ที TSTH 063/2561 รม/อณ/ปบ

22 ตุลาคม 2561

เรียน

กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื อง

ชีแจงผลการดําเนิ นงานของบริ ษัทสําหรั บไตรมาสที 2 ของปี การเงิน 2562 (กรกฎาคม-กันยายน 2561)

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอชีแจงผลการดําเนินงานของบริษัทสําหรับไตรมาสที 2
ของปี การเงิน 2562 (กรกฎาคม-กันยายน 2561) ดังนี
1.

ผลการดําเนินงาน
ปริ ม าณขายสินค้ า ได้ รับผลกระทบจากความต้ องการในภาคก่ อสร้ างที ลดลง รวมทังผลกระทบจากฤดูมรสุมทีมี ต่อความ
ต้ องการค้ าปลีกในประเทศลาว กัม พูชา และอิน เดีย ปริ มาณขายสินค้ าในไตรมาสนีอยู่ที 288,000 ตัน ซึงใกล้ เ คีย งกับ
ไตรมาสทีผ่านมา แต่ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน
ยอดขายสุทธิเพิมขึนร้ อยละ 7 จากไตรมาสทีผ่านมา เนืองจากราคาสินค้ าทีปรับตัวสูงขึนจากการเพิมขึนของต้ นทุนวัตถุดิบ
EBITDA ในช่วงไตรมาสที 2 ปี การเงิน 2562 จํานวน 234 ล้ านบาทสูงกว่าไตรมาสทีผ่านมาร้ อยละ 8 สะท้ อนถึงยอดขาย
และราคาขายทีปรับตัวดีขนึ แต่ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน
ในช่วงไตรมาสนี
• บริษัท เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และ บริษัท เหล็กก่อสร้ างสยาม จํากัด ได้ รับรางวัลสถานประกอบกิจการ
ต้ นแบบดีเด่นด้ านความปลอดภัย และสภาพแวดล้ อมในการทํางาน เป็ นปี ทีสองติดต่อกัน ในปี 2560 – 2561 จากกรม
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
• บริษัท เหล็กก่อสร้ างสยาม จํากัด และ บริษัทเหล็กสยาม (2001) จํากัด ได้ รับรางวัล CSR – DIW Continuous เป็ นปี ที
สอง 2560 – 2561 และบริ ษัท เอ็น.ที.เอส.สตี ลกรุ๊ ป จํา กัด (มหาชน) ได้ รับรางวัล CSR-DIW ประจําปี 2561 จาก
กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
• บริ ษั ท เอ็น .ที .เอส. สตีลกรุ๊ ป จํ ากัด (มหาชน) และ บริ ษั ท เหล็กก่ อสร้ างสยาม จํา กัด ได้ รับ รางวัลเหมือ งแร่ สีเ ขีย ว
ประจําปี 2561 จากกรมอุตสาหกรรมพืนฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม
• บริษัท เหล็กก่อสร้ างสยาม จํากัด และ บริษัทเหล็กสยาม (2001) จํากัด ได้ รับใบประกาศนียบัตรคาร์ บอนฟุตพริ นท์ ของ
องค์กร จากองค์การบริหารจัดการก๊ าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
• บริ ษัท เหล็กสยาม (2001) จํากัด ได้ รับรางวัลการจัดการของเสียทีดีตามหลัก 3Rs ประจําปี 2561 จากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
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ผลการดําเนินงานเปรี ยบเทียบกับไตรมาสก่ อน และปี ก่ อน
1.1 ยอดขายสุทธิ
บริ ษัทมีปริ มาณการขายในไตรมาสที 2 จํา นวน 288,000 ตัน ซึงเกือบเท่ากับ ปริ มาณการขายในไตรมาสทีแล้ ว จํานวน
281,000 ตัน อย่างไรก็ตาม เมือเปรี ยบเทียบกับปริ มาณการขายในไตรมาสที 2 ของปี ทีผ่านมา ลดลงร้ อยละ 11 เนืองจาก
ความต้ องการเหล็กรูปพรรณขนาดเล็กและเหล็กเส้ นในประเทศลดตําลง ทังนี ปริมาณการขายสินค้ าทีลดลงได้ ถูกชดเชยด้ วย
ปริมาณการส่งออกสินค้ าไปยังประเทศอินเดีย กัมพูชา และ ลาวทีสูงขึน ปริ มาณการขายในครึงปี แรกของปี การเงิน 2562 มี
จํานวน 569,000 ตัน ตํากว่าครึงปี แรกของปี ก่อน ซึงมีจํานวน 600,000 ตัน ส่วนใหญ่ เนืองจากความต้ องการเหล็กทรงยาว
ยังคงชะลอตัวอย่างต่อเนืองโดยเฉพาะตลาดเหล็กเส้ น
ยอดขายสุทธิในช่วงไตรมาสที 2 ปี การเงิน 2562 เป็ นจํานวน 5,822 ล้ านบาท สูงขึนร้ อยละ 7 เมือเทียบกับไตรมาสทีผ่านมา
เนืองจากราคาขายปรับตัวสูงขึนซึงเป็ นผลมาจากราคาเศษเหล็กทีเพิมมากขึน ยอดขายสุทธิ ในครึงปี แรกของปี การเงิน 2562
สูงกว่าครึงปี แรกของปี การเงิน 2561 ร้ อ ยละ 8 โดยบางส่วนได้ ถูกชดเชยโดยปริ มาณการขายทีลดลงซึงส่วนใหญ่ มาจาก
เหล็กเส้ นและเหล็กรูปพรรณขนาดเล็ก
1.2 กําไรก่ อนภาษี เงินได้
บริษัทรายงานผลกําไรก่อนภาษี เงินได้ จํานวน 67 ล้ านบาทในไตรมาสที 2 ปี การเงิน 2562 เทียบกับ 75 ล้ านบาทในไตรมาส
ทีผ่านมา กําไรก่อนภาษี เงินได้ ในไตรมาสทีผ่านมารวมรายได้ ทีมิใช่ผลจากการดําเนินงานจํานวน 44 ล้ านบาท จากกําไรจาก
อัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ และรายได้ จากการเคลมประกัน
กําไรก่อนภาษี เงินได้ ในไตรมาสปั จจุบนั และครึงปี แรกของปี นีลดลงเมือเทียบกับปี ทีผ่านมา ซึงเป็ นผลมาจากปริ มาณการขาย
ทีลดลง สะท้ อนถึงการขาดความเชือมันในภาคการก่อสร้ างและการเพิมขึนของราคาโลหะ เฟอร์ โรอัลลอยด์ วัสดุทนไฟ และ
แท่งถ่านอิเล็กโทรด ส่งผลให้ ผลกําไรสุทธิลดลง

