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ที ่TSTH 020/2565 รม/สส/สจ      20 เมษายน 2565 
 

เรียน กรรมการและผู้จดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 

เร่ือง  ชีแ้จงผลการด าเนินงานของบริษัทส าหรับไตรมาสที่  4 ของปีการเงนิ 2565 (มกราคม-มีนาคม 2565)   
 

             บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ขอชีแ้จงผลการด าเนินงานของบริษัทส าหรับไตรมาสที่ 4  
ของปีการเงิน 2565 (มกราคม-มีนาคม 2565) ดงันี ้                   

1. ผลการด าเนินงาน 
ตามการคาดการณ์ที่เผยแพร่โดยธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) คาดวา่ในรอบปี 2565 เศรษฐกิจไทยจะเติบโตที่อตัราร้อย
ละ 3.2 โดยได้รับแรงหนนุจากอปุสงค์ในประเทศและการท่องเที่ยวที่ปรับตวัดีขึน้  อย่างไรก็ตาม การบริโภคภาคเอกชนยงัคง
ไม่สดใสนกั และการฟื้นตวัของการลงทุนภาคเอกชนยังคงไม่แน่นอน มีหลายปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้จ่ายภายในประเทศ 
รวมถึงหนีค้รัวเรือนท่ียงัอยูใ่นระดบัสงู ความเช่ือมัน่ของผู้บริโภคที่ยงัคงซบเซา ความไมแ่น่นอนของการระบาดใหญ่ยงัมีอยา่ง
ตอ่เนื่อง ประเด็นทางการเมืองที่เก่ียวกบัภมูิประเทศ เช่น ความขดัแย้งระหวา่งรัสเซียกบัยเูครน และอตัราเงินเฟ้อในประเทศที่
เพิ่มสงูขึน้ 

ท่ามกลางสถานการณ์ทางเศรษฐกิจนี ้ปริมาณขายสินค้าในไตรมาสนีข้องบริษัทอยู่ที่ 340,000 ตัน เทียบกับปริมาณขาย 
321,000 ตันในไตรมาสก่อน ส าหรับปริมาณขายสินค้าในปีงบประมาณ 2565 อยู่ที่ 1.33 ล้านตัน ดีกว่าปีก่อนร้อยละ 2 
รายได้จากการขายสงูกวา่ไตรมาสก่อนและไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน 

สนิค้าคงเหลอืของบริษัทเพิ่มขึน้ 986 ล้านบาท เมื่อเทียบกบัวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 จากราคาสนิค้าส าเร็จรูปและราคาเหลก็ที่
เพิ่มสงูขึน้ ด้านระยะเวลาอยูท่ี่ 45 วนั ณ สิน้เดือนมีนาคม 2565 เทียบกบั 48 วนั ณ สิน้เดือนมีนาคม 2564 
 

ผลการด าเนินงานเปรียบเทียบกับไตรมาสก่อนและปีก่อน 

1.1 รายได้จากการขายและบริการที่เกี่ยวข้อง 
ปริมาณการขายสนิค้าในไตรมาสนีอ้ยู่ที ่340,000 ตนั เพิ่มขึน้ร้อยละ 6 เมื่อเทียบกบัไตรมาสก่อน สาเหตหุลกัมาจากยอดขาย
สนิค้าเหลก็เส้นท่ีสงูขึน้ตามภาวะตลาดในประเทศที่ปรับตวัดีขึน้ 

ปริมาณขายสินค้าส าหรับงวด 12 เดือนสิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2565 อยู่ที่ 1.33 ล้านตนั สงูกว่าปีที่แล้วร้อยละ 2 จากความ
ต้องการสนิค้าเหล็กลวดในประเทศที่ดีขึน้และการสง่ออกที่เพิ่มมากขึน้ช่วยชดเชยกบัความต้องการเหล็กเส้นในประเทศที่ลด
ต ่าลง 

รายได้จากการขายและบริการท่ีเก่ียวข้องในไตรมาสนีอ้ยูท่ี่ 8,704 ล้านบาท สงูกวา่ไตรมาสก่อนมาจากราคาสนิค้าที่ปรับตวัดี
ขึน้ เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันและทัง้ปีของปีก่อน  รายได้จากการขายเพิ่มขึน้ ร้อยละ 22 และร้อยละ 48 ตามล าดับ 
สอดคล้องกบัการเพิ่มขึน้ของราคาเหลก็ในช่วงทีเ่ศรษฐกิจโลกฟืน้ตวั 
 



