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30 มกราคม 2561
รายงานผลการดําเนินงานด้านการเงินของบริษ ัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จําก ัด (มหาชน) สํ าหร ับไตรมาสที 3
สินสุดว ันที 31 ธ ันวาคม 2560
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ได ้ประกาศผลการดําเนินงานด ้านการเงินของบริษัท สํ าหรับไตรมาสที 3
ของปี การเงิน 2561 สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2560 ในวันนี
บริษัทมีปริมาณการขายในไตรมาสที 3 จํานวน 302,000 ตัน สถานการณ์นํ าท่วมภาคกลางและภาคตะวัน ออกเฉียง
เหนือของประเทศไทย ประกอบกับมีวันหยุดหลายวันในเดือนตุลาคม และธั น วาคม ได ้ส่ ง ผลต่อปริมาณการขายสิน ค ้า
การเติบโตของภาคการก่อสร ้างยัง คงซบเซาและส่ ง ผลกระทบต่อความต ้องการของเหล็กเส ้นเสริม คอนกรีต แต่ใ น
บางส่วนก็ได ้รับการชดเชยด ้วยปริมาณการขายของสิน ค ้าเหล็กลวดทีดีข น
ึ โดยมียอดขายสุทธิใ นไตรมาสที 3 ของปี
การเงิน 2561 จํานวน 5,743 ล ้านบาท ซึงอยูใ่ นระดับใกล ้เคียงกับเมือช่วงไตรมาสทีผ่านมา และสูงกว่าร ้อยละ 24 เมือ
เทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี กอ
่ น
EBITDA ในไตรมาสที 3 ของปี การเงิน 2561 มีจํานวน 478 ล ้านบาท สูงกว่าไตรมาสทีแล ้ว ร ้อยละ 11 และสูงกว่าไตรมาส
เดียวกัน ของปี ก่อน ร ้อยละ 14 เนืองจากการบริหารจัดการสเปรดทีดีกว่า และมีการปรั บปรุง ส่ วนประสมของสิน ค ้าที
จําหน่าย
ผลการดําเนินงานทีสํ าค ัญ:
ไตรมาส 3
ปี การเงิน
2561
302
5,743
478
287
240

ไตรมาส 2
ปี การเงิน
2561
323
5,785
432
233
185

ไตรมาส 3
ปี การเงิน
2560
303
4,637
419
256
229

ปริมาณการขายรวม
ยอดขายสุทธิ
EBITDA
กําไร/(ขาดทุน) ก่อนภาษี
กําไร/(ขาดทุน) หลังภาษี

'000 ตัน
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท

9 เดือน
ปี การเงิน
2561
901
16,137
1,049
487
380

9 เดือน
ปี การเงิน
2560
918
13,856
1,322
826
637

ในไตรมาสนี ทาทา สตีล (ประเทศไทย) ได ้รั บรางวัล “Thailand Sustainability Investment Award” (รางวัลหุ ้น
ยังยืน) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ “Sustainability Report Award 2017” (รางวัลรายงานความยังยืน
2560) ในระดับ “Recognition” จากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สํ านั กงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพ ย์และตลาด
หลักทรั พ ย์ และสถาบัน ไทยพั ฒ น์ นอกจากนี บริษัท เหล็กก่อสร ้างสยาม จํากัด ยัง ได ้รั บรางวัล “เหมืองแร่สเี ขียว
ประจําปี 2560” จาก กรมอุตสาหกรรมพืนฐานและการเหมืองแร่ และบริษัท เหล็กสยาม (2001) จํากัด ก็ได ้รั บรางวัล
“สถานประกอบการต ้นแบบดีเด่นด ้านความปลอดภัยระดับจังหวัด” จากสํ านั กงานสวัสดิการและคุ ้มครองแรงงานจัง หวัด
สระบุรอ
ี ก
ี ด ้วย
ภาพรวม
จากการคาดการณ์ด ้านเศรษฐกิจ ดูลบัญชีเดินสะพัดของประเทศไทยในปั จจุบันยังคงมีความแข็งแกร่ง ถึงแม ้ว่าจะมีการ
แกว่งขึนของราคานํ ามันดิบก็ตาม และมีความเห็นพ ้องต ้องกันว่า อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยในปี 2561 จะ
อยู่ทรี ้อยละ 4 โดยคาดหวัง ว่าโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวัน ออก (EEC) จะเป็ นตัวขับเคลือนทีสํ าคัญในการ
เติบโตและการลงทุนของประเทศ ตลอดจนการทีภาครัฐพยายามเร่งรัดโครงการเสริมสร ้างความเข ้มแข็งของโครงสร ้าง
สาธารณูปโภคขันพืนฐานของประเทศ และคาดว่าความต ้องการเหล็กทีใช ้ในการก่อสร ้างจะมีมากขึนกว่าปี ทผ่
ี านมา
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คําจําก ัดสิทธิความร ับผิดชอบ:
ข ้อความอธิบายผลการดําเนินงานของบริษัทในเอกสารข่าวประชาสั มพั น ธ์นี เป็ น "ข ้อความทีได ้คาดการณ์ล่วงหน า้ "
ตามความหมายของกฎหมายทีเกียวข ้องกับหลักทรัพย์และระเบียบอืนใด ผลลัพธ์ทเกิ
ี ดขึนจริงอาจมีความแตกต่างอย่าง
มีนัยสํ าคัญจากทีได ้แสดง สรุป อนุมาน หรือบ่งชีไว ้ทังทางตรงหรือทางอ ้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 ้นตัดและดัดสํ าเร็ จรูป
โดยจําหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านเครือข่ายผู ้จําหน่ายสินค ้าทัวทังประเทศไทย รวมถึงส่งออกเหล็กเส ้น และเหล็กลวด ไปยัง
ประเทศต่างๆ ทัวโลก

รางว ัลและความสํ าเร็จ ในปี 2560
• บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) ได ้รับรางวัล “Thailand Sustainability Investment Award” (รางวัลรายชือหุ ้น
ยังยืน) จากตลาดหลักทรั พ ย์แห่ง ประเทศไทย และ “Sustainability Report Award 2017” (รางวัลรายงานความ
ยังยืน) ในระดับ “Recognition” จากสมาคมบริษัท จดทะเบียนไทย สํ านั กงานคณะกรรมการกํากับหลักทรั พ ย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และสถาบันไทยพัฒน์
 บริษัท ทาทา สตีล) ประเทศไทย (ได ้รับรางวัล “Thailand ICT Excellence Award 2017” ประเภทโครงการพัฒนา
กระบวนการหลักภายใน
• บริษัทเอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจําปี 2560 ประเภทการบริหารความ
ปลอดภัยจากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
• บริษัท เอ็น .ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จํ ากัด (มหาชน) และ บริษัท เหล็กก่อสร า้ งสยาม จํากัด รั บรางวัลสถานประกอบ
กิจการต ้นแบบดีเด่นด ้านความปลอดภัย และสภาพแวดล ้อมในการทํางาน ประจําปี 2560 ระดับประเทศ และบริษัท
เหล็กสยาม (2001) จํากัด ได ้รับรางวัลในระดับจังหวัด
• บริษัทเหล็กก่อสร ้างสยาม จํากัด และ บริษัทเหล็กสยาม (2001) จํากัด ได ้รั บรางวัล CSR – DIW จากกรมโรงงาน
กระทรวงอุตสาหกรรม

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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