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ขอ้ความอธบิายผลการด าเนนิงานของบรษัิทในเอกสารขา่วประชาสมัพันธน์ี้ เป็น "ขอ้ความทีเ่กดิจากการคาดการณ์

ลว่งหนา้" ตามความหมายของกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัหลกัทรัพยแ์ละระเบยีบอืน่ใด ผลลพัธท์ีเ่กดิขึน้จรงิอาจมคีวาม

แตกต่างอย่างมนัียส าคัญจากที่ไดแ้สดง สรุป อนุมาน หรือบ่งชีไ้วท้ัง้ทางตรงหรือทางออ้ม ปัจจัยส าคัญที่อาจ

กอ่ใหเ้กดิความแตกตา่งตอ่ผลการด าเนนิงานของบรษัิทนัน้ รวมถงึภาวะเศรษฐกจิทีม่ผีลกระทบตอ่อปุสงค์/อปุทาน 

และเงือ่นไขของราคาตลาดในประเทศและตา่งประเทศทีบ่รษัิทประกอบกจิการอยู่ การเปลีย่นแปลงอันเนื่องมาจาก

สภาพแวดลอ้ม กฎระเบยีบของภาครัฐ กฎหมาย กฎเกณฑ ์ผลจากการพจิารณาคด ีและ/หรอืปัจจัยอืน่ๆ ทีเ่กดิขึน้ได ้ 
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ขอ้ควำมปฏเิสธควำมรบัผดิชอบ 



หวัขอ้น ำเสนอ 

• บรรษทัพลเมอืงทีด่ ี

• อพัเดทสภำวะทำงธรุกจิและตลำด 

• ผลประกอบกำรไตรมำสที ่1 ปีกำรเงนิ 64 

• แนวโนม้ธรุกจิในอนำคต 
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สนบัสนนุชุมชนรอบโรงงำนท ัง้ 3 แหง่ ในชว่งกำรระบำดของโรคโควดิ-19 

1. กลุม่บรษิทั ทำทำ สตลี ประเทศไทย และพนกังำน: 
บรจิาคเงนิจ านวน 215,000 บาท ในโครงการ “ทาทา สตลี 
ประเทศไทย รว่มใจสูว้กิฤตโิควดิ-19” ใหก้ับ 3 โรงพยาบาล 
ไดแ้ก ่โรงพยาบาลสระบรุ ีโรงพยาบาลระยอง และ  
โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทว ีณ ศรรีาชา ชลบรุ ี

2. TSTH และโรงงำนท ัง้ 3 แหง่: บรจิาคน ้าดืม่จ านวน 
10,000 ขวด ใหแ้กม่ลูนธิโิรงพยาบาลศรธีัญญา ทีว่า่การ
อ าเภอบา้นหมอ จังหวดัสระบรุ ีโรงพยาบาลระยอง จดุคัด
กรองควบคมุการแพรร่ะบาดโรคโควดิ-19 จังหวดัชลบรุ ี

3. NTS & SCSC: วา่จา้งกลุม่วสิาหกจิชมุชนในจังหวดัชลบรุี
และระยองผลติหนา้กากผา้ เพือ่มอบใหก้ับพนักงานและ
ผูรั้บเหมาส าหรับใชใ้นการป้องกันโรคโควดิ-19 

4. SISC: ถา่ยทอดความรูใ้นการท าเจลลา้งมอืและหนา้กาก
ผา้ใหแ้กช่มุชนรอบโรงงาน 
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บรรษทัพลเมอืงทีด่:ี พนัธกจิดำ้นควำมรบัผดิชอบตอ่สงัคม 

 “ทาทา สตลี ประเทศไทย รว่มใจสูว้กิฤตโิควดิ-19” 

กำรพฒันำชุมชน 

โครงกำร “CSR-BOI”: สนับสนุนวสิาหกจิชมุชนโดยการถา่ยทอดองคค์วามรูด้า้นการบรหิารจัดการและกระบวนการทางธรุกจิ ชว่ยเหลอืในการวาง

