บริษัท แอรโรว ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)

3. การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ
3.1

ลักษณะผลิตภัณฑและบริการ
บริษัทและบริษัทยอย แบงลักษณะผลิตภัณฑ ออกเปน 4 ประเภท ดังนี้

3.1.1

ธุรกิจผลิตทอรอยสายไฟ (Electrical Conduit)
บริษัทผลิตและจําหนายทอเหล็กเคลือบสังกะสี ทอเหล็กออน ทอเหล็กออนกันน้ําสําหรับใชรอยสายไฟฟา และอุปกรณขอตอตางๆ ดังรายละเอียดดังตอไปนี้
ตราสินคา

ผลิตภัณฑ
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ
ทอเหล็กรอยสายไฟ แบงเปน 3 ประเภท คือ
o เปนทอเหล็กกลาเคลือบสังกะสี
1. ทอเหล็กชนิดบาง (Electrical Metallic Tubing: EMT) มี o ผนังทอบาง ปลายเรียบ จึงมีความแข็งแรงนอยกวาและ
ขนาดตั้งแต ½ นิ้ว – 2 นิ้ว ความยาวมาตรฐานของทอ 3
มีราคาถูกวา IMC และ RSC
เมตร

งานที่ใชผลิตภัณฑของบริษัท
o เหมาะสําหรับใชงานตามที่พักอาศัย
o ใชในสถานที่เปดโลงและซอนไดในสถานที่เปยก
o ไมสามารถใชฝงใตดิน

2. ทอเหล็กชนิดหนาปานกลาง (Intermediate Metallic o เปนทอเหล็กกลาเคลือบสังกะสี
Conduit: IMC) มีขนาดตั้งแต ½ นิ้ว – 4 นิ้ว ความยาว o ผนังทอหนาปานกลาง ปลายเกลียว เพื่อใหสามารถตอ
มาตรฐานของทอ 3 เมตร
ขยายได
o มีความหนาแนนนอยกวาทอ RSC แตมากกวา EMC

o สามารถใชไดทั้งภายนอกและภายในอาคาร
o ใชไดทุกสภาพอากาศและทุกสถานที่
o สามารถทดแทนทอ RSC ได เพราะราคาถูกกวา

3. ทอเหล็กชนิดหนา (Rigid Steel Conduit:RSC) มีขนาด o เปนทอเหล็กกลาเคลือบสังกะสี ที่มีความแข็งแรงที่สุด o สามารถใชไดทั้งภายนอกและภายในอาคาร
ตั้งแต ½ นิ้ว – 6 นิ้ว ความยาวมาตรฐานของทอ 3 เมตร
และฝงดินได
เพราะทํามาจากเหล็กกลารียกวา Rigid Steel Conduit
ซึ่งจะผานกระบวนการชุบสังกะสีทําใหสามารถปองกัน o สามารถใชในสภาพแวดลอมที่มีการผุกรอน
หรือติดตั้งในคอนกรีต สัมผัสกับดินโดยตรง
สนิมไดอยางดีและทนตอสภาพแวดลอมตางๆ ไดดี
และสถานทีเ่ ปยก
o ผนังทอหนา ปลายเกลียว เพือ่ ใหสามารถตอขยายได
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บริษัท แอรโรว ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)

ตราสินคา

ผลิตภัณฑ
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ
ทอเหล็กออนรอยสายไฟ (Flexible Metal Conduit – o เปนทอเหล็กคุณภาพมาตราฐาน สามารถผลิตดวย
FMC) ทําจากเหล็กชุบสังกะสีเปนทอสายทําดวยแผนโลหะ
เหล็กชุบสังกะสี, สเตนเลส หรือ อลูมิเนียม
(Metal strip) ล็อกกันเพื่อใหการออนตัวไดดีจึงสามารถโคง o มีความยืดหยุนสูง ทนไฟและความรอนไดดี
งอได มีขนาดตั้งแต ½ นิ้ว – 4 นิ้ว ความยาวมาตรฐานของ o ใชปอ งกันสายไฟจากการขูดขีด ควัน ฝุน ในอาคาร
ทอแบงเปน 3 ประเภท คือ
ทั่วไป ตึกสูง โรงงาน เครื่องจักร และงานรอยสายไฟ
1. ทอเหล็กออนรอยสายไฟชนิดสแควรล็อค
ทั่วไป
(EFF-Squarelocked)

