
บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

ยงัไม่ได้ ยงัไม่ได้ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2562

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มนุเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 6 ก) 542,796 926,767 436,863 706,872

ลกูหนี�การคา้และลกูหนี�อื�น - สทุธิ 7 430,890 675,598 51,197 30,988

เงนิใหกู้ย้มืระยะสั �นแก่บรษิทัยอ่ย 16 ค) - - 3,090,879 2,441,051

สนิคา้คงเหลอื - สทุธิ 2,617,690 3,188,350 - -

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื�น 129,107 141,090 777 553

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนที�ถอืไวเ้พื�อขาย 8 460,000 460,000 - -

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 4,180,483 5,391,805 3,579,716 3,179,464

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน

เงนิลงทุนเผื�อขาย 9 - 1,200 - -

เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 10 - - 12,013,047 12,013,047

เงนิลงทุนระยะยาวอื�น 1 1 - -

ที�ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ - สทุธิ 11 2,960,185 3,148,987 25,458 33,038

คา่ความนิยม - สทุธิ 12 3,456,014 3,456,014 - -

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - สทุธิ 11 32,762 30,790 15,015 17,113

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี- สทุธิ 13 42,882 21,904 18,748 12,358

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื�น 109,016 99,626 67,735 57,607

รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 6,600,860 6,758,522 12,140,003 12,133,163

รวมสินทรพัย์ 10,781,343 12,150,327 15,719,719 15,312,627

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิในหน้า 13 ถงึ 40 เป็นสว่นหนึ�งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี�

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

ยงัไม่ได้ ยงัไม่ได้ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2562

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

หนี�สินและส่วนของเจ้าของ

หนี�สินหมนุเวียน

เงนิกูย้มืระยะสั �นจากสถาบนัการเงนิ 14 607,302 1,720,436 - -

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น 15 803,085 1,109,562 57,152 62,850

หนี�สนิตามสญัญาเชา่การเงนิ

ที�ถงึกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี - สทุธิ 1,125 1,087 - -

เงนิกูย้มืระยะสั �นจากบรษิทัยอ่ย 16 ง) - - 2,162,010 1,839,824

ภาษเีงนิไดค้า้งจา่ย 26,543 1,438 - -

หนี�สนิหมนุเวยีนอื�น 17,159 23,258 7,231 4,581

รวมหนี�สินหมนุเวียน 1,455,214 2,855,781 2,226,393 1,907,255

หนี�สินไม่หมนุเวียน

หนี�สนิตามสญัญาเชา่การเงนิ - สทุธิ 39,929 40,782 - -

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 17 344,841 217,160 85,711 53,628

ประมาณการหนี�สนิคา่รื�อถอน 1,068 1,068 1,068 1,068

รวมหนี�สินไม่หมนุเวียน 385,838 259,010 86,779 54,696

รวมหนี�สิน 1,841,052 3,114,791 2,313,172 1,961,951

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิในหน้า 13 ถงึ 40 เป็นสว่นหนึ�งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี�

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

3

DRAFT

Indrajayaa
Rectangle



บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

ยงัไม่ได้ ยงัไม่ได้ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2562

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

หนี�สินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ทุนจดทะเบยีน

   หุน้สามญั จาํนวน 8,421,540,848 หุน้

      มลูคา่ที�ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 8,421,541 8,421,541 8,421,541 8,421,541

ทุนที�ออกและชาํระแลว้

   หุน้สามญั จาํนวน 8,421,540,848 หุน้

      มลูคา่ที�ไดร้บัชาํระแลว้หุน้ละ 1 บาท 8,421,541 8,421,541 8,421,541 8,421,541

สว่นเกนิมลูคา่หุน้

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

   ใบสาํคญัแสดงสทิธทิี�จะซื�อหุน้สิ�นสภาพ 130,202 130,202 130,202 130,202

กาํไร(ขาดทุน)สะสม

จดัสรรแลว้ - ทุนสาํรองตามกฎหมาย 369,092 369,092 369,092 369,092

กาํไร(ขาดทุน)ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร (3,224,173) (3,130,724) 1,227,087 1,171,216

องคป์ระกอบอื�นของสว่นของเจา้ของ - 1,057 - -

8,955,287 9,049,793 13,406,547 13,350,676

(14,996) (14,257) - -

8,940,291 9,035,536 13,406,547 13,350,676

10,781,343 12,150,327 15,719,719 15,312,627

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิในหน้า 13 ถงึ 40 เป็นสว่นหนึ�งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี�

