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Update:TASCO ปร ับลดเป้ายอดขายปี นีเหลือ 1.9-2ล้านต ัน จากเดิมคาด2.1-2.2ล้านต ัน , ลุน
้ ยอด
ขายQ4/60 มากกว่า 4 แสนต ัน
ํ น ักข่าวหุน
สา
้ อินไซด์( 17 พฤศจิกายน 2560)--------TASCO ปร ับลดเป้ายอดขายปี นีเหลือ 1.9-2ล้านต ัน จากเดิม
ั เตรียมทุม
คาด2.1-2.2ล้านต ัน คาดยอดขายQ4/60 มากกว่า 4แสนต ัน ตามความต้องการใชใ้ นประเทศเพิม-เข้าสูไ่ ฮซีซน
่ เงินไม่
เกิน 3 ล้านเหรียญสหร ัญ สร้างคล ังสินค้าในฟิ ลิปปิ นส ์ คาดแล้วเสร็จQ3/61
นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ กรรมการผู ้จัดการ บริษัท ทิปโก ้แอสฟั ลท์ จํากัด (มหาชน) หรือ TASCO เปิ ดเผยว่า บริษัทปรับลดเป้ าปริมาณ
ขายยางมะตอยปี นเหลื
ี
อ 1.9-2 ล ้านตัน จากเป้ าหมายเดิมคาดมีปริมาณขายยองมะตอยอยูท
่ ี 2.1-2.2 ล ้านตัน เนืองขาดวัตถุดบ
ิ หลัก หลังประสบ
ปั ญหาการขนส่งนํ ามันดิบจากประเทศเวเนซุเอลาทีล่าช ้ากว่ากําหนดทําให ้โรงงานทีมาเลเซียต ้องหยุดผลิตไป 4 สัปดาห์ ซึงปั จจัยดังกล่าวส่งผล
ให ้ยอดขายในตลาดต่างประเทศหายไปประมาณ 80,000 ตัน แต่ทงนี
ั คาดว่าโรงงานทีมาเลเซียจะเริมกลับมาผลิตได ้อีกครังช่วงวันที 8 ธันวาคม
2560
อย่างไรก็ตามบริษัทประเมินว่าราคายางมะตอยช่วงไตรมาส4/60 จะปรับตัวดีขน
ึ จากปั จจุบน
ั ทีราคาเฉลียภายในประเทศอยูท
่ ี 380 เหรียญ
ั ส่วนปริมาณการขายภายในประเทศ 25%
ต่อตัน และต่างประเทศเฉลียที 320 เหรียญต่อตันตามความต ้องการใช ้ยางทีเพิมขึนโดยบริษัทมีสด
และต่างประเทศ 75%
" ปริมาณการขายปี นเราต
ี
้องยอมรับว่าจะลดลงกว่าเป้ าจาก 3ไตรมาสแรกปริมาณการขายเราอยูท
่ ี 1.5 ล ้านตัน และปริมาณการขายช่วง
ไตรมาส 4/60 คงอยูป
่ ระมาณ 4แสน-5แสน ตันผลหลักมาจากกําลังการผลิตสินค ้าของเราทีหายไป แต่อย่างไรก็ตามเราพยายามไม่เร่งขาย และ
เราจะ เลือกขายสําหรับคนทีให ้ราคาเราดีทสุ
ี ด และไม่มป
ี ั ญหาทางด ้านเครดิต ทังนีโรงงานทีมาเลเซียต ้องหยุดผลิตไป 4 สัปดาห์ ทําให ้เราเสีย
ปริมาณขายไปทังหมด 8 หมืนตัน และยังมีคา่ ใช ้จ่ายจากการหยุดผลิตอีก 1.2 ล ้านเหรียญ " นายชัยวัฒน์ กล่าว
นายชัยวัฒน์ กล่าวเพิมเติมว่าบริษัทคาดปริมาณขายยางมะตอยในไตรมาส 4/60 จะอยูร่ าว 400,000-500,000 ตัน สูงกว่าช่วงไตรมาส
3/60 ทีมีปริมาณการขาย 370,000 ตัน โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการเร่งเบิกจ่ายงบลงทุนเกียวกับถนนในประเทศ ซึงโดยปกติแล ้วช่วง
ั
ไตรมาส4/60 ไปจนถึง ไตรมาส 1/60 จะเป็ นช่วงไฮซีซนของธุ
รกิจ
สําหรับแผนธุรกิจปี 61 บริษัทคาดยอดขายยางมะตอยจะเพิมขึนตามความต ้องการทีสูงขึนทังในประเทศ รวมถึงประเทศจีนทีมีการพัฒนา
ประเทศเป็ นอย่างมาก อย่างไรก็ตามรายละเอียดของแผนธุรกิจ บริษัทจะมีการประชุมคณะกรรมการบริษัท(บอร์ด) เพือสรุปอีกครังในวันที 24
พฤศจิกายน นี
พร ้อมกันนี บริษัทเตรียมใช ้เงินไม่เกิน 3 ล ้านเหรียญสหรัฐ เพือสร ้างคลังสินค ้าในประเทศฟิ ลป
ิ ปิ นส์ ซึงคาดจะเริมก่อสร ้างในช่วง ต ้นเดือน
มกราคมปี 61 พร ้อมคาดว่าจะแล ้วเสร็จพร ้อมเริมใช ้งานได ้ช่วงปลายไตรมาส 3/61 คาดคลังสินค ้าดังกล่าวจะสามารถรองรับยางมะตอยได ้ถึง
4,000-5,000 ตัน ซึงทําให ้บริษัทมีเครือข่ายทังอาเซียน จีน และ อินเดีย เพิมขึนอย่างมีนัยสําคัญ
ณ เวลา 12.19 น. ราคาหุ ้น TASCO อยูท
่ ี 21.40 บาท ลดลง 0.20 บาท หรือ 0.93% มูลค่าการซือขาย 123.75 ล ้านบาท
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