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สํานกังานเลขานกุารบริษัท 

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

โทรสาร  02-937-1224 

 

 

 

 

ที TSTH 006/2560 รม/ปส/ปบ       3 กมุภาพนัธ์ 2560 

 

เรียน กรรมการและผู้จัดการ 

 ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 

เรือง  ชีแจงผลการดําเนินงานของบริษัทสําหรับไตรมาสที 3 ของปีการเงนิ 2560 (ตุลาคม-ธันวาคม 2559)   

 

 

 บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ขอชีแจงผลการดําเนินงานของบริษัทสาํหรับไตรมาสที 3 

ของปีการเงิน 2560 (ตลุาคม-ธันวาคม 2559) ดงันี 

 

1. ผลการดําเนินงาน 

เศรษฐกิจไทยในช่วงไตรมาส 3 ของปีปฏิทิน 2559 เติบโต 3.2% ลดลงเล็กน้อยจากไตรมาส 2 ทีเติบโตอยู่ที 3.5%  

ความต้องการบริโภคสนิค้าในประเทศยงัคงชะลอตวัเนืองจากการหดตวัของการใช้จ่ายภาครัฐบาลและการลงทนุ

ถาวรทีมีน้อย  มลูค่าการค้าสทุธิเพิมขนึเลก็น้อยจากไตรมาส 2 จากการสง่ออกทีเพิมขนึมาจากไตรมาส 2ในขณะที

การนําเข้ายงัคงหดตวัอย่างต่อเนือง  ในเดือนตุลาคมผลผลิตภาคอตุสาหกรรมซบเซา และการสง่ออกลดลง

หลงัจากเติบโตมาได้ในช่วง 2 เดือน 

 

การใช้จ่ายภาคเอกชน เติบโตอยู่ที 3.5% ต่อเนืองจากการขยายตวัในเกณฑ์สงูที 3.8% ในไตรมาสก่อน โดยมี

ปัจจยัสนบัสนนุหลกัจากการปรับตวัดีขนึของการผลติภาคเกษตรและรายได้เกษตรกร ตลอดจนมาตรการการ

กระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐบาลและวนัหยดุยาว  ภาคการเกษตรปรับตัวดีขนึในครึงปีหลงัจากทีตกตําในครึงปี

แรก  การเติบโต 1% ในไตรมาส 3 และแผนการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐบาลทีมีแผนจะลงทนุในพืนทีชนบท ซงึ

รวมถึงเงินอดุหนนุชาวนาทําให้ช่วยรักษาระดบัของการปรับตัวทีดีขนึไว้ 

 

ภาคการก่อสร้าง เติบโตอยู่ที 5% เปรียบเทียบกบัไตรมาสก่อนทีเติบโต 7.8%  การก่อสร้างภาครัฐบาลขยายตัว 

10% ซงึเป็นผลมาจากการก่อสร้างของรัฐบาลขยายตวั 5% และการก่อสร้างของรัฐวิสาหกิจขยายตวั 25.3%  

อย่างไรก็ดี การก่อสร้างภาคเอกชนลดลงที 0.2%   การก่อสร้างอาคารสาํนักงานอาคารพาณิชย์รวมถึงบ้านอยู่

อาศยัมีการเติบโตขนึ ในขณะทีการก่อสร้างอาคารโรงงานยังคงหดตวั สอคคล้องกบัการปรับตวัลดลงของการ

จําหน่ายปนูซีเมนต์ คอนกรีตและกระเบือง  ภาคอสงัหาริมทรัพย์ชะลอตวัลงหลงัสนิสดุมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ

ภาคอสงัหาริมทรัพย์ของรัฐบาล โดยในไตรมาส 3 เติบโตที 1.8% เทียบกบัการเติบโตที 2.8% ในไตรมาสก่อน 

 

คาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจไทยปีนีอยู่ที 3.0% โดยมีปัจจัยสนบัสนนุจากการใช้จ่ายภาคเอกชนและความ

