บริษัท เพิ่มสินสตีลเวิคส จํากัด (มหาชน)

3. การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ
3.1 ลักษณะผลิตภัณฑและบริการ
บริษัทแบงลักษณะการผลิตภัณฑและบริการของบริษัท ออกเปน 6 ประเภท ดังนี้
1) เหล็กแผนรีดเย็น
บริษัทเปนผูแปรรูปและจัดจําหนายสินคาเหล็กแผนรีดเย็น (Cold Rolled Steel) โดยปจจุบันบริษัทซื้อเหล็ก
แผนรีดเย็นชนิดมวน (Cold Rolled Coil) จากผูผลิตในประเทศ ซึ่งลูกคาจะนําไปใชในการผลิตเปนชิ้นงานเหล็กตางๆ ตอ
ไป โดยสามารถจําแนกสินคาเหล็กแผนรีดเย็นของบริษัทออกเปน 2 ประเภท ดังนี้
1. เหล็กแผนรีดเย็นชนิดมวนชั้นหนึ่ง (Prime Grade Cold Rolled Steel) เปนผลิตภัณฑที่มีคุณภาพ
สูงโดยพิจารณาจากความหนาที่สม่ําเสมอ ไมมีรอยตําหนิ มีความตึงผิวสม่ําเสมอ ผลิตภัณฑนี้เปนสินคาหลักของโรงงาน
ผลิตเหล็กแผนรีดเย็น โดยการนําเหล็กแผนรีดรอนมารีดใหมีขนาดบางลง และนํามาผานกระบวนการปรับระเบียบประจุไฟ
ฟาและขัดผิว ใหเปนเหล็กแผนรีดเย็นที่มีความบาง ออนตัวมากขึ้น และมีผิวสัมผัสที่เรียบ สวยงาม ปจจุบัน บริษัทซื้อเหล็ก
แผน รีดเย็ น ชนิด มวนชั้น หนึ่งจากกลุมบริษั ท ผูผลิตเหล็กแผน รีดเย็น ในประเทศ คือ บริษั ท ไทยสตี ลเซลส จํากัด (ผูจัด
จําหนายของบริษัท เหล็กแผนรีดเย็นไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัท เมทัล วัน (ไทยแลนด) จํากัด (ผูจัดจําหนายของ
บริษัท สยามยูไนเต็ด สตีล (1995) จํากัด) โดยบริษัทจะนําเหล็กแผนรีดเย็นชนิดมวนชั้นหนึ่งมาแปรรูปเปนผลิตภัณฑและ
จําหนายใหแกลูกคา ดังนี้
1.1 เหล็กแผน ( Cutting Sheet )
บริษัทนําเหล็กแผนรีดเย็นชนิดมวน นํามาตัดเปนเหล็กแผนตามความกวางและความยาวที่ลูกคา
กําหนด โดยบริษั ทสามารถตัดเหล็กแผน รีดเย็น ที่มี ความหนา ตั้งแต 0.18 - 3.00 มิลลิเมตร ตาม
ความกวางไดสูงสุด 1,550 มิลลิเมตร และตามความยาวสูงสุด 4,000 มิลลิเมตร
1.2 เหล็กมวน
บริษัทจําหนายเหล็กแผนรีดเย็นชนิดมวนตามน้ําหนักใหลูกคา สําหรับลูกคาซึ่งมีเครื่องตัดแผนหรือ
เครื่องตัดเหล็กมวนแถบเล็กเอง โดยลูกคาจะนําเหล็กมวนที่ซื้อไปตัดหรือขึ้นรูปเพื่อผลิตชิ้นงานตอไป
ซึ่งลูกคากลุมนี้ไมสามารถซื้อโดยตรงจากกลุมบริษัทผูผลิตเหล็ก เนื่องจากในอุตสาหกรรมเหล็กนั้น
กลุมบริษัทผูผลิตเหล็กจะพิจารณาถึงการสั่งซื้ออยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง รวมถึงความสามารถใน
การชําระหนี้ของผูคาเหล็กแตละราย ซึ่งจะมีผูคาเหล็กเพียงไมกี่รายที่สามารถซื้อเหล็กแผนรีดเย็นโดย
ตรงจากกลุมบริษัทผูผลิตเหล็กแผนรีดเย็น
1.3 เหล็กมวนแถบเล็ก ( Slitting Coil )
บริษัทนําเหล็กแผนรีดเย็นชนิดมวนมาตัดตามความกวางที่ลูกคากําหนดและมวนกลับเพื่อจําหนาย
เปนมวน โดยสวนใหญลูกคาจะนําเหล็กมวนดังกลาวไปตัดหรือขึ้นรูปเพื่อผลิตชิ้นงานตอไป
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2. เหล็กแผนรีดเย็นชั้นรอง (Second Grade Cold Rolled Steel) เปนผลิตภัณฑที่มีคุณภาพรองลงมา
จากเหล็กแผนรีดเย็นชั้นหนึ่ง ซึ่งเกิดจากกระบวนการผลิตเหล็กแผนรีดเย็นชั้นหนึ่ง ซึ่งปรกติจะมีเหล็กที่ไมไดมาตรฐานออก
มาจากการผลิตดวย ไดแก เหล็กแผนรีดเย็นชนิดมวนขนาดเล็ก (Pup Coil) เหล็กแผนรีดเย็นหัว-ทาย (Cut Sheet) และ
เหล็กแผนรีดเย็นดานขางของมวน (Scrap ball / Chopstick) ปจจุบัน บริษัทซื้อเหล็กแผนรีดเย็นชั้นรองจากบริษัท เหล็ก
แผนรีดเย็นไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัท สยามยูไนเต็ด สตีล (1995) จํากัด ซึ่งมีรายละเอียดของแตละผลิตภัณฑ มีดังนี้
2.1 เหล็กแผนรีดเย็นชนิดมวนขนาดเล็ก (Pup Coil)
เหล็กแผนรีดเย็นชนิดมวนขนาดเล็ก (Pup Coil) ไดแก เหล็กแผนรีดเย็นซึ่งเกิดจากกระบวนการผลิต
เหล็กแผนรีดเย็นชั้นหนึ่งที่ไมไดตามมาตรฐาน เชน มีตําหนิบนพื้นผิว หรือมีความกวางและน้ําหนักไม
ได ต ามกํ า หนด โดยโรงงานผู ผ ลิ ต เหล็ ก แผ น รีด เย็ น จะนํ า มาตั ด และม ว นเป น ม ว นขนาดเล็ ก และ
จําหนายเปนเหล็กชั้นรองใหกับบริษัท และบริษัทจะนําเหล็กรีดเย็นชนิดมวนขนาดเล็ก (Pup Coil) มา
ทําการคัดแยกนําสวนที่ดีที่มีความหนาสม่ําเสมอมาตัดเปนแผนเพื่อจําหนายใหแกลูกคาตอไป ซึ่งลูก
คาผูใชเหล็กแผนกลุมนี้สวนใหญเปนโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กถึงปานกลาง ที่ไมมีความจําเปน
ตองใชเหล็กแผนรีดเย็นชั้นหนึ่งสําหรับเปนวัตถุดิบในกระบวนการผลิต และสําหรับเหล็กรีดเย็นชั้น
รองที่มีความหนาที่ไมสม่ําเสมอกันทั้งมวนซึ่งตองใช แรงงานในการคัดแยกและพื้นที่จัดเก็บจํานวน
มากบริษัทจะขายตอไปยังผูคาเหล็กชั้นสอง
2.2 เหล็กแผนรีดเย็นหัว-ทาย (Cut Sheet)
เหล็กแผนรีดเย็นหัว-ทาย (Cut Sheet) ไดแก เหล็กแผนรีดเย็นที่เกิดจากกระบวนการผลิตเหล็กแผนรีด
เย็นในชวงหัว-ทายมวนของการรีดเหล็กแผนรีดเย็น ซึ่งผูผลิตตองตัดออกตามมาตรฐานการผลิตที่
กําหนด ซึ่งจะไดออกมาเปนเหล็กแผนเรียกวาเหล็กแผนรีดเย็นหัว-ทาย (Cut Sheet) รวมทั้งเหล็ก
แผนรีดเย็นที่เกิดจากกระบวนการนําเหล็กรีดเย็นชนิดมวนมาตัดเปนแผนของบริษัทซึ่งจะตองทําการ
ตัดชวงหัว-ทายของมวนที่ไมไดมาตรฐานหรือมีรอยยับออกเปนแผน และจําหนายใหแกลูกคาตอไป
ซึ่งลูกคาผูใชเหล็กแผนกลุมนี้สวนใหญเปนโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก
2.3 เหล็กแผนรีดเย็นดานขางของมวน (Scrap ball / Chopstick)
เปนผลิตภัณฑที่ไดจากการตัดขอบดานขางของเหล็กแผนรีดเย็นชนิดมวน เพื่อใหเหล็กแผนรีดเย็นดัง
กลาวมีความกวางสม่ําเสมอเทากันตลอดทั้งมวน ซึ่งเศษที่ตัดขอบดานขางดังกลาว จะออกมาใน
ลักษณะที่ขดเปนกอน เรียกวา Scrap Ball และลักษณะที่เปนแทงยาวขนาดเล็ก เรียกวา Chopstick
ซึ่งจะขึ้นอยูกับเครื่องจักรที่ใชสําหรับการตัดขอบ ซึ่งบริษัทจะจําหนายตอใหกับผูผลิตเหล็กแผนรีดรอน
หรือผูผลิตเหล็กเสนในประเทศที่ใชเศษเหล็กเปนวัตถุดิบในการผลิต
บริษัทนําเหล็กแผนรีดเย็นทั้งประเภทชั้นหนึ่งและชั้นรอง มาผานกระบวนการแปรรูปโดยใชเครื่องจักรที่ทัน
สมั ย และมี ป ระสิ ท ธิภ าพในการแปรรูป ผลิ ต ภั ณ ฑ เหล็ ก แผ น รีด เย็น ทั้ งนี้ บ ริษั ท มี เครื่องจักรสํา หรับ การตั ดเหล็ ก แผ น
( Cutting Sheet ) จํานวน 13 เครื่อง และเครื่องจักรสําหรับการตัดเหล็กมวนแถบเล็ก (Slitting Coil) จํานวน 4 เครื่อง มี
กําลังการผลิตรวมเต็มที่ เทากับ 100,000 ตันตอป โดยลูกคาจะนําผลิตภัณฑเหล็กแผนรีดเย็น ทั้งชนิดแผนและชนิดมวนที่
ซื้อจากบริษัท เปนวัตถุดิบในกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมตอเนื่องตางๆ ไดแก อุตสาหกรรมยานยนต อุตสาหกรรม
เครื่องใชไฟฟา อุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรเหล็ก อุตสาหกรรมทอเหล็ก และอุตสาหกรรมอื่น ๆ
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2) ผลิตภัณฑเหล็กเคลือบเคมีดวยไฟฟา ( Electro-galvanized Steel )
บริษัทแปรรูปและจําหนายเหล็กเคลือบเคมีดวยไฟฟา ซึ่งเหล็กดังกลาว เกิดจากการนําเหล็กแผนรีดเย็นมา
ฝายกรรมวิธีเคลือบเคมีโดยใชไฟฟา ทําใหพื้นผิวเหล็กแผนรีดเย็นเปนสีเทา เพื่อนําไปใชในอุตสาหกรรมตาง ๆ ที่ตองการ
พื้นผิวดานนอกของสินคาสําเร็จรูปที่เรียบสําหรับการพนสี เชน อุตสาหกรรมยานยนต ในสวนตัวถัง อุตสาหกรรมเครื่องใช
ไฟฟา ตัวถังคอมพิวเตอร ในสวนโครงของเครื่องปรับอากาศและตูเย็น เปนตน โดยบริษัทจะนําเหล็กแผนเหล็กเคลือบเคมี
ดวยไฟฟาชนิดมวน มาตัดเปนแผนตามขนาดที่ลูกคาตองการ ซึ่งบริษัทมีกําลังการผลิตเต็มที่ เทากับ 6,000 ตันตอป
ปจจุบัน บริษัทใชกําลังการผลิตคิดเปนรอยละ 30 ของกําลังการผลิตเต็มที่
3) ผลิตภัณฑแผนหลังคาเหล็กเคลือบสีและผนังเหล็กเคลือบสี ( Roll Forming Metal Sheet )
เดิมผลิตภัณฑแผนหลังคาเหล็กเคลือบสีและผนังเหล็กเคลือบสี ดําเนินผลิตโดยบริษัท สยามคัลเลอรชีท
จํากัด ตอมาไตรมาส 4 ป 2547 บริษัทไดทําการปรับโครงสรางธุรกิจโดยการซื้อทรัพยสิน ไดแก ที่ดิน อาคารและเครื่องจักร
รวมถึงการดําเนินธุรกิจของบริษัท สยามคัลเลอรชีท จํากัด จากกลุมนายชูเกียรติ ยงวงศไพบูลย ซึ่งเปนผูถือหุนกลุมเดียว
กันกับบริษัทมาดําเนินการภายใตบริษัท เพิ่มสินสตีลเวิคส จํากัด (มหาชน) โดยบริษัททําการขึ้นรูปและจําหนายแผนหลัง
คาเหล็กเคลือบสีและผนังเหล็กเคลือบสีใชสําหรับอาคารโรงงาน อาคารสํานักงาน และบานพักอาศัย โดยใชตราสินคา
“Suntech” ในการทําการตลาดซึ่งเปนตราสินคาที่จดทะเบียนโดยบริษัท เพิ่มสินสตีลเวิคส จํากัด (มหาชน)
บริษัทจะนําเหล็กแผนรีดเย็นเคลือบดวยโลหะผสมอลูมิเนียมกับสังกะสี (เหล็กอลูซิงค) หรือเคลือบสี ซึ่งซื้อ
จากบริษัท บลูสโคป สตีล (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเปนผูผลิตเหล็กเคลือบสีหนึ่งในสองรายของประเทศ มารีดขึ้นรูปเปน
ลอนหลังคาและผนัง และปรับความโคงใหไดตามระดับที่วิศวกรกําหนด และตามที่ขนาดและรูปแบบที่ลูกคาตองการ ซึ่ง
บริษัทมีเครื่องจักรสําหรับการแปรรูปแผนหลังคาเหล็กเคลือบสีและผนังเหล็กเคลือบสี โดยเปนเครื่องขึ้นลอน จํานวน 6
เครื่อง และเครื่องพับ จํานวน 4 เครื่อง มีกําลังการผลิตเต็มที่ เทากับ 3,000,000 ตารางเมตรตอป บริษัทสามารถรีดขึ้นรูป
เปนลอนหลังคา ซึ่งความกวางของลอนหลังคาจะแตกตางกันตามแบบที่ลูกคาตองการ แตจะมีความกวางไมเกิน 90
เซนติเมตร ซึ่งเปนความกวางของเหล็กเคลือบสี และมีความยาวไดเทากับความยาวของรถที่ใชบรรทุก ซึ่งเปนการขึ้นรูป
เปนลอนหลังคาและผนังภายในอาคารโรงงาน แตถาลูกคาตองการความยาวนั้น บริษัทสามารถนําเครื่องจักรไปรีดขึ้นรูปที่
สถานที่กอสรางของลูกคาได
สําหรับการบริการติดตั้งหลังคาเหล็กเคลือบสีและผนังเหล็กเคลือบสี บริษัทใหบริษัทยอย คือ บริษัท เอส.ซี.
สตีลเวอรค จํากัด เปนผูดําเนินการ
4) ผลิตภัณฑโครงหลังคาบาน “Smartruss”
บริษัทเปนตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑโครงหลังคาบาน “Smartruss” จากบริษัท BHP Steel Lysaght
(Thailand) Limited (“BHPL”) เปนบริษัทยอยของบริษัท บลูสโคป สตีล (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่ง Smartruss เปนระบบ
โครงหลังคาสําหรับใชกับบานพักอาศัย ซึ่งใชเหล็กความแกรงสูง ( High strength ) ที่มีความหนาเพียง 0.8 มิลลิเมตร ติด
ตั้งโดยใชสกรูยดึ แทนโครงหลังคาเหล็กบานแบบเดิมที่เปนแบบตัวซี ที่ใชเหล็กหนา 2.3 มิลลิเมตรและติดตั้งโดยการเชื่อม
ซึ่งใชเวลาติดตั้งนานและโครงหลังคามีน้ําหนักมาก โดยบริษัทจะรับแบบบานจากลูกคาและนําไปใหบริษัท บลูสโคป สตีล
(ประเทศไทย) จํากัด ใชโปรแกรมการออกแบบ คํานวณ การใชโครงหลังคาและนําไปเสนอตอลูกคา หากลูกคาตกลงทํา
สัญญา บริษัทจะทําการสั่งโครงหลังคาจากบริษัท บลูสโคป สตีล (ประเทศไทย) จํากัด และนําไปติดตั้งใหแกลูกคาตอไป

