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ที ่ TSTH 049/2563 รม/สส/สจ      20 ตลุาคม 2563 
 

เรยีน กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
 

เร่ือง  ชีแ้จงผลการด าเนินงานของบริษัทส าหรับไตรมาสที่ 2 ของปีการเงนิ 2564 (กรกฏาคม-กันยายน 2563)   
 

             บรษัิท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (“บรษัิท”) ขอชีแ้จงผลการด าเนินงานของบรษัิทส าหรบัไตรมาสที่ 2  
ของปีการเงิน 2564 (กรกฎาคม-กนัยายน 2563) ดงันี ้                   
- 

1. ผลการด าเนินงาน 
เศรษฐกิจของประเทศไทยมีสญัญาณของการปรบัตวัดีขึน้เลก็นอ้ย โดยเกิดจากการหดตวัลดลงของมลูค่าการสง่ออก
สนิคา้ การผลติ และเครือ่งชีก้ารลงทนุภาคเอกชนตามขอ้มลูของธนาคารกลาง  ภาคการก่อสรา้งขยายตวัรอ้ยละ 7.4 
จากปีก่อนในไตรมาสที่สอง โดยไดร้บัการสนบัสนุนจากโครงการโครงสร้างพืน้ฐานของรฐับาล ตลาดเหล็กลวดใน
ประเทศไดร้ับอานิสงคจ์ากข้อเสนอการน าเขา้จากจีนที่ยังคงอยู่ในระดับราคาที่สูง อย่างไรก็ตามรฐับาลยังคง
มาตรการปิดกัน้นกัทอ่งเที่ยวตา่งชาติอยา่งเขม้งวดซึง่สง่ผลกระทบตอ่เศรษฐกิจอยา่งมีนยัส าคญั 
 

ขณะเดียวกนัธนาคารแห่งประเทศไทยมีมติเป็นเอกฉันทใ์หค้งอตัราดอกเบีย้นโยบายไวท้ี่รอ้ยละ 0.5  ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย (ธปท.) เพิ่งปรบัลดคาดการณก์ารเติบโตของ GDP ปี 2564 เหลือรอ้ยละ 3.6 จากเดิมรอ้ยละ 5.0  การ
คาดการณปี์ 2563 ปรบัขึน้เป็นติดลบรอ้ยละ 7.8 จากเดิมติดลบรอ้ยละ 8.1  ดลุบญัชีเดินสะพดัเกินดลุจากการน าเขา้
สนิคา้ต ่า ราคาเชือ้เพลงิที่อยูใ่นเกณฑด์ี แมว้า่จะมีการสง่ออกสนิคา้นอ้ยและไมม่ีรายไดจ้ากการทอ่งเที่ยวก็ตาม 
 

ในฉากหลงันี ้ปริมาณขายสินคา้ของบริษัท ในไตรมาสนีอ้ยู่ที่ 311,000 ตนั สงูกว่าไตรมาสก่อนโดยมีสาเหตหุลกัมา
จากยอดขายเหล็กลวดชนิดพิเศษ รายไดจ้ากการขายสงูกว่าไตรมาสก่อนจากราคาขายที่สงูขึน้ตามการเพิ่มขึน้ของ
ราคาวตัถดุิบและปรมิาณการขายที่เพิ่มขึน้ 
 

สินคา้คงเหลือทัง้หมดลดลง 61 ลา้นบาท จากเมื่อวนัที่ 31 มีนาคม 2562  ในดา้นระยะเวลามีการปรบัดีขึน้เป็น 41 
วนั ณ สิน้เดือนกนัยายน 2563 เมื่อเทียบกบั 43 วนั ณ สิน้เดือนมีนาคม 2563 
 
ผลการด าเนินงานเปรียบเทียบกับไตรมาสก่อนและปีก่อน 
1.1 รายได้จากการขายและบริการที่เกี่ยวข้อง 
ปรมิาณการขายสนิคา้ในไตรมาสนีอ้ยูท่ี่ 311,000 ตนั เพิ่มขึน้เมื่อเทียบกบัไตรมาสก่อน จากความตอ้งการในประเทศ
ที่ดีขึน้ส  าหรบัเหลก็ลวดคารบ์อนกลางและสงู ปริมาณขายสินคา้สงูขึน้เมื่อเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน จาก
การเพิ่มขึน้ของปรมิาณขายสนิคา้เหลก็เสน้ก่อสรา้งในช่องทางขายตรง ส าหรบังวด 6 เดือนสิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 
2563 ปริมาณการขายสินคา้ของบริษัทที่ 609,000 ตนันัน้สงูกว่า  595,000 ตนัในช่วงเดียวกนัของปีก่อนเล็กนอ้ย 
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สาเหตหุลกัมาจากการปรบัตวัดีขึน้ของปริมาณขายเหล็กเสน้ก่อสรา้งในประเทศ ซึ่งสว่นหนึ่งชดเชยกบัจากปริมาณ
สง่ออกที่ลดลง 
 

