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การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ คร ัง้ที ่19 ประจ าปี 2563 

 

ค าถามทีผู่ถ้อืหุน้สง่มายงับรษิทั 

ในชว่งระหวา่งวนัที ่15 มถินุายน ถงึ 15 กรกฎาคม 2563 

 

 

ค าถามที ่1  

สถานการณ์ covid ทีผ่า่นมา อยากใหเ้ลา่ถงึผลกระทบวกิฤตนีต้อ่ตวับรษิทัท ัง้ทางตรง

และทางออ้ม วธิกีารแกไ้ขปัญหา และ วกิฤตนีส้่งผลด ีผลเสยีอย่างไรต่อบรษิทั และ

อตุสาหกรรมในอนาคตอนัใกลน้ี ้

ค าตอบที ่1 

อา้งองิจากสถาบันเหล็กและเหล็กกลา้แหง่ประเทศไทย ภาคการบรโิภคเหล็กทีส่ าคัญในปี 2562 

ไดแ้ก่ ภาคการก่อสรา้งและยานยนต ์คดิเป็นรอ้ยละ 58 และ 22 ของปรมิาณการขายเหล็ก

ทัง้หมดในประเทศตามล าดับ การเตบิโตของอตุสาหกรรมยานยนตไ์ดรั้บแรงกดดันตัง้แตปี่ที่แลว้ 

โควดิ-19 ท าใหซ้ ้าเตมิปัญหาใหร้นุแรงขึน้อกี สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทยไดค้าดการณ์วา่

การผลติรถยนตใ์นประเทศไทยในชว่งปี 2563 อาจมปีรมิาณการผลติทีล่ดลงมากกวา่รอ้ยละ 30 

เมือ่เทยีบกับปีทีผ่า่นมา ในภาคการกอ่สรา้งมสีถานการณ์ทีด่กีวา่มากเนือ่งจากไมม่กีารล็อคดาวน์

ธุรกจิและมกีารสนับสนุนงบประมาณเพิม่เตมิจากรัฐบาล ดังนัน้ ในปี 2563 ภาคการก่อสรา้ง

โดยรวมอาจจะยังมองไมเ่ห็นถงึความตอ้งการทีล่ดลงในปี 2563 

ผลกระทบเชงิบวก: เนื่องจากการการล็อคดาวน์ในหลายประเทศและการหยดุชะงักของหว่งโซ่

อปุทาน การจัดหาวัตถุดบิผา่นเสน้ทางการน าเขา้จงึเป็นเรือ่งทีย่ากล าบากในชว่ง 4 เดอืนทีผ่า่น

มา ลกูคา้ตอ้งพึง่พาผูผ้ลติในทอ้งถิน่มากขึน้เพือ่ใหเ้กดิความมั่นใจในซพัพลายสนิคา้ TSTH ไดรั้บ

ความไวว้างใจจากลกูคา้ทีย่ังคงเลอืกใชส้นิคา้ของบรษัิทอยา่งมั่นคงจากการทีบ่รษัิทเป็นผูผ้ลติ

เหล็กทีน่่าเชือ่ถอืและไวว้างใจไดม้ากทีส่ดุในประเทศไทย บรษัิทมเีครอืขา่ยทีก่วา้งขวางในการ

ใหบ้รกิารลูกคา้และใหก้ารสนับสนุนการใชผ้ลติภัณฑด์ว้ย สิง่นี้ไดช้ว่ยใหบ้รษัิทสามารถด าเนนิ

ธรุกจิไดใ้กลเ้คยีงกับระดับปกตใินชว่ง 4-5 เดอืนทีผ่า่นมา 

ผลกระทบเชงิลบมคีวามรูส้กึไดใ้นดา้น: ความตอ้งการใชเ้หล็กในอุตสาหกรรมยานยนตล์ดลง 

ความลา่ชา้ของโครงการใหมจ่ากภาคเอกชน เชน่ โครงการมกิซย์สูทีร่วมทัง้อสังหารมิทรัพยเ์พือ่

การอยู่อาศัยและการพาณิชยกรรมหรือการสรา้งอาคารชดุคอนโดมเินียมและการใชจ้่ายอย่าง

ระมัดระวังในชอ่งทางการคา้ปลกี นอกจากนี้ ยังมกีารคุกคามจากการน าเขา้สนิคา้ราคาถูกจาก

ประเทศทีต่อ้งเผชญิกับความตอ้งการภายในประเทศทีล่ดลงสบืเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรค

ตดิเชือ้ไวรัสโควดิ-19 
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ค าถามที ่2 

