.

ที TSTH 064/2560 รม/อณ/ปบ

27 ตุลาคม 2560

เรียน

กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื อง

ชีแจงผลการดําเนิ นงานของบริ ษัทสําหรั บไตรมาสที 2 ของปี การเงิน 2561 (กรกฎาคม-กันยายน 2560)

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอชีแจงผลการดําเนินงานของบริษัทสําหรับไตรมาสที 2
ของปี การเงิน 2561 (กรกฎาคม-กันยายน 2560) ดังนี
1. ผลการดําเนินงาน
ในไตรมาสนีบริษัทมียอดขาย 323,000 ตันสูงกว่าไตรมาสก่อน ความต้ องการสินค้ าในตลาดเพิมขึน ปริมาณขายสินค้ าเหล็ก
ลวดยังคงดีอย่างต่อเนืองจากราคานําเข้ าทีเพิมสูงขึนและการบริ การทีดีขนึ
ราคาเศษเหล็กและเหล็กแท่งระหว่างประเทศยังคงสูง รวมถึงราคาแท่งถ่านและเฟอร์ โรอัลลอยก็เพิมสูงขึนอย่างมีนยั สําคัญ
อย่างไรก็ตามตลาดเริมยอมรับราคาทีสูงขึนจากแนวโน้ มของราคาวัตถุดิบ ส่งผลให้ ราคาขายสินค้ าปรับตัวเพิมขึน ส่วนต่าง
กําไรในไตรมาสนีจึงดีกว่าไตรมาสก่อน บริษัทมี EBITDA ในไตรมาสที 2 ของปี การเงิน 2561 จํานวน 432 ล้ านบาท (ไตรมาส
ก่อน 139 ล้ านบาท) และมีกําไรก่อนภาษี เงินได้ เท่ากับ 233 ล้ านบาท (ไตรมาสก่อนขาดทุน 34 ล้ านบาท)
ในระหว่างไตรมาสนี บริษัทย่อยของบริษัท ได้ แก่ NTS ยังได้ รับรางวัล “อุตสาหกรรมดีเด่น ประจําปี 2560” ประเภทการ
บริหารความปลอดภัย
ทังNTSและSCSC ได้ รับรางวัลสถานประกอบกิจการต้ นแบบดีเด่นด้ านความปลอดภัย และ
สภาพแวดล้ อมในการทํางานประจําปี 2560 ระดับประเทศ จากกระทรวงแรงงาน นอกจากนันแล้ วSCSCและSISCO ยัง
ได้ รับรางวัล CSR – DIW จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม รวมถึงSCSC ได้ รับรางวัล Kaizen ระดับทอง
ประเภทนวัตกรรม ในงาน Thailand Kaizen Award 2017 อีกด้ วย
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ผลการดําเนิ นงานสําหรั บไตรมาส 2 ของปี การเงิน 2561 (กรกฏาคม-กันยายน 2560) เปรี ยบเทียบกับไตรมาส
ก่ อน และปี ก่ อน
1.1 ยอดขายสุทธิ
ปริมาณการขายในไตรมาสที 2 ของปี การเงิน 2561 เท่ากับ 323,000 ตัน สูงกว่าไตรมาสก่อน และสูงกว่าไตรมาสที
2 ของปี การเงิน 2560 อยู่ทีร้ อยละ 17 และร้ อยละ 3 ตามลําดับ โดยมียอดขายสุทธิ 5,785 ล้ านบาท เพิมขึนร้ อยละ
26 และร้ อยละ 25 เมือเทียบกับไตรมาสก่อน และไตรมาสที 2 ของปี การเงิน 2560 ตามลําดับ โดยมีสาเหตุหลัก
จาก

ราคาเหล็กทรงยาวเพิมขึนเกือบทัวโลกโดยเฉพาะอย่างยิงในภูมิภาคเอเชียตะวันออก

สินค้ าจากจีนยังคงขาดตลาดอย่างต่อเนืองในตลาดส่งออกทัวโลก
ในช่วงครึงปี แรกของปี การเงิน 2561 บริษัทมียอดขายสุทธิ 10,394 ล้ านบาท จากปริมาณขาย 600,000 ตัน สูงกว่า
ช่วงครึงปี แรกของปี การเงิน 2560 ถึงร้ อยละ 13
1.2

กําไรก่ อนภาษี เงินได้

บริษัทมีกําไรก่อนภาษี งินได้ ในไตรมาส 2 ของปี การเงิน 2561 233 ล้ านบาท เมือเทียบกับไตรมาสก่อนซึงขาดทุน
34 ล้ านบาท และสูงกว่าไตรมาสที 2 ของปี การเงิน 2560 ซึงมีกําไรก่อนภาษี เงินได้ 225 ล้ านบาท สาเหตุหลักเกิด
จากความต้ องการสินค้ าในตลาดเพิมสูงขึนเนืองจากลูกค้ าคาดว่าราคาสินค้ าจะปรับตัวเพิมขึน บริษัทยังคงบริหาร
ส่วนต่างระหว่างราคาขายสินค้ าและราคาวัตถุดิบได้ ดีขนึ แม้ ว่าราคาของแท่งถ่านและเฟอร์ โรอัลลอยเพิมสูงขึน
อย่างมีนยั สําคัญจะส่งผลให้ ต้นทุนการแปรสภาพสูงขึน
กําไรก่อนภาษี เงินได้ ของบริษัทในช่วงครึงปี แรกของปี การเงิน 2561 เท่ากับ 200 ล้ านบาท ตํากว่าช่วงเดียวกันของปี
ทีแล้ ว ซึงสะท้ อนถึงผลการดําเนินงานทีชะลอตัวในช่วงไตรมาสที 1 ของปี การเงิน 2561
2. ฐานะการเงิน
2.1 สินทรั พย์
ณ วันที 30 กันยายน 2560 บริษัทมีสนิ ทรัพย์ รวมลดลง (614) ล้ านบาท จากไตรมาสที 4 ของปี การเงิน 2560
เนืองจาก

ลูกหนีการค้ าและลูกหนีอืนลดลง (231) ล้ านบาท

ทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ลดลง (182) ล้ านบาท จากการตัดค่าเสือมราคา

สินค้ าคงคลังเพิมขึน 318 ล้ านบาท เนืองจากสินค้ าสําเร็จรูปและเศษเหล็กทีวางแผนเพิมขึนเพือให้
บริษัทสามารถตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าได้ ดีขนึ

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง (449) ล้ านบาท จากการชําระคืนเงินกู้ระยะสันทีใช้ เป็ น
เงินทุนหมุนเวียน
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2.2 หนีสินและส่ วนของผู้ ถอื หุ้น
ณ วันที 30 กันยายน 2560 บริษัทมีหนีสินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง (614) ล้ านบาท จากไตรมาสที 4 ของปี
การเงิน 2560 เนืองจาก

เงินกู้ยืมระยะสันทีใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนลดลง (698) ล้ านบาท

เจ้ าหนีการค้ าและเจ้ าหนีอืนเพิมขึน 40 ล้ านบาท

ภาษี เงินได้ ค้างจ่ายลดลง (33) ล้ านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิมขึน 148 ล้ านบาท จากผลกําไรสุทธิครึงปี แรกของปี การเงิน 2561
จึงเรียนมาเพือโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

(นายราจีฟ มังกัล)
กรรมการผู้จัดการใหญ่

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