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3. การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ
3.1 ลักษณะของผลิตภัณฑและบริการ
บริษัทเปนผูผลิตและจําหนายเหล็กแทงยาว (Steel Billet) โดยสามารถผลิตไดหลายเกรดตามความตองการของ
ลูกคา ดวยการปรับสวนประกอบทางเคมี เชน คาคารบอน คาซิลิคอน และคาแมงกานีส เปนตน ในระหวางขั้นตอนการ
หลอมน้ําเหล็ก และผลิตไดหลายขนาดหนาตัดและความยาว โดยการเปลี่ยนขนาดเบาหลอและกําหนดความยาวของแทง
เหล็กดวยเครื่องตัดอัตโนมัติ เพื่อใหสอดคลองกับความตองการของโรงรีดเหล็กทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ ทั้งนี้ บริษัทจะติด
เครื่องหมายและฉลากขอมูลการผลิตบนเหล็กแทงยาวที่บริษัทผลิต ทําใหสามารถตรวจสอบไดงาย โดยเหล็กแทงยาวของ
บริษัทจะถูกนําไปจําหนายใหแกโรงรีดเพื่อนําไปรีดตอเปนผลิตภัณฑเหล็กทรงยาวตางๆ (Long Products) ซึ่งสามารถแบง
ตามลักษณะและคุณสมบัติการใชงานหลักออกเปน 2 ประเภท คือ
1) เหล็กแทงยาวสําหรับนําไปผลิตตอดวยการรีดเปนเหล็กเสนกลม (Round Bar)
เหล็กแทงยาวที่ใชสําหรับนําไปผลิตตอดวยการรีดเปนเหล็กเสนกลม ไดแก เหล็กแทงยาว SR 24 โดยมีขนาดหนา
ตัด 100x100 มิลลิเมตร, 120x120 มิลลิเมตร และ 150x150 มิลลิเมตร และมีความยาวระหวาง 6 เมตร ถึง 12 เมตร ซึ่งมี
ความแข็งแรงและมีความยืดหยุนสูง โดยปกติ เหล็กเสนกลมที่ผลิตไดจะถูกนําไปใชในอุตสาหกรรมการกอสราง สิ่งปลูกสราง
ขนาดกลางและขนาดเล็ก เชน บาน อาคารพาณิชย และงานกอสรางทั่วไป เปนตน
ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายที่จะผลิตเหล็กแทงยาวที่จะถูกนําไปใชผลิตตอเปนเหล็กเสนกลม โดยกําหนดสวนประกอบ
ทางเคมีใหสอดคลองกับสวนประกอบทางเคมีของเหล็กเสนกลม ตามที่กําหนดอยูในมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
(“มอก.”) 20-2543 เพื่อชวยใหผูประกอบการผลิตเหล็กเสนสามารถผลิตสินคาที่มีสวนประกอบทางเคมีไดตรงตามมาตรฐาน
ที่กําหนด ถึงแมวาสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (“สมอ.”) จะไมไดกําหนดมาตรฐานสําหรับผลิตภัณฑเหล็ก
แทงยาวที่จะถูกนําไปใชผลิตตอเปนเหล็กเสนกลมก็ตาม ซึ่งสวนประกอบทางเคมีของเหล็กเสนกลม เมื่อวิเคราะหจาก
ผลิตภัณฑ ตามที่กําหนดอยูใน มอก. สามารถแสดงไดดังนี้ :ตารางแสดงสวนประกอบทางเคมีเมื่อวิเคราะหจากผลิตภัณฑ
สวนประกอบทางเคมี
ชั้นคุณภาพ

คารบอนสูงสุด

ฟอสฟอรัสสูงสุด

กํามะถันสูงสุด

0.058%

0.058%

SR 24
0.28%
ที่มา : สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.)

2) เหล็กแทงยาวสําหรับนําไปผลิตตอดวยการรีดเปนเหล็กขอออย (Deformed Bar)
เหล็กแทงยาวที่ใชสําหรับนําไปผลิตตอดวยการรีดเปนเหล็กขอออย ไดแก เหล็กแทงยาว SD 30 และเหล็กแทงยาว
SD 40 โดยมีขนาดหนาตัด 100x100 มิลลิเมตร, 120x120 มิลลิเมตร และ 150x150 มิลลิเมตร และมีความยาวระหวาง 6
เมตร ถึง 12 เมตร ซึ่งมีความแข็งแรงสูง เนื่องจากมีสวนประกอบของคารบอนที่มากขึ้น แตความสามารถในการยืดตัวของ
เหล็กจะลดลง ทั้งนี้ เหล็กขอออยที่ผลิตไดจะมีพื้นผิวเปนปลอง และมีแรงยึดเกาะที่ผิวมาก โดยปกติจึงเหมาะสําหรับนําไปใช
ในอุตสาหกรรมการกอสรางขนาดใหญ และงานคอนกรีตเสริมเหล็กที่ตองการความแข็งแรง เชน สะพาน เขื่อน ทางดวน
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และงานกอสรางที่ตองรับแรงอัด หรืออาคารสูง เปนตน ปจจุบัน เหล็กที่มีสวนประกอบคารบอนสูงไดรับความนิยมมากขึ้น
เนื่องจากสามารถรับน้ําหนักไดมาก ทําใหสามารถลดปริมาณการใชเหล็กลงได
ทั้งนี้ สมอ. ไมไดกําหนดมาตรฐานสําหรับผลิตภัณฑเหล็กแทงยาวที่จะถูกนําไปใชผลิตตอเปนเหล็กขอออย แต
บริษัทมีนโยบายที่จะผลิตผลิตภัณฑดังกลาวโดยกําหนดสวนประกอบทางเคมีใหสอดคลองกับสวนประกอบทางเคมีของ
เหล็กขอออย ตาม มอก. 24-2548 เพื่อชวยใหผูประกอบการผลิตเหล็กเสนสามารถผลิตสินคาที่มีสวนประกอบทางเคมีไดตรง
ตามมาตรฐานที่กําหนด ซึ่งสวนประกอบทางเคมีของเหล็กขอออย เมื่อวิเคราะหจากเบา และเกณฑความคลาดเคลื่อนของ
สวนประกอบทางเคมีเมื่อวิเคราะหจากผลิตภัณฑ ตามที่กําหนดอยูใน มอก. สามารถแสดงไดดังนี้ :ตารางแสดงสวนประกอบทางเคมีเมื่อวิเคราะหจากเบา
สวนประกอบทางเคมี
ชั้น
คุณภาพ

คารบอน
สูงสุด

แมงกานีส
สูงสุด

ฟอสฟอรัส
สูงสุด

กํามะถัน
สูงสุด

คารบอน+(แมงกานีส/6)
สูงสุด

SD 30

0.27%

-

0.05%

0.05%

0.50%

SD 40
1.80%
0.05%
ที่มา: สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.)

0.05%

0.55%

ตารางแสดงเกณฑความคลาดเคลื่อนของสวนประกอบทางเคมีเมื่อวิเคราะหจากผลิตภัณฑ
สวนประกอบ

เกณฑความคลาดเคลื่อน

คารบอน

+ 0.03%

แมงกานีส

+ 0.05%

ฟอสฟอรัส

+ 0.01%

กํามะถัน
+ 0.01%
ที่มา: สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.)
นอกจากนี้ ในการสงออกไปจําหนายในตลาดตางประเทศ บริษัทสามารถผลิตผลิตภัณฑตามมาตรฐานในระดับสากล
โดยสามารถผลิตเหล็กแทงยาว 3SP ซึ่งมีคุณสมบัติและลักษณะการนําไปใชใกลเคียงกับเหล็กแทงยาว SR 24 และเหล็กแทงยาว
5SP ซึ่งมีคุณสมบัติและลักษณะการนําไปใชใกลเคียงกับเหล็กแทงยาว SD 30 รวมทั้งเหล็กแทงยาว SD295A ซึ่งปกติจะถูกนําไป
รีดเปนเหล็กขอออยขนาดใหญที่มีกําลังตานทานดึง (Tensile) สูง ทั้งนี้ ในป 2552 บริษัทไดเขาเปนสมาชิกของ London Metal
Exchange (LME) ซึ่งเปนตลาดซื้อขายลวงหนาระดับโลก ภายใตชื่อ CHOW KABINBURI โดยมีชื่อยอในการซื้อขาย (SWORD
Codes) แบงตามสถานที่ตั้งคลังสินคา คือ CHOWFE สําหรับ Far East Contract และ CHOWME สําหรับ Mediterranean
Contract จึงทําใหลูกคาสามารถมั่นใจไดวา ผลิตภัณฑของบริษัทมีคุณสมบัติเปนไปตามมาตรฐานของตลาดโลก
ทั้งนี้ ผลิตภัณฑเหล็กแทงยาวแตละประเภทของบริษัทจะมีสวนประกอบทางเคมี ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ :-
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ตารางแสดงสวนประกอบทางเคมีของเหล็กแทงยาวที่ผลิตโดยบริษัท
Grade

