ที TSTH 027/2560 รม/อณ/ปบ

24 เมษายน 2561

เรียน

กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื อง

ชีแจงผลการดําเนิ นงานของบริ ษัทสําหรั บไตรมาสที 4 ของปี การเงิน 2561 (มกราคม-มีนาคม 2561)

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอชีแจงผลการดําเนินงานของบริษัทสําหรับไตรมาสที 4 ของปี
การเงิน 2561 (มกราคม-มีนาคม 2561) ดังนี
1. ผลการดําเนินงาน
บริษัทมีปริ มาณการขายในไตรมาสที
จํานวน
,
ตัน เปรียบเทียบกับปริ มาณการขายในไตรมาสทีแล้ วจํานวน
,
ตัน ความต้ องการเหล็กเส้ นในภูมิภาคโดยเฉพาะจากลูกค้ าโครงการยังคงมีแนวโน้ มชะลอตัวถึงแม้ ว่าจะอยู่ในช่วง
ฤดูทีมีการก่อสร้ างสูงทีสุดก็ตาม ส่วนหนึงของปริมาณการขายทีสูงขึนเป็ นผลมาจากยอดขายทีดีขนของเหล็
ึ
กลวดและการ
ส่งออกทีเพิมมากขึน ยอดขายสุทธิในช่วงไตรมาส ปี การเงิน
เป็ นจํานวน , ล้ านบาท สูงขึนร้ อยละ เมือเทียบ
กับไตรมาสทีผ่านมา และสูงขึนร้ อยละ เมือเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน ราคาขายปรับตัวดีขนสะท้
ึ
อนถึงแนวโน้ ม
ของราคาวัตถุดิบทีเพิมสูงขึน อย่างไรก็ตาม ผลกระทบของราคาทีสูงขึนยังไม่เพียงพอทีจะชดเชยการเพิมขึนของราคา
เศษเหล็ก วัตถุดิบและวัสดุสนเปลื
ิ อง เช่น กราไฟต์อิเล็กโทรด และ ferro alloys
ในส่วน EBITDA ของไตรมาสที ปี การเงิน
ร้ อยละ เมือเทียบกับปี ก่อน