แข็งแกร่งในภาคอตุสาหกรรมการท่องเทียว ในขณะเดียวกนัความมีเสถียรภาพทางการเมืองอย่างต่อเนืองช่วยเพิม

ความเชือมนัของนกัลงทนุต่างชาติในประเทศไทย 
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ภายใต้สภาพเศรษฐกิจทีกล่าวมา บริษัทมีปริมาณขายที 303(‘000ตนั) ในไตรมาส 3 ของปีการเงิน 2560 

(ตลุาคม-ธันวาคม 2559)  EBITDA และกําไรสทุธิก่อนหักภาษี 419 และ 256 ล้านบาทตามลําดบั ซงึดีกว่าแผน

และดีกว่าปีก่อน   

 

1.1 ผลการดําเนินงานเปรียบเทียบกับไตรมาสก่อนและปีก่อน  

1.1.1 ยอดขายสุทธิ 

           ไตรมาส 3 ของปีการเงิน 2560 (ตลุาคม-ธันวาคม 2559) บริษัทมียอดขายสทุธิ 4,637 ล้านบาท 

จากปริมาณการขาย 303(‘000ตนั)  ในสว่นของรายได้เพิมขนึ 0.3% และ  20%  เมือเทียบกบัไตรมาส 2 ของปี

การเงิน 2560 (กรกฎาคม-กนัยายน 2559) และไตรมาส 3 ของปีการเงิน 2559 (ตลุาคม-ธันวาคม 2558) 

ตามลําดบั สาเหตหุลกัมาจากการเพิมขนึของราคาเหลก็ทรงยาวทวัโลก ซงึเป็นไปตามราคาวตัถดิุบทีสงูขนึแม้

ปริมาณขายจะตํากว่าไตรมาสก่อน 3%  โดยที 9 เดือนของปีการเงิน 2560 (เมษายน-ธันวาคม 2559) บริษัทมี

ยอดขายสทุธิ 13,856 ล้านบาท จากปริมาณขาย 918(‘000ตนั) สงูกว่าครึงปีแรกของปีการเงิน 2559 (เมษายน-

กนัยายน 2558) อยู่ที 11% 

 

1.1.2 กําไร (ขาดทุน) สุทธิก่อนหักภาษี & EBITDA  

ไตรมาส 3 ของปีการเงิน 2560 (ตลุาคม-ธันวาคม 2559) บริษัทมีกําไรสทุธิก่อนหกัภาษี 256 ล้าน

บาทซงึสงูกว่าไตรมาส 2 ของปีการเงิน 2560 (กรกฎาคม-กนัยายน 2559) อยู่ที 14% และไตรมาส 3 ของปี

การเงิน 2559 (ตลุาคม-ธันวาคม 2558) ซงึบริษัทมีผลขาดทุน  การเพิมขนึของราคาสนิค้าและต้นทนุแปรสภาพที

ตําลงและการบริหารผลต่างราคาขายและราคาวัตถดิุบสง่ผลให้ 9 เดือนของปีการเงิน 2560 (เมษายน-ธันวาคม 

2559) บริษัทมีกําไรสทุธิก่อนหักภาษี 826 ล้านบาท เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนทีมียอดอยู่ที 67 ล้านบาท 

  และในไตรมาส 3 ของปีการเงิน 2560 (ตลุาคม-ธันวาคม 2559) บริษัทมี EBITDA อยู่ที 419 ล้าน

บาท ซงึสงูกว่าไตรมาส 2 ของปีการเงิน 2560 (กรกฏาคม-กนัยายน 2559) อยู่ที 6% และ 9 เดือนของปีการเงิน 

2560 (เมษายน-ธันวาคม 2559) ทีมียอดอยู่ที 1,322 ล้านบาท ซงึสงูกว่าปีก่อน 145% ตามเหตผุลทีได้กล่าว

มาแล้วข้างต้น 

 

1.2 ผลการดําเนินงานเทียบกับแผน  

1.2.1 ยอดขายสุทธิ 

ไตรมาส 3 ของปีการเงิน 2560 (ตลุาคม-ธันวาคม 2559) บริษัทมียอดขายสทุธิสงูขนึ 9% เนืองจาก

