30 มถุินายน

2560

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัท ี30 มถุินายน 2560



หมายเหตุ

2560 2559 2560 2559

รายไดจ้ากการขาย 4,608,437        4,596,011        - -

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 14 - - 118,440           105,960           

ตน้ทุนขาย (4,408,477)      (4,038,784)       - -

ตน้ทุนการใหบ้ริการ - - (117,224)          (93,427)            

กาํไรขนัตน้ 199,960           557,227           1,216               12,533             

รายไดอื้น 4,725 20,045 23,468 17,380

ค่าใชจ่้ายในการขาย (48,900)            (48,987)            - -

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (165,613)          (154,802)          (4,121)              (5,044)              

ค่าใชจ่้ายอืน (222)                 - (20)                   -

ตน้ทุนทางการเงิน (23,565)            (28,203)            (13,593)            (17,929)            

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (33,615)            345,280           6,950               6,940               

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 11 (12,720)            (128,455)          547                  (16,480)            

กาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวด (46,335)            216,825           7,497               (9,540)              

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอนื

รายการทีอาจถูกจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้น

   กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

1,900               - - -

(380)                 - - -

รายการทีจะไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้น

   กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

9,239               (4,546)              4,417 780

(1,512)              388                  (883)                 (156)                 

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอนืรวมสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี 9,247               (4,158)              3,534 624                  

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (37,088)            212,667           11,031             (8,916)              

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน)

  ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ (46,088)            216,466           7,497               (9,540)              

  ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม (247)                 359                  - -

(46,335)            216,825           7,497               (9,540)              

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

  ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ (36,845)            212,308           11,031             (8,916)              

  ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม (243)                 359                  - -

(37,088)            212,667           11,031             (8,916)              

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น บาท (0.01)                0.03 0.00 (0.00)

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

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

  กาํไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

  ภาษีเงินไดเ้กียวกบัองคป์ระกอบของกาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน

งบการเงนิรวม 

  กาํไรทียงัไม่เกิดขึนจากการวดัมูลค่าของเงินลงทุนเผือขาย
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งบการเงนิเฉพาะกจิการ

     ประกนัภยัสาํหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน  

  ภาษีเงินไดเ้กียวกบัองคป์ระกอบของกาํไรเบ็ดเสร็จอืน

บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอนื

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี30 มถุินายน 2560

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

หน่วย : พนับาท



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 2559 8,421,541      3,258,625       130,202     337,304       (3,582,666) 1,855       8,566,861            (12,622)                  8,554,239            

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด - - - - 212,308     - 212,308                359                        212,667                

ยอดคงเหลอื ณ วนัท ี30 มถุินายน 2559 8,421,541      3,258,625       130,202     337,304       (3,370,358) 1,855       8,779,169            (12,263)                  8,766,906            

ยอดคงเหลอื ณ วนัท ี1 เมษายน 2560 8,421,541      3,258,625       130,202     363,690       (3,398,733) 2,733       8,778,058            (13,348)                  8,764,710            

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด - - - - (38,361)      1,516       (36,845)                (243)                       (37,088)                

ยอดคงเหลอื ณ วนัท ี30 มถุินายน 2560 8,421,541      3,258,625       130,202     363,690       (3,437,094) 4,249       8,741,213            (13,591)                  8,727,622            

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี30 มถุินายน 2560

งบการเงินรวม

กาํไรเบ็ดเสร็จอนื

กาํไรทยีงัไม่เกดิขึนจากการ
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กาํไร (ขาดทุน) สะสม

วดัมูลค่าของเงนิลงทุนเผอืขาย

“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 2559 8,421,541 3,258,625 130,202 337,304 561,087 12,708,759

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด - - - - (8,916)         (8,916)                  

ยอดคงเหลอื ณ วนัท ี30 มถุินายน 2559 8,421,541 3,258,625 130,202 337,304 552,171 12,699,843