แผนการผลติ พัฒนากระบวนการผลติ การท าบัญช ีพัฒนาบรรจภัุณฑ ์และอืน่ๆ เพือ่ใหช้มุชนมคีวามเขม้แข็งและสามารถดแูลตนเองไดอ้ยา่งยั่งยนื 

1. SISCO: พัฒนาผลติภัณฑก์ะหรีป๊ั่บขนาดพอดคี ารว่มกับชมุชน      
    บา้นหมอ จ.สระบรุ ี

2. NTS: พัฒนาผลติภัณฑก์นุเชยีงและบะหมีไ่ขร่ว่มกับชมุชนเนนิกระบก 
    จ.ชลบรุ ี

3. SCSC: พัฒนาผลติภัณฑข์า้วไรซม์ ีเคลอืบช็อกโกแลตรว่มกับชมุชน 
    เกาะกก จ.ระยอง 

“บรจิาคน ้าดืม่ทาทา หนา้กากผา้ และใหค้วามรูแ้กช่มุชน” 

1 2 3 



หวัขอ้น ำเสนอ 

• บรรษทัพลเมอืงทีด่ ี

• อพัเดทสภำวะทำงธรุกจิและตลำด 

• ผลประกอบกำรไตรมำสที ่1 ปีกำรเงนิ 64 

• แนวโนม้ธรุกจิในอนำคต 
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อตุสำหกรรมเหล็กโลก 

ทีม่า: สมาคมเหล็กโลก 

• ควำมตอ้งกำรเหล็กโลกหดตวัในปี 2563: 

• ควำมตอ้งกำรเหล็กโลกคำดวำ่จะลดลงไปอยูท่ ี ่1,654 ลำ้นตนัในปี 2563 ลดลง 6.4% จำก 1,766 

ลำ้นตนั ในปี 2562 

• ควำมตอ้งกำรเหล็กของจนีเพิม่ข ึน้เล็กนอ้ย (+ 1% เมือ่เทยีบกบัชว่งเดยีวกนัของปีกอ่น) 

• ลดลง 17% ในประเทศพฒันำแลว้  

• ลดลง 11% ในประเทศก ำลงัพฒันำ (ยกเวน้ประเทศจนี) 

 

• กำรฟ้ืนตวัของควำมตอ้งกำรเหล็กโลกเป็น 1,717 ลำ้นตนัในปี 2564 (+ 3.8% เมือ่เทยีบ

กบัชว่งเดยีวกนัของปีกอ่น)  

 

• แนวโนม้ภำคยำนยนตแ์ละเครือ่งจกัรกลยงัคงออ่นแอมำก เนือ่งจำกรำยไดพ้งึใชจ้ำ่ยทีล่ดลง

อยำ่งมนียัส ำคญัและเนือ่งจำกบรษิทั ตำ่งๆ ลดกำรใชจ้ำ่ยในกำรลงทนุเพือ่รกัษำเงนิสด 

 

• ภำคกำรกอ่สรำ้งคำดวำ่จะปรบัตวัดขี ึน้เมือ่เทยีบกบัภำคกำรบรโิภคเหล็กอืน่ๆ เนือ่งจำก

มำตรกำรกระตุน้เศรษฐกจิตำ่งๆ ของภำครฐั อยำ่งไรก็ตำม ควำมทำ้ทำยดงัตอ่ไปนีย้งัคงอยู:่ 

• มำตรกำรเวน้ระยะหำ่งทำงสงัคมในไซตง์ำนกอ่สรำ้ง 

• โครงกำรใหม่ๆ  ลดนอ้ยลง 
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รำคำวตัถดุบิยงัคงแข็งแกรง่ 

• มแีนวโนม้ทีจ่ะยงัคงเพิม่ข ึน้ 
เนือ่งจำกอปุสงคท์ ีแ่ข็งแกรง่ใน
ประเทศจนีและควำมเสีย่งจำก
ขอ้จ ำกดัดำ้นอปุทำน 