ราคากราไฟดอ์เิล็คโทรดมแีนวโนม้อยา่งไรในปีนีแ้ละอนาคต สง่ผลดหีรอืเสยีอยา่งไร

บา้งกบับรษิทั 

ค าตอบที ่2  

ราคาแท่งถ่านกราไฟทอ์เิลคโทรดสงูขึน้อย่างมากในช่วงปี 2560-2561 ซึง่ต่อมาไดม้กีารเพิม่

ก าลังการผลติใหม่เป็นจ านวนมากในประเทศจนี จงึไดช้ว่ยปรับสมดุลของอุปสงคแ์ละอุปทาน

ของแท่งถ่านกราไฟทอ์เิลคโทรด TSTH ไดใ้ชโ้มเดลภาพรวมของคุณค่าในการใชง้านทีไ่ม่ได ้

พจิารณาแตเ่พยีงดา้นราคาอยา่งเดยีว (Value in Use) ในการจัดหาแท่งถ่านกราไฟทอ์เิลคโทรด
เพือ่ใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุ ซึง่สว่นใหญม่าจากประเทศจนีและบางสว่นจากประเทศมาเลเซยีและ

ประเทศอนิเดยี จงึไดช้ว่ยใหบ้รษัิทสามารถลดตน้ทุนแปรสภาพของการผลติเหล็กแท่งไดเ้กอืบ 

600-700 บาทตอ่ตัน บรษัิทยังคงพัฒนาหาแหลง่ใหม่ๆ  อยา่งตอ่เนือ่ง เพือ่ทีจ่ะลดตน้ทุนและลด

การหยดุชะงักงันของอปุทานใหม้ปัีญหานอ้ยทีส่ดุอกีดว้ย 

 

ค าถามที ่3  

ภาวะการแขง่ขนัอุตสาหกรรมเหล็กในประเทศไทยในปีนีท้ ีบ่รษิทัเผชญิอยู ่มแีนวโนม้ดี

ข ึน้หรอืไมเ่มือ่เทยีบกบัปีทีผ่า่นๆ มา 

ค าตอบที ่3 

อัตราการใชก้ าลังการผลติเฉลีย่ของผลติภัณฑเ์หล็กทรงยาวในประเทศไทยอยูใ่นระดับทีต่ ่ากวา่

รอ้ยละ 40 ดังนัน้ ทา่นผูถ้อืหุน้จะเห็นวา่มปัีญหาเชงิโครงสรา้งในอตุสาหกรรมนี้ จากตรงนี้ TSTH 

ไดด้ าเนินการผลติที่อัตราการใชก้ าลังการผลติมากกว่ารอ้ยละ 70 เนื่องจากบริษัทมีสนิคา้

คุณภาพทีด่กีวา่ มบีรกิารและมผีลติภัณฑใ์หม่และผลติภัณฑเ์ฉพาะเจาะจงส าหรับลูกคา้แต่ละ

รายที่ดีกว่า เราคาดว่าบริษัทขนาดที่เล็กกว่าจะตอ้งเผชิญกับความเสี่ยงที่มากกว่าจาก

สถานการณ์ทีท่า้ทายในปัจจุบัน TSTH มโีครงสรา้งตน้ทุนที่ด ีไดรั้บความไวว้างใจจากลูกคา้ใน

การใชส้นิคา้ของบรษัิทอยา่งมั่นคง และมคีวามสัมพันธท์ีด่กีับภาคการธนาคาร ดังนัน้ เราจงึเชือ่

วา่ TSTH จะยนืไดแ้ข็งแกรง่มากกวา่เมือ่เปรยีบเทยีบกับคูแ่ขง่ของเราในอนาคต 

 

ค าถามที ่4   

เราวางเป้าหมายการเตบิโตของปีนีใ้นแง่ยอดขายและอตัราการท าก าไรของบรษิทั

เทา่ไหรบ่า้ง  และมกีลยทุธห์ลกัอยา่งไรเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่การบรรลเุป้าหมายทีต่ ัง้ใจไว ้

ค าตอบที ่4 

จากมมุมองของการแพร่ระบาดใหญ่ของโรคตดิเชือ้ไวรัสโควดิ-19 สถาบันเหล็กและเหล็กกลา้

แหง่ประเทศไทยไดค้าดการณ์วา่ความตอ้งการบรโิภคเหล็กในประเทศไทยจะลดลงรอ้ยละ 6-8 

ในปี 2563 เมือ่เทยีบกับปี 2562 ในขณะเดยีวกันสถานการณ์แยม่ากกวา่ในภมูภิาคของประเทศ

