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ที ่TSTH 023/2564 รม/สส/สจ       20 เมษายน 2564 
 

เรียน กรรมการและผู้จดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 

เร่ือง  ชีแ้จงผลการด าเนินงานของบริษัทส าหรับไตรมาสที่  4 ของปีการเงนิ 2564 (มกราคม-มีนาคม 2564)   
 

             บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ขอชีแ้จงผลการด าเนินงานของบริษัทส าหรับไตรมาสที่ 4  
ของปีการเงิน 2564 (มกราคม-มีนาคม 2564) ดงันี ้                   
- 

1. ผลการด าเนินงาน 
ปริมาณสนิค้าคงคลงัในระบบต ่า อตัราคา่ขนสง่ที่เพิ่มขึน้ และราคาวตัถดุิบที่พุง่สงูขึน้ทัว่โลก ท าให้ลกูค้ามีการซือ้เพิ่มขึน้ 
ความต้องการสินค้าภายในประเทศของจีนที่เพิ่มขึน้ส่งผลให้มีการซือ้เหล็กแท่งและส่งออกน้อยลงเป็นอีกปัจจัยที่
สนบัสนุนอตุสาหกรรมเหล็ก ทัง้หมดนี ้สง่ผลกระทบต่อราคาเศษเหล็กให้มีแนวโน้มสงูขึน้ตัง้แต่ 4 เดือนที่ผ่านมา ราคา
เหลก็และวตัถดุิบสงูที่สดุในรอบเกือบ 10 ปี และสิง่เดียวกนันีก็้สะท้อนให้เห็นในตลาดของประเทศไทยด้วยเช่นกนั 
 

การเพิ่มขึน้อย่างรวดเร็วของผู้ติดเชือ้ COVID-19 รายใหม่ท าให้เกิดความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ และสง่ผลกระทบต่อ
ความเช่ือมัน่ของตลาดในประเทศไทย ข้อจ ากดัในการเดินทางระหว่างประเทศ  การค้า และการหยุดชะงกัของห่วงโซ่
อปุทานอาจสง่ผลกระทบตอ่เศรษฐกิจโดยเฉพาะอยา่งยิ่งจากการทอ่งเที่ยวที่ลดลง 
 

ภายใต้สถานการณ์ทางเศรษฐกิจนี ้ปริมาณขายสนิค้าของบริษัทในไตรมาสนีอ้ยูท่ี่ 366,000 ตนั สงูกว่าไตรมาสก่อน โดย
มีสาเหตหุลกัมาจากปริมาณการขายเหล็กเส้นในประเทศ รายได้จากการขายสงูกว่าไตรมาสก่อนโดยได้รับแรงหนนุจาก
ราคาขายที่สงูขึน้ สอดคล้องกบัราคาเศษเหลก็ที่เพิ่มขึน้ รวมทัง้ปริมาณการขายที่ดีขึน้ 
 

สินค้าคงเหลือรวม ณ สิน้เดือนมีนาคม 2564 เพิ่มขึน้ 944 ล้านบาทเมื่อเทียบกับสิน้เดือนมีนาคม  2563 จากปริมาณ
สินค้าส าเร็จรูปเพื่อรองรับความต้องการของตลาดในช่วงที่โรงงานจะหยุดซ่อมแซมตามแผนในเดือนเมษายน 2564  
ในขณะที่ด้านระยะเวลาอยูท่ี่ 43 วนัเทา่กบัปีที่แล้ว 
 

ผลการด าเนินงานเปรียบเทียบกับไตรมาสก่อนและปีก่อน 
1.1 รายได้จากการขายและบริการที่เกี่ยวข้อง 
ปริมาณการขายสินค้าในไตรมาสนีอ้ยู่ที่ 366,000 ตนั เพิ่มขึน้ร้อยละ 12 และร้อยละ 15 เมื่อเทียบกบัไตรมาสก่อนและ
ไตรมาสเดียวกนัของปีก่อนตามล าดบั จากความต้องการสินค้าในประเทศที่ดีขึน้ทัง้เหล็กเส้น เหล็กลวดคาร์บอนกลาง 
และเหล็กลวดคาร์บอนสูง ส าหรับงวด 12 เดือนสิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2564 ปริมาณการขายสินค้าของบริษัทอยู่ที่  
1,303,000 ตนั เพิ่มขึน้ร้อยละ 9 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดยสาเหตหุลกัมาจากอปุสงค์ในประเทศที่ดีขึน้ แตส่ว่นหนึง่
ก็ได้รับผลกระทบจากปริมาณสง่ออกที่ลดลง 
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รายได้จากการขายและบริการท่ีเก่ียวข้องในไตรมาสนีอ้ยู่ที ่7,126 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 32 และร้อยละ 39 เมื่อเทียบ
กบัไตรมาสก่อนและไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน เนื่องจากราคาขายสินค้าดีขึน้จากการฟืน้ตวัของเศรษฐกิจโลกตามการ
เพิ่มขึน้ของราคาวตัถุดิบ ในช่วง 12 เดือนสิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2564 รายได้จากการขายและบริการที่เก่ียวข้องอยู่ที่ 
22,017 ล้านบาทเพิ่มขึน้ร้อยละ 9 จากปีก่อน ซึง่สะท้อนถึงอปุสงค์ภายในประเทศที่ดีขึน้ 
 