เศษเหล็ก HMS 1 & 2 (ประเทศตรุก)ี 

• รำคำเศษเหล็กลดลงในชว่งเดอืน 
ม.ีค. - เม.ย. เนือ่งจำกโควดิ-19  
ไดด้ดีตวัขึน้ต ัง้แต ่พ.ค. หลงัจำกที่
ประเทศจนีกลบัมำด ำเนนิงำน
ตำมปกตแิละสนิคำ้คงคลงัหมดลง 
 

Iron ore,62% Fe, China,$/t, CFR ex-Australia 

รำคำแรเ่หล็ก 
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ทีม่า: ส านักงานสถติแิห่งชาตจินี, สมาคมเหล็กโลก, SBB Platts  
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PMI: ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ภาคการผลติของจนี เผยแพรโ่ดยส านักงานสถติแิห่งชาตจินี 

• ดชันผีูจ้ดักำรฝ่ำยจดัซือ้ภำคกำรผลติของจนี (PMI) ประจ ำเดอืนมถิุนำยน อยูท่ ี ่50.9 สะทอ้นถงึกำรฟ้ืนตวั

ของเศรษฐกจิ 

• ผลผลติเหล็กดบิของจนีเพิม่ข ึน้ 4.5% เมือ่เทยีบกบัชว่งเดยีวกนัของปีกอ่นในเดอืน ม.ิย. หลงัจำกท ำสถติ ิ

สงูสดุที ่92 ลำ้นตนั ในเดอืน พ.ค.  

• ขอ้มลูขำ้งตน้เป็นไปตำมแผนกระตุน้โครงสรำ้งพืน้ฐำนทีแ่ข็งแกรง่ของรฐับำลจนี 

TSTH Board –  April 22, 2020 
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กำรผลติเหล็กของจนีเพิม่ข ึน้ 
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ผลผลิตเหล็กดบิของจีน (ล้านตัน) 



ควำมตอ้งกำรเหล็กอำเซยีน - GDP และภำคกำรกอ่สรำ้ง 
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เศรษฐกจิของกลุม่ประเทศอำเซยีน-6 ไดร้บัผลกระทบอยำ่งหนกัจำกโควดิ-19 ในปี 2563   
โดยภำคกำรกอ่สรำ้งหดตวัลง สำเหตจุำกกำรปิดเมอืงและขอ้จ ำกดัตำ่งๆ 

GDP Growth

2019

GDP Growth

Q1 2020

Construction

 Growth 2019

Construction

 Growth Q1 2020

Indonesia +5.0% +3.0% +5.8% -6.9%

Malaysia +4.3% +0.7% -1.0% -6.3%

Philipines +5.9% -0.2% +9.4% -1.8%

Singapore +0.7% -2.2% +2.1% -4.0%

Thailand +2.4% -1.8% +2.0% -9.9%

Vietnam +7.0% +3.8% +9.1% +5.2%

GDP & ภาคการกอ่สรา้ง 2020 (%) 

ทีม่า: สมาคมเหล็กโลก 

GDP 

• จดีพีขีองไตรมำส 1/2563 
ลดลงอยำ่งเห็นไดช้ดัในทกุ
ประเทศของกลุม่ประเทศ
อำเซยีน-6 

• กำรเตบิโตแบบตดิลบของ
ประเทศสงิคโปรแ์ละไทย 

Construction 

• ภำคกำรกอ่สรำ้งยงัแสดงให้
เห็นตวัเลขทีน่ำ่หดหูใ่น     
ไตรมำสที ่1 ปี 2563 

• มเีพยีงประเทศเวยีดนำมทีม่ ี
กำรเตบิโตเป็นบวก 

 



คำดกำรณ์ควำมตอ้งกำรเหล็กของกลุม่ประเทศอำเซยีน-6 
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คำดวำ่จะลดลงมำอยูท่ ี ่79.3 ลำ้นตนั (-2.1%) ในปี 2563: มกีำรเตบิโตเฉพำะในประเทศเวยีดนำมและประเทศ
อนิโดนเีซยี กำรบรโิภคในปี 2564 คำดกำรณ์วำ่จะถงึ 83.2 ลำ้นตนั 