สวนที่ 2 หนา 15

บริษัท เพิ่มสินสตีลเวิคส จํากัด (มหาชน)
5) ผลิตภัณฑเหล็กโครงคราวเพดานและผนัง ( C-line, C-u, T-bar )
บริษัทแปรรูปและจําหนายเหล็กโครงคราวเพดานและผนัง สําหรับใชในอุตสาหกรรมกอสรางเปนหลัก โดย
บริษัทจะนําเหล็กชุบสังกะสีมาตัดตามขนาด ซึ่งจะมีความยาว 4 เมตร และนํามาขึ้นรูปเปนเหล็กโครงคราวเพดานและผนัง
ซึ่งบริษัทมี เครื่องจักรสําหรับ การผลิตเหล็กโครงคราวเพดานและผนัง จํานวน 30 เครื่อง มีกําลังการผลิตเต็มที่ เทากับ
10,000,000 เสนตอป เหล็กโครงคราวเพดานและผนังจะนําไปใชในอุตสาหกรรมกอสรางเพื่อใชเปนโครงสรางเพดานเพื่อ
ยึดติดฝาเพดานและผนัง
ปจจุบัน บริษัทใชกําลังการผลิตประมาณรอยละ 10 ของกําลังการผลิตเต็มที่ เนื่องจากบริษทั เพิ่มเริ่มทําการตลาด
ในชวงไตรมาส 4 ของป 2547
6) ผลิตภัณฑเหล็กกลาแรงดึงสูงชุบสังกะสีรูปตัวซี (C-Channel Galvanized High Tensile Strength )
บริษัทแปรรูปและจําหนายเหล็กกลาแรงดึงสูงชุบสังกะสีรูปตัวซี สําหรับใชในอุตสาหกรรมกอสรางเปนหลัก
โดยบริษัทจะนําเหล็กกลาแรงดึงสูงชุบสังกะสีชนิดมวน (Galvanized Steel Coil) ซึ่งมีความหนา 1.4, 1.9 มิลลิเมตร ที่ตัด
ตามขนาดมาขึ้นรูปในลักษณะรูปตัวซี บริษัทนําเขาเหล็กกลาแรงดึงสูงชุบสังกะสีจากประเทศแคนาดาและไตหวัน โดย
บริษัทมีเครื่องจักรสําหรับการแปรรูปเหล็กกลาแรงดึงสูงชุบสังกะสีรูปตัวซี จํานวน 4 เครื่อง มีกําลังการผลิตเต็มที่ เทากับ
12,000 ตันตอป เหล็กกลาแรงดึงสูงชุบสังกะสีรูปตัวซีจะนําไปใชในอุตสาหกรรมกอสรางเพื่อใชเปนโครงสรางหลังคา ซึ่ง
เหล็กกลาแรงดึงสูงชุบสังกะสีรูปตัวซีนั้นจะแตกตางจากเหล็กโครงสรางรูปตัวซีที่ผลิตจากเหล็กแผนรีดรอน คือ เหล็กกลา
แรงดึงสูงชุบสังกะสีรูปตัวซีไมจําเปนตองทาสีกันสนิมและสีจริง ทําใหมีความสะดวกและรวดเร็วในการติดตั้ง โดยราคา
จําหนายเหล็กกลาแรงดึงสูงชุบสังกะสีรูปตัวซีไมแตกตางจากราคาจําหนายเหล็กโครงสรางรูปตัวซีที่ผลิตจากเหล็กแผนรีด
รอนที่รวมคาสีกันสนิมและสีจริง และสามารถลดจํานวนที่ใชตอตารางเมตร เนื่องจากเหล็กกลาแรงดึงสูงชุบสังกะสีรูปตัวซี
มีความแข็งแกรงมากกวาเหล็กโครงสรางรูปตัวซีที่ผลิตจากเหล็กแผนรีดรอนที่มีความหนาเทากัน ทําใหมีน้ําหนักเบากวา
ซึ่งจะลดตนทุนการกอสรางได
ปจจุบัน บริษัทใชกําลังการผลิตเพียงเล็กนอย เนื่องจากเหล็กกลาแรงดึงสูงชุบสังกะสีรูปตัวซี เปนผลิตภัณฑ
ใหม ประกอบกับบริษัทเพิ่มเริ่มทําการตลาดในไตรมาส 1 ป 2548 โดยบริษัทเนนทําการตลาดควบคูกับผลิตภัณฑแผนหลัง
คาเหล็กเคลือบสีและผนังเหล็กเคลือบสี และโครงหลังคาบาน Smartruss
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กระบวนการผลิตสินคาของบริษัท
1. การแปรรูปสินคาเหล็กแผนรีดเย็น
1.1 การผลิตเหล็กแผน ( Cutting Sheet )
Cold Rolled Coil