เพื่อนบา้นและประเทศอนิเดยีซึง่บรษัิทไดท้ าการส่งออกเป็นประจ า ในสถานการณ์เช่นนี้ ส ิง่

ส าคัญอันดับแรกของเรา ก็คอื การบรรลปุรมิาณการขายอยา่งนอ้ยใหเ้ท่ากับปีทีผ่า่นมา ซึง่จะท า

ใหเ้ราไดเ้พิม่สว่นแบ่งทางการตลาดในประเทศ เรามคีวามสามารถในการผลติทีม่ากกวา่ ดังนัน้ 
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หากสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจดีข ึ้น บริษัทก็จะพยายามท าใหด้ีย ิ่งขึ้นไปอีก เพื่อใหบ้รรลุ

ความส าเร็จดังกล่าวนี้ บรษัิทไดด้ าเนนิการในหลายๆ ดา้น ซึง่รวมถงึการพัฒนาผลติภัณฑใ์หม่

เชน่ทีเ่ราไดท้ าส าหรับโครงการรถไฟความเร็วสงูไทย-จนีทีเ่ชือ่มตอ่กรงุเทพมหานครกับชายแดน

ประเทศลาว การขยายชอ่งทางการคา้ปลกีของเราไปยังทุกจังหวัดและทุกอ าเภอของประเทศ

ไทย การปรับปรงุคณุภาพเหล็กลวดคารบ์อนสงู และการปรับปรงุความสามารถในการแขง่ขันดา้น

ตน้ทุนของบรษัิทอยา่งต่อเนื่องเพือ่ใหน้ าหนา้เหนือคู่แขง่ขัน ในดา้นการด าเนนิงานผ่านสมาคม

อตุสาหกรรม บรษัิทก าลังท างานร่วมกับภาครัฐในสง่เสรมิการใชส้นิคา้ทีผ่ลติภายในประเทศใน

โครงการสาธารณูปโภคขัน้พืน้ฐานตา่งๆ และการป้องกันการทุม่ตลาดเหล็กจากประเทศอืน่ๆ ดว้ย 

 

ค าถามที ่5  

อยากใหเ้ลา่ถงึดลีทีต่อ้งระงบัไปของ HBIS และความต ัง้ใจตอ่จากนีข้องทางผูถ้อืหุน้ใหญ ่

เพือ่สรา้งความชดัเจนตอ่ผูถ้อืหุน้ปจัจบุนั และตอนนีม้โีอกาสทีจ่ะเกดิดลีใหมม่ากนอ้ยแค่

ไหน และ ณ เวลานี ้มคีวามคบืหนา้อยา่งไรบา้ง  

ค าตอบที ่5 

ขอ้ตกลงทีส่รุปในขัน้สดุทา้ยกับ HBIS ไดถู้กยกเลกิไปเมือ่เดอืนสงิหาคม 2562 เนื่องจาก HBIS 

ไมส่ามารถด าเนนิการเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่การอนุมัตจิากรัฐบาลจนี 

ผูถ้อืหุน้ใหญย่ังคงด าเนนิการหาพันธมติรทีส่ามารถเพิม่มลูคา่ใหก้ับธรุกจิในมมุมองระยะยาว แต่

เนือ่งจากยังคงมกีารแพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้ กระบวนการในการควบรวมกจิการโดยท่ัวไปตา่ง

ชะลอลงท่ัวโลก ในขณะเดยีวกัน บรษัิทก็ยังคงด าเนนิการปรับปรงุความสามารถในการแขง่ขันใน

ดา้นตา่งๆ อยา่งตอ่เนือ่งตอ่ไป 

 

ค าถามที ่6  

ปีนีจ้ะมกีารลงทุนใหม่ๆ  เพิม่มากนอ้ยแคไ่หน และต ัง้งบประมาณในการลงทุนประมาณ

เทา่ไหร ่

ค าตอบที ่6  

แผนในปีนีไ้ดว้างการลงทนุระหวา่ง 200-300 ลา้นบาท เพือ่ยกระดับประสทิธภิาพการด าเนนิงาน

ของโรงงาน สถานะเงนิสดและวงเงนิสนิเชือ่ที่มีกับธนาคารยังอยู่ในสถานะที่ดี ในกรณีที่มี

โครงการทีด่อีืน่ใด บรษัิทก็จะด าเนนิการลงทนุตอ่ไป 

 

