ที TSTH 075/2559 รม/ปส/ปบ

28 ตุลาคม 2559

เรี ยน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรือง

ชีแจงผลการดําเนินงานของบริษัทสําหรับไตรมาสที 2 ของปี การเงิน 2560 (กรกฎาคม-กันยายน 2559)

บริ ษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอชี 6แจงผลการดําเนินงานของบริษัทสําหรับไตรมาสที 2
ของปี การเงิน 2560 (กรกฎาคม-กันยายน 2559) ดังนี 6
1. ผลการดําเนินงาน
เศรษฐกิจไทยในช่วงไตรมาส 2 ของปี ปฏิทิน 2559 เติบโต 3.5% สูงกว่าไตรมาสก่อนทีเ ติบโต 3.2% ผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศเติบโตอยูท่ ี 0.8% ซึง เป็ นค่าเฉลียในช่วง 8 ไตรมาสทีผา่ นมา
ในด้ านการใช้ จา่ ยทีเ พิมขึ 6นมาจากการบริ โภคในภาคเอกชน การส่งออกด้ านการบริ การและการลงทุนในภาครัฐได้
เติบโตตามด้ วย ในขณะทีการส่งออกด้ านสินค้ าลดลง ตามสภาพเศรษฐกิจของประเทศคูค่ ้ าหลักทีหดตัวลง ภาค
โรงแรม ภัตตาคาร และภาคการก่อสร้ างยังคงเติบโตอย่างต่อเนือง ภาคการผลิตกลับมามีการเติบโตทีเป็ นบวก ใน
ภาคการเกษตรทีเคยมีปัญหาเรื องภัยแล้ งกลับมาเริ มต้ นดีขึ 6น ขณะเดียวกันผลิตผลด้ านการเกษตรมีราคาเพิม ขึ 6น
ทําให้ เกษตรกรมีรายได้ เพิม ขึ 6นเป็ นครัง6 แรกในรอบ 10 ไตรมาสทีผา่ นมา
เศรษจกิจไทยในปี 2559 คาดการณ์วา่ จะเติบโตราว 3.0-3.5% ดีขึ 6นจากปี 2558 ทีเติบโต 2.8% ปั จจัยสนับสนุน
การเติบโต มาจาก 1) การขยายตัวของการใช้ จา่ ยในภาครัฐและความคืบหน้ าของแผนโครงการลงทุนด้ าน
โครงสร้ างพื 6นฐาน 2) การผลักดันจากมาตรการเสริ มในการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐในช่วงเดือนกันยายน 2558 ถึง
เมษายน 2559 3) ราคานํ 6ามันดิบทีคาดการณ์วา่ ยังคงมีราคาตํา 4) รายได้ ของเกษตรกรทีเพิมขึ 6นจาก
ความสามารถในการเพิมผลผลิตและราคาทีด ีขึ 6น
การบริ โภคภาคเอกชน เพิมขึ 6น 3.8% เมือเทียบกับไตรมาสก่อนทีเติบโต (-2.3)% ปั จจัยสนับสนุนมาจากการ
เพิมขึ 6นของการใช้ จ่ายในสินค้ าคงทนทีมีอายุใช้ งานยาวนาน โดยเฉพาะการขายรถยนต์เพิม ขึ 6น 4.8% เป็ นครัง6 แรก
ในรอบ 13 ไตรมาสทีผา่ นมา เมือเทียบกับทีหดตัว (-26.6%) ในไตรมาสก่อน ส่วนหนึง มาจากการมีการเปิ ดตัวรถ
รุ่นใหม่และการทําการตลาดทีเข้ มแข็งขึ 6น
การบริ โภคในครัวเรื อนทีเพิมขึ 6นในไตรมาสเป็ นไปตามรายได้ ของ