Sheering Machine

Cutting Sheet

1.2 การตัดเหล็กเปนแถบเล็ก ( Slitting Coil )
Cold Rolled Coil

Slitting Machine

Slitting Coil

2. ผลิตภัณฑเหล็กเคลือบเคมีดวยไฟฟา ( Electro-galvanized Steel )
Electro-galvanized
Steel Coil

Sheering Machine
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Electro-galvanized
Steel Sheet
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3. ผลิตภัณฑแผนหลังคาเหล็กเคลือบสีและผนังเหล็กเคลือบสี ( Roll Forming Metal Sheet )
Metal Coil

Forming Machine

Roll Forming Metal Sheet

4. ผลิตภัณฑเหล็กโครงคราวเพดานและผนัง ( C-line, C-u, T-bar )
Galvanized Steel Coil

Forming Machine

C-line, C-u, T-bar

5. การผลิตเหล็กกลาแรงดึงสูงชุบสังกะสีรูปตัวซี (C-Channel Galvanized High Tensile Strength )
Galvanized Steel Coil

Forming Machine
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C-Channel Galvanized
High Tensile Strength

บริษัท เพิ่มสินสตีลเวิคส จํากัด (มหาชน)
ผลิตภัณฑเหล็กของบริษัทจะถูกนําไปใชเปนวัตถุดิบในการผลิตของอุตสาหกรรมตอเนื่องตางๆ ดังนี้
อุตสาหกรรมกอสราง
: ใชเหล็กกลาแรงดึงสูงชุบสังกะสีรูปตัวซีในการทําโครงหลังคา และใช
เหล็กโครงคราวเพดานและผนังสําหรับเปนเหล็กแปปูฝาเพดานและผนัง
และใชแผนหลังคาเหล็กเคลือบสีและผนังเหล็กเคลือบสีสําหรับมุงหลัง
คาและกั้นผนัง เปนตน
อุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรเหล็ก : ใชเหล็กแผนรีดเย็นและเหล็กเคลือบเคมีดวยไฟฟา ในการทําพื้นผิวของ
เฟอรนิเจอรชนิดตาง ๆ เชน โตะเหล็ก ตู ชั้นวางของ เปนตน
อุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟา : ใชเหล็กแผนเปนสวนประกอบในการผลิตเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กโทร
นิกส เชน เครื่องซักผา เครื่องปรับอากาศ ตูเย็น โคมไฟ เปนตน
อุตสาหกรรมยานยนต
: ใชเหล็กแผนเปนสวนประกอบในการผลิตยานยนต เชน ใชเหล็กแผน
เป น พื้น ผิวตัวถังภายนอกของรถยนต และใชเหล็กรีดเย็น เพื่อผลิตชิ้น
สวนยานยนต เปนตน
อุตสาหกรรมทอเหล็ก
: ใชเหล็กแผนรีดเย็น สําหรับการผลิตทอเหล็กตามขนาด แลวจําหนายไป
ยังอุตสาหกรรมอื่น ๆ ตอไป
อุตสาหกรรมอื่น ๆ
: ใชเหล็กแผนรีดเย็นเปนพื้นผิวของสินคาสําเร็จรูปอื่น และใชในอุตสาห
กรรมทุกประเภทตามที่ลูกคาตองการ เชน กลุมจักรยาน : ชิ้นสวนจักร
ยาน เบาะนั่งรถจักรยาน กลุมเครื่องใชในครัวเรือน : หมอเคลือบ กลุม
บรรจุ ภั ณ ฑ : กระป อ งสี ถั ง น้ํ า มั น แทงค น้ํ า กลุ ม เกษตร : บั ว รดน้ํ า
เปนตน

