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2.

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

2.1

ความเปนมาและพัฒนาการที่สําคัญ

บริษัท ไทยนอคซ สเตนเลส จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) กอตั้งขึ้นในป 2534 (เดิมคือ บริษัท ไทยนอคซ สตีล
จํากัด) ในฐานะบริษัทรวมทุนระหวาง (1) กลุมมหากิจศิริ (2) กลุมผูผลิตเหล็กกลาไรสนิมจากประเทศญี่ปุน (3) กลุมอิลวา
เอสพีเอ และ (4) กลุมอารซีลอร (Arcelor) ซึ่งเปนผูผลิตเหล็กกลาและเหล็กกลาไรสนิมรายใหญที่สุดในโลก (เดิมเปนกลุม
USINOR และ Ugine)โดยบริษัทเปนผูผลิตเหล็กกลาไรสนิมรีดเย็นรายแรกในประเทศไทยและในภูมิภาคอาเซียน ทั้งนี้ บริษัท
จะทําการผลิตและจัดจําหนายเหล็กกลาไรสนิมรีดเย็นเกรดตางๆ ในรูปแบบแผนเหล็กกลาไรสนิมรีดเย็น มวนเหล็กกลาไร
สนิมรีดเย็น และ มวนเหล็กกลาไรสนิมรีดเย็น ชนิดแผนแถบ
ในป 2547 บริษัทไดมีการเปลี่ยนโครงสรางผูถือหุน โดยกลุมอารซีลอรไดขายหุนทั้งหมดที่ถือในบริษัท (ประมาณ
รอยละ 96.1 ของทุนชําระแลวทั้งหมดในบริษัท) ใหกับกลุมมหากิจศิริ (ประกอบดวย คุณประยุทธ มหากิจศิริ บริษัท เลควูด
คันทรี่คลับ จํากัด บริษัท เลควูดเรียลเอสเตท จํากัด และบริษัทไทยฟลมอินดัสตรี่ จํากัด (มหาชน)) โดยการขายหุนของกลุม
อารซีลอรในครั้งนี้เปนไปตามนโยบายทางธุรกิจของกลุมอารซีลอรซึ่งตองการกลับไปมุงเนนธุรกิจกลุมเหล็กกลาไรสนิมในทวีป
ยุโรปและทวีปอเมริกา ทั้งนี้ ภายหลังจากปรับโครงสรางผูถือหุนดังกลาว สงผลใหสัดสวนการถือหุนของกลุมมหากิจศิริ เพิ่มขึ้น
เปนรอยละ 96.1 ของทุนชําระแลวทั้งหมดในบริษัท อยางไรก็ตาม ภายหลังการเปลี่ยนโครงสรางผูถือหุน การดําเนินธุรกิจ
ของบริษัทยังคงดําเนินการตามปกติ ทั้งนี้เนื่องจาก บริษัทไดมีการทําสัญญาทางธุรกิจกับกลุมอารซีลอร ทั้งในสวนของสัญญา
จัดหามวนเหล็กไรสนิมรีดรอน (Supply Agreement of Hot-Rolled Stainless Steel Coils) สัญญาแตงตั้งตัวแทน
(Reinstated Exclusive Agent Agreement) และสัญญาใหบริการคําแนะนําและจัดหาบุคคลากร (Reinstated Usinor
Recruitment and Advisory Services Agreement) นอกจากการดําเนินการในการจัดทําสัญญาทางธุรกิจเพิ่มเติมแลว การ
ดําเนินงานในสวนอื่นๆ ของบริษัทยังมีความตอเนื่อง ทั้งนี้เนื่องจากบริษัทยังคงดําเนินงานภายใตการบริหารงานของผูบริหาร
ชุดเดิมเปนสวนใหญ ซึ่งมีความรู ความชํานาญและประสบการณเปนอยางดีในการผลิตเหล็กกลาไรสนิมรีดเย็น
ทั้งนี้ ภายหลังจากการปรับโครงสรางการถือหุน บริษัทไดมีนโยบายที่จะเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยจึงไดดาํ เนินการแปลงสภาพบริษัทเปนบริษัทมหาชนเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2547
ประวัติความเปนมาโดยยอของบริษัทมีดังนี้
2534

 บริษัท ไทยนอคซ สเตนเลส จํากัด (มหาชน) กอตั้งขึ้นในป 2534 ในฐานะบริษัทรวมทุนระหวาง (1)
กลุม มหากิจศิริ (2) กลุมผูผลิตเหล็กกลาไรสนิมจากประเทศญี่ปุน (3) กลุมอิลวา เอสพีเอ และ (4)
กลุมอารซีลอร (Arcelor) ซึ่งเปนผูผลิตเหล็กกลาและเหล็กกลาไรสนิมรายใหญที่สุดในโลก (เดิมเปนกลุม
USINOR และ Ugine)

