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หวัขอ้รายงาน 
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•  ภาวะเศรษฐกจิและตลาด 

• ผลการด าเนนิงาน ปีงบ 57 

• ความปลอดภยั ส ิง่แวดลอ้ม และบรรษทัพลเมอืงทีด่ ี

• ผลประกอบการ 

• แผนด าเนนิงาน ปีงบ 58 



ความตอ้งการเหล็กท ัว่โลกยงัคงเตบิโตในชว่ง 3 - 3.5 % 

ทีม่า: สมาคมเหล็กโลก 5 

ปี                                        ปรมิาณ                     การเตบิโต (%) 

2556                              1,481.4 ลา้นตนั                     3.6% 

2557 (คาดการณ์)          1,526.6 ลา้นตนั                     3.1%  

2558 (คาดการณ์)          1,576.3 ลา้นตนั                     3.3 % 

• การบรโิภคในยโุรปและอเมรกิาเหนอืเตบิโตลดลง สว่นจนีเตบิโตมากกวา่ 6% 

• อตัราการใชก้ าลงัการผลติท ัว่โลกยงัคงอยูใ่นชว่ง 75% - 80%  

• ลกัษณะของอตุสาหกรรมคอ่นขา้งกระจายตวั การควบรวมกจิการเกดิขึน้นอ้ย 

สดัสว่นของเหล็กกวา่ 51% ถกูน ามาใชใ้นอตุสาหกรรมกอ่สรา้งท ัว่โลก 



ท่ีมา: สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
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การบรโิภคเหล็กในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้
จะเตบิโตประมาณ 3-6% ในอกี 2-3 ปีขา้งหนา้ 

การเตบิโตของความตอ้งการใชเ้หล็กในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ้% 
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2554 2555 2556 2557 2558 



ภาวะความไมส่งบทางการเมอืงในปี 2556 สง่ผลลบตอ่ผลติภณัฑม์วล
รวมของประเทศ ซึง่คาดวา่จะเร ิม่พืน้ตวัในครึง่ปีหลงัของ 2557 

การเตบิโต 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557คาดการณ์ 

เทยีบเป็นปี 2.50% -2.20% 7.80% 0.10% 6.50% 2.9% 1.6% 

4 

ดี 

ทีม่า: ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 

อตุสาหกรรมทีบ่รโิภคเหล็กรายใหญ ่(กอ่สรา้งและยานยนต)์  
เตบิโตลดลงในชว่ง 2 ไตรมาสทีผ่า่นมา 

GDP  
เทยีบเป็นไตรมาส(%) 



  

ปี 2557 การบรโิภคเหล็กของประเทศไทยเตบิโตในอตัรา
ทีต่ า่ท ีส่ดุ (4.6%) ในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ้

ความไมแ่นน่อนทางการเมอืงต ัง้แต ่พ.ย. 2557 ไดส้ง่ผลกระทบตอ่การบรโิภค 

5 

หน่วย: พนัตัน 

การผลิต การน าเข้า การบริโภคเหลก็ทัง้หมด 
ดี 

ทีม่า: สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย 

2557 (คาดการณ)์ 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 



การน าเขา้เหล็กทรงยาวเตบิโตถงึ 18% ในปี 2556 
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Volume in Thousands Tons  

ดี 

หน่วย: พนัตัน 

2557 (คาดการณ)์ 

ยอดผลติ 

เหลก็ทรงยาว 
ยอดน าเข้า
เหลก็ทรงยาว 

ยอดบริโภค
เหลก็ทรงยาว 

ผลติภณัฑเ์หล็กทีใ่ชใ้นการกอ่สรา้งจะตอ้งผา่นการพจิารณาและไดร้บัการ
รบัรองจากส านกังานมาตรฐานผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรม (สมอ.) 