%Carbon

%Silicon

%Manganese

%Phosphorus

%Sulfur

%Cr

%Aluminum

%CU

%CE

SR24/3SP
SD30/5SP
SD40/SD295A
ที่มา: บริษัท

<0.28
<0.30
0.25-0.30

0.15-0.22
0.15-0.30
0.25-0.40

0.40-0.65
0.45-0.80
0.70-0.90

<0.050
<0.050
<0.050

<0.050
<0.050
<0.050

<0.50
<0.50
<0.50

<0.02
<0.02
<0.02

<0.30
<0.30
<0.30

0.33 MAX
0.40 MAX
0.45 MAX

3.2 ตลาดและกลุมลูกคาเปาหมาย
3.2.1 กลยุทธทางการตลาด
การดําเนินธุรกิจของบริษัทที่ผานมา ไดสรางความเชื่อมั่นและความพึงพอใจใหแกลูกคาทั้งทางดานคุณภาพ
ผลิตภัณฑและการใหบริการที่รวดเร็วตรงเวลา ดวยความซื่อสัตยและเปนธรรม จึงทําใหบริษัทไดรับความไววางใจจากลูกคา
เสมอมา โดยบริษัทมีกลยุทธในการแขงขันดังตอไปนี้ :1) กลยุทธดานผลิตภัณฑและบริการ (Products & Services)
บริษัทมีนโยบายหลักที่จะดําเนินการผลิตและจัดจําหนายสินคาเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา โดยให
ความสําคัญกับคุณภาพของสินคาเปนหลัก ทั้งนี้ บริษัทจะผลิตสินคาดวยการใชเครื่องจักรที่ทันสมัย และกระบวนการผลิตที่
มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการวางแผนการผลิต การซอมบํารุง และการตรวจสอบคุณภาพในทุกขั้นตอนการผลิต เพื่อรักษา
มาตรฐานผลิตภัณฑใหมีคุณภาพอยางสม่ําเสมอ ตลอดจนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการตามมาตรฐานสากล ในป
2551 บริษัทไดรับการรับรองการบริหารจัดการ ISO 9001:2000 จาก Bureau Veritas Certification และปจจุบันบริษัทไดรับ
การรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2008
ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายที่จะผลิตเหล็กแทงยาวโดยกําหนดสวนประกอบทางเคมีใหสอดคลองกับสวนประกอบทาง
เคมีของเหล็กเสนกลม ตาม มอก. 20-2543 และเหล็กขอออย ตาม มอก. 24-2548 เพื่อชวยใหผูประกอบการผลิตเหล็กเสน
สามารถนํ า ไปผลิ ต สิ น ค า ที่ มี ส ว นประกอบทางเคมี ไ ด ต รงตามที่ ม าตรฐานกํ า หนด ถึ ง แม ว า สํ า นั ก งานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.) จะไมไดกําหนดมาตรฐานสําหรับผลิตภัณฑเหล็กแทงยาวก็ตาม นอกจากนี้ บริษัทไดจด
ทะเบียนภายใตชื่อ CHOW KABINBURI กับ London Metal Exchange ซึ่งเปนตลาดซื้อขายลวงหนาระดับโลก อันเปนการ
แสดงวาผลิตภัณฑของบริษัทไดรับการรับรองคุณภาพมาตรฐานในระดับโลก ทําใหบริษัทสามารถใชเปนชองทางในการ
จําหนายผลิตภัณฑของบริษัทไปสูตลาดตางประเทศ และชวยสงเสริมใหผลิตภัณฑของบริษัทเปนที่ยอมรับอยางกวางขวาง
2) กลยุทธดานราคา (Price)
บริษัทมีนโยบายการกําหนดราคาจําหนายสินคาตามภาวะของอุปสงคและอุปทานในตลาด โดยคํานึงถึงคุณภาพ
สินคา ปริมาณความตองการ และตนทุนการผลิต เชน ราคาวัตถุดิบ คาแรงงาน อัตราแลกเปลี่ยน และคาขนสง เปนตน ทั้งนี้
บริษัทจะกําหนดราคาขายของผลิตภัณฑใหสามารถแขงขันไดดวยการควบคุมตนทุนการผลิตตั้งแตขั้นตอนการจัดหาวัตถุดิบ
ขั้นตอนการหลอมเหล็ก จนถึงขั้นตอนการหลอเหล็ก เพื่อใหไดตนทุนที่เหมาะสม อยางไรก็ตาม บริษัทไมมีนโยบายในการ
แขงขันทางดานราคาโดยตัดราคาแขงกับผูประกอบการรายอื่น หากแตจะเนนที่คุณภาพของสินคา และการใหบริการที่ดีเพื่อ
ตอบสนองความตองการของลูกคาเปนสําคัญ
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ปจจุบัน บริษัทไดใชโปรแกรม Systems Applications and Products หรือ SAP ซึ่งเปนระบบบริหารทรัพยากร
สําหรับองคกร (Enterprise Resource Planning หรือ ERP) ที่เหมาะสําหรับใชวางแผนในดานตางๆ และชวยจัดการใหทุก
สายงานของธุรกิจสามารถเขาถึงขอมูลไดอยางรวดเร็ว และไดรับขอมูลที่ถูกตองแมนยํา และสามารถนําไปใชประกอบการ
ดําเนินกิจกรรมของธุรกิจได ซึ่งจะชวยทําใหผูบริหารสามารถเรียกดูขอมูล และตรวจสอบขอมูลสถานะของบริษัท เพื่อบริหาร
จัดการตนทุนใหมีประสิทธิภาพ และสามารถกําหนดกรอบราคาจําหนายสินคาที่เหมาะสมในแตละสถานการณ
ทั้งนี้ ในการจําหนายสินคาภายในประเทศ บริษัทจะขายเปนเงินสด หรือ DL/C หรือเครดิตการคา โดยจะพิจารณา
การใหเครดิตการคาจากประวัติการดําเนินงานและฐานะทางการเงินของลูกคา และกําหนดระยะเวลาใหเครดิตสูงสุดไมเกิน
60 วัน อยางไรก็ตาม ณ ปจจุบัน บริษัทยังไมมีนโยบายใหเครดิตการคาแกลูกคารายใด สําหรับการจําหนายสินคาไปยัง
ตลาดตางประเทศ ลูกคาจะตองเปด Letter of Credit at sight ใหแกบริษัท กอนที่บริษัทจะสงมอบสินคา ในกรณีที่ราคา
เหล็กมีความผันผวนหรืออุปสงคของตลาดเพิ่มขึ้นสูงมาก บริษัทจะขายสินคาเปนเงินสดโดยการเก็บเงินลวงหนา เพื่อนําเงิน
มาหมุนเวียนในการซื้อวัตถุดิบ
3) กลยุทธดานการจําหนายและชองทางการจําหนาย (Place)
บริษัทกําหนดนโยบายทางการตลาดโดยคํานึงถึงความสัมพันธอันดีกับลูกคาในระยะยาวเปนสําคัญ เพื่อรักษาฐาน
ลูกคาเดิมใหคงอยูกับบริษัท และพยายามเพิ่มฐานลูกคาใหมเพื่อขยายสวนแบงทางการตลาด โดยทีมงานของบริษัทจะ
จําหนายสินคาโดยตรงใหกับลูกคาในประเทศ รวมทั้งสงออกไปตลาดตางประเทศโดยจําหนายสินคาโดยตรงหรือผานระบบ
London Metal Exchange (LME) โดยบริษัทจะอํานวยความสะดวกดวยการจัดสงสินคาไปยังปลายทางตรงตามเวลาที่
กําหนด ดวยระบบขนสงตางๆ เชน รถบรรทุก เรือ เปนตน ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ในป 2553 บริษัทไดลงทุนในบริษัท เวอ
เทค โลจิสติคส เซอรวิส จํากัด (“เวอเทค”) ซึ่งประกอบธุรกิจใหบริการขนสงสินคาทางบก ในสัดสวนรอยละ 40 ของทุนจด
ทะเบียนและเรียกชําระแลว 18 ลานบาท เพื่อเสริมศักยภาพในการขนสงสินคาของบริษัทใหแกลูกคา โดยเวอเทคมีหัวลาก
พรอมรถพวง จํานวน 30 คัน เพื่อรองรับการใหบริการขนสงสินคาใหแกลูกคาของบริษัทไดทันตามระยะเวลาที่กําหนด
นอกจากนี้ บริษัทมีโรงงานตั้งอยูในเขตอุตสาหกรรมกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งมีระบบสาธารณูปโภคและ
ระบบคมนาคมที่ครบครัน ใกลแหลง วัตถุดิบ และสะดวกตอการกระจายสินคาทั้งทางบกและทางทะเล จึงทําใหบริษัท
สามารถใหบริการ และตอบสนองความตองการของลูกคาทั้งในประเทศและตางประเทศไดอยางครบถวน
4) กลยุทธดานการสงเสริมการขาย (Promotion)
บริษัทเชื่อวา คุณภาพสินคา คือ กุญแจสําคัญของความสําเร็จ และนํามาซึ่งความไววางใจและความพึงพอใจจาก
ลูกคา บริษัทจึงกําหนดกลยุทธการบริหารความสัมพันธกับลูกคา เพื่อสรางความเชื่อมั่น (Trust) ใหแกลูกคา ดวยการผลิต
สินคาที่มีคุณภาพ การรับประกันสินคา ความรวดเร็วในการสงมอบ การใหบริการที่จริงใจ การปฏิบัติตามขอตกลงที่ใหไวกับ
ลูกค า (Commitment) ตลอดจนความเอาใจใส แ ละรั บ ผิ ดชอบต อ ลู กค า อย า งเป น ธรรม และการออกเยี่ย มลู กค า อยา ง
สม่ําเสมอ เพื่อรับทราบปญหาและความตองการของลูกคาในดานตางๆ
นอกจากนั้น บริษัทยังไดกําหนดกลยุทธเพื่อการสงเสริมการขาย โดยการกําหนดเงื่อนไขทางการคาที่อาจแตกตาง
กันตามปจจัยตางๆ เชน ปริมาณที่สั่งซื้อ ระยะเวลาการชําระเงิน ประวัติการชําระเงินที่ผานมา ความเสี่ยงในการไดรับชําระ
เงิน ตลอดจนสภาพคลองเงินสดของบริษัท เปนตน
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3.2.2 จุดแข็งของบริษัท
- บริษัทมีกําลังการผลิตเหล็กแทงยาวสูงสุดเทากับ 730,000 ตันตอป หรือ 450,000 ตันตอป (ชวงเวลาที่มีความ
ตองการใชไฟฟาต่ํา) ซึ่งทําใหบริษัทสามารถขยายกําลังการผลิตใหสอดคลองและรองรับความตองการใชเหล็กแทง
ยาวที่จะเพิ่มสูงขึ้นตามนโยบายของภาครัฐบาลที่ตองการสงเสริมการลงทุน ซึ่งจะชวยลดการพึ่งพิงการนําเขาเหล็ก
แทงยาว และผลกระทบตอการขาดดุลการคาของประเทศ
- บริษัทมีนโยบายดําเนินธุรกิจที่จะไมทําการแขงขันกับลูกคา โดยมุงเนนผลิตเหล็กแทงยาว เพื่อจําหนายใหแกลูกคา
โดยตรง เพื่อนําไปผลิตตอดวยการรีดเปนผลิตภัณฑเหล็กทรงยาว ทําใหไดรับความเชื่อมั่นและไววางใจจากลูกคา
และสั่งซื้อสินคาจากบริษัทอยางตอเนื่อง โดยบริษัทสามารถสงมอบผลิตภัณฑใหแกลูกคาไดอยางตอเนื่องและทัน
ตอความตองการใชของลูกคา
- บริษัทสามารถผลิตสิน คา ได หลากหลายเกรด ขนาดหน า ตัด และความยาว เพื่อ ใหสามารถตอบสนองความ
ตองการของลูกคาไดหลากหลายกลุม
- บริษัทผลิตสินคาที่มีคุณภาพดวยการใชเครื่องจักรที่ทันสมัย และกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ โดยไดรับ
ประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2000 จาก Bureau Veritas Certification ตั้งแตป 2551 และ
ปจจุบัน เปน ISO 9001:2008
- บริษัทเปนหนึ่งในสองบริษัทที่ผลิตเหล็กแทงยาวในประเทศไทยที่ไดเขาเปนสมาชิกของ LME ซึ่งเปนตลาดซื้อขาย
ลวงหนาระดับโลก จึงถือไดวาผลิตภัณฑของบริษัทมีมาตรฐานที่ยอมรับไดในระดับโลก ซึ่งเปนการเพิ่มความมั่นใจ
ในคุ ณ ภาพของผลิตภัณ ฑ ภาพพจน และเปนการเพิ่ม ชอ งทางการจํา หน ายผลิตภัณ ฑข องบริษัท ทั้ง ในตลาด
ภายในประเทศและตางประเทศ โดยบริษัทสามารถจําหนายตรงและ/หรือจําหนายผานระบบ LME ใหแกลูกคาใน
ตลาดตางประเทศ
- บริษัทไดใชโปรแกรม SAP ซึ่งเปนระบบบริหารทรัพยากรสําหรับองคกร (ERP) ทําใหสามารถเขาถึงและตรวจสอบ
ขอมูลไดอยางรวดเร็ว แมนยํา และสามารถนําขอมูลรายงานทางการเงินมาใชในการบริหารและการตัดสินใจได
อยางมีประสิทธิภาพ
- บริษัทมีการลงทุนในบริษัท เวอเทค โลจิสติคส เซอรวิส จํากัด และมีการทําสัญญาใหบริการขนสงระหวางกันเปน
ระยะเวลา 5 ป ซึ่งจะชวยเสริมบริการดานโลจิสติคสสําหรับการขนสงสินคาของบริษัทใหแกลูกคา ทําใหบริษัท
สามารถใชเวอเทคเปนชองทางการจัดจําหนายในการสงมอบสินคาใหแกลูกคาไดตามระยะเวลาที่กําหนด
- บริษัทมีโรงงานตั้งอยูในเขตอุตสาหกรรมกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งมีระบบสาธารณูปโภคและระบบคมนาคม
ที่ครบครัน ใกลแหลงวัตถุดิบ และสะดวกตอการกระจายสินคาทั้งทางบกและทางทะเล นอกจากนี้ บริษัทยังไดรับ
สวนลดคาไฟฟารายเดือนในอัตรารอยละ 10 จากการไฟฟาสวนภูมิภาค อําเภอกบินทรบุรี เปนเวลา 5 ป นับแต
วันที่เริ่มมีรายได
- บริ ษั ท มี โ รงงานตั้ ง อยู ใ นจั ง หวั ด ปราจี น บุ รี ซึ่ ง เป น พื้ น ที่ ก ารลงทุ น เขต 3 ที่ ไ ด รั บ การส ง เสริ ม การลงทุ น จาก
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน โดยบริษัทไดรับบัตรสงเสริมการลงทุนจํานวน 2 ฉบับ ซึ่งมีสิทธิประโยชนที่สําคัญ
เชน ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลเปนเวลา 8 ปนับแตวันที่เริ่มมีรายได ไดรับลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลใน
อัตรารอยละ 50 ของอัตราปกติ เปนเวลา 5 ปนับจากวันที่พนกําหนดระยะเวลาการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล
และไดรับอนุญาตใหหักคาขนสง คาไฟฟา และคาประปาในอัตรา 2 เทาของคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงเปนเวลา 10 ป
นับแตวันที่เริ่มมีรายได เปนตน
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3.2.3 ลักษณะกลุมลูกคาเปาหมาย
ที่ผานมา บริษัทมีนโยบายมุงเนนการผลิตและจําหนายใหแกลูกคาในประเทศเปนหลัก เพื่อทดแทนการนําเขาเหล็ก
แทงยาว อยางไรก็ตาม ตอมา บริษัทไดกําหนดนโยบายที่จะขายสินคาใหแกลูกคาในประเทศและตางประเทศในสัดสวนรอย
ละ 70 และรอยละ 30 ของรายไดจากการขายทั้งหมด ตามลําดับ ซึ่งบริษัทสามารถแบงกลุมลูกคาเปาหมายออกเปน 2 กลุม
ไดแก
ก) กลุมลูกคาในประเทศ
(1) กลุมโรงรีดเหล็กที่ไมมีเตาหลอมเปนของตนเอง
ลูกคากลุมนี้จะซื้อเหล็กแทงยาว เพื่อนําไปรีดตอเปนผลิตภัณฑเหล็กทรงยาว และจําหนายใหแกตัวแทนคา
ปลีก-สง หรือผูรับเหมากอสรางตอไป ทั้งนี้ ที่ผานมา โรงรีดเหลานี้สวนใหญตองอาศัยการนําเขาเหล็กแทงยาว
จากต า งประเทศ เชน ประเทศรัสเซีย ประเทศยูเ ครน ประเทศสหพัน ธส าธารณรัฐ บราซิ ล ประเทศญี่ปุ น
ประเทศสาธารณรัฐจีน (ไตหวัน) และประเทศสาธารณรัฐเกาหลี เปนตน ซึ่งจะมีระยะเวลาสงมอบคอนขาง
นาน และมีตนทุนเพิ่มขึ้นจากคาขนสง ดังนั้น ลูกคากลุมนี้จึงถือเปนกลุมลูกคาเปาหมายหลักของบริษัท โดย
ในระหวางป 2551 จนถึงงวด 9 เดือนแรกป 2554 บริษัทมีรายไดจากลูกคากลุมนี้ คิดเปนสัดสวนรอยละ 99
รอยละ 93 รอยละ 63 และรอยละ 57 ของรายไดจากการขาย ตามลําดับ
ทั้งนี้ ในระหวางป 2552 จนถึงงวด 9 เดือนแรกป 2554 บริษัทมีการพึ่งพิงการขายสินคาใหแกกลุมลูกคาราย
ใหญกลุมหนึ่ง ซึ่งมีการซื้อเหล็กแทงยาวโดยตรงจากบริษัทรวมกันเปนประมาณรอยละ 46 รอยละ 31 และรอย
ละ 27 ของรายไดจากการขาย ตามลําดับ และมีการซื้อทางออมผานผูจัดจําหนายประมาณรอยละ 7 และรอย
ละ 22 ของรายไดจากการขายในป 2553 และงวด 9 เดือนแรกป 2554 ตามลําดับ (โปรดดูรายละเอียด
เพิ่มเติมในสวนที่ 2 ขอ 1.2.2 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกคานอยรายและกลุมลูกคารายใหญ) อีกทั้งกลุม
ลูกคาใหญดังกลาวมีแผนที่จะผลิตเหล็กแทงยาวเองในชวงปลายป 2554 (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในสวน
ที่ 2 ขอ 1.2.3 ความเสี่ยงจากการแขงขันและคูแขงรายใหม) ซึ่งอาจจะมีผลกระทบตอรายไดและผลการ
ดําเนินงานของบริษัท ทั้งนี้ จากการสอบถามลูกคาเพิ่มเติม พบวา แมลูกคาจะสามารถผลิตเหล็กแทงยาวได
เอง ลูกคายังคงมีความตองการซื้อเหล็กแทงยาวเพื่อใชในการผลิตเหล็กเสนกลมและเหล็กขอออยในแบบ
Commercial Grade อยู ดังนั้น บริษัทจะพยายามรักษาความสัมพันธที่ดีกับลูกคารายดังกลาวเพื่อกอใหเกิด
การซื้อขายอยางตอเนื่อง รวมทั้งมีนโยบายในการหาลูกคารายใหมเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มฐานลูกคาใหกวางขึ้น และ
มีนโยบายขยายฐานลูกคาในตลาดตางประเทศใหเพิ่มขึ้นเพื่อใหเปนไปตามนโยบายของบริษัท
(2) กลุมโรงรีดเหล็กที่มีเตาหลอมและโรงรีดเปนของตนเอง แตมีกําลังการผลิตไมเพียงพอ
ลูกคากลุมนี้มีเตาหลอมเหล็กแทงยาวและโรงรีดเปนของตนเอง แตกําลังการผลิตของเตาหลอมสวนใหญ
คอ นข า งต่ํา และไม เ พี ย งพอต อ ความต อ งการของโรงรี ด จึง ตอ งอาศั ย การซื้อ เหล็ก แท ง ยาวบางส ว นจาก
ภายนอก ทั้งนี้ บริษัทมีรายไดจากลูกคากลุมนี้เฉพาะในป 2551 ซึ่งเปนสัดสวนเพียงรอยละ 1 ของรายไดจาก
การขาย แตอยางไรก็ตาม ณ ปจจุบัน บริษัทมีนโยบายและอยูระหวางกําหนดกลยุทธเพื่อมุงเนนการทําตลาด
ในกลุมลูกคาสวนนี้ เพื่อขยายฐานลูกคาของบริษัทใหกวางขวางขึ้น

สวนที่ 2 หนา 27

บริษัท เชาว สตีล อินดัสทรี้ จํากัด (มหาชน)

(3) กลุมตัวแทนจําหนายในประเทศ
ลูกคากลุมนี้เปนบริษัทประเภทซื้อมาขายไป (Trading Firms) ซึ่งจะซื้อผลิตภัณฑเหล็กหลายๆ ประเภท เพื่อ
ขายตอใหแกโรงรีดเหล็กและลูกคาทั่วๆ ไปอีกทอดหนึ่ง เพื่อหารายไดจากกําไรสวนตางของราคาซื้อและราคา
ขาย ทั้งนี้ บริษัทมีรายไดจากลูกคากลุมนี้ในป 2553 และงวด 9 เดือนแรกป 2554 คิดเปนสัดสวนประมาณ
รอยละ 7 และรอยละ 37 ของรายไดจากการขาย ตามลําดับ
ข) กลุมลูกคาในตางประเทศ
บริษัทมีนโยบายขยายฐานลูกคาใหกวางขึ้น ดวยการสงออกสินคาของบริษัทไปยังตลาดตางประเทศ โดยในป
2552 บริษัทไดเขาเปนสมาชิกของ London Metal Exchange (LME) ซึ่งเปนตลาดซื้อขายลวงหนาระดับโลก
ภายใตช่ือ CHOW KABINBURI เพื่อเปนการเปดโอกาสสําหรับชองทางในการจําหนายสินคาของบริษัทใน
ตลาดโลก และเปนการแสดงใหเห็นวา สินคาของบริษัทไดรับการยอมรับจากมาตรฐานในระดับสากล อยางไรก็
ตาม ที่ผานมา บริษัท ยัง ไมไ ดมีการจํ าหนา ยสิน คาของบริษัท ผา นระบบ LME เนื่อ งจากราคาที่รับ ซื้อในระบบ
คอนขางต่ํากวาอัตราตลาดโดยทั่วไป แตบริษัทมีการจําหนายตรงไปยังตลาดตางประเทศ เชน ประเทศในกลุม
อาเซียน เปนตน และจําหนายผานตัวแทนจัดจําหนาย ซึ่งมีมูลคารวมกันเปนประมาณรอยละ 7 รอยละ 31 และ
รอยละ 6 ของรายไดจากการขายทั้งหมดในป 2552 - ป 2553 และงวด 9 เดือนแรกป 2554 ตามลําดับ ทั้งนี้ กลุม
ลูกคาเปาหมายหลักในตางประเทศ ไดแก ประเทศในกลุมอาเซียน และตัวแทนจัดจําหนายซึ่งจะนําสินคาของ
บริษัทไปจําหนายตอกับผูประกอบการในตางประเทศ อยางไรก็ตาม ในงวด 9 เดือนแรกป 2554 บริษัทมีสัดสวน
รายไดจากการขายใหแกลูกคาในตางประเทศในอัตราที่ต่ํากวานโยบายที่บริษัทกําหนด เนื่องจากภาวะความ
ตองการสินคาในประเทศในระหวางป 2554 มีจํานวนเพิ่มสูงขึ้นมาก อีกทั้งราคาขายและกําไรสวนตาง (Margin)
สําหรับการขายในประเทศมีราคาและอัตราที่ดีกวาการขายในตลาดตางประเทศ บริษัทจึงมุงเนนขายสินคาใหแก
ลูกคาในประเทศเปนหลักในชวงระยะเวลาที่ผานมา อยางไรก็ตาม เมื่อความตองการในประเทศกลับสูสภาวะปกติ
บริษัทจะพยายามขายสินคาโดยรักษาอัตราสวนใหเปนไปตามนโยบายที่กําหนด
ทั้งนี้ สัดสวนมูลคาการจําหนายผลิตภัณฑตอยอดขายรวมใหกับลูกคาในประเทศและลูกคาในตางประเทศใน
ระหวางป 2551 - 2553 และสําหรับงวด 9 เดือนแรก ป 2554 สามารถสรุปไดดังนี้ :ตารางแสดงประเภทของลูกคา
ประเภทของลูกคา
กลุมลูกคาในประเทศ
กลุมลูกคาในตางประเทศ
รวม

2551
100%
0%
100%

2552
93%
7%
100%
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3.3 ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน
3.3.1 ภาพรวมอุตสาหกรรม
- โครงสรางอุตสาหกรรมเหล็ก
อุตสาหกรรมเหล็กเปนอุตสาหกรรมขั้นพื้นฐานที่มีความสําคัญตอการพัฒนาประเทศ เนื่องจากเหล็กเปนวัตถุดิบ
หลั ก สํ า หรั บ ใช ใ นการผลิ ต ของอุ ต สาหกรรมต า งๆ มากมาย เช น อุ ต สาหกรรมการก อ สร า ง อุ ต สาหกรรมการเกษตร
อุตสาหกรรมยานยนต และอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟา เปนตน โดยสามารถแบงโครงสรางของอุตสาหกรรมเหล็กไดเปน 3
ระดับ คือ
1. อุตสาหกรรมเหล็กขั้นตน (Raw Steel Product)
เปนการผลิตจากแรเหล็กโดยการถลุง (Iron Making) จะไดออกมาเปนเหล็กเหลวแลวจึงทําการหลอเปนแทง
ผลผลิตที่ไดเรียกวา เหล็กถลุง (Pig Iron) และเหล็กพรุน (Sponge Iron) ซึ่งเปนกระบวนการเริ่มตนของอุตสาหกรรมเหล็ก
โดยอุ ตสาหกรรมเหล็กขั้ น ตน ต อ งอาศัย เงิน ลงทุน ที่สูง มาก และยัง ต อ งมี ระบบสาธารณู ป โภคและโครงสรา งพื้ น ฐานที่
เอื้ออํานวยตอการผลิต ทั้งนี้ ในป 2550 คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนไดอนุมัติการสงเสริมการลงทุนใหแก บริษัท ทาทา
สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) สําหรับการลงทุนในอุตสาหกรรมเหล็กขั้นตน เพื่อผลิตเหล็กถลุง
2. อุตสาหกรรมเหล็กขั้นกลาง (Semi-Finished Steel Product)
เปนการนําเอาผลิตภัณฑเหล็กขั้นตนทั้งที่เปนของแข็ง ของเหลว รวมทั้งเศษเหล็กมาหลอม ปรับปรุงคุณสมบัติและ
สวนผสมทางเคมี ใหเปนเหล็กกลา (Steelmaking) ซึ่งวิธีการผลิตที่นิยมมี 3 วิธี คือ การใชเตาหลอมไฟฟา (Electric Arc
Furnace: EAF) การใชเตาเหนี่ยวนํากระแสไฟฟา (Electric Induction Furnace: EIF) และการใชเตาพนออกซิเจน (Basic
Oxygen Furnace: BOF) จากนั้นจึงหลอเหล็กกลาใหเปนเหล็กแทงที่มีลักษณะแตกตางกันตามการนําไปใชงาน เชน
1) เหล็กแทงเล็ก/เหล็กแทงยาว (Billet) ใชในการผลิตเหล็กเสน เหล็กขอออย และเหล็กลวด
2) เหล็กแทงแบน (Slab) ใชในการผลิตเหล็กแผน เชน เหล็กแผนรีดรอน เหล็กแผนรีดเย็น เปนตน
3) เหล็กแทงใหญ (Bloom และ Beam Blanks) ใชในการผลิตเหล็กโครงสรางรูปพรรณ
อุตสาหกรรมเหล็กในประเทศไทยมีการผลิตที่อุตสาหกรรมเหล็กขั้นกลาง โดยบริษัทเปนหนึ่งในผูประกอบการที่
ประกอบธุรกิจอยูในอุตสาหกรรมสวนนี้ ดวยการใชกระบวนการผลิตแบบเตาเหนี่ยวนํากระแสไฟฟา ซึ่งมีกําลังการผลิตเหล็ก
แทงยาวสูงสุดเทากับ 730,000 ตันตอป (กําลังการผลิตสูงสุดที่ขออนุญาตในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
(EIA)) นอกจากนี้ ผูประกอบการในประเทศบางรายยังมีการผลิตเหล็กตอไปในอุตสาหกรรมเหล็กขั้นปลายดวย เชน บริษัท จี
สตีล จํากัด (มหาชน) และบริษัท จี เจ สตีล จํากัด (มหาชน) เปนตน มีการผลิตเหล็กแทงแบนสําหรับใชในการผลิตเหล็กแผน
รีดรอน สําหรับบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัท สยามสติลซินดิเกต จํากัด (มหาชน) มีการผลิต
เหล็กแทงยาวสําหรับใชในการผลิตเหล็กเสน เปนตน
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3. อุตสาหกรรมเหล็กขั้นปลาย (Finished Steel Product)
เปนการแปรรูปผลิตภัณฑจากอุตสาหกรรมเหล็กขั้นกลางดวยกระบวนการตางๆ เชน การรีดรอน การรีดเย็น การชุบ
เคลือบผิว การผลิตทอเหล็ก การตีขึ้นรูป รวมถึงการหลอเหล็กดวย ซึ่งจะถูกใชเปนวัตถุดิบสําหรับการผลิตในอุตสาหกรรม
อื่ น ๆ ที่ ต อ เนื่ อ งจากอุ ต สาหกรรมเหล็ ก เช น อุ ต สาหกรรมก อ สร า ง อุ ต สาหกรรมการเกษตร อุ ต สาหกรรมยานยนต
อุ ต สาหกรรมเครื่ อ งใช ไ ฟฟ า อุ ต สาหกรรมเฟอร นิ เ จอร และอุ ต สาหกรรมบรรจุ ภั ณ ฑ เป น ต น โดยผู ป ระกอบการใน
อุตสาหกรรมเหล็กสวนใหญในประเทศอยูในอุตสาหกรรมเหล็กขั้นปลาย ทั้งนี้ ผลิตภัณฑที่ไดจากการผลิตสามารถแบง
ออกเปนประเภทไดดังนี้ :ก) ผลิตภัณฑเหล็กทรงยาว (Long Product) ไดแก เหล็กเสนกลม (Round Bar) เหล็กลวด (Wire Rod) เหล็กขอ
ออย (Deformed Bar) เปนตน ซึ่งสวนใหญจะถูกนําไปใชในอุตสาหกรรมกอสราง
ข) ผลิตภัณฑเหล็กทรงแบน (Flat Product) ไดแก เหล็กแผนรีดรอน (Hot Rolled Coil) เหล็กแผนรีดเย็น (Cold
Rolled Coil) เหล็กแผนเคลือบ (Coated Sheet) เหล็กแผนหนารีดรอน (Hot Rolled Plate) เปนตน ซึ่งจะถูก
นําไปใชตามความตองการของอุตสาหกรรมตอเนื่อง เชน อุตสาหกรรมกอสราง เครื่องใชไฟฟา เฟอรนิเจอร
และบรรจุภัณฑ เปนตน
ค) ผลิตภัณฑเหล็กโครงสรางรูปพรรณขนาดใหญ (Shape Steel Product) ไดแก เหล็กรูปคานปกกวาง เหล็กรูป
คานตัว I เหล็กรูปคานตัว T เหล็กรูปฉาก เหล็กรางน้ํา หรือเหล็กรูปตัว C เปนตน
ง) ผลิตภัณฑเหล็กหลอ (Cast Steel Product) เกิดจากการนําเศษเหล็กมาหลอขึ้นรูปเปนชิ้นงาน ไดแก อะไหล
ยานยนต อะไหลเครื่องจักร ชิ้นสวนรูปทรงตางๆ เปนตน
ทั้งนี้ โครงสรางอุตสาหกรรมเหล็ก สามารถแสดงไดตามแผนภาพดังนี้:-
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แผนภาพแสดงโครงสรางอุตสาหกรรมเหล็ก
ถลุงดวยวิธี Blast Furnace