2535

 เริ่มกอสรางโรงงานผลิตเหล็กกลาไรสนิมบนพื้นที่ 128 ไร ซึ่งตั้งอยูในนิคมอุตสาหกรรมระยองอินดัส
เตรียลปารค ตําบลมาบขา กิ่งอําเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ซึ่งโรงงานดังกลาวอยูในเขตอุตสาหกรรม
พื้นที่ชายฝงตะวันออก

2536

 การกอสรางโรงงานผลิตเหล็กกลาไรสนิมในระยะแรก (Phase I) เสร็จสมบูรณ โดยมีกาํ ลังการผลิต
60,000 ตันตอป โดยสามารถเริ่มประกอบการเชิงพาณิชยในเดือนพฤศจิกายน

2539

 บริษัทเริ่มดําเนินการกอสรางโรงงานในระยะที่สอง (Phase II) เพื่อขยายกําลังการผลิตเปน 160,000
ตันตอป โดยการเพิ่มกําลังการผลิตจะเปนการเพิ่มเปนขั้นๆ

2540

 บริษัทไดทาํ การติดตั้งเครื่องรีดเย็นเซนดซิเมียร เครื่องที่ 2 (Sendzimir Cold-Rolling Mill : ZRM2)
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 บริษัทสามารถเพิ่มกําลังการผลิตเปน 120,000 ตันตอป
2541

 บริษัทไดทาํ การติดตั้งกระบวนการอบออนสําหรับผิวมันเงา (Bright Annealing Line) ทําใหบริษัทสามารถ
ดําเนินการผลิตสินคาในรูปแบบที่ครบถวนมากขึ้น

2542

 บริษัทสามารถเพิ่มกําลังการผลิตเปน 160,000 ตันตอป
 บริษัทไดรับ ISO 9002 ซึ่งเปนเครื่องหมายรับรองมาตรฐานระบบบริหารและจัดการคุณภาพ

2543

 บริษัทไดรับ ISO 14001 ซึ่งเปนเครื่องหมายรับรองมาตรฐานระบบบริหารและจัดการสิ่งแวดลอม

2544

 บริษัทดําเนินการเดินเครื่อง skin pass และ tension leveler บนกระบวนการอบออนและขจัดออกไซด
 บริษัทไดเริ่มดําเนินโครงการ TPM (Total Productive Management)
 บริษัทไดรับรางวัลผูสงออกสินคาไทยดีเดน ประเภทสินคาที่ใชตราสินคาของตนเอง ประจําป 2544
(Prime Minister’s Export Award on the category of Brand Name)

2545

 บริษัทไดเริ่มดําเนินการตามโปรแกรม TOP (Total Operative Program) ของ McKinsey โดยโครงการดัง
กลาวเปนโครงการในการดําเนินกระบวนการผลิตเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและลดตนทุนการผลิต
ทั้งนี้ การตรวจสอบและวิเคราะหกระบวนการตางๆ ไดดาํ เนินการตั้งแตเดือนมีนาคม 2545 ภายใตชื่อที่
บริษัทใชเรียกภายในวา โปรแกรม “TPM Plus”
 บริษัทไดรับ OHSAS 18001 ซึ่งเปนเครื่องหมายรับรองมาตรฐานระบบบริหารและจัดการความปลอดภัย

2546

 บริษัทไดดาํ เนินการปรับโครงสรางทางการเงินของบริษัท โดยบริษัททําการลดมูลคาหุนสามัญของบริษัท
จาก 32 บาทตอหุนเปน 29 บาทตอหุนของทุนจดทะเบียนจํานวน 149,028,540 หุน เพื่อลดผลขาดทุน
สะสมและไดเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 4,321,827,660 บาท เปน 7,670,411,666 บาท โดย
การเพิ่มทุนดังกลาวเปนการเพิ่มทุนจากกลุมอารซิลอรซึ่งเปนผูถือหุนและเปนเจาหนี้ของบริษัท นอกจาก
นั้น บริษัทยังไดรับการยกเวนหนี้ในสวนของดอกเบี้ยคางจายเปนจํานวนเงิน 1,285 ลาน และบริษัทได
ชําระคืนเงินกูบางสวนซึ่งสงผลให ณ สิ้นป 2546 บริษัทมีหนี้และดอกเบี้ยคางจายจํานวน 1,495 ลาน
บาท
 บริษัทไดปรับปรุงกระบวนการผลิตของบริษัท
200,000 ตัน ตอป

