ที่ TSTH 025/2563 รม/อณ/ปบ

16 กรกฎาคม 2563

เรี ยน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง

ชีแ้ จงผลการดาเินิงาิอองรรนัทสำารรทรตรราาำสี่ 1 อองปี การเงนิ 2564 (เาัายิ-านถุิายิ 2563)

บริ ษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอชี ้แจงผลการดาเนินงานของบริ ษัทสาหรับไตรมาสที่ 1
ของปี การเงิน 2564 (เมษายน-มิถนุ ายน 2563) ดังนี ้
-

1.

ผลการดาเินิงาิ
ความเชื่ อมั่น ของผู้บริ โภคเริ่ มดี ขึน้ โดยได้ รับแรงหนุนจากธุร กิ จที่ ก ลับมาเปิ ดใหม่และแผนการกระตุ้นเศรษฐกิ จตามที่
มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย (UTCC) เปิ ดเผย ประเทศไทยเริ่ มผ่อนคลายมาตรการการปิ ดพื ้นที่ในเดือนพฤษภาคม อย่างไรก็
ตาม ข้ อจากัดในการเดินทางระหว่างประเทศ การหยุดชะงักทางการค้ าและห่วงโซ่อุปทานอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการท่องเที่ยวที่ลดลง ธนาคารแห่ง ประเทศไทยปรับลดอัตราดอกเบี ้ยนโยบายจาก 0.75 สูร่ ะดับต่าเป็ น
ประวัติการณ์ ที่ร้อยละ 0.5 ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2563 เพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิ จของการแพร่ ระบาด
ธนาคารแห่งประเทศไทยคาดว่าการฟื น้ ตัวของเศรษฐกิจบางส่วนในช่วงครึ่ งปี หลังจะมาจากการใช้ จ่ายภายในประเทศ เงิน
บาทยังคงแข็งค่าแม้ วา่ รายรับจากการท่องเที่ยวลดลง การนาเข้ าน ้ามันดิบที่ลดลง(และโดยรวม)ช่วยรักษาดุลบัญชีเดินสะพัด
ทีเ่ กินดุล
ปริ มาณขายสินค้ าในไตรมาสนี ้อยู่ที่ 298,000 ตัน ต่ากว่าไตรมาสก่อนร้ อยละ 7 และเกือบจะเท่ากันเมื่อเทียบกับไตรมาส
เดียวกันของปี ก่อน โดยส่วนใหญ่มาจากการส่งออกที่ลดลง ซึง่ ส่วนหนึ่งได้ รับการชดเชยจากยอดขายเหล็กเส้ นในประเทศที่
สูงขึ ้น รายได้ จากการขายและบริ การที่เกี่ยวข้ องลดลงร้ อยละ 11 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนและลดลงร้ อยละ 15 เมื่อเทียบกับ
ไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน เนื่องจากราคาขายลดลงตามราคาโลหะที่ลดลงและปริ มาณการขายที่ลดลง
สินค้ าคงคลังลดลง 85 ล้ านบาท จากเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 ในด้ านระยะเวลามีการปรับปรุ งเล็กน้ อยเป็ น 42 วัน ณ
วันที่ 30 มิถนุ ายน 2563 เมื่อเทียบกับ 43 วัน เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563
ผลการดาเินิงาิเปรียรเสียรกทรตรราาำก่ อิและปี ก่ อิ
1.1 รายตด้ จากการอายและรรนการสี่เกี่ยวอ้ อง
ปริ มาณการขายสินค้ าในไตรมาสนี ้อยู่ที่ 298,000 ตัน ลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนเนื่องจากการส่งออกลดลง และ
ใกล้ เคียงกันเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน
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รายได้ จากการขายและบริ การที่เกี่ยวข้ องในไตรมาสนี ้อยูท่ ี่ 4,592 ล้ านบาทลดลงร้ อยละ 11 และร้ อยละ 15 เมื่อเทียบกับไตร
มาสก่อนและไตรมาสเดียวกันของปี ก่อนตามลาดับ เนื่องจากราคาขายและปริ มาณการขายลดลง
1.2 กาตร(อาดสุิ)ก่ อิภาัีเงนิตด้
บริ ษัทรายงานผลกาไร 80 ล้ านบาทในไตรมาสนี ้ เทียบกับกาไร 44 ล้ านบาท ในไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน ส่วนต่างราคาที่
ลดลง (ราคาขายลบด้ วยราคาโลหะ) มากกว่านัน้ ชดเชยด้ วยราคาแท่งถ่านอิเลคโทรดและต้ นทุนการแปลงสภาพที่ลดลงเป็ น
ผลให้ กาไรสูงขึ ้นในไตรมาสนี ้ อย่างไรก็ตาม กาไรในไตรมาสนี ้ลดลงเมื่อเทียบกับผลกาไร 131 ล้ านบาทในไตรมาสก่อน จาก
ราคาขายที่ลดลงตามราคาวัตถุดบิ ที่ลดลงและปริ มาณการส่งออกที่ลดลงซึง่ เป็ นผลมาจากการปิ ดพื ้นที่ในตลาดส่งออกหลาย
แห่ง ส่วนหนึง่ ชดเชยด้ วยต้ นทุนโลหะและต้ นทุนการแปลงสภาพที่ลดลงจากราคาแท่งถ่านอิเลคโทรดทีล่ ดลง
2.

ฐาิะการเงนิ
2.1 ำนิสรทพย์
ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2563 บริ ษัทมีสนิ ทรัพย์รวมเพิ่มขึ ้น 1,279 ล้ านบาท จากวันที่ 31 มีนาคม 2563 เนื่องจาก
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ ้น 910 ล้ านบาท
 สินทรัพย์สท
ิ ธิการใช้ 561 ล้ านบาท เนื่องจากการใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่สาหรับสัญญา
เช่า (ฉบับที่ 16)
 สินทรัพย์ทางการเงินที่วด
ั มูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น 146 ล้ านบาท เนื่องจากการ
นามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาใช้ (ฉบับที่ 9)
 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ลดลง (130) ล้ านบาท เนื่องจากค่าเสือ
่ มราคา
 ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่นลดลง (95) ล้ านบาท
 สินค้ าคงเหลือลดลง (85) ล้ านบาท
2.2 ริีำ้ นิและำ่ วิอองผู้ถอื รุ้ิ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 บริ ษัทมีหนี ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น รวมเพิ่มขึ ้น 1,279 ล้ านบาท จากวันที่ 31 มีนาคม 2563
เนื่องจาก
 เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่นเพิ่มขึ ้น 730 ล้ านบาท ส่วนใหญ่เกี่ยวข้ องกับการนาเข้ าบิลเล็ต
 หนี ้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ ้น 460 ล้ านบาท เนื่องจากการนามาตรฐานการรายงานทางการเงิ นใหม่มาใช้
(ฉบับที่ 16)
 กู้ยืมเงินระยะสันเพื
้ ่อเป็ นเงินทุนหมุนเวียนลดลง (210) ล้ านบาท
 ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ ้น 179 ล้ านบาท จากกาไรสุทธิ ในไตรมาสนี ้ 54 ล้ านบาท ผลกระทบจากการวัดมูลค่า
ภาระผูกพันผลประโยชน์หลังออกจากงาน 7 ล้ านบาท และปรับปรุ งจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
เนื่องจากการนามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาใช้ 117 ล้ านบาท
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
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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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