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ที� TSTH 075/2559 รม/ปส/ปบ       28 ตลุาคม 2559 
 
เรียน กรรมการและผู้จดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 
เรื�อง  ชี 
แจงผลการดาํเนินงานของบริษัทสาํหรับไตรมาสที� 2 ของปีการเงนิ 2560 (กรกฎาคม-กันยายน 2559)   
 
 
 บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ขอชี 6แจงผลการดาํเนินงานของบริษัทสาํหรับไตรมาสที� 2 
ของปีการเงิน 2560 (กรกฎาคม-กนัยายน 2559) ดงันี 6 
 

1. ผลการดาํเนินงาน 
เศรษฐกิจไทยในชว่งไตรมาส 2 ของปีปฏิทิน 2559 เติบโต 3.5% สงูกวา่ไตรมาสก่อนที�เติบโต 3.2%  ผลติภณัฑ์
มวลรวมในประเทศเติบโตอยูที่� 0.8% ซึ�งเป็นคา่เฉลยีในชว่ง 8  ไตรมาสที�ผา่นมา 
 
ในด้านการใช้จา่ยที�เพิ�มขึ 6นมาจากการบริโภคในภาคเอกชน การสง่ออกด้านการบริการและการลงทนุในภาครัฐได้
เติบโตตามด้วย ในขณะที�การสง่ออกด้านสนิค้าลดลง ตามสภาพเศรษฐกิจของประเทศคูค้่าหลกัที�หดตวัลง ภาค
โรงแรม ภตัตาคาร และภาคการก่อสร้างยงัคงเติบโตอยา่งตอ่เนื�อง ภาคการผลติกลบัมามีการเติบโตที�เป็นบวก ใน
ภาคการเกษตรที�เคยมีปัญหาเรื�องภยัแล้งกลบัมาเริ�มต้นดีขึ 6น ขณะเดียวกนัผลติผลด้านการเกษตรมีราคาเพิ�มขึ 6น 
ทําให้เกษตรกรมีรายได้เพิ�มขึ 6นเป็นครั 6งแรกในรอบ 10 ไตรมาสที�ผา่นมา 
 
เศรษจกิจไทยในปี 2559 คาดการณ์วา่จะเติบโตราว 3.0-3.5%  ดีขึ 6นจากปี 2558 ที�เติบโต 2.8% ปัจจยัสนบัสนนุ
การเติบโต มาจาก 1) การขยายตวัของการใช้จา่ยในภาครัฐและความคืบหน้าของแผนโครงการลงทนุด้าน
โครงสร้างพื 6นฐาน 2) การผลกัดนัจากมาตรการเสริมในการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐในชว่งเดือนกนัยายน 2558 ถงึ 
เมษายน 2559 3) ราคานํ 6ามนัดิบที�คาดการณ์วา่ยงัคงมีราคาตํ�า 4) รายได้ของเกษตรกรที�เพิ�มขึ 6นจาก
ความสามารถในการเพิ�มผลผลติและราคาที�ดีขึ 6น 
 
การบริโภคภาคเอกชน เพิ�มขึ 6น 3.8% เมื�อเทียบกบัไตรมาสกอ่นที�เติบโต (-2.3)% ปัจจยัสนบัสนนุมาจากการ
เพิ�มขึ 6นของการใช้จ่ายในสนิค้าคงทนทีมีอายใุช้งานยาวนาน โดยเฉพาะการขายรถยนต์เพิ�มขึ 6น 4.8%  เป็นครั 6งแรก
ในรอบ 13 ไตรมาสที�ผา่นมา  เมื�อเทียบกบัที�หดตวั (-26.6%) ในไตรมาสก่อน  สว่นหนึ�งมาจากการมีการเปิดตวัรถ
รุ่นใหมแ่ละการทําการตลาดที�เข้มแข็งขึ 6น การบริโภคในครัวเรือนที�เพิ�มขึ 6นในไตรมาสเป็นไปตามรายได้ของ
เกษตรกรที�เพิ�มขึ 6นและมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายจากภาครัฐ 
 
