
บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มนุเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 10 ก) 1,394,729,621 950,537,340 920,833,604 796,377,572

ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น - สทุธิ 11 2,433,199,547 1,129,158,891 64,061,351 82,022,895

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แกบ่รษิทัยอ่ย 34 ค) - - 593,294,033 6,868,063,764

สนิคา้คงเหลอื - สทุธิ 13 4,444,870,724 3,459,057,396 - -

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น 14 75,524,772 75,191,395 503,812 477,192

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 8,348,324,664 5,613,945,022 1,578,692,800 7,746,941,423

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน

เงนิลงทนุในบรษิทัยอ่ย 15 - - 12,013,047,274 5,801,787,632

สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่

ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมผา่นก าไรขาดทนุ

เบด็เสรจ็อื่น 12 304,320,000 206,640,000 - -

ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ - สทุธิ 16 2,377,862,464 2,566,395,653 5,219,430 11,310,934

สนิทรพัยไ์มใ่ชง้านเพื่อรอการขาย - สทุธิ 17 262,000,000 343,000,000 - -

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้- สทุธิ 18 621,322,626 670,012,904 17,199,284 29,369,678

คา่ความนยิม - สทุธิ 19 3,456,014,092 3,456,014,092 - -

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - สทุธิ 20 25,659,459 27,350,208 12,505,228 11,798,654

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี- สทุธิ 21 15,609,030 17,694,773 15,609,030 17,694,773

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น 22 81,568,467 99,432,220 54,489,477 60,810,547

รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 7,144,356,138 7,386,539,850 12,118,069,723 5,932,772,218

รวมสินทรพัย์ 15,492,680,802 13,000,484,872 13,696,762,523 13,679,713,641

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในหน้า 15 ถงึ 85 เป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนินี้

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

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หน้ีสินและส่วนของเจา้ของ

หน้ีสินหมนุเวียน

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 23 145,576,904 441,392,535 - -

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 24 1,714,877,269 1,590,830,373 115,732,140 113,325,278

ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย - 25,172,933 - -

หนี้สนิตามสญัญาเชา่สว่นทีถ่งึก าหนด

ช าระภายในหนึ่งปี - สทุธิ 23 31,079,390 38,567,524 8,627,423 15,938,335

หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น 31,881,820 36,266,429 7,886,649 6,755,197

รวมหน้ีสินหมนุเวียน 1,923,415,383 2,132,229,794 132,246,212 136,018,810

หน้ีสินไม่หมนุเวียน

หนี้สนิตามสญัญาเชา่ - สทุธิ 23 632,371,621 656,313,871 8,884,695 13,618,666

หนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี- สทุธิ 21 9,870,048 1,917,214 - -

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 25 346,903,945 329,092,385 71,613,052 81,475,899

ประมาณการหนี้สนิคา่รื้อถอน 26 410,250 410,250 410,250 410,250

รวมหน้ีสินไม่หมนุเวียน 989,555,864 987,733,720 80,907,997 95,504,815

รวมหน้ีสิน 2,912,971,247 3,119,963,514 213,154,209 231,523,625

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในหน้า 15 ถงึ 85 เป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนินี้

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

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หน้ีสินและส่วนของเจา้ของ (ต่อ)

ทนุจดทะเบยีน

   หุน้สามญั จ านวน 8,421,540,848 หุน้

      มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท 8,421,540,848 8,421,540,848 8,421,540,848 8,421,540,848

ทนุทีอ่อกและช าระแลว้

   หุน้สามญั จ านวน 8,421,540,848 หุน้

      มลูคา่ทีไ่ดร้บัช าระแลว้หุน้ละ 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

   ใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สิ้นสภาพ 130,201,936 130,201,936 130,201,936 130,201,936

ก าไร(ขาดทนุ)สะสม

จดัสรรแลว้ - ทนุส ารองตามกฎหมาย 27 374,994,226 373,780,813 374,994,226 373,780,813

