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ที TSTH 064/2560 รม/อณ/ปบ       27 ตลุาคม 2560 

 

เรียน กรรมการและผู้จัดการ 

 ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 

เรือง  ชีแจงผลการดําเนินงานของบริษัทสําหรับไตรมาสที 2 ของปีการเงนิ 2561 (กรกฎาคม-กันยายน 2560)   

 

             บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอชีแจงผลการดําเนินงานของบริษัทสาํหรับไตรมาสที 2  

ของปีการเงิน 2561 (กรกฎาคม-กนัยายน 2560) ดงันี                    

 

1. ผลการดําเนินงาน 

ในไตรมาสนีบริษัทมียอดขาย 323,000 ตนัสงูกว่าไตรมาสก่อน  ความต้องการสนิค้าในตลาดเพิมขนึ ปริมาณขายสนิค้าเหลก็

ลวดยงัคงดีอย่างต่อเนืองจากราคานําเข้าทเีพิมสงูขนึและการบริการทีดีขนึ 

 

ราคาเศษเหลก็และเหลก็แท่งระหว่างประเทศยังคงสงู  รวมถงึราคาแท่งถ่านและเฟอร์โรอลัลอยก็เพิมสงูขนึอย่างมีนยัสาํคัญ   

อย่างไรก็ตามตลาดเริมยอมรับราคาทีสงูขนึจากแนวโน้มของราคาวตัถดิุบ สง่ผลให้ราคาขายสนิค้าปรับตวัเพิมขนึ สว่นต่าง

กําไรในไตรมาสนจีงึดีกว่าไตรมาสก่อน บริษัทมี EBITDA ในไตรมาสที 2 ของปีการเงิน 2561 จํานวน 432 ล้านบาท (ไตรมาส

ก่อน 139 ล้านบาท) และมีกําไรก่อนภาษีเงินได้เท่ากบั 233 ล้านบาท (ไตรมาสก่อนขาดทนุ 34 ล้านบาท) 

 

ในระหว่างไตรมาสนี บริษัทย่อยของบริษัท ได้แก่ NTS ยงัได้รับรางวลั “อตุสาหกรรมดีเด่น ประจําปี 2560”  ประเภทการ

บริหารความปลอดภัย    ทงัNTSและSCSC ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย และ

สภาพแวดล้อมในการทํางานประจําปี 2560 ระดบัประเทศ จากกระทรวงแรงงาน  นอกจากนนัแล้วSCSCและSISCO ยงั

ได้รับรางวัล CSR – DIW จากกรมโรงงานอตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม รวมถึงSCSC ได้รับรางวลั Kaizen ระดบัทอง 

ประเภทนวตักรรม ในงาน Thailand Kaizen Award 2017 อีกด้วย  
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ผลการดําเนินงานสําหรับไตรมาส 2 ของปีการเงิน 2561 (กรกฏาคม-กันยายน 2560) เปรียบเทียบกับไตรมาส

ก่อน  และปีก่อน 

1.1 ยอดขายสุทธิ 

ปริมาณการขายในไตรมาสที 2 ของปีการเงิน 2561 เท่ากบั 323,000 ตนั สงูกว่าไตรมาสก่อน และสงูกว่าไตรมาสที 

2 ของปีการเงิน 2560 อยู่ทีร้อยละ 17 และร้อยละ 3 ตามลาํดบั โดยมียอดขายสทุธิ 5,785 ล้านบาท เพิมขึนร้อยละ 

26 และร้อยละ 25 เมือเทียบกับไตรมาสก่อน และไตรมาสที 2 ของปีการเงิน 2560 ตามลําดับ โดยมีสาเหตุหลกั

จาก                                                

 ราคาเหลก็ทรงยาวเพิมขนึเกือบทวัโลกโดยเฉพาะอย่างยิงในภูมิภาคเอเชียตะวนัออก 

 สนิค้าจากจีนยงัคงขาดตลาดอย่างต่อเนืองในตลาดสง่ออกทวัโลก 

 

