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ที่ TSTH 047/2564 รม/สส/สจ       22 กรกฎาคม 2564 
 

เรียน กรรมการและผู้จัดการ 
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 

เร่ือง  ชีแ้จงผลการด าเนินงานของบริษัทส าหรับไตรมาสที่  1 ของปีการเงิน 2565 (เมษายน-มถิุนายน 2564)   
 

             บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอชีแ้จงผลการด าเนินงานของบริษัทส าหรับไตรมาสที่ 1  
ของปีการเงิน 2565 (เมษายน-มิถุนายน 2564) ดังนี ้                   
- 

1. ผลการด าเนินงาน 
เศรษฐกิจไทยในไตรมาสแรกของปี 2564 หดตัวร้อยละ 2.6 ฟืน้ตัวจากการลดลงร้อยละ 4.2 ในไตรมาสก่อนหน้า ภาค
การผลิตและการก่อสร้างกลับมาขยายตัว อุปสงค์ในประเทศได้รับแรงหนุนหลักจากการใช้จ่ายของรัฐบาลในโครงการ
โครงสร้างพืน้ฐาน โดยเฉพาะอย่างย่ิงในระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และจากการขยายและยกระดับ
เครือข่ายถนนและรถไฟในประเทศ เศรษฐกิจโลกก าลังฟืน้ตวัอย่างรวดเร็วจากการระบาดใหญท่ี่ต า่ ท าให้ราคาสินค้าโภค
ภัณฑ์โลกเพ่ิมขึน้อย่างมีนยัส าคัญ ซึ่งเป็นแรงหนุนความเชื่อมั่นและราคาสินค้าส าเร็จรูปในประเทศในช่วงไตรมาส 1 ปี
การเงิน 2565 เนื่องด้วยจ านวนผู้ป่วยโควิดที่เพ่ิมขึน้ รัฐบาลจึงได้ประกาศเมื่อเร็วๆ นีว่้าสถานที่ก่อสร้างในกรุงเทพฯ และ
จังหวัดใกล้เคียงจะปิดท าการ และแคมป์คนงานจะถูกปิดเป็นเวลา 30 วัน ส่งผลให้ความเชื่อมั่นทางธุรกิจลดลง และ
ความต้องการใช้เหล็กในภาคการก่อสร้างคาดว่าจะได้รับผลกระทบในทางลบร้อยละ 30-40 ในอีก 1-2 เดือนข้างหน้า 
 
ภายใต้สถานการณ์ทางเศรษฐกิจนี ้ โรงงานทัง้สามแหง่ของบริษัทได้ด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในช่วงไตรมาส
ดังกล่าว และปริมาณขายสินค้าส าหรับไตรมาสนีอ้ยู่ที่ 346,000 ตัน เพ่ิมขึน้ร้อยละ 16  เมื่อเทียบกับไตรมาสเดยีวกันของ
ปีก่อน อย่างไรก็ตามปริมาณขายลดลงประมาณร้อยละ 6 เมื่อเทียบกับไตรมาส 4 ของปีการเงิน 2564 สาเหตุหลักมา
จากความพร้อมใช้งานของวัสดุที่ลดลงจากแผนหยุดซ่อมแซมโรงงานประจ าปี และการปิดสถานที่ก่อสร้างตัง้แต่ปลาย
เดือนมิถุนายน รายได้จากการขายของบริษัทสูงกว่าไตรมาสก่อนและไตรมาสเดียวกันของปีก่อนโดยได้รับแรงหนุนจาก
ความต้องการของตลาดทีป่รับตวัดีขึน้ สินค้าคงเหลือรวมเพ่ิมสูงขึน้ 623 ล้านบาท เมื่อเทียบกับสิน้เดือนมีนาคม 2564 
จากสินค้าส าเร็จรูปและเศษเหล็กจากผลกระทบของการรับการส่งมอบที่ลดลง อันเป็นผลมาจากการปิดสถานที่ก่อสร้าง
ชั่วคราว จ านวนวันในการหมุนเวียนสินค้าคงเหลือคือ 48 วัน ณ สิน้เดือนมิถุนายน 2564 เทียบกับ 43 วันเมื่อสิน้เดือน
มีนาคม 2564 
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ผลการด าเนินงานเปรียบเทียบกับไตรมาสก่อนและปีก่อน 
1.1 รายได้จากการขายและบริการที่เกี่ยวข้อง 
ปริมาณการขายในไตรมาสนีอ้ยู่ที่ 346,000 ตัน เพ่ิมขึน้ร้อยละ 16 เมื่อเทยีบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากการ
ขายที่เพ่ิมขึน้ในเหล็กลวดชนิดพิเศษในประเทศและการส่งออก แต่ลดลงร้อยละ 6 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน  
 
