
บมจ. ทาทา สตลี (ประเทศไทย)
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ขอ้มลูน าเสนอ: 
ผลการด าเนนิงานประจ าไตรมาสที ่3 (ตลุาคม – ธนัวาคม 2564) 
และ 9 เดอืน ปีการเงนิ 65 (เมษายน – ธนัวาคม 2564)
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ขอ้ความอธบิายผลการด าเนนิงานของบรษัิทในเอกสารขา่วประชาสมัพันธน์ี้ เป็น "ขอ้ความทีเ่กดิจากการคาดการณ์

ลว่งหนา้" ตามความหมายของกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัหลกัทรัพยแ์ละระเบยีบอืน่ใด ผลลพัธท์ีเ่กดิขึน้จรงิอาจมคีวาม

แตกต่างอย่างมนัียส าคัญจากที่ไดแ้สดง สรุป อนุมาน หรือบ่งชีไ้วท้ัง้ทางตรงหรือทางออ้ม ปัจจัยส าคัญที่อาจ

กอ่ใหเ้กดิความแตกตา่งตอ่ผลการด าเนนิงานของบรษัิทนัน้ รวมถงึภาวะเศรษฐกจิทีม่ผีลกระทบตอ่อปุสงค/์อปุทาน 

และเงือ่นไขของราคาตลาดในประเทศและตา่งประเทศทีบ่รษัิทประกอบกจิการอยู่ การเปลีย่นแปลงอันเนื่องมาจาก

สภาพแวดลอ้ม กฎระเบยีบของภาครัฐ กฎหมาย กฎเกณฑ ์ผลจากการพจิารณาคด ีและ/หรอืปัจจัยอืน่ๆ ทีเ่กดิขึน้ได ้

. 

ขอ้ความปฏเิสธความรบัผดิชอบ
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หวัขอ้น าเสนอ

• บรรษทัพลเมอืงทีด่ ี

• อพัเดทสภาวะทางธุรกจิและตลาด

• ผลประกอบการไตรมาสที่ 3 (ตลุาคม – ธนัวาคม) และ 9 เดอืน ปีการเงนิ 65

• แนวโนม้ธุรกจิในอนาคต
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การพฒันาคณุภาพชวีติของชุมชนของเรา

ผูไ้ดร้บัผลประโยชน์> 28,530 คน

4

. 

• NTS & SISCO: ร่วมงาน “ทอดกฐนิ-ผา้ป่าสามคัค”ี รวมทัง้หมด 
6 วดั

• NTS: รว่ม “โครงการคา่ยเยาวชนพฒันาภาษาองักฤษ คร ัง้ที่
10 ณ โรงเรยีนบา้นบอ่วนิ (ลขิติราษฎรบ์ ารงุ) ต.บอ่วนิ จ.ชลบรุี

สนบัสนนุดา้นศาสนา วฒันธรรมและการศกึษา สรา้งความตระหนกัในสขุภาพและความปลอดภยั

TSTH Group: สง่มอบถุงคลมุเทา้ PPE จ านวน 9,069 คู่ และ
เฟสชลิดจ์ านวน 900 ชุด ทีพ่นักงานรว่มกันจัดท าขึน้ ในโครงการ
“กลอ่งชว่ยหมอ” ใหแ้ก่ 4 โรงพยาบาล:-

TSTH: ศนูยก์ารแพทยปั์ญญานันทภกิข ุชลประทาน จ.นนทบรุี
SISCO: โรงพยาบาลสระบรุ ีและ โรงพยาบาลบา้นหมอ จ.สระบรุี
NTS: โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทว ีณ ศรรีาชา จ.ชลบรุี
SCSC: โรงพยาบาลระยอง จ.ระยอง

