
บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

ยงัไม่ได้ ยงัไม่ได้ยงัไม่ได้
ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

ยงัไม่ได้
ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

30 กนัยายน 31 มีนาคม 30 กนัยายน 31 มีนาคม

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มนุเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 7 ก) 1,290,105 950,537 1,063,529 796,377

ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น - สทุธิ 8 1,653,711 1,129,159 78,211 82,023

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แกบ่รษิทัยอ่ย 15 ค)                  -   - 400,331 6,868,064

สนิคา้คงเหลอื - สทุธิ 3,717,846 3,459,058 - -

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น 51,260 75,191 334 477

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน        6,712,922        5,613,945        1,542,405        7,746,941

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน

เงนิลงทนุในบรษิทัยอ่ย 9                  -   - 12,013,047 5,801,787

สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรม

ผา่นก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อื่น 6 206,640 206,640 - -

ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ - สทุธิ 10 2,431,648 2,566,395 8,987 11,311

สนิทรพัยไ์มใ่ชง้านเพื่อรอการขาย - สทุธิ 343,000 343,000 - -

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้- สทุธิ 10 647,070 670,013 25,586 29,369

คา่ความนยิม - สทุธิ 3,456,014 3,456,014 - -

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - สทุธิ 10 26,182 27,350 11,862 11,799

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี- สทุธิ 11 23,296 17,695 18,788 17,695

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น 94,376 99,432 52,619 60,810

รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 7,228,226 7,386,539 12,130,889 5,932,771

รวมสินทรพัย์ 13,941,148 13,000,484 13,673,294 13,679,712

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิในหน้า 13 ถงึ 34 เป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

2



บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

ยงัไม่ได้ ยงัไม่ได้ยงัไม่ได้
ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

ยงัไม่ได้
ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

30 กนัยายน 31 มีนาคม 30 กนัยายน 31 มีนาคม

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

หน้ีสินและส่วนของเจา้ของ

หน้ีสินหมนุเวียน

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 12 98,301 441,393 - -

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 13 1,135,147 1,590,830 87,523 113,325

ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย 246 25,173 246 -

หนี้สนิตามสญัญาเชา่สว่นทีถ่งึก าหนด

ช าระภายในหนึ่งปี - สทุธิ 12 36,949 38,567 14,151 15,938

หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น 42,745 36,267 6,029 6,753

รวมหน้ีสินหมนุเวียน 1,313,388 2,132,230 107,949 136,016

หน้ีสินไม่หมนุเวียน

หนี้สนิตามสญัญาเชา่ - สทุธิ 12 626,605 656,314 11,768 13,619

หนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี- สทุธิ - 1,918 - -

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 347,889 329,092 86,976 81,476

ประมาณการหนี้สนิคา่รื้อถอน 410 410 410 410

รวมหน้ีสินไม่หมนุเวียน 974,904 987,734 99,154 95,505

รวมหน้ีสิน 2,288,292 3,119,964 207,103 231,521

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิในหน้า 13 ถงึ 34 เป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

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

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

ยงัไม่ได้ ยงัไม่ได้ยงัไม่ได้
ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

ยงัไม่ได้
ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

30 กนัยายน 31 มีนาคม 30 กนัยายน 31 มีนาคม

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

หน้ีสินและส่วนของเจา้ของ (ต่อ)

ทนุจดทะเบยีน

   หุน้สามญั จ านวน 8,421,540,848 หุน้

      มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท 8,421,541 8,421,541 8,421,541 8,421,541

ทนุทีอ่อกและช าระแลว้

   หุน้สามญั จ านวน 8,421,540,848 หุน้

      มลูคา่ทีไ่ดร้บัช าระแลว้หุน้ละ 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

   ใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สิ้นสภาพ 130,202 130,202 130,202 130,202

ก าไร(ขาดทนุ)สะสม

จดัสรรแลว้ - ทนุส ารองตามกฎหมาย 373,780 373,780 373,780 373,780

ก าไร(ขาดทนุ)ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร (685,820) (2,454,957) 1,282,043 1,264,043