สินแรเหล็ก (Iron Ore)

เหล็กถลุง (Pig Iron)*

เหล็กพรุน (Sponge Iron)

ถลุงดวยวิธี Direct Reduced

เหล็กขัน้ ตน

เหล็กขัน้ กลาง

เศษเหล็ก (Scrap)

การหลอมเหล็กและหลอเหล็ก

เหล็กแทงเล็ก/เหล็กแทงยาว(Billet)1/2/

เหล็กแทงใหญ1/

เหล็กแทงแบน (Slab)1/
การรีด / รีดซ้ํา / หลอ

ผลิตภัณฑ
เหล็กทรงยาว1/

ผลิตภัณฑ
เหล็กทรงแบน1/

เหล็กเสน1/

เหล็กแผนรีดรอน1/

เหล็กลวด1/

เหล็กแผนรีดเย็น1/

ลวดเหล็กแรงดึง
สูง1/

เหล็กขัน้ ปลาย

ผลิตภัณฑเหล็กโครงสราง
รูปพรรณขนาดใหญ1/

เหล็กโครงสราง
รูปพรรณรีดรอน1/

ผลิตภัณฑ
เหล็กหลอ1/

เหล็กโครงสราง
รูปพรรณขนาดใหญ1/
เหล็กรูปคานปกกวาง1/

เหล็กแผนไรสนิมรีดรอน
เหล็กแผนไรสนิมรีดเย็น

เหล็กคานรูปตัว I1/

1/

เหล็กคานรูปตัว T1/
เหล็กแผนชุบสังกะสี1/
เหล็กรูปฉาก1/
เหล็กแผนชุบดีบกุ 1/
เหล็กรางน้ําหรือตัว C1/
ทอเหล็ก1/
เหล็กเข็มพืด1/
เหล็กโครงสราง
รูปพรรณรีดเย็น1/

อุตสาหกรรมตอเนื่อง

ผลิตภัณฑตอเนื่อง
กอสราง

เหล็กรางรถไฟ

ชิ้นสวนยานยนต

ที่มา: ศูนยวิจัยไทยพาณิชย และบริษัท

เครื่องใชไฟฟา

เฟอรนิเจอร

บรรจุภัณฑ

อื่นๆ

หมายเหตุ: 1/ คือผลิตภัณฑเหล็กที่มีการผลิตในประเทศไทย
2/
คือผลิตภัณฑเหล็กที่บริษัทเปนผูผลิต
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ภาวะอุตสาหกรรมเหล็กในตลาดโลก
ปริมาณการผลิตเหล็กดิบในตลาดโลกมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง จาก 932 ลานตันในป 2546 เปน 1,395
ลานตันในป 2553 ดวยอัตราการขยายตัวเฉลี่ยสูงถึงรอยละ 5.9 ตอป โดยมีเพียงป 2551 และป 2552 ที่มีการขยายตัวใน
อัตราติดลบรอยละ 0.4 และรอยละ 7.9 ตามลําดับ เนื่องจากผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้
การเพิ่มขึ้นของปริมาณการผลิตเหล็กดิบในชวงระยะเวลาดังกลาวมีสาเหตุมาจากเหล็กดิบเปนวัตถุดิบที่สําคัญที่ใชในการ
นําไปเปนผลิตภัณฑเหล็กที่ใชในอุตสาหกรรมประเภทตางๆ เชน อุตสาหกรรมกอสราง อุตสาหกรรมยานยนต อุตสาหกรรม
เครื่องใชไฟฟา เปนตน ดังนั้น ปริมาณการผลิตเหล็กดิบจึงมีแนวโนมการขยายตัวตามความตองการใชเหล็กที่มีเพิ่มขึ้นตาม
การขยายตัวของเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในป 2550 และป 2553 ความตองการใชเหล็กเพิ่มขึ้นมากในภูมิภาคเอเชีย โดยเฉพาะ
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศสาธารณรัฐอินเดียที่มีปริมาณความตองการใชเหล็กเพิ่มขึ้นอยางมาก เพื่อ
นําไปเรงพัฒนาประเทศและพัฒนาอุตสาหกรรม โดยในป 2550 และป 2553 ภูมิภาคเอเชียมีปริมาณการผลิตสูงถึง 721
ลานตัน และ 884 ลานตัน ตามลําดับ คิดเปนรอยละ 55 และรอยละ 63 ของปริมาณการผลิตรวมทั่วโลก ตามลําดับ
สําหรับการบริโภคเหล็กดิบมีการเติบโตขึ้นอยางตอเนื่องเชนกัน จาก 885 ลานตันในป 2546 เปน 1,283 ลานตันใน
ป 2553 ดวยอัตราการขยายตัวเฉลี่ยประมาณรอยละ 5.5 ตอป โดยมีเพียงป 2551 และป 2552 ที่มีการขยายตัวในอัตราติด
ลบรอยละ 1.5 และรอยละ 5.9 ตามลําดับ เนื่องจากผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ ปริมาณ
การบริโภคเหล็กสําเร็จรูปของโลกในชวงระยะเวลาดังกลาวจะคิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 93 ของปริมาณการผลิตเหล็ก
ดิ บ ของโลก เนื่ อ งจากจะมี ส ว นสู ญ เสี ย ระหว า งกระบวนการผลิ ต เพื่ อ แปรรู ป เป น ผลิ ต ภั ณ ฑ เ หล็ ก ที่ จ ะนํ า ไปใช ง านใน
อุตสาหกรรมตางๆ อยางไรก็ตาม ดวยเหตุวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริกาในป 2551 ซึ่งผลกระทบทําใหเกิดการ
ชะลอตัวของเศรษฐกิจทั่วโลกตอเนื่องมายังป 2552 โดยปริมาณการผลิตและการบริโภคเหล็กของโลกในป 2552 โดยรวม
ลดลงจากป 2550 รอยละ 8.2 และรอยละ 7.3 ตามลําดับ หรือมีระดับการผลิตเหล็กดิบที่ 1,199 ลานตัน และปริมาณการ
บริโภคเหล็กประมาณ 1,134 ลานตัน ทั้งนี้ หากเปรียบเทียบการใชเหล็กในรายภูมิภาค จะพบวา กลุมประเทศในเอเชียมีการ
บริโภคสูงสุด โดยในป 2553 มีปริมาณการบริโภคอยูที่ระดับ 825 ลานตัน หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 64.3 ของการบริโภค
เหล็กทั้งหมด ซึ่งเปนผลจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาคนี้ โดยเฉพาะประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
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ตารางแสดงปริมาณการผลิต และการบริโภคเหล็กดิบ (Crude Steel) ในตลาดโลก ป 2546 – ป 2553
ปริมาณการผลิตและการบริโภคเหล็กดิบในตลาดโลก

ที่มา : World Steel Association

ที่มา : World Steel Association

ภาวะอุตสาหกรรมเหล็กในประเทศ
ปจจุบัน อุตสาหกรรมเหล็กในประเทศเพิ่งเริ่มมีการถลุงเหล็กในอุตสาหกรรมเหล็กขั้นตน ทําใหการผลิตเหล็กใน
ประเทศสวนใหญมาจากการผลิตเหล็กขั้นกลางและขั้นปลาย ซึ่งผูผลิตเหล็กในประเทศยังคงตองอาศัยการนําเขาวัตถุดิบ
เหล็กขั้นตนจากตางประเทศทั้งหมด ตลอดจนนําเขาเหล็กขั้นกลางและขั้นปลายที่มีกําลังการผลิตไมเพียงพอตอความ
ตองการในประเทศ
สําหรับอุตสาหกรรมเหล็กขั้นกลางในประเทศ (ประกอบดวย เหล็กแทงยาว เหล็กแทงแบน และเหล็กแทงใหญ) มี
ความตองการบริโภคสูงกวาการผลิตมาโดยตลอด ทําใหตองพึ่งพิงการนําเขาเหล็กจากตางประเทศ โดยมีความตองการเหล็ก
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เพิ่มขึ้นจาก 7.65 ลานตันในป 2546 เปน 10.83 ลานตันในป 2548 จากนั้น ชะลอตัวลงและลดลงเหลือ 7.34 ลานตันในป
2552 เนื่องจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจ ปญหาทางดานสถานการณทางการเมืองภายในประเทศ และการเพิ่มขึ้นของ
ราคาน้ํามัน และไดปรับตัวเพิ่มขึ้นเปน 7.78 ลานตันในป 2553 ทั้งนี้ จากสถิติในชวงป 2546-2550 (ชวงระยะเวลากอนเกิด
วิกฤตเศรษฐกิจในประเทศสหรัฐอเมริกา) พบวา ประเทศไทยเริ่มมุงเนนผลิตเหล็กขั้นกลางภายในประเทศมากขึ้น โดย
ปริมาณผลิตในประเทศมีจํานวนเพิ่มขึ้นจาก 3.55 ลานตันในป 2546 เปน 5.57 ลานตันในป 2550 และมีการนําเขาลดลง
จาก 4.18 ลานตัน เหลือ 2.44 ลานตันสําหรับชวงระยะเวลาเดียวกัน ในขณะที่ในป 2552 และป 2553 ซึ่งเปนชวงหลังจาก
เกิดวิกฤตเศรษฐกิจในประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศไทยมีการผลิตเหล็กขั้นกลางลดลงเหลือ 3.65 ลานตัน และ 4.15 ลาน
ตัน ตามลําดับ และมีการนําเขาเพิ่มเปน 3.84 ลานตัน และ 3.80 ลานตัน ตามลําดับ
ตารางแสดงปริมาณการผลิต การนําเขา การสงออก และการบริโภคอุตสาหกรรมเหล็กขั้นกลางในประเทศ
ป 2546 – เดือนกันยายน ป 2554
ปริมาณ (พันตัน)

2546

2547

2548

2549

2550

2551

2552

2553

9M/2554

การผลิต

3,551

4,533

5,161

4,914

5,565

5,212

3,646

4,145

3,415

การนําเขา

4,181

5,012

5,709

3,924

2,443

3,558

3,837

3,804

2,437

การสงออก

84

72

39

18

131

181

145

174

407

การบริโภค

7,647

9,473

10,831

8,820

7,877

8,589

7,337

7,775

5,445

หมายเหตุ : ปริมาณการบริโภค เทากับ ปริมาณการผลิตบวกการนําเขา และหักดวยการสงออก
ที่มา : สถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทย

ทั้งนี้ ราคาเหล็ก (เหล็กแทงยาวและเศษเหล็ก) ในประเทศที่มีการซื้อขายจะอางอิงจากราคาเหล็กของตลาดโลก ซึ่ง
จากสถิติพบวา ราคาเหล็กเริ่มมีแนวโนมปรับตัวสูงขึ้นอยางตอเนื่องตั้งแตป 2549 และคอนขางผันผวน โดยราคาเหล็กแทง
ยาวปรับตัวสูงสุดในเดือนมิถุนายน 2551 ที่ระดับราคาสูงถึง 1,075 เหรียญสหรัฐอเมริกาตอตัน เปนผลจากการเพิ่มขึ้นของ
ราคาน้ํามันและถานหิน ซึ่งถือเปนตนทุนหลักในการผลิตและขนสง กอปรกับการขยายตัวของอุตสาหกรรมตอเนื่องตางๆ ใน
ประเทศ เชน อุตสาหกรรมกอสราง และอุตสาหกรรมยานยนต เปนตน โดยเฉพาะประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนที่มีการ
ขยายตัวของเศรษฐกิจอยูในระดับสูง ทั้งนี้ ราคาเหล็กเริ่มปรับตัวลดลงในเดือนกรกฎาคม 2551 จนกระทั่งลดลงต่ําสุดในชวง
ปลายป 2551 จากระดับราคาเหล็กแทงยาว 1,062 เหรียญสหรัฐอเมริกาตอตันในเดือนกรกฎาคม 2551 เหลือ 376 เหรียญ
สหรัฐอเมริกาตอตันในเดือนธันวาคม 2551 อยางไรก็ตาม ในป 2552 และป 2553 ราคาเหล็กเริ่มมีแนวโนมปรับตัวเพิ่มขึ้น
จากประมาณ 417 เหรีย ญสหรั ฐ อเมริกาตอ ตัน ในเดื อ นมกราคม 2552 เปน 473 เหรีย ญสหรัฐอเมริ ก าตอ ตัน ในเดือ น
ธันวาคม 2552 และ 599 เหรียญสหรัฐอเมริกาตอตันในเดือนธันวาคม 2553 และเพิ่มขึ้นเปน 668 เหรียญสหรัฐอเมริกาตอ
ตันในเดือนมิถุนายน 2554
สําหรับราคาเศษเหล็กมีการเคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกันตามการเปลี่ยนแปลงของราคาเหล็กแทงยาว โดยปกติ
สวนตางราคา (Spread) จะอยูที่ระดับไมเกิน 200 เหรียญสหรัฐอเมริกาตอตัน ยกเวนในชวงเดือนกันยายน ป 2550 – เดือน
ตุลาคม ป 2551 จะมีสวนตางราคาเพิ่มสูงขึ้นอยางมากเปนที่ระดับระหวาง 203 – 378 เหรียญสหรัฐอเมริกาตอตัน อัน
เนื่องมาจากการปรับเพิ่มสูงขึ้นของราคาเหล็กแทงยาว ทั้งนี้ สวนตางราคาที่ต่ํากวา 100 เหรียญสหรัฐอเมริกาตอตันจะอยู
ในชวงเดือนพฤษภาคม 2547 พฤศจิกายน 2547 ธันวาคม 2547 และพฤศจิกายน 2551
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แผนภาพแสดงการเคลื่อนไหวของราคาเหล็กแทงยาวและเศษเหล็กในป 2547 – เดือนมิถุนายน 2554

ที่มา : สถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทย

สําหรับอุตสาหกรรมเหล็กขั้นปลายในประเทศ (ประกอบดวย เหล็กทรงยาว เหล็กทรงแบน เหล็กรูปพรรณ และ
เหล็กหลอ) มีปริมาณการผลิตไมเพียงพอตอความตองการบริโภค ทําใหตองพึ่งพิงการนําเขาจากตางประเทศเพิ่มเติม โดยใน
ป 2553 มีปริมาณการบริโภคเหล็กขั้นปลายสูงถึง 14.01 ลานตัน ในขณะที่ปริมาณการผลิตในประเทศอยูท่ีระดับ 7.48 ลาน
ตัน หรือคิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 53 ของปริมาณการบริโภคทั้งหมด ทั้งนี้ ในชวงป 2552 เกิดการชะลอตัวของการ
ผลิตและการบริโภค เนื่องจากราคาเหล็กในชวงครึ่งปหลังของป 2551 มีการลดลงอยางมาก ทําใหมีจํานวนเหล็กคงคาง
สต็อกจํานวนมาก อีกทั้งปญหาทางการเมืองภายในประเทศที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่อง ทําใหผูประกอบการชะลอการลงทุนใน
อุตสาหกรรม
ตารางแสดงปริมาณการผลิต การนําเขา การสงออก และการบริโภคอุตสาหกรรมเหล็กขั้นปลายในประเทศ
ป 2546 – เดือนกันยายน 2554
ปริมาณ (พันตัน)

2546

2547

2548

2549

2550

2551

2552

2553

9M/2554

การผลิต

7,497

8,954

9,380

8,339

7,877

7,615

6,955

7,483

5,575

การนําเขา

4,925

5,355

6,213

5,592

7,402

8,211

5,175

8,087

6,671

การสงออก

1,455

1,649

1,717

1,776

2,563

2,245

1,372

1,559

1,047

การบริโภค

10,967

12,661

13,876

12,154

12,716

13,581

10,758

14,012

11,199

หมายเหตุ : ปริมาณการบริโภค เทากับ ปริมาณการผลิตบวกการนําเขา และหักดวยการสงออก
ที่มา : สถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทย

ทั้งนี้ ในป 2553 อุตสาหกรรมกอสรางมีปริมาณการบริโภคเหล็กขั้นปลายสูงที่สุด โดยมีสัดสวนถึงรอยละ 60 ของ
การบริโภคทั้งหมด รองลงมา คือ อุตสาหกรรมยานยนต และวัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร ซึ่งมีสัดสวนรอยละ 12 และ
รอยละ 11 ตามลําดับ ดังนั้น แนวโนมความตองการเหล็กแทงยาวจึงขึ้นอยูกับภาวะอุตสาหกรรมกอสรางและอุตสาหกรรม
อสังหาริมทรัพยเปนหลัก (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในสวนที่ 2 ขอ 3.3.1 ภาพรวมอุตสาหกรรม – ภาวะอุตสาหกรรม
ตอเนื่อง)
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แผนภาพแสดงปริมาณการใชเหล็กขั้นปลายในประเทศแยกตามประเภทอุตสาหกรรมในป 2553
อุตสาหกรรม
เครื่องใชไ ฟฟา, 8%