รายได้จากการขายและบริการที่เก่ียวข้องในไตรมาสนีอ้ยู่ที ่7,892 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ร้อยละ 11 และร้อยละ 72 เมื่อเทียบ
กับไตรมาสก่อนและไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากราคาขายสินค้าปรับตวัดีขึน้จากการฟืน้ตัวของเศรษฐกิจโลกตอ่
เนื่องมาจากไตรมาสก่อนหน้า สอดคล้องกับราคาวัตถุดิบที่เพ่ิมสูงขึน้ 
 

1.2 ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้  
บริษัทรายงานก าไรก่อนภาษีเงินได้ 849 ล้านบาทในไตรมาสนี ้เทียบกับก าไรก่อนภาษีเงินได้ 80 ล้านบาทในไตรมาส
เดียวกันของปีก่อน  ในขณะทีก่ าไรก่อนภาษีเงินได้ในไตรมาสก่อนอยู่ที ่417 ล้านบาท ผลประกอบการที่ดีขึน้ในชว่งนีเ้ป็น
ผลมาจากราคาขายที่เพ่ิมสูงขึน้จากสภาวะตลาดปรับตวัดีขึน้สอดคล้องกับราคาวัตถุดบิทีเ่พ่ิมขึน้ และถูกชดเชยบางส่วน
ด้วยต้นทุนเฟอโรอัลลอยที่เพ่ิมขึน้ ค่าบ ารุงรักษาที่เพ่ิมขึน้จากการหยุดซ่อมแซมโรงงานประจ าปีตามแผน และปริมาณ
การขายที่เพ่ิมขึน้ 
 

2. ฐานะทางการเงิน 
2.1 สินทรัพย์ 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 บริษัทมีสินทรัพย์รวมเพ่ิมขึน้ 266 ล้านบาท จากวันที่ 31 มีนาคม 2564 เนื่องจาก 

 สินค้าคงเหลือเพ่ิมขึน้ 623 ล้านบาท จากสินค้าส าเร็จรูปและเศษเหล็ก  
 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้นเพ่ิมขึน้ 64 ล้าน 
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง (338) ล้านบาท 
 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ลดลง (64) ล้านบาท จากค่าเส่ือมราคา 

 

2.2 หนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 บริษัทมีหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเพ่ิมขึน้ 266 ล้านบาท จากวันที่ 31 มีนาคม 2564 
เนื่องจาก 

 ส่วนของผู้ถือหุ้นเพ่ิมขึน้ 848 ล้านบาท จากก าไรสุทธิของปีนี ้ 
 เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้นลดลง (450) ล้านบาท ส่วนใหญ่เก่ียวกับเศษเหล็กและบิลเล็ต 
 เงินกู้ยืมระยะสัน้เพ่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียนลดลง (103) ล้านบาท 
 หนีสิ้นตามสัญญาเช่าลดลง (32) ล้านบาท 
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จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

        ขอแสดงความนบัถือ 
            บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
 
 
 
        (นายราจีฟ มังกัล) 
                   กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
 
ส านักงานเลขานุการบริษัท 
โทรศัพท์ 02-937-1000 ต่อ 3210/ 3156 
โทรสาร  02-937-1224 
 


