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ที ่TSTH 025/2563 รม/อณ/ปบ       16 กรกฎาคม 2563 
 

เรียน กรรมการและผู้จดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 

เร่ือง  ชีแ้จงผลการด าเ นิิงาิอองรรน ทัสำ ารรทรตรราาำสี่  1 อองปีการเงนิ  2564 (เาัายิ-านถุิายิ 2563)   
 

             บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ขอชีแ้จงผลการด าเนินงานของบริษัทส าหรับไตรมาสที่ 1  
ของปีการเงิน 2564 (เมษายน-มิถนุายน 2563) ดงันี ้                   
- 

1. ผลการด าเ นิิงาิ 
ความเช่ือมั่นของผู้ บริโภคเร่ิมดีขึน้ โดยได้รับแรงหนุนจากธุรกิจที่กลบัมาเปิดใหม่และแผนการกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่
มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย (UTCC) เปิดเผย ประเทศไทยเร่ิมผอ่นคลายมาตรการการปิดพืน้ที่ในเดือนพฤษภาคม อย่างไรก็
ตาม ข้อจ ากัดในการเดินทางระหว่างประเทศ การหยุดชะงกัทางการค้าและห่วงโซ่อุปทานอาจสง่ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการท่องเที่ยวที่ลดลง ธนาคารแห่งประเทศไทยปรับลดอตัราดอกเบีย้นโยบายจาก 0.75 สูร่ะดบัต ่าเป็น
ประวตัิการณ์ที่ร้อยละ 0.5 ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2563 เพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจของการแพร่ระบาด 
ธนาคารแหง่ประเทศไทยคาดว่าการฟืน้ตวัของเศรษฐกิจบางสว่นในช่วงคร่ึงปีหลงัจะมาจากการใช้จ่ายภายในประเทศ เงิน
บาทยงัคงแข็งคา่แม้วา่รายรับจากการทอ่งเที่ยวลดลง การน าเข้าน า้มนัดิบท่ีลดลง(และโดยรวม)ช่วยรักษาดลุบญัชีเดินสะพดั
ทีเ่กินดลุ 
 

ปริมาณขายสินค้าในไตรมาสนีอ้ยู่ที่ 298,000 ตนั ต ่ากว่าไตรมาสก่อนร้อยละ 7 และเกือบจะเท่ากนัเมื่อเทียบกับไตรมาส
เดียวกนัของปีก่อน  โดยสว่นใหญ่มาจากการสง่ออกที่ลดลง ซึง่สว่นหนึ่งได้รับการชดเชยจากยอดขายเหล็กเส้นในประเทศที่
สงูขึน้ รายได้จากการขายและบริการท่ีเก่ียวข้องลดลงร้อยละ 11 เมื่อเทียบกบัไตรมาสก่อนและลดลงร้อยละ 15 เมื่อเทียบกบั
ไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน เนื่องจากราคาขายลดลงตามราคาโลหะท่ีลดลงและปริมาณการขายที่ลดลง 
  

สินค้าคงคลงัลดลง 85 ล้านบาท จากเมื่อวนัที่ 31 มีนาคม 2563  ในด้านระยะเวลามีการปรับปรุงเล็กน้อยเป็น 42 วนั ณ 
วนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 เมื่อเทียบกบั 43 วนั เมื่อวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 

 
ผลการด าเ นิิงาิเปรียรเสียรกทรตรราาำก่อิและปีก่อิ 
1.1 รายตด้จากการอายและรรนการสี่เกี่ยวอ้อง 
ปริมาณการขายสินค้าในไตรมาสนีอ้ยู่ที่ 298,000 ตนั  ลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนเนื่องจากการสง่ออกลดลง และ
ใกล้เคียงกนัเมื่อเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน 
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รายได้จากการขายและบริการท่ีเก่ียวข้องในไตรมาสนีอ้ยูท่ี่ 4,592 ล้านบาทลดลงร้อยละ 11 และร้อยละ 15 เมื่อเทียบกบัไตร
มาสก่อนและไตรมาสเดียวกนัของปีก่อนตามล าดบั เนื่องจากราคาขายและปริมาณการขายลดลง  
 