อุต สาหกรรม

อุต สาหกรรมอื่นๆ

บรรจุภัณฑ, 5%

, 4%

อุต สาหกรรม
กอสราง, 60%

วัส ดุอุต สาหกรรม
และเครื่องจัก ร, 11%

อุต สาหกรรม
ยานยนต, 12%

ที่มา : สถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทย

ภาวะอุตสาหกรรมเหล็กทรงยาวในประเทศ
อุตสาหกรรมเหล็กทรงยาว ซึ่งประกอบดวย เหล็กเสน กลม เหล็กขอออย และเหล็กลวด เป นอุตสาหกรรมขั้น
พื้นฐานที่ใชเปนสวนประกอบหลักในการกอสรางและพัฒนาประเทศในดานตางๆ เชน โครงสรางสาธารณูปโภคพื้นฐาน
อสังหาริมทรัพย และโรงงานอุตสาหกรรม เปนตน โดยการเจริญเติบโตและการขยายตัวของอุตสาหกรรมเหล็กทรงยาวจะ
ขึ้นอยูกับภาวะการลงทุนของภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งเปลี่ยนแปลงขึ้นลงตามสภาวะเศรษฐกิจ ในปจจุ บัน ภาครัฐมี
นโยบายการลงทุนตางๆ เพื่อกระตุนเศรษฐกิจและรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจในอนาคต เชน โครงการกอสรางระบบ
ขนสงมวลชน และโครงการพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานอื่นๆ เปนตน
จากสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยและนโยบายการลงทุนของภาครัฐและเอกชน จึงทําใหมีการพัฒนาโครงการ
กอสรางตางๆ ซึ่งมีผลทําใหมีความตองการใชเหล็กทรงยาวเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยในป 2546 ปริมาณการใชเหล็กทรงยาว
ในประเทศ มีจํานวนประมาณ 5.56 ลานตัน เพิ่มขึ้นเปน 5.61 ลานตันในป 2547 หลังจากนั้น ปริมาณการใชเหล็กทรงยาวมี
การปรับลดลง โดยลดลงต่ําที่สุดเหลือ 4.14 ลานตันในป 2551 เนื่องจากปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นในประเทศ ไมวาจะเปนราคา
น้ํามันที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น การปรับเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยซึ่งสงผลกระทบตอการตัดสินใจซื้อที่อยูอาศัยของผูบริโภค ซึ่งทํา
ใหโครงการอสังหาริมทรัพยที่กอสรางใหมลดลง รวมถึงปญหาการเมืองภายในประเทศซึ่งมีผลตอความเชื่อมั่นของผูบริโภค
อยางไรก็ตาม ปริมาณการใชเหล็กทรงยาวมีการปรับเพิ่มขึ้นเปน 4.56 ลานตันในป 2553 เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจเริ่มฟนตัว
และปญหาทางการเมืองเริ่มผอนคลายลง
ทั้งนี้ จากสถิติที่ผานมา พบวา การบริโภคเหล็กทรงยาวมาจากการผลิตในประเทศเปนหลัก โดยในป 2553 มีการ
บริโภคเทากับ 4.56 ลานตัน ซึ่งมาจากการผลิตในประเทศประมาณ 4.17 ลานตัน หรือคิดเปนรอยละ 91 ของปริมาณการ
บริโภคทั้งหมด
อยางไรก็ตาม แนวโนมในป 2554 คาดวาความตองการใชเหล็กทรงยาวจะเพิ่มขึ้นหากการเมืองภายในประเทศมี
ความมั่นคงมากขึ้น ซึ่งจะทําใหความเชื่อมั่นของผูบริโภคเพิ่มมากขึ้น และชวยสรางความตองการในการบริโภคสินคามากขึ้น
จากการใชจายของผูบริโภค อีกทั้งอัตราดอกเบี้ยที่ยังคงอยูในระดับไมสูงมากนักจะสามารถทําใหภาคอสังหาริมทรัพยและ
การพัฒนาสาธารณูปโภคมีการกอสรางเพิ่มขึ้นได นอกจากนี้ นโยบายการลงทุนในโครงการขนสงมวลชนของภาครัฐ คาดวา
จะเปนปจจัยบวกตออุตสาหกรรมกอสราง ซึ่งจะเติบโตรวมกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย และสงผลใหมีความตองการใช
เหล็กทรงยาวเพิ่มมากขึ้น
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ตารางแสดงปริมาณการผลิต การนําเขา การสงออก และปริมาณการใชผลิตภัณฑเหล็กทรงยาวภายในประเทศ
ป 2546 – เดือนกันยายน 2554
ปริมาณ (พันตัน)

2546

2547

2548

2549

2550

2551

2552

2553

9M/2554

การผลิต

5,103

4,961

4,212

3,932

4,250

3,604

3,663

4,170

3,020

การนําเขา

811

953

985

1,807

1,845

1,135

1,718

772

1,372

การสงออก

353

308

373

582

678

596

761

378

680

การบริโภค

5,561

5,606

4,824

5,158

5,417

4,144

4,620

4,564

3,712

หมายเหตุ : ปริมาณการบริโภค เทากับ ปริมาณการผลิตบวกการนําเขา และหักดวยการสงออก
ที่มา : สถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทย

ภาวะอุตสาหกรรมตอเนื่อง
เนื่องจากอุตสาหกรรมกอสรางมีปริมาณการบริโภคเหล็กขั้นปลายสูงที่สุด ดังนั้น แนวโนมความตองการเหล็กแทง
ยาวจึงขึ้นอยูกับภาวะอุตสาหกรรมกอสรางและอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยเปนหลัก
-

อุตสาหกรรมกอสราง

แนวโนมอุตสาหกรรมกอสรางในป 2554 คาดวาจะมีปจจัยสนับสนุนจากการลงทุนของภาครัฐ โดยเฉพาะโครงการ
ขนาดใหญ ซึ่งมีงบประมาณเพื่อการลงทุนประมาณ 3.44 แสนลานบาท เพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 60 เมื่อเทียบกับป 2553
โดยมีหลายโครงการที่มีความคืบหนามากขึ้น เชน โครงการรถไฟฟาสายสีแดง (บางซื่อ-ตลิ่งชั่น) สายสีมวง (บางใหญ-บาง
ซื่อ) ซึ่งไดมีการกอสรางตอเนื่องจากป 2553 โครงการรถไฟฟาสวนตอขยายบีทีเอสสายสีลม (ตากสิน-บางหวา) มีความ
คืบหนาโดยมีการประกวดราคาแลว นอกจากนี้ รัฐบาลยังมีโครงการกอสรางรถไฟฟาทางคู ซึ่งเปนสวนหนึ่งของแผนการ
ลงทุนดานโครงสรางพื้นฐานของการรถไฟแหงประเทศไทย (รฟท.) ระยะเรงดวน พ.ศ. 2553-2557 และมีความพรอมจะ
ดําเนินการไดทันที โดยมีวงเงินรวมกวา 8.75 หมื่นลานบาท อีกทั้ง ภายหลังจากสถานการณน้ําทวมคลี่คลายลง คาดวา
รัฐบาลและเอกชนจะมีเม็ดเงินที่จะนํามาใชซอมแซมสิ่งกอสรางที่ไดรับความเสียหาย โดยมีวงเงินงบประมาณในป 2554
สําหรับการกอสรางและปรับปรุงถนนของกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทรวมกันกวา 6.5 หมื่นลานบาท และโครงการ
เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ํารวมกวา 3.2 หมื่นลานบาท อีกทั้งในเดือนพฤศจิกายน 2554 ที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อให
ความชวยเหลือฟนฟูเยียวยาผูไดรับผลกระทบจากสถานการณอุทกภัยไดมีมติอนุมัติงบประมาณจํานวน 11,000 ลานบาท
เพื่อเยียวยาฉุกเฉินสําหรับบานเรือนของประชาชนจํานวนกวา 2 ลานหลังคาเรือนที่ถูกน้ําทวมในอัตราหลังละ 5,000 บาท
โดยไดนําเสนอใหที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติคาใชจายฉุกเฉินนี้แลว นอกจากนั้น ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีไดมีมติใหซอม
แชมโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการจํานวนกวา 790 แหง ที่ไดรับผลกระทบจากน้ําทวม โดยใชงบประมาณกวา 900
ลานบาท ซึ่งทําใหคาดการณไดวา งบประมาณฉุกเฉินดังกลาวขางตนจากรัฐบาลจะถูกนํามาใชในงานกอสรางในป 2555
และจะสงผลใหเกิดความตองการใชสินคาของบริษัทเพื่อนําไปใชแปรรูปเปนผลิตภัณฑเหล็กทรงยาวเพื่อใชในการปรับปรุง
และซอมแชมสิ่งกอสรางตางๆ มากขึ้นในป 2555 อยางไรก็ตาม การกอสรางภาครัฐอาจไดรับผลกระทบจากปจจัยทาง
การเมือง ซึ่งอาจสงผลใหการดําเนินโครงการตางๆ ลาชาออกไป รวมทั้งการเบิกจายงบประมาณภาครัฐ สวนแนวโนม
อุตสาหกรรมกอสรางภาคเอกชนยังมีทิศทางขยายตัวในอัตราชะลอตัวจากป 2553 ซึ่งเปนผลจากการกอสรางในสวนที่อยู
อาศัยไมไดเพิ่มขึ้นอยางมากเหมือนชวงปกอน เนื่องจากมาตรการกระตุนภาคอสังหาริมทรัพยที่สิ้นสุดลง ปญหาอุปทาน
สวนเกิน และอัตราดอกเบี้ยที่เขาสูชวงขาขึ้น รวมทั้งปจจัยเสี่ยงจากทิศทางของเศรษฐกิจโลกและในประเทศ โดยเฉพาะความ
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กังวลในการฟนตัวของเศรษฐกิจของประเทศขนาดใหญ อาจสงผลตอการกอสรางของภาคเอกชน และแผนการลงทุนเพื่อ
ขยายธุรกิจ ทั้งนี้ ศูนยวิจัยกสิกรไทยไดคาดวามูลคาการลงทุนดานกอสรางในป 2554 (ราคาปปจจุบัน) จะมีมูลคารวม
ประมาณ 8.65 – 8.86 แสนลานบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 7 – 9.7 จากป 2553
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย
สถานการณธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยจะไดรับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโดยตรง ซึ่งมีทิศทางชะลอตัวลงนับ
จากครึ่งปหลังของป 2553 โดยที่ผานมายอดขายโครงการที่เปดใหมเริ่มมีจํานวนลดลง และใชระยะเวลาปดโครงการยาวนาน
ขึ้น ทําใหผูประกอบการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพยตางระดมแคมเปญการตลาดอยางตอเนื่อง เพื่อกระตุนตลาดและจูง
ใจผูบริโภคใหตัดสินใจซื้อที่อยูอาศัยไดงายขึ้น นอกจากนั้น รัฐบาลไดมีมาตรการกระตุนธุรกิจอสังหาริมทรัพย โดยในวันที่ 20
กันยายน 2554 กระทรวงการคลังไดเสนอมาตรการลดหยอนภาษีสําหรับผูซื้อที่อยูอาศัยหลักแรก และราคาที่อยูอาศัยไมเกิน
5 ลานบาท โดยผูที่ซื้อที่อยูอาศัยจะสามารถนําคาใชจายจากการซื้อที่อยูอาศัยมาคํานวนเพื่อหักลดหยอนภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดาไมเกินรอยละ 10 ของราคาบาน หรือไมเกิน 500,000 บาท ซึ่งหักลดหยอนไดปละเทาๆ กันเปนเวลา 5 ป ทั้งนี้
มาตรการดังกลาวไดเริ่มตั้งแตวันที่ 22 กันยายน 2554 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และจะเริ่มมีผลหักลดหยอนภาษีไดตั้งแตป
2556 เปนตนไป ซึ่งศูนยวิจัยกสิกรไทยมีความเห็นวา หากไมมีมาตรการดังกลาว ตลาดที่อยูอาศัยอาจมีแนวโนมชะลอตัวลง
แตนโยบายของรัฐบาลในมาตรการบานหลังแรกนาจะชวยสรางบรรยากาศในตลาดที่อยูอาศัยใหมีความคึกคักมากขึ้น ซึ่งจะ
กระตุนกําลังซื้อในระดับกลางและบนไดคอนขางมาก อยางไรก็ตาม ผูประกอบการยังตองเผชิญกับหลายอุปสรรคที่ทําใหมี
การปรับขึ้นของตนทุนทางธุรกิจที่มีผลตอราคาที่อยูอาศัย เชน มาตรการกําหนดอัตราสวนเงินใหสินเชื่อตอมูลคาหลักประกัน
(Loan to Value) สําหรับการใหสินเชื่อที่อยูอาศัยที่มีราคาซื้อขายต่ํากวา 10 ลานบาทลงมา ซึ่งกําหนดอัตราสวนเงินให
สินเชื่อตอมูลคาหลักประกันที่รอยละ 90 สําหรับสินเชื่อที่อยูอาศัยแนวสูง หรือคอนโดมิเนียม และอัตรารอยละ 95 สําหรับ
สินคาที่อยูอาศัยแนวราบ เชน บานเดี่ยว บานแฝด ทาวนเฮาส เปนตน ทําใหผูประกอบการที่มีที่อยูอาศัยเหลือขายคงจะตอง
เรงทําการตลาดเพื่อระบายสินคาออกมา นอกจากนั้น ราคาที่ดินซึ่งเปนตนทุนหลักไดปรับตัวสูงขึ้นลวงหนากวารอยละ 1530 ตามราคาประเมินรอบใหมที่กรมธนารักษใชในป 2555-2558 ซึ่งจะเปนรายจายที่ผูซื้อที่อยูอาศัยจะตองรับภาระเพิ่มขึ้น
โดยผูซื้อที่อยูอาศัยจะตองชําระคาธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยูอาศัยในอัตรารอยละ 2 ของราคาประเมินของทาง
ราชการ ขณะที่ราคาวัสดุกอสราง (เชน เหล็ก และปูนซีเมนต) มีแนวโนมสูงขึ้นตามความตองการในตลาดและตนทุนผลิต
และคาขนสงที่เพิ่มขึ้นตามทิศทางราคาเชื้อเพลิงที่คาดวาจะขยับสูงขึ้นอยางตอเนื่อง ทําใหศูนยวิจัยกสิกรไทยคาดวาราคา
วัสดุกอสรางในป 2554 จะปรับขึ้นประมาณรอยละ 4.5 – 5.5 เมื่อเทียบกับการเพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 2.3 ในป 2553 ซึ่งจะ
ทําใหราคาที่อยูอาศัยในทําเลที่มีศักยภาพสูงอาจปรับตัวสูงขึ้นมากกวารอยละ 10 เมื่อเทียบกับราคาที่เปดโครงการในป
2553 ทั้งนี้ ศูนยวิจัยกสิกรไทยไดคาดวาจํานวนที่อยูอาศัยที่สรางเสร็จในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลในป 2554 (ไมนับรวม
บานเอื้ออาทร) จะมีประมาณ 90,500 – 92,750 หนวย หรือมีอัตราเติบโตรอยละ 5.5 – 8.2 ซึ่งลดลงเมื่อเทียบกับป 2553 ที่มี
อัตราการเติบโตประมาณรอยละ 9 โดยมีรายละเอียดตามประเภทของโครงการดังนี้ :-
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ตารางแสดงจํานวนแสดงประมาณการจําหนวยของที่อยูอาศัยในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล และอัตราการ
ขยายตัวในป 2553 – 2554
ประเภท
โครงการบานจัดสรร
โครงการคอนโดมิเนียม
บานปลูกสรางเอง
รวม

จํานวนหนวย (ประมาณการ)
2553
2554
24,250
27,750 – 28,500
40,000
40,000 – 41,250
21,500
22,750 – 23,000
85,750
90,500 – 92,750

อัตราการขยายตัว (%) (ประมาณการ)
2553
2554
6.8
14.4 – 17.5
15.3
0.0 – 3.1
0.9
5.8 – 7.0
9.0
5.5 – 8.2

ที่มา : บทวิจัยศูนยวิจัยกสิกรไทย ในเดือนมกราคม 2554
นอกจากนี้ จากสถานการณน้ําทวมในปลายป 2554 ทําใหสมาคมอสังหาริมทรัพยและธนาคารแหงประเทศไทยไดคาดการณ
วาครัวเรือนที่ตั้งอยูในกรุงเทพฯ กวา 1 ลานครัวเรือนจะไดรับผลกระทบจากอุทกภัยดังกลาว โดยภายหลังจากน้ําทวมได
ลดลง แตละครัวเรือนที่ไดรับผลกระทบจากน้ําทวมจะตองใชเงินจากการกูยืมเงินหรือเงินออมเพื่อใชในการซอมแซมที่อยู
อาศัยประมาณครัวเรือนละ 50,000 – 100,000 บาท รวมเปนคาใชจายในการซอมแซมประมาณเกือบ 100,000 ลานบาท ซึ่ง
จะชวยสงเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพยในป 2555
3.3.2 ภาวะการแขงขัน
อุตสาหกรรมการผลิตเหล็กแทงยาวในประเทศไทยสามารถแบงออกเปน 2 กลุม คือ กิจการที่ผลิตเหล็กแทงยาวเพื่อ
ขาย ซึ่งมีโรงงานรวม 7 โรงงาน และกิจการที่ผลิตเหล็กแทงยาวเพื่อแปรรูปเอง ซึ่งมีโรงงานรวม 11 โรงงาน ซึ่งมีกําลังการผลิต
รวมทั้งสิ้นประมาณ 6 ลานตันตอป (โปรดดูรายละเอียดในตารางแสดงรายชื่อผูประกอบการผลิตเหล็กแทงยาวและกําลังการ
ผลิต) โดยผูประกอบการที่ผลิตเหล็กแทงยาวเพื่อขายถือวาเปนคูแขงขันทางตรงของบริษัท ซึ่งมีภาวะการแขงขันคอนขางต่ํา
เนื่องจากมีผูผลิตนอยราย และบริษัทมีกําลังการผลิตสูงที่สุดเมื่อเทียบกับคูแขงขันรายอื่น สวนผูประกอบการที่ผลิตเหล็กแทง
ยาวเพื่อแปรรูปเองถือวาเปนคูแขงขันทางออม เนื่องจากกิจการดังกลาวสวนมากจะผลิตเหล็กแทงยาวเพื่อใชสําหรับการแปร
รูปในโรงรีดของตนเองเปนสําคัญ ดวยเหตุนี้ เมื่อความตองการใชเหล็กมีจํานวนเพิ่มสูงขึ้น อันเปนผลมาจากนโยบายการ
ลงทุนในโครงการขนสงมวลชนของภาครัฐ ซึ่งสงผลบวกตออุตสาหกรรมการกอสรางและอุตสาหกรรมพัฒนาอสังหาริมทรัพย
จะทําใหบริษัทซึ่งมีกําลังการผลิตสูงที่สุด สามารถขยายกําลังการผลิตเพื่อรองรับความตองการที่เพิ่มสูงขึ้นดังกลาวได
นอกจากนี้ ผูผลิตเหล็กแทงยาวมีอํานาจตอรองในตลาดซื้อขายคอนขางมาก เนื่องจากเหล็กแทงยาวถือวาเปน
สินคาที่ยังไมมีสินคาทดแทน และไมมีกฎหมายควบคุมดานราคาขายจากภาครัฐบาล อีกทั้งการเขามาของผูประกอบการราย
ใหมมีคอนขางนอยเพราะการดําเนินธุรกิจตองอาศัยเงินทุนสูง
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ตารางแสดงรายชื่อผูประกอบการผลิตเหล็กแทงยาวและกําลังการผลิต

รายชื่อผูประกอบการผลิตเหล็กแทงยาว

กําลังการผลิต* (ตัน/ป)

กลุมคูแขงทางตรง
1 บมจ. เชาว สตีล อินดัสทรี้

450,000

2 บจก. ยู เอ็ม ซี เม็ททอล

420,000

3 บจก. หลิ่ง หนัน สตีล

200,000

4 บจก. เอส. ที. ดี. สตีล

100,000

5 บจก. เกษมศักดิ์ เทรดดิ้ง

100,000

6 บจก. ไทย อินเตอรสตีล

n.a.

