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ที ่ TSTH 003/2564 รม/สส/สจ       19 มกราคม 2564 
 

เรียน กรรมการและผู้จดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 

เร่ือง  ชีแ้จงผลการด าเนินงานของบริษัทส าหรับไตรมาสที่  3 ของปีการเงนิ 2564 (ตุลาคม-ธันวาคม 2563)   
 

             บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ขอชีแ้จงผลการด าเนินงานของบริษัทส าหรับไตรมาสที่ 3  
ของปีการเงิน 2564 (ตลุาคม-ธนัวาคม 2563) ดงันี ้                   
- 

1. ผลการด าเนินงาน 
เศรษฐกิจไทยในไตรมาส 4 ปี 2563 หดตวัลงร้อยละ 6.6 จากปีก่อน จากข้อมลูของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) 
สภาวะเศรษฐกิจยงัคงอ่อนแอ การบริโภคภาคเอกชนและการลงทนุภาคเอกชนมีการฟืน้ตวัเพียงเล็กน้อย ธปท.เพิ่ง
ปรับการคาดการณ์มหภาคในปี 2564 โดยคาดการณ์การเติบโตของ GDP ที่ร้อยละ 3.2 (จากเดิมร้อยละ 3.6) ความ
ซบเซาของการทอ่งเที่ยวและความไมแ่นน่อนทางการเมืองอาจสง่ผลตอ่อปุสงค์ในประเทศและเศรษฐกิจไทยในวงกว้าง 
 

สถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทยยังอยู่ภายใต้การควบคุมจนถึงกลางเดือนธันวาคม เมื่อมีผู้ ติดเชือ้ในท้องถ่ิน
ระลอกใหมเ่ร่ิมจากตลาดอาหารทะเลใกล้กรุงเทพฯ ด้วยเหตนุี ้จึงมีการออกมาตรการควบคมุชดุใหม่โดยให้มีผลตัง้แต่
วนัท่ี 4 มกราคม 2564 
 

ภายใต้สภาพแวดล้อมภายนอกที่ท้าทายนี ้ปริมาณขายสินค้าของบริษัทในไตรมาสนีอ้ยู่ที่ 328,000 ตนั ซึ่งได้รับการ
สนบัสนนุจากมาตรการท่ีเหมาะสมเพื่อปกป้องพนกังานจากความเสีย่งของโควิด-19 การด าเนินงานของบริษัทยงัคงมี
เสถียรภาพและสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า ปริมาณการขายสูงกว่าไตรมาสก่อนมีสาเหตุหลกัมาจาก
ยอดขายเหลก็ลวดพิเศษ รายได้จากการขายที่สงูกว่าไตรมาสก่อนมาจากราคาขายที่ปรับตวัสงูขึน้ตามราคาวตัถดุิบที่
เพิ่มขึน้และปริมาณการขายที่ดีขึน้ 
 

สนิค้าคงเหลอืทัง้หมดเพิ่มขึน้ 237 ล้านบาท เมื่อเทียบกบัวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 ตามปริมาณสนิค้าคงเหลอืที่วางแผน
ไว้ในเศษเหล็กและเหล็กแท่ง อย่างไรก็ตามในด้านระยะเวลามีการปรับดีขึน้เป็น 42 วนั ณ สิน้เดือนธันวาคม 2563 
เทียบกบั 43 วนั ณ สิน้เดือนมีนาคม 2563 
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ผลการด าเนินงานเปรียบเทียบกับไตรมาสก่อนและปีก่อน 
1.1 รายได้จากการขายและบริการที่เกี่ยวข้อง 
ปริมาณการขายสนิค้าในไตรมาสนีอ้ยูท่ี่ 328,000 ตนั เพิ่มขึน้เมื่อเทียบกบัไตรมาสก่อนและไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน 
จากความต้องการในประเทศที่เพิ่มขึน้ของเหล็กลวดคาร์บอนขนาดกลางและสงู และจากการสง่ออก ส าหรับงวด 9 
เดือนสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัท มีปริมาณการขายสินค้าอยู่ที่ 937,000 ตนั สูงกว่า 881,000 ตนั ในช่วง
เดียวกนัของปีก่อนเลก็น้อย สาเหตหุลกัมาจากการปรับตวัดขีึน้ของปริมาณขายเหลก็เส้นก่อสร้างในประเทศ เหลก็ลวด
คาร์บอนขนาดกลางและเหลก็ลวดคาร์บอนสงู ซึง่สว่นหนึง่ชดเชยกบัจากปริมาณสง่ออกที่ลดลง 
 