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 160,816,728 (2,454,956,461) 1,298,246,538 1,264,041,653

องคป์ระกอบอื่นของสว่นของเจา้ของ 243,455,007 165,311,007 - -

12,589,633,511 9,894,502,909 13,483,608,314 13,448,190,016

(9,923,956) (13,981,551) - -

12,579,709,555 9,880,521,358 13,483,608,314 13,448,190,016

15,492,680,802 13,000,484,872 13,696,762,523 13,679,713,641

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในหน้า 15 ถงึ 85 เป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนินี้

รวมหน้ีสินและส่วนของเจา้ของ

ส่วนของเจา้ของ

ทนุเรอืนหุน้

รวมส่วนของผู้เป็นเจา้ของของบริษทั

สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ

รวมส่วนของเจา้ของ

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

งบกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็

สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายไดจ้ากการขายและบรกิารทีเ่กีย่วขอ้ง 32,589,804,898 22,016,896,005 - -

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร - - 412,868,000 392,192,000

ตน้ทุนขายและบรกิารทีเ่กีย่วขอ้ง (29,106,381,347) (20,532,574,600) - -

ตน้ทุนการใหบ้รกิาร - - (389,911,746) (369,645,366)

กาํไรขัน้ต้น 3,483,423,551 1,484,321,405 22,956,254 22,546,634

รายไดอ้ืน่ 28 50,521,845 119,041,252 22,203,388 71,642,101

ค่าใชจ่้ายในการขาย (210,252,542) (190,616,336) - -

ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร (607,377,730) (564,361,873) (12,688,412) (26,008,524)

ค่าใชจ่้ายอืน่ 17 (81,000,000) (117,000,000) (101,967) (41,794)

ตน้ทุนทางการเงนิ 29 (35,050,209) (43,038,442) (1,434,682) (21,691,763)

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 2,600,264,915 688,346,006 30,934,581 46,446,654

รายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษเีงนิได้ 31 5,859,313 (56,728,075) (6,666,333) (22,338,713)

กาํไรสาํหรบัปี 2,606,124,228 631,617,931 24,268,248 24,107,941

กาํไร(ขาดทนุ)เบด็เสรจ็อ่ืน

รายการทีจ่ะไมจ่ดัประเภทรายการใหมไ่ปยงั

ก าไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

   การเปลีย่นแปลงในมลูค่ายุตธิรรมของเงนิ

      ลงทุนในตราสารทุนดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่าน

      ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน่ 97,680,000 60,480,000 - -

   การวดัมลูค่าใหมข่องภาระผกูพนัผลประโยชน์

      หลงัออกจากงาน 18,649,962 29,976,178 13,937,563 6,351,843

   ภาษเีงนิไดข้องรายการทีจ่ะไมจ่ดัประเภทรายการใหม่

   ไปยงัก าไรหรอืขาดทุนในภายหลงั (23,265,993) (17,371,381) (2,787,513) (1,270,369)

รวมรายการทีจ่ะไมจ่ดัประเภทรายการใหมไ่ปยงั

  ก าไรหรอืขาดทุนในภายหลงั 93,063,969 73,084,797 11,150,050 5,081,474

กาํไรเบด็เสรจ็อ่ืนสาํหรบัปี - สทุธิจากภาษี 93,063,969 73,084,797 11,150,050 5,081,474

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี 2,699,188,197 704,702,728 35,418,298 29,189,415

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในหน้า 15 ถงึ 85 เป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนินี้

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

งบกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็

สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

การแบง่ปันกาํไร

ส่วนทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทั 2,602,097,955 630,549,055 24,268,248 24,107,941

ส่วนของส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุม 4,026,273 1,068,876 - -

2,606,124,228 631,617,931 24,268,248 24,107,941

การแบง่ปันกาํไรเบด็เสรจ็รวม

ส่วนทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทั 2,695,130,602 703,625,214 35,418,298 29,189,415

