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3.

การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ

3.1

ลักษณะของผลิตภัณฑ

3.1.1 รูปแบบของผลิตภัณฑ
เหล็กกลาไรสนิม (Stainless Steel) เปนศัพททั่วไปที่ใชเรียกเหล็กในกลุมที่มีความตานทานการกัดกรอน ซึ่งโดยทั่ว
ไปจะเปนเหล็กกลาที่มีสวนผสมของโครเมี่ยม (Chromium) อยางนอยรอยละ 10.5 โดยโครเมี่ยมจะทําหนาที่สรางฟลมปก
ปองที่เหมือนเกราะปองกันการกัดกรอน เพื่อปองกันมิใหพื้นผิวเหล็กสามารถทําปฎิกิริยากับออกซิเจนในอากาศเกิดเปนฟลม
ออกไซดบนผิวโลหะและทําใหสภาพพื้นผิวเหล็กผุกรอนหรือที่เรียกวา เปนสนิม
ทั้งนี้ บริษัทจะทําการผลิตและจัดจําหนายเหล็กกลาไรสนิมรีดเย็นเกรดตางๆ ในรูปแบบแผนเหล็กกลาไรสนิมรีดเย็น
มวนเหล็กกลาไรสนิมรีดเย็น และ มวนเหล็กกลาไรสนิมรีดเย็นชนิดแผนแถบ โดยหากจะแบงผลิตภัณฑหลักของบริษัทตาม
โครงสรางทางจุลภาคจะสามารถแบงผลิตภัณฑของบริษัทไดเปน 2 ชนิดหลักๆ ไดแก (1) เหล็กกลาไรสนิมรีดเย็นชนิดออสเต
นิติก (Cold-Rolled Austenitic Stainless Steel) และ (2) เหล็กกลาไรสนิมรีดเย็นชนิดเฟอรริติก (Cold-Rolled Ferritic
Stainless Steel) ซึ่งเหล็กกลาไรสนิมทั้งสองประเภทดังกลาวเปนประเภทที่นิยมใชมากที่สุดโดยคิดเปนประมาณรอยละ 95
ของเหล็กกลาไรสนิมทั้งหมดที่ใชงานกันอยูในปจจุบัน ทั้งนี้ เหล็กกลาไรสนิมรีดเย็นของบริษัท จะมีขนาดความหนาแตกตาง
กันไปตามความตองการของลูกคา ตั้งแต 0.30 มม. ถึง 4.00 มม. และมีความกวางตั้งแต 30 มม. (สําหรับชนิดแผนแถบ)
ถึง 1,370 มม. (สําหรับชนิดแผนและชนิดมวน)
3.1.1.1 เหล็กกลาไรสนิมรีดเย็นชนิดออสเตนิติก (Cold-Rolled Austenitic Stainless Steel)
บริษัทผลิตเหล็กกลาไรสนิมรีดเย็นชนิดออสเตนิติก เกรด 304 ซึ่งเปนเหล็กกลาไรสนิมที่ใชกันอยางแพรหลายทั่ว
โลก เนื่องจากเหล็กกลาไรสนิมชนิดออสเตนิติกมีความตานทานการกัดกรอนสูง ความยืดหยุน ไมมีคุณสมบัติเปนแมเหล็ก ทํา
ความสะอาดไดงายและถูกหลักอนามัยในทุกขั้นตอนการใช ทนความรอน ความเย็น และการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโดยฉับ
พลันไดดี ดังนั้นเหล็กกลาไรสนิมชนิดนี้ จึงถูกนําไปใชในหลายอุตสาหกรรม เหล็กกลาไรสนิมชนิดออสเตนิติกมีสวนผสมของ
นิกเกิลในปริมาณรอยละ 8-20 และมีสวนผสมของโครเมียมในปริมาณรอยละ 16-25 ทั้งนี้ เนื่องจากเหล็กกลาไรสนิมชนิด
ออสเตนิติกมีความคงทน และตานทานตอการกัดกรอนมากกวาเหล็กกลาไรสนิมชนิดเฟอรริติก ดังนั้นกวารอยละ 80 ของ
เหล็กกลาไรสนิมที่ใชในแถบเอเซียเปนเหล็กกลาไรสนิมชนิดออสเตนิติก โดยบริษัทมีการผลิตเหล็กกลาไรสนิมรีดเย็นชนิด
ออสเตนิติก เกรด 304 เปน 2 ประเภทหลัก ไดแก


เหล็กกลาไรสนิมรีดเย็นชนิดออสเตนิติก 304 2B (เหล็กกลาไรสนิมผิวดาน)



เหล็กกลาไรสนิมรีดเย็นชนิดออสเตนิติก 304 BA (เหล็กกลาไรสนิมผิวมันเงา)

ปจจุบัน บริษัทผลิตเหล็กกลาไรสนิมรีดเย็นชนิดออสเตนิติกเปนสัดสวนประมาณรอยละ 83 ของเหล็กกลาไรสนิมรีด
เย็นทั้งหมดที่ผลิตได
3.1.1.2 เหล็กกลาไรสนิมรีดเย็นชนิดเฟอรริติก (Cold-Rolled Ferritic Stainless Steel)
บริษัทผลิตเหล็กกลาไรสนิมรีดเย็นชนิดเฟอรริติก เกรด 430 เปนเหล็กกลาไรสนิมที่ไมมีสวนผสมของนิกเกิล จึงมี
คุณสมบัติทนทานตอการกัดกรอนพอประมาณ โดยมีสวนผสมของคารบอนต่าํ มีสวนผสมของโครเมียมในปริมาณรอยละ 1317 และมีคุณสมบัติดูดแมเหล็ก โดยบริษัทมีการผลิตเหล็กกลาไรสนิมรีดเย็นชนิดเฟอรริติก เกรด 430 เปน 2 ประเภทหลัก
ไดแก


เหล็กกลาไรสนิมรีดเย็นชนิดเฟอรริติก 430 2B (เหล็กกลาไรสนิมผิวดาน)
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เหล็กกลาไรสนิมรีดเย็นชนิดเฟอรริติก 430 BA (เหล็กกลาไรสนิมผิวมันเงา)

ปจจุบัน บริษัทผลิตเหล็กกลาไรสนิมรีดเย็นชนิดเฟอรริติกเปนสัดสวนประมาณรอยละ 17 ของเหล็กกลาไรสนิมรีด
เย็นทั้งหมดที่ผลิตได
คุณสมบัติหลักๆ ที่มีความแตกตางกันระหวางเหล็กกลาไรสนิมรีดเย็นชนิดออสเตนิติกและเหล็กกลาไรสนิมรีดเย็น
ชนิดเฟอรริติกคือเหล็กกลาไรสนิมรีดเย็นชนิดออสเตนิติกจะมีความออนตัวและเหนียวกวา ซึ่งจะสงผลใหมีคุณสมบัติในการขึ้น
รูปเย็นไดสูงกวาเหล็กกลาไรสนิมรีดเย็นชนิดเฟอรริติก จึงมีความเหมาะสมที่จะใชผลิตอุปกรณที่ตองการคุณสมบัติการขึ้นรูป
เย็นสูง เชน ชอนสอม เครื่องครัว ภาชนะหุงตม อางลางจาน และทอ เปนตน นอกจากนี้ เหล็กกลาไรสนิมรีดเย็นชนิดออสเต
นิติกยังทนตอการกัดกรอนไดมากกวาเหล็กกลาไรสนิมรีดเย็นชนิดเฟอรริติก ในขณะเดียวกัน เหล็กกลาไรสนิมรีดเย็นชนิด
เฟอรริติกมีคุณสมบัติที่แข็งกวาเหล็กกลาไรสนิมรีดเย็นชนิดออสเตนิติกจึงเหมาะสมที่จะใชสาํ หรับผลิตวัสดุที่ตองการความแข็ง
เชน เครื่องใชในบาน อางลางจาน และทอ เปนตน
นอกจากคุณสมบัติที่มีความแตกตางกันดังกลาวแลว เหล็กกลาไรสนิมชนิดออสเตนิติกจะมีราคาที่สูงกวาและมีความ
ผันผวนกวาเหล็กกลาไรสนิมรีดเย็นชนิดเฟอรริติก ทั้งนี้ เนื่องจากเหล็กกลาไรสนิมชนิดออสเตนิติกจะมีสวนผสมของนิกเกิลอยู
ดวยประมาณรอยละ 8-20 ซึ่งแรนิกเกิลเปนแรที่มีราคาสูงและความผันผวนของราคาคอนขางสูง
รูปตอไปนี้แสดงถึงตัวอยางผลิตภัณฑของบริษัทในรูปแบบตางๆ

รูปที่ 1: เหล็กกลาไรสนิมรีดเย็นประเภทผิวดาน

รูปที่ 2: เหล็กกลาไรสนิมรีดเย็นประเภทผิวมันเงา

บริษัทเปนผูผลิตเหล็กกลาไรสนิมรีดเย็นรายเดียวในประเทศไทย โดยผลิตภัณฑของผูผลิตเหล็กรายอื่นในประเทศ
ตางผลิตสินคาที่มีความแตกตางกับบริษัททั้งสิ้น โดยบริษัทผูผลิตเหล็กสวนใหญจะเกี่ยวของกับการผลิตเหล็กกลาคารบอน
กระบวนการผลิตที่ทันสมัยทําใหเหล็กกลาไรสนิมรีดเย็นของบริษัทมีความตานทานการกัดกรอนดีเยี่ยมและมีพื้นผิว
สวยงาม เรียบเสมอกัน และมีความหนาเทากันตลอดแผน โดยเหล็กกลาไรสนิมรีดเย็นของบริษัทมีหลายเกรดใหเลือกตาม
ความตองการและความเหมาะสมในการใชงานของลูกคา ซึ่งบริษัทไดใหความชวยเหลือทางดานเทคนิค เพื่อที่จะคัดเลือก
ผลิตภัณฑใหตรงตามความตองการใหมากที่สุด
เหล็กกลาไรสนิมรีดเย็นที่บริษัทผลิตใชชื่อวา Thainox (ภายใตชื่อยอ TNX) โดยเหล็กกลาไรสนิมรีดเย็น TNX ผลิต
จากวัตถุดิบที่เลือกสรรแลว และใชเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย ซึ่งผลิตภัณฑของบริษัทไดรับการรับรองคุณภาพตามมาตร
ฐานสากล ISO 9001 เมื่อเดือนมิถุนายน 2542 ซึ่งแสดงใหเห็นวาบริษัทมีการควบคุมคุณภาพอยางเขมงวดทุกขั้นตอนการ
ผลิต ดังนั้นเหล็กกลาไรสนิมรีดเย็น TNX จึงมีคุณภาพสูงคงที่ตลอดเวลา นอกจากนี้ เหล็กกลาไรสนิมรีดเย็น TNX ยังไดมีการ
ผลิตตรงตามมาตรฐานสากล Japanese Industrial Standards (JIS), American Iron and Steel Institute (AISI), American
Society for Testing and Materials (ASTM), Euronorm และ มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมไทย (TIS) ที่ทั่วโลกยอมรับ
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ตารางตอไปนี้แสดงเหล็กกลาไรสนิมรีดเย็นเกรดตางๆ ของบริษัท รวมถึงรายละเอียด การใชงาน และ คุณสมบัติของ
เหล็กกลาไรสนิมรีดเย็นเกรดตางๆ
ตาราง 2 : คุณสมบัติทั่วไปและการใชงานของผลิตภัณฑ
เกรด
TNX SC17
TNX S189
TNX D189
TNX DDQ189
TNX LM1811

รายละเอียด
เกรดพื้นฐานที่ผสมโครเมียม
เปนเกรดที่นิยมใชกันมากที่สุด ทนการกัดกรอน สามารถขึ้น
รูปเย็นและเชื่อมไดดี
เหมือนออสเตนิติก S189 แตมีนิเกิลอยางนอยที่สุดรอยละ
8.5 ซึ่งทําใหขึ้นรูปเย็นและขึ้นรูปลึกไดดี
เหมือนออสเตนิติก S189 แตมีคุณสมบัติขึ้นรูปลึกดีที่สุด
เนื่องจากมีนิเกิลอยางนอยที่สุดรอยละ 9
ออสเตนิติกคารบอนต่าํ เติมโมลิดินัม ทําใหทนการกัดกรอน
ตามขอบเกรนไดดี