ค าถามที ่7  

การแข่งขนัของคู่แข่งจากประเทศจนี มาเลเซยี และเพือ่นบา้นอืน่ๆ รุนแรงมากขึน้

หรอืไม ่อยา่งไร เรามวีธิรีบัมอืกบัปญัหาเหลา่นีอ้ยา่งไรไดบ้า้ง  

ค าตอบที ่7  

ก าลังการผลติเหล็กทีม่นัียส าคัญใหม่ๆ  มเีพิม่ข ึน้ในประเทศเวยีดนามและประเทศมาเลเซยีในชว่ง 

2-3 ปีทีผ่่านมา ซึง่แตะระดับการผลติในขณะทีภ่มูภิาคก าลังเผชญิกับความทา้ทายในดา้นความ
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ตอ้งการเหล็กทีก่ระหน ่าซ ้าสบืเนือ่งจากการแพร่ระบาดใหญข่องโรคตดิเชือ้ไวรัสโควดิ-19 ดังนัน้ 

ปรมิาณเหล็กเป็นจ านวนมากโดยเฉพาะอยา่งยิง่เหล็กลวดจากประเทศเหลา่นี้ก าลังทุ่มเขา้มาใน

ประเทศไทย ในขณะเดียวกัน การน าเขา้จากประเทศจีนกลับลดลงเนื่องจากอุปสงค์

ภายในประเทศจนีทีด่ขี ึน้ 

บรษัิทไดด้ าเนนิการในเรือ่งนีก้ับกระทรวงพาณชิย ์โดยผา่นสมาคมอตุสาหกรรมเหล็ก ภาครัฐได ้

ขอขอ้มูลโดยเฉพาะเกีย่วกับเรือ่งนี้ ซ ึง่ก าลังอยู่ในระหวา่งการรวบรวมและจะเสนอไดใ้นเร็วๆ นี ้ 

รวมถงึไดม้กีารท างานคู่ขนานกันไปพรอ้มกันในการยกระดับคณุภาพผลติภัณฑแ์ละบรกิารของ

บรษัิทเพือ่ให ้TSTH ยังคงเป็นทางเลอืกแรกส าหรับลกูคา้ 

 

ค าถามที ่8  

ขอสอบถามความคบืหนา้เร ือ่งการขายกจิการของบรษิทัแม ่

ค าตอบที ่8  

ค าถามนี้ไดม้กีารตอบไปแลว้เมือ่สักครู่นี้ ผูถ้อืหุน้ใหญ่ยังคงด าเนนิการอย่างต่อเนื่องในการหา

พันธมติรที่จะสามารถเพิม่มูลค่าใหก้ับธุรกจิจากมุมมองในระยะยาว ในขณะเดียวกัน บรษัิทก็

ยังคงด าเนนิการปรับปรงุความสามารถในการแขง่ขนัในดา้นตา่งๆ อยา่งตอ่เนือ่ง 

 

ค าถามที ่9 

แนวโนม้การด าเนนิงานในช่วงทีผ่่านมาหลงัเกดิ covid สง่ผลกระทบตอ่ลูกคา้ หรอื 

supply chain ของบรษิทัอยา่งไรบา้ง และจะมวีธิแีกไ้ขอยา่งไร 

ค าตอบที ่9 

ค าถามนี้ไดม้กีารตอบไปแลว้เมือ่สักครู่นี้ สถานการณ์ในภาคการกอ่สรา้งดกีวา่ภาคอืน่เนื่องจาก

ไม่มกีารล็อคดาวน์ธุรกจิและมกีารสนับสนุนงบประมาณเพิม่เตมิจากภาครัฐ ดังนั้น ในปี 2563 

ภาคการก่อสรา้งโดยรวมอาจมองไมเ่ห็นถงึความตอ้งการเหล็กทีล่ดลงในปี 2563 TSTH ไดรั้บ

ความไวว้างใจจากลกูคา้ทีย่ังคงเลอืกใชส้นิคา้ของบรษัิทอยา่งมั่นคงจากการทีบ่รษัิทเป็นผูผ้ลติ

เหล็กทีน่่าเชือ่ถอืและไวว้างใจไดม้ากทีส่ดุในประเทศไทย สิง่นี้ไดช้ว่ยใหบ้รษัิทสามารถด าเนนิ

ธรุกจิไดใ้กลเ้คยีงกับระดับปกตใินชว่ง 4-5 เดอืนทีผ่า่นมา 

 

ค าถามที ่10 

กรณีทีบ่รษิทัยงัไมข่ายกจิการ บรษิทัมแีผนลงทนุในอนาคตอยา่งไร และมงีบลงทนุ

เทา่ไหร ่

ค าตอบที ่10 

ค าถามนี้ไดม้กีารตอบไปแลว้เมือ่สักครู่นี้ ในปีนี้ TSTH มแีผนทีจ่ะลงทุนประมาณ 200-300 ลา้น