อนรุกัษส์ ิง่แวดลอ้ม

• กลุ่มทาทา ประเทศไทย: ร่วม“ปลูกป่า ปลูกชีวติ ถวายใน

หลวง ปีที ่10” โดยปลกูตน้โกงกาง 1,000 ตน้ และปลอ่ยพันธุ์

ปลา จ านวน 10,000 ตวั ทีศ่นูยก์ารเรยีนรูป่้าโกงกาง ต.คลองต า

หร ุจ.ชลบรุี

• TSTH & SISCO: จัดท าโครงการ“ทาทา สตลี ปลกูป่าตน้น า้

เฉลมิพระเกยีรตแิมข่องแผน่ดนิ ปีที ่8” โดยปลกูตน้ไม ้ จ านวน

1,000 ตน้ และ ปล่อยพันธุป์ลาจ านวน 5,000 ตวั และเพือ่ฟ้ืนฟู

พืน้ทีโ่คกหนองนาโมเดลหลังประสบปัญหาอทุกภัย ต.บา้นหมอ จ.

สระบรุี
. 

สนบัสนนุองคก์รไมแ่สวงผลก าไร

TSTH & SISCO: จัดกจิกรรม “เหล็กอาสาช่วยผูป้ระสบ
อทุกภยั” สง่มอบน ้าดืม่ทาทาจ านวน 6,360 ขวด เพือ่ชว่ยเหลอื
ประชาชนทีไ่ดรั้บผลกระทบจากน ้าท่วมที่ชมุชนวัดตะกู อ.บางบาล 
จ.พระนครศรอียธุยา



หวัขอ้น าเสนอ

• บรรษทัพลเมอืงทีด่ ี

• อพัเดทสภาวะทางธุรกจิและตลาด

• ผลประกอบการไตรมาสที่ 3 (ตลุาคม – ธนัวาคม) และ 9 เดอืน ปีการเงนิ 65

• แนวโนม้ธุรกจิในอนาคต
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ทีม่า: Deloitte (ธ.ค. 2564) และศนูยว์จิัยกรงุศรี

 การฟ้ืนตวัยังคงเปราะบางทา่มกลางแรงกดดนัดา้นเงนิเฟ้อทีเ่พิม่สงูขึน้

 สหรัฐฯ ผอ่นคลายมาตรการกระตุน้การเงนิในตลาดการเงนิ ผลกระทบของการหยุดชะงักดา้นอปุทานทั่วโลกต่อ
ตน้ทุนการผลติ ความเสีย่งดา้นภูมรัิฐศาสตร ์และความขัดแยง้ระหว่างประเทศทีส่ าคัญ รวมถงึ ความกังวลที่
เพิม่ขึน้เกีย่วกบัโควดิสายพันธุใ์หม่

เศรษฐกจิโลกฟ้ืนตวัในปี 2564 จากการกระจายวคัซนีและมาตรการกระตุน้ทาง
การเงนิ อยา่งไรก็ตาม ความไมแ่นน่อนยงัคงอยู่
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ทีม่า: ส านักงานสถติแิหง่ชาตจินี

 ผลผลติเหล็กลดลง 2.6% เมือ่เทยีบปีตอ่ปี ในชว่งเดอืนมกราคม - พฤศจกิายน ดว้ยขอ้จ ากัดในชว่งฤดรูอ้นและ

การเตรยีมการของรัฐบาลส าหรับการแขง่ขนักฬีาโอลมิปิกฤดหูนาว

 อตุสาหกรรมเหล็ก คาดวา่จะลดการปลอ่ยกา๊ซคารบ์อนไดออกไซดล์ง 18% ภายในปี 2568 จากฐานของปี 2563

การผลติเหล็กในประเทศจนีลดลงอยา่งตอ่เนือ่ง

7

ผลผลติเหล็กดบิของจนี (ลา้นตนั)

ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. สะสม
11 เดอืน

256425632562



ทีม่า: Deloitte (ธ.ค. 2564) ศนูยว์จัิยเศรษฐกจิและธรุกจิ ธนาคารไทยพาณชิย ์

เศรษฐกจิไทย: ฟ้ืนตวัชา้ทา่มกลางความไมแ่นน่อน

การเตบิโต GDP ของไทย (% เมือ่เทยีบปีตอ่ปี) คาดการณ์ GDP ของไทยรายไตรมาส

• การสง่ออกขยายตวั

• การเรง่ฉีดวคัซนี

• การผอ่นคลายขอ้จ ากดัมาตรการป้องกนัการแพร่
ระบาดโควดิ-19 และการเปิดประเทศ

• มาตรการกระตุน้เศรษฐกจิ

• การฟ้ืนตวัของโควดิ-19 และสายพันธุใ์หมท่ีอ่าจลด
ประสทิธภิาพของวคัซนี

• อตัราเงนิเฟ้อทั่วไปมแีนวโนม้เพิม่ขึน้จากราคา
พลงังานโลกทีป่รับตวัสงูขึน้

• ผลกระทบจากความเสีย่งทางเศรษฐกจิของจนีในภาค
อสงัหารมิทรัพยแ์ละพลงังาน

ปจัจยัส าคญัทีต่อ้งตดิตาม
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ทีม่า: สถาบนัเหล็กและเหล็กกลา้แหง่ประเทศไทย

การผลติ น าเขา้ สง่ออก การบรโิภคผลติภัณฑเ์หล็ก

2564
(ม.ค. – พ.ย.)

2563
(ม.ค. – พ.ย.)

256325622561256025592558

9

การบรโิภคผลติภณัฑเ์หล็กส าเร็จรปูของประเทศไทย

ปรมิาณการใชเ้หล็กทัง้หมดเพิม่ขึน้ 15.0% ใน 11 เดอืนแรก โดยไดรั้บแรงหนุนจากฐานทีต่ ่าในปีทีแ่ลว้และ

การฟ้ืนตัวของภาคการกอ่สรา้งหลังการกลับมาเปิดประเทศและการผอ่นคลายมาตรการป้องกนัโควดิ-19

ปรมิาณการใชเ้หล็กของประเทศไทย (000’ ตนั)

+15%



หวัขอ้น าเสนอ

• บรรษทัพลเมอืงทีด่ ี

• อพัเดทสภาวะทางธุรกจิและตลาด

• ผลประกอบการไตรมาสที่ 3 (ตลุาคม – ธนัวาคม) และ 9 เดอืน ปีการเงนิ 65

• แนวโนม้ธุรกจิในอนาคต
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11

หน่วย: ‘000 ตัน

ดีปรมิาณการขายไตรมาส 3 ปีการเงนิ 65

328 326 321 

Q3 FY21 Q2 FY22 Q3 FY22

ปรมิาณการขายรวม

105 
113 

125 

Q3 FY21 Q2 FY22 Q3 FY22

เหล็กลวด ขายในประเทศ

26 

53 

29 

Q3 FY21 Q2 FY22 Q3 FY22

สง่ออก

187 

152 160 

Q3 FY21 Q2 FY22 Q3 FY22

เหล็กเสน้+เหล็กตดัและดดั ขายในประเทศ
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หน่วย: ‘000 ตัน

ดี
แนวโนม้ปรมิาณการขายในไตรมาสที ่3 - ยอดขายเหล็กลวด
และการสง่ออกสงูขึน้

21 
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15 
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29 
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สง่ออก

93 
87 

71 
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125 

FY18 FY19 FY20 FY21 FY22

เหล็กลวด ขายในประเทศ
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321 
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ปรมิาณการขายรวม

175 
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160 
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เหล็กเสน้+เหล็กตดัและดดั ขายในประเทศ
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หน่วย : ลา้นบาท