องคป์ระกอบอื่นของสว่นของเจา้ของ 165,311 165,311 - -

รวมส่วนของผู้เป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 11,663,639 9,894,502 13,466,191 13,448,191

(10,783) (13,982) - -

11,652,856 9,880,520 13,466,191 13,448,191

13,941,148 13,000,484 13,673,294 13,679,712

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิในหน้า 13 ถงึ 34 เป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

รวมหน้ีสินและส่วนของเจา้ของ

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

ส่วนของเจา้ของ

ทนุเรอืนหุน้

สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ

รวมส่วนของเจา้ของ
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บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็

สาํหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายไดจ้ากการขายและบรกิารทีเ่กีย่วขอ้ง 7,894,497 4,885,810 - -

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร - - 93,617 84,785

ตน้ทุนขายและบรกิารทีเ่กีย่วขอ้ง (6,771,467) (4,606,570) - -

ตน้ทุนการใหบ้รกิาร                      -                        -   (91,716) (93,320)

กาํไร(ขาดทนุ)ขัน้ต้น 1,123,030 279,240 1,901 (8,535)

รายไดอ้ืน่ 2,554 64,415 5,117 20,825

ค่าใชจ่้ายในการขาย (45,372) (44,252) - -

ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร (144,295) (149,741) (4,528) (3,789)

ค่าใชจ่้ายอืน่ (3,755) - (133) -

ตน้ทุนทางการเงนิ (9,976) (10,830) (303) (6,225)

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 922,186 138,832 2,054 2,276

รายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษเีงนิได้ 1,027 (5,467) (1,037) 537

กาํไรสทุธิสาํหรบังวด 923,213 133,365 1,017 2,813

กาํไร(ขาดทนุ)เบด็เสรจ็อ่ืน

รายการทีจ่ะไมจ่ดัประเภทรายการใหมไ่ปยงั

ก าไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

การวดัมลูค่าใหมข่องภาระผกูพนัผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 962 - 962 -

ภาษเีงนิไดท้ีเ่กีย่วกบัรายการทีจ่ะไมจ่ดัประเภทรายการใหม่

ไปยงัก าไรหรอืขาดทุนในภายหลงั (192)                      -   (192)                      -   

รวมรายการทีจ่ะไมจ่ดัประเภทรายการใหมไ่ปยงั

ก าไรหรอืขาดทุนในภายหลงั                    770                      -                      770                      -   

กาํไร(ขาดทนุ)เบด็เสรจ็อ่ืนสาํหรบังวด - สทุธิจากภาษี                    770                      -                      770                      -   

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 923,983 133,365 1,787 2,813

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิในหน้า 13 ถงึ 34 เป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

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

งบกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็

สาํหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

การแบง่ปันกาํไร

ส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทั 922,011 133,073 1,017 2,813

ส่วนของส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุม 1,202 292                      -                        -   

923,213 133,365 1,017 2,813

การแบง่ปันกาํไรเบด็เสรจ็รวม

ส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทั 922,781 133,073 1,787 2,813

ส่วนของส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุม 1,202 292                      -                        -   

923,983 133,365 1,787 2,813

กาํไรต่อหุ้น

   ก าไรต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐาน (บาท) 0.11 0.02 0.00 0.00

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิในหน้า 13 ถงึ 34 เป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

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

งบกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็

สาํหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายไดจ้ากการขายและบรกิารทีเ่กีย่วขอ้ง 15,786,256 9,477,678                      -                        -   

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร                      -                        -                194,234              192,254

ตน้ทุนขายและบรกิารทีเ่กีย่วขอ้ง (13,622,507) (8,950,491)                      -                        -   

ตน้ทุนการใหบ้รกิาร                      -                        -   (180,025) (181,374)

