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ที TSTH 063/2561 รม/อณ/ปบ       22 ตลุาคม 2561 

 

เรียน กรรมการและผู้จัดการ 

 ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 

เรือง  ชีแจงผลการดําเนินงานของบริษัทสําหรับไตรมาสที 2 ของปีการเงนิ 2562 (กรกฎาคม-กันยายน 2561)   

 

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

ของปีการเงิน 2562 (กรกฎาคม-กนัยายน 2561) ดงันี                    
 

1. ผลการดําเนินงาน 

ปริมาณขายสินค้าได้รับผลกระทบจากความต้องการในภาคก่อสร้างทีลดลง รวมทังผลกระทบจากฤดูมรสุมทีมีต่อความ

ต้องการค้าปลีกในประเทศลาว กัมพูชา และอินเดีย  ปริมาณขายสินค้าในไตรมาสนีอยู่ที 288,000 ตัน ซึงใกล้เคียงกับ 

ไตรมาสทีผ่านมา แต่ลดลงจากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน 

ยอดขายสทุธิเพิมขนึร้อยละ 7 จากไตรมาสทีผ่านมา เนืองจากราคาสินค้าทีปรับตัวสงูขึนจากการเพิมขึนของต้นทุนวัตถุดิบ  

EBITDA ในช่วงไตรมาสที 2 ปีการเงิน  2562  จํานวน 234 ล้านบาทสงูกว่าไตรมาสทีผ่านมาร้อยละ 8  สะท้อนถึงยอดขาย

และราคาขายทีปรับตวัดีขนึ แต่ลดลงจากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน 

ในช่วงไตรมาสน ี

• บริษัท  เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และ บริษัท เหลก็ก่อสร้างสยาม จํากดั ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการ

ต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน เป็นปีทีสองติดต่อกัน ในปี 2560 – 2561 จากกรม

สวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน 

• บริษัท เหลก็ก่อสร้างสยาม จํากดั และ บริษัทเหล็กสยาม (2001) จํากัด ได้รับรางวัล CSR – DIW Continuous เป็นปีที

สอง 2560 – 2561 และบริษัท เอ็น.ที.เอส.สตีลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) ได้รับรางวัล CSR-DIW ประจําปี 2561 จาก      

กรมโรงงานอตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม 

• บริษัท เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และ บริษัท เหล็กก่อสร้างสยาม จํากัด ได้รับรางวัลเหมืองแร่สีเขียว 

ประจําปี 2561 จากกรมอตุสาหกรรมพืนฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอตุสาหกรรม 

• บริษัท เหลก็ก่อสร้างสยาม จํากดั และ บริษัทเหลก็สยาม (2001) จํากดั ได้รับใบประกาศนียบัตรคาร์บอนฟุตพรินท์ของ

องค์กร จากองค์การบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 

• บริษัท เหล็กสยาม (2001) จํากัด ได้รับรางวัลการจัดการของเสียทีดีตามหลกั 3Rs ประจําปี 2561 จากกรมโรงงาน

อตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม 
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ผลการดําเนินงานเปรียบเทียบกับไตรมาสก่อน  และปีก่อน 

 

1.1 ยอดขายสุทธิ 

บริษัทมีปริมาณการขายในไตรมาสที 2 จํานวน 288,000 ตัน ซึงเกือบเท่ากับปริมาณการขายในไตรมาสทีแล้ว จํานวน 

281,000 ตนั อย่างไรก็ตาม เมือเปรียบเทียบกับปริมาณการขายในไตรมาสที 2 ของปีทีผ่านมา ลดลงร้อยละ 11  เนืองจาก

ความต้องการเหลก็รูปพรรณขนาดเลก็และเหลก็เส้นในประเทศลดตําลง ทงันี ปริมาณการขายสินค้าทีลดลงได้ถูกชดเชยด้วย

ปริมาณการสง่ออกสนิค้าไปยงัประเทศอินเดีย กมัพชูา และ ลาวทีสงูขนึ  ปริมาณการขายในครึงปีแรกของปีการเงิน 2562 มี