ทีม่า: สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย 

2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 



ราคาเหล็กเสน้ของประเทศจนีในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใตอ้ยูใ่นระดบั
เดยีวกนักบัราคาน าเขา้เหล็กแทง่จากกลุม่ประเทศเครอืสหภาพโซเวยีต 
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ราคาในประเทศจีนและราคาน าเข้าในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้, $/t 

ท่ีมา: สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

ดี 

Spread : ราคาขายสทุธ ิ- ตน้ทนุเศษเหล็กทีใ่ชใ้นการผลติ 
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หวัขอ้รายงาน 

•  ภาวะเศรษฐกจิและตลาด 

• ผลการด าเนนิงาน ปีงบ 57 

• ความปลอดภยั ส ิง่แวดลอ้ม และบรรษทัพลเมอืงทีด่ ี

• ผลประกอบการ 

• แผนด าเนนิงาน ปีงบ 58 



ความปลอดภยัและสิง่แวดลอ้ม :  
มผีลงานดเีลศิในรอบ 5 ปี 
 

 
Good 

• ด าเนนิการดา้นความปลอดภยัอยา่งตอ่เนือ่งโดยมุง่เนน้ทีเ่หตกุารณ์เฉยีดหรอื 
     เกอืบเกดิอบุตัเิหต ุ
• ด าเนนิโครงการน ารอ่ง “กระบวนการจดัการความเสีย่งดา้นความปลอดภยั”  
     ในไตรมาสที ่1 ปีงบ 58 
• ท ัง้ 3 โรงงานของบรษิทั ไดร้บัการยอมรบัวา่มผีลงานดา้นความปลอดภยัดเีลศิ 
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อตัราการบาดเจ็บและสญูเสยี อตัราการปลอ่ย CO2 

(ตนั/ตนัน า้เหล็ก) 

ดี ดี 

   ปีงบ 53          ปีงบ 54          ปีงบ 55          ปีงบ 56            ปีงบ 57    ปีงบ 53         ปีงบ 54        ปีงบ 55        ปีงบ 56          ปีงบ 57 



โครงการ “เสรมิปญัญา กบั ทาทา สตลี” :  
สง่มอบมมุหนงัสอื “เสรมิปญัญากบัทาทา สตลี”  
ใหร้วม 179 โรงเรยีน ใน 36 จงัหวดัท ัว่ประเทศ 
 

กจิกรรมเพือ่อนรุกัษส์ ิง่แวดลอ้ม 
กจิกรรมปลกูป่าชายเลน 

พนัธกจิเพือ่สงัคม 

กจิกรรมเพือ่องคก์รไมแ่สวงหาผลก าไร 
รว่มกจิกรรมวนัแหง่ความรกักบัโรงเรยีน
เศรษฐเสถยีร ในพระราชูปถมัป์ 
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การบรหิารงานตามหลกับรรษทัภบิาล  
และหลกัจรรยาบรรณในการด าเนนิธรุกจิของทาทา 

นโยบายการตอ่ตา้นการ 
ตดิสนิบนและการตอ่ตา้น
การทจุรติคอรร์ปัช ัน่ 

นโยบายและระเบยีบปฏบิตั ิ
เกีย่วกบัการรอ้งเรยีนการ
กระท าผดิจรรยาบรรณ 

หนงัสอืคูม่อื  
หลกัจรรยาบรรณใน 

การด าเนนิธรุกจิของทาทา 

บรษิทัมุง่ม ัน่เพือ่ทีจ่ะสรา้งความม ัน่ใจวา่บรษิทัด าเนนิธุรกจิ 
ดว้ยการก ากบัดแูลกจิการทีด่ดีว้ยมาตรฐานทางจรยิธรรมสงูสดุและมคีวามโปรง่ใส 

11 
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หวัขอ้รายงาน 

•  ภาวะเศรษฐกจิและตลาด 

• ผลการด าเนนิงาน ปีงบ 57 

• ความปลอดภยั ส ิง่แวดลอ้ม และบรรษทัพลเมอืงทีด่ ี

• ผลประกอบการ 

• แผนด าเนนิงาน ปีงบ 58 



• ม ีEBITDA  1006 ลา้นบาท และมกี าไรกอ่นภาษ ี/ 
ก าไรหลงัภาษเีป็นบวก 

• ก าไรสว่นเกนิเพิม่ข ึน้จากปีทีแ่ลว้ 10 % 
• บรหิารเงนิทนุหมนุเวยีนอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

