ที่ TSTH 040/2562 รม/อณ/ปบ

26 กรกฎาคม 2562

เรี ยน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง

ชีแ้ จงผลการดาเินิงาิอองรรนัทสำารรทรตรราาำสี่ 1 อองปี การเงนิ 2563 (เาัายิ-านถุิายิ 2562)

บริ ษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) ขอชี ้แจงผลการดาเนินงานของบริ ษัทสาหรับไตรมาสที่ 1
ของปี การเงิน 2563 (เมษายน-มิถนุ ายน 2562) ดังนี ้
1.

ผลการดาเินิงาิ
ประเทศไทยยังคงเผชิญกับความไม่แน่นอนจากปั จจัยทังภายในและภายนอก
้
ดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุลเล็กน้ อยในเดือน
พฤษภาคม ซึ่งเป็ นการขาดดุลครัง้ แรกนับตังแต่
้ เดือนกันยายน 2557 การขาดดุลส่วนหนึ่งเป็ นผลมาจากการจ่ายเงินปั นผล
จากประเทศไทยไปยังต่างประเทศและความต้ องการท่องเที่ยวที่ลดลงไปตามฤดูกาล สถานการณ์ ทางการเมืองยังคงอยู่ใน
ความสนใจ ทังเรื
้ ่ องการแต่งตังคณะรั
้
ฐมนตรี ชดุ ใหม่ และการผ่านงบประมาณประจาปี 2563 ประเทศไทยยังคงเผชิญกับการ
ชะลอตัวของการบริ โภคภายในประเทศ การส่งออก และการท่องเที่ยว เนื่องจากค่าเงินบาทที่แข็งค่า ขึ ้นรวมทังเศรษฐกิ
้
จโลก
และภูมิภาคที่ออ่ นแอลงจากความขัดแย้ งทางการค้ า
อุปสงค์ของภาคการก่อสร้ างในประเทศยังคงตกต่า ความต้ องการใช้ ผลิตภัณฑ์จากผู้พฒ
ั นาอสังหาริ มทรัพย์ ยงั มีไม่มากนัก
การสัง่ ซื ้อผลิตภัณฑ์สาหรับโครงการสาธารณูปโภคยังคงเบาบางเช่นกัน ในขณะเดียวกัน อุปทานที่เกิดจากผู้ผลิตจากเตา
หลอมเหนี่ยวนาไฟฟ้ าเพิ่มขึ ้น ราคาวัตถุดิบในต่างประเทศ เช่น แร่เหล็กและเศษเหล็กยังคงอยูใ่ นระดับสูง เนื่องจากปริ มาณที่
มีจากัด ส่งผลต่อกาไรของผู้ผลิตจากเตาหลอมไฟฟ้ าซึง่ อยูใ่ นสภาวะกดดัน ซึง่ สามารถชดเชยได้ จากราคาของแท่งถ่านอิเลค
โทรดในตลาดต่างประเทศซึง่ ส่งสัญญาณทีล่ ดลงจากปริ มาณแท่งถ่านอิเลคโทรดที่เพิ่มขึ ้นในประเทศจีน
ปริ มาณการขายของบริ ษัทในไตรมาสนี ้อยู่ที่ 299,000 ตัน ซึ่งใกล้ เคียงกับไตรมาสก่อน ในขณะที่รายได้ จากการขายต่ากว่า
ไตรมาสก่อนสะท้ อนถึงราคาสินค้ าที่ลดลงจากความเชื่อมัน่ ของตลาดที่ลดลง
มูลค่าสินค้ าคงเหลือลดลงจากไตรมาสก่อน 52 ล้ านบาท ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นเหล็กแท่ง จานวนวันในการขายสินค้ า ปรับตัวดีขึ ้น
เป็ น 46 วัน เมื่อสิ ้นสุดเดือนมิถนุ ายน 2562 เปรี ยบเทียบกับ 47 วัน เมื่อสิ ้นสุดเดือนมีนาคม 2562 ลูกหนี ้การค้ ามีอายุการเก็บ
หนี ้ 13 วัน ลดลงจาก 15 วันในเดือนมีนาคม 2562
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ผลการดาเินิงาิเปรียรเสียรกทรตรราาำก่ อิและปี ก่ อิ
1.1 รายตด้ จากการอาย
ปริ มาณการขายสินค้ าในไตรมาสนี ้อยูใ่ นระดับที่ใกล้ เคียงกับไตรมาสก่อน ในขณะที่เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 6 เมื่อเปรี ยบเทียบกับไตร
มาสเดียวกันของปี ก่อน เนื่องจากปริ มาณการขายเหล็กเส้ นก่อสร้ างในประเทศเพิ่มขึ ้น ซึ่งส่วนหนึ่งชดเชยกับปริ มาณการ
ส่งออกที่ลดลง
รายได้ จากการขายในไตรมาสนี ้อยูท่ ี่ 5,420 ล้ านบาท ใกล้ เคียงกับไตรมาสก่อนและไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน โดยปริ มาณ
ขายทีเ่ พิ่มสูงขึ ้นถูกชดเชยด้ วยราคาสินค้ าที่ลดต่าลง
1.2 กาตร(อาดสุิ)ก่ อิภาัีเงนิตด้
บริ ษัทรายงานผลกาไร 44 ล้ านบาทในไตรมาสนี ้ เทียบกับขาดทุน (93) ล้ านบาทในไตรมาสก่อน เนื่องจากราคาเศษเหล็ก
และต้ นทุนการแปลงสภาพลดลง ขาดทุนจากผลกระทบจากการแข็งค่าของเงินบาทลดลง และรายได้ จากการชดเชยค่า
สินไหมทดแทนจากการระเบิดของเตาหลอมไฟฟ้ าที่ SCSC เมื่อปี ที่แล้ ว ได้ ชดเชยบางส่วนกับการตังส
้ ารองค่าใช้ จ่ายจากการ
เปลีย่ นแปลงของกฎหมายแรงงานเกี่ยวกับการจ่ายค่าชดเชยเมื่อพนักงานเกษี ยณอายุ
กาไรจานวน 44 ล้ านบาทในไตรมาสนี ้ เมื่อเปรี ยบเทียบกับกาไร 75 ล้ านบาทในไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน เกิดจากราคาขาย
สินค้ าลดลง ขาดทุนจากผลกระทบจากการแข็งค่าของเงินบาทเทียบกับกาไรในไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน และการตังส
้ ารอง
ค่าใช้ จ่ายจากการเปลีย่ นแปลงของกฎหมายแรงงานเกี่ยวกับการจ่ายค่าชดเชยเมื่อพนักงานเกษี ยณอายุ บางส่วนหักกลบกับ
ปริ มาณการขายที่เพิ่มขึ ้นซึง่ ส่วนใหญ่มาจากการขายในประเทศ และรายได้ จากการชดเชยค่าสินไหมทดแทนจากการระเบิด
ของเตาหลอมไฟฟ้ าที่ SCSC
2.