การใชงาน
เครื่องครัว งานตกแตง เครื่องใชในบาน
เครื่องใชในบาน อุปกรณหุงตม อุตสาหกรรมอาหาร อุปกรณเตรียมอาหาร
งานตกแตง
ภาชนะหลุมลึก เครื่องลางจาน อางลางจาน ภาชนะหุงตม โปรไฟล
อางลางจาน อางผสม หมอชุบ ถังใสแชมเปญ งานปมอัดขึ้นรูป
ทอ หมอไอนา้ํ แทงคขนสง

3.1.2 การใชงานของเหล็กกลาไรสนิมรีดเย็น
เหล็กกลาไรสนิมรีดเย็นนับเปนวัสดุที่มีประโยชนใชสอยไรขีดจํากัด ดวยคุณสมบัติที่ไมเหมือนวัสดุอื่นใด เชน ไมเปน
สนิม งายตอการเชื่อมตอ งายตอการขึ้นรูป คาบํารุงรักษาต่าํ และสามารถนํากลับมาใชใหมได จึงทําใหเหล็กกลาไรสนิมรีด
เย็นเปนวัสดุที่ใชในหลายอุตสาหกรรมตอเนื่อง ดังนี้
- อุตสาหกรรมครัวเรือนและอาหาร
:
เหล็กกลาไรสนิมรีดเย็นเปนวัสดุที่สมบูรณแบบสําหรับใชัในครัวและใน
อุตสาหกรรมอาหาร เนื่องจากมีความทนทานตอการกัดกรอนสูง ไมเปนสนิม และ ไมทาํ ปฏิกริยากับกรดและเกลือที่มี
อยูในอาหาร นอกจากนี้ยังมีพื้นผิวเรียบและมีความเปนกลางสูง จึงไมดูดซึมรสใดๆ ทําความสะอาดไดงายและถูกหลัก
อนามัย ทนความรอน ความเย็น และเปลี่ยนอุณหภูมิโดยฉับพลันไดดี จึงใชเปนวัสดุในอุปกรณครัวและในอุตสาหกรรม
อาหาร เชน จาน ชาม หมอ อุปกรณเตรียมอาหาร ภาชนะหุงตม อุปกรณอาหาร อางลางจาน เครื่องลางจาน เครื่องซัก
ผา แทงคนา้ํ เปนตน
- อุตสาหกรรมกอสราง : เนื่องจากคุณสมบัติเดนสองประการของเหล็กกลาไรสนิมรีดเย็น คือ ความแข็งแรงและความ
ทนทาน ยิ่งไปกวานั้น เหล็กกลาไรสนิมยังมีรปู ทรงและพื้นผิวหลากหลายใหเลือก จึงสามารถนําไปประยุกตใชในงาน
ตกแตงไดอยางมากมาย เชน งานตกแตงภายนอกและภายใน ดานหนาอาคาร หลังคา ทางเขาอาคาร กรอบประตูหนาตาง ทอ เปนตน
- อุตสาหกรรมรถยนต : เหล็กกลาไรสนิมรีดเย็นยังใชในอุปกรณถุงลมนิรภัย ระบบทอไอเสีย คอนเวอรเตอร ทอไอดี
กันชน ฝาครอบลอ เครื่องประดับยนต และสวนตกแตงอื่นๆ
- อุตสาหกรรมคมนาคมขนสง : ดวยคุณสมบัติเชิงกลสูงและการทนไฟ จึงมีการนําเหล็กกลาไรสนิมรีดเย็นไปใชในการ
สรางตูรถโดยสาร ตูคอนเทนเนอร แทงคขนสงน้าํ มันหรือเคมีภัณฑตางๆ
- อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส : ดวยลักษณะพิเศษในดานการตานทานการกัดกรอน ประกอบกับมีคุณสมบัติเชิงกลสูง
จึงมีการนําเหล็กกลาไรสนิมรีดเย็นไปใชในการผลิตชิ้นสวนตางๆ ในอุตสาหกรรมที่ใชเทคโนโลยีชั้นสูง เชน เวชอุตสาห
กรรม อุตสาหกรรมการบิน คอมพิวเตอรและอิเล็กทรอนิกส เทคโนโลยีนิวเคลียร เปนตน
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ผลิตภัณฑของบริษัทถูกนําไปใชในหลายอุตสาหกรรม
ซึ่งมีสัดสวนการใชผลิตภัณฑของบริษัทดังรายละเอียดในตาราง
ดังตอไปนี้
ตาราง 3 : ปริมาณและสัดสวนการใชเหล็กไรเหล็กกลาไรสนิมรีดเย็นของบริษัทในประเทศไทยในป 2546
หนวย : ตัน
ปริมาณ
39,502
31,096
10,773
5,215
2,831
2,414
607
69
1,190
93,697

ผูจัดจําหนาย (Stockists)
เครื่องใชในครัวเรือน
ทอ
อุตสาหกรรม
ยานพาหนะ
กอสราง
ขนสง
ของสะสม ของที่ระลึก เครื่องเขียน (Collectivities)
อื่นๆ
รวม

รอยละ
42.2
33.2
11.5
5.6
3.0
2.6
0.6
0.1
1.3
100.0

หมายเหตุ : ปริมาณการบริโภคเหล็กไรเหล็กกลาไรสนิมรีดเย็นที่แสดงในรายการผูจัดจําหนายรวมปริมาณที่บริษัทจําหนายใหกับตัวแทนจําหนายในประเทศดวย
ที่มา : บริษัท

3.1.3 สิทธิและประโยชนจากบัตรสงเสริมการลงทุน
บริษัทไดรับสิทธิและประโยชนตามพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 วาดวยการเปนผูผลิตเหล็กกลาไร
สนิมรีดเย็น โดยมีเกณฑหลักๆ ดังนี้
ระยะที่ 1 เพื่อผลิตเหล็กกลาไรสนิมรีดเย็นในปริมาณ 60,000 ตันตอป
- บริษัทไดรับการยกเวนภาษีนาํ เขาวัตถุดิบที่ใชในการผลิตเหล็กกลาไรสนิมรีดเย็นเพื่อการสงออกเปนระยะเวลา 5 ป
และบริษทั ไดทาํ การตออายุไปจนถึง วันที่ 23 กรกฎาคม 2547 อนึ่ง บริษัทสามารถตออายุสิทธินี้ไดทุกๆ 2 ป
- บริษัทไดรับการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ไดจากการขายเหล็กกลาไรสนิมรีดเย็น เปนเวลา 6 ป
นับตั้งแตวันที่เริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการ ซึ่งสิ้นสุด ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2542 และหลังจากระยะเวลา
นั้นสิ้นสุด บริษัทจะไดรับไดรับลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ไดรับจากการลงทุนในอัตรารอยละ
50 ของอัตราปกติ เปนเวลาอีก 5 ป เริ่มตั้งแต วันที่ 1 ธันวาคม 2542 ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2547
ระยะที่ 2 เพื่อผลิตเหล็กกลาไรสนิมรีดเย็นในปริมาณ 135,500 ตันตอป (เพิ่มขึ้นจาก 100,000 ตันตอปตั้งแตป 2546)
- บริษัทไดรับการยกเวนภาษีนาํ เขาวัตถุดิบที่ใชในการผลิตเหล็กกลาไรสนิมรีดเย็นเพื่อการสงออกเปนระยะเวลา 5 ป
สิ้นสุด ณ 24 พฤศจิกายน 2545 และบริษัทไดทาํ การตออายุไปจนถึง วันที่ 24 พฤศจิกายน 2547 อนึ่ง บริษัท
สามารถตออายุสิทธินี้ไดทุกๆ 2 ป
- บริษัทไดรับการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ไดจากการขายเหล็กกลาไรสนิมรีดเย็น เปนเวลา 8 ป
ตั้งแตบริษัทรับรายไดจากการขายเหล็กกลาไรสนิมรีดเย็น ซึ่งสิ้นสุดในป 2548 และหลังจากระยะเวลานั้นสิ้นสุด
บริษัทจะไดรับลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ไดรับจากการลงทุนในอัตรารอยละ 50 ของอัตรา
ปกติ เปนเวลาอีก 5 ป
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3.2

การตลาดและภาวะการแขงขัน

3.2.1 การจัดจําหนาย
บริษัทผลิตและจัดจําหนายเหล็กกลาไรสนิมรีดเย็นเกรดตางๆ ในรูปแบบแผนเหล็กกลาไรสนิมรีดเย็น มวนเหล็กกลา
ไรสนิมรีดเย็น และ มวนเหล็กกลาไรสนิมรีดเย็นชนิดแผนแถบ โดยปริมาณการจําหนายเหล็กกลาไรสนิมรีดเย็นมีการเพิ่มขึ้น
มาอยางตอเนื่องนับตั้งแตการเริ่มดําเนินการผลิตในป 2536 โดยในชวง 10 ปที่ผานมา ปริมาณการจําหนายเหล็กกลาไรสนิม
รีดเย็นไดเพิ่มขึ้นจาก 33 พันตัน ในป 2537 เปน 167 พันตัน ในป 2546 ซึ่งคิดเปนอัตราการเติบโตเฉลี่ยตอป (Compound
Annual Growth Rate) เทากับรอยละ 19.7 ทั้งนี้ แมในชวงวิกฤติเศรษฐกิจในป 2540 จะเห็นไดวายอดการจําหนายของ
บริษัทยังคงมีการเติบโต เนื่องจากความตองการบริโภคเหล็กกลาไรสนิมรีดเย็นยังมีสูงขึ้นอยางตอเนื่อง และบริษัทมีตลาด
เหล็กกลาไรสนิมรีดเย็นกระจายอยูทั้งในประเทศและตางประเทศ ซึ่งสงผลใหบริษัทมีความสามารถที่จะบริหารการจําหนายให
มีเหมาะสมกับสภาวะตลาด เพื่อใหบริษัทไดรับผลประโยชนสูงสุด
ในปจจุบัน บริษัทมีสัดสวนการจัดจําหนายเหล็กกลาไรสนิมรีดเย็นในประเทศและตางประเทศประมาณรอยละ 56.3
และรอยละ 43.7 ของปริมาณการจัดจําหนายเหล็กกลาไรสนิมรีดเย็น ตามลําดับ โดยตั้งแตการเริ่มฟนตัวทางเศรษฐกิจใน
ประเทศในป 2541 ยอดขายรวมของบริษัทมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยรอยละ 13.2 ตอป ในชวงป 2541-2546 ซึ่งเปนผลมา
จากการบริโภคเหล็กกลาไรสนิมรีดเย็นในประเทศที่เพิ่มขึ้นอยางมาก
โดยยอดขายเหล็กกลาไรสนิมรีดเย็นในประเทศของ
บริษัทมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยรอยละ 23.3 ตอป ในขณะที่ยอดขายเหล็กกลาไรสนิมรีดเย็นในตางประเทศมีอัตราการเติบโต
เฉลี่ยรอยละ 5.1 ตอปในชวงเวลาเดียวกัน
ตาราง 4 : ปริมาณการจําหนายเหล็กกลาไรสนิมรีดเย็นของบริษัท

2537
ในประเทศ
ตางประเทศ
รวม
อัตราการเติบโต
(รอยละ)