ภาคการลงทนุทั 6งหมด เติบโตอยูที่� 2.7% เปรียบเทียบไตรมาสก่อนที�เติบโตอยูที่� 4.9% การลงทนุภาครัฐดีกวา่
คาดการณ์ แตภ่าคเอกชนลดลงจากลงทนุในภาคการก่อสร้างที�ลดลง 2.1% 
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มลูคา่การสง่ออก อยูที่� 51 พนัล้านเหรียญสหรัฐ  ลดลง 3.1% เมื�อเทียบกบัที�ลดลง 1.4% ในไตรมาสก่อน 
เนื�องจากสภาพเศรษฐกิจที�ไมด่ีของประเทศคูค้่าหลกั และราคาสนิค้าสง่ออกที�ลดลง 
 
ภาคอตุสาหกรรม เติบโตเพิ�มขึ 6น 2% ขยายตวัเพิ�มขึ 6นจากไตรมาสก่อนที�เติบโต (-0.2%)  เนื�องจากการเติบโตใน
การผลติรถยนต์ และเครื�องจกัรและอะไหล ่ โดยเฉพาะเครื�องปรับอากาศ  อตุสาหกรรมที�เติบโตเป็นบวก ได้แก่ 
เครื�องจกัรและอะไหล ่ ยาสบู เครื�องยนต์ อตุสาหกรรมที�เติบโตลดลง ได้แก่ สิ�งทอ ฮาร์ดดสิก์ และเครื�องใช้
สาํนกังาน 
 
ภาคการก่อสร้าง ขยายตวัเพิ�มขึ 6น 7.5% เปรียบเทียบกบัไตรมาสก่อนที�เติบโต (-11.2%)  การก่อสร้างภาครัฐ
เพิ�มขึ 6น 15.5% (โครงการของรัฐเพิ�มขึ 6น 15.8% และรัฐวิสาหกิจ เพิ�มขึ 6น 14.7%) เทียบกบัไตรมาสก่อนที�เพิ�มขึ 6น 
17.2% ในขณะที�การก่อสร้างภาคเอกชน เติบโตลดลง 2.1% เทียบกบัที�เติบโตเพิ�มขึ 6น7.0%ในไตรมาสก่อน 
 
ภาคการเกษตร เติบโตลดลง 0.1% จากที�เคยลดลง 1.4% ในไตรมาสก่อนที�มีผลกระทบจากภยัแล้ง  การเพิ�มขึ 6น
ของราคาของสนิค้าการเกษตรหลกั   มาจากรายได้ของเกษตรกรที�เพิ�มขึ 6น 3.7% (ในไตรมาสนี 6 ราคาสนิค้า
การเกษตรและรายได้ของเกษตรกรเพิ�มขึ 6น เป็นครั 6งแรกในรอบ 10 ไตรมาส) 
 
โดยภาพรวม ในชว่งครึ�งปีหลงัยงัมีความเสี�ยงของการเติบโต จากการเติบโตของเศรษฐกิจโลกที�ลดลง การฟื6นตวั
ของการลงทนุภาคเอกชน และข้อจํากดัในการบริโภคของภาคเอกชนจากหนี 6สนิภาคครัวเรือนที�ยงัมีสงูและคา่จ้างที�
เพิ�มน้อย 
 
ภายใต้สภาพเศรษฐกิจที�กลา่วมา บริษัทขายสนิค้าได้มากกวา่ 100(‘000ตนั) ตอ่เดือน เป็นระยะเวลา 5 เดือน
ติดตอ่กนั โดยมีปริมาณการขาย 314(‘000ตนั) ในไตรมาส 2 ของรอบปีการเงิน 2560 (301(‘000ตนั) ในไตรมาส 1 
ของรอบปีการเงิน 2560 (เมษายน-มิถนุายน 2559))  EBITDA และกําไรสทุธิก่อนหกัภาษี 394 และ 225 ล้านบาท 
ตามลาํดบั ซึ�งดีกวา่แผนและดกีวา่ปีก่อน และระหวา่งไตรมาสมีการชําระหนี 6เงินกู้ ระยะยาวที�ต้องจา่ยเป็นงวด
สดุท้าย 100 ล้านบาท 
 
1.1 ผลการดาํเนินงานเปรียบเทียบกับไตรมาสก่อนและปีก่อน  

1.1.1 ยอดขายสุทธิ 
           ไตรมาส 2 ของปีการเงิน 2560 (กรกฏาคม-กนัยายน 2559) บริษัทมียอดขายสทุธิ 4,623 ล้านบาท 

