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25 กรกฎาคม 2561 

รายงานผลการดาํเนนิงานดา้นการเงนิของบรษิทั ทาทา สตลี (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) สําหรบัไตรมาสท ี1 
สนิสดุวนัท ี30 มถิุนายน 2561    

บรษัิท ทาทา สตลี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ไดป้ระกาศผลการดําเนนิงานดา้นการเงนิของบรษัิท สําหรับไตรมาสท ี1 
ของปีการเงนิ 2562 สนิสดุวันท ี30 มถิุนายน 2561 ในวันนี   

บรษัิทมปีรมิาณการขายในไตรมาสท ี1 จํานวน 281,000 ตัน เปรียบเทยีบกับปรมิาณการขายในไตรมาสทแีลว้จํานวน 
316,000 ตัน อยา่งไรก็ตาม ปรมิาณการขายในไตรมาสท ี1 สูงขนึรอ้ยละ 2 เมอืเทยีบกับไตรมาสเดยีวกันของปีก่อน 
ความตอ้งการเหล็กเสน้ในประเทศยังไมก่ระเตอืงขนึ ในขณะทคีวามตอ้งการสนิคา้เหลก็ลวดสาํเร็จรูปมแีนวโนม้ชะลอตวั 
สะทอ้นใหเ้ห็นถงึบรรยากาศของตลาดทซีบเซา ทังนี ปรมิาณการขายสนิคา้ภายในประเทศทลีดลงไดถู้กชดเชยดว้ย
ปรมิาณการสง่ออกสนิคา้ไปยังประเทศอนิเดยี กัมพูชา และ ลาวทสีงูขนึ 

ยอดขายสทุธใินชว่งไตรมาส 1 ปีการเงนิ 2562 เป็นจํานวน 5,443 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 11 เมอืเทยีบกับไตรมาสที
ผ่านมา แต่สูงขนึรอ้ยละ 18 เมือเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ราคาขายปรับตัวสูงขนึเมือเทียบกับไตรมาส
เดยีวกันของปีกอ่น สะทอ้นถงึแนวโนม้ของราคาวัตถุดบิทเีพมิสงูขนึ 

ในสว่น EBITDA ของไตรมาสท ี1 ปีการเงนิ 2562 อยู่ท ี216 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 20 จากไตรมาสทผี่านมา และ
สงูขนึรอ้ยละ 56 เมอืเทยีบกับปีกอ่น 

ผลการดําเนนิงานทสีําคญั: 
ไตรมาส 1    
ปีการเงนิ 

2561 

ไตรมาส 4  
ปีการเงนิ 

2561 
 

 ไตรมาส 1    
ปีการเงนิ 

2562 
276 316 ปรมิาณการขายรวม  '000 ตัน 281 

4,608 6,110 ยอดขายสทุธ ิ ลา้นบาท 5,443 
138 270 EBITDA ลา้นบาท 216 
(34) 98 กําไร/(ขาดทนุ) กอ่นภาษี ลา้นบาท 75 
(46) 75 กําไร/(ขาดทนุ) หลังภาษี ลา้นบาท 56 

 
ภาพรวม 

จากการคาดการณ์ทางเศรษฐกจิ แผนงานของภาครัฐไดจั้ดทําขนึเพอืรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกจิในวงกวา้ง ซงึ
คาดวา่จะสง่สัญญาณในเชงิบวกตอ่ความตอ้งการภายในประเทศ ประกอบกับความพยายามในการเร่งรัดการก่อสรา้ง
โครงสรา้งพนืฐานสาธารณูปโภคตา่งๆ  เพอืสนับสนุนโครงการระเบยีงเขตเศรษฐกจิภาคตะวันออก ตลอดจนการสง่ออก
สนิคา้ทมีเีสถยีรภาพและการเพมิขนึของนักทอ่งเทยีวเป็นปัจจัยทสีนับสนุนเศรษฐกจิของประเทศอย่างต่อเนือง ทังนี 
กําลังซอืทเีพมิมากขนึในภาคเกษตรกรรมและการวางแผนเร่งรัดการเบกิจ่ายเงนิงบประมาณเพมิเตมิสําหรับชมุชน
ในชว่งกลางปีใหเ้ร็วขนึจะสามารถเพมิปรมิาณการบรโิภคไดเ้ชน่กัน   
 