31
2
33
-

2538

2539

2540

2541

2542

2543

2544

2545

38
4
42

43
18
62

37
46
84

33
57
90

43
68
111

47
64
111

66
63
129

84
65
149

หนวย : พันตัน
งวด 6
เดือน สิ้น
2546
สุด 30
มิ.ย.2547
94
38
73
32
167
70

27.3

47.6

35.5

7.1

23.3

0.0

16.2

15.5

12.1

-

ที่มา : บริษัท

ในสวนของตลาดในประเทศนั้น การจัดจําหนายของบริษัทมีการเติบโตอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทเปนผูผลิต
เหล็กกลาไรสนิมรีดเย็นเพียงรายเดียวในประเทศไทยซึ่งสงผลใหบริษัทมีความไดเปรียบจากการที่บริษัทดําเนินการผลิตอยู
ใกลกับโรงงานของลูกคาเมื่อเทียบกับผูผลิตเหล็กกลาไรสนิมรีดเย็นอื่นๆ ที่อยูในภูมิภาคอื่น ซึ่งสงผลใหบริษัทสามารถสงมอบ
สินคาไดอยางรวดเร็วและตรงตามเวลา ทั้งนี้ จะทําใหตนทุนของสินคาคงคลังของลูกคาลดลงเมื่อเทียบกับการสั่งจากผูผลิตราย
อื่นเนื่องจากคูแขงจะเสียเปรียบทางดานเวลาที่ใชในการสงมอบสินคาและเวลาในการขนสง นอกจากนี้ บริษัทยังมีความได
เปรียบในดานภาษีอากรที่เกี่ยวของ เชน อากรตอบโตการทุมตลาดสําหรับสินคาเหล็กกลาไรสนิมรีดเย็นชนิดมวน (AntiDumping) และ สิทธิประโยชนจากบัตรสงเสริมการลงทุน เปนตน ซึ่งสงผลใหบริษัทมีความสามารถในการแขงขันกับผูนาํ เขา
เหล็กกลาไรสนิมรีดเย็นจากตางประเทศ ทั้งนี้ บริษัทยังมีนโยบายที่จะเพิ่มสัดสวนการขายเหล็กกลาไรสนิมรีดเย็นในประเทศ
ใหมากขึ้นเพื่อสนองความตองการของผูบริโภคในประเทศ
ในสวนของตลาดตางประเทศนั้น บริษัทไดมีกลยุทธในการลดสัดสวนของตลาดประเทศจีน โดยไดมีการลดสัดสวน
การจําหนายในประเทศจีนจากรอยละ 48 ในป 2544 เปนรอยละ 37 ในป 2546 และมีการเพิ่มสัดสวนการจําหนายในภูมิ
ภาคอาเซียนมากขึ้น บริษัทมีความไดเปรียบในดานของภูมิศาสตรของการสงออกเหล็กกลาไรสนิมรีดเย็นเนื่องจากเปนแหลง
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ผลิตที่มีความสําคัญในภูมิภาคอาเซียนและมีความใกลชิดกับตลาดเหล็กกลาไรสนิมรีดเย็นที่สําคัญหลายแหงทั้งในสวนของ
ตลาดอาเซียน ตลาดตะวันออกกลาง ตลาดประเทศจีน และตลาดประเทศออสเตรเลีย นอกจากนั้นแลว บริษัทยังเปนแหลง
ผลิตเพียง 1 ใน 2 แหงในภูมิภาคอาเซียน (ประเทศอินโดนีเซียมีโรงงานผลิตเหล็กกลาไรสนิมรีดเย็นที่มีกาํ ลังการผลิต
ประมาณ 50,000 ตัน) ทั้งนี้ บริษัทคาดหมายวาตลาดการสงออกเหล็กกลาไรสนิมรีดเย็นยังคงมีความสามารถในการเติบ
โตตอไปโดยเฉพาะตลาดเหล็กกลาไรสนิมรีดเย็นในประเทศจีนที่มีการเติบโตอยางมากตามการเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศ
จีน อยางไรก็ตาม สภาวะการแขงขันในตลาดเหล็กกลาไรสนิมรีดเย็นจะเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของแหลงการผลิตและ
กําลังการผลิตในประเทศจีน ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายที่เพิ่มการกระจายของฐานลูกคาในตางประเทศใหมากขึ้นเพื่อลดความเสี่ยง
ในการพึ่งพาลูกคารายใหญ และลดสัดสวนการสงออกเหล็กกลาไรสนิมรีดเย็นไปประเทศจีนเนื่องจากวามีการแขงขันในเรื่อง
ราคาคอนขางสูง
ตาราง 5 : ปริมาณและสัดสวนการจําหนายเหล็กกลาไรสนิมของบริษัทในตางประเทศ
2544
ปริมาณ
8
30
6
4
3
3
9
63

อาเซียน
จีน
ออสเตรเลีย
อเมริกาเหนือ
ตะวันออกกลาง
อินเดีย
อื่นๆ
รวม

2545
รอยละ
12
48
10
7
4
5
14
100

ปริมาณ
10
25
8
8
10
4
1
65

2546
รอยละ
16
39
12
12
15
6
1
100

ปริมาณ
21
27
9
3
6
6
1
73

รอยละ
29
37
12
4
8
8
1
100

หนวย : พันตัน
งวด 6 เดือน สิ้นสุด 30
มิ.ย.2547
ปริมาณ
รอยละ
11
34
8
25
4
13
2
6
3
9
3
9
1
3
32
100

ที่มา : บริษัท

หากจะวิเคราะหถึงการจัดจําหนายเหล็กกลาไรสนิมรีดเย็นโดยคํานึงถึงโครงสรางทางจุลภาคนั้น
บริษัทมีการจัด
จําหนายเหล็กกลาไรสนิมรีดเย็น 2 ประเภท คือ เหล็กกลาไรสนิมรีดเย็นชนิดออสเตนิติก และ เหล็กกลาไรสนิมรีดเย็นชนิด
เฟอรริติก โดยที่บริษัทจําหนายเหล็กกลาไรสนิมรีดเย็นชนิดออสเตนิติก ในสัดสวนรอยละ 83.2 และเหล็กกลาไรสนิมรีดเย็น
ชนิดเฟอรริติก ในสัดสวนรอยละ 16.8 ของการจัดจําหนายในป 2546 ทั้งนี้ เนื่องจากลูกคาของบริษัทสวนใหญเปนลูกคาใน
กลุมอุตสาหกรรมครัวเรือนและอุตสาหกรรมอาหารซึ่งมีความตองการในเหล็กกลาไรสนิมรีดเย็นชนิดออสเตนิติกที่มีคุณสมบัติ
ในการขึ้นรูปเย็นไดสูงกวา อยางไรก็ตาม ในชวงป 2541 – 2546 ปริมาณการจัดจําหนายเหล็กกลาไรสนิมรีดเย็นชนิด
เฟอรริติกมีอัตราการเติบโตที่สูงกวา โดยปริมาณการจัดจําหนายเหล็กกลาไรสนิมรีดเย็นชนิดเฟอรริติกมีอัตราการเติบโตเฉลี่ย
รอยละ 32.0 ตอป ในขณะที่ปริมาณการจัดจําหนายเหล็กกลาไรสนิมรีดเย็นชนิดออสเตนิติกมีอัตราการเติบโตเฉลี่ย
รอยละ 10.9 ตอป ทั้งนี้ เหตุผลสวนหนึ่งมาจากการที่ลูกคาบางรายตองการลดตนทุนการผลิต โดยการใชเหล็กกลาไรสนิมรีด
เย็นเฟอรรริติกแทนเหล็กกลาไรสนิมรีดเย็นออสเตนิติก เนื่องจากมีราคาที่ตา่ํ กวา
ตาราง 6 : ปริมาณการจําหนายเหล็กกลาไรสนิมรีดเย็นของบริษัทจําแนกตามชนิดเหล็ก

2537
ออสเตนิติก
เฟอรริติก
รวม

29
4
33

2538
37
6
42

2539

2540

2541

2542

2543

2544

2545

58
4
62

79
4
84

83
7
90

102
9
111

94
17
111

109
20
129

125
24
149

ที่มา : บริษัท
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งวด 6
เดือน สิ้น
2546
สุด 30
มิ.ย.2547
139
53
28
17
167
70
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หากจะวิเคราะหถึงการจัดจําหนายเหล็กกลาไรสนิมรีดเย็นโดยคํานึงลักษณะพื้นผิวของผลิตภัณฑนั้น
บริษัทจัด
จําหนายเหล็กกลาไรสนิมรีดเย็นชนิด 2B ซึ่งมีพื้นผิวแบบดานในสัดสวนรอยละ 74.3 และเหล็กกลาไรสนิมรีดเย็น BA ซึ่งมีผิว
มันเงาในสัดสวนรอยละ 25.7 ของการจัดจําหนายในป 2546 โดยการเติบโตของตลาดเหล็กกลาไรสนิมรีดเย็น BA ไดเพิ่มสูง
ขึ้นนับตั้งแตป 2542 ซึ่งบริษัทไดทาํ การติดตั้งกระบวนการอบออนสําหรับผิวมันเงา (Bright Annealing Line) โดยเปน
กระบวนการในการทําใหพื้นผิวของผลิตภัณฑมีความมันเงากวาเหล็กกลาไรสนิมปกติ
ตาราง 7 : ปริมาณการจําหนายเหล็กกลาไรสนิมรีดเย็นของบริษัทจําแนกตามพื้นผิว

2B
BA
รวม

2537

2538

2539

2540

2541

2542

2543

2544

2545

33
33

42
42

62
62

84
84

90
90

93
18
111

76
35
111

91
38
129

107
42
149

หนวย : พันตัน
งวด 6
เดือน สิ้น
2546
สุด 30
มิ.ย.2547
124
48
43
22
167
70

ที่มา : บริษัท

3.2.2 ลักษณะลูกคาและชองทางการจัดจําหนาย
ปจจุบัน บริษัทมีลูกคาประมาณ 276 ราย ซึ่งประกอบดวยลูกคาในประเทศกวา 59 ราย และลูกคาในตางประเทศ
ประมาณ 217 ราย ทั้งนี้ ลูกคาสวนใหญของบริษัทจะนําผลิตภัณฑของบริษัทไปใชเปนวัตถุดิบในการผลิตสินคาของตน โดย
ลักษณะของลูกคาสวนใหญของบริษัทเปนผูผลิตอุปกรณและเครื่องใชในครัวเรือน ผูผลิตอุปกรณและเครื่องใชในโรงงานอุต
สาหกรรม ผูผลิตอุปกรณและวัสดุกอสรางตางๆ และผูผลิตอุปกรณที่ใชกับรถยนต เปนตน นอกจากการจําหนายใหกับผูใช
โดยตรงแลว บริษัทยังมีการจําหนายใหกับผูจัดจําหนาย (Stockists) ซึ่งจะนําผลิตภัณฑของบริษัทไปเพิ่มมูลคาอื่นๆ เชนการ
ปรับเปลี่ยนขนาดของผลิตภัณฑ เพื่อจําหนายตอใหกับผูใชเหล็กกลาไรสนิมรีดเย็นอีกทอดหนึ่ง โดยลูกคาประเภทนี้จะทําหนา
ที่ใหบริการกับลูกคาในสวนของตน
บริษัทมีชองทางการจัดจําหนายเหล็กกลาไรสนิมรีดเย็นหลักๆ อยู 3 ชองทาง ไดแก (1) การจัดจําหนายโดยตรงให
กับลูกคาในประเทศ (2) การจัดจําหนายผานตัวแทนจําหนายในประเทศ และ (3) การจัดจําหนายผานตัวแทนจําหนายใน
ตางประเทศ ดังรายละเอียดตอไปนี้
(1)

การจัดจําหนายโดยตรงใหกับลูกคาในประเทศ

บริษัทจัดจําหนายโดยตรงใหกับลูกคาในประเทศประมาณรอยละ 36 ของปริมาณการจัดจําหนายทั้งหมดในป 2546
โดยบริษัทมีทีมงานฝายการตลาดเพื่อจําหนายผลิตภัณฑโดยตรงใหกับผูประกอบกิจการที่มีธุรกิจขนาดใหญและมีการสั่งซื้อ
ผลิตภัณฑของบริษัทในปริมาณที่มาก โดยปจจุบัน ลูกคาหลักๆ ของบริษัท ไดแก ผูผลิตเครื่องครัวสแตนเลส แทงคนา้ํ สแตนเล
ส และทอสแตนเลส
(2)

การจัดจําหนายผานตัวแทนจําหนายในประเทศ

บริษัทจัดจําหนายผานตัวแทนจําหนายในประเทศประมาณรอยละ 20 ของปริมาณการจัดจําหนายทั้งหมดในป
2546 โดยตัวแทนจําหนายจะไดคาคอมมิชชั่นเปนคาตอบแทนจากการจําหนาย ในปจจุบัน บริษัทมีตัวแทนจําหนายใน
ประเทศ 8 ราย ซึ่งตัวแทนจําหนายเหลานี้เปนสาขาของบริษัทการคาเหล็กกลาไรสนิมรีดเย็นจากประเทศญี่ปุน (Japanese
Trading House)
(3)