กาํไรขัน้ต้น 2,163,749 527,187 14,209 10,880

รายไดอ้ืน่ 12,973 68,899 17,690 41,854

ค่าใชจ่้ายในการขาย (103,835) (85,248)                      -                        -   

ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร (281,922) (269,987) (7,801) (7,333)

ค่าใชจ่้ายอืน่                      -                        -   (145)                      -   

ตน้ทุนทางการเงนิ (19,687) (22,454) (585) (15,280)

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 1,771,278 218,397 23,368 30,121

รายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษเีงนิได้ 14 1,091 (30,737) (5,335) 1,046

กาํไรสทุธิสาํหรบังวด 1,772,369 187,660 18,033 31,167

กาํไร(ขาดทนุ)เบด็เสรจ็อ่ืน

รายการทีจ่ะไมจ่ดัประเภทรายการใหมเ่ขา้ไปไวใ้น

ก าไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

การวดัมลูค่าใหมข่องภาระผกูพนัผลประโยชน์

หลงัออกจากงาน (41) 8,367 (41) (907)

ภาษเีงนิไดท้ีเ่กีย่วกบัรายการทีจ่ะไมจ่ดัประเภทรายการใหม่

เขา้ไปไวใ้นก าไรหรอืขาดทุนในภายหลงั 8 (954) 8 181

รวมรายการทีจ่ะไมจ่ดัประเภทรายการใหม่

เขา้ไปไวใ้นก าไรหรอืขาดทุนในภายหลงั (33) 7,413 (33) (726)

กาํไร(ขาดทนุ)เบด็เสรจ็อ่ืนสาํหรบังวด - สทุธิจากภาษี (33) 7,413 (33) (726)

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 1,772,336 195,073 18,000 30,441

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิในหน้า 13 ถงึ 34 เป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

7



บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็

สาํหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

การแบง่ปันกาํไร

ส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทั 1,769,170 187,540 18,033 31,167

ส่วนของส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุม                 3,199 120                      -                        -   

1,772,369 187,660 18,033 31,167

การแบง่ปันกาํไรเบด็เสรจ็รวม

ส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทั 1,769,137 194,945 18,000 30,441

ส่วนของส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุม                 3,199 128                      -                        -   

1,772,336 195,073 18,000 30,441

กาํไรต่อหุ้น

   ก าไรต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐาน (บาท) 0.21 0.02 0.00 0.00

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิในหน้า 13 ถงึ 34 เป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

8



บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของ

สาํหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

ใบสาํคญั
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วน

ของเจา้ของ

ส่วนเกิน แสดงสิทธิ จดัสรรแล้ว - การวดัมูลค่าเงินลงทุน ส่วนได้เสีย

ทุนท่ีออก มูลค่า ท่ีจะซ้ือ ทุนสาํรอง ในตราสารทุนผ่านกาํไร รวมส่วนของ ท่ีไม่มีอาํนาจ รวม

และชาํระแล้ว หุ้นสามญั หุ้นส้ินสภาพ ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร ขาดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน เจา้ของบริษทั ควบคมุ ส่วนของเจา้ของ

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2563 8,421,541 3,258,625 130,202 372,575 (3,108,992) 116,927 9,190,878 (15,059) 9,175,819

การเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของสาํหรบังวด

ก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบังวด                 -                -                   -                    -   194,945 - 194,945 128 195,073

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 8,421,541 3,258,625 130,202 372,575 (2,914,047) 116,927 9,385,823 (14,931) 9,370,892

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2564 8,421,541 3,258,625 130,202 373,780 (2,454,957) 165,311 9,894,502 (13,982) 9,880,520

การเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของสาํหรบังวด

ก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบังวด                 -                -                   -   -               1,769,137 - 1,769,137 3,199 1,772,336

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 8,421,541 3,258,625 130,202 373,780 (685,820) 165,311 11,663,639 (10,783) 11,652,856

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิในหน้า 13 ถงึ 34 เป็นสว่นหนึง่ของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ข้อมูลทางการเงินรวม (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

