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เรียน กรรมการและผู้จดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 

เร่ือง  ชีแ้จงผลการด าเนินงานของบริษัทส าหรับไตรมาสที่  2 ของปีการเงนิ 2565 (กรกฎาคม-กันยายน 2564)   

             บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ขอชีแ้จงผลการด าเนินงานของบริษัทส าหรับไตรมาสที่ 2  
ของปีการเงิน 2565 กรกฎาคม-กนัยายน 2564) ดงันี ้                   

1. ผลการด าเนินงาน 
เศรษฐกิจไทยในช่วงไตรมาสที่ 2 (กรกฎาคม-กนัยายน) ของปีงบประมาณ 2565 ได้รับผลกระทบจากมาตรการควบคมุ
และการส่งออกที่ชะลอตัว ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ปรับลดประมาณการการเติบโตทางเศรษฐกิจส าหรับปี
ปฏิทิน 2564 ลงเหลือร้อยละ 0.7 เนื่องจากการล็อกดาวน์ที่ยืดเยือ้ พืน้ที่วิกฤตเพิ่มมากขึน้ และการขาดแคลนแรงงาน 
การก่อสร้างภาครัฐชะลอตวัลง เนื่องจากไม่มีโครงการใหม่ๆเข้าสู่ขัน้ตอนการก่อสร้างท่ามกลางโครงการที่ด าเนินอยู่นี ้
การก่อสร้างภาคเอกชนลดลงในการก่อสร้างทกุประเภทยกเว้นอตุสาหกรรม ขณะที่คา่เงินบาทยงัคงออ่นคา่อยา่งตอ่เนื่อง 

ท่ามกลางสถานการณ์ทางเศรษฐกิจนี ้ปริมาณการขายสินค้าส าหรับไตรมาสนีข้องบริษัทอยู่ที่ 326,000 ตนั ลดลงเมื่อ
เทียบกับไตรมาสก่อน แต่ยงัคงดีขึน้ประมาณร้อยละ 5  เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ส าหรับช่วง 6 เดือน 
ปริมาณการขายอยูท่ี่ 672,000 ตนัดีกวา่ปีที่แล้วร้อยละ 10  รายได้จากการขายสงูกวา่ไตรมาสก่อนและไตรมาสเดียวกนั
ของปีก่อน โดยได้รับแรงหนนุจากราคาเหลก็ที่ปรับตวัดีขึน้ 

มูลค่าสินค้าคงเหลือรวมเพิ่มขึน้ 259 ล้านบาท เมื่อเทียบกับเดือนมีนาคม 2564 จากราคาสินค้าส าเร็จรูปและโลหะที่
เพิ่มขึน้ อยา่งไรก็ตามลดลงในแง่ของปริมาณ จ านวนวนัในการหมนุเวียนสนิค้าคงเหลอื ณ สิน้เดือนกนัยายน 2564 อยู่ที ่
44 วนั เทียบกบั 43 วนั ณ สิน้เดือนมีนาคม 2564 

ผลการด าเนินงานเปรียบเทียบกับไตรมาสก่อนและปีก่อน 
1.1 รายได้จากการขายและบริการที่เกี่ยวข้อง 
ปริมาณการขายสินค้าในไตรมาสนีอ้ยู่ที่ 326,000 ตัน ลดลงร้อยละ 6 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน ส่วนใหญ่เนื่องจาก
ยอดขายสินค้าเหล็กเส้นที่ลดลงจากความต้องการในประเทศที่ซบเซาจากการระบาดของไวรัสโควิด -19 ระลอกที่ 3 
อย่างไรก็ตามบริษัทชดเชยด้วยการสง่ออกเหล็กแท่ง เมื่อเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน ปริมาณขายสินค้าเพิ่มขึน้
ร้อยละ 5 
 