อาเซียน-6 

2020F, 2021F 

-2.1%, +5.0% 

เวียนนาม 
+4.0%,+3.3% 

ไทย 
-6.6%,+5.0% 

พลิิปปินส์ 
-8.1%, +6.9% 

มาเลเซีย 
-8.0%,+3.3% 

อินโดนีเซีย 
+3.0%, +3.4% 

หมำยเหต:ุ กำรคำดกำรณ์โดยสมมตฐิำนจำกโควดิ-19 หยดุลงในกลำงปี 2563 และกำรฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิเร ิม่ข ึน้หลงัจำกน ัน้ 

Source : STECO, World Steel, SEASI  



เศรษฐกจิไทย: เมือ่วนัที ่24 ม.ิย. 2563 ธนำคำรแหง่ประเทศไทยปรบัประมำณ

กำรจดีพีปีี 2563 เป็นตดิลบ (8.1%) จำก 5.3% ทีล่ดลงเมือ่เดอืน ม.ีค. 
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(% เทยีบปีตอ่ปี) 2019* 
2020-E 

Mar'20 Jun'20 

การเตบิโตของ GDP 2.4 -5.3 -8.1 

- การบรโิภคของภาคเอกชน 4.5 -1.5 -3.6 

- การลงทนุของภาคเอกชน 2.8 -4.3 -13 

- การบรโิภคของภาครัฐ 1.4 2.6 3.8 

- การลงทนุของภาครัฐ 0.2 5.8 5.8 

- การสง่ออกสนิคา้และบรกิาร -2.6 -16.4 -22.7 

- การน าเขา้สนิคา้และบรกิาร -4.4 -11.6 -18.9 

บัญชปัีจจบุัน (พันลา้น USD) 37.9 19.4 15.5 

- มลูคา่การสง่ออกสนิคา้ -3.2 -8.8 -10.3 

- มลูคา่การน าเขา้สนิคา้ -5.4 -15 -16.2 

อัตราเงนิเฟ้อท่ัวไป 0.7 -1 -1.7 

อัตราเงนิเฟ้อพืน้ฐาน 0.5 -0.1 0 

สมมตฐิาน       

- จ านวนนักทอ่งเทีย่ว (ลา้น) 39.8 15 8 

- ราคาน ้ามันดไูบ (USD / Barrel) 63.5 35 35.1 

• กำรระบำดใหญข่องโควดิ-19 รนุแรงกวำ่

ทีค่ำดกำรณ์ไว ้รฐับำลไทยใชม้ำตรกำร

กกัตวั ซึง่สง่ผลกระทบอยำ่งรนุแรงตอ่ 

กำรทอ่งเทีย่วและกำรสง่ออกสนิคำ้ 

 

• อปุสงคใ์นประเทศท ัง้กำรบรโิภค

ภำคเอกชนและกำรลงทนุภำคเอกชนจะ

หดตวัลงมำกกวำ่ทีป่ระเมนิไวก้อ่นหนำ้นี ้

กำรจำ้งงำนและรำยไดค้ำดวำ่จะลดลง 

 

• หลงัจำกกำรคลำยมำตรกำรกกัตวัในระยะ

ตำ่งๆ กจิกรรมทำงเศรษฐกจิของไทยคำด

วำ่จะดขี ึน้ 

ทีม่า: ธนาคารแห่งประเทศไทย 



กำรเตบิโตของภำคกำรกอ่สรำ้งของไทย (%เทยีบปีตอ่ปี):  
2561 –ไตรมำสที ่1/2563 
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2018 2019 Q3/2019 Q4/2019 Q1/2020

Private Public

กำรเตบิโต (%ปีตอ่ปี) 
2561 2562 2563 

ปี ปี Q3 Q4 Q1 

ภำคกำรกอ่สรำ้ง 3.3 1.9 2.8 -2 -9.7 

ภำคเอกชน 4.9 1.4 -0.1 2.9 -4.3 

ภำครฐั 1.9 2.4 5.1 6.1 -13.4 

ทีม่า: ส านักงานสภาพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ(18 พ.ค. 2563)  

