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ที� TSTH 054/2559 รม/ปส/ปบ       22 กรกฎาคม 2016 
 
 
เรยีน กรรมการและผูจั้ดการ 
 ตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 
 

 
เร ื�อง  ชี
แจงผลการดําเนนิงานของบรษิทัสําหรบัไตรมาสที� 1 ของปีการเงนิ 2560 (เมษายน-มถินุายน 2559)   
 
 
 บรษัิท ทาทา สตลี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (“บรษัิท”) ขอชี7แจงผลการดําเนนิงานของบรษัิทสําหรับไตรมาสที� 1 
ของปีการเงนิ 2560 (เมษายน-มถินุายน 2559) ดังนี7 
 

1. ผลการดําเนนิงาน 
 
เศรษฐกจิของประเทศไทยยังคงเผชญิกับปัจจัยตา้นทั 7งจากภายในและภายนอก  ซึ�งสะทอ้นใหเ้ห็นในดัชนคีวามเชื�อมั�น
ภาคอตุสาหกรรมที�มคีา่ตํ�ากวา่ 90 ในไตรมาสที�ผา่นมา  เป็นที�คาดการณ์วา่ในปี 2559 เศรษฐกจิจะเตบิโตอยูร่ะหวา่ง 
2.5% ถงึ 2.8% ปัจจัยที�สนับสนุนการเตบิโตสว่นใหญม่าจากมาตรการกระตุน้เศรษฐกจิของรัฐบาลและการลงทนุใน
ภาครัฐ  มาตรการดังกลา่วที�มบีทบาทสําคัญในการเตบิโต ไดแ้ก่ การพยงุราคาสนิคา้ของเกษตรกร  การลดอัตราภาษี
เงนิได ้ และการเพิ�มมาตรการจูงใจในการลงทนุเป็นตน้  อยา่งไรก็ตาม การลงทนุในภาครัฐ ซึ�งประกาศในปีที�แลว้และ
คาดวา่จะทําใหม้กีารเตบิโตในปีนี7 20%  การเริ�มทําโครงการโครงสรา้งพื7นฐาน รถไฟฟ้าสายใหม่ และทางดว่น ใน
ระหวา่งปี  ชว่ยทําใหค้วามเชื�อมั�นของนักลงทนุเพิ�มขึ7น   
 
เศรษฐกจิโลกเริ�มฟื7นตัวอยา่งชา้ๆ  ราคาสนิคา้อปุโภคบรโิภคยังคงอยูใ่นระดับตํ�า สง่ผลทําใหเ้กดิแรงกดดันในการฟื7นตัว
ตอ่ภาคการสง่ออกของไทย  ความมั�นคงทางการเงนิของประเทศอยูใ่นระดับที�ด ี มเีงนิบัญชเีดนิสะพัดที�เกนิดลุ และเงนิ
สํารองเงนิตราตา่งประเทศที�เหมาะสม ธนาคารแหง่ประเทศไทยยังคงรักษาระดับอัตราดอกเบี7ยนโยบายที� 1.5% เพื�อ
สนับสนุนการฟื7นตัวของเศรษฐกจิในประเทศ 
 
ในไตรมาส 1 ของปีการเงนิ 2560 (เมษายน-มถินุายน 2559) มคีวามผันผวนของราคาซึ�งเกดิจากการเพิ�มขึ7นของความ
ตอ้งการบรโิภคในประเทศจนีหลังจากการเพิ�มขึ7นเริ�มตั 7งแตเ่ดอืน มกราคม 2559 แตใ่นชว่งกลางเดอืนพฤษภาคม ราคา
เริ�มตกลงในระดับเดยีวกับที�เคยเพิ�มขึ7นมา การขายสนิคา้เหล็กลวดมผีลกระทบทางบวกหลังจากที�รัฐบาลออกมาตรการ
สนับสนุนเรื�องสนิคา้ทุม่ตลาด 
 
