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24 เมษายน 2561
รายงานผลการดําเนินงานด้านการเงินของบริษ ัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จําก ัด (มหาชน) สํ าหร ับไตรมาสที 4
สินสุดว ันที 31 มีนาคม 2561
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ได ้ประกาศผลการดําเนินงานด ้านการเงินของบริษัท สํ าหรับไตรมาสที 4
ของปี การเงิน 2561 สินสุดวันที 31 มีนาคม 2561 ในวันนี
บริษัทมีปริมาณการขายในไตรมาสที 4 จํานวน 316,000 ตัน เปรียบเทียบกับปริมาณการขายในไตรมาสทีแล ้วจํานวน
302,000 ตัน ความต ้องการเหล็กเส ้นในภูมภ
ิ าคโดยเฉพาะจากลูกค ้าโครงการยัง คงมีแนวโน ม
้ ชะลอตัวถึง แม ้ว่าจะอยู่
ในช่วงฤดูทมี
ี การก่อสร ้างสูงทีสุดก็ตาม ส่วนหนึงของปริมาณการขายทีสูง ขึนเป็ นผลมาจากยอดขายทีดีข นของเหล็
ึ
ก
ลวดและการส่งออกทีเพิมมากขึน ยอดขายสุทธิในช่วงไตรมาส 4 ปี การเงิน 2561 เป็ นจํานวน 6,110 ล ้านบาท สูง ขึน
ร ้อยละ 6 เมือเทียบกับไตรมาสทีผ่านมา และสูงขึนร ้อยละ 5 เมือเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี กอ
่ น ราคาขายปรับตัวดี
ขึนสะท ้อนถึง แนวโน ม
้ ของราคาวั ตถุดบ
ิ ทีเพิมสูง ขึน อย่า งไรก็ตาม ผลกระทบของราคาทีสูง ขึนยั ง ไม่เพีย งพอทีจะ
ชดเชยการเพิมขึนของราคาเศษเหล็ก วัตถุดบ
ิ และวัส ดุสนเปลื
ิ
อง เช่น กราไฟต์อเิ ล็กโทรด และ ferro alloys ในส่ วน
EBITDA ของไตรมาสที 4 ปี การเงิน 2561 อยูท
่ ี 270 ล ้านบาท ลดลงร ้อยละ 43 จากไตรมาสทีผ่านมา และร ้อยละ 34
เมือเทียบกับปี กอ
่ น
ผลการดําเนินงานทีสํ าค ัญ:
ไตรมาส 4
ปี การเงิน
2561
316
6,110
270
98
75

ไตรมาส 3
ปี การเงิน
2561
302
5,743
478
287
240

ไตรมาส 4
ปี การเงิน
2560
344
5,846
412
(386)
(423)

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

'000 ตัน
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท

12 เดือน
ปี การเงิน
2561
1,217
22,246
1,318
585
455

12 เดือน
ปี การเงิน
2560
1,262
19,701
1,734
441
214

ในส่วนของกําไรก่อนภาษีในปี ปัจจุบันเป็ นตัวเลขหลังจากการปรั บปรุง รายการค่าใช ้จ่ายพิเศษมูลค่า 61 ล ้านบาทแล ้ว
ซึงเกียวเนืองกับการตังสํ ารองเผือการด ้อยค่าของสินทรัพย์เตาถลุงเหล็กขนาดเล็ก (MBF) ทีสะท ้อนถึงการเคลือนไหว
ของอัตราแลกเปลียนสกุลเงินไทยบาท (THB) - สกุลเงินดอลลาร์ส หรั ฐ (USD) ตังแต่วัน ที 31 มีน าคม 2560 เป็ นต ้น
มา
ในไตรมาสนี บริษัท เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) ได ้รับรางวัล “โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมเหมืองแร่ใ ห ้มี
มาตรฐานสากลเพือความรั บผิดชอบต่อ สั ง คม ปี 2560” จากกรมอุตสาหกรรมพืนฐานและการเหมือ งแร่ กระทรวง
อุตสาหกรรม

ภาพรวม
ตามการคาดการณ์ทางเศรษฐกิจ การเกินดุลบัญชีเดินสะพัดของไทยจะยังคงแข็งแกร่ง และคาดการณ์การเติบโตของ
GDP ในปี 2561 อยูท
่ ประมาณร
ี
้อยละ 4 โครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออกคาดว่าจะเป็ นปั จจัยสํ าคัญในการ
ขับเคลือนการเติบโตและการลงทุนของประเทศ ประกอบกับการทีภาครัฐได ้พยายามเร่งรัดการเสริมสร ้างความเข ้มแข็ง
ของโครงสร ้างพืนฐานสาธารณูปโภคต่างๆ คาดว่าจะส่งผลให ้ความต ้องการของเหล็กก่อสร ้างดีขนในครึ
ึ
งหลังของปี
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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 ้นขึนรูปตัดและดัด
โดยจําหน่ายผลิตภัณฑ์ผา่ นเครือข่ายผู ้จําหน่ายสินค ้าทัวประเทศ รวมถึงส่งออกเหล็กเส ้น และเหล็กลวด ไปยังประเทศ
ต่างๆ ทัวโลก
รางว ัลและความสํ าเร็จ ในปี 2560 - 2561
• บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ได ้รั บรางวัล “Thailand Sustainability Investment Award”
(รางวัลรายชือหุ ้นยังยืน ) จากตลาดหลักทรั พ ย์แห่ง ประเทศไทย และ “Sustainability Report Award 2017”
(รางวั ล รายงานความยั งยืน ปี 2560) ในระดั บ “Recognition” จากสมาคมบริษั ทจดทะเบีย นไทย สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสถาบันไทยพัฒน์
 บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ได ้รั บรางวัล “Thailand ICT Excellence Award 2017”
(รางวัลความเป็ นเลิศด ้าน ICT ประเทศไทย ปี 2560) ประเภทโครงการพัฒนากระบวนการหลักภายใน
• บริษัท เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) ได ้รั บรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจําปี 2560 ประเภทการบริหาร
ความปลอดภัย จากนายกรัฐมนตรี
• บริษัท เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และ บริษัท เหล็กก่อสร ้างสยาม จํากัด ได ้รั บรางวัลสถานประกอบ
กิจการต ้นแบบดีเด่นด ้านความปลอดภัย และสภาพแวดล ้อมในการทํางาน ประจําปี 2560 ระดับประเทศ และบริษัท
เหล็กสยาม (2001) จํากัด ได ้รับรางวัลในระดับจังหวัด
• บริษัท เหล็กก่อสร ้างสยาม จํากัด และ บริษัทเหล็กสยาม (2001) จํากัด ได ้รับรางวัล CSR – DIW จากกรมโรงงาน
กระทรวงอุตสาหกรรม
• บริษั ท เอ็ น .ที. เอส. สตีล กรุ๊ ป จํ า กั ด (มหาชน) ได ร้ ั บ รางวั ล “โครงการส่ ง เสริม อุต สาหกรรมเหมือ งแร่ ใ ห ม
้ ี
มาตรฐานสากลเพือความรับผิดชอบต่อสั ง คม ปี 2560” จากกรมอุตสาหกรรมพืนฐานและการเหมืองแร่ กระทรวง
อุตสาหกรรม

ขอขอบคุณทีกรุณาเผยแพร่ขา่ วประชาส ัมพ ันธ์
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จิตติ สุวรรณวาจกกสิกจิ
ผู ้จัดการส่วนสือสารและกิจกรรมองค์กร
โทร: 66-2937-1000 ต่อ 2420
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