(debottleneck)

ทําใหมีกาํ ลังการผลิตรวมเพิ่มขึ้นเปน

 บริษัทไดรับ ISO 9001: 2000 ซึ่งเปนเครื่องหมายรับรองมาตรฐานระบบบริหารและจัดการคุณภาพ
2547

 บริษัทไดมียอดการผลิตเหล็กกลาไรสนิมรีดเย็นสะสมครบ 1,000,000 ตัน นับตั้งแตกอตั้ง ซึ่งนับเปน
การยืนยันความเปนผูนาํ ในการผลิตเหล็กกลาไรสนิมรีดเย็นในภูมิภาคอาเซียน
 บริษัทไดรับ ISO 17205 ซึ่งเปนเครื่องหมายรับรองระบบบริหารและจัดการคุณภาพสําหรับหองทดลอง
 บริษัทไดมีการปรับโครงสรางผูถือหุน
โดยกลุมอารซีลอรไดขายหุนทั้งหมดที่ถือในบริษัทใหกับกลุม
มหากิจศิริ สงผลใหสัดสวนการถือหุนของกลุมมหากิจศิริ เพิ่มขึ้นเปนรอยละ 96.1 โดย ประกอบดวย คุณ
ประยุทธ มหากิจศิริ ถือหุนรอยละ 25.2 บริษัท เลควูดคันทรี่คลับ จํากัด ถือหุนรอยละ 3.5 บริษัท
เลควูดเรียลเอสเตท จํากัด ถือหุนรอยละ 66.5 และบริษัทไทยฟลมอินดัสตรี่ จํากัด (มหาชน) ถือหุน
รอยละ 0.9
 บริษัท เลควูดคันทรี่คลับ จํากัด และ บริษัท เลควูดเรียลเอสเตท จํากัด ไดกูเงินธนาคารแหงหนึ่ง ตาม
สัญญากูเงินฉบับลงวันที่ 19 มีนาคม 2547 เพื่อใชในการซื้อหุนในบริษัทจากผูถือหุนเดิม (กลุมอาร
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ซิลอร)
โดยไดใหหลักประกันเปนที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางของบริษัท
ในตนเงินจํานองจํานวน
3,136,438,250 บาท และไดตกลงที่จะจํานองเครื่องจักรของบริษัทเปนหลักประกันรวมกันกับวงเงินกู
ของบริษัท ในตนเงินจํานองรวม 9,749,438,250 บาท (ณ ปจจุบัน เครื่องจักรของบริษัทไดมีการจํานํา
ใหกับธนาคารดังกลาว) ทั้งนี้ การปลดหลักประกันในสวนของหนี้เงินกูของ บริษัท เลควูดคันทรี่คลับ
จํากัด และ บริษัท เลควูดเรียลเอสเตท จํากัด เปนไปตามที่ระบุไวในหัวขอที่ 11 (การดําเนินการดังกลาว
เปนการดําเนินการในขณะที่บริษัทเปนบริษัทจํากัดและมีการถือหุนรอยละ 96.1 โดยกลุมมหากิจศิริ)
โดยเงินสวนหนึ่งที่ไดจากการเสนอขายหุนสามัญครั้งนี้ในสวนที่เปนของบริษัท เลควูดคันทรี่คลับ จํากัด
และ บริษัท เลควูดเรียลเอสเตท จํากัด จะนําไปชําระคืนเงินกูทั้งหมดที่บริษัททั้งสองมีตอธนาคารดังกลาว
ซึ่งจะสงผลใหการจํานองที่ดินและสิ่งปลูกสราง และการจํานองเครื่องจักรดังกลาวเปนประกันเพียงบรรดา
ภาระหนี้สินของบริษัทที่มีตอธนาคารดังกลาว
 บริษัทไดดาํ เนินการแปลงสภาพบริษัทเปนบริษัทมหาชนเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2547
 บริษัทไดจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเปน บริษัท ไทยนอคซ สเตนเลส จํากัด (มหาชน) ในเดือนมิถุนายน
2.2