เกษตรกรทีเพิม ขึ 6นและมาตรการกระตุ้นการใช้ จ่ายจากภาครัฐ
ภาคการลงทุนทังหมด
6
เติบโตอยูท่ ี 2.7% เปรี ยบเทียบไตรมาสก่อนทีเติบโตอยูท่ ี 4.9% การลงทุนภาครัฐดีกว่า
คาดการณ์ แต่ภาคเอกชนลดลงจากลงทุนในภาคการก่อสร้ างทีลดลง 2.1%
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มูลค่าการส่งออก อยูท่ ี 51 พันล้ านเหรี ยญสหรัฐ ลดลง 3.1% เมือเทียบกับทีลดลง 1.4% ในไตรมาสก่อน
เนืองจากสภาพเศรษฐกิจทีไม่ดีของประเทศคูค่ ้ าหลัก และราคาสินค้ าส่งออกทีลดลง
ภาคอุตสาหกรรม เติบโตเพิม ขึ 6น 2% ขยายตัวเพิมขึ 6นจากไตรมาสก่อนทีเติบโต (-0.2%) เนืองจากการเติบโตใน
การผลิตรถยนต์ และเครื องจักรและอะไหล่ โดยเฉพาะเครื องปรับอากาศ อุตสาหกรรมทีเติบโตเป็ นบวก ได้ แก่
เครื องจักรและอะไหล่ ยาสูบ เครื องยนต์ อุตสาหกรรมทีเติบโตลดลง ได้ แก่ สิง ทอ ฮาร์ ดดิสก์ และเครื องใช้
สํานักงาน
ภาคการก่อสร้ าง ขยายตัวเพิมขึ 6น 7.5% เปรี ยบเทียบกับไตรมาสก่อนทีเติบโต (-11.2%) การก่อสร้ างภาครัฐ
เพิมขึ 6น 15.5% (โครงการของรัฐเพิมขึ 6น 15.8% และรัฐวิสาหกิจ เพิมขึ 6น 14.7%) เทียบกับไตรมาสก่อนทีเพิมขึ 6น
17.2% ในขณะทีการก่อสร้ างภาคเอกชน เติบโตลดลง 2.1% เทียบกับทีเติบโตเพิม ขึ 6น7.0%ในไตรมาสก่อน
ภาคการเกษตร เติบโตลดลง 0.1% จากทีเคยลดลง 1.4% ในไตรมาสก่อนทีมีผลกระทบจากภัยแล้ ง การเพิมขึ 6น
ของราคาของสินค้ าการเกษตรหลัก
มาจากรายได้ ของเกษตรกรทีเพิมขึ 6น 3.7% (ในไตรมาสนี 6 ราคาสินค้ า
การเกษตรและรายได้ ของเกษตรกรเพิมขึ 6น เป็ นครัง6 แรกในรอบ 10 ไตรมาส)
โดยภาพรวม ในช่วงครึงปี หลังยังมีความเสีย งของการเติบโต จากการเติบโตของเศรษฐกิจโลกทีลดลง การฟื น6 ตัว
ของการลงทุนภาคเอกชน และข้ อจํากัดในการบริ โภคของภาคเอกชนจากหนี 6สินภาคครัวเรื อนทียงั มีสงู และค่าจ้ างที
เพิมน้ อย
ภายใต้ สภาพเศรษฐกิจทีกล่าวมา บริ ษัทขายสินค้ าได้ มากกว่า 100(‘000ตัน) ต่อเดือน เป็ นระยะเวลา 5 เดือน
ติดต่อกัน โดยมีปริมาณการขาย 314(‘000ตัน) ในไตรมาส 2 ของรอบปี การเงิน 2560 (301(‘000ตัน) ในไตรมาส 1
ของรอบปี การเงิน 2560 (เมษายน-มิถนุ ายน 2559)) EBITDA และกําไรสุทธิก่อนหักภาษี 394 และ 225 ล้ านบาท
ตามลําดับ ซึง ดีกว่าแผนและดีกว่าปี ก่อน และระหว่างไตรมาสมีการชําระหนี 6เงินกู้ระยะยาวทีต ้ องจ่ายเป็ นงวด
สุดท้ าย 100 ล้ านบาท
1.1