• ตน้ทนุผนัแปรของเหล็กแทง่ ต า่ทีส่ดุหลงัจากปี 2553 
• สามารถจดัหาเศษเหล็กไดถ้งึ 1.1 ลา้นตนั  
     ซึง่มากทีส่ดุเป็นประวตักิารณ ์ 
• ก าลงัการผลติของโรงงาน SCSC เพิม่ข ึน้ : โดยสามารถ

ผลติไดถ้งึ 50,000 ตนัตอ่เดอืน 

วิสัยทศัน์ และเป้าหมายทางธุรกจิ 

เพิม่ ก าไรกอ่นดอกเบีย้จา่ย 
ภาษ ีเงนิได ้คา่เสือ่มราคา

และคา่ตดัจ าหนา่ย 
(EBITDA) 

 
ผลตอบแทนของผูถ้อืหุน้  

 

 
การประสานความรว่มมอื 
โดยค านงึถงึเป้าหมาย

เดยีวกนัเพือ่ใหต้น้ทนุของ
เหล็กแทง่ดที ีส่ดุ 

 
ความเป็นเลศิ 

ในการด าเนนิงาน 

 

แผนพลกิฟ้ืนประสบผลส าเร็จ โดยบรษิทักลบัมามผีลก าไรอกีคร ัง้ 
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เป้าหมายที่บรรลุผล ในปี 2556-2557  



• ยอดขาย Rebar เพิม่ข ึน้ถงึ 33% ซึง่เป็นยอดขาย
ทีส่งูทีส่ดุเทา่ทีเ่คยท ามา 

• ดชันคีวามพงึพอใจของลกูคา้เพิม่ข ึน้จาก 77% 
เป็น 85% 

• ยกระดบัความปลอดภยัในการท างาน 
• คะแนนการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีปรบัสงูข ึน้  
     จากปีทีแ่ลว้ 84% เป็น 88% 

• ระดบัความพงึพอใจของพนกังานเพิม่ข ึน้จากปีที่
ผา่นมา 5% 

• โครงการแลกเปลีย่นพนกังานไปเรยีนรูง้านกบั
บรษิทัในเครอื 

เสรมิสรา้งพฒันาผลติภณัฑใ์หมแ่ละ
ปรบัปรงุระดบัการบรกิารใหแ้กล่กูคา้ 

ความสมัพนัธก์บัลกูคา้ 

ความปลอดภยัอยูใ่นระดบัสงูและการ
ดแูลก ากบักจิการอยูใ่นระดบัดเียีย่ม 

 
บรรษทัพลเมอืง 

 

เป็นบรษิทัช ัน้น าในระดบั  
Top Quartile เมือ่เปรยีบเทยีบกบั

บรษิทัในทกุอตุสาหกรรม 

ความสขุและความกระตอืรอืรน้
ในการท างานของพนกังาน 
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แผนพลกิฟ้ืนประสบผลส าเร็จ โดยบรษิทักลบัมามผีลก าไรอกีคร ัง้ (ตอ่) 

วสัิยทศัน์ และเป้าหมายทางธุรกจิ เป้าหมายที่บรรลุผล ในปี 2556-2557  



1.29 

1.14 
1.17 

1.29 

FY'11 FY'12 FY'13 FY'14

ปรมิาณการขาย (ลา้นตนั) 

1.28 

1.16 1.16 

1.28 

FY'11 FY'12 FY'13 FY'14

ปรมิาณการผลติ (ลา้นตนั)  

26,762 

26,223 

25,015 

25,362 

FY'11 FY'12 FY'13 FY'14

รายไดจ้ากการขาย (ลา้นบาท) 

1,461 1,423 

1,689 

2,079 

FY'11 FY'12 FY'13 FY'14

ก าไรสว่นเกนิ (ลา้นบาท) 
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ตวัชีว้ดัผลส าเร็จของงาน 



