
บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มุนเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 7 ก) 576,994,729 926,766,543 432,887,326 706,872,404

ลกูหนี�การคา้และลกูหนี�อื�น - สทุธิ 8 650,277,524 675,597,878 30,477,863 30,988,408

เงนิใหกู้ย้มืระยะสั �นแก่บรษิทัยอ่ย 31 ค) - - 3,092,083,518 2,441,050,857

สนิคา้คงเหลอื - สทุธิ 9 2,515,332,808 3,188,349,913 - -

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื�น 10 127,583,259 141,090,848 528,522 552,233

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 3,870,188,320 4,931,805,182 3,555,977,229 3,179,463,902

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน

เงนิลงทุนเผื�อขาย 11 - 1,200,000 - -

เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 12 - - 12,013,047,275 12,013,047,275

เงนิลงทุนระยะยาวอื�น 13 1,241 1,241 - -

ที�ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ - สทุธิ 14 2,891,957,847 3,148,987,100 22,947,175 33,037,974

สนิทรพัยไ์มใ่ชง้านเพื�อรอการขาย - สทุธิ 15 460,000,000 460,000,000 - -

คา่ความนิยม - สทุธิ 16 3,456,014,092 3,456,014,092 - -

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - สทุธิ 17 29,582,875 30,789,905 12,444,824 17,113,449

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี- สทุธิ 18 43,286,352 21,903,918 17,971,265 12,358,127

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื�น 19 112,570,221 99,625,770 71,207,473 57,605,876

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 6,993,412,628 7,218,522,026 12,137,618,012 12,133,162,701

รวมสินทรพัย์ 10,863,600,948 12,150,327,208 15,693,595,241 15,312,626,603

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในหน้า 15 ถงึ 74 เป็นสว่นหนึ�งของงบการเงนินี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนี�สินและส่วนของเจ้าของ

หนี�สินหมุนเวียน

เงนิกูย้มืระยะสั �นจากสถาบนัการเงนิ 20 461,726,989 1,720,436,027 - -

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น 21 883,134,309 1,109,561,677 68,404,467 62,850,157

หนี�สนิตามสญัญาเชา่การเงนิที�

ถงึกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี - สทุธิ 22 1,129,125 1,087,118 - -

เงนิกูย้มืระยะสั �นจากบรษิทัยอ่ย 31 ง) - - 2,118,355,192 1,839,824,082

ภาษเีงนิไดค้า้งจา่ย 61,554,463 1,438,474 - -

หนี�สนิหมนุเวยีนอื�น 15,771,636 23,257,989 4,966,401 4,580,646

รวมหนี�สินหมุนเวียน 1,423,316,522 2,855,781,285 2,191,726,060 1,907,254,885

หนี�สินไม่หมุนเวียน

หนี�สนิตามสญัญาเชา่การเงนิ - สทุธิ 22 39,652,735 40,781,860 - -

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 23 340,671,708 217,159,804 81,800,220 53,628,018

ประมาณการหนี�สนิคา่รื�อถอน 24 1,068,360 1,068,360 1,068,360 1,068,360

รวมหนี�สินไม่หมุนเวียน 381,392,803 259,010,024 82,868,580 54,696,378

รวมหนี�สิน 1,804,709,325 3,114,791,309 2,274,594,640 1,961,951,263

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในหน้า 15 ถงึ 74 เป็นสว่นหนึ�งของงบการเงนินี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนี�สินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ทุนจดทะเบยีน

   หุน้สามญั จาํนวน 8,421,540,848 หุน้

      มลูคา่ที�ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 8,421,540,848 8,421,540,848 8,421,540,848 8,421,540,848

ทุนที�ออกและชาํระแลว้

   หุน้สามญั จาํนวน 8,421,540,848 หุน้

      มลูคา่ที�ไดร้บัชาํระแลว้หุน้ละ 1 บาท 8,421,540,848 8,421,540,848 8,421,540,848 8,421,540,848

สว่นเกนิมลูคา่หุน้

   หุน้สามญั 3,258,624,766 3,258,624,766 3,258,624,766 3,258,624,766

   ใบสาํคญัแสดงสทิธทิี�จะซื�อหุน้สิ�นสภาพ 130,201,936 130,201,936 130,201,936 130,201,936

กาํไร(ขาดทุน)สะสม

จดัสรรแลว้ - ทุนสาํรองตามกฎหมาย 25 372,575,416 369,091,777 372,575,416 369,091,777