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

รวมหนี�สินและส่วนของเจ้าของ

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรอืนหุน้

รวมส่วนของผูเ้ป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่

สว่นไดเ้สยีที�ไมม่อีาํนาจควบคุม

รวมส่วนของเจ้าของ
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บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็

สาํหรบังวดสามเดือนสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายไดจ้ากการขายและบรกิารที�เกี�ยวขอ้ง 4,485,718 5,474,823 - -

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร - - 107,934 105,735

ตน้ทุนขายและบรกิารที�เกี�ยวขอ้ง (4,385,695) (5,424,683) - -

ตน้ทุนการใหบ้รกิาร - - (94,114) (100,089)

กาํไรขั �นต้น 100,023 50,140 13,820 5,646

รายไดอ้ื�น 22,544 5,730 23,159 23,176

คา่ใชจ้า่ยในการขาย (42,417) (50,140) - -

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร (121,833) (174,410) (3,284) (4,372)

คา่ใชจ้า่ยอื�น - (7,396) - -

ตน้ทุนทางการเงนิ (10,144) (20,339) (7,826) (12,650)

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ (51,827) (196,415) 25,869 11,800

รายได(้คา่ใชจ้า่ย)ภาษเีงนิได้ (11,749) 17,548 474 371

กาํไร(ขาดทุน)สทุธิสาํหรบังวด (63,576) (178,867) 26,343 12,171

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็อื�น

รายการที�จะจดัประเภทรายการใหมเ่ขา้ไปไวใ้น

กาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

การเปลี�ยนแปลงในมลูคา่ของเงนิลงทุนเผื�อขาย - (1,400) - -

ภาษเีงนิไดท้ี�เกี�ยวกบัรายการที�จะจดัประเภทรายการใหม่

เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั - 280 - -

รวมรายการที�จะจดัประเภทรายการใหม่

เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั - (1,120) - -

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็อื�นสาํหรบังวด - สทุธิจากภาษี - (1,120) - -

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด (63,576) (179,987) 26,343 12,171

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิในหน้า 13 ถงึ 40 เป็นสว่นหนึ�งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี�

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็

สาํหรบังวดสามเดือนสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

การแบง่ปันกาํไร(ขาดทุน)

สว่นที�เป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ (63,239) (178,592) 26,343 12,171

สว่นที�เป็นของสว่นไดเ้สยีที�ไมม่อีาํนาจควบคุม (337) (275) - -

(63,576) (178,867) 26,343 12,171

การแบง่ปันกาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็รวม

สว่นที�เป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ (63,239) (179,709) 26,343 12,171

สว่นที�เป็นของสว่นไดเ้สยีที�ไมม่อีาํนาจควบคุม (337) (278) - -

(63,576) (179,987) 26,343 12,171

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขั �นพื�นฐาน (บาท) (0.01) (0.02) 0.00 0.00

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิในหน้า 13 ถงึ 40 เป็นสว่นหนึ�งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี�

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็

สาํหรบังวดเก้าเดือนสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายไดจ้ากการขายและบรกิารที�เกี�ยวขอ้ง 14,981,299 16,739,564 - -

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร - - 323,802 348,909

ตน้ทนุขายและบรกิารที�เกี�ยวขอ้ง (14,528,856) (16,212,131) - -

ตน้ทนุการใหบ้รกิาร - - (296,518) (299,560)

กาํไรขั �นต้น 452,443 527,433 27,284 49,349

รายไดอ้ื�น 103,872 67,129 66,259 67,962

คา่ใชจ้่ายในการขาย (135,483) (139,712) - -

คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร (391,312) (452,214) (10,815) (13,038)

คา่ใชจ้่ายอื�น (3,837) - - -

ตน้ทนุทางการเงนิ (46,349) (57,200) (23,409) (36,955)

กาํไร(ขาดทนุ)ก่อนภาษีเงินได้ (20,666) (54,564) 59,319 67,318

รายได(้คา่ใชจ้่าย)ภาษเีงนิได้ (31,806) (17,454) 4,422 1,020

กาํไร(ขาดทนุ)สทุธิสาํหรบังวด (52,472) (72,018) 63,741 68,338

กาํไร(ขาดทนุ)เบด็เสรจ็อื�น

รายการที�จะไมจ่ดัประเภทรายการใหมเ่ขา้ไปไวใ้น

กาํไรหรอืขาดทนุในภายหลงั

การวดัมลูคา่ใหมข่องภาระผกูพนัผลประโยชน์

หลงัออกจากงาน (48,467) (1,010) (9,838) 2,511

ภาษเีงนิไดท้ี�เกี�ยวกบัรายการที�จะไมจ่ดัประเภทรายการใหม่

เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรอืขาดทนุในภายหลงั 6,754 316 1,968 (502)

