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หวัขอ้รายงาน 
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•  ภาวะเศรษฐกจิและตลาด 

• ผลการด าเนนิงาน ปีงบประมาณ 2558 

• แผนการด าเนนิงาน ปีงบประมาณ 2559 



ความตอ้งการใชเ้หล็กท ัว่โลกลดลงอยา่งชา้ ๆ ในปี 2557 
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ทั่วโลก                                          1,537                                       0.6%  

กลุม่ประเทศพัฒนา                                   412                                       6.2%  

กลุม่ประเทศก าลงัพัฒนา                                        1,125                                      -1.3% 

กลุม่ประเทศเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ้(5 ประเทศ)             61                                       4.2% 

สาธารณรัฐประชาชนจนี                                            710                                      -3.3%                                                                           

กลุม่ประเทศก าลงัพัฒนา (ยกเวน้สาธารณรัฐประชาชนจนี)  415                                     2.3%       

พืน้ที ่ ความตอ้งการใชเ้หล็กปี 2557  
หนว่ย : ลา้นตนั 

อตัราการเตบิโตเทยีบปี 2556 

• การเตบิโตทางเศรษฐกจิของสาธารณรัฐประชาชนจนีเป็นกญุแจส าคัญในการผลักดันตอ่ความตอ้งการใช ้

เหล็ก ซึง่ในปีทีผ่า่นมาความตอ้งการใชเ้หล็กของสาธารณรัฐประชาชนจนีลดลงเป็นครัง้แรกในรอบ 2 
ทศวรรษ 

• กลุม่ประเทศก าลังพัฒนาจะเป็นแรงผลักดันใหเ้กดิการเจรญิเตบิโตของความตอ้งการการใชเ้หล็ก เนือ่งจาก
การเพิม่ขึน้ของความตอ้งการใชเ้หล็กตอ่หวัในประเทศนัน้ ๆ โดยเฉพาะทีส่าธารณรัฐประชาชนจนีจะเป็น
ประเทศทีค่าดการณ์วา่จะมคีวามตอ้งการใชเ้หล็กมากทีส่ดุ 

• ส าหรับในอกี 2 ปีขา้งหนา้ มกีารคาดการณ์วา่ความตอ้งการใชเ้หล็กท่ัวโลกจะเตบิโตในชว่งระหวา่ง 0.6-
1.4% 

แหลง่ทีม่า : World Steel Association (WSA) 



ความตอ้งการการใชเ้หล็กของสาธารณรฐัประชาชนจนี 
ลดลง 3.3% ในปี 2557 ในขณะทีก่ารสง่ออกเพิม่ข ึน้ 50% 
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733 710 

2013 2014

ปรมิาณการใชเ้หล็กส าเร็จรปู 

781 782 

2013 2014

ปรมิาณการผลติเหล็กส าเร็จรปู 

14 14 

2013 2014

ปรมิาณการน าเขา้เหล็กส าเร็จรปู 

แหลง่ทีม่า : WSA , Mckinsey 

*ปรมิาณการสง่ออกของสาธารณรัฐ
ประชาชนจนีมายังกลุม่ประเทศ
เอเชยีตะวันออกเฉยีงใต ้(ASEAN) 
มปีรมิาณถงึ 24 ลา้นตนั 

2556 

2556 

2556 

48 

79 

2013 2014

ปรมิาณการสง่ออกเหล็กส าเร็จรปูสทุธ ิ

2556 2557 

2557 

ปรมิาณการสง่ออกเหล็กส าเร็จรปู* 

62 

94 

2013 2014
2556 2557 2557 

2557 

หน่วย : ลา้นตัน 
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ในปี 2557 มคีวามผดิปกตขิองสว่นตา่งราคาระหวา่งเศษเหล็กกบัแรเ่หล็ก 

4 แหลง่ทีม่า : SBB; Platts; Mckinsey 

• กอ่นถงึมนีาคม 2557 ราคาเศษ
เหล็กและแรเ่หล็กมคีวาม
สอดคลอ้งกนัอยา่งด ี

• มนีาคม-กนัยายน 2557 : ราคา
เศษเหล็กยังคงมรีาคาทีส่งู และ
คงที ่ในขณะทีร่าคาแรเ่หล็กกลบั
ลดลง 