3.2

การตลาดและภาวะการแขงขัน
3.2.1 กลยุทธทางการตลาด

บริษัทมุงเนนที่จะสรางผลิตภัณฑใหม ๆ เพื่อขยายตลาดไปสูกลุมลูกคาที่ตองการสินคาคุณภาพสูงเพื่อทดแทน
ผลิตภัณฑที่มีอยูโดยทั่วไป ภายใตราคาที่สามารถแขงกับผลิตภัณฑเดิม ทั้งนี้เมื่อจําแนกกลยุทธของบริษัทสามารถแยกได
เปนดังนี้
1. พัฒนาผลิตภัณฑใหม โดยการนําผลิตภัณฑที่ผลิตอยูในปจจุบันมาสรางมูลคาเพิ่มทั้งที่ดําเนินการดวยตนเอง
หรือจางผูอื่น เพื่อใหไดผลิตภัณฑใหมที่มีมูลคาสูงขึ้นหรือขยายตลาดไปยังผูใชประเภทอื่น ๆ เชน ผลิตภัณฑเหล็กเคลือบ
เคมีดวยไฟฟา ผลิตภัณฑโครงคราวเพดานและผนังรูปตัวซี เปนตน กลยุทธนี้เปนการดําเนินการโดยตลอดอยางตอเนื่อง
เพื่อสรางความไดเปรียบในเชิงแขงขัน
2. ขยายตลาดโดยการจัดหาผลิตภัณฑชนิดใหมมารองรับลูกคาในปจจุบัน เชน เหล็กกลาแรงดึงสูงชุบสังกะสีรูป
ตัวซี โดยเปนการดําเนินการเพื่ออํานวยความสะดวกหรือสรางทางเลือกสําหรับการสรางโครงหลังคา ซึ่งทําใหผลิตภัณฑ
ของบริษัทยังสามารถเจาะกลุมลูกคาใหมที่ใชหลังคาประเภทอื่น เชน หลังคากระเบื้องซีเมนต อีกดวย
3. พัฒนาระบบการจัดจําหนายและงานสนับสนุนใหมีขีดความสามารถสูงกวาคูแขงขัน เชน การพัฒนาทีมงาน
ดานวิศวกรรมสําหรับการออกแบบและคํานวณการกอสรางหลังคาเหล็กเคลือบสีและผนังเหล็กเคลือบสี ใหสงมอบชิ้นงาน
ที่ตรงความตองการภายใตระยะเวลาที่กําหนดเปนตน
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4. สรางเครือขายคูคาทางธุรกิจ ทั้งดานการจัดหาวัตถุดิบและชองทางการจัดจําหนาย ซึ่งในการจัดหาแผนเหล็ก
รีดเย็นที่เปนวัตถุดิบหลักของบริษัท บริษัทซื้อจากผูผลิตเหล็กแผนรีดเย็นในประเทศ ซึ่งมีเพียง 2 ราย คือ บริษัท เหล็กแผน
รีดเย็นไทย จํากัด (มหาชน) (TCRSS) ที่อําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ และบริษัท สยามยูไนเต็ด สตีล (1995)
จํากัด (SUS) ที่จังหวัดระยอง รวมถึงในการจัดหาซื้อเหล็กเคลือบสีนั้น ซึ่งบริษัทซื้อเหล็กเคลือบสีจากบริษัท บลูสโคป สตีล
(ประเทศไทย) จํากัด บริษัทไดสรางความสัมพันธกับคูคาในลักษณะที่สูงกวาคูคาโดยทั่วไป เชน การสั่งซื้ออยางตอเนื่องทั้ง
ในภาวะปกติและในภาวะที่เหล็กขาดแคลน เปนตน การแสดงเจตจํานงอยางชัดเจนดังกลาว ทําใหบริษัทสามารถสราง
สัมพันธภาพที่ดีในฐานคูคาในระยะยาว
5. สรางมาตรฐานคุณภาพบุคลากร เนื่องจากการขยายตัวอยางตอเนื่องทั้งในแงยอดขายและการพัฒนาสินคา
ใหม ๆ ออกสูตลาด ดังนั้นบริษัทจึงมีการเพิ่มบุคลากรที่มีความรูความสามารถเขามาทํางานในองคกร ในขณะเดียวกัน มี
การอบรมเพื่อยกระดับความสามารถของพนักงานอยางตอเนื่อง
ลักษณะลูกคาและกลุมลูกคาเปาหมายของบริษัท
บริษัทแบงกลุมลูกคาเปาหมายของบริษัท ตามประเภทของอุตสาหกรรมของลูกคา ดังนี้
1. ลูกคากลุมอุตสาหกรรมกอสราง ลูกคากลุมนี้ ไดแก บริษัทผูรับเหมากอสราง และผูบริโภคโดยตรง โดยมีสัด
สวนการจําหนายลูกคากลุมนี้ในป 2547 และในไตรมาส 1 ป 2548 เทากับรอยละ 30.37 และรอยละ 30.29 ของรายไดรวม
ตามลําดับ และบริษัทไมมีการจําหนายสินคาใหแกลูกคารายใดเกินรอยละ 30 ของรายไดรวม
2. ลูกคากลุมอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรเหล็ก ลูกคากลุมนี้ ไดแก บริษัทผูผลิตเฟอรนิเจอรสําหรับใชในสํานักงาน
และในบานพักอาศัย เชน ผูผลิตโตะเหล็ก ตูเหล็ก ชั้นวางของ เปนตน โดยมีสัดสวนการจําหนายลูกคากลุมนี้ในป 2547
และในไตรมาส 1 ป 2548 เทากับรอยละ 4.15 และรอยละ 3.04 ของรายไดรวม ตามลําดับ และบริษัทไมมีการจําหนายสิน
คาใหแกลูกคารายใดเกินรอยละ 30 ของรายไดรวม
3. ลูกคากลุมอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟา ลูกคากลุมนี้ ไดแก บริษัทผูผลิตเครื่องใชไฟฟาสําหรับใชในสํานักงาน
และในครัวเรือนตาง ๆ เชน ผูผลิตเครื่องปรับอากาศ ผูผลิตโคมไฟ เปนตน โดยมีสัดสวนการจําหนายลูกคากลุมนี้ในป
2547 และในไตรมาส 1 ป 2548 เทากับรอยละ 9.31 และรอยละ 16.74 ของรายไดรวม ตามลําดับ และบริษัทไมมีการ
จําหนายสินคาใหแกลูกคารายใดเกินรอยละ 30 ของรายไดรวม
4. ลูกคากลุมอุตสาหกรรมยานยนต ลูกคากลุมนี้ ไดแก บริษัทผูปอนชิ้นสวนยานยนตใหกับผูผลิตรถยนตชั้นนํา
บริษัทผูประกอบรถยนตและชิ้นสวนยานยนตในประเทศ เชน ผูผลิตฝากระโปรงรถยนต แกมรถยนต ผูประกอบรถบัส
ผูผลิตหลังคารถกระบะ เปนตน โดยมีสัดสวนการจําหนายลูกคากลุมนี้ในป 2547 และในไตรมาส 1 ป 2548 เทากับรอยละ
30.41 และรอยละ 27.59 ของรายไดรวม ตามลําดับ และบริษัทไมมีการจําหนายสินคาใหแกลูกคารายใดเกินรอยละ 30
ของรายไดรวม
5. ลูกคากลุมอุตสาหกรรมทอเหล็ก ลูกคากลุมนี้ ไดแก บริษัทผูผลิตทอเหล็ก ซึ่งลูกคาของบริษัทผูผลิตทอเหล็ก
เหลานั้นจะนําทอเหล็กไปเปนสวนประกอบสินคาสําเร็จรูปอีกทอดหนึ่ง โดยมีสัดสวนการจําหนายลูกคากลุมนี้ในป 2547
และในไตรมาส 1 ป 2548 เทากับรอยละ 1.60 และรอยละ 1.76 ของรายไดรวม ตามลําดับ และบริษัทไมมีการจําหนายสิน
คาใหแกลูกคารายใดเกินรอยละ 30 ของรายไดรวม
6. ลูกคากลุมอุตสาหกรรมอื่น ๆ ลูกคากลุมนี้ ไดแก บริษัทผูผลิตที่นําเหล็กแผนรีดเย็นเปนพื้นผิวของสินคาสําเร็จ
รูป เชน ชิ้นสวนจักรยาน เบาะนั่งรถจักรยาน หมอเคลือบ กระปองสี ถังน้ํามัน แทงคน้ํา เปนตน
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การจําหนายและชองทางการจําหนาย
บริษัทจําหนายสินคาสวนใหญของบริษัทโดยตรงกับลูกคา (End User) โดยไมผานตัวแทนจําหนาย ซึ่งลูกคาของ
บริษัทจะนําไปผลิตเปนสินคาสําเร็จหรือเปนสวนประกอบสําหรับสินคาอื่นตอไป
สําหรับหลังคาเหล็กเคลือบสีและผนัง
เหล็กเคลือบสีนั้น บริษัทจําหนายใหกับลูกคาโดยตรงและผานผูรับเหมากอสรางในอัตราสวน 50 : 50 เนื่องจากหลังคา
เหล็กเคลือบสีและผนังเหล็กเคลือบสีจะเปนการผลิตตามคําสั่งเทานั้น และสําหรับเหล็กโครงคราวเพดานและผนัง บริษัท
จําหนายสินคาใหกับผูคาสงและผูรับเหมาในอัตราสวนรอยละ 90 : 10 ของการจําหนายเหล็กโครงคราวเพดานและผนัง
3.2.2 ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน
โครงสรางของอุตสาหกรรมเหล็กแบงออกเปน 3 ขั้น ดังนี้
1. อุตสาหกรรมเหล็กขั้นตน
ไดแก ขั้นตอนการถลุงเหล็ก (Iron Making) เพื่อเปนการแยกเหล็กออกมาจากแรเหล็กโดยการถลุงแรเหล็กไดเปน
เหล็กเหลวและหลอออกมาเปนแทง เรียกวา เหล็กพิกหรือเหล็กถลุง (Pig lron) ซึ่งเปนการผลิตขนาดใหญซึ่งตองใชเงินลง
ทุนสูง ซึ่งประเทศที่เปนผูผลิตเหล็กขั้นตน เชน ประเทศญี่ปุน รัสเซีย บราซิล และออสเตรเลีย เปนตน และประเทศไทยยังไม
มีการผลิตเหล็กขั้นตอนนี้
2. อุตสาหกรรมเหล็กขั้นกลาง
ไดแก ขั้นตอนการผลิตเหล็กกลา (Steel Making) เปนการลดปริมาณของธาตุเจือปนและปรับปรุงสวนผสมใหได
ตามที่ตองการ โดยนําเหล็กพิกที่ไดจากเตาถลุงไปแปรเปลี่ยนเปนเหล็กกลา หรือโดยการนําเศษเหล็ก (Scrap) หรือเหล็ก
พรุน มาหลอมในเตาหลอมไฟฟา แลวนําไปหลอเปนเหล็กแทงชนิดตางๆ ในเบาหลอ จะไดเหล็กแทงเล็ก (Billet) เหล็กแทง
ใหญ (Bloom) และเหล็กแทงแบน (Slab) ซึ่งจะนําไปเปนวัตถุดิบในการผลิตเหล็กทรงยาว (Long Products) และเหล็ก
ทรงแบน (Flat Products) ตามลําดับ ปจจุบันมีผูผลิตในประเทศที่อยูในอุตสาหกรรมเหล็กขั้นนี้ คือ บริษัท จี สตีล จํากัด
(มหาชน) และบริษัท นครไทยสตริปมิลล จํากัด (มหาชน) แตกําลังการผลิตในประเทศยังไมเพียงพอกับความตองการ ทํา
ใหยังตองพึ่งการนําเขาจากตางประเทศ เชน การนําเขาการผูผลิตในทวีปอเมริกาใต เปนตน
3. อุตสาหกรรมเหล็กขั้นปลาย
ไดแก ขั้นตอนการแปรรูปผลิตภัณฑเหล็กขั้นกลาง โดยการนําเหล็กแทงชนิดตางๆ แปรรูปดวยการรีด เชน การนํา
Slab ไปรีดเปนเหล็กแผนรีดรอน หรือการนํา Billet ไปรีดเปนเหล็กเสน เปนตน ผูผลิตเหล็กแผนรีดรอนในประเทศที่อยูใน
อุตสาหกรรมเหล็กขั้นนี้ คือ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสทรี จํากัด (มหาชน) ผลิตภัณฑเหล็กแผนรีดรอนที่ไดจากขั้นตอนนี้
บางสวนจะนําไปใชเปนวัตถุดิบในการผลิตเหล็กแผนรีดเย็น ซึ่งบริษัทผลิตเหล็กแผนรีดเย็นชนิดมวนในประเทศ มีเพียง 2
บริษัท ไดแก บริษัท เหล็กแผนรีดเย็นไทย จํากัด (มหาชน) (บริษัทรวมทุนระหวางบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสทรี จํากัด
(มหาชน) และกลุมผูผลิตเหล็กจากญี่ปุนไดแก บริษัท มารูเบนี คอรปอเรชั่น และบริษัท เจ เอฟ อี สตีล คอรปอเรชั่น) และ
บริษัท สยามยูไนเต็ด (1995) จํากัด (บริษัทรวมทุนระหวางกลุมบริษัทปูนซิเมนตไทยและกลุมผูผลิตเหล็กจากญี่ปุนบริษัท
ไดแก บริษัท นิปปอนสตีล คอรปอเรชั่น และบริษัท คาวาซากิสตีล คอรปอเรชั่น)
อุตสาหกรรมเหล็กในประเทศไทยสวนใหญ อยูในอุตสาหกรรมเหล็กขั้นปลาย รวมทั้งธุรกิจของบริษัทดวย โดย
ผลิตภัณฑเหล็กจากขั้นตอนนี้แบงออกตามรูปทรงของผลิตภัณฑไดเปน 2 ลักษณะ ดังนี้
1. กลุมเหล็กทรงยาว ( Long product ) หรือเหล็กเสนซึ่งใชในอุตสาหกรรมกอสราง โดยจะผานการผลิตจากการ
หลอมสินแรเหล็ก ( Pig iron ) หรือเศษเหล็ก ใหเปนเหล็กแทงเหลี่ยม ( Billet ) จากนั้นจึงนําไปรีดใหเปนเสน หรือเหล็กลวด
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2. กลุมเหล็กทรงแบน ( Flat product ) ไดแก เหล็กแผนรีดรอนและเหล็กแผนรีดเย็น โดยขั้นตอนการผลิตเหล็ก
แผนรีดรอนเกิดจากการนําสินแรเหล็ก หรือเศษเหล็ก และสินแรตาง ๆ เชน มังกานีส นํามาหลอมในเตาหลอมเพื่อผลิต
เหล็กแผนหนา ( Slab ) จากนั้นจึงนําไปรีดใหเปนเหล็กแผนที่บางลงหรือเรียกวา เหล็กแผนรีดรอน ซึ่งใชเปนชิ้นสวนรถยนต
เชน แชสซี เปนตน เหล็กรูปพรรณ เชน ทอเหล็ก เหล็กโครงสรางรูปตัวซี ที่ไปใชในอุตสาหกรรม กอสราง เฟอรนิเจอร
เปนตน ในขณะที่ขบวนการผลิตเหล็กแผนรีดเย็นเกิดจากการนําเหล็กแผนรีดรอนบางประเภทมาเปนวัตถุดิบในขบวนการ
ผลิต โดนนําเหล็กแผนรีดรอนมาผานการรีดอีกครั้งเพื่อใหมีขนาดบาง และมีพื้นผิวที่มีความเรียบ ซึ่งนําไปใชเปนวัตถุดิบใน
การผลิตชิ้นงานในอุตสาหกรรมตางๆ ที่ตองการใชเหล็กที่มีความบางและผิวสัมผัสที่เรียบ เชน บางสวนของตัวถังรถยนต
และเครื่องคอมพิวเตอร เปนตน
อุตสาหกรรมเหล็ก
อุตสาหกรรมเหล็กแยกเปน 2 กลุมตามที่ไดกลาวขางตน เมื่อพิจารณาถึงภาวะอุตสาหกรรมในแตละกลุม
สามารถสรุปไดดังนี้ คือ กลุมเหล็กทรงยาว จะมีแนวโนมตามอุตสาหกรรมที่ใชเหล็กเสนเปนวัตถุดิบซึ่งไดแก อุตสาหกรรม
กอสราง และการกอสรางระบบสาธารณูปโภคของภาครัฐ ทั้งนี้ในปจจุบันอุตสาหกรรมกอสรางเริ่มชะลอตัวลงตามภาวะ
ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย สําหรับกลุมเหล็กทรงแบน มีการใชที่หลากหลายในอุตสาหกรรมตางๆ เหล็กแผนที่จําหนายให
กับอุตสาหกรรมรถยนตมีแนวโนมการเติบโตตามอุตสาหกรรมรถยนต ทั้งนี้รวมถึงอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอร หรืออุตสาห
กรรมเครื่องใชไฟฟาซึ่งแมวาจะมีการแขงขันสูงแตก็ยังมีความตองการวัตถุดิบอยางตอเนื่อง
ทั้งนี้เมื่อพิจารณาในราย
ละเอียดของภาวะอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับเหล็กแผนจะเปนดังนี้
อุตสาหกรรมกอสราง
ภาวะอุตสาหกรรมกอสรางของไทยฟนตัวจากชวงวิกฤตเศรษฐกิจ โดยมูลคาการกอสรางรวมทั้งประเทศเพิ่มขึ้น
จาก 4.14 แสนลานบาท ในป พ.ศ. 2543 เปน 4.31 แสนลานบาท 4.51 แสนลานบาท และ 4.92 แสนลานบาท ในป พ.ศ.
2544 ถึง 2546 ซึ่งไตรมาส 3 ป พ.ศ. 2547 การกอสรางรวมทั้งประเทศมีมูลคา 175,558 ลานบาท1 เพิ่มขึ้นจากชวงเดียว
กันของปกอนรอยละ 13.9 ซึ่งเปนการเพิ่มขึ้นของการกอสรางภาคเอกชนสูงถึงรอยละ 18.7 และการกอสรางภาครัฐบาล
รอยละ 10.7 ซึ่งนับวาขยายตัวในเกณฑที่ดี แมวาจะไมโดดเดนเทาป พ.ศ. 2546 โดยมีปจจัยสนับสนุนหลักทั้งการลงทุนใน
โครงการพัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานของภาครัฐ เชน โครงการสวนตอขยายระบบขนสงระบบรางในเขตกรุงเทพฯและ
ปริมณฑล โครงการเมืองใหมนครนายก โครงการรถไฟรางคู โครงการมอเตอรเวย และโครงการพัฒนาระบบทอสงน้ําทั่ว
ประเทศ รวมทั้งการขยายการลงทุนในภาคเอกชน โดยเฉพาะประเภทพาณิชยกรรม เชน อาคารสํานักงานคาปลีก โรง
แรม ตลอดจนเพื่อการทองเที่ยวและบันเทิง แตมีปจจัยลบจากการที่มีผูประกอบการรายใหมเขามาทําธุรกิจมากขึ้น ขณะ
ที่อุปสงคแมจะยังมีอยูตอเนื่องแตคอนขางออนตัว การแขงขันในธุรกิจนี้มีแนวโนมรุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะดาน ราคา (แต
ยังไมรุนแรงเทากับชวงกอนวิกฤตทางเศรษฐกิจ) และสําหรับอัตราดอกเบี้ยที่มีแนวโนมสูงขึ้นมีผลตอตนทุน ของบริษัท ทํา
ใหบริษัทไดรับ Margin ลดลง และผูซื้อบานจะตองรับภาระดอกเบี้ยที่สูงขึ้น แนวโนมอุตสาหกรรมกอสรางในป พ.ศ. 2548
คาดวายังคงเติบโตอยางตอเนื่อง โดยการนําของการกอสรางภาครัฐ ซึ่งเปนนโยบายสําคัญที่รัฐบาลพยายามจะผลักดันให
เศรษฐกิจในป 2548 ขยายตัวไมต่ํากวารอยละ 6 โดยผลักดันโครงการกอสรางสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน เชน ระบบขนสง
มวลชน ทาอากาศยาน ถนน ทางดวน และทาเรือ ซึ่งมีมูลคาโครงการไมนอยกวา 500,000 ลานบาท แตมีปจจัยลบจาก
ราคาน้ํามันเชื้อเพลิง และวัสดุกอสรางยังทรงตัวอยูในระดับสูง ซึ่งจะกระทบตอตนทุนการดําเนินงาน
1

ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
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บริษัท เพิ่มสินสตีลเวิคส จํากัด (มหาชน)
ตารางที่ 4 มูลคาการกอสรางของประเทศไทย
หนวย : ลานบาท
ป

2543

2544

2545

2546

2547p

การกอสรางภาคเอกชน

138,840

155,864

187,834

227,894

273,636

การกอสรางภาครัฐบาล

274,786

275,025

262,731

263,721

307,910

การกอสรางรวมทั้งประเทศ
413,626
430,889
ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
หมายเหตุ : p = ตัวเลขเบื้องตน

450,565

491,615

581,546

อุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรเหล็ก
มูลคาตลาดรวมของอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรเหล็กมีแนวโนมคงที่ตั้งแต พ.ศ. 2544 ถึง 2546 โดยเปลี่ยนแปลง
จาก 1.16 หมื่นลานบาทในป พ.ศ. 2544 เปน 1.17 หมื่นลานบาท และ 1.15 หมื่นลานบาทในป พ.ศ. 2545 และ 2546 โดย
สํานักงานวิจัยธุรกิจ บมจ. ธนาคารกรุงไทยคาดการณวาในป พ.ศ. 2547 มูลคาตลาดรวมของเฟอรนิเจอรเหล็กจะมีมูลคา
1.14 หมื่นลานบาท แมวาภาคอสังหาริมทรัพยในป 2547 ขยายตัวในเกณฑดี และสงผลใหอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรขยาย
ตัวตาม แตตลาดภายในประเทศสวนใหญนิยมเฟอรนิเจอรไม ซึ่งมีราคาถูกกวา ทําใหตลาดภายในประเทศขยายตัวต่ํา
ดานการสงออกพบวามูลคาการสงออกปรับตัวลดลงตอเนื่องเปนปที่ 3 โดยเฉพาะตลาดญี่ปุนซึ่งเปนตลาดหลัก (มีสัดสวน
ประมาณรอยละ 18) ลดการนําเขาสินคาจากไทย เชนเดียวกับออสเตรเลีย และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส แนวโนมอุตสาห
กรรมเฟอรนิเจอรเหล็กยังคงทรงตัวเนื่องจากตลาดภายในประเทศมีแนวโนมขยายตัวต่ํา เนื่องจากราคาสินคาปรับตัวเพิ่ม
ขึ้นตามตนทุนเหล็กที่ใชเปนสวนประกอบหลัก ขณะที่การสงออกยังประสบปญหาการแขงขันสูงอยางตอเนื่องและแขงขัน
ไดยาก เพราะตองตั้งราคาสูงเพื่อใหคุมทุน
ตารางที่ 5 มูลคาตลาดเฟอรนิเจอรเหล็ก
ป
ตลาดภายในประเทศ
การสงออก
มูลคาตลาดรวม
ที่มา : กรมศุลกากร