รวมรายการที�จะไมจ่ดัประเภทรายการใหม่

เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรอืขาดทนุในภายหลงั (41,713) (694) (7,870) 2,009

รายการที�จะจดัประเภทรายการใหมเ่ขา้ไปไว้

   ในกาํไรหรอืขาดทนุในภายหลงั

การเปลี�ยนแปลงในมลูคา่ของเงนิลงทนุเผื�อขาย (1,200) (2,300) - -

ภาษเีงนิไดท้ี�เกี�ยวกบัรายการที�จะจดัประเภทรายการใหม่

เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรอืขาดทนุในภายหลงั 140 460 - -

รวมรายการที�จะจดัประเภทรายการใหมเ่ขา้ไปไว้

ในกาํไรหรอืขาดทนุในภายหลงั (1,060) (1,840) - -

กาํไร(ขาดทนุ)เบด็เสรจ็อื�นสาํหรบังวด - สทุธิจากภาษี (42,773) (2,534) (7,870) 2,009

กาํไร(ขาดทนุ)เบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด (95,245) (74,552) 55,871 70,347

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิในหน้า 13 ถงึ 40 เป็นสว่นหนึ�งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี�

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็

สาํหรบังวดเก้าเดือนสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

การแบ่งปันกาํไร(ขาดทนุ)

สว่นที�เป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ (51,771) (71,622) 63,741 68,338

สว่นที�เป็นของสว่นไดเ้สยีที�ไมม่อีาํนาจควบคมุ (701) (396) - -

(52,472) (72,018) 63,741 68,338

การแบ่งปันกาํไร(ขาดทนุ)เบด็เสรจ็รวม

สว่นที�เป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ (94,506) (74,153) 55,871 70,347

สว่นที�เป็นของสว่นไดเ้สยีที�ไมม่อีาํนาจควบคมุ (739) (399) - -

(95,245) (74,552) 55,871 70,347

กาํไร(ขาดทนุ)ต่อหุ้น

กาํไร(ขาดทนุ)ต่อหุน้ข ั �นพื�นฐาน (บาท) (0.01) (0.01) 0.01 0.01

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิในหน้า 13 ถงึ 40 เป็นสว่นหนึ�งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี�

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

สาํหรบังวดเก้าเดือนสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

ใบสาํคญั องคป์ระกอบอื�น

ส่วนเกิน แสดงสิทธิ จดัสรรแล้ว - ของส่วนของเจ้าของ รวมส่วนของ ส่วนได้เสีย

ทนุที�ออก มลูค่า ที�จะซื�อ ทนุสาํรอง กาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็อื�น - ผู้เป็นเจ้าของ ที�ไม่มีอาํนาจ รวม

และชาํระแล้ว หุ้นสามญั หุ้นสิ�นสภาพ ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร เงินลงทนุเผื�อขาย ของบริษทัใหญ่ ควบคมุ ส่วนของเจ้าของ

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 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

การเปลี�ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบังวด

ขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - - (72,317) (1,836) (74,153) (399) (74,552)

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 8,421,541 3,258,625 130,202 365,871 (3,010,943) 1,057 9,166,353 (13,954) 9,152,399

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 เมษายน พ.ศ. 2562 8,421,541 3,258,625 130,202 369,092 (3,130,724) 1,057 9,049,793 (14,257) 9,035,536

การเปลี�ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบังวด

ขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - - (93,449) (1,057) (94,506) (739) (95,245)

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 8,421,541 3,258,625 130,202 369,092 (3,224,173) - 8,955,287 (14,996) 8,940,291

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิในหน้า 13 ถงึ 40 เป็นสว่นหนึ�งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี�

ข้อมลูทางการเงินรวม (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่

กาํไร(ขาดทนุ)สะสม
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บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

สาํหรบังวดเก้าเดือนสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

ใบสาํคญั

แสดงสิทธิ จดัสรรแล้ว -

ทุนที�ออก ส่วนเกินมลูค่า ที�จะซื�อ ทุนสาํรอง รวม

และชาํระแล้ว หุ้นสามญั หุ้นสิ�นสภาพ ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร ส่วนของเจ้าของ