รายได้จากการขายและบริการที่เก่ียวข้องในไตรมาสนีอ้ยู่ที่ 5,414 ล้านบาทเพิ่มขึน้ร้อยละ 11 และร้อยละ 21 เมื่อ
เทียบกับไตรมาสก่อนและไตรมาสเดียวกันของปีก่อน  เนื่องจากปริมาณการขายที่ เพิ่มขึน้และราคาขายที่สูงขึน้
สอดคล้องกบัการเพิ่มขึน้ของราคาวตัถดุิบ ส าหรับช่วง 9 เดือนสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ใกล้เคียงกนัเมื่อเทียบกบั
ปีก่อน 
 

1.2 ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงนิได้  
บริษัทรายงานผลก าไรก่อนหกัภาษี 53 ล้านบาทในไตรมาสนี ้เทียบกบัการขาดทนุ (52) ล้านบาทในไตรมาสเดียวกนั
ของปีก่อน  ส าหรับปีนีบ้ริษัทมีผลก าไร 271 ล้านบาทเทียบกบัผลขาดทนุ (21) ล้านบาทส าหรับงวด 9 เดือนของปีก่อน 
ผลประกอบการที่ดีขึน้ในช่วงนีเ้ป็นผลมาจากราคาขายสินค้าที่สงูขึน้และปริมาณการขายที่เพิ่มขึน้ ประกอบกบัราคา
ของโลหะ แท่งถ่านอิเลก็โทรดและก๊าซธรรมชาติที่ลดลงเมื่อเทียบกบัปีที่แล้ว โดยในไตรมาสก่อนบริษัทมีผลก าไรก่อน
หกัภาษี 139 ล้านบาท  
 

2. ฐานะทางการเงนิ 
2.1 สินทรัพย์ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษัทมีสนิทรัพย์รวมเพิ่มขึน้ 849 ล้านบาท จากวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 เนื่องจาก 

 สนิทรัพย์สทิธิการใช้ 722 ล้านบาท เนื่องจากการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหมส่ าหรับ
สญัญาเช่า (ฉบบัท่ี 16) 

 สนิค้าคงเหลอืเพิ่มขึน้ 237 ล้านบาท เป็นไปตามแผน  
 สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น  146 ล้านบาท 

เนื่องจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหมม่าใช้ (ฉบบัท่ี 9) 
 ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่นเพิ่มขึน้ 109 ล้านบาท 
 ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ลดลง 284 ล้านบาท เนื่องจากคา่เสือ่มราคา 
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2.2 หนีส้ินและส่วนของผู้ถอืหุ้น 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีหนีส้ินและสว่นของผู้ ถือหุ้นรวมเพิ่มขึน้ 849 ล้านบาท จากวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 
เนื่องจาก 

 หนีส้นิตามสญัญาเช่าเพิ่มขึน้ 655 ล้านบาท เนื่องจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหมม่า
ใช้ (ฉบบัท่ี 16) 

 ส่วนของผู้ ถือหุ้นเพิ่มขึน้ 349 ล้านบาท จากก าไรสุทธิของปีนี ้225 ล้านบาท ผลกระทบจากการวัด
มูลค่าภาระผูกพันผลประโยชน์หลังออกจากงาน 7 ล้านบาท และปรับปรุงจากการเปลี่ยนแปลง
นโยบายการบญัชีเนื่องจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหมม่าใช้ 117 ล้านบาท 

 กู้ยืมเงินระยะสัน้เพื่อเป็นเงินทนุหมนุเวียนลดลง (221) ล้านบาท 
 

 

 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

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


