
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 ก) 533,362 930,335 440,083 786,382

เงินลงทุนระยะสนั                             -   21,000                             -                           -   

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน - สุทธิ 6 926,322 963,930 63,711 126,798

เงินใหกู้ย้มืระยะสนัแก่บริษทัยอ่ย 14 ค)                             -                           -   2,795,697 2,719,634

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 3,538,578 3,111,916                             -                           -   

สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน 38,567 43,459 2,952 2,058

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนทีถือไวเ้พือขาย 7                   486,000               521,000                             -                           -   

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน                5,522,829            5,591,640                3,302,443            3,634,872 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินลงทุนเผอืขาย 3,800 3,300                             -                           -   

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

เงินลงทุนระยะยาวอืน 1 1                             -                           -   

ทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ 9 3,368,051 3,632,844 34,945 40,432

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

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 9 31,318 48,023 30,029 47,245

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 11 37,625 37,243 12,573 12,181

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน 14 จ) 78,486 167,849 37,644 107,111

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 6,975,295 7,345,274 12,128,238 12,220,016

รวมสินทรัพย์ 12,498,124 12,936,914 15,430,681 15,854,888

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 13 ถึง 39 เป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ

2



บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

หนีสินและส่วนของเจ้าของ

หนีสินหมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 12 1,607,527 2,194,927 - 150,000

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 13 1,262,203 1,368,376 50,294 138,283

ส่วนของหนีสินระยะยาวทีถึงกาํหนดชาํระ

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

เงินกูย้มืระยะสนัจากบริษทัยอ่ย 14 ง)                             -   - 1,824,823 1,988,798

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 33,857 95,823 - -

หนีสินหมุนเวยีนอืน 29,561 44,736 11,874 13,703

รวมหนีสินหมุนเวยีน 3,138,851 3,980,785 2,086,367 2,561,380

หนีสินไม่หมุนเวยีน

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 207,029 191,419 58,394 56,401

รวมหนีสินไม่หมุนเวยีน 207,029 191,419 58,394 56,401

รวมหนีสิน 3,345,880 4,172,204 2,144,761 2,617,781

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 13 ถึง 39 เป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ

3



บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม

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

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 363,690 363,690 363,690 363,690

กาํไร(ขาดทุน)ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (3,011,417) (3,398,733) 1,111,862 1,063,049

องคป์ระกอบอืนของส่วนของเจา้ของ 3,132 2,733 - -

9,165,773 8,778,058 13,285,920 13,237,107

(13,529) (13,348) - -

9,152,244 8,764,710 13,285,920 13,237,107

12,498,124 12,936,914 15,430,681 15,854,888

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 13 ถึง 39 เป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรือนหุน้

รวมส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม

รวมส่วนของเจ้าของ

รวมหนีสินและส่วนของเจ้าของ

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

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดอืนสินสุดวนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายไดจ้ากการขาย 5,742,875 4,636,957                          -                            -   

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ                          -                            -   118,440 105,960

ตน้ทุนขาย (5,217,065) (4,154,266)                          -                            -   

ตน้ทุนการใหบ้ริการ                          -                            -   (105,115) (94,605)

กาํไรขนัต้น 525,810 482,691 13,325 11,355

รายไดอื้น 30,529 6,804 22,679 14,382

ค่าใชจ่้ายในการขาย (52,163) (58,944)  -                          -   

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (163,209) (150,628) (5,485) (5,543)

ค่าใชจ่้ายอืน 7 (35,000) - - -

ตน้ทุนทางการเงิน (18,823) (23,887) (11,371) (15,022)

กาํไรก่อนภาษเีงนิได้ 287,144 256,036 19,148 5,172

รายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินได้ (46,804) (26,783) 340 296

กาํไรสําหรับงวด 240,340 229,253 19,488 5,468

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอนื

รายการทีจะจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไว้

   ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

การเปลียนแปลงในมูลค่าของเงินลงทุนเผอืขาย (800) 500                          -                            -   

ภาษีเงินไดที้เกียวกบัรายการทีจะจดัประเภทรายการใหม่

เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 160 (100)                          -                            -   

รวมรายการทีจะจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไว้

   ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั (640) 400                          -                            -   

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอนืสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี (640) 400                          -                            -   