2. ทอเหล็กออนรอยสายไฟชนิดอินเตอรล็อค
(EF-Interlocked)

o ทอทําดวยเหล็กชุบสังกะสี
o มีความแข็งแรงทนทานสูง (แข็งแรงวา EFF-Square
locked)
o มีความยืดหยุนสูง ทนตอแรงดึงไดดี ทนไฟและทนความ
รอน
o ใชปองกันสายไฟจากการขูดขีด ควัน ฝุน ในอาคาร
ทั่วไป ตึกสูง โรงงาน เครื่องจักร ที่ตอ งการการปกปอง
และทนทานสูง และในงานที่ตองการโชวหรือเห็นทอรอย
สายไฟที่ชัดเจน

3. ทอเหล็กออนรอยสายไฟชนิดหนา (Greenfield)

o
o
o
o

ทอทําดวยเหล็กชุบสังกะสี ที่มีความหนาเปนพิเศษ
มีความแข็งแรงทนทานสูง
ทนไฟและทนความรอนไดดี
ใชปองกันสายไฟจากการขูดขีด ควัน ฝุน ในอาคาร
ทั่วไป ตึกสูง โรงงาน เครื่องจักร ที่ตอ งการการปกปอง
และมีความทนทานมากเปนพิเศษ
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งานที่ใชผลิตภัณฑของบริษัท
o ใชในสถานที่แหง ไมสามารถใชในสถานที่เปยก
o ใชในที่เขาถึงไดและมีการปองกันความเสียหาย
ทางกายภาพ
o ใชสําหรับการเขาบริภัณฑไฟฟาหรือกลองตอ
สาย ความยาวไมเกิน 2 เมตร

บริษัท แอรโรว ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)

ตราสินคา

ผลิตภัณฑ

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ

ทอเหล็กออนกันน้ํารอยสายไฟ (Liquid-tigh Flexible o ทอทําดวยเหล็กชุบสังกะสี พันดวยลวดทองแดง
Metal Conduit - LFMC) เปนทอเหล็กออนที่หุนดวยวัสดุ o กันน้ําและน้ํามันไดดี มีความยืดหยุนสูง ทนตอแรงดึง
และแรงกดตางๆไดดี
อโลหะกันน้ํา มีขนาดตั้งแต ½ นิ้ว – 4 นิ้ว ความยาว
o หุม ดวย PVC คุณภาพสูง ทนตอความรอนการกัดกรอน
มาตรฐานของทอแบงเปน 3 ประเภท คือ
และแสงแดดไดดี
1. ทอเหล็กออนกันน้ําคุณภาพสูง UL
o ใชปองกันสายไฟจากการขูดขีด ควัน ฝุน คราบน้ํา
คราบน้ํามัน เหมาะกับเครื่องจักรโรงงานอุตสาหกรรม
และไซโล อาคารสูง อาคารทั่วไป คอมพิวเตอร
2. ทอเหล็กออนกันน้ําชนิด EF – Interlocked

o ทอทําดวยเหล็กชุบสังกะสี
o กันน้ําและความชืน้ ไดดี มีความแข็งแรงและยืดหยุนสูง
มาก
o หุมดวย PVC คุณภาพมาตรฐานสายไฟ
o ใชปองกันสายไฟจากการขูดขีด ควัน ฝุน คราบน้ํา
คราบน้ํามัน เหมาะกับเครื่องจักรโรงงานอุตสาหกรรม
และไซโล อาคารสูง อาคารทั่วไป คอมพิวเตอร