กราฟใน FY’13 ได้รวมค่าใช้จ่ายพเิศษไว้ด้วย  

 328  
 259  

 642  

 1,006  

FY'11 FY'12 FY'13 FY'14

EBITDA (ลา้นบาท) 

1.2% 
1.0% 

2.6% 

4.0% 

FY'11 FY'12 FY'13 FY'14

EBITDA (รอ้ยละ) 

-1,061  
-1,350  

-4,220  

84  

FY'11 FY'12 FY'13 FY'14

ก าไรกอ่นหกัภาษ ี(ลา้นบาท) 

-976  
-1,581  

-4,545  

31  

FY'11 FY'12 FY'13 FY'14

ก าไรหลงัหกัภาษ ี(ลา้นบาท) 
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ตวัชีว้ดัผลส าเร็จของงาน 
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รางวลั CSRi Recognition  
จากสถาบนัธุรกจิเพือ่สงัคม  

รางวลัโรงงานดเีดน่ “โครงการสง่เสรมิการมสีว่นรว่มของ
ประชาชนในการก ากบัโรงงาน  

จากการนคิมอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 

ประกาศนยิบตัรตวัชีว้ดัประสทิธภิาพโลจสิตกิส ์จาก
กรมอตุสาหกรรมพืน้ฐานและการเหมอืงแร ่

NTS : รางวลัอตุสาหกรรม
ดเีดน่ ประเภทการบรหิาร
ความปลอดภยั จาก ฯพณฯ 

นายกรฐัมนตร ี

รางวลัทีไ่ดร้บัในปีทีผ่า่นมา   

รางวลับรษิทัจดทะเบยีนดา้นความรบัผดิชอบตอ่สงัคมดเีดน่  
จากตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 



การด าเนนิการทีส่ าคญัในปีทีผ่า่นมา 
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1. รเิร ิม่โครงการ: การน าโครงการ DEE project ไปปฏบิตัจิรงิ, โครงการ SEAL 

เพือ่เพิม่ความสามารถการผลติของโรงงานเหล็กกอ่สรา้งสยาม และโครงการ 

SAVE 

2.  สรา้งระบบการสือ่สารใหแ้ข็งแกรง่ท ัว่ท ัง้บรษิทัในเครอื 

3.  จดัการประชุมรว่มกบัสือ่มวลชนและนกัวเิคราะหท์างการเงนิทกุไตรมาส 

 

 

DEE :   Develop Entrepreneurial Excellence 
SEAL :  South East Asia Leader  
SAVE:   Sustainable Achievement of Value Energy   
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หวัขอ้รายงาน 

•  ภาวะเศรษฐกจิและตลาด 

• ผลการด าเนนิงาน ปีงบ 57 

• ความปลอดภยั ส ิง่แวดลอ้มและบรรษทัพลเมอืงทีด่ ี

• ผลประกอบการ 

• แผนด าเนนิงาน ปีงบ 58 



• เสรมิสรา้งความแข็งแกรง่ในแวดวงกอ่สรา้ง:   
สรา้งแบรนด ์“Tata Tiscon” ใหแ้ข็งแกรง่ในภมูภิาค และเพิม่
ยอดขายสนิคา้ในกลุม่สนิคา้เหล็กเสน้ภายในประเทศ รวมถงึบรกิาร
ตดัและดดั 
 

• จดัหาเศษเหล็กในประเทศใหม้สีดัสว่นทีเ่พ ิม่มากขึน้ 
 

• ยกระดบัคณุภาพสนิคา้และบรกิารในกลุม่สนิคา้เหล็กลวดใหด้ยี ิง่ข ึน้ 
 
• การมุง่เนน้บคุลากร: เสรมิสรา้งและพฒันาบคุลากรอยา่งตอ่เนือ่งทกุ
ต าแหนง่งานและหนว่ยงาน 
 

• เรง่หาขอ้สรปุอนัเกีย่วเนือ่งกบัการจดัการกบัเตาถลงุ  
   (Mini Blast Furnace) 

 

แผนด าเนนิงานในปีงบประมาณ 2558 
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ขอขอบพระคณุ 
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ขอ้มลูอา้งองิ 



