
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

30 มิถุนายน 31 มีนาคม 30 มิถุนายน 31 มีนาคม

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 ก) 659,743 519,589 450,644 378,138

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน - สุทธิ 6 1,106,736 1,258,850 89,076 87,268

เงินใหกู้ย้มืระยะสนัแก่บริษทัยอ่ย 14 ค)                             -   - 2,810,685 2,780,640

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 3,081,310 3,477,956 - -

สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน 106,405 64,484 4,046 1,510

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนทีถือไวเ้พือขาย 7                   460,000 460,000 - -

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน                5,414,194            5,780,879                3,354,451            3,247,556 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
0

เงินลงทุนเผอืขาย 3,100 3,500 - -

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

เงินลงทุนระยะยาวอืน 1 1 - -

ทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ 9 3,281,261 3,291,485 37,593 32,939

ค่าความนิยม - สุทธิ 10 3,456,014 3,456,014 - -

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 9 19,459 25,592 18,179 24,213

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 11 37,895 36,975 12,087 12,525

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน 82,027 78,475 46,079 42,711

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 6,879,757 6,892,042 12,126,985 12,125,435

รวมสินทรัพย์ 12,293,951 12,672,921 15,481,436 15,372,991

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 11 ถึง 34 เป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ

2



บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

30 มิถุนายน 31 มีนาคม 30 มิถุนายน 31 มีนาคม

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

หนีสินและส่วนของเจ้าของ

หนีสินหมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 12 1,343,439 1,774,341 - -

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 13 1,285,725 1,372,387 27,143 103,518

เงินกูย้มืระยะสนัจากบริษทัยอ่ย 14 ง)                             -   - 2,062,140 1,913,950

หนีสินตามสญัญาเช่าการเงิน

ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี - สุทธิ 1,118 - - -

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 76,133 55,977 - -

หนีสินหมุนเวยีนอืน 52,368 37,692 20,931 13,333

รวมหนีสินหมุนเวยีน 2,758,783 3,240,397 2,110,214 2,030,801

หนีสินไม่หมุนเวยีน

หนีสินตามสญัญาเช่าการเงิน - สุทธิ 41,607 - - -

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 211,053 205,573 55,760 57,947

ประมาณการหนีสินค่ารือถอน 1,068 - 1,068 -

รวมหนีสินไม่หมุนเวยีน 253,728 205,573 56,828 57,947

รวมหนีสิน 3,012,511 3,445,970 2,167,042 2,088,748

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 11 ถึง 34 เป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

30 มิถุนายน 31 มีนาคม 30 มิถุนายน 31 มีนาคม

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

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

หนีสินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ทุนจดทะเบียน

   หุน้สามญั จาํนวน 8,421,540,848 หุน้

      มูลค่าทีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 8,421,541 8,421,541 8,421,541 8,421,541

ทุนทีออกและชาํระแลว้

   หุน้สามญั จาํนวน 8,421,540,848 หุน้

      มูลค่าทีไดรั้บชาํระแลว้หุน้ละ 1 บาท 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 365,871 365,871 365,871 365,871

กาํไร(ขาดทุน)ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (2,883,709) (2,938,626) 1,138,155 1,108,004

องคป์ระกอบอืนของส่วนของเจา้ของ 2,574 2,893 - -

9,295,104 9,240,506 13,314,394 13,284,243

(13,664) (13,555) - -

9,281,440 9,226,951 13,314,394 13,284,243

12,293,951 12,672,921 15,481,436 15,372,991

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 11 ถึง 34 เป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรือนหุน้

รวมส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม

รวมส่วนของเจ้าของ

รวมหนีสินและส่วนของเจ้าของ
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดอืนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายไดจ้ากการขาย 5,442,896 4,608,437                          -                            -   

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ                          -                            -   121,587 118,440

ตน้ทุนขาย (5,223,406) (4,408,477)                          -                            -   

ตน้ทุนการใหบ้ริการ                          -                            -   (99,296) (117,224)