จากปริมาณการขาย 314(‘000ตนั)  ในสว่นของรายได้เพิ�มขึ 6น 1% และ  10%  เมื�อเทียบกบัไตรมาส 1 ของปี
การเงิน 2560 (เมษายน-มิถนุายน 2559) และไตรมาส 2 ของปีการเงิน 2559 (กรกฏาคม-กนัยายน 2558) 
ตามลาํดบั สาเหตหุลกัมาจากการเพิ�มขึ 6นในตลาดเหลก็เส้นก่อสร้างโดยเฉพาะอยา่งยิ�งในเขตภมูิภาค อยา่งไรก็
ตามราคาเหลก็ทรงยาวทั�วโลกยงัคงตกลงอยา่งตอ่เนื�องจนเกือบถงึเดือนกนัยายน สาเหตจุากความต้องการบริโภค
ที�ซบเซาและการแขง่ขนักบัสนิค้านําเข้าอยา่งตอ่เนื�อง  ในครึ�งปีแรก ของรอบปีการเงิน 2560 (เมษายน-กนัยายน 
2559) บริษัทมียอดขายสทุธิ 9,219 ล้านบาท จากปริมาณขาย 615(‘000ตนั) สงูกวา่ครึ�งปีแรกของรอบปีการเงิน 
2559 (เมษายน-กนัยายน 2558) อยูที่� 7% 
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1.1.2 กาํไร (ขาดทุน) สุทธิก่อนหักภาษี & EBITDA  
ไตรมาส 2 ของปีการเงิน 2560 (กรกฎาคม-กนัยายน 2559) บริษัทมีกําไรสทุธิก่อนหกัภาษี 225 

ล้านบาทซึ�งตํ�ากวา่ไตรมาส 1 ของปีการเงิน 2560 (เมษายน-มิถนุายน 2559) อยูที่� 35% สาเหตจุากการลดลง
อยา่งตอ่เนื�องของราคาเหลก็ทรงยาวทั�วโลก อยา่งไรก็ตาม กําไรสทุธิก่อนหกัภาษีสงูกวา่เมื�อเทียบกบัไตรมาส
เดียวกนัของปีก่อน 276% สาเหตจุากปริมาณการขายดขีึ 6น 14% และการควบคมุต้นทนุอยา่งมีประสทิธิภาพ
ถึงแม้ราคาขายลดลง ในครึ�งปีแรก ของรอบปีการเงิน 2560 (เมษายน-กนัยายน 2559) บริษัทมีกําไรสทุธิก่อนหกั
ภาษี 570 ล้านบาท สงูกวา่ปีก่อนที�มียอดอยูที่� 90 ล้านบาท 
  และในไตรมาส 2 ของปีการเงิน 2560 (กรกฏาคม-กนัยายน 2559) บริษัทม ี EBITDA อยูที่� 394 
ล้านบาท ซึ�งตํ�ากวา่ไตรมาส 1 ของปีการเงิน 2560 (เมษายน-มิถนุายน 2559) อยูที่� 23% และครึ�งปีแรก ของรอบ
ปีการเงิน 2560 (เมษายน-กนัยายน 2559) ที�มียอดอยูที่� 903 ล้านบาท ซึ�งสงูกวา่ปีก่อนตามเหตผุลที�ได้กลา่ว
มาแล้วข้างต้น 

 
1.2 ผลการดาํเนินงานเทียบกบัแผน  

1.2.1 ยอดขายสุทธิ 
ไตรมาส 2 ของปีการเงิน 2560 (กรกฎาคม-กนัยายน 2559) บริษัทมีมลูคา่ยอดขายสทุธิสงูขึ 6น 8% 

เนื�องจากราคาสนิค้าเหลก็ในตลาดเพิ�มขึ 6นตามราคาเศษเหลก็และราคานําเข้าสนิค้าที�เพิ�มขึ 6น ตลอดจนยอดขาย
ครึ�งปีแรก ของรอบปีการเงิน 2560 (เมษายน-กนัยายน 2559) มีมลูคา่สงูกวา่แผน 12% 

