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รายงานผลการดําเนนิงานดา้นการเงนิของบรษิทั ทาทา สตลี (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) สําหรบัไตรมาสท ี2 
สนิสดุวนัท ี30 กนัยายน 2560  
 
บรษัิท ทาทา สตลี (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) ไดป้ระกาศผลการดําเนนิงานดา้นการเงนิของบรษัิท สาํหรับไตรมาสท ี2 
ของปีการเงนิ 2561 สนิสดุวันท ี30 กันยายน 2560 ในวันน ี
 
บรษัิทมปีรมิาณการขายในไตรมาสท ี2 จํานวน 323,000 ตัน ซงึมากกวา่ไตรมาสท ี1 ของปีการเงนิ 2561 รอ้ยละ 17 F
โดยไดรั้บแรงหนุนจากความตอ้งการทเีพมิมากขนึเมอืเปรยีบเทยีบกับไตรมาสทผี่านมา นอกจากนัน บรษัิทยังสามารถ
ทําสถติปิรมิาณการขายผลติภัณฑเ์หล็กลวด และเหล็กเสน้ตัดและดัดสําเร็จรูปรายไตรมาสไดสู้งสุดอกีดว้ย ยอดขาย
สทุธใินไตรมาสท ี2 ของปีการเงนิ 2561 เป็นจํานวน 5,785 ลา้นบาท ซงึสูงกว่าไตรมาสทีผ่านมาถงึรอ้ยละ 26 และ 
สงูขนึรอ้ยละ 25 เมอืเปรยีบเทยีบกับไตรมาสเดยีวกันของปีทแีลว้ 
 
EBITDA ในไตรมาสท ี2 ของปีการเงนิ 2561 มจํีานวน 432 ลา้นบาท สงูกวา่ในไตรมาสท ี1 ของปีการเงนิ 2561 และไตรมาส
ท ี2 ของปีการเงนิ 2560 ซงึสะทอ้นถงึสถานการณ์ดา้นการตลาดทดีขีนึ 
 
ผลการดําเนนิงานทสีําคญั: 

ไตรมาส 2  
ปีการเงนิ 

2561 

ไตรมาส 1  
ปีการเงนิ 

2561 

ไตรมาส 2  
ปีการเงนิ 

2560 
 

 ครงึปีแรก 
ปีการเงนิ 

2561 

ครงึปีแรก 
ปีการเงนิ 

2560 
323 277 314 ปรมิาณการขายรวม  ('000 ตัน) 600 615 

5,785 4,609 4,623 ยอดขายสทุธ ิ ลา้นบาท 10,394 9,219 
432 139 394 EBITDA ลา้นบาท 571 903 
233 (33) 225 กําไร/(ขาดทนุ) กอ่นหักภาษี ลา้นบาท 200 570 
185 (46) 192 กําไร/(ขาดทนุ) หลังหักภาษี ลา้นบาท 139 408 

 
โรงงาน NTS ยังไดรั้บรางวัล “อตุสาหกรรมดเีดน่ ประจําปี 2560” ประเภทการบรหิารความปลอดภัย และทัง NTS และ 
SCSC ไดรั้บรางวัลสถานประกอบกจิการตน้แบบดเีด่นดา้นความปลอดภัย และสภาพแวดลอ้มในการทํางานประจําปี 
2560 ระดับประเทศ จากกระทรวงแรงงาน นอกจากนันแลว้ SCSC และ SISCO ยังไดรั้บรางวัล CSR – DIW จากกรม
โรงงานอตุสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม รวมถงึ SCSC ไดรั้บรางวัล Kaizen ระดับทอง ประเภทนวัตกรรม ในงาน 
Thailand Kaizen Award 2017 อกีดว้ย ทสีําคัญ ทังสามโรงงาน NTS, SCSC และ SISCO ยังไดรั้บรางวัลอตุสาหกรรม
สเีขยีวระดับ 4: วัฒนธรรมสเีขยีว จากกระทรวงอตุสาหกรรม โดย NTS และ SISCO ไดรั้บรางวัลคารบ์อนฟตุพรนิทข์อง
องคก์ร จากองคก์ารบรหิารจัดการกา๊ซเรอืนกระจกอกีดว้ย 
 

ภาพรวม: 
จากการคาดการณด์า้นเศรษฐกจิ คาดวา่ภาวะเศรษฐกจิของประเทศไทยจะเตบิโตขนึรอ้ยละ 3.6 ซงึสว่นใหญ่เป็นผลมา
จากแนวโนม้สถานการณด์า้นการคา้ทปีรับตัวดขีนึ การเตบิโตทเีพมิขนึทัวโลกชว่ยใหก้ารสง่ออกของไทยขยายตัวไดเ้ร็ว
กวา่ทคีาดไวใ้นชว่งครงึแรกของปี การบรโิภคภาคเอกชนยังคงมกีารขยายตัวต่อเนืองทรีอ้ยละ 3.2 ซงึไดรั้บแรงหนุน
จากมาตรการกระตุน้เศรษฐกจิของภาครัฐ ถัดจากนกีารลงทุนในภาครัฐและเอกชนในดา้นเครืองจักรและอุปกรณ์และ
การกอ่สรา้งคาดวา่จะดยีงิขนึ 
 
 
 
 
 
 

 

เกยีวกบัทาทา สตลี (ประเทศไทย)  
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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 และเหล็กเสน้ตัดและดัดสําเร็จรูป 
โดยจําหน่ายผลติภัณฑผ์่านเครอืขา่ยผูจํ้าหน่ายสนิคา้ทัวทังประเทศไทย รวมถงึสง่ออกเหล็กเสน้ และเหล็กลวด ไปยัง
ประเทศตา่งๆ  
 
คําจํากดัสทิธคิวามรบัผดิชอบ: 

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

ศโิรโรตม ์เมธมโนศกัด ิ
โทร: 66-2937-1000 ตอ่ 1810 

email: sirorotem@tatasteelthailand.com 
 
 
 

 

 

 

 


