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3. การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ 
 

3.1. ลักษณะผลิตภัณฑ 
ผลิตภัณฑของบริษัทมีทั้งหมด 3 ผลิตภัณฑ ดังนี้ 
 

3.1.1. เหล็กลวด (Wire Rod) คือ ผลิตภัณฑเหล็กรูปทรงยาวที่ผลิตมาจากการรีดรอนเหล็กแทง ลักษณะหนาตัดมีทั้ง
แบบกลม (Round) ส่ีเหลี่ยม (Hexagonal) ขึ้นอยูกับลักษณะของการใชงาน โดยทั่วไป เหล็กลวดจะนําไปผลิต
ตอดวยการดึงเย็น (Cold Drawn) เพื่อผลิตเปนลวดเหล็กที่มีผิวเรียบขึ้น สําหรับนําไปใชในงานตางๆ ในอุตสาห
กรรมตอเนื่องตอไป เชนผลิตตะปู ตะแกรง น็อต สกรู ลวดเชื่อม ลวดเสริมยางรถยนต เปนตน เหล็กลวดสามารถ
แบงตามกลุมผลิตภัณฑปลายทางไดเปน 6 กลุมดังตอไปนี้ 

 
1. เหล็กลวดสําหรับผลิตลวดเหล็กใชงานทั่วไป (General Use) 

เหล็กลวดกลุมนี้เปนเหล็กลวดคารบอนต่ํา ซึ่งจะนําไปผานกระบวนการดึงเย็นเพื่อลดขนาดจากเสนผา
ศูนยกลางประมาณ 5.5-19 มม. เพื่อผลิตเปนลวดเหล็กคารบอนต่ํา แลวนําไปชุบสังกะสีเพื่อปองกันการ
เกิดสนิม จากนั้นจึงนําไปผลิตตอไป เชนนําไปทุบหัวและทําคมสําหรับผลิตตะปู (Nail) หรือนําไปทําการ
เชื่อมเพื่อผลิตตะแกรงลวดเหล็กกลาเสริมคอนกรีต (Wire mesh) ตะแกรงลวดหนาม (Barbed Wire) และ
ร้ัวทีทําจากลวดเหล็ก (Wire Fence) 
 

2. เหล็กลวดสําหรับผลิตลวดเชื่อม (Welding Wire) 
เหล็กลวดกลุมนี้ เกรดที่ใชสวนใหญ นําไปดึงเย็นเพื่อผลิตเปนลวดเหล็กกลาสําหรับใชผลิตลวดเชื่อม ซึ่งมี
อยู 2 กลุมคือ Metal Inert Gas (MIG) และ Cover Electrode ลักษณะสําคัญกลุมนี้ตองใชปริมาณสาร
มลทินต่ํา ความสม่ําเสมอของสวนผสมทางเคมีที่สูงและตองควบคุมปริมาณซัลเฟอรใหไมเกิน 0.023%  
 

3. เหล็กลวดสําหรับผลิตสลักภัณฑ (Fastener) 
เหล็กลวดกลุมนี้มีการใชงานหลากหลายมาก โดยนําไปดึงเย็นแลวขึ้นรูปเย็นเปนชิ้นงานที่อุณหภูมิหอง 
โดยจะทําใหสวนหัวมีขนาดใหญกวาสวนอื่นๆ หลังจากนั้นทําการชุบสังกะสีเพื่อปองกันการเกิดสนิม เหล็ก
ลวดที่นํามาผลิตตองมีโครงสราง และสวนผสมที่สมํ่าเสนอ เพื่อใหมีความสามารถในการดึงรูปขึ้นเย็นที่ดี 
โดยมีอัตราการลดขนาดทีสูง ผลิตภัณฑที่สําคัญ ไดแก แปนเกลียว (Nut) สกรู (Screws) สลัก (Bolt) หมุด 
(Pin) พรุกฝงปูน (Anchor) ตาปูหัวใหญ (Stud) ปลอก (Sleeve) ซึ่งมีการใชงานมากในกลุมอุตสาหกรรม
ผลิตชิ้นสวนยานยนต เครื่องใชไฟฟา โครงสรางงานเหล็กตางๆ 
 
เหล็กลวดที่ใชไดแก เหล็กลวดคารบอนสําหรับงานทุบขึ้นรูปเย็น โดยมีปริมาณคารบอนไมเกิน 0.50 %  
 

4. เหล็กลวดสําหรับนําไปใชผลิตลวดเหล็กคารบอนสูงสําหรับงานกอสราง 
เหล็กลวดกลุมนี้ไดแก เหล็กลวดคารบอนสูง ซึ่งจะนําไปดึงเย็นเพื่อผลิตเปนลวดเหล็ก 3 กลุมคือ 
4.1 ลวดเหล็กคารบอนสําหรับคอนกรีตอัดแรงชนิดเสนเดี่ยว (Steel Wire for Prestressed Concrete) จะ

ทําหนาที่ในการเสริมแรงในคอนกรีต หมอนคอนกรีตรถไฟ เปนตน 
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4.2 ลวดเหล็กคารบอนสูงสําหรับคอนกรีตอัดแรงชนิดตีเกลียว (PC Strand) จะนําไปตีเกลียวเพื่อใชใน
งานคอนกรีตอัดแรงขนาดใหญ 

4.3 เชือกลวดเหล็ก (Wire Rope) ซึ่งจะนําลวดเหล็กไปตีเกลียวจนกลายเปนเชือกลวด สําหรับนําไปใชทํา 
Cable และงานลวดดานตางๆ 

 
5. เหล็กลวดสําหรับนําไปผลิตสปริง 

เหล็กลวดกลุมนี้ไดแก เหล็กลวดคารบอนสูง และเหล็กลวดเปยโนซึ่งจะนําไปดึงเย็นเพื่อผลิตเปนลวดเหล็ก 
2 กลุมคือ 
5.1 Hard Drawn Steel Wires และ Oil tempered Wire for mechanical springs  เปนคารบอนสูง 
5.2 Piano Wire และ Oil tempered Wire for valve springs โดยผลิตจากเหล็กลวดเปยโน 
ส่ิงสําคัญที่จะตองคํานึงสําหรับผลิตภัณฑกลุมนี้ คือสวนผสมทางเคมีที่มีถูกตอง และมีปริมาณสารมลทิน
ต่ํา นอกจากนี้ตองไมมีรอยตําหนิ หรือขอบกพรองจะมีผลตอคุณสมบัติเชิงกลไกในการใชงานอยางมาก 
 

6. เหล็กลวดสําหรับนําไปผลิตลวดเหล็กเสริมยางรถยนต 
เหล็กลวดกลุมนี้ ไดแก เหล็กลวดเปยโน ที่ถูกนําไปดึงเย็นหลายขั้นตอน เพื่อใหไดลวดเหล็กที่มีเสนผาศูนย
กลางในชวง 0.15-0.38 มม. ซึ่งจะนําไปใชสําหรับชวยยึดโครงสรางของยาง และ Tyre Cord สําหรับเสริม
หนายางเพื่อเพิ่มความสามารถในการรับแรง ซึ่งใชในงานผลิตลอรถตางๆ ผลิตภัณฑในกลุมนี้ตองผานการ
ดึงรูปขึ้นรูปสูง และตองการความแข็งแกรงสูงมาก ดังนั้นจึงตองการเหล็กลวดคารบอนสูง และตองมีความ
สะอาดสูงมาก และสารมลทินในปริมาณที่ต่ํามาก และคุณภาพผิวของเหล็กตองดีมาก เพื่อไมใหเกิดความ
เสียหายขึ้นในระหวางการดึงเย็น 

 
นอกจากนี้ เหล็กลวดสามารถแบงไดเปน 4 ประเภท ตามสวนประกอบคาคารบอน (Carbon content) ดังนี้ 

 
1) เหล็กลวดคารบอนตํ่า (Low carbon steel wire rods): ผลิตตามขอกําหนดของสํานักงานมาตรฐานผลิต

ภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.) เลขที่ มอก. 348-2540 ใชเปนวัตถุดิบสําหรับการผลิตตะแกรง ตาขาย คลิป  
สลักเกลียว เหล็กลวดชุบสังกะสี กระชอนเหล็กลวด ตะปู ลวดตาขาย สกรู ฯลฯ 

 
2) เหล็กลวดคารบอนสูง (High carbon steel wire rods): ผลิตตามขอกําหนดของสํานักงานมาตรฐาน 

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  (สมอ.) เลขที่ มอก. 349-2540 ใชเปนวัตถุดิบสําหรับการผลิตเหล็กสนิมและ 
เหล็กเสนเกลียวอัดแรงเสริมคอนกรีต ชิ้นสวนรถยนต เครื่องมือชาง โซ เพลามอเตอร 

 
3) เหล็กลวดขึ้นรูปแบบเย็น (Cold heading quality): เหล็กลวดชนิดนี้จัดอยูในกลุมของเหล็กลวดคารบอนต่ํา 

ซึ่งเปนผลิตภัณฑเฉพาะของบริษัท ที่ตางจากโรงเหล็กอื่นๆ   กระบวนการผลิตจําเปนตองผานกระบวนการ
เจียรผิวเหล็กแทงเพื่อใหไดคุณภาพเหล็กที่ดี  เหล็กชนิดนี้เหมาะสมกับการผลิต  เพลาสําหรับรถจักรยาน  
ขอเหวี่ยงของจักรยาน เหล็กขอตอ กระบอกสําหรับคลายนอต สลักภัณฑตางๆ อาทิ สกรู เปนตน  
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4) เหล็กลวดโลหะผสมต่ํา (Low alloy): เหล็กลวดชนิดนี้จัดอยูในกลุมของเหล็กลวดคารบอนต่ําเชนกัน  
โดยเปนที่ทราบกันโดยทั่วไปถึงความแข็งและอายุการใชงานที่ยืนยาวเมื่อเปรียบเทียบกับเหล็กลวดอื่นๆ  
เหล็กลวดชนิดนี้ใชเปนวัตถุดิบสําหรับผลิตเพลาขาว ประแจหกเหลี่ยม ไขควงขนาดใหญ  เหล็กลวด 
เสริมคอนกรีต สลักเกลียว ชิ้นสวนรถยนต สลักเกลียวทนแรงดึงสูง เฟอง เหล็กขอตอ ปล๊ักตัวเมีย ฯลฯ 
 

เหล็กลวดยังสามารถการแยกประเภทตามเสนผาศูนยของเหล็กลวด ดังตอไปนี้ 
 

1) เหล็กลวดเสนผาศูนยกลางขนาดเล็ก (Wire rod coil): เหล็กลวดเสนผาศูนยกลางระหวาง 5.5 ถึง 16.0 
มิลลิเมตร 

 
2) เหล็กลวดเสนผาศูนยกลางขนาดใหญ  (Bar in coil): เหล็กลวดเสนผาศูนยกลางระหวาง 17.0 ถึง 42.0 

มิลลิเมตร 
 

ความแตกตางระหวางเหล็กลวดทั้งสองชนิด ถูกจํากัดดวยขนาดเสนผาศูนยกลางเทานั้น แตขอกําหนดทางเทคนิค
อื่นๆ ยังคงเหมือนกัน  
 

3.1.2. เหล็กลวดอบออน (Annealed wire): เสนลวดอบออนผลิตจากเหล็กลวดคารบอนต่ํา หากตองการใชงาน 
เปนพิเศษจะใชเหล็กลวดสําหรับการขึ้นรูปแบบเย็นและเหล็กลวดโลหะผสมต่ํา  เสนลวดอบออนผานขั้นตอน
การผลิตตางๆ คือ งานรีดหยาบ งานลางดวยกรดและเคลือบผิว งานรีดละเอียด  ก็จะไดเปนผลิตภัณฑสําเร็จรูป
สําหรับเปนวัตถุดิบทําการผลิตสกรู นอต และตะปูเปนตน  คุณสมบัติพิเศษอีกอยาง คือ เสนลวดอบออน
ประเภทโลหะผสม ยังสามารถใชงานสําหรับผลิตภัณฑที่ตองการทนแรงดึงสูงไดดวย 

 
3.1.3. สกรู (Screw):  สกรูสามารถแบงไดเปน 4 ประเภท ตามลักษณะการใชงาน   ดังตอไปนี้ 

1) Tapping screw: ใชสําหรับจับยึดชิ้นงานโลหะสองชิ้นใหยึดแนนดวยกัน เชน ชิ้นสวน ของเครื่องจักร อุปกรณ
ไฟฟา  และชิ้นสวนของรถยนต เปนตน  

2) Chipboard screw: ใชงานแพรหลายสําหรับการจับยึดชิ้นงานที่ทําดวยไม 
3) Particle board screw: ใชงานแพรหลายสําหรับการจับยึดชิ้นงานที่ทําดวยไม 
4) Drywall screw: ใชงานทั่วไปในการจับยึดระหวางแผนพลาสติกหรือแผนโลหะกับไม 

 
มาตรฐานสากล  
 
เพื่อรับประกันมาตรฐานสากลในดานมาตรฐานการผลิตและมาตรฐานดานสิ่งแวดลอม บริษัทไดรับ ISO 9001 และ ISO 14001  
ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2544   
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สิทธิพิเศษที่ไดรับจากการสงเสริมการลงทุน 
 
บริษัทไดรับสิทธิพิเศษจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ตั้งแตป วันที่ 11 ตุลาคม 2539 แตระยะเวลาที่เริ่มตนจริงๆ ตั้งแตวัน
ที่เครื่องจักรเริ่มดําเนินงานการผลิตในวันที่ 15 ธันวาคม 2541  สําหรับการผลิตเหล็กลวดและสกรู  โดยรายละเอียดของหลักๆ 
ของสิทธิประโยชนประกอบดวย 
 

ก. ไดรับการยกเวนภาษีนิติบุคคลธรรมดาเปนเวลา 8 ปนับจากวันเริ่มดําเนินการผลิต ในวันที่ 15 ธันวาคม 2541 และได
รับการยกเวนภาษีนิติบุคคลธรรมดาในอัตรารอยละ 50 ของอัตราปกติ  เปนเวลาตอมาอีก 5 ป ซึ่งจะหมดอายุในวันที่ 
15 ธันวาคม 2554 

ข. ใหไดรับอนุญาตใหหักเงินไดพึงประเมินเปนจํานวนเทากับรอยละ 5 ของรายไดที่เพิ่มขึ้นจากปกอนจากการสงออกเปน
ระยะเวลา 10 ปนับแตวันที่ 15 ธันวาคม 2541 

ค. ไดรับการยกเวนจากภาษีอากรนําเขาเครื่องจักรเปนเวลา 5 ป หมดอายุวันที่ 24 มีนาคม 2546 และไดรับการตออายุ
เปนรายป ซึ่งปจจุบันจะหมดอายุในวันที่ 23 มีนาคม 2547 

ง. วัตถุดิบที่นําเขาเพื่อการผลิตสําหรับการสงออกจะไดรับการยกเวนภาษีอากรนําเขา เปนเวลา 5 ปหมดอายุวันที่ 24 
มีนาคม 2546 และไดรับการตออายุเปนรายป ซึ่งปจจุบันจะหมดอายุในวันที่ 23 มีนาคม 2547  แตทั้งนี้การสงออกตอ
ปตองมีไมนอยกวา 30% ของยอดผลิตทั้งหมดที่ราคา FOB 

 
ในการใชสิทธิและประโยชน ผูไดรับการสงเสริมจะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เกี่ยวของกับสิทธิและประโยชนตามที่ไดรับ และ
เงื่อนไขอื่น ที่สําคัญ ดังตอไปนี้ 
1. เครื่องจักรซึ่งไดรับยกเวนอากรขาเขานั้น จะตองนําเขามาภายในวันที่ 11 ตุลาคม 2541 หากไมสามารถนําเขามาไดทัน
ภายในกําหนดนี้ จะตองไดรับอนุมัติใหขยายเวลาการนําเขาจากคณะกรรมการ 
2. จะตองจัดสงเอกสารรายการเครื่องจักรที่ขอยกเวนอากรขาเขา เพื่อใหไดรับการอนุมัติใหเสร็จส้ินลงไดภายในหนึ่งป นับ
แตวันส้ินสุดระยะเวลาการนําเขาตามขอ 1 
3. จะตองจัดใหมีและใชระบบปองกันและควบคุมมิใหเกิดผลเสียหายตอคุณภาพสิ่งแวดลอม หรือที่จะกอใหเกิดอันตราย 
4. มีทุนจดทะเบียนไมนอยกวา 1,830 ลานบาท โดยจะตองชําระเต็มมูลคาหุนกอนวันเปดดําเนินการ 
5. จะตองดําเนินการตามสาระสําคัญของโครงการที่ไดรับการสงเสริมในเรื่องดังตอไปนี้ 
 5.1 ชนิดผลิตภัณฑ : เหล็กลวด และสลักเกลียว 
 5.2 ขนาดของกิจการ มีกําลังการผลิตดังนี้ 
  - เหล็กลวด   ปละประมาณ 500,000 ตัน 
  - สลักเกลียวและสกรู ปละประมาณ   60,000 ตัน 

 หมายเหตุ: กําลังการผลิตที่แจงตอคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนเปนปริมาณการผลิตตามที่เครื่องจักรสามารถรับรองการ
ทํางานไดเต็มกําลังการผลิตหากมีการผลิตสินคาในรูปแบบเดียวกัน อยางไรก็ตามเนื่องจากบริษัทมีการผลิตสินคาหลายรูป
แบบจึงมีผลทําใหกําลังการผลิตเต็มที่ที่แทจริงของเหล็กลวดอยูที่ 360,000 ตัน สวนสลักเกลียวและสกรูประมาณ 36,000 
ตัน ซึ่งถึงแมวาปริมาณการผลิตที่แทจริงจะนอยกวาปริมาณการผลิตที่แจงตอคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ก็ยังคงอยูใน
เกณฑที่ไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีอยูดีโดย จะไดรับจากปริมาณการผลิตจริง 
 5.3 จะตองสงผลิตภัณฑที่ผลิตหรือประกอบไดออกไปจําหนายตางประเทศในแตละปมีมูลคา F.O.B. ไมนอยกวารอย
ละ 30 ของมูลคายอดขายทั้งส้ิน 
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 5.4 การผลิตเหล็กลวดจะตองเริ่มกรรมวิธีการผลิตตั้งแตการใช เหล็กแทงเปนวัตถุดิบ 
 5.5 จะตองมีขนาดการลงทุนไมรวมคาที่ดินและทุนหมุนเวียนไมนอยกวา 2 ลานบาท 
 
3.2. การตลาดและภาวะการแขงขัน 

 
3.2.1. กลยุทธการตลาด กลุมลูกคาเปาหมาย และชองทางการจัดจําหนาย 

 
1) ตลาดในประเทศ 

 
กลยุทธการตลาด 
บริษัทดําเนินกลยุทธการตลาดที่สําคัญสําหรับการจัดจําหนายเหล็กลวดและเหล็กลวดอบออนในตลาดใน
ประเทศดังนี้ 

 
1. การนําเสนอผลิตภัณฑที่มีคุณภาพสูง โดยจุดเดนดานคุณภาพสินคาของบริษัทเมื่อเปรียบเทียบกับผูผลิต

รายอื่นในตลาด คือ การผลิตเหล็กลวดคุณภาพสูง นอกจากนี้บริษัทก็เปนผูนําในประเทศที่สามารถผลิต 
เหล็กลวดขึ้นรูปแบบเย็น และเหล็กลวดโลหะผสมต่ําไดเชนกัน โดยผูประกอบการสวนใหญที่ซื้อเหล็กลวด
ของบริษัทจะเปนผูผลิตผลิตภัณฑปลายทาง ที่ผลิตสินคาประเภทระดับสูง ในขณะที่ผูประกอบการสวน
ใหญในประเทศจะเนนเหล็กลวดสําหรับการนําไปใชผลิตภัณฑเหล็กกอสรางซึ่งถือเปนเหล็กระดับลาง โดย
บริษัทจะเนนคุณภาพของสายการผลิตเปนหลัก ซึ่งเริ่มตั้งแตการคัดเลือกเหล็กแทงที่มีคุณภาพ ผาน
กระบวนการเจียรแตงผิวเหล็กแทงและผลิตที่สมบูรณ เพื่อใหไดเปนผลิตภัณฑที่มีคุณภาพสูง โดยบริษัท
เปนผูผลิตเหล็กรายเดียวในประเทศและนอยรายในโลกที่มีสายงานตรวจสอบและเจียรแตงผิวเหล็กแทง ซึ่ง
จะทําใหพื้นผิวของเหล็กแทงเรียบเสมอกัน เพิ่มความทนทานใหกับเหล็กแทง ซึ่งจะทําใหเหล็กลวดมีคุณ
ภาพสูงกวาเหล็กลวดทั่วไป  โดยผูผลิตรายอื่นหากตองการผลิตผลิตภัณฑที่มีคุณภาพสูงเชนบริษัท จะตอง
นําเขาเหล็กแทงที่มีคุณภาพสูงตั้งแตตน ซึ่งมีตนทุนที่สูงมาก 

2. การจัดสงสินคาตรงตามกําหนดเวลา บริษัทใหความสําคัญอยางมากกับการควบคุมและจัดสงสินคาที่ตรง
ตามกําหนดเวลาเพื่อสรางความพึงพอใจสูงสุดใหกับลูกคา อันจะนําไปสูการสรางความจงรักภักดีใหเกิดแก
สินคาของบริษัท 

3. การเพิ่มสวนแบงทางการตลาด บริษัทมุงหวังที่จะเพิ่มสวนแบงทางการตลาดสําหรับตลาดในประเทศ โดย
บริษัทจะใชกําลังการผลิตใหเกิดประโยชนสูงสุดเพื่อลดตนทุนการผลิตตอหนวย  

4. การรักษาความเปนผูนําดานราคา ปจจุบันบริษัทเปนผูนําในการกําหนดราคาตลาดสําหรับเหล็กลวดใน
ประเทศเนื่องจากบริษัทเปนหนึ่งในผูผลิตที่มีกําลังการผลิตสูงสุดในประเทศ 

5. การใหบริการดานเทคโนโลยี นอกจากมุงเนนการผลิตและขายสินคาแลว บริษัทยังมุงหวังที่จะใหบริการ
ดานที่ปรึกษาแกลูกคาดวย เชน การปรับสวนประกอบของเหล็กลวดใหเหมาะกับสินคาของลูกคา เพื่อตอบ
สนองความตองการของลูกคา 

 
 
 

กลุมลูกคาเปาหมาย 
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เหล็กลวดและเหล็กลวดอบออน สําหรับตลาดในประเทศ กลุมลูกคาหลักคือกลุมผูผลิตซึ่งนําเหล็กลวดไปเปน
วัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑตางๆเชนเหล็กลวดแรงดึงสูงสายไฟสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร สลักภัณฑ สกรู 
ตะแกรงลวด ตาขาย ชิ้นสวนแอร ตูเย็น และชิ้นสวนรถยนต เปนตน โดยบริษัทมีแผนที่จะเพิ่มจํานวนพนักงาน
ขาย เพื่อเพิ่มความตองการซื้อในตลาดดวย 
ชองทางการจัดจําหนาย 
บริษัทเนนการจัดจําหนายสินคาผานทางพนักงานขาย โดยปจจุบันจะจางเปนพนักงานประจํา แตในอนาคต
บริษัทมีแผนจะเพิ่มพนักงานขายชั่วคราวเพื่อรองรับยอดขายที่เพิ่มขึ้น 

 
การวางตําแหนงผลิตภัณฑของบริษัท 

 
บริษัทเปนผูผลิตรายเดียวในประเทศไทยและเปนหนึ่งในผูผลิตเพียงไมกี่รายในโลกที่มีสายการผลิตตอเนื่องใน
แนวดิ่งที่เริ่มตั้งแตการผลิตเหล็กลวดจนถึงการผลิตสกรู โดยบริษัทเปนหนึ่งในผูนําดานการผลิตเหล็กลวดใน
ตลาดโดยมุงเนนคุณภาพของผลิตภัณฑเปนหลัก ปจจุบันกําลังการผลิตเหล็กลวดในประเทศมีจํากัดซึ่งไมเพียง
พอกับปริมาณความตองการในประเทศ เปนผลใหปจจุบันมีปริมาณการนําเขาสุทธิ(Net-Import) 
 
ทางดานเหล็กลวดอบออนนั้น ปจจุบันบริษัทถือไดวาเปนผูนําในการผลิตเหล็กลวดเพื่อการผลิตเปนเหล็กลวด
อบออน สําหรับสกรู ปจจุบันบริษัทไมไดมุงเนนการขายสกรูใหแกตลาดในประเทศ เนื่องจากปริมาณ 
ความตองการในประเทศมีนอยอีกทั้งบริษัทไมตองการที่จะแขงขันกับผูผลิตสกรูภายในประเทศซึ่งเปนกลุม 
ลูกคาเหล็กลวดของบริษัท จึงเนนการสงออกสกรูไปตางประเทศเปนหลัก 
 
โดยสรุป สัดสวนการขายภายในประเทศเทากับประมาณรอยละ 31 เมื่อเทียบกับยอดขายรวมสิ้นสุดครึ่งปแรก
ของป 2546 ลดลงเมื่อเทียบกับชวงเวลา 2543-2545 ประมาณรอยละ 35-44 

 
2) ตลาดตางประเทศ 

 
กลยุทธการตลาด 
บริษัทจัดจําหนายสินคาไปยังตลาดไตหวัน โดยผานทาง TGE เนื่องจาก TGE เปนตัวแทนจําหนายที่ มี 
ความคุนเคยกับลูกคาทองถิ่นเปนอยางดี โดยบริษัทจะใชกลยุทธการตลาดสําหรับเหล็กลวดและเหล็กลวด 
อบออนเชนเดียวกับการขายภายในประเทศ อยางไรก็ตามสําหรับการจําหนายสกรูในตลาดตางประเทศ  
เนื่องจากราคาเปนปจจัยสําคัญที่มีผลตอปริมาณขาย ดังนั้นบริษัทจึงใชกลยุทธตั้งราคาตามราคาตลาดเพื่อให
เหมาะสมกับภาวะตลาดในแตละประเทศ 

 
กลุมลูกคาเปาหมาย 
เชนเดียวกับตลาดภายในประเทศ เหล็กลวดและเหล็กลวดอบออนจะถูกขายใหแกกลุมผูผลิตเหล็กปลายทาง 
โดยบริษัทมีแผนที่จะขยายไปสูตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใตดวย ปจจุบัน TWG ไดขายสินคาไดแก เหล็กลวด
และเหล็กลวดอบออนแกบริษัท TGE ซึ่งถือเปนลูกคาอันดับหนึ่ง จากยอดขายตอยอดขายรวมรอยละ 39 เมื่อ 
ส้ินสุดครึ่งปแรก ของป 2546 สําหรับสกรู กลุมลูกคาหลักของบริษัทคือสหรัฐอเมริกา โดยบริษัทครองสัดสวน
ตลาดนําเขาของสหรัฐถึงรอยละ 8 สําหรับสกรูขนาดไมเกิน 6 ม.ม. 
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ชองทางการจัดจําหนาย 
บริษัทจะใชกลยุทธการขายตรงไปสูตลาดตางประเทศ โดยบริษัทจะทําการประชาสัมพันธผลิตภัณฑของบริษัท 
ผานทางวารสาร และเว็บไซดของบริษัทซึ่งลูกคาจะสามารถเขาถึงขอมูลของบริษัทไดตลอดเวลา สวนตลาดใน
ไตหวันบริษัทจะให TGE เปนตัวแทนจําหนาย 

 
การวางตําแหนงผลิตภัณฑของบริษัท 
บริษัทจะทําการขายเหล็กลวด และเหล็กลวดอบออนใหแก TGE เปนหลัก โดยสวนหนึ่ง TGE จะนําไปใชใน 
สายการผลิตของตนเอง และอีกสวนจะถูกจัดจําหนายตอใหแกลูกคาในไตหวัน ซึ่ง TGE มีฐานขอมูลลูกคาดัง
กลาวอยู สําหรับสกรู บริษัทจะเนนสงออกไปยังตลาดสหรัฐอเมริกาเปนหลัก และตลาดรองจะเปนที่ทวีปยุโรป 
 
สัดสวนการขายตางประเทศ คิดเปนรอยละ 69 เมื่อเทียบกับยอดขายรวม ส้ินสุดครึ่งปแรก ป 2546 เพิ่มขึ้นจาก
สัดสวนในชวง 3 ปที่ผานมา ที่อยูประมาณรอยละ 59-64 

 
3.2.2. ภาวะการแขงขัน และสภาพอุตสาหกรรม 

 
1) สภาพอุตสาหกรรมโดยรวม 

1.1 สภาพการแขงขันในประเทศ 
ภาวะอุตสาหกรรมเหล็กโดยรวมของประเทศไทยไดมีการฟนตัวอยางตอเนื่องมาตั้งแตจากชวงวิกฤตเศรษกิจใน 
ป 2540  การฟนตัวโดยหลักมาจากการฟนตัวของภาคอุตสาหกรรมโดยรวมโดยเฉพาะภาคการกอสรางและอุต
สาหกรรมรถยนต  จึงทําใหความตองการใชเหล็ก โดยเฉพาะเหล็กลวดและเหล็กเสน มีปริมาณสูง   ปจจุบันถือ
ไดวา วงจรเหล็กอยูในภาวะขาขึ้นทั่วตลาดโลก สืบเนื่องมาจากการขยายตัวอยางตอเนื่องในประเทศจีน โดย
กําลังการผลิตในจีนมีเพียง 180 ลานตันตอป ในขณะที่ปริมาณความตองการมีถึง 200 ลานตันตอป  นอกจาก
นี้ประเทศในแถบยุโรปตะวันออกซึ่งในอดีดเคยเปนกลุมประเทศที่มีกําลังการผลิตเกินความตองการใชใน
ประเทศอยางมาก และไดเคยสงออกเหล็กมาในราคาถูก เพื่อทุมตลาดในหลายๆ ประเทศ  ไดเริ่มกลับมามี
ความตองการใชในประเทศเองเพิ่มมากขึ้น    ราคาของผลิตภัณฑเหล็กรวมถึง เหล็กแทง และเหล็กลวดไดมี
การปรับตัวสูงขึ้นอยางตอเนื่อง ตามภาวะความตองการของผลิตภัณฑเหล็กโดยรวม 
 
ตารางความตองการใชเหล็กทรงยาวของไทย จํานวนผลิต นําเขา และสงออก ดังตอไปนี้ 
       
 
 
 
 
 

หนวย: เมตริกตัน/ป 
 2543 2544 2545 H1/2546 
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บริษัท ไทยคูน เวิลดไวด กรุป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
 

ผลิต 2,205,392 2,764,634 3,774,656 2,063,464 
นําเขา 421,224 417,738 562,197 284,763 
สงออก 406,061 339,022 296,240 174,849 
ความตองการ 2,220,555 2,843,350 4,040,612 2,173,378 
 แหลงที่มา:(1) ขอมูลจากสถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทย 

(2) เหล็กทรงยาวทั้งหมดไดแก เหล็ก Bar เหล็กขอออย เหล็ก HR Section และเหล็กลวด 
 
 
รายชื่อผูผลิตเหล็กลวดในประเทศไทย มีดังตอไปนี้ 

บริษัท กําลังการผลิต (ตัน/ป) 
1. เอ็ม. เอส สตีลกรุป                                         
(เอ็น.ที.เอส. สตีล กรุป+กลุมเหล็กสยาม) 

630,000 

2. โรงงานเหล็กกรุงเทพ 150,000 
3. น่ําเฮงสตีล 150,000 
4. สยามสตีล ซินดิเคท 40,000 
5. อุตสาหกรรมเหล็กกลาไทย 500,000 
6. ไทยคูน เวิลดไวด กรุป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 500,000 

หมายเหตุ: (1) กําลังการผลิตเปนไปตามที่เครื่องจักรสามารถจะผลิตไดสูงสุด 
                 (2) 1-4 มีเตาหลอม, 5-6 ไมมีเตาหลอม 
แหลงที่มา: IFCT  
 
สําหรับอุตสาหกรรมเหล็กลวดในประเทศไทย ผูประกอบการสวนใหญจะผลิตเหล็กลวดคารบอนต่ํา ประเภท
เพื่อใชในการกอสราง ซึ่งจะมีคุณภาพต่ํากวา เหล็กลวดที่บริษัทผลิต ซึ่งมีทั้งเหล็กลวดขึ้นรูปแบบเย็น เหล็กลวด
โลหะผสมต่ํา และเหล็กลวดคารบอนสูง นอกจากนี้ในบรรดาผูประกอบการหลัก 4 รายไดแก กลุมเหล็กสยาม 
เอ็ม.เอส สตีล กรุป อุตสาหกรรมเหล็กกลาไทย และบริษัทเอง โดยปจจุบัน บริษัทมีผลผลิตจริงที่สูงทีสุดในป 
2545 เนื่องจากกลุมบริษัทเหล็กหลายแหงยังประสบปญหาดานการเงินจึงไมสามารถผลิตไดเต็มกําลังการผลิต 
โดยปจจุบันกลุมคูแขงขันเริ่มฟนตัว และเริ่มจะผลิตอีกครั้ง โดยรอการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนจากสถาบัน
การเงิน อยางไรก็ตามถึงแมวาบริษัทจะเริ่มการผลิตก็ตาม กลุมคูแขงขันดังกลาวยังคงเนนการผลิตเหล็กลวด
คารบอนต่ํามากกวา ซึ่งใชในอุตสาหกรรมกอสราง ตะปู ลวดเหล็กตะแกรง (Wire mesh) ซึ่งอาจจะไมจําเปนที่
จะตองนําเหล็กแทงที่มีคุณภาพสูงมาเปนวัตถุดิบ ดังนั้นผูประกอบการสวนใหญ จึงนิยมใชเศษเหล็กเพื่อนํามา
ผลิตเหล็กแทงโดยผานโรงหลอมเหล็ก ผิดกับบริษัทที่จะนําเขาเหล็กแทงที่มีคุณภาพจากตางประเทศ ซึ่งในตาง
ประเทศ มักจะใชเหล็กกลาบริสุทธิ์ (Pig Iron) มากกวาที่จะใชเศษเหล็ก รวมทั้งการประณีตในการเจียรผิวเหล็ก
แทง เพื่อใหไดเหล็กลวดที่มีคุณภาพสูง ซึ่งใชในอุตสาหกรรมยานยนต และไฟฟา 

 
ในสวนของผูผลิตสกรู ปจจุบันบริษัทจัดวาเปนแหงเดียวในประเทศและนอยรายในโลกที่เปนผูผลิตสกรูที่มีการ
ผลิตตั้งแตตนทาง  กลาวคือมีการผลิตตั้งแตเหล็กลวดเพื่อมาเปนวัตถุดิบสําหรับการผลิตเหล็กลวดอบออนและ
สกรู  นอกจากนี้ กําลังการผลิตสกรูจัดไดวาสูงที่สุดในประเทศ  อยางไรก็ตามบริษัทไมมีนโยบายในการทํา
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บริษัท ไทยคูน เวิลดไวด กรุป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
 

ตลาดในประเทศเพื่อแขงขันกับผูประกอบการรายอื่น เนื่องจากบริษัทเปนผูผลิตเหล็กลวดและเหล็กลวดอบ
ออนเพื่อขายตอบริษัทเหลานี้    
 
1.2 สภาพการแขงขันตางประเทศ 
เนื่องจากสินคาของบริษัทประมาณรอยละ 60 ถูกสงไปขายยังตางประเทศ ทั่วโลก ดังนั้นคูแขงขันของบริษัทจึง
ควรคลอบคลุม ถึงบริษัทในภูมิภาคเอเซียดวย ไดแก คูแขงขันที่มาจากประเทศ ญี่ปุน เกาหลี จีน และไตหวัน 
เพื่อจุดประสงคในการเปรียบเทียบ จึงขอแบงแยกตามสินคาที่สําคัญของบริษัท และตลาดสงออกที่สําคัญดัง
ตอไปนี้ 
1) เหล็กลวด และเหล็กลวดอบออนที่บริษัทสงออกจะเปนประเภทคุณภาพสูง    ตลาดสงออกที่สําคัญไดแก 
ไตหวันผานบริษัท TGE ซึ่งเปนตัวแทนจําหนาย ทําใหเปนที่รูจักของบริษัทคูคาในไตหวันเปนอยางดี ลูกคาไว
วางใจ ประกอบกับสินคาที่ไดมาตรฐานอยูแลว คูแขงขันที่สําคัญในไตหวันไดแก บริษัท China Steel  บริษัท 
Yieh Hsing บริษัท Chia I Industrial และบริษัท Feng Hsin Iron & Steel นอกจากนั้นควรพิจารณาถึงบริษัทคู
แขงประเทศที่นําเขาสูไตหวัน ไดแก บริษัท Kobe Steel บริษัท Daido Steel บริษัท NKK Bars & Shapes และ 
Nippon Steel จากญี่ปุน บริษัท Poscol จากเกาหลีใต และบริษัทที่มาจากประเทศจีนไดแก บริษัท Baoshan 
Iron, Shanhai Baosteel Group, Benxi Iron & Steel และ Maanshan Iron & Steel หากจะมองสภาพการ
แขงขันและการกําหนดราคาแลว จะพบวาราคาถูกกําหนดตาม China Steel ซึ่งเปนรัฐวิสาหกิจขนาดใหญใน
ไตหวัน ซึ่งคูแขงอื่นภายในประเทศ รวมทั้งผูนําเขา จะปรับกลยุทธการแขงขันโดยเนนที่คุณภาพเปนสําคัญ และ
เนนความหลากหลายของสินคาเพื่อใหเขาถึงความตองการของลูกคาซึ่งเปนผูผลิตสลักเกลียวใหมากที่สุด ส่ิง
เหลานี้ถือเปนจุดแข็งของบริษัท เนื่องจากบริษัทสามารถผลิตเหล็กลวดที่มีคุณภาพ กลาวคือมีแรงดึงสูง ซึ่งเปน
คุณสมบัติที่ดีตอการผลิตสกรูและสลักเกลี่ยวที่มีคุณภาพอีกดวย นอกเหนือจากนั้นดวยความมีเครือขายไตหวัน 
ทําใหการเจาะตลาดทําไดงายขึ้นอีกดวย  (ขอมูลจากผูบริหารของบริษัท) 
 
2) สกรู เสนผาศุนยกลางไมเกิน 6 มม. ตลาดสงออกที่สําคัญไดแก สหรัฐอเมริกา ซึ่งเปนตลาดที่มีความ
ตองการบริโภคใหญที่สุด พิจารณาสภาพการแขงขันแลว อยูในระดับปานกลาง อยางไรก็ตามดวยความมีเครือ
ขายของการเปนบริษัทไตหวัน บริษัทจึงไดรับความเชื่อใจจากผูผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกาเปนอยางดี เนื่อง
จากหากดูจากสถิติตามตารางขางลางจะพบวา ไตหวันไดรับความเชื่อใจจากลูกคาในประเทศสหรัฐอเมริกา
เปนอยางมาก ซึ่งผลพวงจากสวนนี้ ทําใหบริษัทซึ่งเปนบริษัทลูกของ TGE ไดรับอานิสงสไปดวย คูแขงขันที่
สําคัญมาจากประเทศตางๆ ไดแก ไตหวัน ประเทศไทย ญี่ปุน เกาหลี และจีน โดยสัดสวนการสงออกสกรูที่มี
เสนผาศูนยกลางนอยกวา 6 มม.  แสดงตามตารางดังนี้ 

 
 
 
 
 

Q1/2546 2545 
ประเทศ 

จํานวนตัน % จํานวนหนวย % 
1. ไตหวัน 47,176 74.35 161,329 78.57 
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บริษัท ไทยคูน เวิลดไวด กรุป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
 

2. จีน 6,853 10.80 21,789 10.61 
3. ไทย 5,290 8.34 9,835 4.79 
4. ญี่ปุน 1,402 2.21 5,571 2.66 
5. UAE 1,082 1.71 2,475 1.21 
6. มาเลเซีย 685 1.08 1,574 0.77 
7. เกาหลี 496 0.78 1,336 0.65 
8. เยอรมัน 229 0.36 747 0.36 
9. แคนาดา 155 0.24 513 0.25 
10.อังกฤษ 29 0.05 2 0.00 

 
TWG 5,178 8.16 18,174* 8.85 

 
หมายเหตุ; บริษัทโดยแทจริงแลวสงออกผลิตภัณฑสกรูไปยังสหรัฐอเมริกาทั้งหมด 18,174 ตัน โดยตั้งแต 1 ม.ค. 
2545 – 30 มิ.ย. 2545 สงผานบริษัทแม TGE เนื่องจากยังไมมีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับในตลาดสหรัฐอเมริกา หลังจากนั้น
บริษัทเริ่มสงสกรูจากประเทศไทยโดยตรงไปยังสหรัฐอเมริกา ดังนั้นยอดรวมที่ บริษัทสงออกจึงมีมากกวายอดสงออก
ทั้งหมดของประเทศไทยดวยซ้ําในป 2545 
แหลงขอมูล: ขอมูลจากบริษัท 
 
2) ปจจัยตางๆ ที่มีผลกระทบตออุตสาหกรรมเหล็กในประเทศไทย 

 
อุปสงคของเหล็กลวดและอุตสาหกรรมตอเนื่อง  
ความตองการใชเหล็กลวดโดยเฉพาะดานการกอสรางมีการขยายตัวอยางสูงและตอเนื่อง  โดยสาเหตุหลัก 
มาจากการขยายตัวของภาคธุรกิจกอสรางทั้งในประเทศและตางประเทศ  ซึ่งผลิตภัณฑเหล็กลวดจะใชเปน 
วัตถุดิบในการผลิต เหล็กลวดแรงดึงสูง และวัสดุกอสรางอื่นๆ  นอกจากนี้ผูประกอบการหลายรายไดเริ่มที่จะ 
สงออกไปขายในตางประเทศมากขึ้น จากอดีตที่จะพึ่งพิงเฉพาะตลาดในประเทศ 

 
อุปสงคความตองการใชเหล็กลวดอบออนมีการขยายตัวอยางสูงตั้งแตป 2543 จากสาเหตุของการเติบโตของ
ภาคอุตสาหกรรมดังตอไปนี้ 
1. อุตสาหกรรมยานยนต  เหล็กลวดอบออนเปนวัตถุดิบหลักสําหรับการผลิตชิ้นสวนตางๆ ในรถยนต  

