ที TSTH 047/2561 รม/อณ/ปบ

25 กรกฎาคม 2561

เรียน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื อง

ชีแจงผลการดําเนินงานของบริ ษัทสําหรั บไตรมาสที 1 ของปี การเงิน 2562 (เมษายน-มิถนุ ายน 2561)

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอชีแจงผลการดําเนินงานของบริษัทสําหรับไตรมาสที 1
ของปี การเงิน 2562 (เมษายน-มิถนุ ายน 2561) ดังนี
1.

ผลการดําเนินงาน
บริ ษั ท มี ป ริ ม าณการขายในไตรมาสที 1 จํ า นวน 281,000 ตัน ตํ ากว่ า ไตรมาสที แล้ ว จํ า นวน 35,000 ตัน หรื อ ร้ อยละ 11
ความต้ องการเหล็กเส้ นในประเทศยังไม่กระเตืองขึน ปริ มาณการขายสินค้ าภายในประเทศทีลดลงได้ ถูกชดเชยด้ วยปริ มาณ
การส่งออกทีเพิมขึน
ยอดขายสุทธิ ซึงลดลงจากไตรมาสก่ อนสะท้ อนให้ เ ห็นถึงความเชื อมันของตลาดทีลดลง อย่า งไรตาม ยังคงสูงกว่ าปี ก่อ น
ซึงเป็ นผลมาจากการเพิมขึนของต้ นทุนวัตถุดิบ
EBITDA ของไตรมาสที 1 ปี การเงิน 2562 อยู่ที 216 ล้ านบาท ลดลงจากไตรมาสทีแล้ ว ร้ อ ยละ 20 และเพิ มขึนจากช่ ว ง
เดียวกันของปี ก่อนร้ อยละ 56
ผลการดําเนินงานเปรี ยบเทียบกับไตรมาสก่ อน และปี ก่ อน
1.1 ยอดขายสุทธิ
บริษัทมีปริมาณขายในไตรมาสที 1 จํานวน 281,000 ตัน เปรี ยบเทียบกับปริ มาณการขายในไตรมาสทีแล้ วจํานวน 316,000
ตัน อย่างไรก็ตาม ปริ มาณการขายในไตรมาสที 1 สูงขึนร้ อยละ 2 เมือเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน ความต้ องการ
เหล็กเส้ นในประเทศยังไม่กระเตืองขึน ในขณะทีความต้ องการสินค้ าเหล็กลวดสําเร็จรูปมีแนวโน้ มชะลอตัว สะท้ อนให้ เห็นถึง
บรรยากาศของตลาดทีซบเซา ทังนี ปริมาณการขายสินค้ าภายในประเทศทีลดลงได้ ถูกชดเชยด้ วยปริ มาณการส่งออกสินค้ า
ไปยังประเทศอินเดีย กัมพูชา และ ลาวทีสูงขึน
ยอดขายสุทธิ ในช่วงไตรมาส 1 ปี การเงิ น 2562 เป็ นจํ านวน 5,443 ล้ านบาท ลดลงร้ อยละ 11 เมือเทียบกับไตรมาสทีแล้ ว
แต่สงู ขึนร้ อยละ 18 เมือเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน ราคาขายปรับตัวสูงขึนเมือเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน
สะท้ อนถึงแนวโน้ มของราคาวัตถุดิบทีเพิมสูงขึน
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1.2 กําไรก่ อนภาษีเงินได้
ในไตรมาสทีผ่านมา บริษัท มีกําไรก่อนภาษี เงินได้ เท่ากับ 75 ล้ านบาทในไตรมาส 1 ของปี งบประมาณ 2562 เทียบกับกําไร
98 ล้ านบาทในไตรมาสที แล้ ว เนื องจากปริ ม าณการขายที ลดลงจากความต้ อ งการที ชะลอตัว ในประเทศ อย่ า งไรก็ต าม
การลดลงดังกล่าวบางส่วนได้ รับการชดเชยจากค่าใช้ จ่ายในการบริหารทีลดลง กําไรจากอัตราแลกเปลียนทียังไม่เกิดขึนจาก
ความอ่อนตัวของค่าเงินบาท
กําไรในไตรมาสปั จจุบันเทียบกับ ผลขาดทุน 34 ล้ านบาทในไตรมาสที 1 ของ ปี งบประมาณ 2561 เป็ นผลมาจากการปรับ
ราคาขายและยอดขายเพิมขึน
2.

ฐานะการเงิน
2.1 สินทรั พย์
ณ วันที 30 มิถนุ ายน 2561 บริษัทมีสนิ ทรัพย์รวมลดลง (379) ล้ านบาท จากไตรมาสที 4 ของปี การเงิน 2561 เนืองจาก

สินค้ าคงคลังลดลง (397) ล้ านบาท จากสินค้ าสําเร็จรูปและโลหะทีลดลง

ลูกหนีการค้ าและลูกหนีอืนลดลง (152) ล้ านบาท

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึน 140 ล้ านบาท
2.2 หนีสินและส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ณ วันที 30 มิถุนายน 2561 บริ ษัทมีหนีสินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง (379) ล้ านบาท จากไตรมาสที 4 ของปี การเงิน
2561 เนืองจาก

กู้ยืมเงินระยะสันจากสถาบันการเงินลดลง (431) ล้ านบาท

เจ้ าหนีการค้ าและเจ้ าหนีอืนลดลง (87) ล้ านบาท

หนีสินตามสัญญาเช่าการเงินเพิมขึน 42 ล้ านบาทจากโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ที SCSC

ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิมขึน 54 ล้ านบาท จากผลกําไรสุทธิของไตรมาส
จึงเรียนมาเพือโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

(นายราจีฟ มังกัล)
กรรมการผู้จดั การใหญ่
สํานักงานเลขานุการบริษัท
โทรศัพท์ 02-937-1000 ต่อ 3111/3156/3210
โทรสาร 02-937-1224
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