• ในปี 2562 ภำคกำรกอ่สรำ้ง
โดยรวมขยำยตวั 1.9% เมือ่
เทยีบกบักำรเตบิโต 3.3% ในปี
ทีแ่ลว้ 

 

• กำรกอ่สรำ้งของภำครฐัเพิม่ข ึน้ 
2.4% เมือ่เทยีบกบักำรเตบิโต 
1.9% ในปีทีแ่ลว้ 

 

• กำรกอ่สรำ้งของภำคเอกชน
เพิม่ข ึน้ 1.4% เทยีบกบัทีเ่พ ิม่ข ึน้ 
4.9% ในไตรมำสทีแ่ลว้ 

 

 



คำดกำรณ์ปรมิำณกำรใชเ้หล็กในประเทศไทย 

หน่วย: ‘000 ตัน 

ทีม่า: สถาบนัเหล็กและเหล็กกลา้แห่งประเทศไทย 

19,254 

18,188 

20,862 

19,090 
19,334 

18,592 

17,892 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020-F

COVID-19 

(f) 

เตบิโต 

63/62  

-6.9% 

16,734 (e) 

• คำดวำ่จะลดลงอกีมำกในกรณีมกีำรระบำดระลอกทีส่อง 

13 



หวัขอ้น ำเสนอ 

• บรรษทัพลเมอืงทีด่ ี

• อพัเดทสภำวะทำงธรุกจิและตลำด 

• ผลประกอบกำรไตรมำสที ่1 ปีกำรเงนิ 64 

• แนวโนม้ธรุกจิในอนำคต 
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    ด ีหน่วย : ‘000 ตนั 

15 

ปรมิำณกำรขำยไตรมำสที ่1 ปีกำรเงนิ 64 

299 
320 

298 

Q1FY20 Q4FY20 Q1FY21

ปรมิำณกำรขำยรวม 

166 

191 195 

Q1FY20 Q4FY20 Q1FY21

ขำยในประเทศ เหล็กเสน้+เหล็กตดัและดดั 

83 85 
81 

Q1FY20 Q4FY20 Q1FY21

ขำยในประเทศ เหล็กลวด 

39 
35 

12 

Q1FY20 Q4FY20 Q1FY21

สง่ออก 



ยอดขำยสนิคำ้เหล็กมลูคำ่เพิม่ไตรมำสที ่1 ปีกำรเงนิ 64 
    ด ีหน่วย : ‘000 ตนั 

16 

9 

11 
12 

Q1FY20 Q4FY20 Q1FY21

เหล็กตำ้นแผน่ดนิไหว 

24 

28 

31 

Q1FY20 Q4FY20 Q1FY21

เหล็กเสน้แรงดงึสงู 

13 

19 19 

Q1FY20 Q4FY20 Q1FY21

เหล็กเสน้ขึน้รปูตดัและดดั 



หน่วย : ลา้นบาท     ด ี

17 

ผลกำรด ำเนนิงำนไตรมำสที ่1 ปีกำรเงนิ 64 

 5,420  
 5,143  

 4,592  

Q1FY20 Q4FY20 Q1FY21

รำยไดจ้ำกกำรขำย 

 254  
 274  

 216  

Q1FY20 Q4FY20 Q1FY21

EBITDA   

 44  

131 

 80  

Q1FY20 Q4FY20 Q1FY21

ก ำไรกอ่นภำษเีงนิได ้

 32  

100 

 54  

Q1FY20 Q4FY20 Q1FY21

ก ำไรสทุธสิ ำหรบังวด  
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• ท ำงำนร่วมกบัภำครฐัผ่ำนสมำคมอุตสำหกรรมเหล็กเพือ่ส่งเสรมิกำรใชส้นิคำ้เหล็กที่