7 บจก. ที.เอส.บี. เหล็กกลา

n.a.

รวม

1,270,000

กลุมคูแขงทางออม (หลอม+รีด)
1 บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย)

1,500,000

2 บมจ. เหล็กสยามยามาโตะ

1,400,000

3 บมจ. น่ําเฮง สตีล/เอ็ม เมททัล (ประเทศไทย)

300,000

4 บมจ. กรุงเทพผลิตเหล็ก

300,000

5 บมจ. บี เอ็น เอส สตีล กรุป

250,000

6 บจก. โรงงานเหล็กกรุงเทพฯ

240,000

7 บจก. ไทรอัมพสตีล

120,000

8 บจก. ไทยสตีลบารส

120,000

9 บมจ. สยามสติลซินดิเกต

110,000

10 บจก. ทิโก สตีล (ประเทศไทย)

78,000

11 บจก. ชลบุรี สเปเชียล สตีล กรุป

n.a.

รวม

4,418,000

รวมทั้งหมด

5,688,000

ที่มา: บริษัท

3.4 มาตรการภาครัฐที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมเหล็กในประเทศไทย
อุตสาหกรรมเหล็กของไทยเปนอุตสาหกรรมเพื่อทดแทนการนําเขาเปนหลัก โดยเริ่มจากการพัฒนาเพื่อตอบสนอง
ความต อ งการผลิ ต ภั ณ ฑ เ หล็ ก ขั้ น ปลายภายในประเทศ ซึ่ ง เป น วั ต ถุ ดิ บ ขั้ น พื้ น ฐานของอุ ต สาหกรรมต อ เนื่ อ งต า งๆ
อุตสาหกรรมเหล็กในประเทศไทยจึงมีความสัมพันธอยางมากตอการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ดังนั้น ภาครัฐจึง
เล็งเห็นความสําคัญและมีมาตรการเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเหล็กในประเทศ ดังนี้ :-

สวนที่ 2 หนา 40

บริษัท เชาว สตีล อินดัสทรี้ จํากัด (มหาชน)

เขตการคาเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area หรือ AFTA)
สมาคมประชาชาติ แ ห ง เอเชีย ตะวัน ออกเฉี ยงใต หรื อ อาเซี ยน (ASEAN) มีข อ ตกลงวา ด ว ยการลดอั ต ราภาษี
ศุลกากรระหวางประเทศสมาชิก (Common Effective Preferential Tariff Scheme: CEPT) ดังนี้ :- ประเทศสมาชิ ก เดิ ม 6 ประเทศ ประกอบด ว ย ประเทศเนการาบรู ไ นดารุ ส ซาลาม ประเทศสาธารณรั ฐ
อินโดนีเซีย ประเทศมาเลเซีย ประเทศสาธารณรัฐฟลิปปนส ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร และประเทศไทย จะ
ลดภาษีนําเขาในบัญชีรายการลดภาษีภายใต CEPT เหลืออัตรารอยละ 0 – 5 ภายในป 2546 และเหลือรอย
ละ 0 ภายในป 2553
- ประเทศสมาชิ ก ใหม 4 ประเทศ ได แ ก ประเทศสาธารณรั ฐ สั ง คมนิ ย มเวี ย ดนาม ประเทศสาธารณรั ฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ประเทศสาธารณรัฐแหงสหภาพพมา และประเทศราชอาณาจักรกัมพูชา จะลด
ภาษีนําเขาในบัญชีรายการลดภาษีภายใต CEPT เหลืออัตรารอยละ 0 – 5 โดยประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม ในป 2549 ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและประเทศสาธารณรัฐแหงสหภาพ
พมา ในป 2551 ประเทศราชอาณาจักรกัมพูชาในป 2553 และประเทศทั้งหมดเหลือรอยละ 0 ภายในป 2558
รายการสิน ค า ที่ไ ด รับ สิท ธิ CEPT ครอบคลุ มสิ น ค า ทุก รายการรวมทั้ง สิ้น 105,123 รายการ รวมถึ ง เหล็ก และ
เหล็กกลา ซึ่งเขาขายหลักเกณฑกระบวนการผลิตที่ผานการแปรสภาพอยางเพียงพอในประเทศ โดยสินคาประเภทเหล็กแทง
เหล็กเสน และเหล็กขอออยตองลดอัตราภาษีศุลกากรอยูที่อัตรารอยละ 0 ภายในป 2553 ทั้งนี้ ปจจุบันประเทศไทยเก็บภาษี
ศุลกากรกับประเทศในกลุมอาเซียนในอัตรารอยละ 2 – 5 ขึ้นอยูกับประเภทและขนาดของสินคา จึงมีแนวโนมที่ราคานําเขา
เหล็กเสนจะถูกลงในอนาคต อยางไรก็ดี การนําเขาเหล็กแทงจากตางประเทศยังมีขอจํากัดดานระยะเวลาและคาใชจายใน
การดําเนินการ ซึ่งเปนผลทําใหผูประกอบการยังคงนิยมใชเหล็กแทงที่ผลิตในประเทศมากกวา
นโยบายสงเสริมการลงทุนกิจการผลิตเหล็กขั้นตน เหล็กขั้นกลาง และเหล็กขั้นปลาย
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (Board of Investment: BOI) ไดประกาศแนวทางสงเสริมการลงทุนกิจการผลิต
เหล็ก เพื่อเปนการพัฒนาอุตสาหกรรมเหล็กคุณภาพสูง เสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันใหแกอุตสาหกรรมตอเนื่อง
และสงเสริมใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการผลิตและสงออกเหล็กของภูมิภาค โดย BOI ไดกําหนดประเภทของกิจการผลิต
เหล็กที่มีสิทธิไดรับการสงเสริมการลงทุนไวในหมวด 2 เหมืองแร เซรามิกส และโลหะขั้นมูลฐาน ดังนี้ :ประเภท
กิจการผลิตเหล็กขั้นตนและเหล็ก
ขั้นกลาง
- การผลิ ต เหล็ ก ขั้ น ต น ได แ ก
น้ํ า เหล็ ก บริ สุ ท ธิ์ เหล็ ก ถลุ ง
เหล็กพรุน
- การผลิตเหล็กขั้นกลาง ไดแก
Slab, Billet และ Bloom

เงื่อนไขและสิทธิประโยชน
เงื่อนไข
สําหรับการผลิตเหล็กขั้นตน รวมทั้งการผลิตผลิตภัณฑเหล็กขั้นกลางที่มีขั้นตอนการผลิตตอเนื่องจากการ
ผลิตเหล็กขั้นตนในโครงการเดียวกัน จะตองมีอัตราสวนหนี้สินตอทุนจดทะเบียนไมเกิน 2:1
สิทธิและประโยชน
1. สําหรับการผลิตเหล็กขั้นตน รวมทั้งการผลิตผลิตภัณฑเหล็กขั้นกลางที่มีขั้นตอนการผลิตตอเนื่องจาก
การผลิตเหล็กขั้นตนในโครงการเดียวกัน ใหไดรับสิทธิและประโยชน ดังนี้
1.1 สิทธิและประโยชนตามกิจการที่มีความสําคัญและเปนประโยชนตอประเทศเปนพิเศษ ซึ่งไดแก
- ไดรับยกเวนอากรขาเขาสําหรับครื่องจักรไมวาตั้งอยูในเขตใด
- ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลเปนระยะเวลา 8 ป ไมวาตั้งอยูในเขตใด
- ไมกําหนดสัดสวนการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล
- สิทธิประโยชนอื่นใหไดรับตามเกณฑที่ตั้งในแตละเขต

สวนที่ 2 หนา 41

บริษัท เชาว สตีล อินดัสทรี้ จํากัด (มหาชน)
ประเภท

เงื่อนไขและสิทธิประโยชน
1.2 หากตั้งโรงงานในเขตสงเสริมการลงทุน (เขต 3) ใหไดรับสิทธิและประโยชนตามมาตรา 35 (1),
35 (2) และ 35 (3) ซึ่งไดแก
- การลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ไดจากการลงทุนในอัตรารอยละ 50
ของอัตราปกติมีกําหนด 5 ป โดยนับจากวันที่พนกําหนดระยะเวลาตามมาตรา 31 วรรค
หนึ่ง หรือนับจากวันที่เริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการที่ไดรับการสงเสริมในกรณีที่ผู
ไดรับการสงเสริมไมไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล
- การอนุญาตใหหักคาขนสง คาไฟฟา และคาประปาเปนจํานวน 2 เทาของจํานวนเงินที่ผู
ไดรับการสงเสริมไดเสียไปเปนคาใชจายในการประกอบกิจการที่ไดรับการสงเสริม เพื่อ
ประโยชนในการคํานวณภาษีเงินไดนิติบุคคล ทั้งนี้ ตามเงื่อนไข วิธีการ และระยะเวลาที่
คณะกรรมการกําหนด
- การอนุญาตใหหักเงินที่ผูไดรับการสงเสริมลงทุนในการติดตั้งหรือกอสรางสิ่งอํานวยความ
สะดวกในการประกอบกิจการที่ไดรับสงเสริมตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการพิจารณา
กําหนดจากกําไรสุทธิรวมทั้งสิ้นไมเกินรอยละ 25 ของเงินที่ลงทุนแลวในการนั้น โดยผู
ไดรับการสงเสริมจะเลือกหักจากกําไรสุทธิของปใดปหนึ่งหรือหลายปก็ไดภายใน 10 ปนับ
แตวันที่มีรายไดจากการลงทุน ทั้งนี้ นอกเหนือไปจากการหักคาเสื่อมราคาตามปกติ
2. สําหรับการผลิตเหล็กขั้นกลาง ใหไดรับสิทธิและประโยชนตามหลักเกณฑประกาศคณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุนที่ 1/2543 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2543
กิจการผลิตเหล็กขั้นปลาย
สิทธิและประโยชน
- กิ จ การผลิ ต เหล็ ก ทรงยาว ใหไดรับสิทธิและประโยชนตามหลักเกณฑประกาศคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนที่ 1/2543 ลงวันที่ 1
ได แ ก เหล็ ก รู ป พรรณ เหล็ ก สิงหาคม 2543
เพลา เหล็กลวด ลวดเหล็ก
- กิ จ การผลิ ต เหล็ ก ทรงแบน
ได แ ก เหล็ ก แผ น ไร ส นิ ม รี ด
ร อ น หรื อ รี ด เย็ น เหล็ ก แผ น
หนา เหล็กแผนรีดรอนหรือรีด
เย็น เหล็กแผนเคลือบ
ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน

มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)
สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.) เปนหนวยงานที่กําหนดมาตรฐานระดับประเทศที่สอดคลอง
กับแนวทางสากล เพื่อตอบสนองความตองการของภาครัฐ ธุรกิจ สังคม และสงเสริมขีดความสามารถในการแขงขัน โดย
สมอ. ไมไดกําหนดใหผลิตภัณฑเหล็กขั้นกลางถูกควบคุมดวยมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.) อยางไรก็ตาม ไดมี
พระราชกฤษฏีกากําหนดใหผูประกอบการตองผลิตผลิตภัณฑเหล็กขั้นปลายใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด
ปจจุบัน ผลิตภัณฑเหล็กขั้นปลายที่มีพระราชกฤษฏีกากําหนดใหเปนไปตามมาตรฐาน มอก. มีทั้งสิ้น 19 ประเภท
โดยเปนไปตามหมวดโยธาและวัสดุกอสราง จํานวน 17 ประเภท และหมวดวิศวกรรมเครื่องกลและยานพาหนะ จํานวน 2
ประเภท ดังนี้ :-
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เลขที่ มอก.
หมวดโยธาและวัสดุกอสราง
1 มอก. 20-2543
2 มอก. 24-2548
3 มอก. 95-2540
4 มอก. 348-2540
5 มอก. 420-2540
6 มอก. 528-2548
7 มอก. 1227-2539
8 มอก. 1228-2549
9 มอก. 1390-2539
10 มอก. 1479-2541

รายละเอียด

เหล็กเสนเสริมคอนกรีต : เหล็กเสนกลม
เหล็กเสนเสริมคอนกรีต : เหล็กขอออย
ลวดเหล็กกลาสําหรับคอนกรีตอัดแรง
เหล็กลวดคารบอนต่ํา
ลวดเหล็กกลาตีเกลียวสําหรับคอนกรีตอัดแรง
เหล็กกลาคารบอนทรงแบนรีดรอน สําหรับงานทั่วไปและงานขึ้นรูป
เหล็กโครงสรางรูปพรรณรีดรอน
เหล็กโครงสรางรูปพรรณรีดเย็น
เข็มพืดเหล็กกลารีดรอน
เหล็กกลาคารบอนรีดรอน แผนมวน แผนแถบ แผนหนา และแผนบาง สําหรับงาน
โครงสรางทั่วไป
11 มอก. 1499-2541
เหล็กกลาคารบอนรีดรอน แผนมวน แผนแถบ แผนหนา และแผนบาง สําหรับงาน
โครงสรางเชื่อมประกอบ
12 มอก. 1501-2552
เหล็กกลาคารบอนทรงแบนรีดรอน สําหรับงานโครงสรางเครื่องจักรกล
13 มอก. 1735-2542
เหล็กกลาคารบอนรีดรอน แผนมวนและแผนแถบ สําหรับงานทอ
14 มอก. 1999-2543
เหล็ ก กล า รี ด ร อ น แผ น ม ว น แผ น แถบ แผ น หนา และแผ น บาง สํ า หรั บ งาน
โครงสรางรถยนต
15 มอก. 2011-2543
เหล็กกลารีดรอน แผนมวน แผนแถบ แผนหนา และแผนบาง ที่ตานการกัดกรอน
ไดดีในบรรยากาศ
16 มอก. 2012-2543
เหล็กกลาคารบอนรีดเย็น แผนมวน แผนแถบ และแผนตัด สําหรับงานทั่วไปและ
งานขึ้นรูป
17 มอก. 2060-2543
เหล็กกลาคารบอนรีดรอน แผนมวน แผนแถบ แผนหนา และแผนบาง สําหรับงาน
ถังกาซ
หมวดวิศวกรรมเครื่องกลและยานพาหนะ
1 มอก. 1884-2542
เหล็ ก กล ารี ด รอ นทนแรงดึ ง สู ง แผ น ม ว น แผ น แถบ แผ น หนา และแผ น บาง ที่
ปรับปรุงสมบัติการขึ้นรูป สําหรับงานโครงสรางรถยนต
2 มอก. 2140-2546
เหล็กกลารีดเย็น แผนมวน แผนแถบ และแผนตัด สําหรับงานรถยนต
ที่มา: สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

วันที่บังคับใช
8 ต.ค. 2547
21 พ.ค. 2549
30 มี.ค. 2546
6 ธ.ค. 2541
30 มี.ค. 2546
14 เม.ย. 2551
10 พ.ค. 2541
14 เม.ย. 2551
21 ส.ค. 2541
25 ส.ค. 2544
25 ส.ค. 2544
11 เม.ย. 2554
25 ส.ค. 2544
5 ก.ย. 2545
5 ก.ย. 2545
13 พ.ค. 2545
14 ต.ค. 2545

