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1. ขอมูลสรุป (Executive Summary) 

บริษัท ไทยคูน เวิลดไวด กรุป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) TWG หรือ “บริษัท” กอตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2539 โดยมี
บริษัท ไทยคูน กรุป อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด ซึ่งตั้งอยูบนเกาะเคยแมน (ซึ่งตอไปนี้จะเรียกวา “TGI”) เปนผูถือหุนหลัก (99.99%) 
โดย TGI กอตั้งขึ้นโดยมีบริษัท ไทยคูน กรุป เอนเตอรไพรส จํากัด ประเทศไตหวัน (ซึ่งตอไปนี้จะเรียกวา “TGE”) เปนผูถือหุน 
ทั้งหมด (100%) บริษัท ไทยคูน เวิลดไวด กรุป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ไดจดทะเบียนเปนบริษัทจํากัดมหาชนเมื่อ 
วันที่ 9 กรกฎาคม 2546 โดยดําเนินธุรกิจผลิตและจัดจําหนายเหล็กลวด เหล็กลวดอบออน และสกรู โดยบริษัทถือไดวาเปน 
ผูผลิตแหงเดียวในประเทศไทยและนอยรายในโลกที่มีขบวนการผลิตตอเนื่องในแนวดิ่งจากกลางน้ําถึงปลายน้ําอยางครบวงจร
สมบูรณแบบกลาวคือมีการผลิตตั้งแตเหล็กลวดจนถึงสกรู นอกจากนี้บริษัทมีสายการผลิตสกรูที่ใหญติดอันดับของโลก ปจจุบัน
บริษัทมีกําลังผลิตเหล็กลวด เหล็กลวดอบออน และสกรูเทากับ 360,000 ตัน 72,000 ตัน และ 36,000 ตันตอป ตามลําดับ โดยมี
โรงงานตั้งอยูที่จังหวัดระยอง ซึ่งบริษัทไดรับการสนับสนุนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ตั้งแต 11 ตุลาคม 2539 โดยจะ
ไดรับสิทธิประโยชนทางดานภาษีเปนเวลา 13 ปนับตั้งแตวันเริ่มการผลิตในป 2542  

บริษัทเลือกที่จะตั้งฐานการผลิตในประเทศไทยเนื่องจากมีความไดเปรียบดานการขนสงและตนทุนการผลิต โดยบริษัทจะเนน
การจําหนายเหล็กลวดใหแกตลาดในประเทศเปนหลัก ในขณะที่สกรูจะถูกสงออกไปจําหนายในตลาดตางประเทศโดยเฉพาะ
อยางยิ่งตลาดสหรัฐอเมริกา ในป 2545 และ ส้ินสุดครึ่งปแรกของป 2546 บริษัทมียอดขายเหล็กลวดรวม 2,984 และ 1,734 ลาน
บาท ตามลําดับ โดยเปนยอดขายจากตลาดในประเทศและตลาดตางประเทศเทากับ 56% และ 44% ในป 2545 และส้ินสุดครึ่ง
ปแรกของป 2546 เทากับ 46% และ 54% ตามลําดับ  ในสวนของสกรูนั้น บริษัทจะสงออกไปตลาดตางประเทศเปนหลัก เนื่อง
จากการขายภายในประเทศจะกอใหเกิดการแยงสวนแบงตลาดจากผูผลิตสกรูในประเทศซึ่งสวนใหญเปนลูกคาเหล็กลวดของ
บริษัท โดยในป 2545 ประมาณ 98% ของยอดขายสกรูทั้งหมดมาจากตลาดตางประเทศ ความตองการเหล็กลวดที่เพิ่มขึ้นตั้งแต
ป 2545 และไตรมาสแรกของป 2546 เปนความตองการใชเหล็กลวดในงานอุตสาหกรรมตางๆ ไดแก อุตสาหกรรมยานยนต ซึ่ง
ไดแก รถยนต รถจักรยานยนต และรถจักรยาน มีการใชลวดเหล็กในชิ้นสวนตางๆ เชน ลวดซี่ลอ สายเบรก อุตสาหกรรมเครื่องใช
ไฟฟา ซึ่งไดแก พัดลม ตูเย็น ตูแช เครื่องปรับอากาศ จะมีการใชลวดเหล็กในสวนประกอบตางๆ เชนตะแกรงพัดลม ขดลวดที่ทํา
ชั้นวางของในตูเย็นและตูแช อุตสาหกรรมรถเข็น ซึ่งขยายตัวตามดิสเคาทสโตร เชน โลตัส บิ๊กซี เปนตน อุตสาหกรรมลวดเชื่อม
ไฟฟา โดยใชในการเชื่อมตอในอุตสาหกรรมตางๆ และภาคกอสราง โดยผลิตภัณฑที่มีการใชเหล็กลวดเปนวัตถุดิบ ไดแก 
ตะแกรง ตาขาย ลวดผูกเหล็ก ลวดเหล็กแรงดึงสูง น็อต สกรู ในขณะที่ผลิตภัณฑตัวรองของบริษัท ไดแก สกรู ลักษณะการ
ทํางานเพื่อใชสําหรับจับยึดชิ้นงานโลหะ ไม หรือแผนพลาสติก สวนเหล็กลวดอบออน เปนเพียง ผลิตภัณฑที่สงผานจากเหล็ก
ลวดเพื่อนําไปใชในการทําสกรูที่มีคุณภาพตอไป นอกจากนั้นสําหรับนโยบายการกําหนดราคาสินคาของบริษัท ทั้งวัตถุดิบของ
บริษัทฯซึ่งไดแก เหล็กแทง และผลิตภัณฑตางๆ ของบริษัทตางก็ถูกกําหนดโดยราคาตลาดโลกเปนหลัก โดยเปล่ียนแปลงไปตาม 
สถานการณของตลาดโลก ตามคูแขงและตลาดในประเทศ อยางไรก็ตามตามปกติแลวราคาของเหล็กลวด และสกรูของบริษัทจะ
กําหนดราคาลวงหนาเปนรายไตรมาสระหวางบริษัทและลูกคา ในขณะที่จะมีการสงมอบสินคา 