รถจักรยานยนตและ จักรยาน ในชิ้นสวนตางๆ เชน ลวดซี่ลอ สายเบรก Clip & Pin ดุมและหมุด สปริงเบาะ
รถ ตะกราหนารถ ลวดเหล็กสําหรับยางรถ ใน ป 2545 อุปสงคของเหล็กลวดสําหรับอุตสาหกรรมยานยนต  
เติบโตถึง 20% จากอานิสงคการที่ประเทศไทยเปนฐานการผลิตหลักของอุตสาหกรรมยานยนต  ในภูมิภาค
เอเซีย 

2. ชิ้นสวนเครื่องใชไฟฟา  เหล็กลวดอบออนเปนสวนประกอบสําคัญในการผลิต  ในสวนประกอบตางๆ เชน 
ตะแกรงพัดลม ขดลวดที่ทําชั้นวางของในตูเย็นและตูแช ขดลวดในเครื่องปรับอากาศและคอมเพรสเซอร 
คาดกันวาเครื่องใชไฟฟายังมีแนวโนมขายตัวดี ไดแก ตูเย็น คอมเพรสเซอร และตูแชสําหรับคอนวีเนียน 
สโตรตางๆ เชน เซเวนอีเลเวน หรือดิสเคาทสโตร เชน โลตัส บิ๊กซี ซึ่งกําลังขยายตัวอยางรวดเร็ว 
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3. รถเข็น (Stroller) การเติบโตของธุรกิจการคาปลีกขนาดใหญ (Discount Store) ทําใหมีความตองการรถเข็น
มากขึ้นเปนลําดับ      

4. โครงการรัฐบาล  โครงการตางๆ ของรัฐบาลจะสรางความตองการใชวัสดุกอสรางอีกมาก  โดยเฉพาะ 
เหล็กประเภทตางๆ  โครงการสนามบินสุวรรณภูมิเปนหนึ่งในโครงการใหญของรัฐบาล 

5. ธุรกิจอสังหาริมทรัพยและกอสราง  ความตองการเหล็กลวดเพื่อใชในการกอสรางก็มีความตองการเพิ่มขึ้น 
โดยเฉพาะผลิตภัณฑที่มีการใชเหล็กลวดเปนวัตถุดิบ ไดแก ตะแกรง ตาขาย ลวดผูกเหล็ก ลวดเหล็กแรงดึง
สูง น็อต สกรู ตะปูตางๆ  

 
กําแพงภาษี 
เหล็กแทง จะถูกกําหนดภาษีนําเขาที่อัตรารอยละ 1 ทั้งการนําเขาตามสนธิสัญญาอาฟตา ASEAN Free Trade 
Area (“AFTA”) และจากที่อื่นๆ   สําหรับเหล็กลวดนั้น อัตราภาษีจะอยูที่  5% ตามสนธิสัญญาอาฟตาและ 
10% สําหรับแหลงอื่นๆ   กําแพงภาษีดังกลาวมีประโยชนตอบริษัทในแงของการแขงขันสําหรับการขายใน
ตลาดภายในประเทศ สวนแนวโนมในอนาคตอันใกล เขตการคาเสรีระหวางกลุมประเทศอาฟตา จะมีการเลิก
เก็บภาษีระหวางกัน บริษัทจะไดรับอานิสงคจากเหตุการณดังกลาว เนื่องจากบริษัทสามารถสงออกเหล็กลวด
และเหล็กลวดอบออนไปยังประเทศในเขตอาฟตาไดมากขึ้น ปจจุบันคูแขงของบริษัทที่สงออกไปขายยังประเทศ
กลุมอาฟตา คือประเทศเกาหลี ญี่ปุนและไตหวัน แตในอนาคตประเทศเหลานี้ยังคงจะตองไดรับผลกระทบจาก
กําแพงภาษี ขณะที่บริษัทไมไดรับผลกระทบดังกลาว 
 
ในขณะเดียวกันปจจุบัน สินคาของบริษัทที่สงออกไปยังประเทศนอกเขตอาฟตา โดยเฉพาะประเทศในเอเซีย
ตะวันออก จะถูกกําแพงภาษีของแตละประเทศซึ่งเทากับรอยละ 5-10 แตอยางไรก็ตาม ภายในป 2553 
ประเทศเหลานี้จะยกเลิกกําแพงภาษีดังกลาว ตามสนธิสัญญาการคาโลก ทําใหผลิตภัณฑของบริษัทมีโอกาส
แขงขันไดมากขึ้น 

 
3.2.3. การจัดหาผลิตภัณฑ 

1) การผลิต 
ปจจุบันบริษัทมีโรงงานตั้งอยูที่ 99 หมู 1 นิคมพัฒนา  กิ่งอําเภอนิคมพัฒนา  จังหวัดระยอง  บริษัทไดเริ่มเดิน
เครื่องจักรเพื่อการผลิตตั้งแตป 2543   กําลังการผลิตเหล็กลวดสูงสุดของบริษัทจะอยูที่ 500,000 ตันตอป  
หากเดินเครื่องเพื่อผลิตเหล็กลวดประเภทเสนผาศูนยกลางขนดใหญ (Bar in coil) อยางเดียว ขนาดเดียว และ
เกรดเดียว  อยางไรก็ตามจากผลิตภัณฑของบริษัทที่มีความหลากหลาย จึงทําใหกําลังการผลิตเต็มที่ของบริษัท
อยูที่ 360,000 ตันตอป 
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บริษัท ไทยคูน เวิลดไวด กรุป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
 

กําลังการผลิต ปริมาณการผลิต และ อัตราการใชกําลังการผลิต    
 2543 2544 2545 สิ้นสุด 30 มิ.ย. 

2546  
กําลังการผลิตเต็มที่ (หนวย: ตัน/
ป) 
-เหล็กลวด  (Wire rod) 
-เหล็กลวดอบออน (Annealed 
wire) 
-สกรู  (Screw) 

 
 

360,000 
72,000 

 
36,000 

 
 

360,000 
72,000 

 
36,000 

 
 

360,000 
72,000 

 
36,000 

 
 

360,000 
72,000 

 
36,000 

ปริมาณการผลิตจริง (หนวย: ตัน/
ป) 
- เหล็กลวด  (Wire rod) 
-เหล็กลวดอบออน (Annealed 
wire) 
- สกรู  (Screw) 

 
 

180,372 
 39,002 

 
 20,771 

 
 

189,429 
 24,721 

 
 13,818 

 
 

278,595 
 50,202 

 
 25,184 

 
 

152,479 
 34,658 

 
 16,862 

% การใชกําลังการผลิต 
- เหล็กลวด  (Wire rod) 
- เหล็กลวดอบออน (Annealed 
wire) 
-  สกรู  (Screw) 

 
50.10 
54.17 
57.70 

 
52.62 
34.34 
38.38 

 
77.39 
69.73 
69.96 

 
84.71* 
96.27* 
93.68* 

*หมายเหตุ : คิดเปนยอดเต็มป (Annualized) 
 

2) วัตถุดิบ 
วัตถุดิบหลักที่ใชในการผลิตของบริษัทคือเหล็กแทง  โดยบริษัทจะนําเขามาจากตางประเทศทั้งหมดเพื่อใหได
คุณภาพผลิตภัณฑที่ดีและสม่ําเสมอ  ทั้งนี้เนื่องจากผูผลิตเหล็กแทงในประเทศทั้งหมดจะใชเศษเหล็ก (Scrap) 
เปนวัตถุดิบในการผลิตเหล็กแทง แทนการใชเหล็กกลาบริสุทธิ์ (Pig Iron) จึงทําใหคุณภาพเหล็กแทงไมผาน
มาตรฐานของบริษัท เนื่องจากผลิตภัณฑของบริษัทจะเนนในเรื่องของคุณภาพ   
 