กาํไร(ขาดทุน)ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร (3,108,992,278) (3,130,723,535) 1,236,057,635 1,171,216,013

องคป์ระกอบอื�นของสว่นของเจา้ของ - 1,057,455 - -

9,073,950,688 9,049,793,247 13,419,000,601 13,350,675,340

(15,059,065) (14,257,348) - -

9,058,891,623 9,035,535,899 13,419,000,601 13,350,675,340

10,863,600,948 12,150,327,208 15,693,595,241 15,312,626,603

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในหน้า 15 ถงึ 74 เป็นสว่นหนึ�งของงบการเงนินี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

รวมหนี�สินและส่วนของเจ้าของ

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรอืนหุน้

รวมส่วนของผูเ้ป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่

สว่นไดเ้สยีที�ไมม่อีาํนาจควบคมุ

รวมส่วนของเจ้าของ
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บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายไดจ้ากการขายและบรกิารที�เกี�ยวขอ้ง 20,124,731,346 22,222,365,603 - -

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร - - 405,736,000 428,210,250

ตน้ทนุขายและบรกิารที�เกี�ยวขอ้ง (19,378,925,298) (21,619,552,573) - -

ตน้ทนุการใหบ้รกิาร - - (386,356,535) (404,153,921)

กาํไรขั �นต้น 745,806,048 602,813,030 19,379,465 24,056,329

รายไดอ้ื�น 26 108,809,516 81,922,988 89,875,896 89,928,199

คา่ใชจ้า่ยในการขาย (185,000,524) (187,292,807) - -

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร (506,798,364) (565,760,437) (13,502,826) (16,949,567)

ตน้ทนุทางการเงนิ (52,227,340) (79,434,429) (31,356,021) (32,947,183)

กาํไร(ขาดทนุ)ก่อนภาษีเงินได้ 110,589,336 (147,751,655) 64,396,514 64,087,778

รายได(้คา่ใชจ้า่ย)ภาษเีงนิได้ 28 (63,488,637) (41,129,257) 5,276,260 335,876

กาํไร(ขาดทนุ)สาํหรบัปี 47,100,699 (188,880,912) 69,672,774 64,423,654

กาํไร(ขาดทนุ)เบด็เสรจ็อื�น

รายการที�จะไมจ่ดัประเภทรายการใหมไ่ปยงั

กําไรหรอืขาดทนุในภายหลงั

   การวดัมลูคา่ใหมข่องภาระผกูพนัผลประโยชน์

      หลงัออกจากงาน (26,043,472) (1,010,552) (1,684,391) 2,511,523

   ภาษเีงนิไดข้องรายการที�จะไมจ่ดัประเภทรายการใหม่

  ไปยงักําไรหรอืขาดทนุในภายหลงั 3,358,497 316,274 336,878 (502,305)

รวมรายการที�จะไมจ่ดัประเภทรายการใหมไ่ปยงั

  กําไรหรอืขาดทนุในภายหลงั (22,684,975) (694,278) (1,347,513) 2,009,218

รายการที�จะจดัประเภทรายการใหมไ่ปยงั

   กําไรหรอืขาดทนุในภายหลงั

   การเปลี�ยนแปลงในมลูคา่ของเงนิลงทนุเผื�อขาย (1,200,000) (2,300,000) - -

   ภาษเีงนิไดข้องรายการที�จะจดัประเภทรายการใหม่

ไปยงักําไรหรอืขาดทนุในภายหลงั 140,000 460,000 - -

รวมรายการที�จะจดัประเภทรายการใหมไ่ปยงั

   กําไรหรอืขาดทนุในภายหลงั (1,060,000) (1,840,000) - -

กาํไร(ขาดทนุ)เบด็เสรจ็อื�นสาํหรบัปี - สทุธิจากภาษี (23,744,975) (2,534,278) (1,347,513) 2,009,218

กาํไร(ขาดทนุ)เบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี 23,355,724 (191,415,190) 68,325,261 66,432,872

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในหน้า 15 ถงึ 74 เป็นสว่นหนึ�งของงบการเงนินี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

การแบ่งปันกาํไร(ขาดทนุ)

สว่นที�เป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 47,877,669 (188,181,129) 69,672,774 64,423,654

