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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 ้ 

.  

 

ขอ้ความปฏเิสธความรบัผดิชอบ 
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หวัขอ้น าเสนอ 

• บรรษทัพลเมอืงทีด่ ี

• อพัเดทสภาวะทางธุรกจิและตลาด 

• ผลประกอบการไตรมาสที ่4 (มกราคม – มนีาคม) และปีการเงนิ 65 

• แนวโนม้ธุรกจิในอนาคต 
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 เสรมิสรา้งความสมัพนัธก์บัชุมชนและหนว่ยงานภาครฐั 

กลุม่ TSTH & พนกังาน: บรจิาค 

400,000 บาท สูว้กิฤตโิควดิ-19 ใหก้ับ 

รพ.จฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย  

รพ.สระบรุ ีรพ.ระยอง และ รพ.สมเด็จพระ

บรมราชเทว ีณ ศรรีาชา 

สง่เสรมิศาสนา วฒันธรรมและการศกึษา 

 สรา้งความตระหนกัในสขุภาพและความปลอดภยั 

อนรุกัษส์ ิง่แวดลอ้ม 

พฒันาชุมชน (โครงการ CSR-BOI) 

สนบัสนนุองคก์รไมแ่สวงผลก าไร 
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TSTH Group: จัดกจิกรรมออนไลน์

โครงการ “กลอ่งชว่ยหมอ” ใหพ้นักงาน

บรษัิทผลติถงุคลมุเทา้ PPE สามารถ

สง่มอบได ้9,069 คู ่เฟสชลิ 900 ชิน้ 

ใหก้บั 5 โรงพยาบาล; ศนูยก์ารแพทย์

ปัญญานันทภกิข ุชลประทาน รพ.สระบรุ ี

รพ.บา้นหมอ รพ.ระยอง และ รพ.สมเด็จ

พระบรมราชเทว ีณ ศรรีาชา 

กลุม่ TSTH: ด าเนนิ “โครงการ 

CSR-BOI Projects” เพือ่พัฒนา

สนิคา้ทอ้งถิน่ของวสิาหกจิชมุชน:  

SCSC: “สแน็คบารเ์คลอืบ

ช็อกโกแลต”, NTS: “กนุเชยีงและ

บะหมีไ่ข”่, SISCO: “กะหรีพั่ฟจเูนยีร”์ 

SCSC 

การพฒันาคณุภาพชวีติของชุมชนของเรา ในปีการเงนิ 65 – 

ผูไ้ดร้บัผลประโยชน ์> 63,000 คน พนกังานเขา้รว่ม 100 % ช ัว่โมงจติอาสารวม 9,660 ชม. 

NTS 

1. TSTH, SISCO & SCSC: มอบ 

คอมพวิเตอรม์อืสอง 40 เครือ่ง 

ใหก้ับ รร.วดัมว่งนอ้ย จ.สระบรุ ีและ  

รร.วดักรอกยายชา จ.ระยอง 

2. TSTH: สนับสนุนทนุการศกึษา 

250,000 บาท ใหก้ับโรงเรยีนมชียั

พัฒนา จ.บรุรัีมย ์

1.กลุม่ TSTH: จัดท าโครงการ“ทาทา 

สตลี ปลกูป่าตน้น า้ เฉลมิพระ

เกยีรตแิมข่องแผน่ดนิ ปี 9” ทีโ่คก

หนองนาโมเดล ชมุชนหมู ่4 ต.บา้น

ครัว อ.บา้นหมอ จ.สระบรุ ี 

2.กลุม่บรษิทั ทาทา ในประเทศไทย: 

รว่ม “ปลกูป่า ปลกูชวีติ ถวายใน

หลวง ปีที ่10” ที ่ศนูยศ์กึษาอนุรักษ์

ปาชายเลน ต.คลองต าหร ุจ.ชลบรุ ี

TSTH & SISCO: จัดกจิกรรม “เหล็ก

อาสาชว่ยผูป้ระสบอทุกภยั” มอบน ้า

ดืม่ทาทาจ านวน 6,360 ขวด ใหก้ับ

ประชาชนทีช่มุชนวดัตะก ูอ.บางบาล                           

จ.พระนครศรอียธุยา 



รางวลัและความส าเร็จในปีการเงนิ 2565 

TSTH รับ“รางวลัเกยีรตคิุณการ

เ ปิด เผยข้อมูลด้านความย ั่งยืน 

ประจ าปี 2564” จาก สถาบัน

ไทยพัฒน ์

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 

5 



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 แตไ่มม่พีธิมีอบรางวลั:- 
 
• NTS, SISCO, SCSC รับรางวลั “เหมอืงแรส่เีขยีว ประจ าปี 2564” จากกรมอตุสาหกรรมพืน้ฐานและการเหมอืงแร ่