2544
7,400
4,204
11,604

2545
7,800
3,901
11,701
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หนวย : ลานบาท
2546
2547
8,150
8,450
3,393
3,043
11,543
14,536

บริษัท เพิ่มสินสตีลเวิคส จํากัด (มหาชน)
อุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟา

120.00
110.00
100.00
90.00
80.00
70.00

ต.ค.-47

ก.ค.-47

เม.ย.-47

ม.ค.-47

ต.ค.-46

ก.ค.-46

ม.ค.-46

เม.ย.-46

ต.ค.-45

ก.ค.-45

เม.ย.-45

ม.ค.-45

ต.ค.-44

ก.ค.-44

เม.ย.-44

ม.ค.-44

ต.ค.-43

ก.ค.-43

เม.ย.-43

60.00

ม.ค.-43

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟา

อุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟานําแผนเหล็กรีดเย็นไปใชเปนวัตถุดิบในการผลิตชิ้นสวนเครื่องใชไฟฟาตางๆ เชน
เครื่องซักผา เครื่องปรับอากาศ ตูเย็น โคมไฟ เปนตน ซึ่งภาวะการผลิตสินคาในกลุมเครื่องใชไฟฟาตั้งแตป พ.ศ. 2543
โดยรวมมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น แตในไตรมาสที่ 3 ป พ.ศ.2547 ปรับตัวลดลงเล็กนอย จากรายงานดัชนีผลผลิตอุตสาห
กรรมของสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมพบวาดัชนีผลผลิตเครื่องใชไฟฟา2ลดลงรอยละ 4.8 เมื่อเทียบกับไตรมาสกอน
แตเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอนเพิ่มขึ้นรอยละ 23.2
กราฟแสดงดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาของประเทศไทย

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

การสงออกสินคาไฟฟาของไทยในชวงป พ.ศ. 2544-2547 ขยายตัวอยางตอเนื่อง โดยไดปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก
7,578.20 ลานเหรียญสหรัฐ3 ในป พ.ศ. 2544 เปน 8,325 และ 9,728.80 ลานเหรียญสหรัฐในป พ.ศ. 2545 และ 2546
ตามลําดับ และมูลคาการสงออกเครื่องใชไฟฟาในชวง 9 เดือนแรกของป พ.ศ. 2547 มีมูลคา 396,114.70 ลานบาท หรือ
ประมาณ 9,830.28 ลานเหรียญสหรัฐ4 โดยตลาดสงออกที่สําคัญของไทย คือ ญี่ปุนและสหรัฐอเมริกา
อุตสาหกรรมยานยนต
อุตสาหกรรมยานยนตใชเหล็กแผนเปนสวนประกอบในการผลิตยานยนต เชน ใชเหล็กแผนเปนพื้นผิวตัวถังภาย
นอกของรถยนต และใชเหล็กแผนรีดเย็นเพื่อผลิตชิ้นสวนยานยนต เปนตน โดยอุตสาหกรรมยานยนตในประเทศไทย
ประสบปญหาตลาดในประเทศหดตัวลงอยางมากในชวงวิกฤตเศรษฐกิจ เมื่อป พ.ศ. 2540 ผูประกอบการจึงไดปรับ
เปลี่ยนกลยุทธโดยเพิ่มสัดสวนการสงออกใหมากขึ้น ซึ่งภาครัฐก็ไดใหการสนับสนุนดวยการปรับปรุงมาตรการสงเสริมการ
ลงทุนของอุตสาหกรรมยานยนต จัดงบประมาณรองรับเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต และโครงการสงเสริมขีดความ
สามารถของผูประกอบการในอุตสาหกรรมนี้ เชน โครงการกอตั้งศูนยกลางการวิจัยและพัฒนาการผลิตชิ้นสวนยานยนต
เพื่อดึงดูดใหเกิดการยายฐานการผลิตจากตางประเทศมาตั้งในประเทศไทย โดยมีเปาหมายผลักดันไทยเปนศูนยกลางการ

2

ดัชนีผลผลิตเครื่องใชไฟฟาจะเปนตัวชี้ใหเห็นทิศทางการผลิตสินคาอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาวาปริมาณการผลิตมีแนวโนมขยายตัวหรือหด
ตัว ซึ่งจะเปนประโยชนในการใชประเมินภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมโดยรวม และใชวิเคราะหดูความสัมพันธของการเปลี่ยนแปลงการผลิตใน
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกันได
3
ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
4
ใชอัตราแลกเปลี่ยนอางอิงของธนาคารแหงประเทศไทย
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บริษัท เพิ่มสินสตีลเวิคส จํากัด (มหาชน)
ผลิตรถยนต และชิ้นสวนยานยนตในภูมิภาค (Detroit of Asia) ขณะนี้คายรถยนตตางๆไดเริ่มยายฐานการผลิตมาที่ไทย
เนื่องจากเล็งเห็นศักยภาพในการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนตในไทย เชน Toyota ที่ยายฐานการผลิตและสงออกรถป
คอัพภายใตโครงการ IMV (Innovative and international multipurpose vehicle) และมีแนวโนมวาผูผลิตรถยนตอีก
หลายคายจะยายฐานการผลิตมาที่ไทยเชนกัน สําหรับในป พ.ศ. 2547 ที่ผานมา แมวาน้ํามันเชื้อเพลิงจะมีราคาสูงขึ้น แต
จากการที่ผูผลิตหลายคายไดเปดตัวยานยนตรุนใหมออกสูตลาดอยางตอเนื่อง และการที่ภาครัฐไดมีการปรับปรุงโครงสราง
ภาษีสรรพสามิตรถยนต เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2547 ทําใหรถยนตบางประเภทมีภาระภาษีที่ลดลงกวาเดิมตางก็เปน
ปจจัยบวกที่กระตุนและตอบสนองความตองการของผูบริโภค ทําใหตลาดยานยนตภายในประเทศยังคงสามารถขยายตัว
ไดเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
ตารางที่ 6 การผลิตยานยนตของประเทศไทย
ประเภทยานยนต
รถยนต
รถยนตนั่ง
รถยนตปกอัพ 1 ตัน
รถยนตเพื่อการพาณิชยอื่นๆ
รถจักรยานยนต
ครอบครัว
สปอรต

2543
411,721
103,089
294,834
13,798
1,125,723
1,089,476
36,247

2544
459,294
160,563
289,349
9,382
1,209,995
1,145,001
64,994

2545
584,951
189,880
382,297
12,774
1,977,137
1,903,295
73,842

หนวย : คัน
2546
750,512
260,649
468,938
20,925
2,424,676
2,368,270
56,406

2547
928,081
304,349
597,914
25,818
2,907,878
2,825,101
82,777

ที่มา : สมาคมอุตสาหกรรมยานยนตไทย และสถาบันยานยนต

ปริมาณการผลิตยานยนตของประเทศไทยทั้งรถยนต และรถจักรยานยนตตั้งแต ปพ.ศ.2543 ที่ผานมามีการขยาย
ตัวอยางตอเนื่องทุกป โดยปริมาณการผลิตรถยนตของไทยไดเพิ่มขึ้นจาก 4.12 แสนคัน ในปพ.ศ. 2543 เปน 4.59 แสนคัน
5.85 แสนคัน 7.51 แสนคัน และ 9.28 แสนคัน ในป พ.ศ. 2544 ถึง 2547 ทั้งนี้เนื่องจากความตองการในประเทศที่เพิ่มสูง
ขึ้นจากการฟนตัวของเศรษฐกิจ และการผลิตเพื่อสงออกเพิ่มมากขึ้น โดยสมาคมอุตสาหกรรมยานยนตไดตั้งเปาหมายการ
ผลิตรถยนตไวที่ 1.8 ลานคัน ในป พ.ศ. 2553
ตารางที่ 7 การจําหนายยานยนตในประเทศ
ประเภทยานยนต

2543
รถยนต
262,189
รถยนตนั่ง
83,106
รถยนตปกอัพ 1 ตัน
151,703
รถยนตเพื่อการพาณิชยอื่นๆ
27,380
รถจักรยานยนต
788,854
ครอบครัว
759,146
สปอรต
29,708
ที่มา : สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

2544
297,052
104,502
168,639
23,911
900,925
871,077
29,848
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2545
409,362
126,353
241,266
41,743
1,332,744
1,301,621
31,123

หนวย : คัน
2546
533,176
179,005
309,114
45,057
1,755,297
1,735,446
19,851

2547
629,039
209,103
368,911
48,025
2,033,766
2,017,319
16,447

บริษัท เพิ่มสินสตีลเวิคส จํากัด (มหาชน)
ปริมาณการจําหนายรถยนตและรถจักรยานยนตในประเทศตั้งแต ป พ.ศ.2543 ที่ผานมามีการขยายตัวอยางตอ
เนื่องทุกป โดยปริมาณการจําหนายรถยนตเพิ่มขึ้นจาก 2.62 แสนคัน ในป พ.ศ. 2543 เปน 2.97 แสนคัน 4.09 แสนคัน
5.33 แสนคัน และ6.29 แสนคัน ในป พ.ศ. 2544 ถึง 2547 ทั้งนี้สวนหนึ่งเปนผลมาจากการเติบโตดานเศรษฐกิจของ
ประเทศ สภาพคลองทางการเงินที่เอื้ออํานวย และการจัดกิจกรรมสงเสริมการตลาดของคายรถยนต แตการเติบโตของ
ตลาดรถยนตในประเทศจะมีแนวโนมชะลอตัวลงในป พ.ศ.2548 เนื่องจากราคาน้ํามันที่คาดวาจะยังอยูในระดับสูง โดย
เฉพาะการปลอยลอยตัวราคาน้ํามันดีเซลในประเทศที่จะเกิดขึ้นในป พ.ศ. 2548 และภาวะดอกเบี้ยขาขึ้นและภาวะเงินเฟอ
สงผลกระทบตอยอดขายรถยนตในประเทศจะเติบโตลดลงเหลือรอยละ 10-15 ตอป
ตารางที่ 8 มูลคาการสงออกยานยนตของไทย
มูลคา (ลานบาท)
ประเภทยานยนต

