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ค าถามทีผู่ถ้อืหุน้สง่มายงับรษิทั  

ในระหวา่งวนัที ่15 มถินุายน – 15 กรกฎาคม 2564 

 

ค าถามที ่1 

แทง่ถา่นอเิล็คโทรดมรีาคาสงูมากในชว่ง 1-2 ปีทีแ่ลว้ ปัจจบุันสถานการณ์เป็นอยา่งไร 

ค าตอบที ่1   

ราคาของแท่งถ่านอเิล็คโทรดไดพุ้่งสูงขึน้มากในช่วงปี 2560 - 2561 สบืเนื่องจากการขาดแคลน

วตัถุดบิบางอยา่ง เชน่ ถา่นโคก้คณุภาพสงู (needle coke) ซึง่ตัง้แตนั่น้มา ไดม้กีารเพิม่เตมิก าลังการ

ผลติใหม่ โดยสว่นใหญ่อยูใ่นประเทศจนี ชว่ยท าใหม้ปีรมิาณของถ่านโคก้คุณภาพสงู และแท่งถ่าน

อเิล็คโทรดทีเ่พิม่มากขึน้ และสบืเนือ่งจากการแพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้ ตัง้แตเ่ดอืนมนีาคม 2563 ที่

ผา่นมา จงึสง่ผลตอ่การผลติเหล็กและท าใหค้วามตอ้งการใชแ้ท่งถ่านอเิล็คโทรดไดรั้บผลกระทบไป

ในหลายๆ ส่วนของโลก ในขณะที่การผลติแท่งถ่านอเิล็คโทรดยังคงมอีย่างสม ่าเสมอ ดว้ยปัจจัย

เหลา่นีไ้ดส้ง่ผลใหร้าคาแทง่ถา่นอเิล็คโทรดออ่นตัวลง โดยในปัจจบุันมรีาคาคงที ่

 

ค าถามที ่2 

คณุมคีวามเห็นเกีย่วกับปรมิาณการสง่ออกในปีนีอ้ยา่งไร ซึง่เมือ่ปีกอ่นการสง่ออกไดล้ดลง 

ค าตอบที ่2   

ความตอ้งการเหล็กในภมูภิาคทีเ่รามกีารสง่ออกทีผ่า่นมา เชน่ ประเทศลาว กัมพูชา มาเลเซยี อนิโดนิ

เซีย และประเทศอนิเดีย ไดรั้บผลกระทบเชงิลบในปี 2563 สืบเนื่องจากการล็อคดาวน์ในหลาย

ประเทศ สถานการณ์ในปี 2564 ก็ยังไม่ดขี ึน้มากนัก ดังนัน้ การสง่ออกเหล็กเสน้ก่อสรา้ง และเหล็ก

ลวดในครึง่ปีแรกของปี 2564 ยังคงอยูใ่นดา้นทีต่ า่อยู ่บรษัิทไดส้ง่ออกเหล็กเสน้กอ่สรา้งชดุแรกไปยัง

ประเทศแคนาดาเมือ่เดอืนเมษายน 2564 ทีผ่า่นมา โดยภาพรวมแลว้  เรายังคงมุง่เนน้ทีจ่ะเป็นผูผ้ลติ

และจ าหน่ายเหล็กทีค่รองตลาดภายในประเทศเหนือกวา่ผูเ้ลน่รายอืน่และรักษาปรมิาณการสง่ออกให ้

อยูใ่นชว่งระหวา่งรอ้ยละ 6-12 ของปรมิาณการขายรวม ซึง่จะขึน้อยูก่ับสถานการณ์ตลาด 

 

 

 

 

 

 

 



ค าถามที ่3 

การจัดท านโยบายของรัฐบาลเรือ่ง MiT, การท า Business Matching ระหวา่งผูผ้ลติ และผูใ้ชเ้หล็ก