จากสถานการณ์ดังกลา่ว บรษัิทมยีอดขายที� 301(‘000ตัน)  ในไตรมาส 1 ของปีการเงนิ 2560 (เมษายน-มถินุายน 
2559)  สว่นใหญม่าจากการเพิ�มยอดขายสนิคา้เหล็กเสน้ โดยมผีลกําไรสทุธหิลังภาษี 216 ลา้นบาท หลังจากการ
บันทกึการปรับรายการภาษีที�เกี�ยวกับกรณีการใชส้ทิธกิารสง่เสรมิการลงทนุ 103 ลา้นบาท แลว้ (เทยีบเคยีงจากกรณีที�
ศาลฎกีาตัดสนิใหก้รมสรรพากรชนะคดขีองบรษัิทมนิแิบร)์ ในชว่งเวลาดังกลา่วบรษัิทไดช้ําระคนืเงนิกูแ้ละคงเหลอืเงนิกู ้
ที�ตอ้งชําระงวดสดุทา้ย 100 ลา้นบาท บรษัิทยังคงเขม้งวดตอ่การควบคมุตน้ทนุผันแปรและตน้ทนุคงที�อยา่งตอ่เนื�อง 
รวมถงึการเพิ�มยอดขายสนิคา้ที�มกีารเพิ�มคณุภาพและยกระดับการใหบ้รกิาร 
 
1.1 ผลการดําเนนิงานเปรยีบเทยีบกบัไตรมาสกอ่นและปีกอ่น  
 

1.1.1 ยอดขายสทุธ ิ
 

ไตรมาส 1 ของปีการเงนิ 2560 (เมษายน-มถินุายน 2559) บรษัิทมยีอดขายสทุธ ิ4,596 ลา้นบาท จาก
ปรมิาณการขาย 301(‘000ตัน)  ปรมิาณการขายเพิ�มขึ7น 8% และ  4%  เมื�อเทยีบกับไตรมาส 4 ของปีการเงนิ 2559 
(มกราคม-มนีาคม 2559) และไตรมาส 1 ของปีการเงนิ 2559 (เมษายน-มถินุายน 2558) ตามลําดับ เนื�องจากแนวโนม้
ของราคาที�ปรับตัวสงูขึ7นจากไมม่สีนิคา้คงคลังในตลาด และความตอ้งการบรโิภคที�เพิ�มขึ7นจากโครงการโครงสรา้ง
พื7นฐานตลอดจนความตอ้งการบรโิภคสนิคา้อยา่งตอ่เนื�องจากลาวและกัมพชูา  สนิคา้เหล็กลวดคารบ์อนตํ�าปรมิาณการ
ขายดกีวา่ปีกอ่นหลังจากรัฐบาลไทยประกาศมาตรการถาวรตอบโตก้ารทุม่ตลาดเหล็กและการเพิ�มขึ7นของราคาสนิคา้
จากประเทศจนี 
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1.1.2 กําไร (ขาดทนุ) สทุธกิอ่นหกัภาษ ี& EBITDA  
 

ไตรมาส 1 ของปีการเงนิ 2560 (เมษายน-มถินุายน 2559) บรษัิทมกํีาไรสทุธกิอ่นหักภาษี 345 ลา้น
บาทซึ�งสงูกวา่ไตรมาส 4 ของปีการเงนิ 2559(มกราคม-มนีาคม 2559) ที�มยีอดอยูท่ี� 156 ลา้นบาท และไตรมาส 1 
ของปีการเงนิ 2559 (เมษายน-มถินุายน 2558) ที�มยีอดอยูท่ี� 30 ลา้นบาท ทั 7งนี7เป็นผลมาจากการควบคมุการบรหิาร
เงนิทนุหมนุเวยีนอยา่งเขม้งวด และเนน้การควบคมุตน้ทนุและสัดสว่นของการขายอยา่งตอ่เนื�อง  

 
  และในไตรมาส 1 ของปีการเงนิ 2560 (เมษายน-มถินุายน 2559) บรษัิทม ีEBITDA อยูท่ี� 509 ลา้นบาท 

ซึ�งสงูกวา่ไตรมาส 4 ของปีการเงนิ 2559 (มกราคม-มนีาคม 2559) ที�มยีอดอยูท่ี� 338 ลา้นบาท และไตรมาส 1 ของปี

การเงนิ 2559 (เมษายน-มถินุายน 2558) ที�มยีอดอยูท่ี� 216 ลา้นบาท ตามเหตผุลที�ไดก้ลา่วมาแลว้ขา้งตน้ 
 

1.2 ผลการดําเนนิงานเทยีบกบัแผน  
1.2.1 ยอดขายสทุธ ิ
 

ไตรมาส 1 ของปีการเงนิ 2560 (เมษายน-มถินุายน 2559) บรษัิทมมีลูคา่ยอดขายสทุธสิงูกวา่แผน 
16% เนื�องจากราคาสนิคา้เหล็กในตลาดเพิ�มขึ7นตามราคาเศษเหล็กที�เพิ�มขึ7น และยอดขายสนิคา้เหล็กที�เพิ�มขึ7นใน
ตลาดในประเทศและตลาดตา่งประเทศ  บรษัิทยังคงมุง่เนน้อยา่งตอ่เนื�องในการเพิ�มยอดขายสนิคา้ที�มกีารเพิ�มคณุภาพ 
เชน่ เหล็กเสน้ตัดและดัดสําเร็จรปู สนิคา้เหล็กเสน้รับแรงดงึสงู และเพิ�มชอ่งทางการจําหน่ายในเขตภมูภิาคอยา่ง
ตอ่เนื�อง 

 
1.2.2  กําไร (ขาดทนุ) สทุธกิอ่นหกัภาษ ีและ EBITDA 

  
ไตรมาส 1 ของปีการเงนิ 2560 (เมษายน-มถินุายน 2559) บรษัิทมกํีาไรสทุธกิอ่นหักภาษี 345 ลา้นและ 

EBITDA อยูท่ี� 509 ลา้นบาท ซึ�งสงูกวา่แผนที�วางไวต้ามเหตุผลที�ไดก้ลา่วมาขา้งตน้ รวมถงึผลกระทบของสนิคา้คง
คลังที�ตํ�ากวา่แผน การเพิ�มประสทิธภิาพในการบรหิารตน้ทนุที�ใชใ้นการผลติ และการบรหิารผลต่างราคาขายและราคา
วัตถดุบิ บรษัิทยังคงมุง่เนน้การควบคมุตน้ทนุอยา่งตอ่เนื�องทั 7งตน้ทนุผันแปรและตน้ทนุคงที� 

   
2 ฐานะการเงนิ 
 
 2.1 สนิทรพัย ์

 
ณ วันที� 30 มถินุายน 2559 บรษัิทมสีนิทรัพยร์วมเพิ�มขึ7น 108 ลา้นบาท จากไตรมาส 4 ของปีการเงนิ 2559 

(มกราคม - มนีาคม 2559) เนื�องจาก 
 
• เงนิสดในมอืลดลง (597) ลา้นบาท จากการการจ่ายคนืเงนิกูร้ะยะยาวที�ถงึกําหนด และการเพิ�มสนิคา้คงคลัง

เพื�อปรับปรงุระดับการใหบ้รกิาร 
• สนิคา้คงคลังเพิ�มขึ7น 726 ลา้นบาท จากการการเพิ�มขึ7นของเศษเหล็ก บลิเล็ต และสนิคา้สําเร็จรปู เพื�อรองรับ

การผลติของโรงงานและการใหบ้รกิารแกล่กูคา้ 
  

2.2 หนี
สนิและสว่นของผูถ้อืหุน้ 
 
ณ วันที� 30 มถินุายน 2559 บรษัิทมหีนี7สนิรวมและสว่นของผูถ้อืหุน้เพิ�มขึ7น 108 ลา้นบาท จากไตรมาส 4 ของปี

การเงนิ 2559 (มกราคม - มนีาคม 2559) เนื�องจาก 
 
• เงนิกูย้มืระยะยาวลดลง (100) ลา้นบาท จากการจ่ายคนืเงนิกูต้ามกําหนดชําระ 
• เงนิกูย้มืระยะสั 7นจากกจิการที�เกี�ยวขอ้งกันลดลง (202) ลา้นบาท จากการจ่ายคนืเงนิกูต้ามกําหนดชําระ 
• เงนิกูย้มืระยะสั 7นเพิ�มขึ7น 241 ลา้นบาท จากสถาบันการเงนิในประเทศเพื�อใชใ้นวัตถปุระสงคเ์ฉพาะทางธุรกจิ 
• สว่นของผูถ้อืหุน้เพิ�มขึ7น 213 ลา้นบาท จากผลกําไรสทุธปิระจําไตรมาส 

 
                   จงึเรยีนมาเพื�อโปรดทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
สํานักงานเลขานุการบรษัิท 
โทรศัพท ์02-937-1000 ตอ่ 1460-2 
โทรสาร  02-937-1224 

ขอแสดงความนับถอื 
บรษัิท ทาทา สตลี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

 
 
 

นายราจฟี มังกัล) 
กรรมการผูจั้ดการใหญ่ 