การจัดจําหนายผานตัวแทนจําหนายในตางประเทศ

บริษัทจัดจําหนายผานตัวแทนจําหนายในตางประเทศประมาณรอยละ 44 ของปริมาณการจัดจําหนายทั้งหมดในป
2546 โดยตัวแทนจําหนายจะไดคาคอมมิชชั่นเปนคาตอบแทนจากการจําหนาย โดยการจําหนายในตางประเทศ (ยกเวน
สวนที่ 2 หนา 20
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ประเทศญี่ปุน) จะจัดจําหนายผานตัวแทนจําหนายทั้งหมด เนื่องจากตัวแทนจําหนายมีเครือขายลูกคาที่กวางขวาง มีสาํ นักงาน
ขายและศูนยบริการทั่วโลก ซึ่งในปจจุบันบริษัทมีตัวแทนจําหนายสินคาในตางประเทศ (ยกเวนประเทศญี่ปุน) 1 ราย คือ
Arcelor Stainless International (บริษัทในกลุมอารซิลอร) ซึ่งครอบคลุมเครือขายลูกคาทั่วโลก โดยลูกคาหลักในตางประเทศ
ของบริษัทคือ ประเทศจีน ออสเตรเลีย ตะวันออกกลาง และอเมริกาเหนือ
กอนการปรับโครงสรางผูถือหุนของบริษัท กลุมอารซิลอรเปนตัวแทนจําหนายในตางประเทศแตเพียงผูเดียวของ
บริษัท ทั้งนี้ ภายหลังการปรับโครงสรางผูถือหุนของบริษัทแลว บริษัทยังไดมีการทําสัญญาใหมกับกลุมอาซีลอรเพื่อทําหนาที่
เปนตัวแทนจําหนายในตางประเทศของบริษัทตอไป ซึ่งสัญญาใหมไดมีผลตั้งแตวันที่ 19 มีนาคม 2547 โดยตัวแทนจําหนาย
ในตางประเทศจะปฏิบัติเปนตัวแทนใหกับจําหนายแตเพียงผูเดียว (Exclusive) ในทุกประเทศยกเวนประเทศญี่ปุนและประเทศ
ไทย และตัวแทนจําหนายในตางประเทศจะปฏิบัติหนาที่ในการเปนตัวแทนใหแกบริษัทแตเพียงผูเดียว ซึ่งตัวแทนจําหนายใน
ตางประเทศจะไมปฎิบัติหนาที่เปนตัวแทนใหกับบริษัทผูผลิตหรือผูจาํ หนายรายอื่นซึ่งผลิตหรือจําหนายผลิตภัณฑซึ่งมีลักษณะ
แขงขันหรือทดแทนกันได เวนแตเปนผลิตภัณฑของบริษัทในกลุมอารซิลอร โดยสัญญาไมไดมีการกําหนดระยะเวลาของสัญญา
แตฝายหนึ่งฝายใดอาจเลิกสัญญาไดโดยแจงลวงหนา 6 เดือน ทั้งนี้ ตัวแทนจําหนายในตางประเทศจะไดรับคาคอมมิชชั่นเปน
ผลตอบแทนการจําหนายตามอัตราที่กาํ หนด
3.2.3 สภาวะการแขงขัน
บริษัทเปนผูนาํ ของตลาดเหล็กกลาไรสนิมรีดเย็นในประเทศ ทั้งนี้ สวนแบงการตลาดของตลาดเหล็กกลาไรสนิมรีด
เย็นในประเทศมีการเพิ่มสูงขึ้นโดยตลอด โดยในป 2537 สวนแบงการตลาดของบริษัทเทากับรอยละ 34 ของตลาดเหล็กกลา
ไรสนิมรีดเย็นในประเทศ ทั้งนี้สวนแบงการตลาดของบริษัทในป 2546 เทากับรอยละ 61 ของปริมาณการบริโภคเหล็กกลา
ไรสนิมรีดเย็นในประเทศทั้งหมดจํานวน 154 พันตัน โดยในสวนแบงการตลาดที่เหลือรอยละ 39 มาจากการนําเขาโดยผูใช
เหล็กกลาไรสนิมรีดเย็นในประเทศและโดยผูคาเหล็กกลาไรสนิมรีดเย็น (Trader) จากตางประเทศ ซึ่งผูผลิตเหล็กกลาไรสนิม
ที่เปนคูแขงที่สาํ คัญไดแก Nippon Steel & Sumikin Stainless Steel Corporation, Nisshin Steel, JFE Steel Corporation,
Nippon Yakin Kogyo, Nippon Metal Industry, POSCO, YUSCO และ Acerinox-Columbus เปนตน ทั้งนี้ การที่สวนแบงการ
ตลาดของบริษัทลดลงในป 2547 เปนผลมาจากการเติบโตของอุตสาหกรรมรถยนตที่ผลิตเพื่อการสงออก ซึ่งอุตสาหกรรม
ประเภทนี้เปนตลาดที่บริษัทยังมิไดเขาไปแขงขัน เนื่องจากอุตสาหกรรมเหลานี้มีการใชเหล็กกลาไรสนิมประเภทที่บริษัทมิได
ผลิตรวมไปถึงการไดรับสิทธิยกเวนภาษีขาเขาและอากรการทุมตลาด อยางไรก็ตาม เมื่อคิดสวนแบงการตลาดของบริษัท
เฉพาะในสวนที่บริษัทสามารถแขงขันไดนั้น (accessible market) สวนแบงการตลาดของบริษัทในชวงครึ่งปแรกนั้นอยูใน
ระดับประมาณรอยละ 80 อยางไรก็ตาม บริษัทยังมีความสามารถในการแขงขันกับผูคาเหล็กกลาไรสนิมรีดเย็นรายอื่นและมี
ความไดเปรียบกวาคูแขงที่นาํ เขาเหล็กกลาไรสนิมรีดเย็นในหลายๆ ดาน เชน มาตรการปองกันการทุมตลาด ความยืดหยุนใน
การกําหนดราคาสินคา การสงมอบสินคาที่เร็ว ความตรงตอเวลาและเชื่อถือได และการบริการหลังการขายใหกับลูกคา ทั้งนี้
บริษัทยังคงมุงที่จะเพิ่มสวนแบงการตลาดในประเทศใหเพิ่มขึ้นเพื่อสนองความตองการเหล็กกลาไรสนิมรีดเย็นในประเทศที่
เพิ่มขึ้นดวย โดยรวมมือกับลูกคาในการพัฒนาสินคาผานทางศูนยวิจัยไทยนอคซ
ตาราง 8 : สวนแบงการตลาดในประเทศไทยของบริษัท

บริษัท
การนําเขา

2537

2538

2539

2540

2541

2542

2543

2544

2545

34
66

38
62

39
61

42
58

49
51

46
54

48
52

58
42

63
37

ที่มา : บริษัท
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เดือน สิ้น
2546
สุด 30
มิ.ย.2547
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49
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ตาราง 9 : สวนแบงการตลาดในประเทศไทยในป 2546

สวนแบงการตลาด

บริษัท
61

ญี่ปุน
24

ยุโรป
5

เอเชีย
5

หนวย : รอยละ
อื่นๆ
5

ที่มา : บริษัท

3.2.4 ราคาการจําหนาย
ผลิตภัณฑเหล็กกลาไรสนิมรีดเย็นเปนสินคาอุตสาหกรรมซึ่งมีการซื้อขายทั่วโลก ดังนั้นราคาของเหล็กกลาไรสนิมรีด
เย็นจึงเปนราคาที่เปนไปตามกลไกของตลาดโลก โดยราคาในการซื้อขายในตางประเทศสวนใหญจะเกิดจากการตกลงกันเอง
ระหวางผูจัดจําหนายกับลูกคาในแตละตลาด โดยขึ้นกับชั้นคุณภาพ ลักษณะสินคา ลักษณะการใชงาน เวลาการสงมอบ และ
สภาพการแขงขันในตลาดนั้น
สวนการตั้งราคาเสนอขายสินคาภายในประเทศของบริษัทจะเปนการตั้งราคาโดยคํานึงถึง ราคาของเหล็กกลาไรสนิม
รีดเย็นของตลาดโลก ราคาของวัตถุดิบ มาตรการภาษีอากรตางๆ และ อัตราเพดานราคาที่กาํ หนดโดยกระทรวงพาณิชย
เปนตน โดยเพดานราคาของเหล็กกลาไรสนิมรีดเย็นซึ่งมีผลใชบังคับตั้งแตเดือนมีนาคม 2547 เทากับ 115.79 บาทตอ
กิโลกรัม
3.3

การจัดหาผลิตภัณฑ และบริการ

3.3.1 โรงงาน อุปกรณและเครื่องจักร
โรงงานเหล็กกลาไรสนิมรีดเย็นของบริษัทตั้งอยูในนิคมอุตสาหกรรมระยองอินดัสเตรียลปารคในเขตอุตสาหกรรมพื้น
ที่ชายฝงภาคตะวันออกไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตประมาณ 180 กิโลเมตร มีเนื้อที่รวม 128 ไร (205,000 ตารางเมตร)
โรงงานไดเริ่มผลิตเหล็กกลาไรสนิมรีดเย็น ในป 2536 โดยปจจุบันมีกาํ ลังการผลิต 200,000 ตันตอป โรงงานของบริษัท
เปนโรงงานรีดเย็น โดยนําเขามวนเหล็กไรสนิมรีดรอนจากตางประเทศมาทําการรีดเพื่อใหไดขนาดความหนา และพื้นผิวตาม
ที่ลูกคาตองการ
เครื่องจักร และอุปกรณหลักในการผลิตเหล็กกลาไรสนิมรีดเย็นของบริษัทเปนอุปกรณที่ทันสมัย และเปนอุปกรณที่
ใชกันอยางแพรหลายในผูผลิตเหล็กกลาไรสนิมรีดเย็นรายใหญทั่วโลก ซึ่งประกอบดวย
 เตาอบออนสําหรับเกรดเฟอรริติก (Batch Annealing Furnace)
 เตาอบออนและอางลางขจัดออกไซด (Annealing and Pickling Line) ที่มีความยาว 280 เมตรสําหรับมวนเหล็ก
ไรสนิมรีดรอนและรีดเย็น
 เตาอบออนและอางลางขจัดออกไซด (Annealing and Pickling for Raw Material) ที่มีความยาว 305 เมตร
สําหรับมวนเหล็กไรสนิมรีดรอน
 เตาอบออนสําหรับผิวมันเงา (Bright Annealing Line)
 เครื่องรีดเย็นเซนดซิเมียร (ZRM1 และ ZRM2) มีอัตราความเร็วถึง 600 และ 800 เมตรตอนาที ตามลําดับ
 เครื่องปรับความเรียบผิวหนาเหล็ก (Skin Pass Mill)
 เครื่องปรับความเรียบผิวหนาเหล็ก (Skin Pass Mill No. 2)
 เครื่องปรับความเรียบโดยการดึง (Tension Leveler) เพื่อปรับความเรียบของผิวหนาเหล็ก
 เครื่องซอมผิว (Grinding Line)
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 เครื่องตัดหนากวาง (Slitting Line) สําหรับตัดขอบและตัดแผนหนากวาง
 เครื่องตัดเปนแผน (Cut-to-length Line)
 เครื่องตัดหนาแคบ (Slitting Line) สําหรับตัดขอบและตัดแผนหนาแคบ
3.3.2 ขั้นตอนการผลิต
กระบวนการผลิตของบริษัทเริ่มตั้งแตการนําวัตถุดิบ (มวนเหล็กไรสนิมรีดรอน) มาทําการรีดเย็น โดยบริษัทจะนํา
เขาจากผูผลิตในตางประเทศ ทั้งนี้ มวนเหล็กไรสนิมรีดรอนจะผลิตจากเศษเหล็กซึ่งจะถูกหลอมรวมกับสารผสมในเตาหลอม
อารคไฟฟา หลังจากนั้นจะผานกระบวนการที่ทาํ โลหะเหลวใหบริสุทธิ์ดวยสูญญากาศ โดยโลหะที่บริสุทธิ์แลวจะถูกนําหลอ
แบบตอเนื่องเพื่อใหไดมาซึ่งแทงเหล็ก โดยแทงเหล็กแบนดังกลาวจะถูกนํามารีดรอนเพื่อลดขนาดเปนมวนเหล็ก โดยบริษัทจะ
นําเขามวนเหล็กไรสนิมรีดรอนจากบริษัทผูผลิต เชน U & A, Columbus และ Acesita โดยผูจาํ หนายวัตถุดิบใหกับบริษัทลวน
แลวแตเปนผูผลิตมวนเหล็กไรสนิมรีดรอนรายใหญของโลก
ทั้งนี้ บริษัทจะนํามวนเหล็กไรสนิมรีดรอนมาผานกระบวนการทางความรอนและกัดดวยกรด และทําการรีดลดขนาด
ดวยเครื่องรีดเย็นเซนดซิเมียร (Sendzimir) จากนั้นจะนํามาผานการอบ และกัดกรด หรือผานกระบวนการอบเงา (Bright
Annealing) โดยมีการรีดผิว (Skin Pass) อีกครั้ง เพื่อปรับความมันใหไดตามลูกคาตองการ โดยกระบวนการผลิตเหล็กกลาไร
สนิมรีดเย็นของบริษัท มีดังนี้
1.

