ที่ TSTH 024/2562 รม/อณ/ปบ

19 เมษายน 2562

เรี ยน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง

ชีแ้ จงผลการดาเินิงาิอองรรนัทสำารรทรตรราาำสี่ 4 อองปี การเงนิ 2562 (ากราคา-าีิาคา 2562)

บริ ษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอชี ้แจงผลการดาเนินงานของบริ ษัทสาหรับไตรมาสที่ 4
ของปี การเงิน 2562 (มกราคม-มีนาคม 2562) ดังนี ้
1.

ผลการดาเินิงาิ
ปริ มาณการขายในไตรมาสนี ้สูงกว่าไตรมาสก่อน สะท้ อนถึงความเชื่อมัน่ ตลาดทัว่ ไปที่ปรับตัวดีขึ ้นจากความพร้ อมในตลาดที่
ลดลง แม้ วา่ ความต้ องการของตลาดโดยรวมสาหรับผลิตภัณฑ์เหล็กก่อสร้ างทรงยาวยังคงอยูใ่ นระดับต่า โครงการขนาดใหญ่
ยังคงล่าช้ าและยังไม่เริ่ ม การสัง่ ซื ้อ ประกอบกับราคาสินค้ าในต่างประเทศอ่อนตัวลงส่งผลให้ อปุ สงค์เหล็กลวดในประเทศ
ชะลอตัว ขณะที่การนาเข้ าสินค้ าจากมาเลเซีย เวียดนาม รัสเซีย และจีนเพิ่มขึ ้นทุกปี
ผลการดาเินิงาิเปรียรเสียรกทรตรราาำก่ อิและปี ก่ อิ
1.1 ยอดอายำุสธน
ปริ มาณการขายในไตรมาสนี ้สูงกว่าไตรมาสก่อนร้ อยละ 9 ในขณะที่ลดลงร้ อยละ 4 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน
เนื่องจากอ่อนแอของความเชื่อมัน่ ในตลาดการก่อสร้ างในประเทศไทย
ยอดขายสุทธิในไตรมาสนีอ้ ยู่ที่ 5,483 ล้ านบาทใกล้ เคียงกับไตรมาสก่อน ในขณะที่ลดลงร้ อยละ 10 เมื่อเทียบกับไตรมาส
เดียวกันของปี ก่อน จากปริ มาณการขายและราคาขายที่ลดลง
สาหรับปริ มาณการขายในปี การเงิน 2562 ลดลงร้ อยละ 5 เมื่อเทียบกับปี ก่อน ในขณะที่ยอดขายสุทธิ 22,222 ล้ านบาท
ใกล้ เคียงกับปี ก่อน เนื่องจากราคาสินค้ าสาเร็ จรูปสูงขึ ้นจากแนวโน้ มราคาวัตถุดิบที่สงู ขึ ้น ซึ่งส่วนหนึ่งชดเชยกับปริ มาณการ
ขายในประเทศที่ลดลง
1.2 กาตร(อาดสุิ)ก่ อิภาัีเงนิตด้
บริ ษัทรายงานผลขาดทุนจานวน 93 ล้ านบาทในไตรมาสนี ้ เทียบกับขาดทุน 196 ล้ านบาทในไตรมาสก่อน เนื่องจากปริ มาณ
การขายสินค้ าเหล็กเส้ นและสินค้ าเหล็กรู ปพรรณขนาดเล็ก เพิ่มมากขึ ้น ราคาเศษเหล็กและต้ นทุนการแปลงสภาพลดลง
อย่างไรก็ตามราคาขายสินค้ ายังคงอยูภ่ ายใต้ ความดันตามที่อธิบายข้ างต้ น
สาหรับปี งบประมาณ 2562 บริ ษัทมีผลขาดทุนก่อนภาษี เงินได้ 148 ล้ านบาท เมื่อเทียบกับกาไร 585 ล้ านบาทในปี ก่อน
เนื่องมาจากปริ มาณการขายลดลงจากความอ่อนแอของความเชื่อมัน่ ในตลาด และต้ นทุนขายที่เพิ่มสูงขึ ้นจากราคาเศษเหล็ก
และวัตถุดิบที่เพิ่มขึ ้น
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2.

ฐาิะการเงนิ
2.1 ำนิสรทพย์
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 บริ ษัทมีสนิ ทรัพย์รวมลดลง 523 ล้ านบาท จากวันที่ 31 มีนาคม 2561 เนื่องจาก

ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่นลดลง 583 ล้ านบาท

สินค้ าคงเหลือลดลง 290 ล้ านบาท

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ลดลง 137 ล้ านบาท เนื่องจากค่าเสือ่ มราคา

บางส่วนถูกชดเชยด้ วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่เพิ่มขึ ้น 407 ล้ านบาทและสินทรัพย์หมุนเวียน
อื่นเพิ่มขึ ้น 77 ล้ านบาทจากภาษี มลู ค่าเพิ่มขอคืน
2.2 ริีำ้ นิและำ่ วิอองผู้ถอื รุ้ิ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 บริ ษัทมีหนี ้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง 523 ล้ านบาท จากวันที่ 31 มีนาคม 2561 เนื่องจาก

เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่นลดลง 263 ล้ านบาท

ภาษี เงินได้ ค้างจ่ายลดลง 55 ล้ านบาท

กู้ยืมเงินระยะสันเพื
้ ่อเป็ นเงินทุนหมุนเวียนลดลง 54 ล้ านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง 191 ล้ านบาท จากผลขาดทุนของปี การเงิน 2562
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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