ในช่วงครึงปีแรกของปีการเงิน 2561 บริษัทมียอดขายสทุธิ 10,394 ล้านบาท จากปริมาณขาย 600,000 ตนั สงูกว่า

ช่วงครึงปีแรกของปีการเงิน 2560 ถงึร้อยละ 13 

 

1.2 กําไรก่อนภาษีเงนิได้  

บริษัทมีกําไรก่อนภาษีงินได้ ในไตรมาส 2 ของปีการเงิน 2561 233 ล้านบาท เมือเทียบกบัไตรมาสก่อนซงึขาดทนุ 

34 ล้านบาท และสงูกว่าไตรมาสที 2 ของปีการเงิน 2560 ซงึมีกําไรก่อนภาษีเงินได้ 225 ล้านบาท สาเหตหุลกัเกิด

จากความต้องการสนิค้าในตลาดเพิมสงูขนึเนืองจากลกูค้าคาดว่าราคาสนิค้าจะปรับตวัเพิมขนึ   บริษัทยงัคงบริหาร

สว่นต่างระหว่างราคาขายสนิค้าและราคาวตัถดิุบได้ดีขนึ แม้ว่าราคาของแท่งถ่านและเฟอร์โรอัลลอยเพิมสงูขนึ

อย่างมีนยัสาํคญัจะสง่ผลให้ต้นทนุการแปรสภาพสงูขนึ 

 

กําไรก่อนภาษีเงินได้ของบริษัทในช่วงครึงปีแรกของปีการเงิน 2561 เท่ากบั 200 ล้านบาท ตํากว่าช่วงเดียวกนัของปี

ทีแล้ว ซงึสะท้อนถงึผลการดําเนินงานทีชะลอตวัในช่วงไตรมาสที 1 ของปีการเงิน 2561 

 

2. ฐานะการเงนิ 

2.1 สินทรัพย์ 

ณ วนัที 30 กนัยายน 2560 บริษัทมีสนิทรัพย์รวมลดลง (614) ล้านบาท จากไตรมาสที 4 ของปีการเงิน 2560 

เนืองจาก 

 ลกูหนีการค้าและลกูหนีอืนลดลง (231) ล้านบาท 

 ทีดิน อาคาร และอปุกรณ์ลดลง (182) ล้านบาท จากการตดัค่าเสอืมราคา  

 สนิค้าคงคลงัเพิมขนึ 318 ล้านบาท เนืองจากสนิค้าสาํเร็จรูปและเศษเหลก็ทีวางแผนเพิมขนึเพือให้

บริษัทสามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้ดีขนึ 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง (449) ล้านบาท จากการชําระคืนเงินกู้ระยะสนัทีใช้เป็น

เงินทนุหมนุเวียน  
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2.2 หนีสินและส่วนของผู้ถอืหุ้น 

ณ วนัที 30 กนัยายน 2560 บริษัทมีหนีสนิรวมและสว่นของผู้ ถือหุ้นลดลง (614) ล้านบาท จากไตรมาสที  4 ของปี

การเงิน 2560 เนืองจาก 
 เงินกู้ ยืมระยะสนัทีใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนลดลง (698) ล้านบาท 

 เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืนเพิมขนึ 40 ล้านบาท 

 ภาษีเงินได้ค้างจ่ายลดลง (33) ล้านบาท 

 สว่นของผู้ ถือหุ้นเพิมขนึ 148 ล้านบาท จากผลกําไรสทุธิครึงปีแรกของปีการเงิน 2561 

  

        จงึเรียนมาเพือโปรดทราบ 

 

 

        ขอแสดงความนบัถือ 

            บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

 

 

 

        (นายราจีฟ มังกัล) 

                   กรรมการผู้จัดการใหญ่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สาํนกังานเลขานุการบริษัท 

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