ขณะทหีนีครัวเรอืนในทกุระดับรายไดยั้งคงเพมิขนึอยา่งตอ่เนืองซงึอาจส่งผลต่อกําลังซอืภายในประเทศ การเพมิขนึ
ของราคานํามันดบิยังคงมอีทิธพิลตอ่ตน้ทนุการผลติ และอัตราเงนิเฟ้อพนืฐานมแีนวโนม้เพมิสูงขนึ ความผันผวนของ
คา่เงนิบาทและผลกระทบของการคุม้ครองทางการคา้โดยประเทศมหาอํานาจทางเศรษฐกจิคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อ
เศรษฐกจิของประเทศไทยในอกีไมก่เีดอืนขา้งหนา้   
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ขอ้ความปฏเิสธความรบัผดิชอบ: 

ขอ้ความอธบิายผลการดําเนนิงานของบรษัิทในเอกสารข่าวประชาสัมพันธ์นี เป็น "ขอ้ความทไีดค้าดการณ์ล่วงหนา้" 
ตามความหมายของกฎหมายทเีกยีวขอ้งกับหลักทรัพยแ์ละระเบยีบอนืใด ผลลัพธท์เีกดิขนึจรงิอาจมคีวามแตกตา่งอยา่ง
มนัียสําคัญจากทไีดแ้สดง สรุป อนุมาน หรอืบง่ชไีวท้ังทางตรงหรอืทางออ้ม ปัจจัยสําคัญทอีาจกอ่ใหเ้กดิความแตกตา่ง
ตอ่ผลการดําเนนิงานของบรษัิทนัน รวมถงึภาวะเศรษฐกจิทมีผีลกระทบตอ่อปุสงค/์อปุทานและเงอืนไขของราคาตลาด
ในประเทศและตา่งประเทศทบีรษัิทประกอบกจิการอยู ่การเปลยีนแปลงอันเนืองมาจากสภาพแวดลอ้ม กฎระเบยีบของ
รัฐบาล กฎหมาย กฎเกณฑ ์ผลจากการพจิารณาคด ีและ/หรอืปัจจัยอนืๆ ทเีกดิขนึได ้
 

เกยีวกบัทาทา สตลี (ประเทศไทย)  

บรษัิท ทาทา สตลี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) หรือ "TSTH" ประกอบดว้ยสามบรษัิทย่อย ไดแ้ก่ บรษัิท เอ็น.ท.ี
เอส.สตลีกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) ("NTS") ตังอยู่ทจัีงหวัดชลบุรี บรษัิท เหล็กก่อสรา้งสยาม จํากัด ("SCSC") ตังอยู่ที
จังหวัดระยอง และบรษัิท เหล็กสยาม (2001) จํากัด ("SISCO") ตังอยูท่จัีงหวัดสระบุรี บรษัิทเป็นผูผ้ลติและจําหน่าย
เหล็กทรงยาวรายใหญ่ทสีดุในประเทศไทย โดยมกีําลังการผลติ เหล็กแทง่ 1.4 ลา้นตัน และเหล็กสําเร็จรูป 1.7 ลา้น
ตัน ประกอบดว้ย เหล็กเสน้กอ่สรา้ง เหล็กลวด เหล็กรูปพรรณขนาดเล็ก เหล็กเพลา และเหล็กเสน้ขนึรูปตัดและดัด    
 
โดยจําหน่ายผลติภัณฑผ์า่นเครอืขา่ยผูจํ้าหน่ายสนิคา้ทัวประเทศ รวมถงึสง่ออกเหล็กเสน้ และเหล็กลวด ไปยังประเทศ
ตา่งๆ ทัวโลก 
 
 
 
 
ขอขอบคณุทกีรณุาเผยแพรข่า่วประชาสมัพนัธ ์
บรษิทั ทาทา สตลี (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 
จติต ิสวุรรณวาจกกสกิจิ 
ผูจั้ดการสว่นสอืสารและกจิกรรมองคก์ร 
โทร: 66-2937-1000 ตอ่ 2420 
email:  jittis@tatasteelthailand.com 
 