4 พ.ย. 2544
10 ม.ค. 2548

3.5 การจัดหาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ
3.5.1 วัตถุดิบที่สําคัญ
วัตถุดิบที่สําคัญที่ใชในกระบวนการผลิต คือ เศษเหล็ก และสารเคมี ไดแก เฟอรโรซิลิคอน (Ferro-Silicon) และ
เฟอรโรแมงกานีส (Ferro-Manganesse) เปนตน ซึ่งจะถูกใชในขั้นตอนการเตรียมน้ําเหล็ก และขั้นตอนการปรับคุณภาพน้ํา
เหล็ก ตามลําดับ โดยบริษัทจะจัดหาวัตถุดิบดังกลาว ดังนี้ :-
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ก) เศษเหล็ก
เศษเหล็กเปนวัตถุดิบหลักสําคัญที่ใชในกระบวนการผลิตเหล็กแทงยาว ซึ่งไดแก เหล็กตัดไฟ (Heavy Metal Scrap:
HMS) เหล็ก Spot 100 เหล็กปมชิ้น เศษเหล็กหมุนเวียนจากกระบวนการผลิต (Return Scrap) เชน เหล็กสวนหัวและหาง
(Non-Good: NG) และกากขี้เหล็ก (Scale) เปนตน และเศษเหล็กอื่นๆ โดยเศษเหล็กดังกลาวจะถูกนํามาหลอมละลายในเตา
หลอมแบบเหนี่ยวนํากระแสไฟฟาของบริษัท
ในการซื้อเศษเหล็กเขามาภายในบริเวณโรงงานของบริษัท บริษัทจะใหผูจัดหาเศษเหล็กนํารถบรรทุกมาดําเนินการ
ชั่งน้ําหนักผานตาชั่งหนาโรงงานกอนนําไปวางไวที่กองเศษเหล็ก (Scrap Yard) และในขณะที่ออกจากโรงงาน เพื่อนําสวน
ตางมาใชในการคํานวณเศษเหล็กที่นําเขามา และเมื่อจะผลิตเหล็กแทงยาว บริษัทจะชั่งน้ําหนักเศษเหล็กที่จะใชกอนยายไป
ที่หนา Site ขางหนาเตาหลอม จากนั้นจะใชเครนแมเหล็กดูดเศษเหล็กที่หนา Site ใสในเตาหลอม โดยไมมีการชั่งน้ําหนักของ
เศษเหล็กที่ใชในการผลิต เนื่องจากเปนขอจํากัดของขั้นตอนการผลิตของบริษัท อยางไรก็ดี บริษัทไดใชสูตรการคํานวณตาม
วิธีตนทุนมาตรฐาน (Standard Cost) เพื่อใชกระทบยอดยอนกลับในการประมาณการจํานวนและมูลคาของเศษเหล็กที่ไดใช
ไปในกระบวนการผลิต ทั้งนี้ บริษัทไดมีการพิจารณาทบทวนและปรับปรุงสูตรการคํานวณหาปริมาณเศษเหล็กที่ใชไปเปน
ประจํา และมีการปรับปรุงมูลคาที่แตกตาง (Variance) เขาไปในระบบบัญชี เพื่อสะทอนมูลคาตนทุนขายที่ถูกตองในแตละ
งวดบัญชี โดยนําไปเปรียบเทียบกับน้ําหนักของสินคาสําเร็จรูปที่มีการชั่งกอนนําสงลูกคา และใบชั่งน้ําหนักของลูกคากอนที่
จะรับมอบสินคาของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทไดมีการวาจางผูเชี่ยวชาญอิสระเพื่อทําการประเมินจํานวนเศษเหล็กคงเหลือใน
โรงานในแตละงวดปบัญชี และจะทําการปรับปรุงมูลคาตนทุนขายและสินคาคงเหลือ หากผลการประเมินจากผูเชี่ยวชาญ
อิสระมีจํานวนแตกตางจากที่บันทึกในระบบบัญชีอยางมีสาระสําคัญ (มีความแตกตางเกินรอยละ 10)
แหลงที่มา-ภายในประเทศ
เศษเหล็กที่รับซื้อในประเทศสวนใหญ คือ เหล็กตัดไฟ และเหล็ก Spot 100 โดยปกติ บริษัทมีนโยบายในการจัดซื้อ
เศษเหล็กทั้งหมดจากผูจําหนายเศษเหล็กรายใหญภายในประเทศเปนลําดับแรก เพื่อเปนการรับรองวาจะไดรับเศษเหล็กตาม
ระยะเวลาที่กําหนด และเพื่อเปนการลดตนทุนในการจัดเก็บวัตถุดิบ เนื่องจากการนําเขาจากตางประเทศในแตละครั้งตอง
สั่งซื้อเปนจํานวนมากเพื่อใหคุมกับคาขนสง โดยในป 2553 และชวง 9 เดือนแรกของป 2554 บริษัทไมไดรับซื้อเศษเหล็กจาก
ผูจําหนายเศษเหล็กรายใดเกินกวารอยละ 30 ของมูลคาซื้อเศษเหล็กรวม
แหลงที่มา-การนําเขาจากตางประเทศ
โดยปกติ บริษัทมีนโยบายซื้อเศษเหล็กจากในประเทศเปนหลัก เนื่องจากเศษเหล็กที่นําเขาจากตางประเทศตอง
สั่งซื้อในปริมาณที่มากเพื่อใหคุมกับคาขนสงและตองใชระยะเวลาขนสงนานกวาการซื้อจากภายในประเทศ โดยเศษเหล็กที่
นําเขาสวนใหญไดแก เหล็กฉีกยอย (Shredded) และเหล็กตัดไฟ (HMS) ซึ่งเศษเหล็กที่นําเขาจากตางประเทศจะมีคุณภาพ
ดีสม่ําเสมอกวาเศษเหล็กในประเทศ แตราคานําเขาเศษเหล็กตอตันมักจะสูงกวาราคาเศษเหล็กที่ซื้อขายกันในประเทศ ทั้งนี้
บริษัทจะพิจารณานําเขาเศษเหล็กจากตางประเทศตามความเหมาะสมกับสถานการณในขณะนั้น โดยอาศัยชองทางจากผู
จัดจําหนายที่บริษัทเคยติดตอในอดีต หรือทดลองสั่งซื้อในจํานวนจํากัดกับผูจัดจําหนายรายใหม เพื่อเปนการขยายฐานผูจัด
จําหนาย
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สถานการณของเศษเหล็ก
เศษเหล็กที่บริษัทนํามาใชเปนวัตถุดิบในกระบวนการหลอมเหล็ก สวนใหญเปนเศษเหล็กที่ซื้อจากผูจําหนายราย
ใหญภายในประเทศ ซึ่งมีความสัมพันธที่ดีกับบริษัทมาอยางตอเนื่องเปนเวลานาน ทําใหบริษัทสามารถจัดซื้อเศษเหล็กที่มี
คุณภาพดีไดในราคาที่เหมาะสม และมีปริมาณที่สม่ําเสมอเพียงพอตอความตองการใชในการผลิต ในการจัดซื้อเศษเหล็กนี้
บริษัทมีกระบวนการคัดเลือกและกลั่นกรองคุณภาพ โดยเจาหนาที่ฝายควบคุมคุณภาพจะรับผิดชอบในการคัดแยกและตี
เกรดเศษเหล็ก ในขณะที่ฝายจัดซื้อจะกําหนดราคารับซื้อซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงไปตามอุปทานและอุปสงคของแตละชวงเวลา
ซึ่ ง ราคาเศษเหล็ ก ที่ บ ริ ษั ท ได รั บ ซื้ อ ในระหว า งป 2552 จนถึ ง งวด 6 เดื อ นแรกป 2554 มี ก ารเคลื่ อ นไหวไปในทิ ศ ทางที่
สอดคลองกับราคาเศษเหล็ก ณ ตลาดนําเขา East Asia โดยสามารถแสดงไดดังนี้ :แผนภาพแสดงการเปรียบเทียบแนวโนมราคาซื้อเศษเหล็กเฉลี่ยของบริษัทและราคาเศษเหล็ก ณ ตลาดนําเขา
East Asia

ที่มา: บริษัท และสถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทย

ข) วัตถุดิบอื่น ๆ
สารเคมีที่เปนธาตุหรือสารประกอบที่ใชกับน้ําเหล็กเพื่อปรับปรุงคุณภาพของน้ําเหล็ก ชวยกําจัดสารปนเปอนในน้ํา
เหล็ก และชวยใหระยะเวลาการหลอมเศษเหล็กรวดเร็วขึ้น โดยแหลงที่มาของสารเคมีสวนใหญมาจากผูแทนจําหนายที่
นําเขาจากตางประเทศ เนื่องจากมีราคาถูกกวาราคาภายในประเทศ โดยแบงเปน 3 ชนิด ไดแก
-

ซิลิคอนแมงกานีส : เปนสารที่ใชเพื่อเพิ่มปริมาณซิลิคอนและแมงกานีส และชวยลดปริมาณออกซิเจนในน้ํา
เหล็ก

-

เฟอรโรแมงกานีส : เปนสารที่ใชเพื่อเพิ่มปริมาณแมงกานีส และชวยลดปริมาณออกซิเจนในน้ําเหล็ก โดยจะ
แยกตัวออกมาเปนเศษตะกรัน ซึ่งสามารถนํากลับไปใชหมุนเวียนในกระบวนการหลอมเหล็กได

-

เฟอรโรซิลิคอน : เปนสารที่ใชเพิ่มปริมาณซิลิคอน เพื่อชวยแยกออกซิเจนออกจากน้ําเหล็ก และชวยลดปริมาณ
กํามะถัน และฟอสเฟตในน้ําเหล็ก ซึ่งจะแยกตัวออกมาเปนเศษตะกรัน (Slag) ลอยขึ้นมาบนผิวน้ําเหล็ก

นอกจากนี้ บริษัทยังมีการจัดหาวัตถุดิบประเภทอื่นๆ เชน ทรายซิลิคอนและกรดบอริค เปนตน ซึ่งจะนําไปใชรวมกัน
เพื่อกอเปนผลึกรอบเตาหลอมเพื่อถนอมอายุการใชงานของเตาหลอม และผาทนความรอนซึ่งจะชวยกันความรอนใหแก
ขดลวดทองแดงรอบเตาหลอม เปนตน
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นอกจากการจัดหาวัตถุดิบที่สําคัญขางตนแลว บริษัทมีการจัดหาพลังงานและเชื้อเพลิงที่ใชในกระบวนการผลิต
โดยมีรายละเอียดดังนี้ :1) พลังงานไฟฟา
โครงการของบริษัทไดรับกระแสไฟฟาจากการไฟฟาสวนภูมิภาคกบินทรบุรี ซึ่งบริษัทมีสถานีไฟฟายอย 2 สถานี
ใกลกับอาคารผลิตเฟสที่ 1 และอาคารผลิตเฟสที่ 2 เพื่อเชื่อมตอกับสายสงขนาด 115 กิโลโวลตของการไฟฟาสวนภูมิภาค
กบินทรบุรี โดยภายในสถานีไฟฟายอยจะมีระบบหมอแปลงไฟฟาขนาด 30/40 MVA และ 80/100 MVA นอกจากนี้ บริษัทยัง
มีเครื่องกําเนิดไฟฟาสํารอง (Diesel Generator) สําหรับกรณีฉุกเฉินขนาด 500 KVA/ชั่วโมง จํานวน 1 เครื่อง และขนาด
1,000 KVA/ชั่วโมง จํานวน 1 เครื่อง ตามลําดับ
2) น้ํามันดีเซล
น้ํามันดีเซลจะถูกนํามาใชเปนเชื้อเพลิงในกระบวนการผลิต เชน การอุนถังรับน้ําเหล็ก การอุนเบารับน้ําเหล็กที่
เครื่องหลอเหล็กแทงยาวแบบตอเนื่อง และเครื่องกําเนิดไฟฟาสํารอง เปนตน และใชเปนเชื้อเพลิงในกระบวนการขนสง
(Logistic) เชน รถขนสงที่ใชงานภายในโครงการ ไดแก รถโฟลคลิฟท รถแบ็คโฮ รถบรรทุก และรถตัก เปนตน โดยจะจัดเก็บ
น้ํามันดีเซลไวในถังที่มีความจุ 20 ลูกบาศกเมตร ทั้งนี้ บริษัทไดจัดสรางกําแพงกั้น (Bund Wall) บริเวณรอบลานถังเก็บ
น้ํามันเพื่อปองกันการปนเปอนของน้ําในดินในกรณีเกิดการรั่วไหลของน้ํามัน และติดตั้งบอดักไขมัน ทั้งนี้ บริษัทจัดหาน้ํามัน
ดีเซลโดยการจัดซื้อเปนครั้งคราวจากผูประกอบการที่มีอยูโดยทั่วไป โดยไมมีการทําสัญญาผูกมัดกับผูประกอบการรายใด
รายหนึ่ง
3) กาซปโตรเลียมเหลว (LPG)
กาซปโตรเลียมเหลวจะถูกนํามาใชเปนเชื้อเพลิงผสมในการตัดเหล็กแทงยาวที่โรงงานเพื่อใหไดขนาดความยาว
ตามที่ตองการ โดยจะเก็บบรรจุไวในถังทรงกระบอก (Cylinder) ขนาด 48 กิโลกรัม ภายในอาคารเก็บพัสดุ (Warehouse)
ทั้งนี้ บริษัทจัดหากาซปโตรเลียมเหลว โดยการจัดซื้อเปนครั้งคราวจากผูประกอบการที่มีอยูโดยทั่วไป โดยไมมีการทําสัญญา
ผูกมัดกับผูประกอบการรายใดรายหนึ่ง
4) กาซออกซิเจนเหลว (Liquid Oxygen)
กาซออกซิเจนเหลวจะถูกใชเปนสวนประกอบรวมกับกาซปโตรเลียมเหลวในการตัดเหล็กแทงยาวและทําความ
สะอาดเตาหลอม โดยบริษัทมีการทําสัญญาซื้อกาซออกซิเจนเหลวเปนระยะเวลา 1 ปกับผูประกอบการในประเทศ โดย
ผูประกอบการจะขนสงกาซออกซิเจนเหลวดวยรถบรรทุกมาที่โรงงาน แลวถายลงถังเก็บทรงกระบอก เพื่อการใชงานที่อาคาร
ผลิต
5) กาซอารกอน (Argon)
บริษัทมีการทําสัญญาซื้อกาซอารกอนเปนระยะเวลา 1 ปกับผูประกอบการภายในประเทศ โดยกาซอารกอนที่มี
ความบริสุทธิ์รอยละ 99.99 จะถูกนําไปใชสําหรับทดสอบคุณภาพน้ําเหล็ก เพื่อหาคาสวนประกอบทางเคมี จากนั้น จึงเติม
สารปรุงแตงน้ําเหล็ก ซึ่งจะไปจับตัวกับสารปนเปอนอื่นออกมาเปนเศษตะกรัน ทําใหน้ําเหล็กมีความสะอาดขึ้น จากนั้นจึง
เก็บตัวอยางน้ําเหล็กไปทดสอบสวนผสมทางเคมีอีกครั้ง และทําการหลอมจนกระทั่งมีสวนประกอบทางเคมีไดตามกําหนด
กาซอารกอนจะถูกขนสงมาดวยรถบรรทุกแลวถายลงถังเก็บทรงกระบอก
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เพื่อใหการจัดซื้อวัตถุดิบมีประสิทธิภาพและมีความมั่นใจวา บริษัทจะไดรับวัตถุดิบตรงตามคุณภาพและปริมาณที่
สั่งซื้อ ในราคาที่เหมาะสม บริษัทจึงมีวิธีปฏิบัติในการคัดเลือกผูขายวัตถุดิบ โดยพิจารณาจากผูขายวัตถุดิบที่มีวัตถุดิบตาม
คุณภาพที่ตองการ มีการสงมอบตรงตามเวลา และเงื่อนไขทางการคาที่กอใหเกิดประโยชนตอบริษัท ทั้งนี้ บริษัทจะทําการ
คัดเลือกคูคาดวยความรอบคอบ และกระจายการสั่งซื้อ วัตถุดิบ เพื่อรักษาความสัมพันธกับคูคา ทุกราย ซึ่งเปนไปตาม
ระเบี ยบวิธีปฏิบั ติงานในระบบบริหารงานคุณ ภาพเรื่องการจัดซื้อ สินคา โดยบริษัทได รับการรับรองจากสถาบัน รับรอง
มาตรฐาน ISO 9001:2000 ตั้งแตวันที่ 7 มกราคม 2551 และปจจุบันเปน ISO 9001:2008
รายละเอียดของแหลงการจัดหาวัตถุดิบหลักของบริษัท สามารถแสดงไดเปนดังนี้:ตารางแสดงแหลงที่มาของการจัดหาวัตถุดบิ หลักของบริษัท
(หนวย : ลานบาท)
วัตถุดิบ
 ในประเทศ
เศษเหล็ก
วัตถุดิบอื่นๆ
รวมในประเทศ
 ตางประเทศ
เศษเหล็ก
วัตถุดิบอื่นๆ
รวมตางประเทศ
ยอดซื้อรวม

2551
มูลคา สัดสวน

2552
มูลคา สัดสวน

2553
มูลคา สัดสวน

งวด 9 เดือน/2554
มูลคา สัดสวน

1,473.32 85.52%
46.30 2.69%
1,519.61 88.20%

1,476.19 91.20%
55.34 3.42%
1,531.54 94.61%

2,788.87 93.32%
89.18 2.98%
2,878.05 96.31%

3,144.64 94.70%
88.97 2.68%
3,233.61 97.38%

128.46 7.46%
74.78 4.34%
203.23 11.80%
1,722.85 100.00%

87.18 5.39%
87.18 5.39%
1,618.71 100.00%

5.66 0.19%
104.77 3.51%
110.43 3.70%
2,988.48 100.00%

86.99 2.62%
86.99 2.62%
3,320.60 100.00%

3.5.2 นโยบายวัตถุดิบและสินคาคงคลัง
บริษัทมีนโยบายจัดเก็บวัตถุดิบใหอยูในระดับที่เหมาะสม โดยคํานึงถึงตนทุนการเก็บรักษา (Inventory Carrying
Cost) ตนทุนการสั่งซื้อ (Order Cost) และตนทุนสินคาขาดแคลนใหอยูในระดับต่ํา เมื่อมีคําสั่งซื้อสินคา บริษัทสามารถใช
วัตถุดิบสํารองเพื่อทําการผลิตและสงมอบสินคาใหลูกคาไดเลย ซึ่งโดยปกติ บริษัทจะจัดเก็บวัตถุดิบที่เปนเศษเหล็กสําหรับ
การผลิตประมาณ 1 - 2 เทาของความตองการใชในการผลิตในแตละเดือน เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคา
และเพื่อใหมีปริมาณเพียงพอสําหรับการผลิตไดอยางตอเนื่อง สําหรับวัตถุดิบอื่นๆ บริษัทจะจัดเก็บเพื่อสํารองสําหรับการใช
งาน เปนระยะเวลาประมาณ 30 - 60 วัน ทั้งนี้ ผูบริหารของบริษัทไดมีการติดตามสถานการณและขาวสารในตลาดเหล็กโลก
อย า งสม่ํ า เสมอ ทํ า ให ส ามารถประเมิ น แนวโน ม ราคาวั ต ถุ ดิ บ เพื่ อ ใช ใ นการวางแผนการสั่ ง ซื้ อ ได ล ว งหน า รวมถึ ง การ
ปรับเปลี่ยนนโยบายการจัดซื้อดังกลาวใหสอดคลองกับสถานการณที่อาจจะเปลี่ยนแปลงไป หรือในกรณีที่อุปทานของเศษ
เหล็กภายในประเทศมีปริมาณจํากัด
ในการบริหารสินคาคงคลัง บริษัทมีพื้นที่สําหรับจัดเก็บเศษเหล็กที่เพียงพอสําหรับการใชกําลังการผลิตเต็มที่
ประกอบดวย ลานกองวัตถุดิบ (Indoor Scrap Yard) ภายในอาคารผลิตเฟสที่ 1 และเฟสที่ 2 ขนาดพื้นที่รวม 9,936 ตาราง
เมตร ซึ่งสามารถเก็บเศษเหล็กไดประมาณ 24,840 ตัน และลานกองเศษเหล็กกลางแจง (Outdoor Scrap Yard) ขนาดพื้นที่
25,000 ตารางเมตร สามารถเก็บเศษเหล็กไดประมาณ 62,500 ตัน สําหรับเหล็กแทงยาวที่ผลิตเสร็จจะถูกจัดเก็บไวบริเวณ
พื้นที่วางผลิตภัณฑ (Logistic Area) ภายในอาคารผลิตเฟสที่ 1 และเฟสที่ 2 ซึ่งมีขนาดพื้นที่รวม 3,760 ตารางเมตร เก็บได
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ประมาณ 60,230 ตัน กอนที่จะขนสงดวยรถบรรทุกพวงขนสงขนาดใหญใหแกลูกคาในประเทศ และโดยทางเรือใหแกลูกคา
ตางประเทศ ทั้งนี้ การที่บริษัทมีการสํารองสินคาคงคลัง ทําใหบริษัทสามารถสงมอบสินคาใหแกลูกคาไดอยางทันทวงที และ
ใหบริการลูกคาไดอยางตอเนื่อง
3.6 กระบวนการผลิต
3.6.1 กระบวนการผลิตเหล็กแทงยาว
ปจจุบัน บริษัทมีโรงงานตั้งอยูในเขตอุตสาหกรรมกบินทรบุรี (Kabinburi Industrial Zone: KIZ) เลขที่ 518/1 และ
518/3 หมู 9 ตําบลหนองกี่ อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งเปนพื้นที่ในเขตโซน 3 ทําใหบริษัทไดรับสิทธิประโยชน
สงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในสวนที่ 2 ขอ 3.7 สิทธิประโยชนตางๆ ที่
บริษัทไดรับ) ทั้งนี้ โรงงานของบริษัทประกอบดวยโรงหลอมและหลอเหล็กแทงยาวจํานวน 2 เฟส ตั้งอยูในบริเวณเดียวกันบน
เนื้อ ที่ รวมประมาณ 70 ไร ซึ่ง มีกํา ลังการผลิ ตสู ง สุ ดรวมเทากับ 730,000 ตัน ต อ ป ตามรายงานการวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอม (EIA) โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. โรงงานผลิตเหล็กแทงยาวเฟสที่ 1 เริ่มเปดดําเนินงานในเชิงพาณิชยเมื่อเดือนธันวาคม 2548 มีกําลังการผลิต
สูงสุด 250,000 ตันตอป
2. โรงงานผลิตเหล็กแทงยาวเฟสที่ 2 เริ่มเปดดําเนินงานในเชิงพาณิชยเมื่อเดือนกรกฎาคม 2551 มีกําลังการผลิต
สูงสุด 480,000 ตันตอป
ทั้งนี้ รายละเอียดของโรงงานแตละแหงมี ดังนี้
โรงงาน
โรงหลอมและหลอเหล็ก
แทงยาวเฟสที่ 1