ส่วนของส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุม 4,057,595 1,077,514 - -

2,699,188,197 704,702,728 35,418,298 29,189,415

กาํไรต่อหุ้น

   ก าไรต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐาน (บาท) 32 0.31 0.07 0.00 0.00

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในหน้า 15 ถงึ 85 เป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนินี้

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

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของ

สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

ใบสาํคญั องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจ้าของ

แสดงสิทธิ จดัสรรแล้ว - การวดัมลูค่าเงินลงทนุ รวมส่วนของ

ทนุท่ีออก ส่วนเกินมลูค่า ท่ีจะซ้ือ ทนุสาํรอง ในตราสารทนุผา่นกาํไร ผู้เป็นเจ้าของ ส่วนได้เสียท่ีไม่มี รวม

และชาํระแล้ว หุ้นสามญั หุ้นส้ินสภาพ ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร ขาดทนุเบด็เสรจ็อ่ืน ของบริษทั อาํนาจควบคมุ ส่วนของเจ้าของ

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2563 8,421,540,848 3,258,624,766 130,201,936 372,575,416 (3,108,992,278) 116,927,007 9,190,877,695 (15,059,065) 9,175,818,630

การเปล่ียนแปลงในรายการกบัผู้เป็นเจ้าของ

   สาํหรบัปี

ทุนส ารองตามกฎหมาย 27 - - - 1,205,397 (1,205,397) - - - -

ก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี - - - - 655,241,214 48,384,000 703,625,214 1,077,514 704,702,728

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 8,421,540,848 3,258,624,766 130,201,936 373,780,813 (2,454,956,461) 165,311,007 9,894,502,909 (13,981,551) 9,880,521,358

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2564 8,421,540,848 3,258,624,766 130,201,936 373,780,813 (2,454,956,461) 165,311,007 9,894,502,909 (13,981,551) 9,880,521,358

การเปล่ียนแปลงในรายการกบัผู้เป็นเจ้าของ

   สาํหรบัปี

ทุนส ารองตามกฎหมาย 27 - - - 1,213,413 (1,213,413) - - - -

ก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี - - - 2,616,986,602 78,144,000 2,695,130,602 4,057,595 2,699,188,197

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 8,421,540,848 3,258,624,766 130,201,936 374,994,226 160,816,728 243,455,007 12,589,633,511 (9,923,956) 12,579,709,555

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในหน้า 15 ถงึ 85 เป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนินี้

งบการเงินรวม

ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษทั

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

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของ

สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

ใบสาํคญั

แสดงสิทธิ จดัสรรแล้ว -

ทนุท่ีออก ส่วนเกินมลูค่า ท่ีจะซ้ือ ทนุสาํรอง รวม

และชาํระแล้ว หุ้นสามญั หุ้นส้ินสภาพ ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร ส่วนของเจา้ของ

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 เมษายน 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

การเปล่ียนแปลงในรายการกบัผู้เป็นเจา้ของสาํหรบัปี

ทนุส ารองตามกฎหมาย 27 - - - 1,205,397 (1,205,397) -

ก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี - - - - 29,189,415 29,189,415

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 8,421,540,848 3,258,624,766 130,201,936 373,780,813 1,264,041,653 13,448,190,016

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2564 8,421,540,848 3,258,624,766 130,201,936 373,780,813 1,264,041,653 13,448,190,016

การเปล่ียนแปลงในรายการกบัผู้เป็นเจา้ของสาํหรบัปี

ทนุส ารองตามกฎหมาย 27 - - - 1,213,413 (1,213,413) -

ก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี - - - - 35,418,298 35,418,298

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 8,421,540,848 3,258,624,766 130,201,936 374,994,226 1,298,246,538 13,483,608,314

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในหน้า 15 ถงึ 85 เป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนินี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสมส่วนของทนุ
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บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

