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30 มกราคม 2561 

รายงานผลการดาํเนนิงานดา้นการเงนิของบรษิทั ทาทา สตลี (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) สําหรบัไตรมาสท ี3 
สนิสดุวนัท ี31 ธนัวาคม 2560    

บรษัิท ทาทา สตลี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ไดป้ระกาศผลการดําเนนิงานดา้นการเงนิของบรษัิท สําหรับไตรมาสท ี3 
ของปีการเงนิ 2561 สนิสดุวันท ี31 ธันวาคม 2560 ในวันนี 

บรษัิทมปีรมิาณการขายในไตรมาสท ี3 จํานวน 302,000 ตัน สถานการณ์นําท่วมภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียง 
เหนือของประเทศไทย ประกอบกับมวัีนหยดุหลายวันในเดอืนตลุาคม และธันวาคม ไดส้่งผลต่อปรมิาณการขายสนิคา้ 
การเตบิโตของภาคการก่อสรา้งยังคงซบเซาและส่งผลกระทบต่อความตอ้งการของเหล็กเสน้เสรมิคอนกรีต แต่ใน
บางสว่นก็ไดรั้บการชดเชยดว้ยปรมิาณการขายของสนิคา้เหล็กลวดทดีขีนึ โดยมยีอดขายสุทธใินไตรมาสท ี3 ของปี
การเงนิ 2561 จํานวน 5,743 ลา้นบาท ซงึอยูใ่นระดับใกลเ้คยีงกับเมอืชว่งไตรมาสทผี่านมา และสงูกวา่รอ้ยละ 24 เมอื
เทยีบกับไตรมาสเดยีวกันของปีกอ่น     

EBITDA ในไตรมาสท ี3 ของปีการเงนิ 2561 มจํีานวน 478 ลา้นบาท สงูกวา่ไตรมาสทแีลว้ รอ้ยละ 11 และสงูกวา่ไตรมาส
เดยีวกันของปีก่อน รอ้ยละ 14 เนืองจากการบรหิารจัดการสเปรดทดีกีว่า และมกีารปรับปรุงส่วนประสมของสนิคา้ที
จําหน่าย   

ผลการดําเนนิงานทสีําคญั:  

ไตรมาส 3 
ปีการเงนิ 

2561  

ไตรมาส 2 
ปีการเงนิ 

2561 

ไตรมาส 3 
ปีการเงนิ 

2560 
 

 9 เดอืน     
ปีการเงนิ 

2561 

9 เดอืน     
ปีการเงนิ 

2560 
302 323 303 ปรมิาณการขายรวม  '000 ตัน 901 918 

5,743 5,785 4,637 ยอดขายสทุธ ิ ลา้นบาท 16,137 13,856 
478 432 419 EBITDA ลา้นบาท 1,049 1,322 
287 233 256 กําไร/(ขาดทนุ) กอ่นภาษี ลา้นบาท 487 826 
240 185 229 กําไร/(ขาดทนุ) หลังภาษี ลา้นบาท 380 637 

 
ในไตรมาสนี ทาทา สตลี (ประเทศไทย) ไดรั้บรางวัล “Thailand Sustainability Investment Award” (รางวัลหุน้
ยังยนื) จากตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย และ “Sustainability Report Award 2017” (รางวัลรายงานความยังยนื 
2560) ในระดับ “Recognition” จากสมาคมบรษัิทจดทะเบยีนไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแ์ละตลาด
หลักทรัพย ์และสถาบันไทยพัฒน์ นอกจากนี บรษัิท เหล็กก่อสรา้งสยาม จํากัด ยังไดรั้บรางวัล “เหมอืงแร่สเีขยีว 
ประจําปี 2560” จาก กรมอตุสาหกรรมพนืฐานและการเหมอืงแร่ และบรษัิท เหล็กสยาม (2001) จํากัด ก็ไดรั้บรางวัล 
“สถานประกอบการตน้แบบดเีดน่ดา้นความปลอดภัยระดับจังหวัด” จากสํานักงานสวัสดกิารและคุม้ครองแรงงานจังหวัด
สระบรุอีกีดว้ย 