 

1.2 ก าไรก่อนภาษีเงนิได้  
บริษัทรายงานก าไรก่อนภาษีในไตรมาสนีท้ี่ 242 ล้านบาท เมื่อเทียบกบัไตรมาสก่อนและไตรมาสเดียวกันของปีก่อนก าไรที่
ลดลงเป็นผลมาจากราคาเศษเหล็กที่สงูขึน้ ต้นทนุที่เพิ่มขึน้ของอลัลอยด์ วสัดทุนไฟ อิเล็กโทรด พลงังาน ฯลฯ และประมาณ
การค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนกังานในช่วงปลายปีที่เพิ่มสงูขึน้ ไตรมาสนีย้งัรวมประมาณการผลขาดทนุจ านวน 81 ล้านบาท 
ซึ่งมาจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้งานที่ถือไว้เพื่อขาย ซึ่งสะท้อนถึงการประเมินมลูค่าที่คาดว่าจะได้รับโดยอิสระ
ของสนิทรัพย์ 

ส าหรับงวด 12 เดือน บริษัทรายงานก าไรที่ 2,600 ล้านบาท เทียบกับก าไร 688 ล้านบาท ในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน 
สาเหตหุลกัมาจากราคาขายสนิค้าที่สงูขึน้และปริมาณการขายที่เพิ่มขึน้ 

 

2. ฐานะทางการเงนิ 
2.1 สินทรัพย์ 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 บริษัทมีสนิทรัพย์รวมเพิ่มขึน้ 2,493 ล้านบาท จากวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 เนื่องจาก 

 ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่นเพิ่มขึน้ 1,304 ล้านบาท จากการท่ีบริษัทขายลดลกูหนีล้ดลง เนื่องจากสถานะเงินสดที่ดี
เมื่อเทียบกบัมีนาคม 2564 

 สนิค้าคงเหลอืเพิ่มขึน้ 986 ล้านบาท สาเหตหุลกัมาจากราคาที่เพิ่มสงูขึน้ทัง้สนิเค้าส าเร็จรูป เศษเหลก็ และบิลเลต็ 
 เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพิ่มขึน้ 444 ล้านบาท 
 สนิทรัพย์ทางการเงินท่ีวดัมลูคา่ยตุิธรรมผา่นก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่นเพิ่มขึน้ 98 ล้านบาท 
 ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ลดลง (190) ล้านบาท จากคา่เสือ่มราคา 
 สนิทรัพย์ไมใ่ช้งานเพื่อรอการขายลดลง (81) ล้านบาท สะท้อนถึงการประเมินมลูคา่ที่คาดวา่จะได้รับโดยอิสระ 
 สนิทรัพย์สทิธิการใช้ลดลง (49) ล้านบาท จากคา่เสือ่มราคา 

 

2.2 หนีส้ินและส่วนของผู้ถอืหุ้น 
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 บริษัทมีหนีส้ินและส่วนของผู้ ถือหุ้ นรวมเพิ่มขึน้ 2,493 ล้านบาท จากวันที่ 31 มีนาคม 2564 
เนื่องจาก 

 สว่นของผู้ ถือหุ้นเพิ่มขึน้ 2,699 ล้านบาท จากก าไรสทุธิของปีนี ้สง่ผลให้ก าไรสะสมที่ยงัไมไ่ด้จดัสรรในงบการเงิน
รวมเพิ่มขึน้เป็น 161 ล้านบาท เมื่อเทียบกบัขาดทนุสะสม 2,455 ล้านบาท เมื่อวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 

 เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่นเพิ่มขึน้ 124 ล้านบาท  
 เงินกู้ยืมระยะสัน้เพื่อเป็นเงินทนุหมนุเวยีนลดลง (296) ล้านบาท สอดคล้องกบัเงินสดจากการด าเนินงานท่ีเพิ่มขึน้ 
 ภาษีเงินได้ค้างจ่ายลดลง (25) ล้านบาท 
 หนีส้นิตามสญัญาเช่าลดลง (24) 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 
 