 

1.2 ก าตร(อาดสุิ)ก่อิภาัีเงนิ ตด้  
บริษัทรายงานผลก าไร 80 ล้านบาทในไตรมาสนี ้เทียบกบัก าไร 44 ล้านบาท ในไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน สว่นต่างราคาที่
ลดลง (ราคาขายลบด้วยราคาโลหะ) มากกวา่นัน้ ชดเชยด้วยราคาแทง่ถ่านอิเลคโทรดและต้นทนุการแปลงสภาพที่ลดลงเป็น
ผลให้ก าไรสงูขึน้ในไตรมาสนี ้อยา่งไรก็ตาม ก าไรในไตรมาสนีล้ดลงเมื่อเทียบกบัผลก าไร 131 ล้านบาทในไตรมาสก่อน จาก
ราคาขายที่ลดลงตามราคาวตัถดุบิท่ีลดลงและปริมาณการสง่ออกที่ลดลงซึง่เป็นผลมาจากการปิดพืน้ท่ีในตลาดสง่ออกหลาย
แหง่ สว่นหนึง่ชดเชยด้วยต้นทนุโลหะและต้นทนุการแปลงสภาพที่ลดลงจากราคาแทง่ถ่านอิเลคโทรดทีล่ดลง 
 

2. ฐาิะการเงนิ  
2.1 ำนิสรทพย์ 
ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 บริษัทมีสนิทรัพย์รวมเพิ่มขึน้ 1,279 ล้านบาท จากวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 เนื่องจาก 

 เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพิ่มขึน้ 910 ล้านบาท 
 สนิทรัพย์สทิธิการใช้ 561 ล้านบาท เนื่องจากการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหมส่ าหรับสญัญา

เช่า (ฉบบัท่ี 16) 
 สนิทรัพย์ทางการเงินท่ีวดัมลูคา่ด้วยมลูคา่ยตุิธรรมผา่นก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่น 146 ล้านบาท เนื่องจากการ

น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหมม่าใช้ (ฉบบัท่ี 9) 
 ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ลดลง (130) ล้านบาท เนื่องจากคา่เสือ่มราคา 
 ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่นลดลง (95) ล้านบาท 
 สนิค้าคงเหลอืลดลง (85) ล้านบาท  

 

2.2 ริีำ้นิและำ่วิอองผู้ถอืรุ้ิ 
ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2563 บริษัทมีหนีส้ินและส่วนของผู้ ถือหุ้นรวมเพิ่มขึน้ 1,279 ล้านบาท จากวนัที่ 31 มีนาคม 2563 
เนื่องจาก 

 เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่นเพิ่มขึน้ 730 ล้านบาท สว่นใหญ่เก่ียวข้องกบัการน าเข้าบิลเลต็ 
 หนีส้ินตามสญัญาเช่าเพิ่มขึน้ 460 ล้านบาท เนื่องจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาใช้ 

(ฉบบัท่ี 16) 
 กู้ยืมเงินระยะสัน้เพื่อเป็นเงินทนุหมนุเวียนลดลง (210) ล้านบาท 
 สว่นของผู้ ถือหุ้นเพิ่มขึน้ 179 ล้านบาท จากก าไรสทุธิในไตรมาสนี ้54 ล้านบาท ผลกระทบจากการวดัมลูค่า

ภาระผกูพนัผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 7 ล้านบาท และปรับปรุงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชี
เนื่องจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหมม่าใช้ 117 ล้านบาท 

 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
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        ขอแสดงความนบัถือ 
            บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
 
 
        (นายราจีฟ มงักลั) 
                   กรรมการผู้จดัการใหญ่ 
ส านกังานเลขานกุารบริษัท 
โทรศพัท์ 02-937-1000 ตอ่ 3111/3156/3210 
โทรสาร  02-937-1224 


