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25 กรกฎาคม 2561
รายงานผลการดําเนินงานด้านการเงินของบริษ ัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จําก ัด (มหาชน) สํ าหร ับไตรมาสที 1
สินสุดว ันที 30 มิถุนายน 2561
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ได ้ประกาศผลการดําเนินงานด ้านการเงินของบริษัท สํ าหรับไตรมาสที 1
ของปี การเงิน 2562 สินสุดวันที 30 มิถุนายน 2561 ในวันนี
บริษัทมีปริมาณการขายในไตรมาสที 1 จํานวน 281,000 ตัน เปรียบเทียบกับปริมาณการขายในไตรมาสทีแล ้วจํานวน
316,000 ตัน อย่างไรก็ตาม ปริมาณการขายในไตรมาสที 1 สูง ขึนร ้อยละ 2 เมือเทียบกับไตรมาสเดียวกัน ของปี ก่อน
ความต ้องการเหล็กเส ้นในประเทศยังไม่กระเตืองขึน ในขณะทีความต ้องการสินค ้าเหล็กลวดสําเร็จรูปมีแนวโน ้มชะลอตัว
สะท ้อนให ้เห็นถึงบรรยากาศของตลาดทีซบเซา ทังนี ปริมาณการขายสิน ค ้าภายในประเทศทีลดลงได ้ถูกชดเชยด ้วย
ปริมาณการส่งออกสินค ้าไปยังประเทศอินเดีย กัมพูชา และ ลาวทีสูงขึน
ยอดขายสุทธิในช่วงไตรมาส 1 ปี การเงิน 2562 เป็ นจํานวน 5,443 ล ้านบาท ลดลงร ้อยละ 11 เมือเทียบกับไตรมาสที
ผ่านมา แต่ส ูง ขึนร ้อยละ 18 เมือเทียบกั บไตรมาสเดียวกั น ของปี ก่อน ราคาขายปรั บตัว สูง ขึนเมือเทียบกั บไตรมาส
เดียวกันของปี กอ
่ น สะท ้อนถึงแนวโน ้มของราคาวัตถุดบ
ิ ทีเพิมสูงขึน
ในส่วน EBITDA ของไตรมาสที 1 ปี การเงิน 2562 อยู่ท ี 216 ล ้านบาท ลดลงร ้อยละ 20 จากไตรมาสทีผ่านมา และ
สูงขึนร ้อยละ 56 เมือเทียบกับปี กอ
่ น
ผลการดําเนินงานทีสํ าค ัญ:
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ภาพรวม
จากการคาดการณ์ทางเศรษฐกิจ แผนงานของภาครัฐได ้จัดทําขึนเพือรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจในวงกว ้าง ซึง
คาดว่าจะส่งสั ญญาณในเชิงบวกต่อความต ้องการภายในประเทศ ประกอบกับความพยายามในการเร่ง รั ด การก่อสร ้าง
โครงสร ้างพืนฐานสาธารณูปโภคต่างๆ เพือสนั บสนุนโครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก ตลอดจนการส่งออก
สินค ้าทีมีเสถียรภาพและการเพิมขึนของนั กท่องเทียวเป็ นปั จจัยทีสนั บสนุ น เศรษฐกิจของประเทศอย่างต่อเนือง ทังนี
กําลัง ซือทีเพิมมากขึนในภาคเกษตรกรรมและการวางแผนเร่ ง รั ดการเบิกจ่า ยเงิน งบประมาณเพิมเติมสํ าหรั บชุมชน
ในช่วงกลางปี ให ้เร็วขึนจะสามารถเพิมปริมาณการบริโภคได ้เช่นกัน
ขณะทีหนีครัวเรือนในทุกระดับรายได ้ยังคงเพิมขึนอย่างต่อเนืองซึงอาจส่ ง ผลต่อกําลัง ซือภายในประเทศ การเพิมขึน
ของราคานํ ามันดิบยังคงมีอท
ิ ธิพลต่อต ้นทุนการผลิต และอัตราเงินเฟ้ อพืนฐานมีแนวโน ม
้ เพิมสูง ขึน ความผั น ผวนของ
ค่าเงินบาทและผลกระทบของการคุ ้มครองทางการค ้าโดยประเทศมหาอํานาจทางเศรษฐกิจคาดว่าจะส่ ง ผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจของประเทศไทยในอีกไม่กเดื
ี อนข ้างหน ้า
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ข้อความปฏิเสธความร ับผิดชอบ:
ข ้อความอธิบายผลการดําเนินงานของบริษัทในเอกสารข่าวประชาสั มพั น ธ์นี เป็ น "ข ้อความทีได ้คาดการณ์ล่วงหน ้า"
ตามความหมายของกฎหมายทีเกียวข ้องกับหลักทรัพย์และระเบียบอืนใด ผลลัพธ์ทเกิ
ี ดขึนจริงอาจมีความแตกต่างอย่าง
มีนัยสํ าคัญจากทีได ้แสดง สรุป อนุมาน หรือบ่งชีไวทั
้ งทางตรงหรือทางอ ้อม ปั จจัยสํ าคัญทีอาจก่อให ้เกิดความแตกต่าง
ต่อผลการดําเนินงานของบริษัทนั น รวมถึงภาวะเศรษฐกิจทีมีผลกระทบต่ออุปสงค์/อุปทานและเงือนไขของราคาตลาด
ในประเทศและต่างประเทศทีบริษัทประกอบกิจการอยู่ การเปลียนแปลงอันเนืองมาจากสภาพแวดล ้อม กฎระเบียบของ
รัฐบาล กฎหมาย กฎเกณฑ์ ผลจากการพิจารณาคดี และ/หรือปั จจัยอืนๆ ทีเกิดขึนได ้
เกียวก ับทาทา สตีล (ประเทศไทย)
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) หรือ "TSTH" ประกอบด ้วยสามบริษัทย่อย ได ้แก่ บริษัท เอ็น .ที.
เอส.สตีลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) ("NTS") ตังอยู่ทจั
ี ง หวัดชลบุรี บริษัท เหล็กก่อสร ้างสยาม จํากัด ("SCSC") ตังอยู่ท ี
จังหวัดระยอง และบริษัท เหล็กสยาม (2001) จํากัด ("SISCO") ตังอยูท
่ จั
ี ง หวัดสระบุรี บริษัทเป็ นผู ้ผลิตและจําหน่ าย
เหล็กทรงยาวรายใหญ่ทสุ
ี ดในประเทศไทย โดยมีกําลังการผลิต เหล็กแท่ง 1.4 ล ้านตัน และเหล็กสํ าเร็ จรูป 1.7 ล ้าน
ตัน ประกอบด ้วย เหล็กเส ้นก่อสร ้าง เหล็กลวด เหล็กรูปพรรณขนาดเล็ก เหล็กเพลา และเหล็กเส ้นขึนรูปตัดและดัด
โดยจําหน่ายผลิตภัณฑ์ผา่ นเครือข่ายผู ้จําหน่ายสินค ้าทัวประเทศ รวมถึงส่งออกเหล็กเส ้น และเหล็กลวด ไปยัง ประเทศ
ต่างๆ ทัวโลก

ขอขอบคุณทีกรุณาเผยแพร่ขา่ วประชาส ัมพ ันธ์
บริษ ัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จําก ัด (มหาชน)
จิตติ สุวรรณวาจกกสิกจิ
ผู ้จัดการส่วนสือสารและกิจกรรมองค์กร
โทร: 66-2937-1000 ต่อ 2420
email: jittis@tatasteelthailand.com
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