กระบวนการอบออน และการขจัดออกไซด (Annealing and Pickling)

มวนเหล็กไรสนิมรีดรอนประเภทเฟอรริติกจะถูกปอนเขาไปในเตาอบออน (Batch Annealing Furnance) ซึ่งภายใน
เครื่องมีอุณหภูมิประมาณ 850 องศาเซลเซียส เพื่ออบมวนเหล็กไรสนิมรีดรอนใหออนตัวและมีโครงสรางที่สมบูรณ โดยหลัง
จากที่มวนเหล็กไรสนิมรีดรอนผานกระบวนการอบออน จะเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่น (Oxidation) บนพื้นผิว ซึ่งจะถูกกําจัดออก
ไปในกระบวนการออกไซด ซึ่งจะนํามวนเหล็กไรสนิมรีดรอนที่ผานกระบวนการอบออนไปผานอางอาบลางขจัดออกไซด ซึ่งมี
สวนผสมของกรดกํามะถันและกรดไฮโดรฟลูริก กับกรดไนตริก ตามลําดับ สําหรับมวนเหล็กไรสนิมรีดรอนชนิดออสเตนิติกไม
จําเปนตองนํามาเขาเตาอบออน แตสามารถนําเขาสูกระบวนการอบและกัดกรด (Annealing and Pickling) โดยตรงไดเลย
2.

กระบวนการรีดเย็น

เหล็กที่ผานการอบออนและการขจัดออกไซด จะถูกนําไปผานเครื่อง Sendzimir Unit เพื่อทําการรีดลดขนาด โดย
Sendzimir Unit จะประกอบดวยลูกรีดทรงกระบอก 20 ลูก ซึ่งจะทําการบีบ อัด และรีดเหล็กกลาไรสนิมใหบางลง โดยเหล็ก
กลาไรสนิมจะมีความหนาลดลงหลังจากผานกระบวนการนี้แลว
3.

กระบวนการอบออน และการขจัดออกไซด (Annealing and Pickling) ครั้งที่ 2

เหล็กกลาไรสนิมที่ผานกระบวนการรีดเย็นจะมีโครงสรางทางจุลภาคและคุณสมบัติทางกล ซึ่งไมเหมาะตอการใชงาน
ดังนั้น เพื่อใหเหล็กกลาไรสนิมมีผิวหนาที่สะอาดและมีคุณสมบัติทางกลตามความตองการของลูกคา เหล็กกลาไรสนิมจะตอง
ผานกระบวนการอบออนและขจัดออกไซดอีกครั้งหนึ่ง
4.

กระบวนการปรับความเรียบผิวหนาและความมันเงา (Skin Passing)

เนื่องจากความเรียบของเหล็กกลาไรสนิมหลังผานการอบออนและการขจัดออกไซด ครั้งที่ 2 ยังไมเหมาะสมตอการ
ใชงาน แผนเหล็กกลาไรสนิมดังกลาวจึงตองนํามาผานกระบวนการรีดปรับผิวอีกครั้งเพื่อเพิ่มความเรียบและความเงาใหแกผิว
หนา
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5.

กระบวนการตัด (Slitting and Cutting)

กระบวนการสุดทายของการผลิตคือการนําเหล็กกลาไรสนิมรีดเย็นมาทําการคลี่เพื่อนํามาตัดเปนแผนตามขนาดที่ลูก
คาตองการ ซึ่งผลิตภัณฑสาํ เร็จรูปแลวเรียกวา เหล็กกลาไรสนิมรีดเย็นแผน หรือนําเหล็กกลาไรสนิมมาตัดตามความยาวที่
กําหนดและมวนกลับไป ซึ่งผลิตภัณฑสาํ เร็จรูปแลวเรียกวา เหล็กกลาไรสนิมรีดเย็นมวน หรือวา เหล็กกลาไรสนิมรีดเย็นมวน
หนาแคบ
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กระบวนการอบออนสําหรับผิวมันเงา

เครื่องปรับความเรียบของพื้นผิวเหล็ก

เครื่องรีดเย็นเซนตซิเมียร

รูป 3 : เครื่องจักรและอุปกรณที่สาํ คัญ
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รูป 4 : กระบวนการผลิตมวนเหล็กไรสนิมรีดรอน หรือ คอยลดาํ

รูป 5 : กระบวนการผลิตเหล็กกลาไรสนิมของบริษัท ไทยนอคซ สเตนเลส จํากัด (มหาชน)
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3.3.3 เทคโนโลยีการผลิต คุณภาพการผลิต และกําลังการผลิต
เทคโนโลยีในการผลิตเหล็กกลาไรสนิมรีดเย็นของบริษัทถือเปนปจจัยหนึ่งซึ่งบริษัทใหความสําคัญอยางมาก เนื่องจาก
จะชวยใหสามารถลดตนทุนการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน และสามารถรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑใหอยูในระดับ
สูงได โดยเทคโนโลยีการผลิตเหล็กทั่วไปมีอายุการใชงานเปนระยะเวลายาวนานกวา 20 ป อนึ่ง เทคโนโลยีการผลิตของบริษัท
ถือวายังทันสมัยและกาวหนา เมื่อเทียบกับเทคโนโลยีการผลิตของคูแขงตางชาติ
บริษัทผลิตผลิตภัณฑสวนใหญตามคําสั่งลูกคา
โดยปกติบริษัทใชเวลาในการผลิตผลิตภัณฑในแตละคําสั่งซื้อ
ประมาณ 10 วัน ถึง 15 วัน ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับประเภท ขนาดของผลิตภัณฑ และการจัดตารางการผลิตของบริษัท อนึ่ง ในการ
ผลิตสินคา
ฝายประกันคุณภาพจะตองเขาไปดําเนินการตรวจสอบคุณภาพสินคาในแตละขั้นตอนของการผลิตตามแผนการ
ตรวจสอบคุณภาพ (Quality Control) ตามมาตรฐานสากล ISO 9001: 2000 โดยบริษัทมีนโยบายรับคําสั่งซื้อจากลูกคาและ
ดําเนินการสงมอบสินคาใหกับลูกคาภายในระยะเวลาประมาณ 30-45 วัน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับระยะทางการขนสง
เนื่องจากการใหความสําคัญกับทุกขั้นตอนของการผลิต บริษัทจึงมีผลิตภัณฑที่มีตาํ หนิเปนสัดสวนที่ตา่ํ มาก เมื่อเทียบ
กับผลิตภัณฑที่ผลิตทั้งหมด โดยในป 2546 บริษัทมีผลิตภัณฑที่เปนตําหนิเพียงแครอยละ 3 ของผลิตภัณฑที่ผลิตทั้งหมด อนึ่ง
บริษัทสามารถทําการแกไขผลิตภัณฑที่มีตาํ หนิสวนใหญ และขายในราคาสวนลดได นอกจากนี้ ปริมาณสินคาที่ถูกสงคืนของ
บริษัทมีจาํ นวนนอยมาก โดยในป 2546 อัตราสวนสินคาที่ถูกสงคืนเทากับรอยละ 0.7 ของปริมาณการจําหนายรวม อยางไรก็
ตาม บริษัทไมหยุดยั้งที่จะพัฒนาการดําเนินงานเพื่อการผลิตที่สมบูรณแบบตอไป
การพัฒนาที่สาํ คัญอยางหนึ่งของบริษัทคือการดําเนินการโครงการ “TPM Plus” อยางตอเนื่อง โดยโครงการดังกลาว
เปนโครงการในการดําเนินกระบวนการผลิตเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ชวยลดคาใชจายในการผลิต ลดของเสีย ลดเวลาที่
สูญเสียจากการชํารุดของเครื่องจักรและอุปกรณ และเพิ่มกําลังการผลิต โดยการตรวจสอบและวิเคราะหกระบวนการตางๆ ได
ดําเนินการตั้งแตป 2545 โดยความชวยเหลือจาก McKinsey ซึ่งเปนที่ปรึกษาใหกับบริษัท ซึ่งตัวอยางหนึ่งของผลคาดวาจะได
จากโครงการ “TPM Plus” คือ การที่บริษัทคาดวาจะสามารถเพิ่มกําลังการผลิตสูงสุดจาก 160,000 ตัน ในป 2545 เปน
200,000 ในป 2548 ซึ่งการเพิ่มขึ้นของกําลังการผลิตดังกลาว เกิดจากการเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตตามโครงการ
“TPM Plus” โดยมีการคาใชจายจากการลงทุนเพิ่มขึ้นเพียงเล็กนอย ทั้งนี้ บริษัทคาดวาจะสามารถลดตนทุนในการผลิตใน
สวนอื่นๆ ไดอีกในอนาคต เนื่องจากการดําเนินการภายใตโครงการ “TPM Plus” อยางตอเนื่อง
นอกจากนั้น การใชระบบ “TPM Plus” ยังจะชวยใหบริษัทสามารถใหบริการที่ตรงตามความตองการของลูกคาแตละ
ราย และสรางความมั่นใจในดานการควบคุมคุณภาพ การงานแผนการผลิตอันรวดเร็ว และการสงมอบสินคาตรงตามกําหนด
ตลอดจนการติดตามคุณภาพของสินคาที่บริษัทผลิต เพื่อใหลูกคาเกิดความมั่นใจในคุณภาพสินคาที่ซื้อจากบริษัท นอกจากนี้
บริษัทยังไดมีการพัฒนาและปรับปรุงระบบการผลิตอยูเสมอ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิต
3.3.4 การจัดหาและแหลงที่มาของวัตถุดิบหลัก
มวนเหล็กไรสนิมรีดรอน หรือ คอยลดาํ (Hot-Rolled Stainless Steel Coil) คือวัตถุดิบหลักของบริษัท ซึ่งมีสัดสวน
ประมาณรอยละ 80-85 ของตนทุนการผลิตที่เปน cash cost ของบริษัท โดยปริมาณการซื้อมวนเหล็กไรสนิมรีดรอนมีดังนี้
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ตาราง 10 : ปริมาณการสั่งซื้อวัตถุดิบที่ใชในการผลิต
2544

มวนเหล็กไรสนิม
รีดรอน

2545

2546

ลานบาท

พันตัน

ลานบาท

พันตัน

ลานบาท

พันตัน

งวด 6 เดือน สิ้นสุด 30
มิ.ย.2547
ลานบาท
พันตัน

7,564.2

160.7

6,648.5

168.4

9,303.1

187.0

6,349.1

98.9

ที่มา : บริษัท

บริษัทตองนําเขาวัตถุดิบหลักทั้งหมดจากตางประเทศ เนื่องจากวาไมมีผูผลิตมวนเหล็กไรสนิมรีดรอนในประเทศไทย
โดยบริษัทนําเขาจากผูผลิตใหญหลายแหงทั่วโลก ซึ่งผูจาํ หนายวัตถุดิบรายใหญของบริษัทคือ U & A, Columbus และ Acesita
ซึ่งมีการขายมวนเหล็กไรสนิมรีดรอนใหกับบริษัทในสัดสวนรอยละ 60.4 รอยละ 19.1 และ รอยละ 18.6 ของปริมาณวัตถุดิบ
รวม ตามลําดับ ในป 2546 โดยรายละเอียดของผูจาํ หนายวัตถุดิบรายใหญของบริษัทแตละรายมีดังนี้
(1)

U&A

U & A เปนบริษัทในกลุมของอารซีลอร ซึ่งเปนผูผลิตเหล็กรายใหญของโลก โดยที่ U & A มีโรงงานผลิต 5 แหง ศูนย
บริการอีก 8 แหง ซึ่งตั้งอยูในยุโรปทั้งหมด และในปจจุบันมีพนักงานทั้งหมดกวา 5,920 คน ในป 2546 U & A มีรายไดรวม
2.38 พันลานยูโร โดยผลิตเหล็กกลาไรสนิมในปริมาณ 1.4 ลานตัน ซึ่งยอดขายของ U & A กวารอยละ 80 เปนการขายในใน
ยุโรป ทั้งนี้ U & A มีสวนแบงการตลาดในยุโรปประมาณรอยละ 25
(2)

Columbus

Columbus เปนผูผลิตมวนเหล็กไรสนิมรีดรอนรายใหญในประเทศแอฟริกาใต ซึ่งมีกาํ ลังการผลิตมวนเหล็กไรสนิมรีด
รอน 600,000 ตันตอป Columbus สงออกมวนเหล็กไรสนิมรีดรอนที่ผลิตสวนใหญไปที่ประเทศในยุโรป เอเซียตะวันออกเฉียง
ใต จีน ตะวันออกกลาง และอเมริกาใต
(3)