1.2 ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงนิได้  
บริษัทรายงานผลก าไรก่อนหกัภาษี 417 ล้านบาทในไตรมาสนี ้เทียบกบัก าไร 131 ล้านบาท ในไตรมาสเดียวกันของปี
ก่อน ขณะทีก่ าไรก่อนหกัภาษีในไตรมาสก่อนคือ 53 ล้านบาท ส าหรับงวด 12 เดือน บริษัทมีก าไร 688 ล้านบาทเทียบกบั
ก าไร 111 ล้านบาทในช่วงเดยีวกนัของปีก่อน ผลการด าเนินงานท่ีดีขึน้ในงวดนีเ้ป็นผลมาจากราคาขายสนิค้าที่สงูขึน้ตาม
การเพิ่มขึน้ของราคาวตัถดุิบ และปริมาณการขายสินค้าที่เพิ่มสงูขึน้ ราคาแท่งถ่านอิเล็กโทรดและราคาก๊าซธรรมชาติที่
ลดลงเมื่อเทียบกบัปีก่อน ผลการด าเนินงานในงวดนีย้งัรวมผลขาดทนุจากคา่เผ่ือการลดลงของมลูคา่ทรัพย์สนิไมใ่ช้งานท่ี
ถือไว้เพื่อรอการขายจ านวน 117 ล้านบาทด้วย 
 

2. ฐานะทางการเงนิ 
2.1 สินทรัพย์ 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 บริษัทมีสนิทรัพย์รวมเพิม่ขึน้ 2,137 ล้านบาท จากวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 เนื่องจาก 

 สนิค้าคงเหลอืเพิ่มขึน้ 944 ล้านบาท สว่นใหญ่เป็นสนิค้าส าเร็จรูปเพื่อรองรับความต้องการของตลาด
ในช่วงที่โรงงานจะหยดุซอ่มแซมตามแผนในเดือนเมษายน 2564   

 สนิทรัพย์สทิธิการใช้ 670 ล้านบาท เนื่องจากการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหมส่ าหรับ
สญัญาเชา่ (ฉบบัท่ี 16) 

 ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่นเพิ่มขึน้ 479 ล้านบาท จากยอดขายสนิค้าที่เพิม่ขึน้ในช่วงเดือนมีนาคม 2564 
 เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพิ่มขึน้ 374 ล้านบาท 
 สนิทรัพย์ทางการเงินท่ีวดัมลูคา่ด้วยมลูคา่ยตุิธรรมผา่นก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่น 207 ล้านบาท เนื่องจาก

การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหมม่าใช้ (ฉบบัท่ี 9) 
 ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ลดลง 328 ล้านบาท เนื่องจากคา่เสือ่มราคา 
 สนิทรัพย์ไมใ่ช้งานเพื่อรอการขายลดลง 117 ล้านบาท จากการเผือ่การลดลงของมลูคา่ 
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2.2 หนีส้ินและส่วนของผู้ถอืหุ้น 
ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2564 บริษัทมีหนีส้ินและสว่นของผู้ ถือหุ้นรวมเพิ่มขึน้ 2,137 ล้านบาท จากวนัที่ 31 มีนาคม 2563 
เนื่องจาก 

 สว่นของผู้ ถือหุ้นเพิ่มขึน้ 822 ล้านบาท จากก าไรสทุธิของปีนี ้632 ล้านบาท ผลกระทบจากการปรับปรุง
การเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชีเนื่องจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหมม่าใช้ 117 
ล้านบาท  การวดัมลูคา่ใหมข่องภาระผกูพนัผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 30 ล้านบาท การเปลีย่นแปลง
ในมลูคา่ยตุิธรรมของเงินลงทนุในตราสารทนุ 60 ล้านบาทและภาษีเงินได้ที่เก่ียวข้อง (17) ล้านบาท 

 เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่นเพิ่มขึน้ 708 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากเศษเหล็กและเหล็กแท่งน าเข้าและ
รายการคงค้างคา่ไฟฟ้าจากการผลติในช่วง on-peak ซึง่จะจ่ายในเดือนเมษายน 2564 

 หนีส้ินตามสญัญาเช่าเพิ่มขึน้ 617 ล้านบาท เนื่องจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่
มาใช้ (ฉบบัท่ี 16) 

 เงินกู้ยืมระยะสัน้เพื่อเป็นเงินทนุหมนุเวียนลดลง (20) 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 
 