กาํไรเบด็เสร็จรวมสําหรับงวด 239,700 229,653 19,488 5,468

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 13 ถึง 39 เป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ

5



บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดอืนสินสุดวนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

การแบ่งปันกาํไร

ส่วนทีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 240,234 229,026 19,488 5,468

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 106 227                          -                            -   

240,340 229,253 19,488 5,468

การแบ่งปันกาํไรเบด็เสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 239,596 229,425 19,488 5,468

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 104 228                          -                            -   

239,700 229,653 19,488 5,468

กาํไรต่อหุ้น

   กาํไรต่อหุน้ขนัพืนฐาน (บาท) 0.03 0.03 0.00 0.00

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 13 ถึง 39 เป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี

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

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดเก้าเดอืนสินสุดวนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายไดจ้ากการขาย 16,136,597 13,855,737                          -                            -   

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ                          -                            -   363,690 317,880

ตน้ทุนขาย (14,909,681) (12,380,725)                          -                            -   

ตน้ทุนการใหบ้ริการ                          -                            -   (336,481) (287,847)

กาํไรขนัต้น 1,226,916 1,475,012 27,209 30,033

รายไดอื้น 42,847 37,431 67,449 51,342

ค่าใชจ่้ายในการขาย (155,050) (166,762)                          -                            -   

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (529,363) (442,887) (13,908) (15,579)

ค่าใชจ่้ายอืน 7 (35,000)                          -                            -                            -   

ตน้ทุนทางการเงิน (63,353) (76,393) (36,747) (47,713)

กาํไรก่อนภาษเีงนิได้ 486,997 826,401 44,003 18,083

รายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินได้ (107,590) (188,520) 1,276 (15,820)

กาํไรสําหรับงวด 379,407 637,881 45,279 2,263

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอนื

รายการทีจะไม่จดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้น

กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

การวดัมูลค่าใหม่ของภาระผกูพนัผลประโยชน์

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

ภาษีเงินไดที้เกียวกบัรายการทีจะไม่จดัประเภท

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

รวมรายการทีจะไม่จดัประเภทรายการใหม่

   เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 7,727 (4,158) 3,534 624

รายการทีจะจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไว้

   ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

การเปลียนแปลงในมูลค่าของเงินลงทุนเผอืขาย 500 1,400                          -                            -   

ภาษีเงินไดที้เกียวกบัรายการทีจะจดัประเภทรายการใหม่

เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั (100) (280)                          -                            -   

รวมรายการทีจะจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไว้

   ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 400 1,120                          -                            -   

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอนืสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี 8,127 (3,038) 3,534 624

กาํไรเบด็เสร็จรวมสําหรับงวด 387,534 634,843 48,813 2,887

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 13 ถึง 39 เป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ

7



บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดเก้าเดอืนสินสุดวนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

การแบ่งปันกาํไร(ขาดทุน)

ส่วนทีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 379,589 637,234 45,279 2,263

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม (182) 647                          -                            -   

379,407 637,881 45,279 2,263

การแบ่งปันกาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 387,715 634,193 48,813 2,887

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม (181) 650                          -                            -   

387,534 634,843 48,813 2,887

กาํไรต่อหุ้น

   กาํไรต่อหุน้ขนัพืนฐาน (บาท) 0.05 0.08 0.01 0.00

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 13 ถึง 39 เป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี

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

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของเจ้าของ

สําหรับงวดเก้าเดอืนสินสุดวนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ใบสําคญั องค์ประกอบอนื

ส่วนเกนิ แสดงสิทธิ จัดสรรแล้ว - ของส่วนของเจ้าของ รวมส่วนของ

ทุนทอีอก มูลค่า ทจีะซือ ทุนสํารอง กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอนื - ผู้เป็นเจ้าของ ส่วนได้เสียทไีม่มี รวม

และชําระแล้ว หุ้นสามญั หุ้นสินสภาพ ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จัดสรร เงนิลงทุนเผอืขาย ของบริษทัใหญ่ อาํนาจควบคุม ส่วนของเจ้าของ

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ยอดคงเหลอื ณ วนัท ี1 เมษายน พ.ศ. 2559 8,421,541 3,258,625 130,202 337,304 (3,582,666) 1,855 8,566,861 (12,622) 8,554,239