2543

2544

2545

2546

2547

รถยนต

63,148

83,895

82,826

102,208

149,232

สวนประกอบและอุปกรณรถยนต (OEM)

9,531

11,749

14,196

23,500

34,102

รถจักรยานยนต

7,421

7,833

8,319

8,733

14,530

สวนประกอบและอุปกรณรถจักรยานยนต (OEM)

3,180

4,162

4,270

6,634

11,745

ที่มา: สมาคมอุตสาหกรรมยานยนตไทย

มูลคาการสงออกยานยนตของไทยทั้งรถยนต สวนประกอบและอุปกรณรถยนต รถจักรยานยนต และสวน
ประกอบและอุปกรณรถจักรยานยนตโดยรวมตั้งแตป พ.ศ. 2543 มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นทุกป โดยในป พ.ศ. 2543 มูลคา
การสงออกรถยนตมีมูลคา 63,148 ลานบาท และตอมาไดเพิ่มเปน 83,895 ลานบาท 82,826 ลานบาท และ102,208 ลาน
บาท และ149,232 ลานบาทในป พ.ศ. 2544 ถึง 2547 โดยประเทศที่เปนตลาดสงออกสําคัญของรถยนตจากประเทศไทย
ในป พ.ศ. 2547 คือ ออสเตรเลีย, อินโดนีเซีย และสหราชอาณาจักร สําหรับแนวโนมการสงออกยานยนตของไทยในป พ.ศ.
2548 คาดวาตลาดสงออกรถยนตจะยังคงเติบโตในอัตราที่สูงถึงรอยละ 20-30 ตอป เนื่องจากความตองการในตลาดโลก
ยังอยูในระดับสูง โดยสมาคมอุตสาหกรรมยานยนตไดตั้งเปาหมายการสงออกรถยนตไวที่ 1.8 ลานคันในป พ.ศ. 2553
อุตสาหกรรมทอเหล็ก
ภาวะอุตสาหกรรมทอเหล็กป พ.ศ. 2547 ปริมาณการผลิตและการจําหนายภายในประเทศเริ่มปรับตัวสูงขึ้น เนื่อง
จากความตองการทอเหล็กเพื่อใชในงานประปา ขนสงกาซ ขนสงน้ํามัน และการกอสรางยังคงเพิ่มขึ้น และตลาดสงออกที่
กลับมาขยายตัวไดอีกครั้ง เนื่องจากสหรัฐอเมริกายกเลิกมาตรการตอตานการทุมตลาดเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2546 โดย
คาดวาอุตสาหกรรมเหล็กยังจะขยายตัวอยางตอเนื่อง ซึ่งมีปจจัยสนับสนุนจากอัตราดอกเบี้ยในประเทศอยูในระดับต่ําซึ่ง
เปนผลดีตอผูประกอบการ ความตกลงเขตการคาเสรีอาเซียน (AFTA) ซึ่งไทยจะตองปรับภาษีนําเขาเหล็กภายในป พ.ศ.
2548 ทําใหภาษีนําเขาเหล็กแผนรีดรอนที่เปนวัตถุดิบหลักลดลงจากรอยละ 10 ในป 2546 เหลือรอยละ 5 ในป 2548 การ
ที่รัฐบาลจีนมีนโยบายชะลอการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจโดยรวม เมื่อเดือนเมษายน 2547 หากสําเร็จจะสงผลใหปริมาณ
การใชเหล็กของจีนลดลง และราคาเหล็กในตลาดโลกจะโนมต่ําลง และการที่บมจ. ปตท. มีแผนขยายการลงทุนทอกาซใน
ประเทศแถบเอเชีย และไดลงนามบันทึกขอตกลงโครงการศึกษาความเปนไปไดในการวางระบบทอจําหนายกาซในเวียด
นามเมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2547 ซึ่งจะทําใหความตองการใชทอเหล็กเพิ่มขึ้นในอนาคต
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ตารางที่ 9 ปริมาณการผลิต จําหนาย สงออก และนําเขาทอเหล็กของประเทศไทย
หนวย : เมตริกตัน
ป

2543

2544

2545

2546

2547

ปริมาณการผลิตทอเหล็กภายในประเทศ

486,888

510,196

510,637

434,775

435,702

ปริมาณการจําหนายทอเหล็กในประเทศ

252,578

309,235

341,429

317,651

313,709

ปริมาณการสงออกทอเหล็กจากประเทศไทย

283,552

228,778

210,160

176,624

217,331

ปริมาณการนําเขาทอเหล็กมายังประเทศไทย

112,360

135,567

150,122

217,896

593,269

ที่มา : ธนาคารแหงประเทศไทย และสถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทย

ภาวะการแขงขัน
บริษัทสามารถแบงการแขงขันสําหรับผลิตภัณฑและบริการของบริษัท ไดดังนี้
- เหล็กแผนรีดเย็น
คูแขงที่ประกอบธุรกิจเหล็กแผนรีดเย็นในประเทศนั้นมีจํานวนมาก แตเมื่อเปรียบเทียบในดานกําลังการผลิตที่ใกล
เคียงบริษัทจะมีเพียงประมาณ 4 ราย ทําใหบริษัทเห็นวา การแขงขันในธุรกิจนี้มีสภาพการแขงขันปานกลาง รวมทั้งบริษัท
มีขอไดเปรียบจากการที่บริษัทมีความสัมพันธที่ดีกับกลุมผูผลิตเหล็กแผนรีดเย็นในประเทศ เนื่องจากเปนคูคากันตั้งแตโรง
งานทั้งสองแหงเริ่มดําเนินการผลิต รวมถึงบริษัทมีความพรอมในดานเครื่องจักรอุปกรณที่มีประสิทธิภาพมากกวา
- เหล็กเคลือบเคมีดวยไฟฟา
การแขงขันอยูในระดับปานกลาง ถึงแมประกอบการจํานวนมากแตผูประกอบการรายใหญที่มีกําลังการผลิตใกล
เคียงกับบริษัทมีประมาณ 5 ราย และผลิตภัณฑชนิดนี้มีปริมาณการใชนอยแตมีราคาจําหนายที่สูงกวากวาเหล็กแผนรีด
เย็นประมาณรอยละ 20 อยางไรก็ตามบริษัทยังมีขอไดเปรียบคูแขงในการจัดหาวัตถุดิบสําหรับผลิตภัณฑประเภทนี้จาก
การที่บริษัทเคยนําเขาสินคาเหล็กจากตางประเทศทําใหสามารถหาแหลงวัตถุดิบที่มีราคาถูกกวาในประเทศได
- แผนหลังคาเหล็กเคลือบสีและผนังเหล็กเคลือบสี
การแขงขัน ในธุรกิ จ แผ น หลังคาเหล็ ก เคลือ บสีแ ละผนั งเหล็ ก เคลือ บสี ค อ นข างต่ํ า เนื่ อ งจากผู ป ระกอบการที่
สามารถใหบริการครบทุกขั้นตอนไดแก ออกแบบ ถอดแบบ ประเมินราคา รวมทั้งติดตั้งมีเพียง 5 ราย ซึ่งซื้อเหล็กแผน
เคลือบสีจากบริษัท บลูสโคป สตีล (ประเทศไทย) จํากัด หรือบริษัท กรุงเทพผลิตเหล็ก จํากัด (มหาชน) แตบริษัทมีความได
เปรียบในดานวัตถุดิบเนื่องจากบริษัทมีการสต็อกเหล็กเคลือบสีหลากสี รวมทั้งบริษัทสามารถนําเขาเหล็กเคลือบสีจากตาง
ประเทศในกรณีที่ลูกคาตองการแผนหลังคาสีอื่นที่บริษัท บลูสโคป สตีล (ประเทศไทย) จํากัด ไมไดทําการผลิต ดังนั้นทําให
บริษัทสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดมากกวาคูแขงขัน
- เหล็กโครงคราวเพดานและผนัง
การแขงขันในผลิตภัณฑเหล็กโครงคราวเพดานและผนัง มีการแขงขันสูง เนื่องจากมีผูประกอบการขนาดเล็กที่
สามารถแปรรูปเปนผลิตภัณฑชนิดนี้ได จํานวนมาก ผลิตภัณฑเหลานั้นสวนใหญจะไมไดมาตรฐาน เนื่องจากเปนการนํา
เหล็กที่ไมไดคุณภาพมาแปรรูป แตเมื่อเปรียบเทียบในดานกําลังการผลิตที่ใกลเคียงกับของบริษัทจะมีคูแขงขันเพียงราย
เดียว ซึ่งบริษัทเริ่มดําเนินการผลิตเหล็กโครงคราวเพดานและผนังในป 2548 คาดวาหากบริษัทสามารถจําหนายผลิตภัณฑ
ชนิดไดตามเปาหมายที่วางไว บริษัทจะมีสวนแบงการตลาดในผลิตภัณ ฑนี้ ประมาณรอยละ 30 ของปริมาณการใชใน
ปจจุบัน
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- เหล็กกลาแรงดึงสูงชุบสังกะสีรูปตัวซี
สําหรับผลิตภัณฑประเภทนี้ เปนผลิตภัณฑใหม เนื่องจากเปนการนําเหล็กกลาแรงดึงสูงชุบสังกะสีซึ่งปลอดสนิม
มาขึ้นรูปตัวซี ในปจจุบันยังไมมีคูแขงขัน แตถานําผลิตภัณฑดังกลาวไปเปรียบเทียบกับผูผลิตเหล็กรีดรอนรูปตัวซี คูแขงขัน
จะมีจํานวนมากและการแขงขันคอนขางรุนแรง แตอยางไรก็ตาม ผลิตภัณฑของบริษัทจะเปนสินคาที่มีขอไดเปรียบมาก
กวาเหล็กรีดรอนรูปตัวซี คือ มีความแข็งแรงและมีความเหนียวมากกวา รวมถึงปลอดสนิมดวย