 
• NTS และ SCSC รับรางวลัธงธรรมาภบิาลสิง่แวดลอ้มและความปลอดภยั หรอื ธงขาว-ดาวเขยีว จากการนคิมอตุสาหกรรมแหง่
ประเทศไทย 
 

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

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

รางวลัและความส าเร็จในปีการเงนิ 2565 
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หวัขอ้น าเสนอ 

• บรรษทัพลเมอืงทีด่ ี

• อพัเดทสภาวะทางธุรกจิและตลาด 

• ผลประกอบการไตรมาสที ่4 (มกราคม – มนีาคม) และปีการเงนิ 65 

• แนวโนม้ธุรกจิในอนาคต 
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คาดเศรษฐกจิโลกชะลอตวั 
ขณะทีเ่ศรษฐกจิอาเซยีนคาดวา่จะฟ้ืนตวั 
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เลือก 1 หนา้ ระหว่าง 3 หรอื 4  

ทีม่า: กองทนุการเงนิระหวา่งประเทศ (IMF) และ Deloitte (ม.ค. 2565) 



 155  

 176  

 158  

50

60

70

80

90

100

110

 140

 145

 150

 155

 160

 165

 170

 175

 180

Accu. 2
months

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

China’s Crude Steel Output (Mn Tons) 

2020 2021 2022

Source: NBS 

การปรบัโครงสรา้งอตุสาหกรรมเหล็กยงัคงด าเนนิตอ่ไปในประเทศจนี 
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 การผลติเหล็กดบิในปี 2564: 1033 ลา้นตนั (ลดลงรอ้ยละ 3 เมือ่เทยีบกบัชว่งเดยีวกนัของปีกอ่น) 

 การผลติเหล็กดบิใน ม.ค. - ก.พ. 65: 158 ลา้นตนั (ลดลงรอ้ยละ 10 เมือ่เทยีบกบัชว่งเดยีวกนัของปีกอ่น) คาดวา่การ
ผลติจะฟ้ืนตวัตัง้แตเ่ดอืนมนีาคมจากราคาตลาดทีแ่ข็งแกรง่ 

 การกอ่สรา้งใหมแ่ละการซือ้ทีด่นิลดลงรอ้ยละ 12 และ รอ้ยละ 42 เทยีบกับชว่งเดยีวกันของปีกอ่นตามล าดับในเดอืน 
ม.ค. - ก.พ. อตุสาหกรรมเหล็กในประเทศมุง่เนน้ทีเ่ทคโนโลยชีัน้สงูดว้ยระบบอตัโนมตั ิการปลอ่ยคารบ์อนต า่ และการ
พัฒนาทีย่ั่งยนื 

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 

2 เดอืน 

2563 2564 2565 

ทีม่า: ส านักงานสถติแิหง่ชาตจินี 
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ราคาวตัถดุบิพุง่ข ึน้จากสงคราม 
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 ผูม้อีทิธพิลหลักส าหรับราคาแร่เหล็กคอื
การผลติเหล็กในประเทศจนี 

ราคาเศษเหล็ก 

แรเ่หล็ก,62% Fe, จนี,$/t, CFR ออสเตรเลยี 

ราคาแรเ่หล็ก 
USD/T 

USD/T เศษเหล็กHMS 1&2 (80:20),ตรุก,ี$/t, CFR สหรฐัอเมรกิา 

ราคาถา่นหนิโคก้ 

ถา่นหนิโคก้, ออสเตรเลยี,$/t, FOB USD/T 

 ราคาถ่านหินโคก้สูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ
เนื่ อ ง จากกา รตั ดอุปทานจาก รัส เซีย 
เบื้องหลังการคว ่ าบาตรและน ้ าท่วมใน
ออสเตรเลยี   
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 ราคาเศษเหล็กเพิม่ขึน้อย่างรวดเร็วหลัง
สงครามรัสเซยี-ยูเครน คาดว่าจะอยู่ใน
ระดบัสงู 

ม.ค.   ก.พ.   ม.ีค.    เม.ย.   พ.ค.    ม.ิย.    ก.ค.   ส.ค.    ก.ย.    ต.ค.   พ.ย.    ธ.ค.  

