
หมายเหตุ ณ วนัที ณ วนัที

31 มนีาคม 31 มนีาคม

2559 2559

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4.1 813,382        1,186,746     740,112        1,122,022     

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 5 585,816        667,393        46,582          49,215          

เงินใหกู้ย้มืระยะสนั 13 - - 2,442,074     2,165,744     

สินคา้คงเหลือ 2,377,690     2,296,415     - -

สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน 19,810          27,477          2,761            1,833            

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 3,796,698     4,178,031     3,231,529     3,338,814     

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินลงทุนเผือขาย 3,100            2,200            - -

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 7 - - 12,013,047  12,013,047  

เงินลงทุนระยะยาวอืน 2.5 1                   1                   - -

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 8 4,715,415     4,841,597     13,832          14,802          

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 55,130          65,127          54,155          63,920          

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

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 9 34,621          31,938          11,418          10,553          

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน 9, 15.2 198,322        322,025        115,434        133,937        

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 8,462,603     8,718,902     12,207,886  12,236,259  

รวมสินทรัพย์ 12,259,301  12,896,933  15,439,415  15,575,073  

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

ณ วนัที

30 กนัยายน

2559

งบการเงนิเฉพาะกจิการงบการเงนิรวม 

30 กนัยายน

2559

ณ วนัที

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

หน่วย : พนับาท 

ณ วนัท ี30 กนัยายน 2559
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หมายเหตุ ณ วนัที ณ วนัที

31 มนีาคม 31 มนีาคม

2559 2559

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสินหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 1,716,362     2,044,148     - -

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 10 1,018,517     1,343,255     36,222          80,766          

ส่วนของหนีสินระยะยาวทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 11 6,327            206,327        -               200,000        

เงินกูย้มืระยะสนั 13 - 201,822        2,362,533     2,253,588     

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 65,457          48,651          - -

หนีสินหมุนเวยีนอืน 35,306          56,626          10,757          11,060          

รวมหนีสินหมุนเวยีน 2,841,969     3,900,829     2,409,512     2,545,414     

หนีสินไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะยาว 13 270,596        270,596        270,596        270,596        

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 187,308        171,269        53,129          50,304          

รวมหนีสินไม่หมุนเวยีน 457,904        441,865        323,725        320,900        

รวมหนีสิน 3,299,873     4,342,694     2,733,237     2,866,314     

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

ณ วนัที

30 กนัยายน

2559

บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัท ี30 กนัยายน 2559

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

30 กนัยายน

2559

หน่วย : พนับาท 

งบการเงนิรวม 
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“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

ณ วนัที



หมายเหตุ ณ วนัที ณ วนัที

31 มนีาคม 31 มนีาคม

2559 2559

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 12 337,304 337,304        337,304 337,304        

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (ขาดทุน) (3,178,617)   (3,582,666)   558,506        561,087        

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 2,574            1,855            - -

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 8,971,629     8,566,861     12,706,178  12,708,759  

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม (12,201)        (12,622)        - -

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 8,959,428     8,554,239     12,706,178  12,708,759  

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 12,259,301  12,896,933  15,439,415  15,575,073  

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

30 กนัยายน

2559

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

ณ วนัที

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

ณ วนัที

บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

หน่วย : พนับาท 
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งบการเงนิเฉพาะกจิการงบการเงนิรวม 

30 กนัยายน

2559

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัท ี30 กนัยายน 2559



หมายเหตุ

2559 2558 2559 2558

รายไดจ้ากการขาย 4,622,769        4,200,232        - -

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 13 - - 105,960           51,920             

ตน้ทุนขาย (4,187,676)      (3,965,275)      - -

ตน้ทุนการใหบ้ริการ - - (99,815)            (93,172)            

กาํไร (ขาดทุน) ขนัตน้ 435,093           234,957           6,145               (41,252)            

รายไดอื้น 10,583 29,803 19,579 12,350

ค่าใชจ่้ายในการขาย (58,832)            (44,210)            - -

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (137,456)          (127,550)          (4,991)              (4,447)              

ค่าใชจ่้ายอืน - - - (2,725)              