• ตลุาคม-พฤศจกิายน 2557 : ครัง้
แรกทีเ่กดิการปรับราคาเศษเหล็ก
ใหถ้กูตอ้ง 

• มกราคม 2558 : ครัง้ที ่2 ทีเ่กดิ
การปรับราคาของเศษเหล็กลดลง 
เพือ่สอดคลอ้งกบัราคาแรเ่หล็ก 

ดังนัน้ความสามารถในการ
ท าก าไรของโรงงานที่
ขึน้กบัเศษเหล็กเป็นหลัก 
จงึไดรั้บผลกระทบทีร่นุแรง 

หน่วย : ดอลลา่หส์หรัฐ/ตัน 

- ราคาเศษเหล็กรวมคา่ระวางเรอื (เอเชยีตะวนัออก, สง่ให ้(HMS 80:20)) 

- ราคาเศษเหล็กฯ (HMS 80:20) 

- ราคาแรเ่หล็ก 



ความไมแ่นน่อนทางดา้นการเมอืงในครึง่ปีแรก สง่ผล
กระทบตอ่การเตบิโตของ GDP ในประเทศไทย 
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ด ี

แหลง่ทีม่า : NESDB , FTI 

• ประมาณการลา่สดุของการเตบิโตของ GDP ในปี 2558 อยูท่ี ่3-3.2% 
• ดัชนคีวามเชือ่มั่นในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทยยังคงต า่กวา่ 100 อยา่งตอ่เนือ่ง 



แหลง่ทีม่า : ISIT, SEAISI, Team estimate 

หน่วย : พันตัน 

ความตอ้งการใชเ้หล็กของประเทศไทย 
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• ความตอ้งการใชเ้หล็กของประเทศไทยลดลงในปี 2557  
• การน าเขา้ยงัมอียา่งตอ่เนือ่ง (เหล็กลวดเจอือลัลอยดเ์พิม่ข ึน้ 20% เมือ่เทยีบกบัปีทีแ่ลว้ 

ทีอ่ยูท่ ี ่1.2 ลา้นตนั) 

ด ี



หวัขอ้รายงาน 
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•  ภาวะเศรษฐกจิและตลาด 

• ผลการด าเนนิงาน ปีงบประมาณ 2558 

• แผนการด าเนนิงาน ปีงบประมาณ 2559 



สดัสว่นการขายแบง่ตามผลติภณัฑ ์มเีปลีย่นแปลง 
เนือ่งจากผลกระทบทีม่าจากการน าเขา้ทีเ่พ ิม่ข ึน้ 
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• บรษัิทมุง่เนน้ในสว่นเหล็กเสน้กอ่สรา้ง และเหล็กรปูพรรณขนาดเล็กใหม้ากขึน้ 



การเพิม่ข ึน้ของยอดขายสนิคา้เหล็กเสน้กอ่สรา้งทีส่รา้ง
มลูคา่เพิม่ หนว่ย : ตนั 

9 

ด ี

ความตอ้งการใชเ้หล็กเสน้กอ่สรา้ง (SD40S 
และ SD50) พรอ้มดว้ยเหล็กตดั และดดั ใน
ภาคการกอ่สรา้งของประเทศไทยมอีตัราการ
ใชท้ ีต่ า่กวา่ 10% จงึนบัวา่ป็นโอกาสทีด่ขีอง
บรษิทั 

ด ี

ด ี



• การเปิดตวัเหล็กปลอกพรอ้มใชส้ าหรับขายปลกีหนา้รา้น 
 

• ยอดขายเหล็กรปูพรรณขนาดเล็กเพิม่ขึน้ถงึ 28%  
     
• สนิคา้คงคลงัลดลงมากกวา่ 1,000 ลา้นบาท  
     
• ภายใตก้ารด าเนนิงานโครงการ ‘SAVE’ โดยเฉพาะการใช ้
    พลงังาน ลดลงถงึ 4% ถงึแมว้า่จะมกีารผลติลดลง 
 