เพือ่วางแผนการใชแ้ละการผลติรว่มกัน นโยบายเหลา่นีส้ง่ผลด/ีผลเสยีตอ่บรษัิทในดา้นตา่งๆอยา่งไร

บา้ง เช่น ยอดขาย สเปรด ความสามารถดา้นการแข่งขันของบรษัิท ฯลฯ และทางผบห.ไดเ้ตรยีม

รับมอืในเรือ่งตา่งๆเหลา่นีอ้ยา่งไร  

ค าตอบที ่3   

โดยการรอ้งขอของภาคอตุสาหกรรม ซึง่รัฐบาลไทยไดอ้อกนโยบายในการสนับสนุน สนิคา้เหล็ก “ที่

ผลติในประเทศไทย (MiT)”  ส าหรับโครงการโครงสรา้งพืน้ฐานสาธารณูปโภคตา่งๆ เราเชือ่วา่ ดว้ย

นโยบายนี้จะสง่ผลดตี่อลูกคา้และบรษัิทผูผ้ลติเหล็กภายในประเทศในระยะยาว ปัจจุบันยังไม่มกีาร

น าเขา้สนิคา้เหล็กเสน้กอ่สรา้งมาในประเทศไทยโดยนโยบายนี้จะชว่ยสนับสนุนดังทีไ่ดก้ลา่วมาแลว้

ต่อไป บรษัิทของท่านไดรั้บการรับรองสนิคา้ที่ผลติในประเทศไทย หรือ MiT ส าหรับเหล็กเสน้

กอ่สรา้ง เหล็กลวด และเหล็กโครงสรา้งรปูพรรณขนาดเล็กเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 

เราก าลังอยู่ในระหว่างการไดรั้บการส่งเสริมจากภาครัฐในหลายๆ โครงการที่มีการสอบถาม

รายละเอยีดกันเขา้มา จงึยังเร็วเกนิไปทีจ่ะสรุปผลลัพธท์ีม่ตี่อปรมิาณการขายและ spread หรอืสว่น

ตา่งราคาขายกับราคาเศษเหล็กในขณะนี้ 

 

ค าถามที ่4 

เรื่องเตา MBF ตามเอกสารที่ TSTH 068/2560 รม/อณ/ปบ ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ใน

รายละเอยีดของสญัญาไดก้ าหนดไวห้รอืไมว่า่ตอ้งมกีารสง่มอบเตาและรับเงนิไมเ่กนิเมือ่ใด สภาพเตา

ในปัจจุบันไดถ้อดแยกเพือ่เตรยีมขนสง่แลว้หรอืยังตดิตัง้อยูท่ีเ่ดมิในสภาพพรอ้มใชง้านไดอ้ยู ่กรณีผู ้

ซือ้ไม่สามารถปฏบิัตติามสัญญาได ้ทางบรษัิทจะไดรั้บหรอืเสยีประโยชน์อย่างไรบา้ง และจะจัดการ

กับเตานีอ้ยา่งไรตอ่ไปในอนาคต 

ค าตอบที ่4   

ขอ้ตกลงกับผูจ้ะซือ้ทีไ่ดม้กีารลงนามไปเมือ่ปี 2560 ไมส่ามารถด าเนนิการตอ่ได ้ดังนัน้ เตาถลงุเหล็ก

ขนาดเล็กยังคงอยูก่ับบรษัิท ฝ่ายบรหิารยังด าเนนิการอยา่งต่อเนื่องในการหาผูซ้ ือ้ส าหรับสนิทรัพยน์ี้

ตอ่ไป อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสภาพความเชือ่มั่นของตลาดทีซ่บเซาลงและผลกระทบจากการแพร่

ระบาดของโรคตดิเชือ้โควดิ-19 มาตัง้แต่ปี 2563 จงึยังไม่มคีวามคบืหนา้ที่มนัียส าคัญแต่อย่างใด 