การริเร่ิมที่ส าคัญในอนาคต 

 

โรงงาน 
• ลดปัญหาคอขวดของการจัดส่งและการกองเก็บสนิคา้เพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการของลกูคา้ในทกุชนดิและขนาดสนิคา้และจัดการบรหิารเวลาของรถขนสง่ 

• เพิม่ขดีความสามารถในการจัดการบรหิารเศษเหล็ก 
• ลดการใชพ้ลงังานลดอยา่งตอ่เนือ่งเพือ่ควบคมุตน้ทนุของเหล็กแทง่ 
• มกีารอัพเกรดเครือ่งจักรทีโ่รงงานอย่างสม ่าเสมอ โดยใชว้ธิบีรหิารการลงทุนและ
เครือ่งมอื 

  
เศษเหล็ก 
• เพิม่จ านวนของผูค้า้เศษเหล็กภายในประเทศเพือ่เพิม่การรับซือ้เศษเหล็ก 
• ใชป้ระโยชนจ์ากความสามารถของฝ่ายจัดหาของบรษัิทเพือ่จัดหาวตัถดุบิที่

ส าคญัเชงิกลยทุธ ์
 
การตลาดและการขาย 
• ขยายตราสนิคา้ในสว่นภมูภิาค 
• สรา้งความสมัพันธอ์ยา่งแนบแน่นกบัลกูคา้ โดยทมีบรกิารลกูคา้ 

1 



ลา้นบาท 

การควบคมุการจดัการเงนิทนุหมนุเวยีนชว่ยใหก้ระแสเงนิสดดขี ึน้ 
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24 

อืน่ๆ อะไหล ่ เหล็กดบิ เศษเหล็ก เหล็กแทง่ 

สนิคา้ส าเร็จรปู ถา่น PCI ถา่นโคก้ แรเ่หล็ก รวมคงคลงั 



25  

Spread ไดร้บัแรงกดดนัแตย่งัคงอยูต่วัใน ปี 2556 

Spread : ราคาขายสทุธ ิ- ตน้ทนุเศษเหล็กทีใ่ชใ้นการผลติ 

ปีงบ    2553 2554 2555 2556 2557 

Spread 
บาท/ตนั 

7,859 7,491 8,300 8,614 8,216 

ราคาขายสทุธ ิ(บ/ตนั) ราคาเศษเหล็ก (บ/ตนั) Spread (บ/ตนั) 
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บาท/ตัน ราคาเศษเหล็กทัง้หมด 

Total Scrap Price

Dom. Scrap Price

Imp. Scrap Price

ปีงบ 53 ปีงบ 54 ปีงบ 55 ปีงบ 56 ปีงบ 57 

ราคาเศษเหล็กท ัง้หมด 

ราคาเศษเหล็กภายในประเทศ 

 ราคาเศษเหล็กน าเขา้ 

ราคาเศษเหล็กไดป้รบัตวัเพิม่ข ึน้ในหนึง่ปีทีผ่า่นมา  
ท าใหช้อ่งวา่งระหวา่งเศษเหล็กน าเขา้และเศษเหล็กในประเทศแคบลง 



หวัข้อ หมายเหตุและสถานะปัจจุบนั 

1 การบรหิารจดัการสนิคา้
อยา่งเหมาะสม 

• เสรมิสรา้งความยดืหยุน่ในการวางแผนการผลติ 
• ลดผลกระทบของการน าเขา้เหล็กลวดดว้ยกลยทุธข์อง

สนิคา้เหล็กเสน้ 
• สรา้งความแข็งแกรง่ไปยังปลายทาง/เหล็กรปูพรรณ 

2 การพฒันาสนิคา้ใหมแ่ละ
การควบคมุคณุภาพสนิคา้ 

• บางกลุม่สนิคา้มกีารปรับปรงุเพือ่ตอบสนองความตอ้งการ
เฉพาะของลกูคา้ (ลวดเหล็กเสรมิในยางรถยนต ์- Tire 
Cord, RB26 และอืน่ ๆ) 

• ขอ้รอ้งเรยีนลกูคา้ลดลงอยา่งมนัียยะส าคัญ 

3 โครงการทีเ่ก ีย่วเนือ่งกบั 
MBF 

• หยดุการด าเนนิงานของเตาถลงุเพือ่หลกีเลีย่งผลกระทบ
ทีไ่มพ่งึประสงค ์

4 การพฒันาตน้ทนุแปรสภาพ • มุง่เนน้ไปทีร่าคาของเหล็กแทง่  
• ตน้ทนุการแปรผันของเหล็กแทง่ ต า่ทีส่ดุในรอบ 4 ปี 

5 การจดัหา • ปรับปรงุการจัดหาเศษเหล็กภายประเทศในไดม้ากขึน้ 
(โดยมอีตัราเพิม่ขึน้ 12% ในสามปีทีผ่า่นมา)  

6 ตน้ทนุคงที ่ • ไมม่กีารเพิม่ตน้ทนุคงทีใ่น 5 ปีทีผ่า่นมา 

 
แผนพลกิฟ้ืนผลประกอบการมผีลลพัธเ์ชงิบวกในทกุ
หนว่ยงาน 

27 



ผลประกอบการ เหล็กกอ่สรา้งสยาม 

490 

435 
436 

499 

FY11 FY12 FY13 FY14

ปรมิาณการผลติเหล็กแทง่ (‘000 ตนั) 
 

391 416 403 

504 

FY11 FY12 FY13 FY14

 392   398  
 423  

 490  

FY11 FY12 FY13 FY14

 7,772  

 8,784  

 8,457  

 9,237  

FY11 FY12 FY13 FY14

รายได ้(ลา้นบาท) 
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ปรมิาณการผลติสนิคา้ส าเร็จรปู (‘000 ตนั) 

 

ปรมิาณการขาย (‘000 ตนั) 

 

ทีม่า : แฟ้มสถติสิินค้า 



ผลประกอบการเหล็กสยาม (2001) 

Tata Steel(Thailand) 

307 

269 

295 288 

FY11 FY12 FY13 FY14

ปรมิาณการผลติเหล็กแทง่ (‘000 ตนั) 

  
313 

267 

300 

271 

FY11 FY12 FY13 FY14

ปรมิาณการผลติสนิคา้ส าเร็จรปู (‘000 ตนั) 

 313  

 261  

 301  

 282  

FY11 FY12 FY13 FY14

ปรมิาณการขาย (‘000 ตนั) 

   

 6,861   6,284   6,758   5,641  

FY11 FY12 FY13 FY14

รายได ้(ลา้นบาท) 

29 ทีม่า : แฟ้มสถติสิินค้า 



ผลประกอบการโรงงาน เอ็น.ท.ีเอส. 

 

503 
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451 

486 

FY11 FY12 FY13 FY14

ปรมิาณการผลติเหล็กแทง่ (‘000 ตนั) 

575 

481 464 
509 

FY11 FY12 FY13 FY14

ปรมิาณการผลติสนิคา้ส าเร็จรปู  
(‘000 ตนั) 

 

585 

482 454 
527 

FY11 FY12 FY13 FY14

ปรมิาณการขาย (‘000 ตนั) 

   
 12,129   11,121  

 9,800  
 10,484  

FY11 FY12 FY13 FY14

รายได ้(ลา้นบาท) 

30 ทีม่า : แฟ้มสถติสิินค้า 



ตน้ทนุคงทีข่องบรษิทัไดถ้กูควบคมุใหอ้ยูใ่นระดบัไมเ่กนิกวา่ ปี 2553

        

   

  ปีงบ 53  ปีงบ 54   ปีงบ 55 ปีงบ 56 ปีงบ 57 

คา่เสือ่มราคา   851 1060 997 878 506 

คา่ใชจ้า่ยโรงงาน 643 704 677 649 665 

คา่ใชจ้า่ยบรหิาร 510 493 505 525 516 

ดอกเบีย้ 91 300 288 344 327 

รวมท ัง้ส ิน้ 2,095 2,557 2,467 2,396 2,014 

   ลา้นบาท 
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 ความเป็นเลศิ 
ในการด าเนนิงาน 

