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24 เมษายน 2561 

รายงานผลการดาํเนนิงานดา้นการเงนิของบรษิทั ทาทา สตลี (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) สําหรบัไตรมาสท ี4 
สนิสดุวนัท ี31 มนีาคม 2561    

บรษัิท ทาทา สตลี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ไดป้ระกาศผลการดําเนนิงานดา้นการเงนิของบรษัิท สําหรับไตรมาสท ี4 
ของปีการเงนิ 2561 สนิสดุวันท ี31 มนีาคม 2561 ในวันนี 

บรษัิทมปีรมิาณการขายในไตรมาสท ี4 จํานวน 316,000 ตัน เปรียบเทยีบกับปรมิาณการขายในไตรมาสทแีลว้จํานวน 
302,000 ตัน ความตอ้งการเหล็กเสน้ในภมูภิาคโดยเฉพาะจากลูกคา้โครงการยังคงมแีนวโนม้ชะลอตัวถงึแมว้่าจะอยู่
ในชว่งฤดทูมีกีารกอ่สรา้งสงูทสีดุก็ตาม สว่นหนงึของปรมิาณการขายทสีูงขนึเป็นผลมาจากยอดขายทดีขีนึของเหล็ก
ลวดและการสง่ออกทเีพมิมากขนึ ยอดขายสทุธใินชว่งไตรมาส 4 ปีการเงนิ 2561 เป็นจํานวน 6,110 ลา้นบาท สูงขนึ
รอ้ยละ 6 เมอืเทยีบกับไตรมาสทผี่านมา และสงูขนึรอ้ยละ 5 เมอืเทยีบกับไตรมาสเดยีวกันของปีกอ่น ราคาขายปรับตัวดี
ขนึสะทอ้นถงึแนวโนม้ของราคาวัตถุดบิทีเพมิสูงขนึ อย่างไรก็ตาม ผลกระทบของราคาทีสูงขนึยังไม่เพียงพอทจีะ
ชดเชยการเพมิขนึของราคาเศษเหล็ก วัตถุดบิและวัสดุสนิเปลอืง เชน่ กราไฟตอ์เิล็กโทรด และ ferro alloys ในส่วน 
EBITDA ของไตรมาสท ี4 ปีการเงนิ 2561 อยูท่ ี270 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 43 จากไตรมาสทผี่านมา และรอ้ยละ 34 
เมอืเทยีบกับปีกอ่น 

ผลการดําเนนิงานทสีําคญั:  

ไตรมาส 4 
ปีการเงนิ 

2561  

ไตรมาส 3 
ปีการเงนิ 

2561 

ไตรมาส 4 
ปีการเงนิ 

2560 
 

 12 เดอืน     
ปีการเงนิ 

2561 

12 เดอืน     
ปีการเงนิ 

2560 
316 302 344 ปรมิาณการขายรวม  '000 ตัน 1,217 1,262 

6,110 5,743 5,846 ยอดขายสทุธ ิ ลา้นบาท 22,246 19,701 
270 478 412 EBITDA ลา้นบาท 1,318 1,734 

98 287 (386) กําไร/(ขาดทนุ) กอ่นภาษี ลา้นบาท 585 441 
75 240 (423) กําไร/(ขาดทนุ) หลังภาษี ลา้นบาท 455 214 

 
ในสว่นของกําไรกอ่นภาษีในปีปัจจบัุนเป็นตัวเลขหลังจากการปรับปรุงรายการค่าใชจ้่ายพเิศษมูลค่า 61 ลา้นบาทแลว้ 
ซงึเกยีวเนืองกับการตังสํารองเผอืการดอ้ยคา่ของสนิทรัพยเ์ตาถลงุเหล็กขนาดเล็ก (MBF) ทสีะทอ้นถงึการเคลอืนไหว
ของอัตราแลกเปลยีนสกลุเงนิไทยบาท (THB) - สกลุเงนิดอลลาร์สหรัฐ (USD) ตังแต่วันท ี31 มนีาคม 2560 เป็นตน้
มา 

ในไตรมาสนี บรษัิท เอ็น.ท.ีเอส. สตลีกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) ไดรั้บรางวัล “โครงการสง่เสรมิอุตสาหกรรมเหมอืงแร่ใหม้ี
มาตรฐานสากลเพือความรับผิดชอบต่อสังคม ปี 2560” จากกรมอุตสาหกรรมพืนฐานและการเหมอืงแร่ กระทรวง
อตุสาหกรรม 
 

ภาพรวม 

ตามการคาดการณ์ทางเศรษฐกจิ การเกนิดลุบัญชเีดนิสะพัดของไทยจะยังคงแข็งแกร่ง และคาดการณ์การเตบิโตของ 
GDP ในปี 2561 อยูท่ปีระมาณรอ้ยละ 4 โครงการระเบยีงเขตเศรษฐกจิภาคตะวันออกคาดวา่จะเป็นปัจจัยสําคัญในการ
ขับเคลอืนการเตบิโตและการลงทนุของประเทศ ประกอบกับการทภีาครัฐไดพ้ยายามเร่งรัดการเสรมิสรา้งความเขม้แข็ง
ของโครงสรา้งพนืฐานสาธารณูปโภคตา่งๆ คาดวา่จะสง่ผลใหค้วามตอ้งการของเหล็กกอ่สรา้งดขีนึในครงึหลังของปี  

 

ขอ้ความปฏเิสธความรบัผดิชอบ: 
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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 เหล็กเสน้ก่อสรา้ง เหล็กลวด เหล็กรูปพรรณขนาดเล็ก เหล็กเพลา และเหล็กเสน้ขนึรูปตัดและดัด   
โดยจําหน่ายผลติภัณฑผ์า่นเครอืขา่ยผูจํ้าหน่ายสนิคา้ทัวประเทศ รวมถงึสง่ออกเหล็กเสน้ และเหล็กลวด ไปยังประเทศ
ตา่งๆ ทัวโลก 
 
รางวลัและความสําเร็จ ในปี 2560 - 2561 

• บรษัิท ทาทา สตลี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ไดรั้บรางวัล “Thailand Sustainability Investment Award” 
(รางวัลรายชอืหุน้ยังยนื) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ “Sustainability Report Award 2017” 
(รางวัลรายงานความยังยืน ปี 2560) ในระดับ “Recognition” จากสมาคมบริษัทจดทะเบยีนไทย สํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์และสถาบันไทยพัฒน์ 

 บรษัิท  ทาทา สตลี (ประเทศไทย)  จํากัด (มหาชน) ไดรั้บรางวัล  “Thailand ICT Excellence Award 2017” 
(รางวัลความเป็นเลศิดา้น ICT ประเทศไทย ปี 2560) ประเภทโครงการพัฒนากระบวนการหลักภายใน 

• บรษัิท เอ็น.ท.ีเอส. สตลีกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) ไดรั้บรางวัลอุตสาหกรรมดเีด่น ประจําปี 2560 ประเภทการบรหิาร
ความปลอดภัย จากนายกรัฐมนตร ี

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

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

• บริษัท เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) ไดรั้บรางวัล “โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมเหมืองแร่ใหม้ี
มาตรฐานสากลเพอืความรับผดิชอบต่อสังคม ปี 2560” จากกรมอุตสาหกรรมพืนฐานและการเหมอืงแร่ กระทรวง
อตุสาหกรรม  

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


