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เรียน กรรมการและผู้จดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 

เร่ือง  ชีแ้จงผลการด าเนินงานของบริษัทส าหรับไตรมาสที่  1 ของปีการเงนิ 2566 (เมษายน-มิถุนายน 2565)   
 

             บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ขอชีแ้จงผลการด าเนินงานของบริษัทส าหรับไตรมาสที่ 1  
ของปีการเงิน 2566 (เมษายน-มิถนุายน 2565) ดงันี ้                   
1. ผลการด าเนินงาน 

ราคาพลงังานและอาหารพุง่สงูขึน้ การหยดุชะงกัของอปุทานท่ีเกิดจากความขดัแย้งที่ยืดเยือ้ระหวา่งรัสเซียกบัยเูครน การฟืน้
ตวัของกรณีโควิดในจีน และการขบัเคลื่อนโดยธนาคารกลางทัว่โลกในการเพิ่มอตัราดอกเบีย้จากระดบัต ่าสดุได้ชะลอการ
เติบโตทัว่โลก อตัราเงินเฟ้อที่สงูถือเป็นภยัคกุคามหลกัตอ่การฟืน้ตวัของเศรษฐกิจไทย โดยเฉพาะอยา่งยิ่งก่อนการฟืน้ตวัของ
การทอ่งเที่ยวที่แข็งแกร่งขึน้ คา่เงินบาทท่ีออ่นคา่ตามสกลุเงินเอเชียอื่นๆ 

ในสภาพเศรษฐกิจเช่นนี ้ภาวะตลาดโดยรวมของประเทศไทยในช่วงไตรมาสนีย้งัคงอยู่ในระดบัต ่า ปริมาณขายสินค้าของ
บริษัทส าหรับไตรมาสนีอ้ยูท่ี่ 308,000 ตนั รายได้จากการขายอยูท่ี่ 8,726 ล้านบาท 

สนิค้าคงคลงัของบริษัทเพิ่มขึน้ 903 ล้านบาท เมื่อเทียบกบัเมื่อเดือนมีนาคม 2565 สว่นใหญ่มาจากการน าเข้าเหล็กแทง่และ
เศษเหลก็ ในด้านระยะเวลาการจดัเก็บอยูท่ี่ 54 วนั ณ สิน้เดือนมิถนุายน 2565 เทียบกบั 45 วนั เมื่อสิน้เดือนมีนาคม 2565 
 

ผลการด าเนินงานเปรียบเทียบกับไตรมาสก่อนและปีก่อน 

1.1 รายได้จากการขายและบริการที่เกี่ยวข้อง 
ปริมาณการขายสินค้าในไตรมาสนีท้ี่ 308,000 ตนั ลดลงร้อยละ 10 และร้อยละ 11 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนและไตรมาส
เดียวกนัของปีก่อนตามล าดบั  เนื่องจากอปุสงค์ในประเทศที่ซบเซา ลกูค้าเลือกที่จะรอดสูถานการณ์เนื่องจากราคาวตัถดุิบ
เร่ิมออ่นตวัลง อยา่งไรก็ตาม ปริมาณการสง่ออกสนิค้าเพิ่มสงูขึน้จากการสง่ออกเหลก็เส้นท่ีเพิ่มขึน้ 

รายได้จากการขายและบริการที่เก่ียวข้องในไตรมาสนีอ้ยู่ที่ 8,726 ล้านบาท ใกล้เคียงกับไตรมาสก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม 
รายได้จากการขายและบริการท่ีเก่ียวข้องเพิ่มขึน้ร้อยละ 11 เมื่อเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน ซึง่สะท้อนถึงราคาสนิค้า
ที่สงูขึน้ สอดคล้องกบัราคาโลหะและต้นทนุการผลติอื่นๆ ที่เพิ่มขึน้ 
 
1.2 ก าไรก่อนภาษีเงนิได้  
บริษัทรายงานก าไรก่อนภาษี 584 ล้านบาทในไตรมาสนี ้เทียบกบัก าไร 242 ล้านบาทในไตรมาสก่อน สว่นตา่งที่เพิ่มสงูขึน้มา
จากราคาสินค้าที่ปรับตวัเพิ่มขึน้ ประสิทธิภาพการสง่ออกที่ดีขึน้ ซึ่งหกักลบกบัต้นทนุที่เพิ่มขึน้ของถ่านหิน เชือ้เพลิงและก๊าซ
ธรรมชาติ และปริมาณการขายสินค้าในประเทศที่ลดลง ประกอบกับในไตรมาสก่อนมีประมาณการค่าใช้จ่ายผลประโยชน์
พนกังานในช่วงปลายปี สง่ผลให้ผลประกอบการในไตรมาสนีเ้พิ่มสงูขึน้ 
 



 

ก าไรก่อนภาษีของบริษัทในไตรมาสเดียวกนัของปีก่อนอยูท่ี่ 849 ล้านบาท เมื่อเทียบกบัไตรมาสนีค้วามผนัแปรเกิดจากต้นทนุ
การแปลงสภาพที่สงูขึน้ จากต้นทนุของอลัลอยด์ ถ่านหิน ไฟฟ้า ฯลฯ ท่ีเพิ่มขึน้ และปริมาณการขายสินค้าที่ลดลง สว่นหนึ่ง
ชดเชยด้วยผลตา่งระหวา่งราคาสนิค้าและราคาวตัถดุิบที่สงูขึน้ 

 

2. ฐานะทางการเงนิ 
2.1 สินทรัพย์ 
ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2565 บริษัทมีสนิทรัพย์รวมเพิ่มขึน้ 5 ล้านบาท จากวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 เนื่องจาก 

 สนิค้าคงเหลอืเพิ่มขึน้ 903 ล้านบาท สาเหตหุลกัจากบิลเลต็และเศษเหลก็น าเข้า 
 สนิทรัพย์หมนุเวียนอื่นเพิ่มขึน้ 72 ล้านบาท สาเหตหุลกัจากภาษีมลูคา่เพิ่มรอขอคืน 60 ล้านบาท 
 เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดลดลง (617) ล้านบาท 
 ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่นลดลง (317) ล้านบาท 
 ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ลดลง (32) ล้านบาท จากคา่เสือ่มราคา 
 สนิทรัพย์สทิธิการใช้ลดลง (6) ล้านบาท จากคา่เสือ่มราคา 

 

2.2 หนีส้ินและส่วนของผู้ถอืหุ้น 
ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2565 บริษัทมีหนีส้นิและสว่นของผู้ ถือหุ้นรวมเพิ่มขึน้ 5 ล้านบาท จากวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 เนื่องจาก 

 สว่นของผู้ ถือหุ้นเพิ่มขึน้ 604 ล้านบาท จากก าไรสทุธิประจ างวด 
 เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่นลดลง (525) ล้านบาท  
 เงินกู้ยืมระยะสัน้เพื่อเป็นเงินทนุหมนุเวียนลดลง (32) ล้านบาท 
 หนีส้นิตามสญัญาเช่าลดลง (27) ล้านบาท 
 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานลดลง (15) 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 
 