• ตน้ทนุการผลติผันแปร ต า่ทีส่ดุในรอบ 4 ปีทีผ่า่นมา 
 
• โครงการสรา้งความเป็นเลศิดา้นการจัดหา (PEP) ทีเ่ริม่ด าเนนิการตัง้แต ่      

ครึง่ปีหลงั จะสามารถเพิม่ก าไรกอ่นภาษีเงนิได ้ตน้ทนุทางการเงนิ คา่เสือ่มราคา 
และคา่ตดัจ าหน่าย (EBITDA) ของบรษัิท จ านวน 150 ลา้นบาท 

การด าเนนิงานทีส่ าคญัในปีงบประมาณทีผ่า่นมา 
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รางวลัทีไ่ดร้บัในปีทีผ่า่นมา   

11  

เอ็น.ท.ีเอส.ฯ : รางวลัอุตสาหกรรมดเีดน่ 
ประเภทการบรหิารงานคณุภาพ  

ทาทา สตลีฯ : รางวลั SET Awards   
ประเภทความรบัผดิชอบตอ่สงัคมยอดเยีย่ม  

ทาทา สตลีฯ : รางวลัการรบัรองผลงานดา้น CSR 

บกส. : รางวลัสถานประกอบการทีป่ฏบิตัติามมาตรฐาน 
ในรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม 

และมกีารจดัการสภาพแวดลอ้ม   
ประเภทดเีดน่  

บลส. : รางวลัสถานประกอบการทีป่ฏบิตัติามมาตรฐาน 
ในรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม 

และมกีารจดัการสภาพแวดลอ้ม   
ประเภทชมเชย 
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ปริมาณการผลิต (ล้านตัน)  
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ตวัชีว้ดัผลส าเร็จของงาน 



 (1,581) 

 (4,545) 

 31  

 (610) 

FY12 FY'13 FY'14 FY'15

ก าไรสุทธิ (ล้านบาท) 
             ดี(ถ้าเพิ่มจริง) 

 258  

 642  

 1,006  

 374  

FY12 FY'13 FY'14 FY'15

EBITDA (ล้านบาท)   

        ดี(ถ้าเพิ่มจริง) 

 (1,350) 

 (4,219) 

 84  

 (386) 

FY12 FY'13 FY'14 FY'15

ก าไรก่อนภาษี เงนิได้(ล้านบาท) 

            ดี(ถ้าเพิ่มจริง) 

FY’13 ผลกระทบจากการด้อยค่าสินทรัพย์ 

 FY’13 & FY’15 รวมการตัดจ าหน่ายสินทนพย์ัภาษีเงนิได้รอการตัดบญัชี 

ตวัชีว้ดัผลส าเร็จของงาน (ตอ่)  
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1.0% 

2.6% 

4.0% 

1.8% 

FY12 FY'13 FY'14 FY'15

EBITDA (ร้อยละ) 
          ดี(ถ้าเพิ่มจริง) 



•  ภาวะเศรษฐกจิและตลาด 

• ผลการด าเนนิงาน ปีงบประมาณ 2558 

• แผนการด าเนนิงาน ปีงบประมาณ 2559 

หวัขอ้รายงาน 
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• เพิม่ยอดขายในพืน้ทีต่า่งจังหวัด และประเทศเพือ่นบา้น 
 

• เพิม่ก าลังการผลติ และยอดขายอยา่งตอ่เนือ่ง 
 
• ด าเนนิการสรา้งความเป็นเลศิทางดา้นการผลติ และการด าเนนิงานอยา่ง

ตอ่เนือ่ง 
 
• เพิม่ความสามารถในการจัดหาเศษเหล็ก 
  
 
• รเิริม่โครงการเพือ่ปรับปรงุ และเรง่รัดการด าเนนิงานใหบ้รรลเุป้าหมาย 

EBITDA 8% 
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แผนการด าเนนิงาน ปีงบประมาณ 2559 



ขอขอบพระคณุ 
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