ส าหรับงวด 6 เดือนสิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 2564 ปริมาณการขายสนิค้าของบริษัทอยู่ที่ 672,000 ตนั สงูกว่า 595,000 
ตนัในช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดยหลกัมาจากปริมาณการขายสินค้าเหล็กลวดในประเทศที่ปรับตวัดีขึน้ ประกอบกบัการ
สง่ออกเหลก็แทง่ ในขณะทีป่ริมาณขายสนิค้าเหลก็เส้นในประเทศลดลง 
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รายได้จากการขายและบริการที่เก่ียวข้องในไตรมาสนีอ้ยู่ที่ 7,894 ล้านบาท ใกล้เคียงกบัไตรมาสก่อน เมื่อเทียบกบัไตร
มาสเดียวกนัของปีก่อนและช่วง 6 เดือนของปีก่อน รายได้จากการขายเพิ่มสงูขึน้ โดยหลกัมาจากราคาสินค้าที่ปรับตวั
สงูขึน้จากราคาเศษเหลก็และเหลก็แทง่ที่เพิ่มสงูขึน้สอดคล้องการฟืน้ตวัของเศรษฐกิจโลก 
 

1.2 ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงนิได้  
บริษัทรายงานผลก าไรก่อนภาษีที่ 922 ล้านบาทในไตรมาสนี ้เทียบกับก าไรก่อนภาษีที่ 849 ล้านบาทในไตรมาสก่อน 
ขณะที่ก าไรก่อนภาษีในไตรมาสเดียวกนัของปีก่อนอยู่ที่  139 ล้านบาท ผลการด าเนินงานที่ดีขึน้ในช่วงนีเ้ป็นผลมาจาก
ราคาขายสินค้าที่เพิ่มสูงขึน้ ส่งผลให้ส่วนต่างระหว่างราคาสินค้าและราคาวตัถุดิบปรับตัวดีขึน้จากการฟื้นตัวของ
เศรษฐกิจโลก 
 

ส าหรับงวด 6 เดือน บริษัทรายงานผลก าไรก่อนภาษีที่ 1,771 ล้านบาท เทียบกบัก าไรก่อนภาษีที่ 218 ล้านบาท ในช่วง
เดียวกนัของปีก่อน โดยมีสาเหตหุลกัมาจากราคาขายที่สงูขึน้และปริมาณการขายสินค้าส าเร็จรูปท่ีเพิ่มมากขึน้ ประกอบ
กบับริษัทมีการสง่ออกแทง่เหลก็ 
 

2. ฐานะทางการเงนิ 
2.1 สินทรัพย์ 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 บริษัทมีสนิทรัพย์รวมเพิ่มขึน้ 941 ล้านบาท จากวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 เนื่องจาก 

 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ื่นเพิ่มขึน้ 525 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทขายลดลูกหนีล้ดลงในช่วงสิน้งวด
เนื่องจากสถานะเงินสดที่ดี 

 เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพิ่มขึน้ 340 ล้านบาท 
 สนิค้าคงเหลอืเพิ่มขึน้ 259 ล้านบาท สาเหตหุลกัจากราคาสนิค้าส าเร็จรูปและเศษเหลก็ที่เพิ่มสงูขึน้  
 ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ลดลง (136) ล้านบาท จากคา่เสือ่มราคา 
 สนิทรัพย์สทิธิการใช้ลดลง (23) ล้านบาท จากคา่เสือ่มราคา 

 

2.2 หนีส้ินและส่วนของผู้ถอืหุ้น 
ณ วนัที่ 30 กันยายน 2564 บริษัทมีหนีส้ินและส่วนของผู้ ถือหุ้นรวมเพิ่มขึน้ 941 ล้านบาท จากวนัที่ 31 มีนาคม 2564 
เนื่องจาก 

 สว่นของผู้ ถือหุ้นเพิ่มขึน้ 1,772 ล้านบาท จากก าไรสทุธิของปีนี ้ส่งผลให้ขาดทุนสะสมลดลงเหลือเพียง 
(686) ล้านบาท  

 เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่นลดลง (456) ล้านบาท สว่นใหญ่เก่ียวกบัเศษเหลก็และบิลเลต็ 
 เงินกู้ยืมระยะสัน้เพื่อเป็นเงินทนุหมนุเวียนลดลง (343) ล้านบาท สอดคล้องกบัเงินสดจากการด าเนินงาน

ที่เพิ่มขึน้ 
 หนีส้นิตามสญัญาเช่าลดลง (30) ล้านบาท 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
        ขอแสดงความนบัถือ 
            บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
 
 
        (นายราจีฟ มงักลั) 
                   กรรมการผู้จดัการใหญ่ 
 

ส านกังานเลขานกุารบริษัท 
โทรศพัท์ 02-937-1000 ต่อ 3210/ 3156 
โทรสาร  02-937-1224 
 