ผลการดําเนินงานเปรียบเทียบกับไตรมาสก่ อนและปี ก่ อน
1.1.1 ยอดขายสุทธิ
ไตรมาส 2 ของปี การเงิน 2560 (กรกฏาคม-กันยายน 2559) บริ ษัทมียอดขายสุทธิ 4,623 ล้ านบาท
จากปริ มาณการขาย 314(‘000ตัน) ในส่วนของรายได้ เพิมขึ 6น 1% และ 10% เมือเทียบกับไตรมาส 1 ของปี
การเงิน 2560 (เมษายน-มิถนุ ายน 2559) และไตรมาส 2 ของปี การเงิน 2559 (กรกฏาคม-กันยายน 2558)
ตามลําดับ สาเหตุหลักมาจากการเพิม ขึ 6นในตลาดเหล็กเส้ นก่อสร้ างโดยเฉพาะอย่างยิงในเขตภูมิภาค อย่างไรก็
ตามราคาเหล็กทรงยาวทัว โลกยังคงตกลงอย่างต่อเนืองจนเกือบถึงเดือนกันยายน สาเหตุจากความต้ องการบริ โภค
ทีซบเซาและการแข่งขันกับสินค้ านําเข้ าอย่างต่อเนือง ในครึงปี แรก ของรอบปี การเงิน 2560 (เมษายน-กันยายน
2559) บริ ษัทมียอดขายสุทธิ 9,219 ล้ านบาท จากปริมาณขาย 615(‘000ตัน) สูงกว่าครึงปี แรกของรอบปี การเงิน
2559 (เมษายน-กันยายน 2558) อยูท่ ี 7%
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1.1.2 กําไร (ขาดทุน) สุทธิก่อนหักภาษี & EBITDA
ไตรมาส 2 ของปี การเงิน 2560 (กรกฎาคม-กันยายน 2559) บริ ษัทมีกําไรสุทธิก่อนหักภาษี 225
ล้ านบาทซึง ตํากว่าไตรมาส 1 ของปี การเงิน 2560 (เมษายน-มิถนุ ายน 2559) อยูท่ ี 35% สาเหตุจากการลดลง
อย่างต่อเนืองของราคาเหล็กทรงยาวทัว โลก อย่างไรก็ตาม กําไรสุทธิก่อนหักภาษี สงู กว่าเมือเทียบกับไตรมาส
เดียวกันของปี ก่อน 276% สาเหตุจากปริ มาณการขายดีขึ 6น 14% และการควบคุมต้ นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
ถึงแม้ ราคาขายลดลง ในครึงปี แรก ของรอบปี การเงิน 2560 (เมษายน-กันยายน 2559) บริ ษัทมีกําไรสุทธิก่อนหัก
ภาษี 570 ล้ านบาท สูงกว่าปี ก่อนทีมียอดอยูท่ ี 90 ล้ านบาท
และในไตรมาส 2 ของปี การเงิน 2560 (กรกฏาคม-กันยายน 2559) บริ ษัทมี EBITDA อยูท่ ี 394
ล้ านบาท ซึง ตํา กว่าไตรมาส 1 ของปี การเงิน 2560 (เมษายน-มิถนุ ายน 2559) อยูท่ ี 23% และครึงปี แรก ของรอบ
ปี การเงิน 2560 (เมษายน-กันยายน 2559) ทีมียอดอยูท่ ี 903 ล้ านบาท ซึง สูงกว่าปี ก่อนตามเหตุผลทีได้ กล่าว
มาแล้ วข้ างต้ น
1.2