การเปลยีนแปลงในส่วนของเจ้าของสําหรับงวด

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด                    -                      -                      -                      -   633,076 1,117 634,193 650 634,843

ยอดคงเหลอื ณ วนัท ี31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 8,421,541 3,258,625 130,202 337,304 (2,949,590) 2,972 9,201,054 (11,972) 9,189,082

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                    -                      -                      -                      -   387,316 399 387,715 (181) 387,534

ยอดคงเหลอื ณ วนัท ี31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 8,421,541 3,258,625 130,202 363,690 (3,011,417) 3,132 9,165,773 (13,529) 9,152,244

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 13 ถึง 39 เป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี

ข้อมูลทางการเงนิรวม (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่

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

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของเจ้าของ

สําหรับงวดเก้าเดอืนสินสุดวนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

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

การเปลยีนแปลงในส่วนของเจ้าของสําหรับงวด

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด                          -                            -                            -                            -   2,887 2,887

ยอดคงเหลอื ณ วนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 8,421,541 3,258,625 130,202 337,304 563,974 12,711,646

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                          -                            -                            -                            -   48,813 48,813

ยอดคงเหลอื ณ วนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 8,421,541 3,258,625 130,202 363,690 1,111,862 13,285,920

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 13 ถึง 39 เป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี

ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

กาํไรสะสม
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)

งบกระแสเงนิสด

สําหรับงวดเก้าเดอืนสินสุดวนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 486,997 826,401 44,003 18,083

รายการปรับปรุง

ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 400,582 402,197 25,404 20,782

ค่าเผอืหนีสงสยัจะสูญ 40,000 - - -

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 24,849 15,724 6,410 5,087

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียน 357 2,669 - 1

รายการปรับปรุงอืนทีไม่ใช่เงินสด 5 ข) 34,856 1,549 (143) 4

ดอกเบียรับ (2,417) (3,226) (65,381) (43,925)

ดอกเบียจ่าย 63,353 76,393 36,747 47,713

1,048,577 1,321,707 47,040 47,745

การเปลยีนแปลงในเงนิหมุนเวยีน

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน (2,246) (43,516) 65,644 2,152

สินคา้คงเหลือ (457,887) (658,489) - -

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน (75,373) (394,262) (65,625) (27,340)

เงินสดรับจากกิจกรรมดาํเนินงาน 5 ค) 22,161 15,829 9,745 20,599

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

เงินสดไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 535,232 241,269 56,804 43,156

การปรับปรุงดว้ยเงินสดทีเกิดจากการกูย้มื 5 ง) (73,869) (84,272) (47,750) (53,630)

จ่ายภาษีเงินได้ (185,190) (94,790) (13,560) (9,845)

เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมดาํเนินงาน 276,173 62,207 (4,506) (20,319)

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 13 ถึง 39 เป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี

ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการข้อมูลทางการเงนิรวม
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)

งบกระแสเงนิสด

สําหรับงวดเก้าเดอืนสินสุดวนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายเพือซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 5 จ) (5,884) (2,267) (5,115) (2,267)

เงินสดจ่ายเพือซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 5 จ) (103,951) (161,545) (8,964) (5,478)

เงินสดรับจากการจาํหน่ายทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,332 713 159 23

เงินสดจ่ายเพือเงินใหกู้ย้มืระยะสนัแก่บริษทัยอ่ย 14 ค) - - (76,063) (568,056)

เงินสดรับคืนจากเงินใหกู้ย้มืระยะสนัแก่บริษทัยอ่ย - - - 200,000

เงินสดรับจากเงินลงทุนชวัคราว 21,000 - - -

ดอกเบียรับ 1,757 2,307 62,165 40,604

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (85,746) (160,792) (27,818) (335,174)

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ 

เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงิน (587,400) (201,822) (150,000) -

เงินสดรับจาก(จ่ายคืน)เงินกูย้มืระยะสนัจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั - 83,153 (163,975) 147,685

เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - (200,000) - (200,000)

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงนิ (587,400) (318,669) (313,975) (52,315)

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดลดลงสุทธิ (396,973) (417,254) (346,299) (407,808)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 930,335 1,186,746 786,382 1,122,022

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายงวด 533,362 769,492 440,083 714,214

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 13 ถึง 39 เป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ
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