สว่นที�เป็นของสว่นไดเ้สยีที�ไมม่อีาํนาจควบคมุ (776,970) (699,783) - -

47,100,699 (188,880,912) 69,672,774 64,423,654

การแบ่งปันกาํไร(ขาดทนุ)เบด็เสรจ็รวม

สว่นที�เป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 24,157,441 (190,712,362) 68,325,261 66,432,872

สว่นที�เป็นของสว่นไดเ้สยีที�ไมม่อีาํนาจควบคมุ (801,717) (702,828) - -

23,355,724 (191,415,190) 68,325,261 66,432,872

กาํไร(ขาดทนุ)ต่อหุ้น

กําไร(ขาดทนุ)ต่อหุน้ขั �นพื�นฐาน (บาท) 29 0.01 (0.02) 0.01 0.01

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในหน้า 15 ถงึ 74 เป็นสว่นหนึ�งของงบการเงนินี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

ใบสาํคญั องคป์ระกอบอื�น

แสดงสิทธิ จดัสรรแล้ว - ของส่วนของเจ้าของ รวมส่วนของ

ทุนที�ออก ส่วนเกินมลูค่า ที�จะซื�อ ทุนสาํรอง กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น - ผูเ้ป็นเจ้าของ ส่วนได้เสียที�ไม่มี รวม

และชาํระแล้ว หุ้นสามญั หุ้นสิ�นสภาพ ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร เงินลงทุนเผื�อขาย ของบริษทัใหญ่ อาํนาจควบคมุ ส่วนของเจ้าของ

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 เมษายน พ.ศ. 2561 8,421,540,848 3,258,624,766 130,201,936 365,870,595 (2,938,625,575) 2,893,039 9,240,505,609 (13,554,520) 9,226,951,089

การเปลี�ยนแปลงในรายการกบัผูเ้ป็นเจ้าของ

   สาํหรบัปี

ทุนสาํรองตามกฎหมาย 25 - - - 3,221,182 (3,221,182) - - - -

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี - - - - (188,876,778) (1,835,584) (190,712,362) (702,828) (191,415,190)

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 8,421,540,848 3,258,624,766 130,201,936 369,091,777 (3,130,723,535) 1,057,455 9,049,793,247 (14,257,348) 9,035,535,899

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 เมษายน พ.ศ. 2562 8,421,540,848 3,258,624,766 130,201,936 369,091,777 (3,130,723,535) 1,057,455 9,049,793,247 (14,257,348) 9,035,535,899

การเปลี�ยนแปลงในรายการกบัผูเ้ป็นเจ้าของ

   สาํหรบัปี

ทุนสาํรองตามกฎหมาย 25 - - - 3,483,639 (3,483,639) - - - -

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี - - - - 25,214,896 (1,057,455) 24,157,441 (801,717) 23,355,724

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 8,421,540,848 3,258,624,766 130,201,936 372,575,416 (3,108,992,278) - 9,073,950,688 (15,059,065) 9,058,891,623

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในหน้า 15 ถงึ 74 เป็นสว่นหนึ�งของงบการเงนินี�

งบการเงินรวม

ส่วนของผูเ้ป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่

กาํไร(ขาดทุน)สะสมส่วนของทุน
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บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

ใบสาํคญั

แสดงสิทธิ จดัสรรแล้ว -

ทุนที�ออก ส่วนเกินมูลค่า ที�จะซื�อ ทุนสาํรอง รวม

และชาํระแล้ว หุ้นสามญั หุ้นสิ�นสภาพ ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร ส่วนของเจ้าของ

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 เมษายน พ.ศ. 2561 8,421,540,848 3,258,624,766 130,201,936 365,870,595 1,108,004,323 13,284,242,468

การเปลี�ยนแปลงในรายการกบัผูเ้ป็นเจ้าของ

   สาํหรบัปี

ทุนสาํรองตามกฎหมาย 25 - - - 3,221,182 (3,221,182) -

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี - - - - 66,432,872 66,432,872

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 8,421,540,848 3,258,624,766 130,201,936 369,091,777 1,171,216,013 13,350,675,340

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 เมษายน พ.ศ. 2562 8,421,540,848 3,258,624,766 130,201,936 369,091,777 1,171,216,013 13,350,675,340

การเปลี�ยนแปลงในรายการกบัผูเ้ป็นเจ้าของ

   สาํหรบัปี

ทุนสาํรองตามกฎหมาย 25 - - - 3,483,639 (3,483,639) -

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี - - - - 68,325,261 68,325,261