 ความเป็นเลศิทางการคา้ 

รัฐกจิสมัพันธ ์และ 
บรหิารทรัพยากรบคุคล 

1. ควบคมุตน้ทนุแปลสภาพท ัง้ 3 โรงงาน ไดด้ที ีส่ดุในรอบ 4 ปี 

2. บรหิารเงนิทนุหมนุเวยีนใหเ้ขม้งวดมากยิง่ข ึน้ 

3. ควบคมุชว่งเวลาหยดุผลติ (shutdown) ใหม้ปีระสทิธภิาพ

และมคีวามยดืหยุน่ 

1. เพิม่ยอดขายสนิคา้เหล็กเสน้ในพืน้ทีน่ครหลวงและภมูภิาค 

และยงัมยีอดขายเหล็กเสน้สงูสดุ 860,000 ตนั 

2. สดัสว่นการจดัหาเศษเหล็กในประเทศสงูถงึ 1.1 ลา้นตนั 

3. ระบบควบคมุคณุภาพสนิคา้มคีวามแข็งแกรง่มากยิง่ข ึน้ 

อตัราขอ้รอ้งเรยีนลดลงอยา่งมนียัยะส าคญั 

1. ไดร้บัมาตรการการตอบโตก้ารทุม่ตลาดอยา่งถาวร 

2. โปรแกรมแลกเปลีย่นบคุาลากรกบับรษิทัในเครอืเพือ่

ความกา้วหนา้ในอาชพี 

3. สวสัดกิารใหมส่ าหรบัพนกังานและบตุรของพนกังาน 

ดว้ยการท างานเป็นทมี ผลงานในปี 2556 
ไดน้ าความเชือ่ม ัน่กลบัคนืสูบ่คุลากรใน TSTH 



 

การบรหิารจดัการดา้นความปลอดภยั 
ก)   การด าเนนิการของพนกังานเพือ่พฒันาดา้นความปลอดภยั โดยผา่นโปรแกรม 

“อบรมเพือ่เป็นผูอ้บรม” 
ข)   การแลกเปลีย่นประสบการณ์และความรูด้า้นความปลอดภยักบัสมาชกิสมาคม

เหล็กโลก 
ค)   ไดร้บัการสนบัสนุนดา้นการประเมนิและการตรวจสอบโดยหนว่ยงานความ

ปลอดภยัของกลุม่ ทาทา สตลี 
กลุม่เทคโนโลย ี
ก)   กลุม่เทคโนโลยขีองสนิคา้เหล็กทรงยาวและเหล็กลวดไดใ้หก้ารสนบัสนุนอยา่ง

ตอ่เนือ่งโดยขบัเคลือ่นโครงสรา้งส าคญัๆ ตามแผนธุรกจิ 
ข)   ไดร้บัการสนบัสนุนเพือ่พฒันาซอฟแวรส์ าหรบัการผลติ ผลติภณัฑต์ดัและดดั 

ทีโ่รงงาน NTS 
ดา้นทรพัยากรบคุคลและความย ัง่ยนื 
ก)   การแลกเปลีย่นพนกังานระดบับรหิารกบับรษิทั แนท สตลี ประเทศสงิคโปรเ์พือ่

เพิม่พนูโอกาสทางการเรยีนรู ้ 
ข)   การพบปะกบัทีป่รกึษาจรรยาบรรณเพือ่ขบัเคลือ่นการบรหิารจรรยาบรรณทาง   

ธุรกจิ 
ค)   ไดร้บัการสนบัสนุนจาก Tata Sons ส าหรบัโครงการ Tata Young Expression  

 
 

 

การใหค้วามสนบัสนนุ TSTH จากกลุม่ ทาทา สตลี 
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ดา้นการเงนิ  
ก) หนว่ยงานการเงนิกลุม่ทาทา ไดใ้หก้ารสนบัสนนุเพือ่บรรเทาความเสีย่งเกีย่วกบัเงนิตรา

