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เรียน

กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื อง

ชีแจงผลการดําเนิ นงานของบริ ษัทสําหรั บไตรมาสที 3 ของปี การเงิน 2561 (ตุลาคม-ธันวาคม 2560)

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอชีแจงผลการดําเนินงานของบริษัทสําหรับไตรมาสที 3
ของปี การเงิน 2561 (ตุลาคม-ธันวาคม 2561) ดังนี
1. ผลการดําเนินงาน
บริษัทมีปริ มาณการขายในไตรมาสที 3 จํานวน 302,000 ตัน สถานการณ์นําท่วมภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ของประเทศไทย ประกอบกับมีวนั หยุดหลายวันในเดือนตุลาคม และธันวาคม ได้ ส่งผลต่อปริมาณการขายสินค้ า การเติบโต
ของภาคการก่อสร้ างยังคงซบเซาและส่งผลกระทบต่อความต้ องการของเหล็กเส้ นเสริมคอนกรี ต แต่ในบางส่วนก็ได้ รับการ
ชดเชยด้ วยปริ มาณการขายของสินค้ าเหล็กลวดทีดีขนึ โดยมียอดขายสุทธิในไตรมาสที 3 ของปี การเงิน 2561 จํานวน 5,743
ล้ านบาท ซึงอยู่ในระดับใกล้ เคียงกับเมือช่วงไตรมาสทีผ่านมา และสูงกว่าร้ อยละ 24 เมือเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน
EBITDA ในไตรมาสที 3 ของปี การเงิน 2561 มีจํานวน 478 ล้ านบาท สูงกว่าไตรมาสทีแล้ ว ร้ อยละ และสูงกว่าไตรมาส
เดียวกันของปี ก่อน ร้ อยละ 14 เนืองจากการบริหารส่วนต่างระหว่างราคาขายสินค้ าและราคาวัตถุดิบทีดีกว่า และมีการ
ปรับปรุงสัดส่วนของสินค้ าทีจําหน่าย
ผลการดําเนินงานเปรี ยบเทียบกับไตรมาสก่ อน และปี ก่ อน
1.1 ยอดขายสุทธิ
ปริมาณการขายในไตรมาสที 3 ของปี การเงิน 2561 เท่ากับ 302,000 ตัน ตํากว่าไตรมาสทีผ่านมาและใกล้ เคียงกับไตรมาส
เดียวกันของปี ก่อน อย่างไรก็ตาม ในแง่ของยอดขายสุทธิ 5,743 ล้ านบาทซึงใกล้ เคียงกับไตรมาสทีผ่านมาและเพิมขึนร้ อยละ
24 เมือเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน สะท้ อนถึงการยอมรับแนวโน้ มราคาวัตถุดิบทีเพิมสูงขึนของตลาด
ในช่วง 9 เดือนของปี การเงิน 2561 บริษัทมีปริ มาณขาย 901,000 ตัน จากยอดขายสุทธิ 16,137 ล้ านบาท สูงกว่าในช่วง 9
เดือนของปี การเงิน 2560 ถึงร้ อยละ 16
1.2

กําไรก่ อนภาษี เงินได้

บริษัท มีกําไรก่อนภาษี เงินได้ 287 ล้ านบาทในไตรมาสที 3 ของปี การเงิน 2561 เพิมขึนร้ อยละ 23 และร้ อยละ 12 เมือเทียบ
กับไตรมาสที 2 ของปี การเงิน 2561 และไตรมาสที 3 ของปี การเงิน 2560 ตามลําดับ เนืองจากการดํารงส่วนต่างระหว่าง
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ราคาขายสินค้ าและราคาวัตถุดิบได้ ดกี ว่า แม้ ว่าราคาของแท่งถ่านและเฟอร์ โรอัลลอยจะเพิมขึนอย่างต่อเนือง ซึงส่งผลให้
ต้ นทุนในการแปรสภาพสินค้ าสูงขึน
กําไรก่อนภาษี เงินได้ 9 เดือนของปี การเงิน 2561 เท่ากับ 487 ล้ านบาท ตํากว่าช่วงเดียวกันของปี ก่อน ซึงสะท้ อนถึงผลการ
ดําเนินงานทีชะลอตัวในช่วงไตรมาสที 1 ของปี การเงิน 2561
2. ฐานะการเงิน
2.1 สินทรั พย์
ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีสนิ ทรัพย์รวมลดลง (439) ล้ านบาท จากไตรมาสที 4 ของปี การเงิน 2560 เนืองจาก





ทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ลดลง (281) ล้ านบาท จากการตัดค่าเสือมราคา
สินค้ าคงคลังเพิมขึน 427 ล้ านบาท เนืองจากสินค้ าสําเร็จรูปและเศษเหล็กทีวางแผนเพิมขึนเพือให้
บริษัทสามารถตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าได้ ดีขนึ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง (397) ล้ านบาท

2.2 หนีสินและส่ วนของผู้ ถอื หุ้น
ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีหนีสินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง (439) ล้ านบาท จากไตรมาสที 4 ของปี การเงิน
2560 เนืองจาก





เงินกู้ยืมระยะสันทีใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนลดลง (587) ล้ านบาท
เจ้ าหนีการค้ าและเจ้ าหนีอืนลดลง (106) ล้ านบาท
ภาษี เงินได้ ค้างจ่ายลดลง (62) ล้ านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิมขึน 388 ล้ านบาท จากผลกําไรสุทธิ 9 เดือนของปี การเงิน 2561

จึงเรียนมาเพือโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

(นายราจีฟ มังกัล)
กรรมการผู้จัดการใหญ่
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