 
1.2.2  กาํไร (ขาดทุน) สุทธิก่อนหักภาษี และ EBITDA 

 ไตรมาส 2 ของปีการเงิน 2560 (กรกฎาคม-กนัยายน 2559) บริษัทมีกําไรสทุธิก่อนหกัภาษีและ 
EBITDA ซึ�งสงูกวา่แผนที�วางไว้ 263% และ 70% ตามลาํดบั สาเหตหุลกัมาจากการเพิ�มยอดขายสนิค้าที�มกีาร
เพิ�มคณุภาพ ของเหลก็เส้นตดัและดดัสาํเร็จรูปและสนิค้าเหลก็เส้นรับแรงดงึสงู การเพิ�มช่องทางการจําหนา่ยใน
เขตภมูิภาคอยา่งตอ่เนื�อง การเพิ�มประสทิธิภาพในการบริหารต้นทนุที�ใช้ในการผลติ การบริหารผลตา่งราคาขาย
และราคาวตัถดุิบ   ในครึ�งปีแรกของรอบปีการเงิน 2560 (เมษายน-กนัยายน 2559) บริษัทมีกําไรสทุธิก่อนหกัภาษี
และ EBITDA ซึ�งสงูกวา่แผน 312% และ 92% ตามลาํดบั 

   
2 ฐานะการเงนิ 
 2.1 สินทรัพย์ 

ณ วนัที� 30 กนัยายน 2559 บริษัทมีสนิทรัพย์รวมลดลง (638) ล้านบาท จากไตรมาส 4 ของปีการเงิน 2559 
(มกราคม - มีนาคม 2559) เนื�องจาก 

 
• เงินสดในมือลดลง (373) ล้านบาท จากการการจ่ายคืนเงินกู้ ระยะยาวที�ถึงกําหนด และการเพิ�มสนิค้าคง

คลงั เพื�อปรับปรุงระดบัการให้บริการ 
• ที�ดิน อาคาร และอปุกรณ์ลดลง (136) ล้านบาท จากการตดัคา่เสื�อมราคา 
• สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื�นลดลง (124) ล้านบาท จากการตดัจําหนา่ยบญัชีภาษีเงินได้นิติบคุคลขอคืนของ

ปีก่อน ซึ�งตดัจําหนา่ยในไตรมาส 1 ของปีการเงิน 2560 (เมษายน-มิถนุายน 2559) 
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2.2 หนี 
สนิและส่วนของผู้ถอืหุ้น 
ณ วนัที� 30 กนัยายน 2559 บริษัทมีหนี 6สนิรวมและสว่นของผู้ ถือหุ้นลดลง (638) ล้านบาท จากไตรมาส 4 

ของปีการเงิน 2559 (มกราคม - มีนาคม 2559) เนื�องจาก 
 
• เงินกู้ยืมระยะสั 6นจากสถาบนัการเงินลดลง (328) ล้านบาท จากการใช้วงเงินที�ได้รับจากสถาบนัการเงิน

ในประเทศ เพื�อวตัถปุระสงค์เฉพาะทางธุรกิจลดลง 
• เจ้าหนี 6การค้าและเจ้าหนี 6อื�นลดลง (325) ล้านบาท จากการชําระหนี 6ของเหลก็แทง่นําเข้า 
• เงินกู้ยืมระยะยาวลดลง (200) ล้านบาท จากการจา่ยคืนเงินกู้ทั 6งหมดครบถ้วนตามกําหนดการชําระ 
• เงินกู้ยืมระยะสั 6นจากกิจการที�เกี�ยวข้องกนัลดลง (202) ล้านบาท จากการจ่ายคืนเงินกู้ตามกําหนดการ

ชําระ 
• สว่นของผู้ ถือหุ้นเพิ�มขึ 6น 405 ล้านบาท จากผลกําไรสทุธิครึ�งปีแรก 

 
                   จึงเรียนมาเพื�อโปรดทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สํานกังานเลขานกุารบริษัท 
โทรศพัท์ 02-937-1000 ตอ่ 3111/3156/3210 
โทรสาร  02-937-1224 

ขอแสดงความนบัถือ 
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

 
 
 

นายราจีฟ มงักลั) 
กรรมการผู้จดัการใหญ่ 