ฐาิะการเงนิ
2.1 ำนิสรทพย์
ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2562 บริ ษัทมีสนิ ทรัพย์รวมเพิ่มขึ ้น 246 ล้ านบาท จากวันที่ 31 มีนาคม 2562 เนื่องจาก

ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่นเพิ่มขึ ้น 315 ล้ านบาท ส่วนใหญ่มาจากการส่งออกในช่วงสิ ้นเดือนมิถนุ ายน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ ้น 37 ล้ านบาท

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ลดลง (66) ล้ านบาท เนื่องจากค่าเสือ่ มราคา

สินค้ าคงเหลือลดลง (52) ล้ านบาท ส่วนใหญ่มาจากเหล็กแท่ง
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2.2 ริีำ้ นิและำ่ วิอองผู้ถอื รุ้ิ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 บริ ษัทมีหนี ้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น เพิ่มขึน้ 246 ล้ านบาท จากวันที่ 31 มีนาคม 2562
เนื่องจาก

เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่นเพิ่มขึ ้น 193 ล้ านบาท

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ ้น 65 ล้ านบาท ส่วนใหญ่เป็ นผลมาจากการตังส
้ ารองค่าใช้ จ่ายจาก
การเปลีย่ นแปลงของกฎหมายแรงงานเกี่ยวกับการจ่ายค่าชดเชยเมื่อพนักงานเกษี ยณอายุ

กู้ยืมเงินระยะสันเพื
้ ่อเป็ นเงินทุนหมุนเวียนลดลง (68) ล้ านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ ้น 31 ล้ านบาท จากกาไรสุทธิประจาไตรมาส
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
บริ ษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

(นายราจีฟ มังกัล)
กรรมการผู้จดั การใหญ่
สานักงานเลขานุการบริ ษัท
โทรศัพท์ 02-937-1000 ต่อ 3111/3156/3210
โทรสาร 02-937-1224
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