3.3 การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ
3.3.1 รายละเอียดของโรงงาน
ปจจุบันบริษัทมีโรงงานจํานวน 4 แหง โดยมีที่ตั้งและกําลังการผลิตดังนี้
1. เลขที่ 108/3 หมูที่ 1 ถนนพระราม 2 ตําบลบางน้ําจืด อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อแปรรูป
เหล็กแผนรีดเย็น เหล็กกลาแรงดึงสูงชุบสังกะสีรูปตัวซี เหล็กเคลือบเคมีดวยไฟฟา มีกําลังการผลิตรวม 100,000 ตันตอป
ปจจุบันบริษัทใชกําลังการผลิตประมาณรอยละ 60
2. เลขที่ 108/9 หมูที่ 1 ถนนพระราม 2 ตําบลบางน้ําจืด อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อแปรรูป
เหล็กโครงคราวเพดานและผนัง มีกําลังการผลิตรวม 10,000,000 เสนตอป ปจจุบันบริษัทใชกําลังการผลิตประมาณรอย
ละ 10
3. เลขที่ 4 หมูที่ 6 ถนนพระราม 2 ตําบลโคกขาม อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อแปรรูปแผนหลังคาเหล็ก
เคลือบสีและผนังเคลือบสี มีกําลังการผลิตรวม 3,000,000 ตารางเมตรตอป ปจจุบันบริษัทใชกําลังการผลิตประมาณรอย
ละ 70
4. เลขที่ 222 หมูที่ 6 ตําบลแมรําพึง อําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ เพื่อตัดเหล็กแผนรีดเย็น มีกําลัง
การผลิตรวม 18,000 ตันตอป ปจจุบันบริษัทใชกําลังการผลิตประมาณรอยละ 60
3.3.2 การจัดหาวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ
1) วัตถุดิบเหล็กแผนรีดเย็นแบงออกเปน 2 ประเภท
- เหล็กแผนรีดเย็นชนิดมวนชั้นหนึ่ง
บริษัทซื้อเหล็กแผนรีดเย็นชนิดมวนชั้นหนึ่ง คิดเปนอัตราเฉลี่ยรอยละ 70 ของยอดซื้อเหล็กแผนรีดเย็นทั้งหมด
จากกลุมบริษัทผูผลิตเหล็กแผนรีดเย็นในประเทศซึ่งมีเพียง 2 บริษัท คือ บริษัท ไทยสตีลเซลส จํากัด (ผูจัดจําหนายของ
บริษัทแผนเหล็กรีดเย็นไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัท เมทัล วัน (ไทยแลนด) จํากัด (ผูจัดจําหนายของบริษัท สยามยูไน
เต็ด สตีล (1995) จํากัด) โดยบริษัทจะทําการสั่งซื้อโดยดูจากปริมาณสินคาคงเหลือของบริษัท วาจะสามารถรองรับการ
ผลิตไดเทาไหร ซึ่งบริษัทมีนโยบายการจัดเก็บวัตถุดิบเพื่อผลิตเปนสินคาสําเร็จรูปเฉลี่ย 45 วัน รวมทั้งดูคําสั่งซื้อสินคาของ
ลูกคา จากนั้นบริษัทจะทําการแจงปริมาณและขนาดความหนาที่ตองการใหแกบริษัททั้งสองเพื่อทําการเสนอราคา และเมื่อ
บริษัทตกลงซื้อจะทําการกําหนดระยะเวลากําหนดสงสินคาตอไป และจากการที่บริษัทเปนคูคาที่ดีมาโดยตลอดโดยมีการ
สั่งซื้ออยางตอเนื่องและในปริมาณมาก รวมทั้งบริษัทไมเคยมีประวัติการผิดนัดชําระหรือคางคาสินคากับบริษัททั้งสองแหง
บริษัทจัดเปนลูกคาที่ดีของทั้งสองบริษัท ทําใหบริษัทไมเคยมีการขาดแคลนเหล็กแผนรีดเย็นทั้งในชวงปกติและในชวงที่
เหล็กแผนรีดเย็นมีความตองการใชสูง
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- เหล็กแผนรีดเย็นชั้นรอง
บริษั ทซื้อเหล็กแผนรีดเย็น ชั้นรองโดยวิธีการประมูลจากบริษั ท เหล็กแผน รีดเย็นไทย จํากัด (มหาชน) และ
บริษัท สยามยูไนเต็ด สตีล (1995) จํากัด ซึ่งทั้งสองบริษัทมีการกําหนดคุณสมบัติของผูเขารวมประมูลซึ่งตองมีความพรอม
ทั้งดานการเงินและการจัดการ เนื่องจากตองจัดรถเขาไปทําการรับสินคาเองเพราะโรงงานทั้งสองแหงไมมีนโยบายในการ
จัดเก็บเหล็กชั้นรองซึ่งไมใชสินคาหลัก โดยเปดการประมูลเปนรายไตรมาสใหผูสนใจที่มีคุณสมบัติครบถวนยื่นเสนอราคา
รับซื้อตอกิโลกรัม ซึ่งมีผูเขาประมูลที่มีคุณสมบัติทั้งการเงิน การจัดการ และการขนสงเพียง 2 – 3 ราย ดังนั้นจึงทําใหบริษัท
ชนะการประมูลเปนผูซื้อเหล็กชั้นรองจากผูผลิตทั้งสองมาอยางตอเนื่อง
อยางไรก็ตาม ในกรณีที่เกิดภาวะขาดแคลน และในกรณีที่ผูผลิตในประเทศเกิดปญหา สําหรับเหล็กแผนรีดเย็น
บริษัทสามารถนําเขาเหล็กชนิดตาง ๆ จากตางประเทศได เนื่องจากการที่บริษัทเคยเปนผูนําเขาเหล็ก ทําใหบริษัทมีขอได
เปรียบในการหาวัตถุดิบได
2) วัตถุดิบสําหรับผลิตเหล็กเคลือบเคมีดวยไฟฟา เหล็กโครงคราวเพดานและผนัง และเหล็กกลาแรงดึงสูงชุบ
สังกะสีรูปตัวซี
บริษัทนําเขาเหล็กเคลือบเคมีดวยไฟฟาชนิดมวนเพื่อใชในการแปรรูปเปนเหล็กแผนเคลือบเคมีดวยไฟฟา และ
เหล็กชุบสังกะสีเพื่อใชในการแปรรูปเปนเหล็กโครงคราวเพดานและผนัง และเหล็กกลาแรงดึงสูงชุบสังกะสีชนิดมวนเพื่อใช
ในการแปรรูปเปนเหล็กกลาแรงดึงสูงชุบสังกะสีรูปตัวซี จากประเทศแคนาดาและไตหวัน ซึ่งตนทุนของเหล็กกลาแรงดึงสูง
ชุบสังกะสี เหล็กเคลือบเคมีดวยไฟฟา และเหล็กชุบสังกะสี เมื่อรวมคาขนสงและภาษีนําเขาแลวยังต่ํากวาการซื้อจากผูผลิต
ภายในประเทศประมาณรอยละ 20 ซึ่งบริษัทไมมีลักษณะการพึ่งพิงผูจัดหาผลิตภัณฑรายใดรายหนึ่ง เนื่องจากโรงงานผู
ผลิตเหล็กเหลานี้ในประเทศแคนาดาและไตหวันมีหลายราย
3) วัตถุดิบแผนหลังคาและผนังเหล็กเคลือบสี
ผูผลิตแผนเหล็กเคลือบสีในประเทศมีเพียง 2 บริษัท ไดแก บริษัท บลูสโคป สตีล (ประเทศไทย) จํากัด และ
บริษัท กรุงเทพผลิตเหล็ก จํากัด (มหาชน) ซึ่งบริษัทซื้อเหล็กแผนเคลือบสีชนิดมวนจากบริษัท บลูสโคป สตีล (ประเทศไทย)
จํากัด นอกจากนี้ บริษัทสามารถนําเขาจากตางประเทศไดโดยตรง ซึ่งเปนการเพิ่มทางเลือกใหกับลูกคาได

3.4 ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญของโรงงานแปรรูปเหล็ก คือ มลภาวะจากเสียงในขบวนการผลิต แตบริษัทไดมี
การควบคุมปริมาณเสียงที่เกิดจากขบวนการผลิตของบริษัท ไมใหมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมโดยการออกแบบอาคารโรง
งานใหมีการเก็บเสียงที่ดียิ่งขึ้น และบริษัทไดรับการตรวจสอบโรงงานอยางสม่ําเสมอทุกปภายใตการควบคุมดูแลของกรม
โรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งผลการตรวจสอบสรุปไดวา สภาพโรงงานและสภาพแวดลอมตาง ๆ ในบริเวณโรงงานอยูในเกณฑ
มาตรฐาน ไมกอใหเกิดปญหาใด ๆ ตอสภาพแวดลอม

3.5 งานที่ยังไมไดสงมอบ
- ไมมี -
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