Acesita

Acesita เปนผูผลิตเหล็กเหล็กกลาไรสนิมครบวงจรรายเดียวในลาตินอเมริกา โดยมีการสงออกผลิตภัณฑไปยัง 52
ประเทศทั่วโลก โดย Acesita มีประสบการณกวา 60 ป ในอุตสาหกรรมเหล็ก ปจจุบัน Acesita มีกาํ ลังการผลิตเหล็กกลาไร
สนิมจํานวน 850,000 ตันตอป และมีรายไดรวม 1.7 พันลานบราซิเลียนเรียล
บริษัทจะดําเนินการสั่งซื้อมวนเหล็กไรสนิมรีดรอนลวงหนาเปนเวลาประมาณ 2-4 เดือน ในปริมาณรวมถึงคุณภาพ
ของวัตถุดิบที่ตกลงกันไวกอนลวงหนากับผูจาํ หนายวัตถุดิบ เพื่อใหไดวัตถุดิบในปริมาณที่เพียงพอและมีคุณภาพตรงตามความ
ตองการของลูกคา โดยราคาซื้อมวนเหล็กไรสนิมรีดรอนจากผูจาํ หนายวัตถุดิบนั้น จะเปนราคาที่บริษัทกับผูจาํ หนายวัตถุดิบ
ตกลงกันลวงหนาเปนรายเดือน โดยอางอิงกับราคาตลาดในขณะนั้น
ตาราง 11 : ปริมาณการนําเขามวนเหล็กไรสนิมรีดรอนของบริษัทในป 2546
หนวย : พันตัน
ปริมาณ
112.9
35.8
34.8
1.5
2.0
0.0
187.0

U&A
Columbus
Acesita
Japan Group
Posco
อื่นๆ
รวม
ที่มา : บริษัท
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3.4

ภาวะอุตสาหกรรม

โครงสรางของอุตสาหกรรมเหล็กสามารถแบงออกเปน 3 ขั้นตอนหลักๆ คือ (1) อุตสาหกรรมเหล็กขั้นตน โดยเริ่ม
จากการนําสินแรเหล็ก (Iron ore) มาถลุง (Iron making) (2) อุตสาหกรรมเหล็กขั้นกลาง จะใชวัตถุดิบที่ไดจากเหล็กขั้นตนมา
ผลิตเปนเหล็กแทง และเหล็กทรงแบน และ (3) อุตสาหกรรมเหล็กขั้นปลาย จะนําเหล็กขั้นกลางมารีดเปนเหล็กเสน ลวดเหล็ก
เหล็กโครงสราง รวมไปถึงการแปรรูปและการเคลือบ สปริงและทอเหล็ก โดยการผลิตเหล็กกลาไรสนิมรีดเย็นของบริษัทนั้นจัด
อยูในอุตสาหกรรมเหล็กขั้นปลาย
3.4.1 ภาวะและแนวโนมอุตสาหกรรมเหล็กกลาไรสนิมรีดเย็นในตลาดโลก
อุตสาหกรรมเหล็กกลาไรสนิมรีดเย็นในตลาดโลกกําลังอยูในชวงขยายตัวภายหลังจากการฟนตัวทางเศรษฐกิจของ
ประเทศตางๆ ทําใหการบริโภคเหล็กกลาไรสนิมรีดเย็นเพิ่มสูงขึ้น โดยตั้งแตป 2543 เศรษฐกิจโลก และในภูมิภาคเอเซียได
เติบโตขึ้นมาก ดังจะเห็นไดจากการเติบโตของปริมาณการใชเหล็กกลาไรสนิมรีดเย็นทั่วโลกที่มีอัตราเทากับรอยละ 11.25 ใน
ป 2546 และอัตราการเติบโตเฉลี่ยรอยละ 5.99 ตอป ตั้งแตป 2543 – 2546 โดยมียุโรปและแอฟริกาเปนผูบริโภคที่ใหญที่
สุดในปริมาณ 3.48 ลานตันในป 2546 หรือคิดเปนรอยละ 28.86 ของปริมาณการใชเหล็กกลาไรสนิมรีดเย็นทั่วโลก ตามมา
ดวย เอเชีย จีน และ อเมริกา โดยมีการบริโภคเหล็กกลาไรสนิมรีดเย็นในปริมาณ 3.44 ลานตัน 3.30 ลานตัน และ 1.84
ลานตัน ตามลําดับ
ทั้งนี้ บริษัทคาดวา แนวโนมความตองการใชเหล็กกลาไรสนิมรีดเย็นทั่วโลกโลกวาจะมีการเติบโตอยางตอเนื่องใน
อัตราการเติบโตเฉลี่ยประมาณรอยละ 5 ตอป โดยตั้งแตป 2548 จีนจะกลายเปนผูบริโภคเหล็กกลาไรสนิมรีดเย็นที่ใหญที่สุด
ในปริมาณ 3.90 ลานตัน โดยจะแทนที่ยุโรปและอัฟริกาซึ่งเปนผูบริโภคเหล็กกลาไรสนิมรีดเย็นรายใหญที่สุดในปจจุบัน ทั้งนี้
เนื่องจากเศรษฐกิจของจีนมีการเติบโตอยางรวดเร็วประกอบกับการเตรียมการเพื่อเปนเจาภาพจัดงานระดับโลกที่จะจัดขึ้นใน
ประเทศจีน เชน การแขงขันกีฬาโอลิมปกในป 2551 เปนตน
ตาราง 12 : การบริโภคเหล็กกลาไรสนิมรีดเย็นทั่วโลก

อเมริกา
เอเชีย
จีน
ยุโรปและแอฟริกา
รวม

2543
2.05
3.09
1.51
3.48
10.13

2544
1.77
3.18
1.84
3.26
10.05

2545
1.82
3.21
2.27
3.54
10.84

2546E
1.84
3.44
3.30
3.48
12.06

2547E
1.98
3.50
3.59
3.66
12.73

2548E
2.05
3.56
3.90
3.87
13.38

2549E
2.11
3.62
4.24
4.05
14.02

หนวย : ลานตัน
2550E 2551E
2.17
2.21
3.72
3.82
4.61
5.02
4.22
4.38
14.72
15.43

ที่มา : บริษัท

ในป 2546 ฐานกําลังการผลิตเหล็กกลาไรสนิมรีดเย็นที่ใหญที่สุดอยูคือยุโรปและแอฟริกาซึ่งมีกาํ ลังการผลิต 4.76
ลานตัน โดยมีเอเชีย ซึ่งมีกาํ ลังการผลิต 4.43 ลานตัน เปนผูผลิตรายใหญเปนอันดับที่สอง ทั้งนี้จะเห็นไดวาประเทศจีนมีกาํ ลัง
ผลิตเหล็กกลาไรสนิมรีดเย็นเพียงแค 1.34 ลานตันในป 2546 เมื่อเปรียบเทียบกับการบริโภคเหล็กกลาไรสนิมรีดเย็นใน
ปริมาณ 3.30 ลานตันในปเดียวกัน ดังนั้นจีนจึงเปนผูนาํ เขาเหล็กกลาไรสนิมรายใหญที่สุดของโลกอีกดวย ซึ่งประเทศจีนมีการ
นําเขาเหล็กกลาไรสนิมจากประเทศญี่ปุน เกาหลีใต ไตหวัน ไทย และยุโรป
ในภูมิภาคเอเชีย ญี่ปุนถือเปนผูผลิตเหล็กกลาไรสนิมรีดเย็นรายใหญที่สุดดวยปริมาณการผลิตที่สูงถึง 4.1 ลานตันใน
ป 2546 โดยมีเกาหลีใต และจีนตามมาเปนลําดับ โดยในปจจุบันบริษัทมีกาํ ลังการผลิตประมาณ 200,000 ตันตอป และ
เนื่องจากความตองการใชเหล็กกลาไรสนิมรีดเย็นของจีนเพิ่มขึ้นโดยตลอด จีนจึงมีแผนในการขยายกําลังการผลิตเหล็กกลาไร
สนิมรีดเย็นเพื่อทดแทนการนําเขาจากตางประเทศ โดยบริษัทประมาณการณวาในอนาคตประเทศจีนจะเปนผูสงออกเหล็กกลา
ไรสนิมรีดเย็นรายใหญของโลกอีกดวย
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ตาราง 13 : กําลังการผลิตเหล็กกลาไรสนิมรีดเย็นทั่วโลก
2543
2.30
4.11
0.62
4.35
11.38

อเมริกา
เอเชีย
จีน
ยุโรปและอัฟริกา
รวม

2544
2.61
4.16
0.79
4.39
11.94

2545
2.65
4.25
0.94
4.49
12.33

2546E
2.68
4.43
1.34
4.76
13.21

2547E
2.71
4.57
1.80
4.97
14.05

2548E
2.81
4.59
2.59
5.29
15.28

หนวย : ลานตัน
2550E 2551E
3.01
3.12
4.68
4.78
5.33
6.35
5.85
5.96
18.87
20.21

2549E
2.92
4.61
3.89
5.64
17.06

ที่มา : บริษัท

ราคาเหล็กกลาไรสนิมรีดเย็นโลกจะถูกกําหนดโดยความสมดุลของอุปสงคและอุปทานในตลาดโลก โดยในปจจุบัน
ปริมาณความตองการบริโภคเหล็กกลาไรสนิมรีดเย็นทั่วโลกมีการขยายตัวอยางตอเนื่อง ในขณะที่ผูประกอบการผลิตเหล็กราย
ใหญของโลกมีการชะลอการผลิตลงตั้งแตในชวงวิกฤตเศรษฐกิจ กอปรกับการยกเลิกมาตรการตอบโตการทุมตลาดของประเทศ
สหรัฐอเมริกาในชวงปลายป 2546 ที่ผานมา มีผลทําใหการนําเขาเหล็กกลาไรสนิมรีดเย็นจากตางประเทศมากขึ้น สงผลให
ราคาเหล็กกลาไรสนิมรีดเย็นในตลาดโลกในปจจุบันปรับตัวสูงขึ้นอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ การเติบโตทางเศรษฐกิจของหลาย
ภูมิภาคทั่วโลก ซึ่งสงผลใหมีความตองการเหล็กกลาไรรีดเย็นสนิมเพิ่มขึ้น เปนอีกหนึ่งปจจัยหลักที่ทาํ ใหราคาเหล็กกลาไรสนิม
รีดเย็นเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ตั้งแตปลายป 2544
ทั้งนี้ นอกเหนือจากการแปรผันตามความสมดุลระหวางปริมาณอุปสงคและอุปทานของเหล็กกลาไรสนิมรีดเย็นใน
ตลาดโลกขณะนั้น ราคาเหล็กกลาไรสนิมรีดเย็นยังแปรผันตามราคามวนเหล็กไรสนิมรีดรอน ซึ่งเปนวัตถุดิบหลักในการผลิต
มวนเหล็กกลาไรสนิมรีดเย็น อนึ่ง ราคาของเหล็กกลาไรสนิมรีดเย็นชนิดออสเตนิติกจะมีความผันผวนคอนขางสูง เนื่องจาก
ราคาจะแปรผันโดยตรงกับราคานิกเกิล (เนื่องจากเหล็กกลาไรสนิมชนิดนี้มีสวนผสมของนิกเกิลอยูในปริมาณรอยละ 8 – 20)
ดังนั้นเหล็กกลาไรสนิมชนิดรีดเย็นออสเตนิติกจะมีความแปรผันทางราคาคอนขางมากเมื่อเทียบกับเหล็กกลาไรสนิมรีดเย็น
ชนิดเฟอรริติก เนื่องจากเหล็กกลาไรสนิมรีดเย็นชนิดเฟอรริติกไมมีสวนผสมของนิกเกิล จึงมีราคาที่ถูกกวาและมีความแปรผัน
ที่นอยกวา รูปตอไปนี้แสดงใหเห็นวาราคาของนิกเกิลขึ้นมาโดยตลอดตั้งแตป 2542 ในชวงที่ผานมา โดยราคาของนิกเกิลมี
อัตราการเติบโตเฉลี่ยรอยละ 42 ตอป ในชวงป 2542-2546
รูป 6 : ราคามวนเหล็กไรสนิมรีดรอน และมวนเหล็กกลาไร
สนิมรีดเย็นในฮองกง
เหรียญสหรัฐ/ตัน

รูป 7 : ราคาซื้อลวงหนา 3 เดือนของนิกเกิล

เหรียญสหรัฐ/ตัน

2,500

18,000

ที่มา : บริษัท

ม.ค.-47

เม.ย.-47

ก.ค.-46

ต.ค.-46

ม.ค.-46

เม.ย.-46

ก.ค.-45

ต.ค.-45

ม.ค.-45

เม.ย.-45

ก.ค.-44

ต.ค.-44

ม.ค.-44

เม.ย.-44

ก.ค.-43

ต.ค.-43

ม.ค.-43

เม.ย.-43

ก.ค.-42

ม.ค.-42

Q1/2547

Q3/2546

Q1/2546

Q3/2545

2,000

Q1/2545

4,000

900
Q3/2544

6,000

1,100
Q1/2544

8,000

1,300

Q3/2543

10,000

1,500

Q1/2543

12,000

1,700

Q3/2542

14,000

1,900

Q1/2542

16,000

2,100

ต.ค.-42

มวนเหล็กไรสนิมรีดเย็น

เม.ย.-42

มวนเหล็กรีดรอน
2,300

ที่มา : London Metal Exchange

อยางไรก็ตาม ราคาเหล็กกลาไรสนิมรีดเย็นในแตละภูมิภาคจะมีราคาที่แตกตางกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยูกับหลายปจจัย อาทิ
เชน ตนทุนในการผลิต คาขนสง คาแรงงาน มาตรการควบคุมราคา ปริมาณการผลิต และปริมาณการบริโภค
คาดวาแนวโนมของตลาดเหล็กกลาไรสนิมจะยังคงเติบโตตอไป ทั้งนี้เนื่องจากสภาวะทางเศรษฐกิจที่ดีสงผลใหการ
บริโภคของเหล็กกลาไรสนิมสูงขึ้น นอกจากนี้ การเพิ่มกําลังการผลิตของผูใชเหล็กกลาไรสนิมยังเปนสิ่งยืนยันการเติบโตของ
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ตลาดเหล็กกลาไรสนิมตอไป ทั้งนี้ คาดวาภูมิภาคเอเชียจะเปนภูมิภาคที่มีบทบาทสูงขึ้นในอุตสาหกรรมนี้ ทั้งในดานการ
บริโภคและการผลิตเหล็กกลาไรสนิม (โดยเฉพาะการบริโภคและการผลิตจากประเทศจีน)
นอกจากนั้น การแขงขันของอุตสาหกรรมเหล็กกลาไรสนิมจะเพิ่มสูงขึ้น โดยผูผลิตที่มีตนทุนในการผลิตต่าํ และมีความ
เชี่ยวชาญในการผลิตจะไดเปรียบในการแขงขัน ทั้งนี้ การประหยัดจากขนาด (Economy of Scales) เปนปจจัยสําคัญในการ
แขงขันในอุตสาหกรรมนี้ ดังนั้น ผูผลิตเหล็กกลาไรสนิมแบบครบวงจร (Integrated Mills) ที่มีการผลิตเหล็กขั้นตน ขั้นกลาง
และขั้นปลาย จะเปนผูผลิตที่จะมีความไดเปรียบในตนทุนการผลิต เนื่องจากสามารถประหยัดคาขนสงและตนทุนของวัตถุดิบ
ได ดังนั้น ผูผลิตที่เปน Small Mills มีความจําเปนที่จะตองปรับตัวเพื่อใหสามารถแขงขันกับผูผลิตที่เปน Integrated Mills ได
โดยการสรางพันธมิตรทางธุรกิจก็เปนอีกหนึ่งกลยุทธที่ผูประกอบการใชในการเสริมสรางความแข็งแกรงในการแขงขัน ทั้งนี้
การใชเทคโนโลยีในการผลิตที่ทันสมัยก็ถือเปนวิธีการที่ชวยลดตนทุนการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต และเพิ่มความ
สามารถในการแขงขันไดอยางมาก นอกจากนั้น การใชกลยุทธการเลือก Segmentation ของตลาดที่เหมาะสมกับกระบวนการ
ผลิต รวมทั้งการใหคาํ แนะนําและบริการทางดานเทคนิคการใชงานของลูกคา ก็เปนอีกวิธีหนึ่งที่จะสรางความไดเปรียบในดาน
การแขงขัน เชนกัน
3.4.2 ภาวะและแนวโนมอุตสาหกรรมเหล็กกลาไรสนิมรีดเย็นในประเทศไทย
อุตสาหกรรมเหล็กกลาไรสนิมรีดเย็นในประเทศไทยนั้นมีการปรับตัวขึ้นในทิศทางเดียวกับภาวะอุตสาหกรรมเหล็ก
กลาไรสนิมรีดเย็นในตลาดโลก
ทั้งนี้
เปนผลมาจากการฟนตัวของเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ
โดยเฉพาะภาค
อสังหาริมทรัพย ธุรกิจกอสราง อุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน อุตสาหกรรมเครื่องใชในครัวเรือน รวมถึงอุตสาหกรรม
เครื่องใชไฟฟา ดังจะเห็นไดจากการใชเหล็กไรสนิมรีดเย็นในประเทศไทย เพิ่มขึ้นจาก 103 พันตันในป 2539 เปน 154
พันตันในป 2546
ตาราง 14 : ปริมาณการใชเหล็กกลาไรสนิมรีดเย็นในประเทศไทย

ปริมาณการใช

2539
103

2540
89

2541
68

2542
94

2543
97

2544
113

หนวย : พันตัน
2545
2546
140
154

ที่มา : กรมศุลกากรและบริษัท

ปริมาณการใชเหล็กกลาไรสนิมรีดเย็นในประเทศไทยมีการเติบโตอยางตอเนื่อง โดยตั้งแตการฟนตัวทางเศรษฐกิจใน
ป 2541 ปริมาณการใชเหล็กกลาไรสนิมรีดเย็นในประเทศไทยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยรอยละ 17.8 ตอป เนื่องจากเหล็กกลา
ไรสนิมรีดเย็นเปนวัตถุดิบที่ใชในการผลิตสําหรับหลายอุตสาหกรรมตอเนื่อง อาทิเชน อุตสาหกรรมเครื่องใชในครัวเรือน อุต
สาหกรรมกอสราง อุตสาหกรรมผลิตทอ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส อุตสาหกรรมคมนาคมขนสง และอุตสาหกรรมรถยนต
เปนตน อนึ่ง ธุรกิจเหลานี้ลวนแลวแตอยูในชวงขยายตัว เนื่องจากการเติบโตอยางตอเนื่องทางเศรษฐกิจ ในฐานะผูผลิตเหล็ก
กลาไรสนิมรีดเย็นรายเดียวในประเทศไทย บริษัทจะไดรับผลประโยชนโดยตรงจากการใชเหล็กกลาไรสนิมรีดเย็นที่เพิ่มขึ้น
ประเทศไทยเปนประเทศที่มีศักยภาพในการเติบโตของการบริโภคเหล็กกลาไรสนิมรีดเย็นอีกมาก เนื่องจากอัตราการ
ใชเหล็กกลาไรสนิมรีดเย็นในประเทศไทยคอนขางต่าํ คือรายละ 2.14 กิโลกรัมตอคนตอป เมื่อเทียบกับประเทศไตหวัน 17.69
กิโลกรัมตอคนตอป ประเทศเกาหลีใต 13.65 กิโลกรัมตอคนตอป และประเทศญี่ปุน 8.50 กิโลกรัมตอคนตอป ซึ่งดัชนีนี้
แสดงใหเห็นถึงแนวโนมและศักยภาพของการเติบโตในระยะยาวของปริมาณความตองการเหล็กกลาไรสนิมรีดเย็นในประเทศ
ไทย นอกจากนั้นภาวะเศรษฐกิจที่เติบโตอยางตอเนื่องจะเปนอีกหนึ่งปจจัยหลักที่ทาํ ใหแนวโนมของอุตสาหกรรมเหล็กกลาไร
สนิมรีดเย็นในประเทศเติบโตในอนาคต

สวนที่ 2 หนา 31

สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย

บริษัท ไทยนอคซ สเตนเลส จํากัด (มหาชน)

หัวขอที่ 3 การประกอบธุรกิจของแตละผลิตภัณฑ

ตาราง 15 : อัตราการใชเหล็กกลาไรสนิมรีดเย็นตอคนตอปในป 2545
ประเทศ
อัตราการใชเหล็กกลาไร
สนิมรีดเย็นตอคนตอป

ไตหวัน

เกาหลีใต

ญี่ปุน

อเมริกา

ออสเตรเลีย

ไทย

หนวย : กิโลกรัม
จีน
อินโดนีเซีย

17.69

13.65

8.50

4.81

3.69

2.14

0.97

1

0.21

ที่มา : MONDIALE 2002 และ CIA World Factbook 2002
1 ไมรวมอตราการใชเหล็กกลาไรสนิมรีดเย็นในฮองกง และมาเกา

ทั้งนี้ การใชเหล็กกลาไรสนิมรีดเย็นในประเทศไทยยังคงเปนไปอยูในวงจํากัด โดยสวนใหญเปนไปในการใชในอุตสาห
กรรมเครื่องใชในครัวเรือน เชน อางลางมือ หมอ แทงคนา้ํ และอุตสาหกรรมทอสแตนเลส ในขณะที่ การใชในดานอื่นๆ เชน
อุตสาหกรรมรถยนต การกอสราง งานสถาปนิก นั้นยังเปนไปอยูในวงจํากัด ซึ่งในตางประเทศอุตสาหกรรมเหลานี้มีความ
ตองการเหล็กกลาไรสนิมที่อยูในปริมาณที่สูง
ซึ่งบริษัทเชื่อวามีสาเหตุมาจากการขาดอุตสาหกรรมปลายน้าํ และขาดความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับประโยชน รวมถึงความคุมคาของการใชเหล็กกลาไรสนิม ทางบริษัทจึงมีนโยบายที่จะสงเสริมการใหความรู
ความเขาใจของผูบริโภคเกี่ยวกับเหล็กกลาไรสนิมเพื่อที่จะเปนการสนับสนุนการใชเหล็กกลาไรสนิมในประเทศไทย
เมื่อผู
บริโภคตระหนักถึงเรื่องความปลอดภัยของสุขภาพจากการใชบรรจุภัณฑมากขึ้น บริษัทเชื่อวาเหล็กกลาไรสนิมจะถูกใชเปนวัสดุ
ทดแทนอลูมิเนียม และเหล็กมากขึ้น ตามตารางอัตราการใชเหล็กกลาไรสนิมในประเทศที่เจริญแลว ดังกลาวขางตน
3.4.3 กฎระเบียบและขอบังคับที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมเหล็กกลาไรสนิมรีดเย็นในประเทศไทย
อุ ต สาหกรรมเหล็ก กลา ไรส นิม รีด เย็น ในประเทศจะไดรับ ผลกระทบจากกฎระเบียบและขอบัง คั บที เ กี่ย วของกับ
อุตสาหกรรมดังนี้
3.4.3.1 การกําหนดคาธรรมเนียมพิเศษ (Surcharge)
เพื่อใหความคุมครองแกอุตสาหกรรมที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน อาศัยอํานาจ
ตามมาตรา 49 แหงพระราชบัญญัติสงเสริมลงทุน พ.ศ. 2520 จึงออกประกาศคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนที่
ธ. 4/2545 เรื่องการกําหนดคาธรรมเนียมพิเศษสําหรับการนําเขามาในราชอาณาจักรซึ่งผลิตภัณฑแผนรีดทําดวยเหล็กกลา
ไมเปนสนิมรีดเย็น ในอัตรารอยละ 15 ของราคา CIF โดยใหใชบังคับเปนระยะเวลาหกเดือนตั้งแต วันที่ 29 มกราคม 2545
โดยคาธรรมเนียมพิเศษดังกลาวไมมีผลบังคับใชแลวในขณะนี้ เนื่องจากกระทรวงพาณิชย ไดเขามามีบทบาทในการชวยเหลือ
อุตสาหกรรมในประเทศ โดยการออกมาตรการตอบโตการทุมตลาด
3.4.3.2 มาตรการตอบโตการทุมตลาด (Anti-dumping: AD)
การทุมตลาด คือ การที่ประเทศคูคาสงสินคาเขามาจําหนายในประเทศไทยในราคาต่าํ กวาราคาที่จาํ หนายในประเทศ
ตน หรือในราคาต่าํ กวาราคาที่สงออกไปจําหนายยังประเทศอื่น หรือในราคาที่ตา่ํ กวาราคาที่คาํ นวณขึ้นจากตนทุนการผลิตใน
ประเทศผูผลิตนั้น ดังนั้น กระทรวงพาณิชยในฐานะผูทาํ หนาที่กาํ กับดูแลการคาระหวางประเทศ รวมทั้งปกปองและรักษาผล
ประโยชนทางการคาของไทย จึงดําเนินการตอบโตเพื่อมิใหคูคาใชมาตรการทางการคาที่ไมเปนธรรม โดยเฉพาะในเรื่องการ
ทุมตลาด (Anti-dumping: AD) และการอุดหนุนซึ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น กระทรวงพาณิชยจึงไดดาํ เนินการใหมีพระราช
บัญญัติการตอบโตการทุมตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินคาจากตางประเทศ พ.ศ. 2542 เพื่อปกปองอุตสาหกรรมภายใน
ประเทศมิใหเกิดความเสียหายจากการกระทําดังกลาว
ในป 2545 คณะกรรมการพิจารณาการทุมตลาดและการอุดหนุน ไดออกมาตรการเพื่อปองกันการทุมตลาดของสิน
คาเหล็กกลาไรสนิมรีดเย็นชนิดมวน แผน และแผนแถบ ที่มีแหลงกําเนิดจากประเทศญี่ปุน สหภาพยุโรป ไตหวัน และสาธารณ
รัฐเกาหลี เนื่องจากปริมาณการนําเขาสินคาทุมตลาดจากประเทศญี่ปุน สหภาพยุโรป ไตหวัน และสาธารณรัฐเกาหลี มีแนว
โนมเพิ่มขึ้น และสงผลกระทบตอราคาของอุตสาหกรรมภายในโดยมีการตัดราคา การกดราคา และการยับยั้งการขึ้นราคา
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อนึ่ง คณะกรรมการพิจารณาการทุมตลาดและการอุดหนุนไดมีคาํ วินิจฉัย จึงไดออกประกาศไตสวนการทุมตลาดและ
ความเสียหาย โดยมีการทุมตลาด ดังนี้
–