ผลติภำยในประเทศในโครงกำรโครงสรำ้งสำธำรณูปโภคพืน้ฐำนตำ่งๆ  

• กำรรกัษำเงนิสดเพือ่รบัมอืกบัชว่งเวลำทีย่ำกล ำบำกเนือ่งจำกกำรแพรร่ะบำดของโรค 

• กำรลดควำมเสีย่งในหว่งโซ่อปุทำนผำ่นฐำนซพัพลำยเออรห์ลำยรำย 

• กำรด ำเนนิกำรเพือ่ควำมปลอดภยัและควำมเป็นอยูท่ ีด่ขีองพนกังำน 

• กำรสนบัสนนุกำรท ำงำนจำกทีบ่ำ้น (Work From Home) ผำ่นกำรรเิร ิม่ด ำเนนิกำรตำ่งๆ 

ในรปูแบบดจิทิลั 

 

กำรรเิร ิม่ด ำเนนิกำรตำ่งๆ ของบรษิทั 



หวัขอ้น ำเสนอ 

• บรรษทัพลเมอืงทีด่ ี

• อพัเดทสภำวะทำงธรุกจิและตลำด 

• ผลประกอบกำรไตรมำสที ่1 ปีกำรเงนิ 64 

• แนวโนม้ธรุกจิในอนำคต 

19 



20 

• ประเทศไทยไมพ่บผูต้ดิเชือ้โควดิ-19 รำยใหมใ่นประเทศนำนกวำ่สองเดอืน ปัจจุบนันอกเหนอืจำก

กำรเดนิทำงระหวำ่งประเทศ ขอ้จ ำกดัอืน่ ๆ ไดย้กเลกิท ัง้หมดแลว้ 

 

• นกัเศรษฐศำสตรค์ำดวำ่เศรษฐกจิไทยจะฟ้ืนตวัอยำ่งคอ่ยเป็นคอ่ยไปจำกกำรระบำดใหญใ่นครึง่ปีหลงั

ของปีปฏทินิ 2563 โดยไดแ้รงหนุนจำกธุรกจิทีก่ลบัมำเปิดใหม่ และแผนกำรกระตุน้เศรษฐกจิ 

อยำ่งไรก็ตำม กำรเรยีกรอ้งทำงกำรเมอืงทีก่ ำลงัเพิม่ข ึน้อำจสรำ้งควำมไมแ่นน่อนของนโยบำยกำร

คลงัและสง่ผลกระทบตอ่ควำมเชือ่ม ัน่ของผูบ้รโิภคและธุรกจิ 

 

• แมแ้นวโนม้เศรษฐกจิจะยงัคงตกต ่ำ ค่ำเงนิบำทยงัคงแข็งค่ำโดยไดร้บัแรงหนุนจำกดุลบญัชี

เดนิสะพดัเกนิดลุจำกกำรน ำเขำ้ต ำ่ ชดเชยแรงกดดนัจำกรำยไดข้องอตัรำแลกเปลีย่นทีต่ ำ่เนือ่งจำก

ไมม่กีำรทอ่งเทีย่วและกำรสง่ออกอตุสำหกรรมทีต่ ำ่ 

 

• ภำคกำรกอ่สรำ้งอำจไดร้บัผลกระทบจำกกำรใชจ้ำ่ยทีล่ดลงท ัง้จำกกำรเบกิจำ่ยงบประมำณทีช่ะลอ

ตวัส ำหรบัโครงกำรของภำครฐัและภำคเอกชน อนัเนือ่งมำจำกวกิฤตโควดิ-19 

 

• รำคำเศษเหล็กในประเทศยงัคงแข็งแกรง่ เนือ่งจำกควำมพรอ้มใชง้ำนมนีอ้ย โดยเฉพำะอยำ่งยิง่เศษ

เหล็กจำกกระบวนกำรผลติ คำดวำ่รำคำเหล็กจะสอดคลอ้งกบัตน้ทนุวตัถดุบิทีเ่พ ิม่ข ึน้ 

แนวโนม้ธรุกจิในอนำคต 



Thank you for your attention 