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

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

การเปลี�ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบังวด

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - - 70,347 70,347

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 8,421,541 3,258,625 130,202 365,871 1,178,351 13,354,590

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 เมษายน พ.ศ. 2562 8,421,541 3,258,625 130,202 369,092 1,171,216 13,350,676

การเปลี�ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบังวด

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - - 55,871 55,871

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 8,421,541 3,258,625 130,202 369,092 1,227,087 13,406,547

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิในหน้า 13 ถงึ 40 เป็นสว่นหนึ�งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี�

ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

กาํไรสะสม
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บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สาํหรบังวดเก้าเดือนสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไร(ขาดทนุ)ก่อนคา่ใชจ้่ายภาษเีงนิได้ (20,666) (54,564) 59,319 67,318

รายการปรบัปรงุ

คา่เสื�อมราคาและคา่ตดัจาํหน่าย 373,009 390,681 9,854 21,345

คา่เผื�อหนี�สงสยัจะสญู - 35,114 - -

คา่ใชจ้่ายผลประโยชน์พนกังาน 79,214 16,296 22,245 4,120

(กาํไร)ขาดทนุจากอตัราแลกเปลี�ยน 910 12,718 (111) 1

รายการปรบัปรงุอื�นที�ไมใ่ชเ่งนิสด 6 ข) 3,325 18,595 (15) 1,541

ดอกเบี�ยรบั (3,363) (1,973) (65,598) (67,387)

เงนิปันผลรบั (14,400) - - -

ดอกเบี�ยจ่าย 46,349 57,200 23,409 36,955

464,378 474,067 49,103 63,893

การเปลี�ยนแปลงในเงินทนุหมนุเวียน

ลกูหนี�การคา้และลกูหนี�อื�น 244,852 535,443 (19,936) 27,181

สนิคา้คงเหลอื 539,601 (423,518) - -

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น (252,158) (378,529) (7,062) (47,789)

เงนิสดรบั(จ่าย)อื�นจากกจิกรรมดาํเนินงาน 6 ค) 7,035 (111,808) 2,403 (5,625)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

เงนิสดไดม้าจากกจิกรรมดาํเนินงาน 1,003,708 95,655 24,508 37,660

การปรบัปรงุดว้ยเงนิสดจ่ายที�เกดิจากการกูย้มื 6 ง) (47,762) (56,119) (20,375) (37,130)

จ่ายภาษเีงนิได้ (31,326) (88,274) (10,105) (12,235)

เงินสดสทุธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน 924,620 (48,738) (5,972) (11,705)

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิในหน้า 13 ถงึ 40 เป็นสว่นหนึ�งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี�

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สาํหรบังวดเก้าเดือนสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ

เงนิสดจ่ายเพื�อซื�อสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 6 จ) (8,692) (3,789) (1,584) (1,450)

เงนิสดจ่ายเพื�อซื�อที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 6 จ) (202,130) (208,516) (158) (8,428)

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 83 476 24 32

เงนิสดรบัจากการขายเงนิลงทนุเผื�อขาย 130 - - -

เงนิสดจ่ายเพื�อเงนิใหกู้ย้มืระยะสั �นแก่บรษิทัยอ่ย 16 ค) - - (649,828) (254,728)

ดอกเบี�ยรบั 3,543 1,653 65,323 66,431

เงนิปันผลรบั 14,400 - - -

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ (192,666) (210,176) (586,223) (198,143)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 

เงนิสดรบัจาก(จ่ายคนื)เงนิกูย้มืระยะสั �น

   จากสถาบนัการเงนิ (1,113,134) 241,916 - 300,000

เงนิสดรบัจาก(จ่ายคนื)เงนิกูย้มืระยะสั �น

   จากบรษิทัยอ่ย 16 ง) - - 322,186 (93,824)

เงนิสดจ่ายชาํระหนี�สนิภายใตส้ญัญาเชา่การเงนิ (2,791) (2,798) - -

เงินสดสทุธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน (1,115,925) 239,118 322,186 206,176

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสทุธิ (383,971) (19,796) (270,009) (3,672)

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดตน้งวด 926,767 519,589 706,872 378,138

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 6 ก) 542,796 499,793 436,863 374,466

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิในหน้า 13 ถงึ 40 เป็นสว่นหนึ�งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี�

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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