ยอดคงเหลอื ณ วนัท ี1 เมษายน 2560 8,421,541      3,258,625       130,202     363,690       1,063,049   13,237,107

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด - - - - 11,031        11,031                  

ยอดคงเหลอื ณ วนัท ี30 มถุินายน 2560 8,421,541 3,258,625 130,202 363,690 1,074,080 13,248,138

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่
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กาํไร (ขาดทุน) สะสม

บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี30 มถุินายน 2560

หน่วย : พนับาท 

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

งบการเงินเฉพาะกจิการ



หมายเหตุ

2560 2559 2560 2559

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ (33,615)      345,280     6,950         6,940         

รายการปรับปรุง:

(กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียน 1,528         (2,485)        (5)               (8)               

ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 133,850     133,762     8,177         6,698         

ค่าใชจ่้ายภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 13,887       5,507         2,764         1,788         

ดอกเบียรับ (753)           (1,099)        (21,772)      (15,046)      

ดอกเบียจ่าย 23,565       28,203       13,593       17,929       

รายการปรับปรุงจากรายการอืนทีไม่ใช่เงินสด 4.2 389            -         (127)           -         

138,851     509,168     9,580         18,301       

เงินสดจากลูกหนีการคา้ (เพิมขึน) ลดลง 143,161     (151,398)    -         -         

เงินสดจากลูกหนีอืนๆ (เพิมขึน) ลดลง (15,150)      (1,143)        49,454       (7,316)        

เงินสดจากสินคา้คงเหลือ (เพิมขึน) ลดลง 133,452     (738,183)    -         -         

เงินสดจากเจา้หนีการคา้เพิมขึน (ลดลง) (87,647)      124,226     -         -         

เงินสดจากเจา้หนีอืนๆ ลดลง (265,443)    (175,430)    (61,920)      (31,153)      

เงินสดรับ (จ่าย) อืนจากกิจกรรมดาํเนินงาน 4.3 (21,018)      (47,959)      (2,341)        3,188         

เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน 26,206       (480,719)    (5,227)        (16,980)      

การปรับปรุงดว้ยเงินสดทีเกิดจากการกูย้มื 4.4 (26,327)      (26,711)      (20,088)      (15,176)      

ภาษีเงินไดจ่้ายออก (5,171)        (2,970)        (5,055)        (2,823)        

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมดาํเนินงาน (5,292)        (510,400)    (30,370)      (34,979)      

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

ดอกเบียรับ 51              353            19,407       11,838       

เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์ 200            -         143            -         

เงินสดจ่ายเพือซืออาคารและอุปกรณ์ (66,771)      (25,560)      (8,641)        (3,017)        

เงินสดจ่ายเพือซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (4,035)        (673)           (4,034)        (673)           

เงินสดรับ (ใหกู้ย้มื) แก่บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัและบริษทัอืน -         -         21,974       (818,843)    

เงินสดรับชาํระคืนจากเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั -         -         -         100,000     

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน (70,555)      (25,880)      28,849       (710,695)    

หน่วย : พนับาท

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี30 มถุินายน 2560

งบกระแสเงินสด

บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
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งบการเงนิเฉพาะกจิการงบการเงนิรวม 



หมายเหตุ

2560 2559 2560 2559

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ

เงินสดรับจากเงินกูย้มื -         241,217     200,000     204,235     

เงินสดจ่ายเพือชาํระเงินกูย้มื (20,786)      (301,822)    (267,933)    (100,000)    

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน (20,786)      (60,605)      (67,933)      104,235     

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดลดลงสุทธิ (96,633)      (596,885)    (69,454)      (641,439)    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที 1 เมษายน 930,335     1,186,746  786,382     1,122,022  

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัท ี30 มถุินายน 4.1 833,702     589,861     716,928     480,583     

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี30 มถุินายน 2560

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

หน่วย : พนับาท
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งบการเงนิรวม 

บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย


