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ที TSTH 048/2560 รม/อณ/ปบ       26 กรกฎาคม 2560 

 

เรียน กรรมการและผู้จัดการ 

 ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 

เรือง  ชีแจงผลการดําเนินงานของบริษัทสําหรับไตรมาสที 1 ของปีการเงนิ 2561 (เมษายน-มิถนุายน 2560)   

 

             บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ขอชีแจงผลการดําเนินงานของบริษัทสาํหรับไตรมาสที 1            

ของปีการเงิน 2561 (เมษายน-มิถนุายน 2560) ดงันี                    

 

1. ผลการดําเนินงาน 

จากการคาดการณ์ด้านเศรษฐกิจ คาดว่าผลติภัณฑ์มวลรวมในประเทศของไทยจะเติบโตร้อยละ 3.3 โดยมีแรงสนบัสนนุ

จากการเติบโตของการส่งออก ราคาสนิค้าโภคภัณฑ์ทวัโลกและการท่องเทียว ในขณะเดียวกนั คาดว่าภาคการก่อสร้างจะ

ได้ประโยชน์จากการขยายการลงทนุของภาครัฐในโครงการสาธารณปูโภคขนัพืนฐานต่างๆ 

  

ในไตรมาส 1 ของปีการเงิน 2561 (เมษายน-มิถนุายน 2560) ราคาเหลก็ลดลงเมือเปรียบเทียบกบัไตรมาส  4 ของปี

การเงิน 2560 (มกราคม-มีนาคม 2560) ซงึเป็นผลมาจากความต้องการบริโภคทีลดลง รวมถงึความเชือมนัของตลาด

โดยรวมในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนยงัไม่ค่อยดีนกั ความต้องการเหลก็ในประเทศจีนยงัคงแข็งแกร่งเนืองจาก

มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ จงึสง่ผลให้มีการดงึวตัถุดิบเข้าสูป่ระเทศจีนทีเพิมมากขนึ ทงัแร่เหลก็และถ่านหิน 

ทําให้ราคาสนิค้าโภคภัณฑ์เหลา่นีเพิมขนึทัวโลก ส่งผลกระทบทําให้ราคาเศษเหลก็ยงัคงมีราคาสงูในระหว่างไตรมาส และ

มีผลกระทบต่อผลต่างราคาขายและวัตถดิุบในด้านลบ อย่างไรก็ตาม ในด้านบวก มีปริมาณการสง่ออกเหล็กจากจีน   ที

ลดลงอย่างมาก จึงช่วยให้ปริมาณการขายเหล็กลวดของบริษัทในตลาดภายในประเทศสงูขนึร้อยละ 36 

 

จากสถานการณ์ดงักลา่ว บริษัทมียอดขายที 276(‘000 ตนั)  ในไตรมาส 1 ของปีการเงิน 2561 (เมษายน-มิถนุายน 2560) 

โดยมี EBITDA และขาดทนุก่อนภาษีเงินได้ที 139 ล้านบาท และ (34) ล้านบาท ตามลาํดบั 
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1.1 ผลการดําเนินงานสําหรับไตรมาส 1 ของปีการเงิน 2561 (เมษายน-มิถุนายน 2560) เปรียบเทียบกับ        

ไตรมาสก่อนและปีก่อน 

1.1.1 ยอดขายสุทธิ 

ปริมาณการขายในไตรมาส 1 ของปีการเงิน 2561 (เมษายน-มิถุนายน 2560) บริษัทมีปริมาณการขาย              

276(‘000 ตัน) ตํากว่าไตรมาส 4 ของปีการเงิน 2560 (มกราคม-มีนาคม 2560) และไตรมาส 1 ของปีการเงิน2560 

(เมษายน-มิถุนายน 2559) อยู่ที 20% และ 8% ตามลําดับ โดยมียอดขายสทุธิ 4,608 ล้านบาท ตํากว่าไตรมาส 4 

ของปีการเงิน 2560 (มกราคม-มีนาคม 2560)  อยู่ที 21% และใกล้เคียงกบัไตรมาส 1 ของปีการเงิน 2560  

 (เมษายน-มิถนุายน 2559) สาเหตหุลกัจาก:                                                

 ความเชือมนัในตลาดและความต้องการบริโภคชะลอตัวลงเนืองจากฤดกูาลมรสมุ 

 ความผนัผวนของราคาวัตถดิุบในตลาดต่างประเทศมีผลต่อความเชือมนัของตลาด สง่ผลให้ลกูค้า