สนิทรัพยเ์ตาถลงุเหล็กขนาดเล็กไดรั้บการประเมนิมลูคา่ทีค่าดวา่จะไดรั้บเมือ่มกีารขายโดยผูป้ระเมนิ

ราคาอสิระ และสนิทรัพยเ์หล่านี้ไดถู้กจัดเป็นสนิทรัพยท์ี่ไม่ไดใ้ชง้านรอการขายภายใตส้นิทรัพยไ์ม่

หมนุเวยีน 

 

 

 

 

 

 



ค าถามที ่5 

การหาพันธมติรทางธรุกจิโดยการขายหุน้ของบรษัิทเชน่ทีท่ ากับ HBIS ผูบ้รหิารมองวา่จะท าใหเ้กดิ

ประโยชน์ที่ดีกว่าอย่างไรบา้งแก่ตัวบรษัิทเอง และผูถ้ือหุน้อื่นๆ ในปัจจุบัน เนื่องจากตอนนี้ราคา

เหล็กในตลาดโลกมแีนวโนม้สงูขึน้ อกีทัง้บรษัิทเองมสีถานะการเงนิที่แข็งแกร่ง ยังมคีวามจ าเป็นที่

จะตอ้งหาพันธมติรเชน่เดมิอยูห่รอืไม ่ผูบ้รหิารมมีมุมองในเรือ่งนีอ้ยา่งไรบา้ง 

ค าตอบที ่5   

กระบวนการในการถอนการลงทุนไดถู้กพักเอาไวก้อ่น และยังไมม่ขีอ้เสนอใดๆ เพิม่เตมิในขณะนี้ ใน

ขณะเดยีวกันธรุกจิเหล็กไดใ้หผ้ลตอบแทนทีด่ ีดังนัน้ กลุม่บรษัิททาทาจงึไดเ้ปลีย่นแปลงสถานะเป็น

ยังคงด าเนนิธรุกจิตอ่ไป 

 

ค าถามที ่6 

บรษัิทไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์โควดิในดา้นตา่งๆ อยา่งไรบา้ง  

ค าตอบที ่6   

ตัง้แต่เริม่มกีารแพร่ระบาดเป็นตน้มา บรษัิทไดด้ าเนนิการตามมาตรการทีจ่ าเป็นหลากหลายเพือ่ทีจ่ะ

หลกีเลีย่งการแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้โควดิ-19 ในสถานทีป่ฏบิัตงิานของบรษัิทในพืน้ทีต่า่งๆ โดย

ในระหวา่งการแพร่ระบาดระลอกแรกในเมษายน 2563 และระลอกสองในเดอืนธันวาคม 2563 บรษัิท

ไม่ไดรั้บผลกระทบต่อการด าเนนิธุรกจิแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม ไดเ้กดิผลกระทบต่อพนักงานและ

ผูรั้บเหมาประมาณ 2-3 รายในการแพร่ระบาดระลอกทีส่าม ซึง่เกดิขึน้เชือ่มโยงกับการเดนิทางในชว่ง

ของวนัหยดุสงกรานต ์นับตัง้แตนั่น้มา ทกุพืน้ทีก่ารปฏบิัตงิานไดม้กีารยกระดับมาตรการในการป้องกัน

การแพร่ระบาดใหเ้ขม้ขน้ยิ่งขึน้ อาทิเช่น การเวน้ระยะห่างทางสังคมระหว่างกัน การปรับปรุง

สขุอนามัยในสถานที่ท างานและโรงอาหาร การเพิม่ขึน้ของจ านวนพนักงานในการท างานจากที่พัก

อาศัย และการใหพ้นักงานเปิดเผยขอ้มูลต่อบริษัทส าหรับการเดินทางไปสถานที่เสี่ยงผ่าน

แอปพลเิคชั่นมอืถอืทีบ่รษัิทพัฒนาขึน้ ฯลฯ ในดา้นของความปลอดภัยและสวัสดภิาพของพนักงาน

