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ที ่TSTH 003/2565 รม/สส/สจ      20 มกราคม 2565 
 

เรียน กรรมการและผู้จดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 

เร่ือง  ชีแ้จงผลการด าเนินงานของบริษัทส าหรับไตรมาสที่  3 ของปีการเงนิ 2565 (ตุลาคม-ธันวาคม 2564)   

             บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ขอชีแ้จงผลการด าเนินงานของบริษัทส าหรับไตรมาสที่ 3  
ของปีการเงิน 2565 ตลุาคม-ธนัวาคม 2564) ดงันี ้                    

1. ผลการด าเนินงาน 
ประเทศไทยได้รับผลกระทบทางด้านลบอย่างมากต่อภาคการท่องเที่ยวและการบริการ จากการแพร่ระบาดของไวรัส     
โควิด-19 ความพยายามล่าสุดในการเปิดประเทศอีกครัง้ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากการโจมตีของ โอมิครอน 
(Omicron) โควิดสายพนัธุ์ใหม ่ซึง่สง่ผลกระทบในทางลบตอ่ความเช่ือมัน่ของตลาด รายได้สทุธิสว่นบคุคล และเศรษฐกิจ
ของประเทศไทยโดยรวม การบริโภคภาคเอกชน (ประมาณร้อยละ 50 ของผลติภณัฑ์มวลรวมของประเทศ) ไมไ่ด้แสดงให้
เห็นการปรับปรุงที่ชดัเจน เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการระบาด ภาคก่อสร้างลดลงร้อยละ 4.1 ซึ่งเป็นการลดลงครัง้
แรกในรอบ 3 ไตรมาส ตามการชะลอตวัของการก่อสร้างสาธารณะ โดยเฉพาะการก่อสร้างของรัฐบาล การก่อสร้างของ
ภาคเอกชนที่ลดลง เช่น การก่อสร้างอาคารที่พกัอาศยั การก่อสร้างในหมวดการบริการและการขนสง่ และการก่อสร้าง
อื่นๆ  ในขณะเดียวกัน การก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัย (เช่น อาคารพาณิชย์และอาคารโรงงาน) ฟื้นตวัขึน้อย่าง
แข็งแกร่ง 

ความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นของคา่เงินบาทตอ่ดอลลาร์สหรัฐฯ ยงัคงสงู เนื่องจากความไมแ่นน่อนของสถานการณ์
โควิด-19 รวมถึงผลกระทบของนโยบายการเงินจากกลุม่ประเทศเศรษฐกิจก้าวหน้าจ านวนมาก และภาวะเงินเฟ้อที่สงู 

ท่ามกลางสถานการณ์ทางเศรษฐกิจนี ้ปริมาณการขายสินค้าส าหรับไตรมาสนีข้องบริษัทอยู่ที่ 321,000 ตนั เทียบกับ  
ไตรมาสก่อนซึง่ปริมาณการขายสินค้าอยู่ที่ 326,000 ตนั ส าหรับงวด 9 เดือนสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ปริมาณการ
ขายสนิค้าของบริษัทอยูท่ี่ 993,000 ตนัดีกวา่ปีก่อนร้อยละ 6 รายได้จากการขายสงูกวา่ไตรมาสก่อนและไตรมาสเดียวกนั
ของปีก่อน 

ผลการด าเนินงานเปรียบเทียบกับไตรมาสก่อนและปีก่อน 
1.1 รายได้จากการขายและบริการที่เกี่ยวข้อง 
ปริมาณการขายสินค้าในไตรมาสนีอ้ยู่ที่ 321,000 ตนั ลดลงร้อยละ 2 เมื่อเทียบกบัไตรมาสก่อนอนัเนื่องมาจากวนัหยุด
ตอ่เนื่องในเดือนธนัวาคม 

ส าหรับงวด 9 เดือนสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ปริมาณการขายสนิค้าของบริษัทอยูท่ี่ 993,000 ตนั เพิ่มขึน้ร้อยละ 6 

หรือ 56,000 ตนั เมื่อเทียบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน 

 



 

1.2 ก าไรก่อนภาษีเงนิได้  
ในไตรมาสนี ้บริษัทรายงานวา่มีก าไรก่อนภาษี 587 ล้านบาท ผลการด าเนินงานที่ดีขึน้เมื่อเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของ
ปีก่อนเนื่องมาจากราคาขายที่สงูขึน้ สง่ผลให้ส่วนต่างระหว่างราคาสินค้าและราคาวตัถุดิบปรับตวัดีขึน้จากการฟืน้ตวั
ของเศรษฐกิจโลก 
 

ส าหรับงวด 9 เดือน บริษัทรายงานก าไรก่อนภาษีที่ 2,358 ล้านบาท เทียบกบัก าไรก่อนภาษีจ านวน 271 ล้านบาท ในช่วง
เวลาเดียวกนัของปีก่อน โดยมีสาเหตหุลกัมาจากราคาขายสนิค้าที่สงูขึน้และปริมาณการขายสนิค้าที่เพิ่มมากขึน้ 
 

2. ฐานะทางการเงนิ 
2.1 สินทรัพย์ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษัทมีสนิทรัพย์รวมเพิ่มขึน้ 1,468 ล้านบาท จากวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 เนื่องจาก 

 สนิค้าคงเหลอืเพิ่มขึน้ 927 ล้านบาท สาเหตหุลกัจากราคาที่เพิ่มสงูขึน้ทัง้เศษเหลก็และบิลเลต็ 
 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ื่นเพิ่มขึน้ 586 ล้านบาท จากการที่บริษัทขายลดลูกหนีล้ดลงในช่วงสิน้งวด 

เนื่องจากสถานะเงินสดดี 
 เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพิ่มขึน้ 190 ล้านบาท 
 ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ลดลง (197) ล้านบาท จากคา่เสือ่มราคา 
 สนิทรัพย์สทิธิการใช้ลดลง (37) ล้านบาท จากคา่เสือ่มราคา 

 

2.2 หนีส้ินและส่วนของผู้ถอืหุ้น 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีหนีส้ินและสว่นของผู้ ถือหุ้นรวมเพิ่มขึน้ 1,468 ล้านบาท จากวนัที่ 31 มีนาคม 2564 
เนื่องจาก 

 ส่วนของผู้ ถือหุ้นเพิ่มขึน้ 2,359 ล้านบาท จากก าไรสทุธิของปีนี ้ส่งผลให้ขาดทุนสะสมลดลงเหลือเพียง 
(99) ล้านบาท  

 เงินกู้ยืมระยะสัน้เพื่อเป็นเงินทนุหมนุเวยีนลดลง (441) ล้านบาท สอดคล้องกบัเงินสดจากการด าเนินงานท่ี
เพิ่มขึน้ 

 เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่นลดลง (408) ล้านบาท  
 หนีส้นิตามสญัญาเช่าลดลง (27) ล้านบาท 
 ภาษีเงินได้ค้างจ่ายลดลง (25) ล้านบาท 

 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
        ขอแสดงความนบัถือ 
            บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
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