สินคาจากญี่ปุน ทุมตลาดในอัตรารอยละ 53.69 ของราคา CIF

–

สินคาจากสหภาพยุโรป ทุมตลาดในอัตรารอยละ 32.98 ของราคา CIF

–

สินคาจากไตหวัน ทุมตลาดในอัตรารอยละ 16.30 ของราคา CIF

–

สินคาจากสาธารณรัฐเกาหลี ทุมตลาดในอัตรารอยละ 31.84 ของราคา CIF

จากผลวินิจฉัยเบื้องตนวามีการทุมตลาดและมีความเสียหายอยางสําคัญที่เกิดแกอุตสาหกรรมภายในประเทศ คณะ
กรรมการพิจารณาการทุมตลาดและการอุดหนุนจึงตองปองกันความเสียหายแกอุตสาหกรรมภายใน โดยกําหนดใหใชมาตรา
ชั่วคราวโดยเรียกเก็บอากรชั่วคราว ตั้งแตวันที่ 3 สิงหาคม 2545 และคณะกรรมการพิจารณาการทุมตลาดและการอุดหนุนมี
คําวินิจฉัยที่สิ้นสุดเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2546 วามีการทุมตลาดและบริษัทไดรับความเสียหายจากการทุมตลาดของประเทศคู
คาจริง ดังนั้น กระทรวงพาณิชยจึงเรียกเก็บอากรตอบโตการทุมตลาดเพื่อขจัดความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการนําเขาสินคาทุม
ตลาดดังกลาว ตามประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุมตลาดและการอุดหนุน เรื่องการตอบโตการทุมตลาดสินคาเหล็ก
กลาไรสนิมรีดเย็นชนิดมวน แผน และแผนแถบ ที่มีแหลงกําเนิดจากประเทศญี่ปุน สหภาพยุโรป ไตหวัน และสาธารณรัฐ
เกาหลี (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 เปนระยะเวลา 5 ป เริ่มตั้งแตวันที่ 13 มีนาคม 2546 โดยอากรตอบโตการทุมตลาดของแต
ละบริษัท ในแตละประเทศดังกลาวจะมีอัตราที่แตกตางกันไป ดังนี้
–

สินคาจากญี่ปุน มีอากรตอบโตการทุมตลาดในอัตรารอยละ 14.88 – 50.92 ของราคา CIF

–

สินคาจากสหภาพยุโรป มีอากรตอบโตการทุมตลาดในอัตรารอยละ 10.02 – 25.57 ของราคา CIF

–

สินคาจากไตหวัน มีอากรตอบโตการทุมตลาดในอัตรารอยละ 4.84 – 33.99 ของราคา CIF

–

สินคาจากสาธารณรัฐเกาหลี มีอากรตอบโตการทุมตลาดในอัตรารอยละ 50.99 ของราคา CIF

อยางไรก็ตาม หากมาตรการตอบโตการทุมตลาดของภาครัฐสิ้นสุดลง อาจสงผลกระทบใหเกิดการแขงขันทางดาน
ราคาเหล็ก และทําใหราคาเหล็กในประเทศมีความผันผวนมากขึ้น
3.4.3.3 มาตรการควบคุมราคาเหล็กกลาไรสนิมรีดเย็น
กรมการคาภายในเปนองคกรหนึ่งของกระทรวงพาณิชย ซึ่งมีทาํ หนาที่สงเสริมการคา คุมครองผูบริโภค และรักษา
เสถียรภาพราคาสินคา โดยในเรื่องการกําหนดสินคาและบริการควบคุม กรมการคาภายในมีหนาที่กาํ กับดูแลใหผูบริโภคไดซื้อ
สินคาและบริการในราคาที่เปนธรรมและปริมาณ เพียงพอกับความตองการ และเพื่อปองกันการกําหนดราคาซื้อ ราคา
จําหนาย หรือการกําหนดเงื่อนไขและวิธีปฏิบัติทางการคาอันไมเปนธรรม
ทั้งนี้ เหล็กแผน เหล็กเสน และเหล็กโครงสรางรูปพรรณ เปนสินคาที่อยูในรายการที่กรมการคาภายในตองดูแลเปน
พิเศษ (Sensitive List) เนื่องจากเปนสินคาที่มีความออนไหวเปนพิเศษ โดยกรมการคาภายในตองติดตามราคาและภาวะทั้ง
ในประเทศและตางประเทศเปนประจําทุกวัน พรอมทั้งใหเจาหนาที่สาํ นักตรวจสอบและปฏิบัติการตรวจสอบราคาจําหนายเขม
งวดและตอเนื่อง ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล และหากเกิดภาวะวิกฤตอาจกําหนดมาตรการเพิ่มเติม ดังนี้
1. กําหนดรายการสินคาและบริการควบคุมเพิ่มเติม
2. ควบคุมราคาจําหนายอยางเขมงวด
3. กําหนดใหมีการปนสวนสินคา
4. จัดหาสินคาที่จาํ เปนตอการครองชีพ และจัดระบบการจําหนาย ใหมีสินคาเพียงพอกับความตองการ
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จากมาตรการที่กลาวมาขางตน เหล็กกลาไรสนิมรีดเย็นเปนสินคาชนิดหนึ่งที่อยูในการควบคุมของกรมการคาภายใน
ในเรื่องสินคาและบริการควบคุม ตามพระราชบัญญัติวาดวยราคาสินคาและบริการ พ.ศ. 2542 โดยกรมการคาภายในภายใต
กระทรวงพาณิชยไดมีการกําหนดราคาสูงสุดของเหล็กกลาไรสนิมรีดเย็น (เพดานราคา) ซึ่งในปจจุบันมีราคาเทากับ 115.79
บาทตอกิโลกรัม โดยเริ่มมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 9 มีนาคม 2547 ทั้งนี้ เพื่อเปนการควบคุมการขึ้นราคาเหล็กแผนภายใน
ประเทศรวมทั้งเพื่อชวยสรางเสถียรภาพของราคาวัตถุดิบเหล็กใหกับอุตสาหกรรมตอเนื่องตางๆ ภายหลังจากการที่ภาครัฐมี
มาตรการตอบโตการทุมตลาดเพื่อลดการนําเขาเหล็กแผน อยางไรก็ตาม กระทรวงพาณิชยสามารถปรับเปลี่ยนเพดานราคา
หากเห็นวาราคาเหล็กกลาไรสนิมในตลาดโลกเพิ่มสูงขึ้น เพื่อเปนการปองกันปญหาการขาดแคลนวัตถุดิบเหล็กภายในประเทศ
เนื่องจากผูผลิตวัตถุดิบเหล็กภายในประเทศเปลี่ยนไปสงออกมากขึ้น หรือราคาวัตถุดิบของบริษัทสูงขึ้น โดยเพดานราคาของ
เหล็กกลาไรสนิมรีดเย็นชนิดมวน1 ของบริษัทที่ผานมามีรายละเอียด ดังนี้
–

63.00 บาทตอกิโลกรัม

มีผลบังคับใชัตั้งแตวันที่ 23 มีนาคม 2545

–

72.98 บาทตอกิโลกรัม

มีผลบังคับใชัตั้งแตวันที่ 27 สิงหาคม 2545

–

82.50 บาทตอกิโลกรัม

มีผลบังคับใชัตั้งแตวันที่ 22 สิงหาคม 2546

–

105.94 บาทตอกิโลกรัม

มีผลบังคับใชัตั้งแตวันที่ 5 กุมภาพันธ 2547

–

115.79 บาทตอกิโลกรัม

มีผลบังคับใชัตั้งแตวันที่ 9 มีนาคม 2547

ทั้งนี้ บริษัทตองทําการแจงราคา ปริมาณจําหนาย ปริมาณคงเหลือ สถานที่เก็บสินคาเหล็กกลาไรสนิมรีดเย็น พรอม
จัดทําบัญชีคุมสินคาในแตละเดือน และปริมาณวัตถุดิบในแตละเดือน เพื่อใชเปนประโยชนในการติดตามภาวะราคาวัตถุดิบ
และการเปลี่ยนแปลงเพดานราคาของกรมการคาภายใน
3.4.3.4 เขตการคาเสรี
เขตการคาเสรี (Free Trade Area: FTA) หมายถึง การรวมกลุมเศรษฐกิจโดยมีเปาหมายเพื่อลดภาษีศุลกากรระหวาง
กันภายในกลุมลงใหเหลือนอยที่สุด หรือเปนรอยละ 0 และใชอัตราภาษีปกติที่สูงกวากับประเทศนอกกลุม การทําเขตการคา
เสรีในอดีตมุงในดานการเปดเสรีดานสินคา (goods) โดยการลดภาษีและอุปสรรคที่ไมใชภาษีเปนหลัก แตเขตการคาเสรีใน
ระยะหลังๆนั้น รวมไปถึงการเปดเสรีดานบริการ (services) และการลงทุนดวย เขตการคาเสรีที่สาํ คัญในปจจุบัน คือ NAFTA
(North American Free Trade Agreement) และ เขตการคาเสรีอาเซียน (AFTA: ASIAN Free Trade Area)
รัฐบาล
โดยกระทรวงพาณิชยไดกาํ หนดใหการจัดทําเขตการคาเสรีเพื่อเปนยุทธศาสตรเชิงรุกของการคาระหวาง
ประเทศ ทั้งนี้เพื่อเปนการสรางพันธมิตรทางการคา และเพิ่มโอกาสในการขยายการคาและการลงทุน รวมทั้งใชประเทศคู
เจรจาเปนประตูการคาเขาสูประเทศตางๆ ในบริเวณใกลเคียง
ปจจุบัน อัตราภาษีอากรขาเขาของเหล็กกลาไรสนิมรีดเย็นอยูที่รอยละ 5.00 ดังนั้นการเปดเขตการคาเสรี อาจสงผล
ใหมีการแขงขันที่รุนแรงขึ้นโดยผูนําเขานําเขาตางประเทศที่สามารถจําหนายเหล็กกลาไรสนิมรีดเย็นในราคาถูกมากขึ้นใน
อนาคต

1 ตามมาตรฐาน JIS G4305 ชั้นคุณภาพ SUS 304 คุณภาพผิว 2B หรือ 2D ความหนาตั้งแต 2.0 แตไมเกิน 4.7 มิลลิเมตร ความกวางตั้งแต 914 ถึง 1219
มิลลิเมตร
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3.5

อื่นๆ

3.5.1 ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
นอกเหนือจากการใหความสําคัญดานคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑแลว บริษัทยังใหความสําคัญในการดูแล
และรักษาสิ่งแวดลอมตามมาตรฐานสากล ISO 14001 โดยบริษัทจัดใหมีระบบบําบัดน้าํ เสียและระบบกําจัดฝุนควันและฟอก
สารพิษภายในโรงงานกอนปลอยออกสูสิ่งแวดลอม ทั้งนี้ ตั้งแตดาํ เนินกิจการ บริษัทไมมีขอพิพาทหรือถูกฟองรองเกี่ยวกับสิ่ง
แวดลอมและไมเคยไดรับการตักเตือนหรือการปรับจากหนวยงานของรัฐ
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