ตน้ทุนทางการเงิน (24,304)            (33,059)            (14,761)            (19,106)            

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 225,084           59,941             5,972               (55,180)            

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 9 (33,282)            (12,888)            364                  350                  

กาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวด 191,802           47,053             6,336               (54,830)            

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอนื

รายการทีตอ้งจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้น

กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลกาํไร (ขาดทุน) ทียงัไม่เกิดขึนจากการวดัมูลค่าของเงินลงทุนเผือขาย 900                  (700)                 - -

ภาษีเงินไดเ้กียวกบัองคป์ระกอบของกาํไรเบ็ดเสร็จอืน (180)              -                   - -

720                  (700)                 - -

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 192,522           46,353             6,336               (54,830)            

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน)

ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 191,742           46,997             6,336               (54,830)            

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 60                    56                    - -

191,802           47,053             6,336               (54,830)            

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 192,460           46,298             6,336               (54,830)            

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 62                    55                    - -

192,522           46,353             6,336               (54,830)            

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขันพนืฐาน บาท 0.02                 0.01                 0.00 (0.01)                

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

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอนื

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี30 กนัยายน 2559

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

หน่วย : พนับาท

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอนืรวมสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี



หมายเหตุ

2559 2558 2559 2558

รายไดจ้ากการขาย 9,218,780        8,615,592        - -

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 13 - - 211,920           112,365           

ตน้ทุนขาย (8,226,460)      (8,131,777)      - -

ตน้ทุนการใหบ้ริการ - - (193,242)          (177,219)          

กาํไร (ขาดทุน) ขนัตน้ 992,320           483,815           18,678             (64,854)            

รายไดอื้น 30,628             33,969             36,959             29,052             

ค่าใชจ่้ายในการขาย (107,819)          (86,059)            - -

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (292,258)          (269,860)          (10,036)            (8,250)              

ค่าใชจ่้ายอืน - - -                   (2,741)              

ตน้ทุนทางการเงิน (52,507)            (72,200)            (32,690)            (42,964)            

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 570,364           89,665             12,911             (89,757)            

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 9 (161,737)          (32,101)            (16,116)            697                  

กาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวด 408,627           57,564             (3,205)              (89,060)            

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอนื

รายการทีตอ้งจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้น

กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลกาํไรทียงัไม่เกิดขึนจากการวดัมูลค่าของเงินลงทุนเผือขาย 900                  1,800               - -

ภาษีเงินไดเ้กียวกบัองคป์ระกอบของกาํไรเบ็ดเสร็จอืน (180)                 - - -

รายการทีตอ้งไม่จดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้น

กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั

สาํหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน (4,546)              - 780                  -

ภาษีเงินไดเ้กียวกบัองคป์ระกอบของกาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน 388                  - (156)                 -

(3,438)              1,800               624                  -

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 405,189           59,364             (2,581)              (89,060)            

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน)

ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 408,207           57,628             (3,205)              (89,060)            

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 420                  (64)                   - -

408,627           57,564             (3,205)              (89,060)            

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 404,768           59,423             (2,581)              (89,060)            

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 421                  (59)                   - -

405,189           59,364             (2,581)              (89,060)            

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขันพนืฐาน บาท 0.05                 0.01                 (0.00) (0.01)                

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

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอนื

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัท ี30 กนัยายน 2559

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

หน่วย : พนับาท

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอนืรวมสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี



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 2558 8,421,541      3,258,625       130,202     334,596       (3,734,180) 499          8,411,283            (12,592)                  8,398,691            

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด

    สินสุดวนัที 30 กนัยายน 2558 - - - - 57,628       1,795       59,423                  (59)                         59,364                  

ยอดคงเหลอื ณ วนัท ี30 กนัยายน 2558 8,421,541      3,258,625       130,202     334,596       (3,676,552) 2,294       8,470,706            (12,651)                  8,458,055            

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

    สินสุดวนัที 30 กนัยายน 2559 - - - - 404,049     719          404,768                421                        405,189                

ยอดคงเหลอื ณ วนัท ี30 กนัยายน 2559 8,421,541      3,258,625       130,202     337,304       (3,178,617) 2,574       8,971,629            (12,201)                  8,959,428            