รายไดจ้ากการขายและบริการที่เก่ียวขอ้งในไตรมาสนีอ้ยู่ที่ 4,886 ลา้นบาทเพิ่มขึน้รอ้ยละ 6 เมื่อเทียบกบัไตรมาส
ก่อนเนื่องจากปริมาณการขายเพิ่มขึน้ และราคาขายที่สงูขึน้สอดคลอ้งกบัราคาวตัถดุิบที่เพิ่มขึน้  เมื่อเทียบกบัไตร
มาสเดียวกนัของปีก่อนรายไดจ้ากการขายลดลงรอ้ยละ 4 สาเหตหุลกัมาจากราคาขายสินคา้ส าเร็จรูปลดลง  ในช่วง 
6 เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 รายไดจ้ากการขายต ่ากวา่ปีก่อนรอ้ยละ 10 
 
1.2 ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงนิได้  
บริษัทรายงานผลก าไร 139 ลา้นบาทในไตรมาสนี ้เทียบกบัก าไร 80 ลา้นบาทในไตรมาสก่อน สว่นใหญ่เป็นผลมา
จากราคาขายที่เพิ่มสงูขึน้และปรมิาณการขายสนิคา้ส าเรจ็รูปที่เพิ่มขึน้ 
 

บริษัทมีผลขาดทนุ (13) ลา้นบาทในไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน ในขณะที่ในช่วง 6 เดือนของปีก่อนมีก าไร 31 ลา้น
บาท ผลประกอบการที่ดีขึน้ในช่วงนี ้เป็นผลมาจากปริมาณการขายสินคา้ที่เพิ่มขึน้ ราคาโลหะและราคาแท่งถ่าน
อิเลก็โทรดที่ลดลง 
 

2. ฐานะการเงนิ 
2.1 สินทรัพย ์
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 บรษัิทมีสนิทรพัยร์วมเพิ่มขึน้ 959 ลา้นบาท จากวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 เนื่องจาก 

 เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพิ่มขึน้ 620 ลา้นบาท 
 สนิทรพัยส์ทิธิการใช ้548 ลา้นบาท เนื่องจากการใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหมส่  าหรบั

สญัญาเช่า (ฉบบัท่ี 16) 
 สินทรพัยท์างการเงินที่วัดมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 146 ลา้นบาท 

เนื่องจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหมม่าใช ้(ฉบบัท่ี 9) 
 ที่ดิน อาคาร และอปุกรณล์ดลง (210) ลา้นบาท เนื่องจากคา่เสือ่มราคา 
 ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ื่นลดลง (68) ลา้นบาท 
 สนิคา้คงเหลอืลดลง (61) ลา้นบาท  
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2.2 หนี้สินและส่วนของผู้ถอืหุ้น 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 บรษัิทมีหนีส้นิและสว่นของผูถื้อหุน้รวมเพิ่มขึน้ 959 ลา้นบาท จากวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 
เนื่องจาก 

 เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ื่นเพิ่มขึน้ 205 ลา้นบาท สว่นใหญ่เก่ียวขอ้งกบัการจดัหาเศษเหลก็ 
 หนีส้ินตามสญัญาเช่าเพิ่มขึน้ 459 ลา้นบาท เนื่องจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

มาใช ้(ฉบบัท่ี 16) 
 กูย้ืมเงินระยะสัน้เพื่อเป็นเงินทนุหมนุเวียนลดลง (75) ลา้นบาท 
 สว่นของผูถื้อหุน้เพิ่มขึน้ 312 ลา้นบาท จากก าไรสทุธิในช่วงระยะเวลานี ้188 ลา้นบาท ผลกระทบจาก

การวดัมลูคา่ภาระผกูพนัผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 7 ลา้นบาท และปรบัปรุงจากการเปลีย่นแปลง
นโยบายการบญัชีเนื่องจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหมม่าใช ้117 ลา้นบาท 

 
 

จึงเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ 
         
        ขอแสดงความนบัถือ 
            บรษัิท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
 
 
 
        (นายราจีฟ มงักลั) 
                   กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
 

 

ส านกังานเลขานกุารบรษัิท 
โทรศพัท ์02-937-1000 ตอ่ 3111/3156/3210 
โทรสาร  02-937-1224 
 