ผลการดําเนินงานเทียบกับแผน
1.2.1 ยอดขายสุทธิ
ไตรมาส 2 ของปี การเงิน 2560 (กรกฎาคม-กันยายน 2559) บริ ษัทมีมลู ค่ายอดขายสุทธิสงู ขึ 6น 8%
เนืองจากราคาสินค้ าเหล็กในตลาดเพิม ขึ 6นตามราคาเศษเหล็กและราคานําเข้ าสินค้ าทีเพิมขึ 6น ตลอดจนยอดขาย
ครึงปี แรก ของรอบปี การเงิน 2560 (เมษายน-กันยายน 2559) มีมลู ค่าสูงกว่าแผน 12%
1.2.2 กําไร (ขาดทุน) สุทธิก่อนหักภาษี และ EBITDA
ไตรมาส 2 ของปี การเงิน 2560 (กรกฎาคม-กันยายน 2559) บริ ษัทมีกําไรสุทธิก่อนหักภาษี และ
EBITDA ซึง สูงกว่าแผนทีวางไว้ 263% และ 70% ตามลําดับ สาเหตุหลักมาจากการเพิมยอดขายสินค้ าทีมกี าร
เพิมคุณภาพ ของเหล็กเส้ นตัดและดัดสําเร็จรูปและสินค้ าเหล็กเส้ นรับแรงดึงสูง การเพิม ช่องทางการจําหน่ายใน
เขตภูมิภาคอย่างต่อเนือง การเพิมประสิทธิภาพในการบริ หารต้ นทุนทีใช้ ในการผลิต การบริ หารผลต่างราคาขาย
และราคาวัตถุดิบ ในครึงปี แรกของรอบปี การเงิน 2560 (เมษายน-กันยายน 2559) บริ ษัทมีกําไรสุทธิก่อนหักภาษี
และ EBITDA ซึง สูงกว่าแผน 312% และ 92% ตามลําดับ

2 ฐานะการเงิน
2.1 สินทรัพย์
ณ วันที 30 กันยายน 2559 บริ ษัทมีสนิ ทรัพย์รวมลดลง (638) ล้ านบาท จากไตรมาส 4 ของปี การเงิน 2559
(มกราคม - มีนาคม 2559) เนืองจาก
• เงินสดในมือลดลง (373) ล้ านบาท จากการการจ่ายคืนเงินกู้ระยะยาวทีถึงกําหนด และการเพิมสินค้ าคง
คลัง เพือปรับปรุงระดับการให้ บริการ
• ทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ลดลง (136) ล้ านบาท จากการตัดค่าเสือ มราคา
• สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืนลดลง (124) ล้ านบาท จากการตัดจําหน่ายบัญชีภาษีเงินได้ นิติบคุ คลขอคืนของ
ปี ก่อน ซึง ตัดจําหน่ายในไตรมาส 1 ของปี การเงิน 2560 (เมษายน-มิถนุ ายน 2559)
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2.2

หนีสินและส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ณ วันที 30 กันยายน 2559 บริ ษัทมีหนี 6สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง (638) ล้ านบาท จากไตรมาส 4
ของปี การเงิน 2559 (มกราคม - มีนาคม 2559) เนืองจาก
• เงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
6
นการเงินลดลง (328) ล้ านบาท จากการใช้ วงเงินทีได้ รับจากสถาบันการเงิน
ในประเทศ เพือวัตถุประสงค์เฉพาะทางธุรกิจลดลง
• เจ้ าหนี 6การค้ าและเจ้ าหนี 6อืนลดลง (325) ล้ านบาท จากการชําระหนี 6ของเหล็กแท่งนําเข้ า
• เงินกู้ยืมระยะยาวลดลง (200) ล้ านบาท จากการจ่ายคืนเงินกู้ทงหมดครบถ้
ั6
วนตามกําหนดการชําระ
• เงินกู้ยืมระยะสันจากกิ
6
จการทีเกียวข้ องกันลดลง (202) ล้ านบาท จากการจ่ายคืนเงินกู้ตามกําหนดการ
ชําระ
• ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิม ขึ 6น 405 ล้ านบาท จากผลกําไรสุทธิครึงปี แรก

จึงเรี ยนมาเพือโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
บริ ษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

นายราจีฟ มังกัล)
กรรมการผู้จดั การใหญ่

สํานักงานเลขานุการบริ ษัท
โทรศัพท์ 02-937-1000 ต่อ 3111/3156/3210
โทรสาร 02-937-1224
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