ในป 2545 บริษัทมียอดขายและกําไรสุทธิเทากับ 4,306 และ 450 ลานบาท ตามลําดับ เพิ่มขึ้นจากป 2544 ซึ่งมียอดขายและ
กําไรสุทธิเทากับ 2,962 และ 50 ลานบาท ตามลําดับ โดยป 2544 ถือวาราคาเหล็กในตลาดโลกถึงจุดต่ําสุดในรอบวงจรอันเนื่อง
มาจากความซบเซาของเศรษฐกิจโลก และอุปทานลนตลาด อยางไรก็ตามตั้งแตป 2545 เปนตนมาราคาขายเหล็กไดเริ่มปรับตัว
เพิ่มสูงขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจโลกและความตองการที่เพิ่มขึ้น โดยจากยอดขายทั้งหมดของบริษัทในป 2545 จะประกอบดวย
ยอดขายเหล็กลวด เหล็กลวดอบออน และสกรูเทากับ 69% 8% และ 23% ตามลําดับ ในขณะที่ในชวงครึ่งปแรกของป 2546 
ยอดขายทั้งหมดจะประกอบดวยยอดขายเหล็กลวด เหล็กลวดอบออน และสกรูเทากับ 64% 11% และ 25% ตามลําดับ โดย

สวนที่ 1 หนา 2 



บริษัท ไทยคูน เวิลดไวด กรุป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
 

 
ยอดขายของบริษัทเพิ่มขึ้นเนื่องจากปริมาณความตองการใชเหล็กลวดในตลาดโลกเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง บริษัทจึงไดเพิ่มกําลัง
การผลิตจาก 43% ในป 2543 เปน 67% และ 65% ในป 2544 และ 2545 ตามลําดับ ซึ่งทําใหตนทุนการผลิตของบริษัทลดลง 
นอกจากนี้บริษัทยังเนนการควบคุมคาใชจายในการขายและบริหารอยางมีประสิทธิภาพ สงผลใหบริษัทมีอัตรากําไรสุทธิเพิ่มขึ้น
จาก 8.9% ในป 2543 เปน 10.4% ในป 2545 ซึ่งเพิ่มขึ้นอยางมากเมื่อเปรียบเทียบกับ 1.7% ในป 2544  

จากการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 2 ป 2546 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2546 ไดมีมติใหบริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 5,028 
ลานบาท เปน 6,285 ลานบาท โดยเปนการออกหุนสามัญเพิ่มทุนและหุนสามัญเดิมที่ออกใหมจํานวน 125.7 ลานหุน นอกจากนี้
ผูถือหุนของบริษัทจะนําหุนเกาออกมาจําหนายจํานวน 31.425 ลานหุน รวมเปนหุนที่เสนอขายในครั้งนี้จํานวน 157.125 ลานหุน 
มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท โดยเสนอขายที่ราคาหุนละ 15.50 บาท โดยบริษัทมีวัตถุประสงคนําเงินที่ไดจากการระดมทุนครั้งนี้
จายชําระคืนเงินกูยืมจากกิจการที่เกี่ยวของ จํานวน 1,358 ลานบาท และจํานวน 590.35 ลานบาท  ใชเปนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อ
ขยายธุรกิจ 

(ผูลงทุนควรอานรายละเอียดขอมูลในสวนที่ 2 และสวนที่ 3 กอนตัดสินใจจองซื้อหลักทรัพย)  
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