2563 

2564 

2565 

2563 

2564 

2565 

2563 

2564 

2565 

ม.ค.   ก.พ.   ม.ีค.    เม.ย.   พ.ค.    ม.ิย.    ก.ค.   ส.ค.    ก.ย.    ต.ค.   พ.ย.    ธ.ค.  

ม.ค.   ก.พ.   ม.ีค.    เม.ย.   พ.ค.    ม.ิย.    ก.ค.   ส.ค.    ก.ย.    ต.ค.   พ.ย.    ธ.ค.  



เศรษฐกจิไทย: แมจ้ะมสีญัญาณเชงิบวกบางประการ 
แตค่วามไมแ่นน่อนยงัคงสงู 
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การเตบิโต GDP ของไทย (% เม ือ่เทยีบปีตอ่ปี) 

• การสง่ออกเห็นการขยายตวั 
• การผ่อนคลายมาตรการป้องกันโควดิ-19 ส าหรับการ
ทอ่งเทีย่วและความกา้วหนา้การเรง่ฉีดวัคซนี  

• มาตรการกระตุน้เศรษฐกจิ 
• ภาครัฐผลกัดนัการเรง่โครงการโครงสรา้งพืน้ฐาน 

• การแพรร่ะบาดโควดิ เสีย่งเปิดประเทศเต็มรปูแบบ 

• การหยดุชะงักของหว่งโซอ่ปุทานยังคงขยายออกไป 

• ผลกระทบจากสงครามรัสเซยี-ยเูครน 

• ความเชือ่มัน่ผูบ้รโิภคและภาคเอกชนลดลง 

• ความไมแ่น่นอนทางการเมอืงถงึไตรมาส 4 ปี 2565 

ปจัจยัส าคญัทีต่อ้งตดิตาม 

ทีม่า: Deloitte (ม.ีค. 2565)  



ทีม่า: สถาบนัเหล็กและเหล็กกลา้แหง่ประเทศไทย 
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การบรโิภคผลติภณัฑเ์หล็กส าเร็จรปูของประเทศไทย 

ปรมิาณการใชเ้หล็กทัง้หมดลดลง -14.3% ใน เดอืนม.ค.-ก.พ. สบืเนือ่งจากการแพรร่ะบาดของโควดิ-19 ที่

เพิม่สงูขึน้ การขาดแคลนแรงงานในสถานทีก่อ่สรา้ง อตัราเงนิเฟ้อสงู และความเชือ่มั่นทียั่งออ่นแอ 

-14.3% 



หวัขอ้น าเสนอ 

• บรรษทัพลเมอืงทีด่ ี

• อพัเดทสภาวะทางธุรกจิและตลาด 

• ผลประกอบการไตรมาสที ่4 (มกราคม – มนีาคม) และปีการเงนิ 65 

• แนวโนม้ธุรกจิในอนาคต 
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 366  

 321  
 340  

Q4 FY21 Q3 FY22 Q4 FY22

ปรมิาณการขายรวม 

 125   125   125  

Q4 FY21 Q3 FY22 Q4 FY22

เหล็กลวด ขายในประเทศ  

 25  

 29  

 20  

Q4 FY21 Q3 FY22 Q4 FY22

สง่ออก 

 210  

 160  

 189  

Q4 FY21 Q3 FY22 Q4 FY22

เหล็กเสน้+เหล็กตดัและดดั ขายในประเทศ 

หน่วย: ‘000 ตัน 

ด ีปรมิาณการขายไตรมาส 4 ปีการเงนิ 65 
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 1,303   1,333  

FY21 FY22

ปรมิาณการขายรวม 

 786  

 682  

FY21 FY22

เหล็กเสน้+เหล็กตดัและดดั ขายในประเทศ 

 399  

 493  

FY21 FY22

เหล็กลวด ขายในประเทศ  

 79  

 130  

FY21 FY22

สง่ออก 

หน่วย : ‘000 ตัน 

ด ี

หมายเหต:ุ สง่ออก รวมขายเหล็กแทง่ 44,000 ตัน 

ปรมิาณการขาย ปีการเงนิ 65 
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ผลการด าเนนิงาน ปีการเงนิ 65 

 22,017  

 32,590  

FY21 FY22

รายไดจ้ากการขาย 

 7,400  

 10,000  

FY21 FY22

Spread (บาท/ตนั) 

 688  

 2,600  

FY21 FY22

ก าไรกอ่นภาษเีงนิได ้ 
  

 1,320  

 3,188  

FY21 FY22

EBITDA   

(สว่นตา่งระหวา่งราคาขายและราคาวตัถดุบิ) 