ส่วนของผู้เป็นเจา้ของของบริษทั

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

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของ

สาํหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

ใบสาํคญั

แสดงสิทธิ จดัสรรแล้ว -

ทุนท่ีออก ส่วนเกินมลูค่า ท่ีจะซ้ือ ทุนสาํรอง รวม

และชาํระแล้ว หุ้นสามญั หุ้นส้ินสภาพ ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร ส่วนของเจา้ของ

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2563 8,421,541 3,258,625 130,202 372,575 1,236,058 13,419,001

การเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของสาํหรบังวด

ก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบังวด - - - - 30,441 30,441

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 8,421,541 3,258,625 130,202 372,575 1,266,499 13,449,442

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2564 8,421,541 3,258,625 130,202 373,780 1,264,043 13,448,191

การเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของสาํหรบังวด

ก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบังวด - - - - 18,000 18,000

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 8,421,541 3,258,625 130,202 373,780 1,282,043 13,466,191

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิในหน้า 13 ถงึ 34 เป็นสว่นหนึง่ของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

กาํไรสะสม
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บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สาํหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

ก าไรก่อนภาษเีงนิได้ 1,771,278 218,397 23,368 30,121

รายการปรบัปรุง

ค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่าย 257,363 251,415 13,985 14,042

กลบัรายการผลขาดทนุดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ - (136) - -

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 18,756 16,399 5,459 5,321

(ก าไร)ขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่น (558) (213) 38 (58)

รายการปรบัปรุงอืน่ทีไ่มใ่ชเ่งนิสด 7 ข) 108 10,620 17 (18)

ดอกเบี้ยรบั (658) (2,092) (16,842) (41,529)

ดอกเบี้ยจ่าย 19,687 22,454 585 15,280

2,065,976 516,844 26,610 23,159

การเปล่ียนแปลงในเงินทนุหมนุเวียน

ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อืน่ (524,269) 68,193 951 (18,230)

สนิคา้คงเหลอื (276,935) 49,478 - -

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อืน่ (412,404) 207,413 (25,558) (12,980)

เงนิสดรบัอืน่จากกจิกรรมด าเนนิงาน 7 ค) 28,175 19,002 236 1,365

เงนิสดไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมด าเนนิงาน 880,543 860,930 2,239 (6,686)

การปรบัปรุงดว้ยเงนิสดจ่ายทีเ่กดิจากการกูย้มื 7 ง) (19,753) (12,868) (544) (17,736)

รบั(จ่าย)ภาษเีงนิได้ (24,057) (66,915) 1,200 (3,267)

เงินสดสทุธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน 836,733 781,147 2,895 (27,689)

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิในหน้า 13 ถงึ 34 เป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

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

งบกระแสเงินสด

สาํหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ

เงนิสดจ่ายเพื่อซือ้สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 7 จ) (2,370) - (2,220) -

เงนิสดจ่ายเพื่อซือ้ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 7 จ) (115,337) (40,892) (1,426) (287)

เงนิสดรบัจากการจ าหน่ายทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 288 17 162 13

เงนิสดรบัจากเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัย่อย - สุทธิ 15 ค) - - 256,473 320,029

ดอกเบี้ยรบั 431 2,125 19,703 42,431

เงินสดสทุธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทนุ (116,988) (38,750) 272,692 362,186

เงนิสดจ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ - สุทธิ (343,092) (74,782) - -

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสัน้จากบรษิทัย่อย - สุทธิ - - - 206,496

จ่ายคนืเงนิตน้ของสญัญาเชา่ (37,085) (47,165) (8,435) (8,301)

เงินสดสทุธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน (380,177) (121,947) (8,435) 198,195

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้สทุธิ 339,568 620,450 267,152 532,692

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดตน้งวด 950,537 576,995 796,377 432,887

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 7 ก) 1,290,105 1,197,445 1,063,529 965,579

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิในหน้า 13 ถงึ 34 เป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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