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัท ี30 กนัยายน 2559

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 2558 8,421,541      3,258,625       130,202     334,596       509,621      12,654,585

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวดสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2558 - - - - (89,060)       (89,060)                

ยอดคงเหลอื ณ วนัท ี30 กนัยายน 2558 8,421,541 3,258,625 130,202 334,596 420,561 12,565,525

ยอดคงเหลอื ณ วนัท ี1 เมษายน 2559 8,421,541      3,258,625       130,202     337,304       561,087      12,708,759          

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวดสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2559 - - - - (2,581)         (2,581)                  

ยอดคงเหลอื ณ วนัท ี30 กนัยายน 2559 8,421,541 3,258,625 130,202 337,304 558,506 12,706,178

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

หน่วย : พนับาท 

กาํไร (ขาดทุน) สะสม
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บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัท ี30 กนัยายน 2559

งบการเงินเฉพาะกจิการ



หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 570,364     89,665      12,911        (89,757)     

รายการปรับปรุง:

การปรับปรุงดว้ย (กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียน 703            18,543      (4)               524           

ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 267,905     260,639    13,550        13,558      

การปรับปรุงดว้ยค่าใชจ่้ายภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 11,493       10,980      3,605          3,484        

ดอกเบียรับ (1,960)       (1,842)       (29,691)      (28,542)     

ดอกเบียจ่าย 52,507       72,200      32,690        42,964      

รายการปรับปรุงจากรายการอืนทีไม่ใช่เงินสด 4.2 1,729         14,363      - -

902,741     464,548    33,061        (57,769)     

เงินสดจากลูกหนีการคา้ลดลง 76,012       120,080    - -

เงินสดจากลูกหนีอืนลดลง 5,565         942           4,847          14,623      

เงินสดจากสินคา้คงเหลือเพิมขึน (104,435)   (133,723)   - -

เงินสดจากเจา้หนีการคา้ลดลง (122,455)   (350,826)   - -

เงินสดจากเจา้หนีอืนลดลง (180,755)   (42,555)     (33,723)      (16,866)     

เงินสด (จ่าย) รับอืนจากกิจกรรมดาํเนินงาน 4.3 16,726       (118,003)   6,710          (9,668)       

เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน 593,399     (59,537)     10,895        (69,680)     

การปรับปรุงดว้ยเงินสดทีเกิดจากการกูย้มื 4.4 (62,872)     (69,812)     (40,883)      (34,824)     

ภาษีเงินไดจ่้ายออก (54,027)     (7,623)       (6,520)        (4,088)       

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 476,500     (136,972)   (36,508)      (108,592)   

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

ดอกเบียรับ 1,905         2,482        27,423        28,597      

เงินสดรับจากการขายทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 643            2,656        - 4               

เงินสดจ่ายเพือซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (120,657)   (111,087)   (3,293)        (770)          

เงินสดจ่ายเพือซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (2,147)       - (2,147)        -

เงินใหกู้ย้มืแก่บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัและบริษทัอืน - - (476,330)    (819,622)   

เงินสดรับชาํระคืนจากเงินใหกู้ย้มืแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั - - 200,000      665,000    

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (120,256)   (105,949)   (254,347)    (126,791)   

หน่วย : พนับาท

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัท ี30 กนัยายน 2559

งบกระแสเงินสด

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



หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ

เงินสดรับจากเงินกูย้มื - 662,110    108,945      771,495    

เงินสดจ่ายเพือชาํระเงินกูย้มื (729,608)   (665,000)   (200,000)    (665,000)   

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน (729,608)   (2,890)       (91,055)      106,495    

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดลดลงสุทธิ (373,364)   (245,811)   (381,910)    (128,888)   

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที 1 เมษายน 1,186,746  708,600    1,122,022   478,516    

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัท ี30 กนัยายน 4.1 813,382     462,789    740,112      349,628    

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่
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งบการเงนิเฉพาะกจิการ

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัท ี30 กนัยายน 2559

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

หน่วย : พนับาท

งบการเงนิรวม 

บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย