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท

บริษัทเปนผูผลิตเหล็กกลาไรสนิมรีดเย็นรายเดียวในประเทศและเปนผูนาํ ในตลาดเหล็กกลาไรสนิมรีดเย็นในภูมิภาค
อาเซียน โดยไดเริ่มดําเนินการผลิตตั้งแต 2536 ซึ่งบริษัทสามารถเพิ่มยอดการจําหนายเหล็กกลาไรสนิมรีดเย็นมาอยางตอ
เนื่อง นอกจากนั้น บริษัทยังสามารถขยายสวนแบงการตลาดของตลาดเหล็กกลาไรสนิมรีดเย็นในประเทศและขยายยอดการ
สงออกผลิตภัณฑมาโดยตลอด
ในปจจุบัน บริษัทมีกาํ ลังการผลิตเหล็กกลาไรสนิมรีดเย็นจํานวนประมาณ 200,000 ตันตอป โดยโรงงานของบริษัท
ตั้งอยูที่นิคมอุตสาหกรรมระยองอินดัสเตรียลปารค ทั้งนี้ โรงงานของบริษัทเปนโรงงานที่มีความทันสมัยซึ่งสงผลใหบริษัท
สามารถผลิตสินคาที่มีความหลากหลาย มีคุณภาพสูง และมีประสิทธิภาพที่ดี โดยในปจจุบันบริษัทไดดาํ เนินการผลิตและ
จําหนายเหล็กกลาไรสนิมรีดเย็นหลักๆ 2 ชนิด ไดแก เหล็กกลาไรสนิมรีดเย็นชนิดออสเตนิติก (Cold-Rolled Austenitic
Stainless Steel) และเหล็กกลาไรสนิมรีดเย็นชนิดเฟอรริติก (Cold-Rolled Ferritic Stainless Steel) ทั้งนี้ เครื่องจักรของ
บริษัทสามารถผลิตเหล็กกลาไรสนิมรีดเย็นไดหลายชนิดขึ้นอยูกับชนิดของมวนเหล็กไรสนิมรีดรอนที่ใชในการผลิตโดยผลิต
ภัณฑของบริษัทเปนเหล็กกลาไรสนิมรีดเย็นเกรดตางๆ ในรูปแบบแผนเหล็กกลาไรสนิมรีดเย็น มวนเหล็กกลาไรสนิมรีดเย็น
และ มวนเหล็กกลาไรสนิมรีดเย็นชนิดแผนแถบ แตกตางกันตามความตองการของลูกคา
การดําเนินธุรกิจของบริษัทเริ่มจากการนําเขามวนเหล็กไรสนิมรีดรอน (Hot-Rolled Stainless Steel Coils) จากตาง
ประเทศ (เนื่องจากประเทศไทยยังไมมีผูผลิตมวนเหล็กไรสนิมรีดรอนที่ใชในการผลิตเหล็กกลาไรสนิมรีดเย็น) ซึ่งมวนเหล็กไร
สนิมรีดรอนนี้จะผานกระบวนการทางความรอน การกัดดวยกรด การรีดลดขนาด และการรีดผิว เพื่อใหไดเหล็กกลาไรสนิมรีด
เย็นที่มีมาตรฐานสากล โดยบริษัทจะจําหนายผลิตภัณฑดังกลาวทั้งในประเทศและตางประเทศ ซึ่งการจําหนายดังกลาวจะ
ดําเนินการโดยการจําหนายใหกับลูกคาโดยตรงและการจําหนายผานตัวแทนจําหนาย
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2.3

โครงสรางรายได

ตาราง 1 : โครงสรางรายไดของบริษัท
ป 2544

ป 2545

ป 2546

ประเภทของผลิตภัณฑ
ขายสุทธิ
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน – สุทธิ
รายไดอื่น
รวมรายได

2.4

ลานบาท

รอยละ

ลานบาท

รอยละ

ลานบาท

รอยละ

8,428.3 1
18.4
8,446.7

99.8
0.2
100.0

9,895.6
208.4
9.2
10,113.2

97.8
2.1
0.1
100.0

12,252.7
393.2
17.5
12,663.3

96.8
3.1
0.1
100.0

งวด 6 เดือน สิ้นสุด
30 มิ.ย. 2547
ลานบาท รอยละ
6,189.5
14,347
6,203.8

99.8
0.2
100.0

จุดเดนในการประกอบธุรกิจ

2.4.1 ผูนาํ ตลาดเหล็กกลาไรสนิมรีดเย็นในประเทศและภูมิภาคอาเซียน
บริษัทเปนผูผลิตเหล็กกลาไรสนิมรีดเย็นรายเดียวในประเทศไทย โดยบริษัทมีสวนแบงการตลาดในประเทศเพิ่มขึ้น
จากรอยละ 42 ในป 2540 เปนรอยละ 61 ในป 2546 นอกจากนี้ บริษัทยังเปนผูนาํ ในตลาดเหล็กกลาไรสนิมรีดเย็นใน
ภูมิภาคอาเซียนโดยในป 2545 บริษัทไดดาํ เนินการจําหนายเหล็กกลาไรสนิมรีดเย็นคิดเปนประมาณรอยละ 24 ของการ
บริโภคเหล็กกลาไรสนิมรีดเย็นทั้งหมดในภูมิภาคอาเซียน โดยบริษัทสามารถพัฒนาสูการเปนผูนาํ ตลาดเหล็กกลาไรสนิมรีด
เย็นเนื่องจากบริษัทมีความไดเปรียบจากการที่บริษัทดําเนินการผลิตอยูใกลกับโรงงานของลูกคาเมื่อเทียบกับผูผลิตเหล็กกลา
ไรสนิมรีดเย็นอื่นๆ ที่อยูในภูมิภาคอื่น ซึ่งสงผลใหบริษัทสามารถสงมอบสินคาไดอยางรวดเร็วและตรงตามเวลา ทั้งนี้ จะทําให
ตนทุนของสินคาคงคลังของลูกคาลดลงเมื่อเทียบกับการสั่งจากผูผลิตรายอื่นเนื่องจากคูแขงจะเสียเปรียบทางดานเวลาที่ใชใน
การสงมอบสินคาและเวลาในการขนสง
นอกจากนี้ บริษัทยังมีความสามารถในการผลิตสินคาที่มีความหลากหลายและ
สามารถผลิตสินคาตามความตองการเฉพาะของลูกคาแตละราย โดยลูกคาจะไดรับการดูแลเปนพิเศษเพื่อใหลูกคาสามารถได
ประโยชนสูงสุดจากผลิตภัณฑของบริษัทและแนใจไดวา ความตองการของลูกคาจะไดรับการเอาใจใสและตอบสนองอยางที่ลูก
คาพึงพอใจ
2.4.2 ตลาดเหล็กกลาไรสนิมรีดเย็นมีอัตราการเติบโตสูง
ประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนเปนหนึ่งในภูมิภาคที่มีอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจสูงสุดในโลก ซึ่งอุตสาหกรรม
เหล็กกลาไรสนิมรีดเย็นเปนอุตสาหกรรมที่แปรผันโดยตรงกับภาวะทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้ เนื่องจากเหล็กกลาไรสนิมรีดเย็นเปน
วัตถุดิบที่สาํ คัญเพื่อใชในการผลิตอุปกรณอื่นๆ อีกมากมาย เชน เครื่องมือสําหรับอุตสาหกรรมครัวเรือน อุตสาหกรรมอาหาร
อุตสาหกรรมกอสราง และ อุตสาหกรรมรถยนต เปนตน นอกจากการที่อุตสาหกรรมเหล็กกลาไรสนิมรีดเย็นมีการแปรผันโดย
ตรงกับภาวะทางเศรษฐกิจแลว ประเทศไทยยังเปนประเทศที่บริโภคเหล็กกลาไรสนิมรีดเย็นในปริมาณที่ตา่ํ คือ 2.14 กิโลกรัม
ตอคนตอป ในป 2545 เมื่อเทียบกับ ญี่ปุน และ เกาหลีใต ซึ่งมีปริมาณการบริโภคเหล็กกลาไรสนิมรีดเย็น 8.50 กิโลกรัมตอ
คนตอป และ 13.65 กิโลกรัมตอคนตอป ในป 2545 ตามลําดับ ดังนั้น ตลาดเหล็กกลาไรสนิมรีดเย็นในประเทศไทยมี
ศักยภาพในการเติบโตไดอีกมาก ซึ่งในฐานะที่เปนผูผลิตเหล็กกลาไรสนิมรีดเย็นรายเดียวในประเทศไทย บริษัทจะไดรับผล
ประโยชนโดยตรงจากการเพิ่มขึ้นของการบริโภคดังกลาว โดยบริษัทคาดวาตลาดเหล็กกลาไรสนิมรีดเย็นในภูมิภาคจะเติบโต
ประมาณรอยละ 8 ตอป
1