จํานวน 569,000 ตนั ตํากว่าครึงปีแรกของปีก่อน ซึงมีจํานวน  600,000 ตัน ส่วนใหญ่เนืองจากความต้องการเหล็กทรงยาว

ยงัคงชะลอตวัอย่างต่อเนืองโดยเฉพาะตลาดเหลก็เส้น 

ยอดขายสทุธิในช่วงไตรมาสที 2 ปีการเงิน 2562  เป็นจํานวน 5,822 ล้านบาท สงูขนึร้อยละ 7 เมือเทียบกับไตรมาสทีผ่านมา 

เนืองจากราคาขายปรับตวัสงูขนึซงึเป็นผลมาจากราคาเศษเหลก็ทีเพิมมากขึน ยอดขายสทุธิในครึงปีแรกของปีการเงิน 2562 

สงูกว่าครึงปีแรกของปีการเงิน 2561 ร้อยละ 8  โดยบางส่วนได้ถูกชดเชยโดยปริมาณการขายทีลดลงซึงส่วนใหญ่มาจาก

เหลก็เส้นและเหลก็รูปพรรณขนาดเล็ก 

 

1.2 กําไรก่อนภาษีเงนิได้  

บริษัทรายงานผลกําไรก่อนภาษีเงินได้ จํานวน 67 ล้านบาทในไตรมาสที 2 ปีการเงิน 2562  เทียบกบั 75 ล้านบาทในไตรมาส

ทีผ่านมา กําไรก่อนภาษีเงินได้ในไตรมาสทีผ่านมารวมรายได้ทีมิใช่ผลจากการดําเนินงานจํานวน  44 ล้านบาท จากกําไรจาก

อตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ และรายได้จากการเคลมประกนั 

 

กําไรก่อนภาษีเงินได้ในไตรมาสปัจจบุนัและครึงปีแรกของปีนีลดลงเมือเทียบกบัปีทีผ่านมา ซงึเป็นผลมาจากปริมาณการขาย

ทีลดลง สะท้อนถึงการขาดความเชือมนัในภาคการก่อสร้างและการเพิมขนึของราคาโลหะ เฟอร์โรอลัลอยด์ วัสดทุนไฟ และ

แท่งถ่านอิเลก็โทรด สง่ผลให้ผลกําไรสทุธิลดลง 

 
 

2. ฐานะการเงนิ 

 

2.1 สินทรัพย์ 

ณ วนัที 30 กนัยายน 2561 บริษัทมีสนิทรัพย์รวมเพิมขนึ 175 ล้านบาท จากไตรมาสที 4 ของปีการเงิน 2561 เนืองจาก 

 สนิค้าคงคลงัเพิมขนึ 411 ล้านบาท เนืองจากบิลเลต็และวสัดสุนิเปลอืงเพิมขนึ  

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง (144) ล้านบาท 

 ลกูหนีการค้าและลกูหนีอืนลดลง (143) ล้านบาท 
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2.2 หนีสินและส่วนของผู้ถอืหุ้น 

ณ วนัที 30 กนัยายน 2561 บริษัทมีหนีสนิรวมและสว่นของผู้ ถือหุ้นเพิมขนึ 175 ล้านบาท จากไตรมาสที  4 ของปีการเงิน 

2561 เนืองจาก 

 เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืนเพิมขนึ 166 ล้านบาท  

 กู้ ยืมเงินระยะสนัเพือเป็นเงินทนุหมนุเวียนลดลง (119) ล้านบาท 

 หนีสนิตามสญัญาเช่าการเงินเพิมขนึ 41 ล้านบาทจากโครงการพลงังานแสงอาทิตย์ทีโรงงาน SCSC 

 สว่นของผู้ ถือหุ้นเพิมขนึ 105 ล้านบาท จากผลกําไรสทุธิในช่วงครึงปีแรกของปีการเงิน 2562 
   

จงึเรียนมาเพือโปรดทราบ 

 

        ขอแสดงความนบัถือ 

            บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

 

 

 

 

        (นายราจีฟ มังกัล) 

                 กรรมการผู้จดัการใหญ่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาํนกังานเลขานุการบริษัท 

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

โทรสาร  02-937-1224 