ตา่งประเทศในรายการทีส่ าคญัตา่งๆ ของการด าเนนิธรุกจิ 
ข) ไดร้บัขอ้มลูตา่งๆ และการบรกิารจากทมีงานดา้นการควบรวมกจิการ ในเรือ่งทีเ่ก ีย่วขอ้ง

กบัการวางแผนกลยทุธ ์
ค) มกีลไกการก ากบัดแูลจากส านกังาน CFO ของกลุม่ทาทา เกีย่วกบักฎเกณฑด์า้นการเงนิ 

และมเีครอืขา่ยดา้นการเงนิ โดยเฉพาะกบัสถาบนัการเงนิขา้มชาต ิ  
ง) ใหร้ะบบและวธิกีารวางแผนงบประมาณรายจา่ยการลงทนุ 
 

กลุม่ IT 
ก) ทมีงาน IT อนิเดยี ชว่ยสรา้งความแข็งแกรง่ใหก้บัระบบ SAP ทีใ่ชอ้ยูใ่นปจัจบุนั 

โดยเฉพาะระบบสนบัสนนุใหม่ๆ  ส าหรบั SAP ทีเ่ก ีย่วกบัการคา้ 
ข) สนบัสนนุดา้นการท างาน และใหค้ าแนะน าเกีย่วกบั SAP license 
ค) ระบบ SEMS (การบนัทกึการเดนิส ารวจดา้นความปลอดภยัในการท างาน) ไดร้บัการ

ออกแบบเป็นภาษาไทย 
 

การบรหิารจดัการตราสนิคา้ 
ก) ไดร้บัการสนบัสนนุเป็นพเิศษในเรือ่งทีเ่ก ีย่วกบักฎหมายเพือ่จดทะเบยีนรบัรองตราสนิคา้ 

Tata TISCON ในประเทศไทย 
ข) ทมีการตลาดผูเ้ชีย่วชาญดา้นตราสนิคา้ ใหข้อ้มลูตา่งๆ เพือ่ใหก้ารเปิดตวัสนิคา้ Tata 

TISCON ในไทยเป็นไปอยา่งเรยีบรอ้ย 
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แมส้ถานการณ์ทางการเมอืงจะไมแ่นน่อน และตลาดมคีวามผนัผวน  
บรษิทัก็ยงัมผีลประกอบการทีด่กีวา่บรษิทัอืน่ในหมวดธุรกจิเหล็ก 

ความเชือ่ม ัน่ของผูถ้อืหุน้ดขี ึน้ในหนึง่ปีทีผ่า่นมา  

ทีม่า: ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 

สมมตุใิหท้กุกราฟเร ิม่จาก 0  
ในเดอืนพฤษภาคม 2556 



ที่มา: แนวหน้า, ประชาชาติธรุกิจ 

….จะชว่ยเพิม่การบรโิภคเหล็กและสนบัสนนุ 
การเตบิโตของเศรษฐกจิมวลรวม 36 

โครงการลงทนุดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานของ 
กระทรวงคมนาคมระยะแรก 



จะเห็นไดช้ดัวา่ ปี 2556 เป็นปีทีย่ากล าบากส าหรบั 
บรษิทัเหล็กในประเทศไทย 
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37 



การน าเขา้เหล็กลวดจากประเทศจนีอยูใ่นอตัราทีส่งูสดุในสามปีทีผ่า่นมา 

Source : The Customs Department 

ทางบรษิทัไดข้อการสนบัสนนุจากหนว่ยงานราชการใน 
การปกป้องผูผ้ลติภายในประเทศ 

 49,216   63,262   75,457   72,908   78,732  
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ปีงบ 56 โดยประมาณดีกว่าปีที่แล้ว  
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Tata Steel(Thailand) 

สดัสว่นทางการตลาดของเหล็กลวดตกลงมาอยา่งมากเพราะสนิคา้น าเขา้ 
ราคาถกูจากประเทศจนี โดยเฉพาะอยา่งยิง่เหล็กลวดคารบ์อนสงู 

39 Source import ISIT database 
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