ภาพรวม 

จากการคาดการณ์ดา้นเศรษฐกจิ ดลูบัญชเีดนิสะพัดของประเทศไทยในปัจจบัุนยังคงมคีวามแข็งแกร่ง ถงึแมว้า่จะมกีาร
แกวง่ขนึของราคานํามันดบิก็ตาม และมคีวามเห็นพอ้งตอ้งกันวา่ อัตราการเตบิโตทางเศรษฐกจิของไทยในปี 2561 จะ
อยู่ทรีอ้ยละ 4 โดยคาดหวังว่าโครงการระเบียงเศรษฐกจิภาคตะวันออก (EEC) จะเป็นตัวขับเคลอืนทสีําคัญในการ
เตบิโตและการลงทนุของประเทศ ตลอดจนการทภีาครัฐพยายามเร่งรัดโครงการเสรมิสรา้งความเขม้แข็งของโครงสรา้ง
สาธารณูปโภคขันพนืฐานของประเทศ และคาดวา่ความตอ้งการเหล็กทใีชใ้นการกอ่สรา้งจะมมีากขนึกวา่ปีทผี่านมา 
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คําจํากดัสทิธคิวามรบัผดิชอบ: 

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 และเหล็กเสน้ตัดและดัดสําเร็จรูป 
โดยจําหน่ายผลติภัณฑผ์่านเครอืขา่ยผูจํ้าหน่ายสนิคา้ทัวทังประเทศไทย รวมถงึสง่ออกเหล็กเสน้ และเหล็กลวด ไปยัง
ประเทศตา่งๆ ทัวโลก 
 

รางวลัและความสําเร็จ ในปี 2560 

• บรษัิท ทาทา สตลี (ประเทศไทย) ไดรั้บรางวัล “Thailand Sustainability Investment Award” (รางวัลรายชอืหุน้
ยังยนื) จากตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ “Sustainability Report Award 2017” (รางวัลรายงานความ
ยังยนื) ในระดับ “Recognition” จากสมาคมบรษัิท จดทะเบยีนไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแ์ละ
ตลาดหลักทรัพย ์และสถาบันไทยพัฒน์ 

 บรษัิท ทาทา สตลี  ) ประเทศไทย (ไดรั้บรางวัล “Thailand ICT Excellence Award 2017” ประเภทโครงการพัฒนา
กระบวนการหลักภายใน 

• บรษัิทเอ็น.ท.ีเอส. สตลีกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) รับรางวัลอตุสาหกรรมดเีดน่ ประจําปี 2560 ประเภทการบรหิารความ
ปลอดภัยจากพลเอกประยทุธ ์จันทรโ์อชา นายกรัฐมนตร ี

• บรษัิท เอ็น.ท.ีเอส. สตีลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และ บรษัิท เหล็กก่อสรา้งสยาม จํากัด รับรางวัลสถานประกอบ
กจิการตน้แบบดเีดน่ดา้นความปลอดภัย และสภาพแวดลอ้มในการทํางาน ประจําปี 2560 ระดับประเทศ และบรษัิท
เหล็กสยาม (2001) จํากัด ไดรั้บรางวัลในระดับจังหวัด 

• บรษัิทเหล็กกอ่สรา้งสยาม จํากัด และ บรษัิทเหล็กสยาม (2001) จํากัด ไดรั้บรางวัล CSR – DIW จากกรมโรงงาน 
กระทรวงอตุสาหกรรม 

 
 
ขอขอบคณุทกีรณุาเผยแพรข่า่วประชาสมัพนัธ ์
บรษิทั ทาทา สตลี (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 
จติต ิสวุรรณวาจกกสกิจิ 
ผูจั้ดการสว่นสอืสารและกจิกรรมองคก์ร 
โทร: 66-2937-1000 ตอ่ 2420 
email:  jittis@tatasteelthailand.com 
 