และเพื่อใหเ้กดิความมั่นใจในการด าเนินธุรกจิอย่างต่อเนื่อง บรษัิทไดด้ าเนินการจัดซือ้วัคซนีซโิน

ฟารม์เพื่อฉีดใหก้ับพนักงานและครอบครัวของพนักงานทุกคน จนถงึเมือ่วานนี้ มพีนักงานของกลุ่ม

บรษัิทที่ไดรั้บการฉีดวัคซีนเข็มแรกไปแลว้มากกว่ารอ้ยละ 85 และเราคาดหวังว่าจะมีพนักงาน

มากกวา่รอ้ยละ 96 ของจ านวนพนักงานทัง้หมดทีจ่ะไดรั้บวคัซนีเข็มแรกนีภ้ายในวนัที ่31 กรกฎาคมนี ้

 

ค าถามที ่7 

การปิดแคมป์คนงานในเขตกทม. มผีลกระทบกับบรษัิทมากนอ้ยเพยีงใด ผูบ้รหิารมแีนวทางในการ

รับมอืปัญหาดังกลา่วอยา่งไร 

ค าตอบ   

ความตอ้งการวัสดุก่อสรา้งรวมถงึผลติภัณฑเ์หล็กไดรั้บผลกระทบดา้นลบจากการประกาศปิดแคม้ป์

และหยุดไซท์งานก่อสรา้งตัง้แต่ชว่งปลายเดอืนมถิุนายน 2564 ทีผ่่านมา ปรมิาณการขายเหล็กเสน้

กอ่สรา้งและเหล็กลวดทีใ่ชเ้พือ่ท าตะแกรงลวดและลวดเหล็กรับแรงดงึสงูส าหรับงานคอนกรตีอัดแรง

ทีใ่ชใ้นภาคการกอ่สรา้งไดล้ดลงตัง้แต่นัน้เป็นตน้มา ประเทศเพือ่นบา้น เชน่ ลาว กัมพูชา มาเลเซยี 

และอนิเดยีต่างก็ไดรั้บผลกระทบเชงิลบต่อความตอ้งการเหล็กภายในประเทศสบืเนื่องจากการแพร่

ระบาดของโรคตดิเชือ้นี้ดว้ยเชน่เดยีวกัน อยา่งไรก็ตาม ความตอ้งการเหล็กลวดเกรดพเิศษซึง่รวมถงึ



เหล็กลวดคุณภาพสูงที่ใชใ้นภาคยานยนตย์ังคงไปไดด้เีช่นเดยีวกับตลาดสนิคา้เหล็กแท่งระหวา่ง

ประเทศ ดังนัน้ บรษัิทจงึไดท้ าการสง่ออกสนิคา้เหล็กแท่งเป็นมาตรการชัว่คราวจนกวา่สถานการณ์ใน

ประเทศไทยจะดขี ึน้ 

 

ค าถามที ่8 

บรษัิทมแีผนขยายก าลังการผลติเพิม่จาก 1.7 ลา้นตันในเร็ววนัหรอืไม ่หากมตีอ้งใชเ้งนิลงทนุเทา่ไร? 

ค าตอบที ่8 

การใชก้ าลังการผลติเฉลี่ยของบรษัิทผูผ้ลติเหล็กในประเทศไทยอยู่ในระดับที่ต ่ากว่ารอ้ยละ 50 

ส าหรับบรษัิท TSTH เรามกีารใชก้ าลังการผลติอยูท่ีป่ระมาณรอ้ยละ 70-75 ของก าลังการผลติเหล็ก

รดี เนื่องจากประสทิธภิาพในการผลติที่ดีกว่าและสนิคา้ไดรั้บการยอมรับอย่างดจีากลูกคา้ของเรา 

ดังนั้น ในล าดับแรกของบรษัิทคือการใชก้ าลังการผลติเหล็กรดีที่มอียู่ในปัจจุบันปีละ 1.7 ลา้นตัน