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 8,421,540,848 3,258,624,766 130,201,936 372,575,416 1,236,057,635 13,419,000,601

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในหน้า 15 ถงึ 74 เป็นสว่นหนึ�งของงบการเงนินี�

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสมส่วนของทุน
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บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนคา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิได้ 110,589,336 (147,751,655) 64,396,514 64,087,778

รายการปรบัปรงุ

คา่เสื�อมราคาและคา่ตดัจาํหน่าย 492,086,394 518,531,487 13,090,715 24,512,654

คา่เผื�อหนี�สงสยัจะสญู 8,241 35,113,911 - -

คา่ใชจ้า่ยผลประโยชน์พนกังาน 109,821,080 25,355,309 26,855,234 6,515,942

(กาํไร)ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี�ยน (1,126,545) (77,233) (41,657) 78,121

รายการปรบัปรงุอื�นที�ไมใ่ชเ่งนิสด 7 ข) 1,403,067 (4,945,486) 1,910,489 1,540,355

ดอกเบี�ยรบั 26 (4,261,089) (2,681,382) (89,133,187) (89,216,773)

เงนิปันผลรบั 26 (14,400,000) - - -

ดอกเบี�ยจา่ย 52,227,340 79,434,429 31,356,021 32,947,183

746,347,824 502,979,380 48,434,129 40,465,260

การเปลี�ยนแปลงในเงินหมุนเวียน

ลกูหนี�การคา้และลกูหนี�อื�น 28,189,118 549,013,690 1,019,437 56,915,008

สนิคา้คงเหลอื 636,456,344 254,664,928 - -

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น (178,667,186) (313,307,948) 6,338,027 (46,019,552)

เงนิสดรบั(จา่ย)อื�นจากกจิกรรมดาํเนินงาน 7 ค) (5,186,832) (97,208,088) 89,021 (13,298,070)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

เงนิสดไดม้าจากกจิกรรมดาํเนินงาน 1,227,139,268 896,141,962 55,880,614 38,062,646

การปรบัปรงุดว้ยเงนิสดที�เกดิจากการกูย้มื 7 ง) (53,653,828) (74,498,977) (28,647,619) (33,508,624)

จา่ยภาษเีงนิได้ (34,940,765) (101,597,083) (13,577,027) (15,650,229)

เงินสดสทุธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน 1,138,544,675 720,045,902 13,655,968 (11,096,207)

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในหน้า 15 ถงึ 74 เป็นสว่นหนึ�งของงบการเงนินี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงนิสดจา่ยเพื�อซื�อสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 7 จ) (10,658,400) (16,530,822) (3,550,627) (4,734,114)

เงนิสดจา่ยเพื�อซื�อที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 7 จ) (234,835,209) (241,668,517) (236,550) (9,999,388)

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 401,395 477,111 23,900 32,300

เงนิสดรบัจากการขายเงนิลงทุนเผื�อขาย 130,000 - - -

เงนิสดรบัจาก(จา่ย)เงนิใหกู้ย้มืระยะสั �น

   แก่บรษิทัยอ่ย - สทุธิ 31 ค) - - (651,032,661) 339,589,539

เงนิปันผลรบั 26 14,400,000 - - -

ดอกเบี�ยรบั 4,667,992 2,500,716 88,623,782 89,068,635

เงินสดสทุธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน (225,894,222) (255,221,512) (566,172,156) 413,956,972

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 

เงนิสดจา่ยคนืเงนิกูย้มืระยะสั �น

   จากสถาบนัการเงนิ - สทุธิ 20 (1,258,709,038) (53,905,323) - -

เงนิสดไดม้าจาก(จา่ยคนื)เงนิกูย้มืระยะสั �น

   จากบรษิทัยอ่ย - สทุธิ 31 ง) - - 278,531,110 (74,126,121)

เงนิสดจา่ยชาํระหนี�สนิภายใตส้ญัญาเชา่การเงนิ (3,713,229) (3,741,396) - -

เงินสดสทุธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน (1,262,422,267) (57,646,719) 278,531,110 (74,126,121)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�น(ลดลง)สทุธิ (349,771,814) 407,177,671 (273,985,078) 328,734,644

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดตน้ปี 926,766,543 519,588,872 706,872,404 378,137,760

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 7 ก) 576,994,729 926,766,543 432,887,326 706,872,404

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในหน้า 15 ถงึ 74 เป็นสว่นหนึ�งของงบการเงนินี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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