ราคาสนิค้าเหลก็ในตลาดเพิมขนึตามราคาตุ้นทนุวตัถดิุบทีเพิมขนึ ยอดขาย 9 เดือนของรอบปีการเงิน 2560 

(เมษายน-ธันวาคม 2559) สงูกว่าแผน 11% 
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1.2.2  กําไร (ขาดทุน) สุทธิก่อนหักภาษี และ EBITDA 

 ไตรมาส 3 ของปีการเงิน 2560 (ตลุาคม-ธันวาคม 2559) บริษัทมีกําไรสทุธิก่อนหกัภาษีและ 

EBITDA ซงึสงูกว่าแผนทีวางไว้ 249% และ 79% ตามลําดบั สาเหตหุลกัมาจากราคาสนิค้าเหล็กทรงยาวที

เพิมขนึประกอบกบัควบคู่กบัการเพิมประสทิธิภาพในการบริหารต้นทนุ ใน 9 เดือนของรอบปีการเงิน 2560 

(เมษายน-ธันวาคม 2559) บริษัทมีกําไรสทุธิก่อนหักภาษี และ EBITDA ซงึสงูกว่าแผน 290% และ 88% 

ตามลําดบั 

   

2 ฐานะการเงนิ 

 2.1 สินทรัพย์ 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีสนิทรัพย์รวมลดลง (85) ล้านบาท จากไตรมาส 4 ของปีการเงิน 2559 

(มกราคม - มีนาคม 2559) เนืองจาก 

 เงินสดในมือลดลง (417) ล้านบาท จากการการจ่ายคืนเงินกู้ ระยะยาวและระยะสนัทีถงึกําหนด  

 ทีดิน อาคาร และอปุกรณ์ลดลง (212) ล้านบาท จากการตดัค่าเสอืมราคา 

 สนิทรัพย์ไม่หมนุเวียนอืนลดลง (136) ล้านบาท จากการตัดจําหน่ายบญัชีภาษีเงินได้นิติบคุคลขอคืนของ

ปีก่อน ซงึตดัจําหน่ายในไตรมาส 1 ของปีการเงิน 2560 (เมษายน-มิถนุายน 2559) 

 สนิค้าคงคลงัเพิมขนึ 623 ล้านบาท จากการเพิมขนึของสนิค้าสาํเร็จรูปเศษเหล็กและเหล็กแท่ง เพือ

เตรียมการตามแผนหยุดการผลติ 

  

2.2 หนีสินและส่วนของผู้ถอืหุ้น 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีหนีสนิรวมและสว่นของผู้ ถือหุ้นลดลง (85) ล้านบาท จากไตรมาส 4 

ของปีการเงิน 2559 (มกราคม - มีนาคม 2559) เนืองจาก 

 เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืนลดลง (405) ล้านบาท จากการชําระหนีของเหลก็แท่งนําเข้า 

 เงินกู้ ยืมระยะยาวลดลง (200) ล้านบาท จากการจ่ายคืนเงินกู้ทงัหมดครบถ้วนตามกําหนดการชําระ 

 เงินกู้ ยืมระยะสนัจากกิจการทีเกียวข้องกนัลดลง (202) ล้านบาท จากการจ่ายคืนเงินกู้ตามกําหนดการ

ชําระ 

 เงินกู้ ยืมระยะสนัจากสถาบนัการเงินเพิมขนึ 83 ล้านบาท จากการใช้วงเงินทีได้รับจากสถาบนัการเงินใน

ประเทศ เพือใช้ในการซือเศษเหล็กและเหลก็แท่ง 

 สว่นของผู้ ถือหุ้นเพิมขนึ 635 ล้านบาท จากผลกําไรสทุธิของ 9 เดือนของรอบปีการเงิน 2560 (เมษายน-

ธันวาคม 2559) 

 

                   จงึเรียนมาเพือโปรดทราบ 

 

 

 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

 

 

(นายราจีฟ มังกัล) 

กรรมการผู้จดัการใหญ่ 