พื้นที่ใชสอย
รวม (ตร.ม.)
8,571

เครื่องจักรที่สาํ คัญ

 เตาหลอมเศษเหล็ก (Electric Induction Furnace) ขนาด
15 ตันตอการหลอม 1 ครั้ง จํานวน 8 เตาหลอม (สลับใช
งานครั้งละ 4 เตาหลอม)

 เครื่องหลอเหล็กตอเนื่อง (Continuous Casting Machine)
จํานวน 1 เครื่อง ซึ่งมีเบาหลอเหล็กแทงยาว 2 เสน

 เครื่องตรวจวัดสารเคมีในน้ําเหล็ก (Spectrometer) จํานวน
1 เครื่อง
โรงหลอมและหลอเหล็ก
แทงยาวเฟสที่ 2

17,685

 ถุงกรองฝุน (Bag Filter) จํานวน 4 เครื่อง
 เตาหลอมเศษเหล็ก (Electric Induction Furnace) ขนาด
30 ตันตอการหลอม 1 ครั้ง จํานวน 10 เตาหลอม (เริ่มใช
งานครั้งละ 5 เตาหลอมตั้งแตเดือนกันยายน 2554 เปนตน
ไป)

 เตาหลอม Ladle Furnace จํานวน 1 เตาหลอม
 เครื่องหลอเหล็กตอเนื่อง (Continuous Casting Machine)
จํานวน 1 เครื่อง ซึ่งมีเบาหลอเหล็กแทงยาว 4 เสน

 เครื่องตัดเหล็กอัตโนมัติ จํานวน 1 เครื่อง
 เครื่องตรวจวัดสารเคมีในน้ําเหล็ก (Spectrometer) จํานวน
2 เครื่อง

 ถุงกรองฝุน (Bag Filter) จํานวน 5 เครื่อง
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 เหล็ก SR 24
ขนาดหนาตัด : 100x100 & 120x120 มม.
ความยาว : 6 เมตร
การใชงาน : ผลิตตอเปนเหล็กเสนกลม

 เหล็ก SD 30 และเหล็ก SD 40
ขนาดหนาตัด : 100x100 & 120x120 มม.
ความยาว : 6 เมตร
การใชงาน : ผลิตตอเปนเหล็กขอออย

 เหล็ก SR 24
ขนาดหนาตัด : 100x100 , 120x120 & 150x150 มม.
ความยาว : ระหวาง 6 - 12 เมตร
การใชงาน : ผลิตตอเปนเหล็กเสนกลม

 เหล็ก SD 30 และเหล็ก SD 40
ขนาดหนาตัด : 100x100, 120x120 & 150x150 มม.
ความยาว : ระหวาง 6 - 12 เมตร
การใชงาน : ผลิตตอเปนเหล็กขอออย
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โรงงานของบริษัทสามารถเปดดําเนินการผลิตไดตลอด 24 ชั่วโมงตอวัน อยางไรก็ตาม เนื่องจากกระบวนการผลิต
ของบริษัทใชเทคโนโลยีในการหลอมเหล็กดวยเตาหลอมเหล็กแบบเหนี่ยวนํากระแสไฟฟา ซึ่งตองใชพลังงานไฟฟาในการ
แปลงเปนพลังงานความรอน ทําใหตนทุนคาไฟฟาเปนตนทุนพลังงานหลักที่สําคัญของบริษัท ดวยเหตุนี้ เพื่อเปนการบริหาร
และลดตนทุนการผลิตใหสอดคลองกับอัตราคาไฟฟา บริษัทจึงมีนโยบายที่จะผลิตสินคาในชวงเวลาที่มีความตองการใช
ไฟฟาต่ํา (Off-Peak Period) กลาวคือ จะผลิต 1 กะในชวงวันธรรมดา (ตั้งแตเวลา 22.00 น. ถึง 9.00 น.) และ 2 กะ (24
ชั่วโมง) ในชวงวันหยุดและวันหยุดนักขัตฤกษ และจากการผลิตสินคาเฉพาะในชวงเวลา Off-Peak ดังกลาว ทําใหบริษัท
สามารถผลิตสินคาดวยกําลังการผลิตเต็มที่รวม 450,000 ตัน แบงเปนโรงงานเฟสที่ 1 จํานวน 150,000 ตัน และโรงงานเฟส
ที่ 2 จํานวน 300,000 ตัน ทั้งนี้ โรงงานเฟสที่ 1 และเฟสที่ 2 ของบริษัทจะมีเตาหลอมเหล็ก 4 ชุด และ 5 ชุด (โรงงานเฟสที่ 2
เริ่มใชงานจริง 5 ชุดตั้งแตเดือนกันยายน 2554 เปนตนไป) ตามลําดับ ซึ่งแตละชุดจะมี 2 เตาหลอม โดยบริษัทจะทําการผลิต
โดยใชเตาหลอมสลับกันภายในแตละชุด ทําใหงายตอการบํารุงรักษาและไมมีความจําเปนตองหยุดซอมบํารุงประจําปหรือ
ซอมใหญ
ทั้งนี้ ตารางแสดงกําลังการผลิตและอัตราการใชกําลังการผลิตเหล็กแทงยาวของแตละโรงงานในชวงป 2551 –
2553 และสําหรับงวด 9 เดือนแรก ป 2554 สามารถแสดงผลการผลิตไดดังตอไปนี้ :กําลังการผลิตรวม
 โรงหลอมและหลอเหล็กแทงยาวโรงที่ 1
กําลังการผลิตสูงสุด (ตัน) 1/
กําลังการผลิตเต็มที่ (ตัน) 2/
ปริมาณการผลิตจริง (ตัน)
อัตราการใชกําลังการผลิต 1/
อัตราการใชกําลังการผลิต 2/

2551

2552

2553

9 เดือน ป 2554

250,000
150,000
80,742
32.30%
53.83%

250,000
150,000
55,520
22.21%
37.01%

250,000
150,000
84,068
33.63%
56.05%

187,5003
112,5003/
72,596
38.72%
64.53%

240,0004/
150,0004/
24,893
10.37%
16.60%

480,000
300,000
88,050
18.34%
29.35%

480,000
300,000
145,167
30.24%
48.39%

360,000
225,0003/
127,027
35.29%
56.46%

490,000
300,000
105,635
21.56%
35.21%

730,000
450,000
143,570
19.67%
31.90%

730,000
450,000
229,235
31.40%
50.94%

547,5003
337,5003/
199,623
36.46%
59.15%

 โรงหลอมและหลอเหล็กแทงยาวโรงที่ 2
กําลังการผลิตสูงสุด (ตัน) 1/
กําลังการผลิตเต็มที่ (ตัน) 2/
ปริมาณการผลิตจริง (ตัน)
อัตราการใชกําลังการผลิต 1/
อัตราการใชกําลังการผลิต 2/
 โรงหลอมและหลอเหล็กแทงยาวรวม 2 โรง
กําลังการผลิตสูงสุด (ตัน) 1/
กําลังการผลิตเต็มที่ (ตัน) 2/
ปริมาณการผลิตจริง (ตัน)
อัตราการใชกําลังการผลิต 1/
อัตราการใชกําลังการผลิต 2/

หมายเหตุ: 1/ คํานวณจากกําลังการผลิตสูงสุดที่ขออนุญาตในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA)
2/ คํานวณจากนโยบายการผลิตของบริษัท โดยผลิตเฉพาะในชวงเวลาที่มีความตองการใชไฟฟาต่ํา (Off-Peak Period) กลาวคือ ผลิต 1 กะในวัน
ธรรมดาและ 2 กะในวันหยุดและวันหยุดนักขัตฤกษ
3/ คํานวณปนสวนตามจํานวนเดือน
4/ เริ่มผลิตในไตรมาสที่ 3 ของป 2551
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ทั้งนี้ บริษัทไดทําการวิเคราะหจุดคุมทุน (Break-even Point) เพื่อทดสอบและคํานวณหากําลังการผลิต ณ ระดับที่
ไมทําใหมีกําไรหรือ ขาดทุน หรือกําลังการผลิตขั้นต่ําที่ทําใหยอดขายเทากับตนทุนรวม หรือจุดที่กําไรเทากับศูนย โดยใช
ขอมูลประมาณการจากฐานขอมูลในป 2553 และคาดวา ในกรณีที่สวนตางราคาของราคาขายเหล็กแทงยาวและราคาซื้อ
เศษเหล็ก (Yield) อยูในภาวะปกติ บริษัทจะตองมีกําลังการผลิตอยูระหวาง 144,000 - 328,000 ตันตอป จึงจะคุมทุน
บริษัทมีกระบวนการผลิตที่ใชเทคโนโลยีในการผลิตที่นําเขามาจากตางประเทศ และเปนที่ยอมรับในระดับสากล
ดังนั้น ผลิตภัณฑของบริษัทจึงมีคุณภาพสูงและไดมาตรฐานตามความตองการใชงานของลูกคา กระบวนการผลิตเหล็กแทง
ยาวของบริษัท มี 3 ขั้นตอนใหญ เริ่มตนจากการจัดเตรียมเศษเหล็ก การหลอมเศษเหล็กดว ยเตาหลอมแบบเหนี่ ยวนํา
กระแสไฟฟาและปรุงแตงสวนผสมเหล็กเพื่อใหไดคุณภาพตามที่ตองการ และการหลอน้ําเหล็กเปนเหล็กแทงยาว ซึ่งสามารถ
แสดงดังแผนภาพตอไปนี้ :แผนภาพแสดงกระบวนการผลิตเหล็กแทงยาว
เศษเหล็ก
สารเคมีปรับปรุงคุณภาพน้ําเหล็ก
น้ําหลอเย็นแบบหมุนเวียน

ระบบบําบัดมลพิษทางอากาศ

เตาหลอมเหล็ก
เศษเหล็กหมุนเวียน

เตาพักน้ําเหล็ก
ผลิตภัณฑที่ไมไดมาตรฐาน

เครื่องหลอเหล็กแบบตอเนื่อง
Scale

หนวยตัดเหล็ก
เหล็กแทงยาว
(1) การเตรียมวัตถุดิบ
วัตถุดิบหลักที่สําคัญสําหรับกระบวนการผลิตเหล็กแทงยาว คือ เศษเหล็ก โดยบริษัทมีการจัดเก็บไวในอาคารผลิต
ที่มีโครงสรางแข็งแรง และมีหลังคาปดมิดชิด ทําใหสะดวกและรวดเร็วในการใชงาน ลดระยะเวลาและคาใชจายในการ
เคลื่อนยายเศษเหล็ก นอกจากนี้ บริษัทยังมีลานเก็บเศษเหล็ก (Scrap Yard) สํารองไวสําหรับจัดเก็บเศษเหล็กเพิ่มเติม ซึ่งอยู
ภายนอกอาคารผลิต มีพื้นที่รวม 25,000 ตารางเมตร และสามารถเก็บเศษเหล็กไดประมาณ 62,500 ตัน โดยในการเตรียม
วัตถุดิบ บริษัทจะใชเครนแมเหล็กขนาด 10 ตัน ดูดเศษเหล็กที่มีคุณภาพและขนาดที่ตองการที่กองอยูในอาคารผลิตใสเขา
เตาหลอมไปเรื่อยๆ จนไดน้ําเหล็กเต็มในระดับที่กําหนดไวของเตาหลอม และหากเศษเหล็กที่อยูในอาคารผลิตมีจํานวนไม
เพียงพอหรือมีขนาดและคุณภาพไมตรงตามความตองการ บริษัทจะใชรถบรรทุกขนเศษเหล็กที่อยูในลานเก็บเศษเหล็กมาใช
แทน
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(2) การหลอมเศษเหล็ก และการปรุงสวนผสมเหล็ก
โรงงานเฟสที่ 1 และโรงงานเฟสที่ 2 ของบริษัทมีเตาหลอมเหล็กแบบเหนี่ยวนํากระแสไฟฟา (Electric Induction
Furnace: EIF) จํานวน 4 ชุด หรือ 8 เตาหลอม และจํานวน 5 ชุด หรือ 10 เตาหลอม (เริ่มใชงานจริงจํานวน5 ชุด หรือ 10
เตาหลอมตั้งแตเดือนกันยายน 2554 เปนตนไป) ตามลําดับ โดยในแตละวัน บริษัทจะเปดใชเตาหลอมเพียง 4 เตาหลอม
และ 5 เตาหลอมตอโรงงานเฟสที่ 1 และ 2 ตามลําดับ สลับกันทุกวัน เพื่อเปดโอกาสใหเตาหลอมไดมีการหยุดพักใชงาน
สําหรับการบํารุงรักษา ซึ่งจะชวยทําใหเตาหลอมมีอายุการใชงานที่นานขึ้น และสํารองเผื่อไวใชงานทดแทนในกรณีเตาหลอม
ที่จะใชเกิดชํารุดหรือเสียหาย โดยปกติ กระบวนการหลอมเศษเหล็กจะใชเวลาประมาณ 90 นาทีตอเตาหลอม โดยอาศัยการ
เปลี่ย นพลัง งานไฟฟา ใหกลายเปน พลัง งานความรอ น กลาวคือ ใชวิธีการปล อ ยกระแสไฟฟา ผา นขดลวดทองแดงเพื่อ
เปลี่ยนแปลงสนามแมเหล็กภายในเนื้อเหล็กและสรางความรอนจนเศษเหล็กหลอมละลายที่อุณหภูมิประมาณ 1,650 1,700 องศาเซลเซียส โดยในระหวางการหลอมเหล็ก จะใชเครนดูดเศษเหล็กเติมลงไปในเตาหลอมเปนระยะ และมีการเก็บ
ตัวอยางน้ําเหล็กเพื่อทําการตรวจสอบหาสวนผสมของสารเคมีตางๆ เชน คาคารบอน ซิลิคอน ฟอสฟอรัส ซัลเฟอร และ
แมงกานีส เปนตน ดวยเครื่องตรวจวัดสารเคมีในน้ําเหล็ก (Spectrometer) เพื่อจะไดกําหนดสวนผสมทางเคมีเพื่อปรับปรุงให
น้ําเหล็กมีคุณภาพและคุณสมบัติตามที่ตองการ
เมื่อน้ําเหล็กเดือดจนมีปฏิกิริยาในน้ําเหล็ก จะเติมสารปรุงแตงเหล็ก เชน เฟอรโรซิลิคอน เฟอรโรแมงกานีส เปนตน
ลงไปในน้ําเหล็ก เพื่อไปจับกับคารบอน ไฮโดรเจน ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส ซัลเฟอร และสารเจือปนอื่นๆ ออกมาในรูปเศษ
ตะกรัน (Slag) จนทําใหไดน้ําเหล็กที่บริสุทธิ์ขึ้น จากนั้น จึงเก็บตัวอยางน้ําเหล็กไปทดสอบสวนผสมทางเคมีอีกครั้ง เพื่อทํา
การปรับปรุงคุณภาพน้ําเหล็กใหมีสวนประกอบทางเคมีตามมาตรฐานและคุณภาพที่ตองการ หลังจากนั้น เศษตะกรันจะถูก
นําออกจากเตาหลอม และน้ําเหล็กที่บริสุทธิ์และผานการปรุงแตงสารเคมีแลวจะถูกเทลงในถังพักน้ําเหล็ก (Ladle)
(3) การหลอเหล็กแทงยาว
ในการหลอเหล็กแทงยาวจะใชเวลาประมาณ 30 นาที โดยเริ่มจากใชเครนยกถังรับน้ําเหล็กไปยังเครื่องหลอเหล็ก
แบบตอเนื่อง (Continuous Casting Machine: CCM) หลังจากนั้น น้ําเหล็กจากถังพักน้ําเหล็กจะถูกเทใสลงถังแยกน้ําเหล็ก
(Tundish) ซึ่งจะตองควบคุมอุณหภูมิน้ําเหล็กในถังรับน้ําเหล็กใหอยูระหวาง 1,540 – 1,560 องศาเซลเซียส และจะถูกหลอ
เปนเหล็กแทงยาวอยางตอเนื่องผานเบารับน้ําเหล็ก (Mold) ซึ่งภายในจะมีระบบน้ําหลอเย็น แทงเหล็กที่หลอออกมาจะถูก
ระบายความรอนโดยการฉีดพนน้ําทั้ง 4 ดาน เพื่อชวยลดอุณหภูมิผิวนอกของแทงเหล็กใหเย็นลงเสมอกัน ทั้งนี้ แทงเหล็กจะ
ถูกกดเปนแทงตรงดวยลูกกลิ้ง (Dummy Bar) จากนั้น จะผานเขาสูเครื่องตัดเหล็กอัตโนมัติ (Automatic Cutting Machine)
ซึ่งมีเฉพาะในโรงงานเฟสที่ 2 หรือใชแกสในการตัดเหล็กสําหรับในกรณีโรงงานเฟสที่ 1 เพื่อตัดแทงเหล็กใหไดความยาว
ตามที่ตองการ พรอมทั้งสุมตรวจเนื้อเหล็ก (Section) เพื่อตรวจสอบคุณภาพดานกายภาพ และลําเลียงเขาสูลานลดอุณหภูมิ
(Cooling Bed) เพื่อใหเหล็กแข็งตัว
3.6.2 การควบคุมคุณภาพเหล็กแทงยาว
บริษัทมีระบบควบคุมคุณภาพเหล็กแทงยาว ซึ่งแบงออกเปน 2 ขั้นตอนหลัก ดังนี้:ก) การตรวจสอบและทดสอบคุณสมบัติทางเคมี (Chemical Properties)
บริษัทจะมีการตรวจสอบคุณภาพดวยการทดสอบคุณสมบัติทางเคมี ซึ่งสามารถแบงออกเปน 2 ขั้นตอน คือ
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1.

2.