กอ่นทีจ่ะมกีารเพิม่เตมิก าลังการผลติ ในล าดับทีส่อง ยังไม่มคีวามจ าเป็นทีจ่ะตอ้งเพิม่เตมิก าลังการ

ผลติเพือ่ทีจ่ะเพิม่รายไดข้องบรษัิท แตจ่ะใชว้ธิกีารเพิม่คา่ดว้ยการปรับสดัสว่นของผลติภัณฑแ์ละเพิม่

สนิคา้ปลายน ้าใหม้ากขึน้รวมถงึการเพิม่ปรมิาณขายสนิคา้มลูคา่เพิม่เพือ่เพิม่รายไดแ้ละความสามารถ

ในการท าก าไรใหก้ับบรษัิทโดยยังคงอยู่ภายในปรมิาณการขายรวมเดยีวกัน ในการด าเนนิการเชน่นี ้

บรษัิทของท่านสามารถทีจ่ะขยายมลูค่าของผลติภัณฑท์ีม่อียูโ่ดยการสง่มอบและจ าหน่ายเหล็กเสน้

เจอืไมโครอัลลอยดใ์หก้ับกรมทางหลวง จ าหน่ายเหล็กเกรด GB ส าหรับรถไฟฟ้าความเร็วสงูไทย-จนี 

เหล็กเสน้ตา้นทานแรงสัน่สะเทอืนของแผน่ดนิไหวทีม่กีารจ าหน่ายไปยังพืน้ทีเ่สยีงตอ่แผน่ดนิไหวใน

ภาคเหนอืและภาคตะวนัออกเฉียงเหนอืของประเทศไทย และสนิคา้พรอ้มใชง้าน เหล็กเสน้ตัดและดัด 

ซึง่รวมถงึเหล็กปลอกส าเร็จรูปภายใตแ้บรนดส์นิคา้ “ซปุเปอรล์งิค”์ และผลติภัณฑโ์ครงเหล็กส าหรับ

ฐานรากภายใตแ้บรนด ์“Super Base” ตลอดจนสนิคา้เหล็กลวดเกรดใหม่ๆ  อกีหลายผลติภัณฑ ์

 

ค าถามที ่9 

การลงทนุท า solar roof top ของบรษัิทมจีดุคุม้ทนุประมาณกีปี่ และการลงทนุดังกลา่วตดิตัง้และเริม่

ใชง้านไดเ้มือ่ใด 

ค าตอบที ่9 

บรษัิทไดม้กีารลงนามในสัญญากับบรษัิทภายนอกเพือ่ท าการตดิตัง้ บ ารงุรักษาและประกันการสง่มอบ

พลังงานไฟฟ้าที ่12 เมกะวัตต ์จากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติยท์ีจ่ะตดิตัง้บนหลังคาของโรงงาน 

โดยวางแผนการทดสอบการจ่ายไฟในชว่งเดอืนกมุภาพันธ ์– มนีาคม 2565 ดังนัน้ จงึไมม่กีารลงทุน

ในสนิทรัพยแ์ละคา่ใชจ้่ายในการด าเนนิการของบรษัิทแตอ่ยา่งใด โดยปกต ิโครงการพลังงานไฟฟ้า

แสงอาทติยส์ าหรับก าลังการผลตินี้จะมคี่าใชจ้่ายในการลงทุนโดยประมาณอยู่ที ่240-250 ลา้นบาท  

บรษัิทจะไดรั้บพลังงานไฟฟ้าจากธรรมชาต ิในราคาที่ลดลงจากราคาหน่วยค่าไฟฟ้าท่ัวไปที่ซือ้จาก

การไฟฟ้าเป็นอย่างมากในระยะเวลาสัญญา 10 ปีขา้งหนา้ หลังจากนัน้ สนิทรัพยด์ังกล่าวจะโอนมา

เป็นของบรษัิทโดยไมม่คีา่ใชจ้า่ยสว่นเพิม่อกี 