ไดรับการจัดประเภทใหมเพื่อใหสอดคลองกับการแสดงรายการในงบการเงินป 2546 ซึ่งเปนการจัดทําโดยบริษัท มิไดผานการตรวจ
สอบหรือสอบทานแตอยางใด
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2.4.3 โรงงานและกระบวนการการผลิตที่ทันสมัย
โรงงานของบริษัทประกอบไปดวยเครื่องจักรและอุปกรณการผลิตที่มีความทันสมัยทางเทคโนโลยี นอกจากนี้ บริษัท
ยังไดดาํ เนินการติดตั้งระบบการทดสอบคุณภาพทุกขั้นตอนการผลิตอยางละเอียดโดยวิศวกร ชางเทคนิค ผูชาํ นาญการ เพื่อให
มั่นใจวาผลิตภัณฑของบริษัทมีคุณภาพสูง ไดรับความนาเชื่อถือและไววางใจจากลูกคา โดยผลิตภัณฑของบริษัทมีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล JIS AISI และ Euronorm ประกอบกับหองปฏิบัติการที่เพียบพรัอมดวยอุปกรณตรวจสอบคุณภาพทั้งการตรวจ
สอบเชิงกลและใชกลองวิเคราะหโครงสราง เพื่อใหมั่นใจไดในระบบควบคุมคุณภาพมาตรฐานสากลสูงสุด ทําใหโรงงานและ
กระบวนการการผลิตเหล็กกลาไรสนิมของบริษัททันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงสุด เทียบเทากับคูแขงในตางประเทศ
2.4.4 การถายทอดและสนับสนุนทางดานเทคโนโลยีจากผูผลิตเหล็กรายใหญของโลก
กลุมอารซิลอรซึ่งเปนกลุมผูถือหุนที่ไดรวมกอตั้งบริษัทและเปนผูผลิตเหล็กกลาและเหล็กกลาไรสนิมที่ใหญที่สุดของ
โลก ไดดาํ เนินการถายทอดและสนับสนุนทางดานเทคโนโลยีทางดานการผลิตที่ทันสมัยและมีประสิทธิผลใหกับบริษัทมาโดย
ตลอด ทั้งนี้ บริษัท ผูบริหาร และ พนักงาน ไดรับการถายทอดความรู เทคโนโลยี และ ความชํานาญ ในการผลิตและจําหนาย
เหล็กไรสนิมรีดเย็นจากกลุมอารซิลอร มากกวา 10 ป ซึ่งไดสงผลใหบริษัทมีความสามารถในการผลิตเหล็กไรสนิมรีดเย็นที่มี
คุณภาพสูง มีความหลากหลายในรูปแบบผลิตภัณฑ และมีตนทุนในการผลิตที่ตา่ํ ทั้งนี้ การที่บริษัทมีตนทุนการผลิตที่ตา่ํ ถือ
ไดวาเปนขอไดเปรียบในการแขงขันของบริษัทที่สาํ คัญ อนึ่ง แมวากลุมอารซิลอรจะไดขายหุนในบริษัทแลว บริษัทก็ยังไดรับ
การสนับสนุนจากกลุมอารซิลอรอยางตอเนื่อง ผานทางสัญญาทางธุรกิจตางๆ เชน สัญญาจัดซื้อมวนเหล็กไรสนิมรีดรอน
สัญญาแตงตั้งตัวแทน และสัญญาใหบริการคําแนะนําและจัดหาบุคลากร นอกจากนี้ บริษัทก็ไดพัฒนาศูนยการวิจัยและพัฒนา
ของบริษัทเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตใหสูงขึ้นอีกดวย
2.4.5 สถานะทางการเงินที่แข็งแกรง
ในปจจุบัน บริษัทมีสถานะทางการเงินที่แข็งแกรง โดย ณ สิ้นป 2546 บริษัทมีอัตราสวนหนี้สินตอทุนเทากับ 0.59
เทา และมีกาํ ไรจากการดําเนินงานเทากับ 1,395.1 ลานบาท นอกจากนี้ บริษัทยังมีความสามารถในการสรางกระแสเงินสด
ที่สูงโดยจะเห็นไดวาบริษัทมีกระแสเงินสดจากการดําเนินงานที่ 1,532.6 ลานบาทในป 2546 นอกจากนี้แลว บริษัทยังไมมี
ความจําเปนที่จะใชเงินในการลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณในชวงนี้ ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทไดทาํ การลงทุนในเครื่องจักรและ
อุปกรณในการผลิตที่สาํ คัญไปแลว อยางไรก็ตาม หากบริษัทมีความตองการเงินทุนเพื่อใชสาํ หรับการขยายกําลังการผลิตใน
อนาคตนั้น บริษัทจะมีความยืดหยุนในการหาเงินลงทุนเนื่องจากบริษัทมีสถานะทางการเงินที่แข็งแกรง โดยบริษัทสามารถใช
กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน สามารถหาเงินลงทุนไดจากตลาดทุนหรือตลาดเงินกู ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับความเหมาะสมของ
โครงสรางเงินทุนของบริษัท นอกจากนี้ ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2547 บริษัทไดดาํ เนินการจายคืนเงินกูระยะยาวทั้งหมดจํานวน
1,313.4 ลานบาท สงผลใหบริษัทไมเหลือเงินกูระยะยาวอีกตอไป ทําใหบริษัทมีสถานะทางการเงินที่แข็งแกรงยิ่งขึ้น
2.5

เปาหมายการดําเนินธุรกิจ

2.5.1 เพิ่มสวนแบงการตลาดและปริมาณการจําหนายเหล็กกลาไรสนิมรีดเย็นในประเทศ
บริษัทคาดวาตลาดเหล็กกลาไรสนิมรีดเย็นในประเทศจะมีอัตราการเติบโตที่สูง ดังนั้นบริษัทมีเปาหมายที่จะเพิ่มสวน
แบงการตลาดของเหล็กกลาไรสนิมรีดเย็นในประเทศใหสูงขึ้นเพื่อที่จะเพิ่มกําไรของบริษัทเนื่องจากสวนตางราคา
(metal
margin) จากการจําหนายผลิตภัณฑในประเทศสูงกวาสวนตางราคา (metal margin) จากการจําหนายผลิตภัณฑในตาง
ประเทศ โดยจะเห็นไดวาสวนแบงการตลาดของเหล็กกลาไรสนิมรีดเย็นในประเทศของบริษัทไดเพิ่มจากรอยละ 42 ในป
2540 เปนรอยละ 61 ในป 2546 ซึ่งแสดงใหเห็นถึงความสามารถในการดําเนินธุรกิจและขยายตลาดของบริษัท ทั้งนี้ บริษัท
จะดําเนินการดังกลาวโดยใชความไดเปรียบจากการเปนผูผลิตเหล็กกลาไรสนิมรีดเย็นรายเดียวในประเทศ ซึ่งทําใหบริษัทมี
ความไดเปรียบในการแขงขันกับคูแขงทั้งในดานของคุณภาพสินคาและการใหบริการ
นอกจากนี้ บริษัทยังมุงที่จะสนับสนุนใหมีการเพิ่มปริมาณการใชเหล็กกลาไรสนิมรีดเย็นในประเทศไทย ทั้งนี้ เนื่อง
จากปริมาณการใชเหล็กกลาไรสนิมรีดเย็นในประเทศไทยยังเปนสัดสวนที่นอยเมื่อเทียบกับปริมาณการใชเหล็กกลาไรสนิมรีด
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เย็นในตางประเทศ ดังนั้น บริษัทจึงมีเปาหมายที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมเหล็กกลาไรสนิมรีดเย็นในประเทศไทยเพื่อสนับสนุน
ใหมีการใชงานเพิ่มมากขึ้น โดยบริษัทมีนโยบายในการที่จะพัฒนาระบบอุตสาหกรรมปลายน้าํ (downstream industry) ของ
อุตสาหกรรมเหล็กไรสนิมรีดเย็นในประเทศใหเติบโตมากยิ่งขี้นเพื่อใหมีปริมาณบริโภคในประเทศมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เนื่องจาก
บริษัทจะสามารถขยายปริมาณการจําหนายในอนาคตไดอีกหากอุตสาหกรรมปลายน้าํ ของอุตสาหกรรมเหล็กไรสนิมรีดเย็นใน
ประเทศเพิ่มมากขึ้น โดยที่ผานมา บริษัทไดดาํ เนินการสนับสนุนผูประกอบการอุตสาหกรรมปลายน้าํ จากตางประเทศมาเปด
กิจการในประเทศเพิ่มขึ้น ซึ่งรวมไปถึงผูประกอบการในประเทศญี่ปุน โดยบริษัทเชื่อวา บริษัทจะมีความคลองตัวในการดําเนิน
ธุรกิจกับพันธมิตรญี่ปุนมากขึ้นภายหลังการปรับโครงสรางผูถือหุน ซึ่งจะทําใหบริษัทสามารถขยายสวนแบงการตลาดใหสูงขึ้น
ไดในอนาคต
นอกจากนี้ บริษัทไดรวมมือกับลูกคาในการพัฒนาสินคาใหตรงตามความตองการของลูกคา และ ไดมีการลงทุนใน
การวิจัยและพัฒนาการใชเหล็กกลาไรสนิม นอกจากนั้น บริษัทยังไดมีการสงเสริมการใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับคุณสมบัติ
และการประยุกตใชเหล็กกลาไรสนิม โดยการจัดสัมมนา การฝกอบรม รวมทั้งการวิจัย และการศึกษาความเปนไปไดของโครง
การ ใหกับผูประกอบการ นักศึกษา ชางเทคนิค และวิศวกร ซึ่งบริษัทเชื่อวาแนวทางดังกลาวจะสามารถกระตุนการใชเหล็กไร
สนิมในประเทศไทยใหเพิ่มขึ้นไดอีกทางหนึ่ง
2.5.2 การขยายฐานลูกคาในตางประเทศใหมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น
ปจจุบัน บริษัทมีการสงออกผลิตภัณฑเพื่อจําหนายใหกับลูกคาประมาณ 30 ประเทศทั่วโลกโดยผานตัวแทนการ
จําหนายของบริษัท โดยบริษัทมีเปาหมายที่จะขยายฐานลูกคาใหมีมากขึ้นและลดการพึ่งพาลูกคาจากประเทศจีนซึ่งเปนตลาด
สงออกหลักของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังมุงที่จะเนนการจําหนายในตลาดของสินคาที่มีลักษณะเฉพาะมากขึ้น (niche
market) เพื่ออัตรากําไรที่สูงขึ้น และเพื่อลดผลกระทบจากการแขงขันที่รุนแรงในตลาดของสินคาประเภททั่วไป (mass
products)
นอกจากนี้ บริษัทยังมีเปาหมายที่จะขยายฐานลูกคาในภูมิภาคอาเซียน ทั้งนี้ เนื่องจากตลาดอาเซียนเปนตลาดที่มี
ศักยภาพสูง โดยมีประชากรมากกวา 500 ลานคน และในตลาดอื่นที่มีความตองการสินคาที่มีมูลคาเพิ่มสูง (value added
products) ซึ่งไดแกตลาดในประเทศออสเตรเลีย ภูมิภาคตะวันออกกลาง และ ภูมิภาคอเมริกาเหนือ โดยภายหลังจากการ
เปลี่ยนแปลงโครงสรางการถือหุนของบริษัท บริษัทยังคงมีการทําสัญญา Reinstated Exclusive Agency Agreement กับกลุม
อารซิลอรเพื่อเปนตัวแทนจําหนายในตางประเทศของบริษัทตอไป ซึ่งจะทําใหการจําหนายของบริษัทเปนไปอยางตอเนื่อง ทั้งนี้
กลุมอารซิลอรเปนกลุมที่มีเครือขายการจําหนายเหล็กกลาไรสนิมครอบคลุมอยูทั่วโลก
2.5.3 มุงเนนการใหบริการลูกคา
บริษัทสามารถเพิ่มความสามารถในการแขงขันกับผูจาํ หนายรายอื่นๆ โดยบริษัทสามารถตอบสนองความตองการ
ของลูกคาไดอยางตอเนื่อง เชน การที่บริษัทสามารถสงมอบสินคาที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล การที่บริษัทสามารถสงมอบสิน
คาที่ตรงตอเวลาและลดระยะเวลาสั่งสินคาของลูกคา จึงทําใหบริษัทสามารถลดตนทุนในสวนของสินคาคงคลังใหกับลูกคา
นอกจากนี้บริษัทยังมุงมั่นที่จะพัฒนาสินคาใหตรงตามความตองการของลูกคาอยางตอเนื่อง
นอกจากนี้ บริษัทยังไดมีการตั้งศูนยวิจัยไทยนอคซซึ่งจะทําใหบริษัทสามารถวิจัยและพัฒนาการผลิตสินคาในรูปแบบ
อื่นๆ เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยางเปนระบบ
2.5.4 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
บริษัทมุงที่จะเพิ่มประสิทธิภาพและลดตนทุนการผลิตโดยการดําเนินการภายใตโปรแกรม “TPM Plus” โดยโครงการ
ดังกลาวเปนโครงการในการดําเนินกระบวนการผลิตเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและลดตนทุนการผลิต ซึ่งบริษัทไดเริ่มปรับ
ปรุงกระบวนการผลิตตามโครงการดังกลาวตั้งแต 2545 ซึ่งบริษัทคาดวาจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตได
อยางสูง โดยปจจุบันบริษัทสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพไดแลวมากกวารอยละ 90 ของผลการศึกษา
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นอกจากนี้ บริษัทมีความมุงมั่นที่จะเพิ่มอัตราการในการทํากําไร โดยการเพิ่มการมูลคาของผลิตภัณฑบางประเภท
ของบริษัทใหสูงยิ่งขึ้น เชน การจําหนายผลิตภัณฑบางประเภทใหแกกลุมอุตสาหกรรมของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม
(SME) เพื่อใหผลิตภัณฑบางประเภทของบริษัทมีอัตราการทํากําไรสูงขึ้น และสามารถจําหนายไดมากขึ้น
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