บริษัทจะซื้อเหล็กแทงจากแหลงตางๆ จากผูผลิตเหล็กแทงที่มีชื่อเสียงในโลก เชน ประเทศบราซิล แอฟริกาใต 
จีน และเยอรมัน   การสั่งซื้อเหล็กแทงของบริษัทนั้นจะมีทั้งการซื้อโดยตรงกับผูผลิตหรือการซื้อผานตัวแทน    
โดยตัวแทนที่บริษัทใชมานานและปริมาณการสั่งซื้อมากกวา 50 เปอรเซ็นตในปที่ผานมา จะมาจากตัวแทน
จําหนายของประเทศสหราชอาณาจักร ซึ่งไมมีความเกี่ยวของกับบริษัท ผูบริหาร และผูถือหุนรายใหญแตอยาง
ใด   ถึงแมวาบริษัทจะซื้อเหล็กแทงผานตัวแทนแหงนี้เปนปริมาณสูง แตอยางไรบริษัทก็มิไดมีความพึ่งพิงตัว
แทนแหงนี้ เนื่องจากเหล็กแทงเปนสินคาทั่วไป  หาซื้อไดในตลาดโลกทั่วไป นอกจากนี้บริษัทมีการส่ังซื้อวัตถุดิบ
ยอยจากบริษัท TGE ที่เปนบริษัทแม ไดแก ชิ้นสวน และเคมีภัณฑ เพื่อนําไปใชในขั้นตอนการผลิต เหล็กลวด
อบออน และกระบวนการชุบแข็งของสกรู ซึ่งเปนส่ิงที่บริษัท TGE ผลิตอยูแลว จึงเปนการงายตอการ ปอนวัตถุ
ดิบใหบริษัท เพื่อใหสินคามีความเปนมาตรฐานเดียวกัน    
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บริษัท ไทยคูน เวิลดไวด กรุป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
 

ตารางแสดงการเคลื่อนไหวของราคาเหล็กแทงในตลาดโลก 
(หนวย :ดอลลารสหรัฐตอตัน) 

ป เหล็กแทง  
อเมริกาใต 

เหล็กแทง  
สหรัฐอเมริกา 

เหล็กแทง  
ยุโรป (EU) 

เหล็กแทง  
สหภาพโซเวียต   

เฉลี่ย 

2538 235 249 249 199 233 
2539 222 229 221 200 218 
2540 230 232 234 201 225 
2541 220 193 201 166 195 
2542 178 166 174 142 165 
2543 189 177 182 153 175 
2544 171 169 174 156 168 
2545 195 194 170 169 182 
ไตรมาส 2/2546 245 240 258 234 244 

ที่มา : Bloomberg 
 

ราคาเหล็กแทงนั้นโดยปกติจะเคลื่อนไหวตามราคาตลาดโลก  ทั้งนี้ตลาดหลักในโลกจะมีอยู 4 แหลง คือ 
อเมริกาใต  สหรัฐอเมริกา ยุโรป (EU) และ สหภาพโซเวียต (CIS) ในชวงป 2541 ถึงกลางป 2544 ราคาไดมีการ
ปรับลดลงอยางตอเนื่อง ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจาก อุปทานที่มีมากกวาอุปสงคเนื่องจากถาวะเศรษฐกิจถดถอย
ของหลายๆ ประเทศทั่วโลก และ การทุมตลาดผลิตภัณฑเหล็กของประเทศในแถบยุโรปตะวันออกเพื่อระบาย
สินคาของตน  อยางไรก็ตามตั้งแตกลางป 2544 เปนตนมาราคาเหล็กแทงไดมีการปรับตัวสูงขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่ง
สะทอนถึงอุปสงคในตลาดโลกที่มีมากขึ้นเปนลําดับ  สาเหตุหลักของการฟนตัวของธุรกิจเหล็กมาจากภาวะ
เศษฐกิจโลกที่มีแนวโนมดีขึ้นเรี่อยๆ  เศรษฐกิจจีนที่เติบโตอยางสูงทําใหมีความตองการใชเหล็กมาก  นอกจาก
นี้ประเทศในแถบยุโรปตะวันออกก็เริ่มมีความตองการใชเหล็กในประเทศมากขึ้นเรี่อยๆ จึงทําใหไมมีการทุม
ตลาดออกมาอีก  สหรัฐอเมริกาเปนประเทศหนึ่งที่มีมาตรการตอบโตการทุมตลาด ซึ่งทําใหราคาในตลาดโลกมี
เสถียรภาพมากขึ้น  ในชวงป 2544 ราคาเฉลี่ยของเหล็กแทงจัดไดวาต่ําสุดเปนประวัติการณและมีโอกาสนอย
มากที่จะเกิดขึ้นอีก   สวนราคาเฉลี่ยของเหล็กแทงส้ินไตรมาส 2 พ.ศ. 2546 อยูที่ 244  ดอลลารสหรัฐตอตัน  
ซึ่งสูงสุดในรอบหลายๆ ป และแนวโนมก็คงยังสดใสอยู             
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บริษัท ไทยคูน เวิลดไวด กรุป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
 

ตารางแสดงการเคลื่อนไหวของราคาเหล็กลวดในตลาดโลก 
(หนวย :ดอลลารสหรัฐตอตัน) 

ป เหล็กลวด  
อเมริกาใต 

เหล็กลวด  
ยุโรป (EU) 

เหล็กลวด  
สหภาพโซเวียต   

เฉลี่ย 

2538 295 N.A. N.A. 295 
2539 276 N.A. N.A. 276 
2540 296 211 312 273 
2541 261 202 243 235 
2542 225 169 208 201 
2543 221 188 215 208 
2544 220 185 189 198 
2545 220 189 204 205 
ไตรมาส 2/2546 280 261 312 284 

ที่มา : Bloomberg 
 

การที่ราคาเหล็กแทงไดมีการปรับตัวขึ้นอยางตอเนื่อง สงผลใหผลิตภัณฑเหล็กตอเนื่อง รวมถึงเหล็กลวดก็ไดมี
การปรับราคาสูงขึ้นเชนเดียวกัน  โดยทั้งนี้การที่เหล็กลวดไดมีการปรับตัวสูงขึ้นทําใหผูผลิตเหล็กลวดรวมถึง
บริษัทไดรับผลตอบแทนที่ดีขึ้น กลาวคือมีกําไรขั้นตนที่สูงขึ้น  เชนเดียวกับเหล็กแทง  ในป 2544 ราคาเหล็ก
ลวดอยูในภาวะที่ถดถอยที่สุดคือมีราคาขายเฉลี่ยอยูที่ 198  ดอลลารสหรัฐตอตัน  สวนราคาเฉลี่ยส้ินไตรมาส 2 
พ.ศ. 2546 อยูที่ 284 ดอลลารสหรัฐตอตัน   
 
3) กระบวนการผลิต  
 
เหล็กลวด 
1. สายงานตรวจสอบและเจียรแตงผิวเหล็กแทง เหล็กแทงหลังจากผานกระบวนการดัดใหตรงแลวจะถูก

ลําเลียงไปทําการกําจัดออกไซคบนพื้นผิวดวยการยิงเม็ดเหล็ก จากนั้นจึงสงไปตรวจหารอยบกพรองดวย 
ผงเหล็กเรืองแสง และทําเครื่องหมายบริเวณรอยบกพรองบนผิวทั้ง 4 ดานของเหล็กแทงโดยรอยบกพรอง
บนผิวเหล็กจะถูกตกแตงดวยใบหินเจียร 

2. การเจียรแตงผิวเหล็กแทง เหล็กแทงที่ผานกระบวนการเจียรแตงผิวอยางเสร็จสมบูรณ แลวนั้น  
เหมาะสําหรับนําไปใชงานตีหัวขึ้นรูปแบบเย็น และงานขึ้นรูปแบบเย็น การรีดลดขนาด การรีดเย็น และ 
งานประยุกตรูปแบบอื่นๆ ที่ตองการใชเหล็กแทงเปนวัตถุดิบ 

3. เตาอบเหล็ก เหล็กแทงถูกลําเลียงเขาสูเตาอบเหล็กเพื่อเพิ่มอุณหภูมิความรอนใหเหมาะสมกับสภาวะ 
ในการรีด 

4. สายงานรีดเหล็ก เหล็กแทงถูกสงเขาสูแทนรีด โดยเริ่มจากการรีดในขั้นตอนการรีดหยาบ การรีดระดับกลาง 
และการรีดละเอียด โดยใชแทนรีดทั้งหมดจํานวน 18 แทนรีด หลังจากรีดขึ้นรูปแลว จะถูกสงผานไปยัง
เครื่องมวนเหล็กเพื่อทําการมวนใหเปนขด และดวยระบบการระบายอากาศทําใหเหล็กลวดเย็นตัวลง จนได
เปนวัตถุสําเร็จรูปในรูปเหล็กลวดเสนผาศูนยกลางขนาดใหญ หรือ Bar In Coil 
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บริษัท ไทยคูน เวิลดไวด กรุป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
 

5. สายพานลําเลียงเหล็กลวด เหล็กลวดที่ผานขั้นตอนการรีดละเอียดแลวถูกสงผานเพื่อไปรีดตอดวย 10 แทน
รีดสุดทายของแทนรีดละเอียดชวงปลาย หรือ เรียกวา Finishing Block และผานเครื่องมวนเหล็ก ทําให
วัตถุซึ่งเปนลวดเสนตรงกลายเปนขดแลวสงไปยังระบบลําเลียงเปนวัตถุสําเร็จในรูปเหล็กลวดขนาดเล็ก 
หรือ Wire Rod Coil 

 
เสนลวดอบออน 
1. กระบวนการรีดหยาบ  นําเหล็กลวดผานเครื่องจักร รีดใหขนาดเสนผาศูนยกลางเล็กลงตามขนาดที่ตองการ 

มีเครื่องจักรทําการผลิตจํานวน 10 ชุด  
2. กระบวนการอบออนเสนเหล็กลวดเพื่อความออนตัวสูง  เหล็กลวดที่ลดขนาดใหเล็กลงตามความตองการ

แลวจะเขาสูเตาอบออน เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติของเหล็กลวด ปจจุบัน มีเตาอบออนอยู 7 ชุด ฝาครอบเตาที่
ใหอุณหภูมิสูงจํานวน 4 ชุด 

3. กระบวนการลางสนิมและการชุบเคลือบผิว  เสนลวดอบออนปรับคุณสมบัติแลวเมื่อผานงานการผลิตนี้ ผิว
ของเสนลวดก็ลางสะอาดและเคลือบผิวดวยสารหลอล่ืน สําหรับการหลอล่ืนของการรีดละเอียด มีเครื่อง
จักรทําการผลิต 2 ชุด 

4. กระบวนการรีดละเอียด  เปนงานผลิตขั้นตอนสุดทายของการผลิตเสนลวดอบออน ปจจุบัน มีเครื่องจักร
ผลิตจํานวน 25 ชุด 

 
สกรู 
1. งานขึ้นรูปสกรู เมื่อเสนลวดอบออนผานเครื่องจักรขึ้นรูปแลว เครื่องจักรรีดเกลียวก็เสร็จงานการผลิตสกรู 
2. งานชุบแข็งดวยความรอน สกรูที่ผลิตเสร็จผานการชุบแข็งดวยความรอนปรับปรุงคุณสมบัติเชิงกล ใหได

คุณภาพ คุณสมบัติในการใชงาน 
3. งานเคลือบผิว  สกรูที่ไดถูกปรับคุณสมบัติเชิงกลแลว จะผานการชุบเคลือบผิว เพื่อวัตถุประสงคการปองกัน

สนิม และความสวยงามของรูปลักษณ การชุบเคลือบผิวตางๆ ขึ้นอยูกับความตองการของลูกคา 
 
4) ผลกระทบสิ่งแวดลอม 
บริษัท มีนโยบายอยางเปนรูปธรรมในการซอมบํารุงรักษาเครื่องจักรเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพที่สุดตลอดการใช
งาน เพื่อการชวยรักษาสิ่งแวดลอม  บริษัทยังดําเนินการผลิตตามมาตรฐานที่ทางการกําหนด ผลการดําเนิน
การบําบัดของเสียของบริษัทเปนไปตามที่กฎหมาย และมาตรฐานของกรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม
กําหนดไว ดวยกระบวนการรักษาสิ่งแวดลอมอยางมีคุณภาพ และไมมีขอพิพาททางกฎหมายแตอยางใด นอก
จากนี้บริษัทยังไดรับ ISO 14001 เปนเครื่องหมายรับประกันคุณภาพไดเปนอยางดีอีกดวย  
 
ในสวนของโรงที่มีการผลิตโดยใชความรอนนั้นจะมีมลภาวะที่สุด อาทิ ฝุน น้ําเสีย และน้ํามัน ทั้งนี้ บริษัท ได
ดําเนินการจัดการมลภาวะดวยการติดตั้งทอดักฝุนผง และการรักษาคุณภาพน้ํา โดยติดตั้งเครื่องแยกน้ําออก
จากน้ํามัน 
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บริษัท ไทยคูน เวิลดไวด กรุป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
 

 

ตารางแสดงรายจายการลงทุนในการควบคุมสิ่งแวดลอมในระยะ 3 ปที่ผานมา 
ประเภทของมลพิษ ขั้นตอนการผลิตที่กอใหเกิดมลพิษ แผนการบําบัด งบประมาณที่ตั้งไว / ป งบประมาณที่ใชจริง / ป 

ไอกรดที่ใชแลว กระบวนการลางผิวเสนลวดดวยกรดรอน การทําใหเจือจางโดยติดตั้งสครับเบอร ปลองระบาย ติดตั้งเครื่องดูดอากาศ
ใหม โดยการเพิ่มอัตราการดูดของใบพัด 

12,000,000 บาท / 2544 10,000,000 บาท / 2544 

กรดซัลฟูริคที่ใชแลว กรดซัลฟูริกทําใหเกิดมลพิษจาก Fezionoc หลังจากมีการลางผิว
ของเสนลวดโดยใชกรดซัลฟูริก 

โดยการใชเครื่องจักรแยก FeSo4 (เฟอรัสซัลเฟต) ออกแลวนํากรดซัลฟูริก
กลับมาใชใหม 

22,000,000 บาท / 2545 20,000,000 บาท / 2545 

สารพิษจากตะกอน หลังจากที่มีการเคลือบผิวของลวด โดยใชสารละลาย Cr +6 และ
ลางดวยการฉีดน้ําและสงน้ําไปบําบัดที่โรงบําบัดน้ําเสีย และทําให
ตกตะกอน และใหผูรับเหมานําไปทิ้งขางนอกโรงงาน Cr +6 ที่เกิด
จากน้ําที่ใชในกระบวนการ จะรวมตัวกับ Cr +6 ที่เกิดจากการ
บําบัดน้ําของกระบวการเคลือบผิวลวดทําใหประมาณ Cr +6 ปน
เปอนในตะกอนในปริมาณมาก 

ติดตั้งระบบบําบัดน้ําที่มี Cr +6 ปนเปอน เพื่อแยก Cr +6 ออกจากน้ํา จะลด
ปริมาณ Cr +6 ในตะกอนจาก 10 ลูกบาศกเมตรเหลือ 1 ลูกบาศกเมตร 

6,000,000 บาท / 2545 5,000,000 บาท / 2545 

ตะกอนเปยก หลังจากที่มีการลางผิวลวดโดยการจุมกรดแลวจะเปนที่จะตองมี
น้ําสะอาดมาลางผิวอีกครั้ง และนําน้ําดังกลาวไปแยกตะกอนที่โรง
บําบัดน้ําเสีย 

แยกน้ําออกจากตะกอนโดยใชเครื่องแยกน้ํา น้ําจะแยกไดเพียง 30% โดย
ปริมาตร ยังถือไดวามีปริมาณน้ําผสมอยูมาก ดังนั้น จึงไดมีการใชเตาอบ
ตะกอน แยกน้ําออกจากตะกอนที่เหลือจากกระบวนการขางตนไดอีก 80% 

3,000,000 บาท / 2545 3,000,000 บาท / 2545 

กระบวนการนําน้ํามันกลับ
มาใชใหม 

หลังจากจบสิ้นกระบวนการลางผิวลวดและเคลือบผิวดวยฟอสเฟต
แลว จะสงไปขึ้นรูปหัวสกรูในระหวางกระบวนการจะใชน้ํามันใน
การหลอเย็น ซึ่งจะเกิดการรวมตัวกันระหวางฟอสเฟตกับน้ํามัน 
รวมทั้งเศษเหล็กดวย 

ติดตั้งเครื่องแยกน้ํามันกับฟอสเฟต รวมทั้งเศษเหล็กออกจากน้ํามันเพื่อนํา
กลับมาใชใหม 

1,200,000 บาท / 2546  

น้ํามัน มีน้ํามันรั่วจากระบบ ในระหวางการเปลี่ยนน้ํามันเกียรหรือทํา
ความสะอาดกรองน้ํามัน 

หลังจากการกรอง ก็นําน้ํามันกลับมาใชใหมได จะสามารถลดคาใชจายใน
การซื้อน้ํามันและลดการสูญเสียน้ํามัน 

100,000 บาท / 2546 100,000 บาท / 2546 

TSP ของไอเสียมากเกินไป การทํางานของหมอไอน้ําจะทําใหเกิดไอเสียและคา TSP ปนเปอน
สุงที่มาจากน้ํามัน 

ติดตั้งระบบหัวฉีดน้ําใหกับไอเสียกอนที่จะออกสูปลองระบายเพื่อลดคา TSP 
และนําน้ําจากกระบวนการนี้ไปบําบัดที่โรงบําบัดน้ําเสีย 

100,000 บาท / 2546 100,000 บาท / 2546 
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