อยู่ที

ล้ านบาท ลดลงร้ อยละ

จากไตรมาสทีผ่านมา และลดลง

ผลการดําเนินงานเปรี ยบเทียบกับไตรมาสก่ อน และปี ก่ อน
1.1 ยอดขายสุทธิ
ปริมาณการขายในไตรมาสที 4 เท่ากับ 316,000 ตัน สูงกว่าไตรมาสทีผ่านมาร้ อยละ 6 จากการส่งออกสินค้ าไปยังประเทศ
อินเดียและพม่าเพิมขึน อย่างไรก็ดี เมือเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน ปริ มาณขายลดลงร้ อยละ 8 เนืองจากความ
ต้ องการเหล็กในประเทศหดตัวอย่างมาก ประกอบกับการชะลอตัวของภาคการก่อสร้ างเนืองจากการใช้ จ่ายของรัฐบาลใน
โครงการสาธารณูปโภคพืนฐานลดลง และความเชือมันในตลาดโดยรวมทีลดลงของภาคเอกชน
ยอดขายสุทธิในช่วงไตรมาสที 4 จํานวน 6,110 ล้ านบาทเพิมขึนร้ อยละ และ เมือเทียบกับไตรมาสทีผ่านมา และ
ไตรมาสเดียวกันของปี ก่อนตามลําดับ ซึงส่วนใหญ่เป็ นผลมาจากราคาสินค้ าสําเร็จรูปทีสูงขึนสะท้ อนถึงแนวโน้ มราคาวัตถุดิบ
ทีเพิมสูงขึน
สําหรับปี การเงิน 2561 ปริมาณขาย จํานวน 1,217,000 ตัน ลดลงร้ อยละ 4 เมือเทียบกับปี ก่อน ในขณะทียอดขายสุทธิ
จํานวน 22,246 ล้ านบาทเพิมขึนร้ อยละ 13
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1.2 กําไรก่ อนภาษี เงินได้
บริษัท มีกําไรในไตรมาสที 4 จํานวน 98 ล้ านบาท เทียบกับผลขาดทุนในไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน อย่างไรก็ตามเมือเทียบ
กับไตรมาสก่อนกําไรลดลงร้ อยละ 66 เนืองจากราคาขายทีเพิมขึนไม่เพียงพอทีจะรองรับต้ นทุนวัตถุดิบทีเพิมขึนส่งผลให้ สว่ น
แบ่งผลกําไรลดลง
กําไรก่อนภาษี เงินได้ จํานวน 585 ล้ านบาท ในปี งบการเงิน 2561 สูงกว่าปี ก่อนร้ อยละ 33
ทังนี จากการทีบริษัทมีการรับรู้การด้ อยค่าของสินทรัพย์เตาถลุงเหล็กขนาดเล็ก (MBF) จํานวน 619 ล้ านบาท ในปี การเงิน
2560 ในส่วนของกําไรก่อนภาษี ในปี ปั จจุบนั จึงเป็ นตัวเลขหลังจากการปรับปรุงรายการค่าใช้ จ่ายพิเศษมูลค่า 61 ล้ านบาท
ซึงเกียวเนืองกับการตังสํารองเผือการด้ อยค่าของสินทรัพย์เตาถลุงเหล็กขนาดเล็ก (MBF) จากผลกระทบการเคลือนไหวของ
อัตราแลกเปลียนสกุลเงินไทยบาท (THB) - สกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐ (USD) ตังแต่วนั ที 31 มีนาคม 2560 เป็ นต้ นมา

2. ฐานะการเงิน
2.1 สินทรั พย์
ณ วันที 31 มีนาคม 2561 บริษัทมีสนิ ทรัพย์รวมลดลง (264) ล้ านบาท จากไตรมาสที 4 ของปี การเงิน 2560 เนืองจาก

ทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ลดลง (364) ล้ านบาท จากการตัดค่าเสือมราคา

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืนลดลง (89) ล้ านบาท จากการรับชําระหนีคืนจาก TSGH 71 ล้ านบาทโดยนําไป
หักกลบกับการชําระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว 271 ล้ านบาทจาก TSGH

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถือไว้ เผือขายลดลง (61) ล้ านบาท จากผลกระทบการเคลือนไหวของอัตรา
แลกเปลียนสกุลเงินไทยบาท (THB) - สกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐ (USD)

เงินลงทุนระยะสันซึงเป็ นเงินฝากประจําลดลง (21) ล้ านบาท

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง (411) ล้ านบาท

ลูกหนีการค้ าและลูกหนีอืนเพิมขึน 295 ล้ านบาทส่วนใหญ่เป็ นผลมาจากการส่งออกไปยังประเทศอินเดีย

สินค้ าคงคลังเพิมขึน 366 ล้ านบาทสะท้ อนถึงต้ นทุนสินค้ าสําเร็จรู ปและวัสดุสนเปลื
ิ องทีเพิมสูงขึน
2.2 หนีสินและส่ วนของผู้ ถอื หุ้น
ณ วันที 31 มีนาคม 2561 บริษัทมีหนีสินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง (264) ล้ านบาท จากไตรมาสที 4 ของปี การเงิน
2560 เนืองจาก

กู้ยืมเงินระยะสันจากสถาบันการเงินลดลง (421) ล้ านบาท

หนีสินระยะยาวทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงลดลง (271) ล้ านบาทจากการชําระหนีเต็มจํานวน

ภาษี เงินได้ ค้างจ่ายลดลง (40) ล้ านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิมขึน 462 ล้ านบาท จากผลกําไรสุทธิของปี การเงิน 2561
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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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