2.

ฐานะการเงิน
2.1 สินทรั พย์
ณ วันที 30 กันยายน 2561 บริษัทมีสนิ ทรัพย์รวมเพิมขึน 175 ล้ านบาท จากไตรมาสที 4 ของปี การเงิน 2561 เนืองจาก

สินค้ าคงคลังเพิมขึน 411 ล้ านบาท เนืองจากบิลเล็ตและวัสดุสนเปลื
ิ องเพิมขึน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง (144) ล้ านบาท

ลูกหนีการค้ าและลูกหนีอืนลดลง (143) ล้ านบาท
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2.2 หนีสินและส่ วนของผู้ ถอื หุ้น
ณ วันที 30 กันยายน 2561 บริษัทมีหนีสินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้นเพิมขึน 175 ล้ านบาท จากไตรมาสที 4 ของปี การเงิน
2561 เนืองจาก

เจ้ าหนีการค้ าและเจ้ าหนีอืนเพิมขึน 166 ล้ านบาท

กู้ยืมเงินระยะสันเพือเป็ นเงินทุนหมุนเวียนลดลง (119) ล้ านบาท

หนีสินตามสัญญาเช่าการเงินเพิมขึน 41 ล้ านบาทจากโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ทีโรงงาน SCSC

ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิมขึน 105 ล้ านบาท จากผลกําไรสุทธิในช่วงครึงปี แรกของปี การเงิน 2562
จึงเรียนมาเพือโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

(นายราจีฟ มังกัล)
กรรมการผู้จดั การใหญ่

สํานักงานเลขานุการบริษัท
โทรศัพท์ 02-937-1000 ต่อ 3111/3156/3210
โทรสาร 02-937-1224
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