ก าไรก่อนภาษเีงนิได้ 2,600,264,915 688,346,006 30,934,581 46,446,654

รายการปรบัปรุง

ค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่าย 473,390,254 474,573,895 27,145,638 27,910,240

กลบัรายการผลขาดทุนดา้นเครดติ

   ทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ - (135,260) - -

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 56,056,010 43,466,501 10,603,483 12,440,572

ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น (1,666,637) (11,571,694) (22,564) (29,453)

รายการปรบัปรุงอื่นทีไ่มใ่ช่เงนิสด 10 ข) 81,578,493 128,963,948 (18,058) 1,141,885

ดอกเบีย้รบั 28 (1,947,994) (2,961,897) (20,530,220) (71,067,096)

เงนิปนัผลรบั 28 (21,600,000) (28,800,000) - -

ดอกเบีย้จ่าย 29 35,050,209 43,038,442 1,434,682 21,691,763

3,221,125,250 1,334,919,941 49,547,542 38,534,565

การเปล่ียนแปลงในเงินทุนหมนุเวียน

ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น (1,303,878,279) (470,742,648) 15,649,415 (56,282,460)

สนิคา้คงเหลอื (985,178,917) (938,257,010) - -

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 108,309,964 674,384,099 3,639,283 49,458,231

เงนิสดรบั(จ่าย)อื่นจากกจิกรรมด าเนินงาน 10 ค) (25,896,522) 45,910,856 (5,104,455) (5,096,899)

เงนิสดไดม้าจากกจิกรรมด าเนินงาน 1,014,481,496 646,215,238 63,731,785 26,613,437

การปรบัปรุงดว้ยเงนิสดทีเ่กดิจากการกูย้มื 10 ง) (35,673,776) (45,792,495) (1,434,682) (26,791,626)

จ่ายภาษเีงนิได ้- สุทธิ (12,266,648) (113,116,092) (1,864,009) (12,935,664)

เงินสดสทุธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน 966,541,072 487,306,651 60,433,094 (13,113,853)

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในหน้า 15 ถงึ 85 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้

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

งบกระแสเงินสด

สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงนิสดจ่ายเพือ่ซื้อสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 10 จ) (3,712,302) (1,059,827) (3,562,302) (386,000)

เงนิสดจ่ายเพือ่ซื้อทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 10 จ) (207,201,495) (89,318,860) (2,605,113) (925,995)

เงนิสดรบัจากการจ าหน่ายทีด่นิ

   อาคารและอุปกรณ์ 449,119 34,710 491,183 528,026

เงนิสดรบัจากเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้

   แก่บรษิทัย่อย - สุทธิ - - 63,510,089 2,435,279,397

เงนิปนัผลรบั 28 21,600,000 28,800,000 - -

ดอกเบีย้รบั 1,789,393 3,131,097 22,842,290 75,803,043

เงินสดสทุธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน (187,075,285) (58,412,880) 80,676,147 2,510,298,471

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 

เงนิสดจ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะสัน้

   จากสถาบนัการเงนิ - สุทธิ (295,815,631) (20,334,454) - -

เงนิสดจ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะสัน้

   จากบรษิทัย่อย - สุทธิ - - - (2,118,355,192)

จ่ายคนืเงนิตน้ตามสญัญาเช่า (39,457,875) (35,016,706) (16,653,209) (15,339,180)

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน (335,273,506) (55,351,160) (16,653,209) (2,133,694,372)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เพ่ิมขึน้สทุธิ 444,192,281 373,542,611 124,456,032 363,490,246

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดตน้ปี 950,537,340 576,994,729 796,377,572 432,887,326

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 10 ก) 1,394,729,621 950,537,340 920,833,604 796,377,572

รายการท่ีไม่ใช่เงินสด:

แปลงหนี้จากเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัย่อย

   เป็นทุนของบรษิทัย่อย 10 จ) - - 6,211,259,643 -

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในหน้า 15 ถงึ 85 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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