จํานวนมากเลอืนการตดัสนิใจซือ 

 ความต้องการของตลาดทีอ่อนแอ การเปลยีนแปลงของราคาของเศษเหลก็และเหลก็ในต่างประเทศส่ง

ผลกระทบอย่างมากต่อราคาเหลก็ในประเทศ 

 

  1.1.2     กําไรก่อนหักภาษีเงนิได้ และ EBITDA 

  บริษัทมีขาดทนุก่อนภาษี ในไตรมาส 1 ของปีการเงิน 2561 (เมษายน-มิถนุายน 2560)  (34) ล้านบาท เทียบกบั  

 ไตรมาส  4 ของปีการเงิน 2560 (มกราคม-มีนาคม 2560)  มีกําไรก่อนภาษีเงินได้ (ก่อนหกัรายการค่าใช้จ่าย

 พิเศษ) 233 ล้านบาท สาเหตหุลกัจากปริมาณขายทีลดลงและกําไรสว่นเกินทีลดลงจากราคาขายสนิค้าทีลดลงควบคู่

ไปกบัราคาเศษเหลก็ทีสงูขนึ 

 

  บริษัทมี EBITDA ในไตรมาส 1 ของปีการเงิน 2561 (เมษายน-มิถนุายน 2560)  ตํากว่าไตรมาส 4   ข อ ง ปี ก า ร เ งิ น 

2560 (มกราคม-มีนาคม ) และไตรมาส 1 ของปีการเงิน 2560 (เมษายน-มิถุนายน 2559) อยู่ที 66% และ 73% 

ตามลาํดบั สาเหตหุลกัจากผลกระทบของปริมาณขายทีลดลงและกําไรสว่นเกินทีลดลง 

 

2. ฐานะการเงนิ 

2.1 สินทรัพย์ 

ณ วนัที 30 มิถนุายน 2560 บริษัทมีสนิทรัพย์รวมลดลง (518) ล้านบาท จากไตรมาส 4 ของปีการเงิน 2560 (มกราคม - 

มีนาคม 2560) เนืองจาก 

 ลกูหนีการค้าและลกูหนีอืนลดลง (132) ล้านบาทจากมลูค่าการขายทีลดลง 

 สนิค้าคงคลงัลดลง (144) ล้านบาท จากการลดลงของสนิค้าสาํเร็จรูปและเหลก็แท่ง จากการควบคุม

การบริหารสนิค้าคงคลงัอย่างเข้มงวด 
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 ทีดิน อาคาร และอปุกรณ์ลดลง (88) ล้านบาท จากการตดัค่าเสอืมราคา  

 สนิทรัพย์ไม่หมนุเวียนอืนลดลง (65) ล้านบาท จากการหกักลบหนีของลกูหนี 71 ล้านบาท กบัเงินกู้ ยืม

ระยะยาว 271 ล้านบาท ของ TS Global Holdings Pte. Ltd. 

 เงินสดในมือลดลง (97) ล้านบาท  

 

2.2 หนีสินและส่วนของผู้ถอืหุ้น 

            ณ วนัที 30 มิถนุายน 2560 บริษัทมีหนีสนิรวมและสว่นของผู้ ถือหุ้นลดลง (518) ล้านบาท จากไตรมาส 4 ของปีการเงิน 

           2560 (มกราคม - มีนาคม 2560) เนืองจาก: 

 

 เงินกู้ ยืมระยะสนัลดลง (21) ล้านบาท จากสถาบนัการเงินในประเทศเพือใช้ในวตัถปุระสงค์เฉพาะทาง

ธุรกิจ 

 เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืนลดลง (393) ล้านบาท 

 สว่นของหนีสนิระยะยาวทีถงึกําหนดชําระภายในหนึงปีลดลง (71) ล้านบาท จากการหักกลบหนีของ 

ลกูหนี71 ล้านบาท กบัเงินกู้ ยืมระยะยาว ของ TS Global Holdings Pte. Ltd. 

 สว่นของผู้ ถือหุ้นลดลง (37) ล้านบาท จากผลขาดทนุสทุธิของไตรมาส 1 ของปีการเงิน 2561 

(เมษายน -มิถนุายน 2560) 

 

         จงึเรียนมาเพือโปรดทราบ 

 

 

        ขอแสดงความนบัถือ 

            บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

 

 

        (นายราจีฟ มังกัล) 

                   กรรมการผู้จัดการใหญ่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
สํานกังานเลขานกุารบริษัท 

โทรศพัท์ 02-937-1000 ต่อ 3111/3156/3210 
โทรสาร  02-937-1224 