ขั้นตอนการตรวจสอบสารเคมีตางๆ ที่จัดเตรียม ซึ่งไดแก ทรายซิลิคอน กรดบอริค โซเดียมซิลิเกต เฟอรโร
ซิลิคอน เฟอรโรแมงกานีส และซิลิคอนแมงกานีส โดยจะตองคัดเลือกวัตถุดิบที่มีคุณสมบัติและคุณภาพที่
ตองการ
ขั้นตอนการตรวจสอบน้ําเหล็กในขั้นตอนการหลอมเหล็ก จะเปนการตรวจสอบสารเคมีในน้ําเหล็ก เพื่อจะได
ดํ า เนิ น การปรุ ง แต ง น้ํ า เหล็ ก ให มี คุ ณ สมบั ติ แ ละคุ ณ ภาพตามที่ ต อ งการโดยเครื่ อ งตรวจวั ด สารเคมี
(Spectrometer) ทั้งนี้ บริษัทจะตรวจสอบน้ําเหล็ก 2 ครั้ง ในขณะที่น้ําเหล็กมีจํานวนครึ่งเตาหลอมครั้งหนึ่ง
และ ในขณะที่น้ําเหล็กมีจํานวนเต็มในระดับที่กําหนดไวของเตาหลอมอีกครั้งหนึ่ง

ข) การตรวจสอบคุณภาพทางกายภาพ (Physical Properties)
บริษัทจะมีการตรวจสอบคุณภาพทางกายภาพ ซึ่งสามารถแบงออกเปน 3 ขั้นตอน คือ
1. ขั้นตอนการตรวจสอบวัตถุดิบที่จัดเตรียม ซึ่งไดแก เศษเหล็ก อุปกรณทนไฟ และวัสดุสิ้นเปลืองตางๆ เชน
ผาทนความรอน เปนตน โดยจะตองคัดเลือกวัตถุดิบที่มีคุณสมบัติและคุณภาพตามที่ตองการ
2. ขั้นตอนการตรวจสอบเหล็กแทงยาวที่อยูในกระบวนการผลิต ดวยการตัดชิ้นสวนปลายของเหล็กแทงยาว
ออกมาตรวจสอบดวยเครื่อง Section
3.
ขั้นตอนการตรวจสอบเหล็กแทงยาวที่ผลิตเสร็จ ดวยการวัดขนาด ชั่งน้ําหนัก และตรวจสอบรอยแตก รวมถึง
สภาพผิวภายนอกดวยชางที่มีประสบการณและความชํานาญ
ทั้งนี้ บริษัทจะออกใบรับรองคุณสมบัติ (Certification) สําหรับเหล็กที่ผานการตรวจสอบคุณภาพทางเคมีและทาง
กายภาพ ใหแกลูกคา เพื่อเปนการรับรองคุณภาพของสินคาวามีคุณสมบัติเปนไปตามที่กําหนด
3.6.3 การใชน้ําในกระบวนการผลิต
ในกระบวนการผลิตเหล็กแทงยาวของบริษัทมีระบบการใชน้ํา ซึ่งสามารถแบงเปน 2 ระบบใหญๆ คือ ระบบน้ําหลอ
เย็นทางออม (Indirect Cooling Water) และระบบน้ําหลอเย็นทางตรง (Direct Cooling Water) ดังนี้ :ก) ระบบน้ําหลอเย็นทางออม (Indirect Cooling Water)
ระบบน้ําหลอเย็นทางออม ไดแก น้ําที่ใชในระบบทอหลอเย็น (Cooling system) มีไวเพื่อถายเทความรอนและ
รักษาอุณหภูมิของอุปกรณตางๆ ไมใหสูงเกินไปจนอาจกอใหเกิดอันตรายตอกระบวนการผลิต น้ําหลอเย็นนี้จะใชระบาย
ความรอนในอุปกรณไฟฟาตางๆ เชน แผงควบคุมไฟฟาเตาหลอม เครื่องอัดลม (Air Compressor) เครื่องปรับอากาศ (Air
Condition Cooling) อุปกรณหลอเย็นในเตาหลอม (EIF Cooling) และแบบหลอเหล็กแทงยาว (Mold CCM Cooling) เปน
ตน หลังจากที่น้ําหลอเย็นผานกระบวนการตางๆ เหลานี้แลว จะถูกเก็บไวในบอพักน้ํารอน (Indirect Hot Well) ซึ่งมีความจุ
ประมาณ 1,123 ลูกบาศกเมตร และ 2,240 ลูกบาศกเมตร สําหรับโรงงานผลิตเฟสที่ 1 และเฟสที่ 2 ตามลําดับ จากนั้นจะถูก
สูบขึ้นสูหอระบายความรอน (Cooling Tower) ปริมาณความรอนบางสวนของน้ําจะถูกถายเทไปในอากาศทําใหอุณหภูมิ
ของน้ําลดลง หลังจากผานหอระบายความรอนแลว น้ําสวนนี้จะถูกเก็บไวในบอพักน้ําเย็น (Indirect Cooling Water) เพื่อ
หมุนเวียนนํากลับไปใชหลอเย็นใหมตอไป
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ข) ระบบน้ําหลอเย็นทางตรง (Direct Cooling Water)
น้ําสวนนี้จะถูกฉีดลงบนเหล็กแทงยาว ที่ผานเครื่องหลอเหล็กแทงยาวตอเนื่อง (Continuous Casting Machine)
เพื่อลดอุณหภูมิข องแทงเหล็กลงจนเทา กับ อุณหภูมิภายนอกปกติ น้ํา ที่ผานการใช หลอ เย็ นแทงเหล็ กแลวจะมีผงเหล็ก
(Scale) ปะปนออกมา โดยผงเหล็กจะตกตะกอนในระหวางทางที่น้ําสวนนี้ไหลกลับอยางชาๆ ไปที่บอ Direct Cooling Well
ซึ่งมีความจุประมาณ 875 ลูกบาศกเมตร และ 960 ลูกบาศกเมตร สําหรับโรงผลิตเฟสที่ 1 และเฟสที่ 2 ตามลําดับ หลังจาก
นั้น จะสูบน้ําขึ้นสูหอระบายความรอน (Cooling Tower) เพื่อลดอุณหภูมิ และเก็บไวในบอ Direct Cooling Well เพื่อ
หมุนเวียนนํากลับไปใชหลอเย็นใหมตอไป สําหรับผงเหล็กที่ตกตะกอน บริษัทจะนําไปใชเปนวัตถุดิบในการหลอมเหล็กใหม
3.6.4 ระบบการใชถุงกรองฝุน (Bag Filter System)
เตาหลอมของบริษัทเปนประเภทเตาหลอมเหนี่ยวนําดวยไฟฟา ดังนั้น ปริมาณมลพิษทางอากาศจึงต่ํากวาเตา
หลอมประเภทอื่นๆ สําหรับมลสารที่เกิดขึ้น ไดแก ฝุนละออง ซึ่งประกอบดวยฟูม (Fume) ออกไซดของเหล็กและโลหะอื่นๆ ที่
เจือปนในเศษเหล็ก และกาซคารบอนมอนอกไซด ซึ่งเกิดขึ้นจากการเผาไหมอยางไมสมบูรณของสารอินทรียที่ปะปนมากับ
เศษเหล็ก ทั้งนี้ บริษัทไดติดตั้งระบบการใชถุงกรองฝุนทั้งหมด 9 เครื่อง แบงเปนที่โรงงานเฟสที่ 1 จํานวน 4 เครื่อง และเฟสที่
2 จํานวน 5 เครื่อง (เริ่มใชงานเครื่องที่ 5 ตั้งแตเดือนกันยายน 2554 เปนตนไป) ซึ่งมีขนาดกําลังแรงดูด 1,350 ลูกบาศกเมตร
ตอนาที ทํางานโดยใชแรงลมดูดอากาศที่มีผงฝุนปะปนจากเตาหลอมเหล็ก ผานเขาสูทอ Cooler เพื่อลดความรอน และ
สงผานไปยังถุงกรองฝุน (Bag Filter) ซึ่งจะแยกผงฝุนออกกอนที่จะปลอยอากาศบริสุทธิ์ออกสูภายนอก การดําเนินการ
ดังกลาวจะชวยลดผลกระทบจากฝุนที่เกิดจากกระบวนการหลอมเหล็ก และชวยปองกันผลกระทบทางสิ่งแวดลอมที่อาจ
เกิดขึ้นตอชุมชนบริเวณใกลเคียง
3.6.5 ระบบบํารุงรักษา (Maintenance System)
ฝายซอมบํารุง จะเปนผูวางแผนระบบบํารุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณตางๆ ที่ใชในการผลิตใหกับโรงหลอมเหล็ก
รวมถึงเครื่องจักรประกอบในการผลิตอื่นๆ เชน เครื่องจักรกลหนัก (Heavy Equipment) เครื่องอัดลม (Air Compressor)
เปนตน ทั้งในเรื่องระบบบํารุงรักษาปองกัน (Preventive Maintenance) และการซอมเครื่องจักรที่ชํารุดเสียหาย (Corrective
Action) เพื่อใหมั่นใจวา เครื่องจักรและอุปกรณตางๆ จะสามารถใชงานไดเปนปกติ ไมทําใหกระบวนการผลิตตองหยุดชะงัก
และมีการจัดจางผูเชี่ยวชาญจากภายนอกใหเขามาตรวจสอบและทดสอบระบบและเครื่องจักรของบริษัทภายใตกรอบ
ระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด และดําเนินการจัดเก็บประวัติการซอมบํารุงเครื่องจักร โดยจะทําการทบทวนระบบและกําหนด
แผนการบํารุงรักษาเปนประจําทุกป
3.7 สิทธิประโยชนตางๆ ที่บริษัทไดรับ
3.7.1 สิทธิประโยชนที่ไดรับจากการสงเสริมการลงทุน
บริษัทไดรับบัตรสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) เลขที่ 1337(2)/2548 ลงวันที่ 20
เมษายน 2548 และเลขที่ 2228(2)/2550 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2550 สําหรับการผลิตผลิตภัณฑเหล็กแทงยาวในโรงงานเฟสที่
1 และ 2 ตามลําดับ ซึ่งสามารถสรุปรายละเอียดของสิทธิประโยชนของบัตรสงเสริมไดดังนี้ :-
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สิทธิประโยชน

โรงงานเฟสที่ 1

โรงงานเฟสที่ 2

•

ไดรับยกเวนภาษีเงินได นิติบุคคลสําหรับกําไรสุ ทธิที่ไดจากการประกอบ
กิจการที่ไดรับการสงเสริมรวมกันไมเกินรอยละ 100 ของเงินลงทุน (ไมรวม
คาที่ดิน และทุนหมุนเวียน) เปนระยะเวลา 8 ป นับจากวันที่เริ่มมีรายไดจาก
การประกอบกิจการนั้น

8 ป ตั้งแต 1 ธ.ค. 48 ถึง 30 พ.ย. 56
(วงเงิ น ลงทุ น ที่ ไ ด รั บ ยกเว น ไม เ กิ น
644,034,520.24* บาท)

8 ป ตั้งแต 1 ก.ค. 51 ถึง 30 มิ.ย. 59
(วงเงิ น ลงทุ น ที่ ไ ด รั บ ยกเว น ไม เ กิ น
410,000,000 บาท)

•

ไดรับลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ไดจากการลงทุนใน
อั ต ราร อ ยละ 50 ของอั ต ราปกติ เป น ระยะเวลา 5 ป นั บ จากวั น ที่ พ น
กําหนดการไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล

5 ป ตั้งแต 1 ธ.ค. 56 ถึง 30 พ.ย. 61

5 ป ตั้งแต 1 ก.ค. 59 ถึง 30 มิ.ย. 64

•

ไดรับยกเวนไมตองนําเงินปนผลจากกิจการที่ไดรับสงเสริมไปรวมคํานวณ
เพื่อเสียภาษีเงินได

8 ป ตั้งแต 1 ธ.ค. 48 ถึง 30 พ.ย. 56

8 ป ตั้งแต 1 ก.ค. 51 ถึง 30 มิ.ย. 59

•

ไดรับอนุญาตใหหักคาขนสง คาไฟฟา และคาประปา 2 เทาของคาใชจาย
ดังกลา วเปน ระยะเวลา 10 ป นั บจากวัน ที่เ ริ่ม มีรายไดจ ากการประกอบ
กิจการนั้น

10 ป ตั้งแต 1 ธ.ค. 48 ถึง 30 พ.ย. 58

10 ป ตั้งแต 1 ก.ค. 51ถึง 30 มิ.ย. 61

•

ไดรับลดหยอนอากรขาเขารอยละ 75 ของอัตราปกติสําหรับวัตถุดิบหรือ
วัสดุจําเปนที่นําเขามาใชในการผลิตเพื่อจําหนายในประเทศ 1 ปนับแตวัน
นําเขาวันแรก

15 มิ.ย. 50 ถึง 14 มิ.ย. 51

ยังไมมีการนําเขาเพื่อใชสิทธิ BOI

•

ได รั บ ยกเว น อากรขาเข า สํ า หรั บ วั ต ถุ ดิ บ หรื อ วั ส ดุ จํ า เป น ที่ นํ า เข า จาก
ตางประเทศเพื่อใชในการผลิตเพื่อการสงออก เปนระยะเวลา 5 ปนับแตวัน
นําเขาวันแรก

ยังไมไดใชสิทธิ BOI

•

ได รั บ ยกเว น อากรขาเข า สํ า หรั บ ของที่ นํ า เข า มาเพื่ อ ส ง กลั บ ออกไปเป น
ระยะเวลา 5 ปนับแตวันนําเขาวันแรก

ยังไมไดใชสิทธิ BOI

•

ได รั บ อนุ ญ าตให หัก เงิ น ลงทุ น ในการติ ด ตั้ ง หรื อ ก อ สร า งสิ่ ง อํ า นวยความ
สะดวกรอยละ 25 ของเงินลงทุน นอกเหนือจากการหักคาเสื่อมราคาปกติ

ยังไมไดใชสิทธิ BOI

ทั้งนี้ ในฐานะที่บริษัทไดรับการสงเสริมการลงทุน บริษัทจะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขและขอกําหนดตามที่ระบุไวใน
บัตรสงเสริมการลงทุน โดยรายไดจากการขายของบริษัทในงบการเงินป 2551 – 2553 และงวด 9 เดือนแรกป 2554 เปนผล
การดําเนินงานของธุรกิจที่ไดรับการยกเวนภาษีเงินไดทั้งจํานวน
3.7.2 สิทธิประโยชนที่ไดรับจากการประกอบธุรกิจในเขตอุตสาหกรรมกบินทรบุรี
โรงงานของบริษัทตั้งอยูในเขตอุตสาหกรรมกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ทําใหบริษัทไดรับสิทธิประโยชนที่สําคัญ
ดังนี้ :1) เขตอุตสาหกรรมกบินทรบุรีตั้งอยูในพื้นที่โซน 3 ทําใหบริษัทมีสิทธิยื่นขอรับสิทธิประโยชนจากคณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุน
2) บริษัทไดรับสวนลดคาไฟฟารายเดือนในอัตรารอยละ 10 จากการไฟฟาสวนภูมิภาค อําเภอกบินทรบุรี เปน
ระยะเวลา 5 ป
3) ไดรับการยกเวนการยื่นใบขออนุญาตกอสราง (Construction Permission) ตอองคการบริหารสวนตําบล
(“อบต.”) และใบขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงงาน (Factory Operation Permission) ตอสํานักงาน
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อุตสาหกรรมจังหวัด (Provincial Industrial Office) สําหรับอาคารที่มีพื้นที่ใชสอยไมเกิน 10,000 ตร.ม. ทําให
ชวยประหยัดเวลาและคาใชจายในการขอใบอนุญาต
3.8 ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
บริษั ท ไดป ฏิบัติต ามมาตรการป อ งกัน แกไ ขและลดผลกระทบตอ สิ่ง แวดลอ มโดยเสนอรายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอมที่ผานความเห็นชอบจากสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเมื่อวันที่ 24
กั น ยายน 2551 และป จ จุ บั น บริ ษั ท ได นํ า ส ง รายงานติ ด ตามมาตรการดั ง กล า วต อ สํ า นั ก งานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปนประจําทุก 6 เดือน โดยไดมีการวาจางผูเชี่ยวชาญอิสระเพื่อทําการตรวจวัดคุณภาพ
สิ่งแวดลอม จากรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดลอมฉบับลาสุดประจําเดือนมกราคม – มิถุนายน 2554 ซึ่งจัดทําโดยบริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอรวิส
จํากัด สรุปไดดังนี้ :มาตรการที่ติดตามตรวจสอบ
1. คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
2. คุณภาพอากาศจากปลอง

3. คุณภาพน้ําทิ้งของโรงงานใน KIZ

4. ระดับเสียงทั่วไป
4.1 ระดับเสียงเฉลี่ย

4.2 ระดับเสียงรบกวน
5. สภาพแวดลอมในสถานที่ทํางาน
5.1 ระดับเสียงในสถานประกอบการ
5.2 ระดับความรอนในสถานประกอบการ
- งานเบา
- งานปานกลาง
- งานหนัก
5.3 คุณภาพอากาศในสถานประกอบการ
- Total Dust
- Respirable Dust
- Iron Fume
- Silica

พารามิเตอร

คามาตรฐาน

ผลการวัด

TSP
PM-10

ไมเกิน 0.33 mg/m
ไมเกิน 0.12 mg/m3

0.054-0.139 mg/m3
0.018-0.076 mg/m3

Particulate
อัตราการระบายจริง
Total Loading
o
C
pH
TSS
TDS
BOD5
COD
TKN
Grease&Oil

ไมเกิน 120 mg/m3
ไมเกิน 0.293-0.335 g/s
ไมเกิน 2.96 g/s
ไมเกิน 45 oC
5.0-9.0
ไมเกิน 200 mg/L
ไมเกิน 3,000 mg/L
ไมเกิน 500 mg/L
ไมเกิน 750 mg/L
-*
ไมเกิน 10 mg/L

1-5 mg/m3
0.079-0.252 g/s
1.389 g/s
25.0-35.0 oC
6.82-7.97
6.9-35.5 mg/L
160-234 mg/L
6-49 mg/L
22-270 mg/L
5.1-19 mg/L
< 2-3 mg/L

Leq 24 hr
Leg 1 hr
Leg 5 min
คาระดับความรบกวน

ไมเกิน 70 db(A)
-*
-*
ไมเกิน 10 db(A)

53.8-54.7 db(A)
47.5-56.9 db(A)
43.9-62.2 db(A)
-2.5-10.0 db(A)

Leq 8 hr

ไมเกิน 90 dB (A)

82.5-89.9 dB (A)

WBGT
WBGT
WBGT

ไมเกิน 34 oC
ไมเกิน 32 oC
ไมเกิน 30 oC

26.0-28.4 oC
28.1-40.0 oC
27.9-29.2 oC

mg/m3
mg/m3
mg/m3
mg/m3

ไมเกิน 15 mg/m3
ไมเกิน 5 mg/m3
ไมเกิน 10 mg/m3
ไมเกิน 1.96 mg/m3

0.15-1.7 mg/m3
0.04-0.13 mg/m3
0.010-0.061 mg/m3
<0.02 mg/m3

หมายเหตุ: * ปจจุบันยังไมมีการกําหนดคาไวเพื่อควบคุม
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ทั้งนี้ จากผลการศึกษาการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมตามที่กลาวขางตน พบวา มีคาอยูในเกณฑ
มาตรฐานทั้งหมด ยกเวนผลการตรวจวัดระดับความรอนในสถานประกอบการบริเวณหนวยตัดเหล็กแทงยาวที่โรงงานเฟสที่
1 และบริเวณเครื่องหลอเหล็กแทงยาวที่โรงงานเฟสที่ 2 ที่มีคาเกินเกณฑมาตรฐาน ทั้งนี้ บริษัทไดจัดใหมีระบบระบายอากาศ
ภายในพื้นที่ปฏิบัติงานที่มีความรอนสู ง จัดใหมีตูน้ํา ดื่ม รวมทั้ง จัดทําคูมือในการทํางานกับความรอ น และประกาศให
พนักงานไดทราบโดยทั่วถึง ซึ่งกําหนดใหพนักงานหมุนเวียนปฏิบัติงานในแตละพื้นที่เปนครั้งคราวเพื่อลดระยะเวลาการ
สัมผัสความรอน มีการจัดอบรมพนักงานใหรูจักปองกันตนเองจากความรอน โดยกําหนดใหพนักงานสวมใสชุดแตงกาย
สําหรับปองกันความรอนตามที่กําหนดไวในระเบียบการแตงกายของพนักงาน
3.8 งานที่ยังไมไดสงมอบ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 บริษัทไมมีงานคงคางที่ยังมิไดสงมอบ
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