บาท เพือ่ยกระดับประสทิธภิาพการด าเนนิงานของโรงงาน 
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ค าถามที ่11 

จากสถานการณ์ทางการเงนิของ TSTH ในวนันี ้มเีกณฑใ์นการจา่ยเงนิปนัผลใหแ้กผู่ถ้อื

หุน้อยา่งไร 

ค าตอบที ่11 

พระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 บัญญัตวิา่ การจา่ยเงนิปันผลจากเงนิ

ประเภทอืน่นอกจากเงนิก าไรจะกระท ามไิด ้ในกรณีทีบ่รษัิทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู ่หา้มมใิห ้

จา่ยเงนิปันผล 

 

ตามที่ท่านไดรั้บทราบเป็นอย่างดอียู่แลว้ว่า บรษัิทของท่านเป็นบรษัิทที่ประกอบธุรกจิโดยมี

รายไดจ้ากการถอืหุน้ในบรษัิทอืน่ (Holding Company) ทีด่ าเนนิงานโดย 3 บรษัิทยอ่ย ดังนัน้ ผล

ประกอบการของบรษัิท จงึถูกน ามารวมกัน เป็นเหตใุหน้โยบายการจ่ายเงนิปันผลของบรษัิทจะ

พจิารณาจากฐานะการเงนิรวมเพื่อการจ่ายเงนิปันผลหลังจากพจิารณาผลการด าเนินงานของ

บรษัิทยอ่ยแตล่ะบรษัิทแลว้ และไมม่กีารรายงานผลขาดทนุสะสมตามเกณฑข์องงบการเงนิรวม 

 

บรษัิทของท่านแสดงใหเ้ห็นถงึการเปลีย่นแปลงของการด าเนินงานและผลประกอบการทาง

การเงนิในทางที่ดขี ึน้อย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา มกีารช าระคนืหนี้สนิภายนอกทัง้

หมดแลว้ ปัจจบุันบรษัิทมงีบดลุทีแ่ข็งแกรง่มาก หนีส้นิระยะยาวเป็นศนูย ์อยา่งไรก็ตาม บรษัิทยัง

มยีอดขาดทนุสะสมจากอดตีอยูท่ีง่บการเงนิรวม คณะกรรมการจงึขอถอืโอกาสนี ้ขอขอบคณุทา่น

ผูถ้อืหุน้ทกุทา่นทีไ่ดใ้หค้วามเขา้ใจและใหค้วามอดทนในเรือ่งดังกลา่วนี ้

 

ค าถามที ่12  

TSTH ยงัมองหาผูร้ว่มลงทนุรายใหมห่รอืไม ่

ค าตอบที ่12  

ค าถามนีไ้ดรั้บการตอบเรยีบรอ้ยแลว้เมือ่สกัครูน่ีค้รับ 

 

ค าถามที ่13  

TSTH จะเป็นอยา่งไรในอกี 2-5 ปีขา้งหนา้ 

ค าตอบที ่13  

บรษัิทมุ่งหวังที่จะเป็นทางเลอืกแรกของลูกคา้ สามารถท าก าไรได ้อยู่ไดด้ว้ยตนเองอย่างยั่งยนื 

และไดรั้บการกลา่วถงึวา่เป็นบรรษัทพลเมอืงทีด่ขีองประเทศไทย และเป็นบรษัิททีเ่ป็นทางเลอืกใน

การเขา้รว่มท างานดว้ย เพือ่ใหบ้รรลเุป้าหมายนี ้จ าเป็นทีจ่ะตอ้งมกีารท างานเพือ่ยกระดับการเขา้ถงึ

เหล็กเสน้ Tata Tiscon ในประเทศไทยและประเทศเพือ่นบา้น มกีารลงทุนเพือ่ยกระดับคณุภาพ

ผลติภัณฑ์โดยเฉพาะในสนิคา้เหล็กลวด การลดค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานต่อไป และเพิม่พูน

ระดับของทักษะในการท างานของพนักงาน ความพยายามในการที่จะเพิม่อัตราการใชก้ าลังการ
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ผลติใหเ้กนิกวา่ 70-75% บรษัิทเชือ่มั่นวา่การด าเนินการในสิง่เหล่านี้จะชว่ยเพิม่มูลค่าใหก้ับผูม้ี

สว่นไดส้ว่นเสยีทัง้หมด ซึง่รวมถงึทา่นผูถ้อืหุน้ทกุทา่นดว้ย 

 

        

 