กาํไรขนัต้น 219,490 199,960 22,291 1,216

รายไดอื้น 58,244 4,725 22,408 23,468

ค่าใชจ่้ายในการขาย (42,997) (48,900)                          -                            -   

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (138,050) (165,613) (3,773) (4,121)

ค่าใชจ่้ายอืน                          -   (222)                          -   (20)

ตน้ทุนทางการเงิน (21,479) (23,565) (12,849) (13,593)

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษเีงนิได้ 75,208 (33,615) 28,077 6,950

รายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินได้ (19,705) (12,720) 65 547

กาํไร(ขาดทุน)สําหรับงวด 55,503 (46,335) 28,142 7,497

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอนื

รายการทีจะไม่จดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้น

กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

การวดัมูลค่าใหม่ของภาระผกูพนัผลประโยชน์

หลงัออกจากงาน (1,010) 9,239 2,511 4,417

ภาษีเงินไดที้เกียวกบัรายการทีจะไม่จดัประเภทรายการใหม่

เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 316 (1,512) (502) (883)

รวมรายการทีจะไม่จดัประเภทรายการใหม่

เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั (694) 7,727 2,009 3,534

รายการทีจะจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไว้

   ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

การเปลียนแปลงในมูลค่าของเงินลงทุนเผอืขาย (400) 1,900                          -                            -   

ภาษีเงินไดที้เกียวกบัรายการทีจะจดัประเภทรายการใหม่

เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 80 (380)                          -                            -   

รวมรายการทีจะจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไว้

ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั (320) 1,520                          -                            -   

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอนืสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี (1,014) 9,247 2,009 3,534

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมสําหรับงวด 54,489 (37,088) 30,151 11,031

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 11 ถึง 34 เป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ

5



บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดอืนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

การแบ่งปันกาํไร(ขาดทุน)

ส่วนทีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 55,613 (46,088) 28,142 7,497

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม (110) (247)                          -                            -   

55,503 (46,335) 28,142 7,497

การแบ่งปันกาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 54,598 (36,845) 30,151 11,031

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม (109) (243)                          -                            -   

54,489 (37,088) 30,151 11,031

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น

   กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขนัพืนฐาน (บาท) 0.01 (0.01) 0.00 0.00

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 11 ถึง 34 เป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของเจ้าของ

สําหรับงวดสามเดอืนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ใบสําคญั องค์ประกอบอนื

ส่วนเกนิ แสดงสิทธิ จัดสรรแล้ว - ของส่วนของเจ้าของ รวมส่วนของ ส่วนได้เสีย

ทุนทอีอก มูลค่า ทจีะซือ ทุนสํารอง กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอนื - ผู้เป็นเจ้าของ ทไีม่มอีาํนาจ รวม

และชําระแล้ว หุ้นสามญั หุ้นสินสภาพ ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จัดสรร เงนิลงทุนเผอืขาย ของบริษทัใหญ่ ควบคุม ส่วนของเจ้าของ

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

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

การเปลยีนแปลงในส่วนของเจ้าของสําหรับงวด

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

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

ยอดคงเหลอื ณ วนัท ี1 เมษายน พ.ศ. 2561 8,421,541 3,258,625 130,202 365,871 (2,938,626) 2,893 9,240,506 (13,555) 9,226,951

การเปลยีนแปลงในส่วนของเจ้าของสําหรับงวด

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด                    -                      -                      -                      -   54,917 (319) 54,598 (109) 54,489

ยอดคงเหลอื ณ วนัท ี30 มถุินายน พ.ศ. 2561 8,421,541 3,258,625 130,202 365,871 (2,883,709) 2,574 9,295,104 (13,664) 9,281,440

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 11 ถึง 34 เป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี

ข้อมูลทางการเงนิรวม (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่

กาํไร(ขาดทุน)สะสม
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของเจ้าของ

สําหรับงวดสามเดอืนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ใบสําคญั

แสดงสิทธิ จัดสรรแล้ว -

ทุนทีออก ส่วนเกนิมูลค่า ทีจะซือ ทุนสํารอง รวม

และชําระแล้ว หุ้นสามัญ หุ้นสินสภาพ ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จัดสรร ส่วนของเจ้าของ

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

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

การเปลยีนแปลงในส่วนของเจ้าของสําหรับงวด

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด                          -                            -                            -                            -   11,031 11,031

ยอดคงเหลอื ณ วนัที 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 8,421,541 3,258,625 130,202 363,690 1,074,080 13,248,138

ยอดคงเหลอื ณ วนัที 1 เมษายน พ.ศ. 2561 8,421,541 3,258,625 130,202 365,871 1,108,004 13,284,243

การเปลยีนแปลงในส่วนของเจ้าของสําหรับงวด

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - - 30,151 30,151

ยอดคงเหลอื ณ วนัที 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 8,421,541 3,258,625 130,202 365,871 1,138,155 13,314,394

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 11 ถึง 34 เป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี

ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

กาํไรสะสม
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)

งบกระแสเงนิสด

สําหรับงวดสามเดอืนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 75,208 (33,615) 28,077 6,950

รายการปรับปรุง

ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 128,626 133,850 8,523 8,177

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 4,470 13,887 324 2,764

(กาํไร)ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียน (12,913) 1,528 (3) (5)

รายการปรับปรุงอืนทีไม่ใช่เงินสด 5 ข) 161 389 480 (127)

ดอกเบียรับ (700) (753) (22,144) (21,772)

ดอกเบียจ่าย 21,479 23,565 12,849 13,593

216,331 138,851 28,106 9,580

การเปลยีนแปลงในเงนิหมุนเวยีน

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 159,509 128,011 (1,754) 49,454

สินคา้คงเหลือ 388,566 133,452 - -

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน (114,318) (353,090) (78,684) (61,920)

เงินสดรับ(จ่าย)อืนจากกิจกรรมดาํเนินงาน 5 ค) (26,437) (21,018) 6,019 (2,341)

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

เงินสดไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน 623,651 26,206 (46,313) (5,227)

การปรับปรุงดว้ยเงินสดทีเกิดจากการกูย้มื 5 ง) (18,335) (26,327) (10,422) (20,088)

จ่ายภาษีเงินได้ (3,953) (5,171) (3,844) (5,055)

เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมดาํเนินงาน 601,363 (5,292) (60,579) (30,370)

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 11 ถึง 34 เป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี

ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการข้อมูลทางการเงนิรวม
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)

งบกระแสเงนิสด

สําหรับงวดสามเดอืนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายเพือซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 5 จ) (49) (4,035) - (4,034)

เงินสดจ่ายเพือซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 5 จ) (29,927) (66,771) (6,678) (8,641)

เงินสดรับจากการจาํหน่ายทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 319 200 - 143

เงินสดจ่ายเพือเงินใหกู้ย้มืระยะสนัแก่บริษทัยอ่ย 14 ค) - - (30,045) 21,974

ดอกเบียรับ 220 51 21,618 19,407

เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมลงทุน (29,437) (70,555) (15,105) 28,849

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ 

เงินสดรับจาก(จ่ายคืน)เงินกูย้มืระยะสนั

   จากสถาบนัการเงิน (430,902) (20,786) - 200,000

เงินสดรับจาก(จ่ายคืน)เงินกูย้มืระยะสนั

   จากกิจการทีเกียวขอ้งกนั - - 148,190 (267,933)

เงินสดจ่ายชาํระหนีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน (870) - - -

เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมจัดหาเงนิ (431,772) (20,786) 148,190 (67,933)

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพมิขนึ(ลดลง)สุทธิ 140,154 (96,633) 72,506 (69,454)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 519,589 930,335 378,138 786,382

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายงวด 5 ก) 659,743 833,702 450,644 716,928

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 11 ถึง 34 เป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ
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