ดี

ผลการด าเนนิงานการเงนิไตรมาส 3 ปีการเงนิ 65 – สว่นตา่งระหวา่ง

ราคาขายและราคาวตัถดุบิต า่กวา่ไตรมาสที ่2 เล็กนอ้ยแตส่งูกวา่ปีทีแ่ลว้มาก

5,414 

7,894 8,100 

Q3 FY21 Q2 FY22 Q3 FY22

รายไดจ้ากการขาย

53 

922 

587 

Q3 FY21 Q2 FY22 Q3 FY22

ก าไรกอ่นภาษเีงนิได้

197 

1,061 

723 

Q3 FY21 Q2 FY22 Q3 FY22

EBITDA 

6,800 

10,800 
10,100 

Q3 FY21 Q2 FY22 Q3 FY22

Spread (บาท/ตนั)
(สว่นตา่งระหวา่งราคาขายและราคาวัตถดุบิ)
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หน่วย : ‘000 ตัน

ดีปรมิาณการขาย 9 เดอืน ปีการเงนิ 65 - มากกวา่ปีทีแ่ลว้ 6%

937 
993 

9M FY21 9M FY22

ปรมิาณการขายรวม

576 

494 

9M FY21 9M FY22

เหล็กเสน้+เหล็กตดัและดดั ขายในประเทศ

274 

367 

9M FY21 9M FY22

เหล็กลวด ขายในประเทศ

54 

110 

9M FY21 9M FY22

สง่ออก



หน่วย: ลา้นบาท

ดี

15

ผลการด าเนนิงาน 9 เดอืน ปีการเงนิ 65 - ยอดเยีย่ม

14,891 

23,886 

9M FY21 9M FY22

รายไดจ้ากการขาย

7,100 

10,100 

9M FY21 9M FY22

Spread (บาท/ตนั)

271 

2,358 

9M FY21 9M FY22

ก าไรกอ่นภาษเีงนิได้

687 

2,771 

9M FY21 9M FY22

EBITDA 

(สว่นตา่งระหวา่งราคาขายและราคาวัตถดุบิ)
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ดี
ตวัชีว้ดัทางการเงนิทีส่ าคญั

6.9

(0.4)
2.2

8.8

29.6

FY18 FY19 FY20 FY21 9M FY22

อตัราสว่นผลตอบแทนตอ่เงนิลงทนุ (%) 

5.6

2.0

3.6

6.2

11.6

FY18 FY19 FY20 FY21 9M FY22

EBITDA Margin (%)

2.6

(0.7)
0.5

3.1

9.9

FY18 FY19 FY20 FY21 9M FY22

ก าไรกอ่นภาษเีงนิได/้ยอดขาย (%)

455

(188)

48

631

2,359

FY18 FY19 FY20 FY21 9M FY22

ผลการด าเนนิงานก าไรหลงัภาษ ี(ลา้นบาท)

(Annualized)



การด าเนนิงานทีส่ าคญัของบรษิทั
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 จัดสง่เหล็ก 15,000 ตนัไปแคนาดา

 เปิดตวัแอพพลเิคชัน่แบบออนไลน์บนสมารท์โฟน Tata Steel TH Connected เพือ่ยกระดบั

ประสบการณ์ของลกูคา้

 เปิดตวั E-Commerce ในเฟสแรกส าหรับลกูคา้ กทม. และจังหวัดใกลเ้คยีง และเตรยีมเปิด

เฟส 2 ส าหรับตา่งจังหวัด

 เปิดตวั E-Tax Invoice ตัง้แตว่ันที ่1 มกราคม 2565

 ด าเนนิการฉีดวัคซนีส าหรับพนักงานและผูรั้บเหมาทกุคน: ไดรั้บวัคซนีครบสองเข็ม 100% 

และ 55% ส าหรับเข็มสาม



รางวลัและความส าเร็จในไตรมาส 3 ปีการเงนิ 2565

TSTH รับ“รางวลัเกยีรตคิุณการ

เ ปิด เผยข้อมูลด้านความย ั่งยืน 

ประจ าปี 2564” จาก สถาบัน

ไทยพัฒน์

NTS, SISCO, SCSC รับ “รางวลั CSR DIW Continuous ประจ าปี 2564” จากกรมโรงงานอตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม

TSTH รับ “รางวลัประกาศเกยีรตคิุณ

จรรยาบรรณดเีดน่” ประจ าปี 2564 จาก

หอการคา้ไทย

TSTH รับ “รางวลัหุน้ย ัง่ยนื (THSI)

ประจ าปี 2564” จาก ตลาดหลักทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย
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SCSC และ SISCO รับประกาศนียบัตร “สถานประกอบการตน้แบบ
ดเีดน่ดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มใน
การท างาน ประจ าปี 2564” จากกรมสวัสดกิารและคุม้ครองแรงงาน
กระทรวงแรงงาน

NTS และ SCSC รับประกาศนียบัตร "โรงงานอุตสาหกรรมเชงิ
นเิวศนท์ีม่คีุณภาพต่อสงัคม ประจ าปี 2564 ระดบั Gold 
Awards“ จาก กรมโรงงานอตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม

รางวลัอืน่ๆ ทีป่ระกาศแลว้ แตย่ังไมม่พีธิมีอบรางวลั:-

• NTS, SISCO, SCSC รับรางวลั “เหมอืงแรส่เีขยีว ประจ าปี 2564” จากกรมอตุสาหกรรมพืน้ฐานและการเหมอืงแร่

• NTS รับรางวลั “CSR-DPIM Continuous ประจ าปี 2564” ตอ่เนือ่งเป็นปีทีส่ ีใ่น ระดบัโลท่อง SISCO รับรางวลันีต้อ่เนือ่งเป็นปีทีส่าม 
และ SCSC ผา่นเกณฑก์ารประเมนิ CSR-DPIM เป็นปีแรก

• SCSC ผา่นการรับรอง “ISO 50001:2018 ระบบการจดัการพลงังาน” ส าหรับขอบขา่ยการผลติเหล็กแทง่และเหล็กเสน้เสรมิคอนกรตี

รางวลัและความส าเร็จในไตรมาส 3 ปีการเงนิ 2565
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หวัขอ้น าเสนอ

• บรรษทัพลเมอืงทีด่ ี

• อพัเดทสภาวะทางธุรกจิและตลาด

• ผลประกอบการไตรมาสที่ 3 (ตลุาคม – ธนัวาคม) และ 9 เดอืน ปีการเงนิ 65

• แนวโนม้ธุรกจิในอนาคต
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แนวโนม้ธรุกจิ 
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 ภาครัฐประกาศการสนับสนุนโครงการพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานอยา่งตอ่เนือ่ง

 ความตอ้งการลวดเหล็กพเิศษมีเสถียรภาพ ดว้ยความทา้ทายในการน าเขา้และความ
พรอ้มจ าหน่ายสนิคา้จากจนีทีย่ังคงต ่า ผูผ้ลติในประเทศจงึไดรั้บอานสิงคจ์ากสว่นแบง่ที่
เพิม่มากขึน้

 ความเชือ่มั่นในตลาดดขีึน้ดว้ยราคาเศษเหล็กและเหล็กแท่งทรงตัวตัง้แต่ 2 สัปดาหท์ี่
ผา่นมา

 ความทา้ทายของการขนสง่ระหวา่งประเทศยังคงด าเนนิตอ่ไปดว้ยความแออัดของทา่เรอื 
ความลา่ชา้ และอตัราคา่ระวางการขนสง่ทีส่งู

 การเพิม่ขึน้ของราคาสนิคา้อปุโภคบรโิภคสง่ผลกระทบตอ่ตน้ทนุ

 ความเชือ่มั่นทีอ่อ่นแอในอนิโดนีเซยีและอนิเดยีมคีวามเสีย่งตอ่การน าเขา้เหล็กลวดราคา
ถกูเขา้มาในประเทศไทย

 โอมคิรอนไดท้ าใหค้วามเชือ่มั่นในตลาดประเทศไทยและเพือ่นบา้นลดทอนลง



Thank you for your attention