หน่วย : ลา้นบาท 

ด ี



ตวัชีว้ดัทางการเงนิทีส่ าคญั 
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5.6 

2.0 

3.6 

6.0 

9.8 

FY18 FY19 FY20 FY21 FY22

EBITDA Margin (%) 

455 

(188) 48 

632 

2,606 

FY18 FY19 FY20 FY21 FY22

ผลการด าเนนิงานก าไรหลงัภาษ ี(ลา้นบาท) 

2.6 

(0.7) 
0.5 

3.1 

8.0 

FY18 FY19 FY20 FY21 FY22

ก าไรกอ่นภาษเีงนิได/้การขาย (%) 

6.9 

(0.4) 
2.2 

8.8 

24.7 

FY18 FY19 FY20 FY21 FY22

อตัราสว่นผลตอบแทนตอ่เงนิลงทนุ (%)  

ด ี



การด าเนนิงานทีส่ าคญัของบรษิทั 
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 สง่ออกเหล็กเสน้ไปยังแคนาดาอยา่งสม ่าเสมอ แผนส าหรับ Q1FY23: 28,000 ตัน 

 

 ธรุกจิเหล็กลวดด าเนนิการผลติเต็มก าลัง มกีารตดิตัง้ Final Electro Magnetic Stirrers ที ่NTS เพือ่

ปรับปรงุคณุภาพผลติภัณฑ ์

 

 ตัวชีว้ัดหลากหลายขององคก์ร อาท ิคะแนนความพงึพอใจของลูกคา้ คะแนนการก ากับดูแลกจิการได ้

แตะระดับสงูสดุมาโดยตลอด 

 

 การผลักดันดา้นดจิทิัลของเรายังคงด าเนินต่อเนื่องในชอ่งทางการจ าหน่ายเหล็กทาทาทางออนไลน์

www.BaanClickBuild.com แอพพลเิคชัน่ Tata Steel TH Connected ส าหรับลกูคา้บนสมารท์โฟน 

ระบบบรกิารจัดท าและน าสง่ขอ้มูลใบก ากับภาษีอเิล็กทรอนกิส ์(E-Tax Invoice) ระบบการจัดซือ้จัดจา้ง

แบบออนไลน ์(E-RFX) ระบบบรหิารจัดการขอ้มลูพนักงานออนไลน ์(HR Easy Connect) ฯลฯ 

 

 การฉัดวคัซนีใหก้บัพนักงานและผูรั้บเหมาครบ 100% ทัง้สองเข็มและ 97% ส าหรับเข็มสาม 

 

 



หวัขอ้น าเสนอ 

• บรรษทัพลเมอืงทีด่ ี

• อพัเดทสภาวะทางธุรกจิและตลาด 

• ผลประกอบการไตรมาสที ่4 (มกราคม – มนีาคม) และปีการเงนิ 65 

• แนวโนม้ธุรกจิในอนาคต 
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แนวโนม้ธรุกจิ  
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 เศรษฐกิจไทยคาดว่าจะดีขึ้นในครึ่งปีหลังของ ปีการเงิน 65 จากการฟ้ืนตัวของ
อตุสาหกรรมการทอ่งเทีย่วอยา่งคอ่ยเป็นคอ่ยไป 

 ธรุกจิเหล็กลวดในประเทศยังคงแข็งแกร่งจากราคาตา่งประเทศทีส่งู การหยดุชะงักของ
หว่งโซอ่ปุทาน และผูผ้ลติในอาเซยีนหนัไปสง่ออกเหล็กแทง่ 

 แรงกดดันดา้นเงนิเฟ้อจากสงครามและการหยุดชะงักของห่วงโซอุ่ปทานจากขอ้จ ากัด
ดา้นโควดิในจนี สง่ผลใหต้น้ทนุการแปรสภาพและความตอ้งการเงนิทนุหมนุเวยีนทีส่งูขึน้ 

 เนื่องจากราคาเหล็กยังคงสูงขึ้น ความตอ้งการสินคา้ของผูบ้ริโภคจึงชะลอตัวลง 
โครงการกอ่สรา้งหลายโครงการมรีาคาคงที ่

 ราคาบลิเล็ตระหว่างประเทศไม่ท าใหม้กี าไรในการผลติเหล็กเสน้ของไทย จงึเพิม่แรง
กดดนัในการจัดหาเศษเหล็ก 



Thank you for your attention 