3. ทอเหล็กออนกันน้ําชนิด EFF – LSZH (Low Smoke,
Zero-Halogen)

o ทอทําดวยเหล็กชุบสังกะสี โครงสรางเปนสแควรลอ็ ค
o หุม ดวย PE (Poly Ethylene) มีคุณสมบัติไมลามไฟ
อัตราการเกิดควันต่ํา
o ไมมีสาร Halogen โดยผานการทดสอบจาก
ตางประเทศแลววามีความปลอดภัยสูงกวาวัสดุรอย
สายไฟอื่นๆ
o ใชปองกันสายไฟจากการขูดขีด ควัน ฝุน คราบน้ํา
คราบน้ํามัน
o เหมาะสําหรับงาน รถไฟฟาใตดิน อุโมงค สนามบิน
โรงพยาบาล สถานที่สาธารณะที่ตองการควาปลอดภัย
จากควันไฟและการลามไฟ
สวนที่ 2 หนา 12

งานที่ใชผลิตภัณฑของบริษัท
o ใช ใ นที่ เ ป ด โล ง หรื อ ในที่ ซ อ นซึ่ ง การใช ง าน
ตองการความยืดหยุนและตองการปองกันจาก
ของเหลวไอหรือของแข็ง
o ไซโลและโรงงาน
o รถไฟใตดิน อุโมงค สนามบิน
o ใชในบริเวณอันตราย
o ฝงดินโดยตรง
o ตอปลายทอเขากลองหรือเครื่องบริภัณฑไฟฟา

บริษัท แอรโรว ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)

ตราสินคา

ผลิตภัณฑ
อุปกรณขอตอตางๆ

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ
o ผลิตจากเหล็กเคลือบนิกเกิล ,ทองเหลือง หรือ สังกะสี
o มีความแข็งแรง ทนทานตอแรงดึง
o มีผลิตภัณฑหลากหลายประเภทและขนาด สามารถ
รองรับการใชงานไดหลากหลาย
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งานที่ใชผลิตภัณฑของบริษัท
o ใชงานรวมกับผลิตภัณฑทอรอยสายไฟฟาของ
บริษัท

บริษัท แอรโรว ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)

3.1.2

ทอน้ําประปาและขอตอตางๆ
บริษัท เปนผูผลิตและจําหนายทอน้ําประปา และขอตอตาง ๆ ภายใตตราสินคา
โดยเปนผลิตภัณฑที่ทําจาก Random Copolymer Polypropylene (80) หรือ PP-R ซึ่งเปน
พลาสติกคุณภาพสูงใชเทคโนโลยีชั้นสูงขั้นนาโนเทคโนโลยี ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมตอการใชเปนทอน้ําประปา ทอน้ําดื่ม / ทอน้ําอุน / ทอน้ํารอน / ทอน้ําเย็น และไดรับการรับรองมาตรฐานจากประเทศเยอรมันนี
ตราสินคา

ผลิตภัณฑ

ทอประปา Arrow PP-R(80) มีขนาดตั้งแต ½ นิ้ว – 4 นิ้ว
แบงเปน 3 ประเภท
1. ทอชั้นเดียว ไมมีแถบสี (PN10)

2. ทอชั้นเดียว แถบสีน้ําเงิน 4 แถบ (PN20)

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ

o วัสดุที่ใชในการผลิต คือ PP-R ซึ่งเปนเทคโนโลยีขั้น 1. ทอชั้นเดียว สีเขียว ไมมีแถบสี
สู ง ขั้ น นาโนเทคโนโลยี โดยจะไม มี ส ว นผสมของ o ใชในระบบทอน้ําประปาติดตั้งภายในอาคารทั่วไป
โลหะทุกชนิด ทําใหปลอดภัยและสะอาด
แรงดันน้ําปกติ สามารถทนแรงดันไดถึง 10 บาร
o ผิวภายใน และภายนอกทอเรียบ
o ใชในระบบทอน้ําดื่มและทอน้ําอุน อุณหภูมิ 20-60
o ปราศจากสารกอมะเร็งและโลหะปนเปอน
องศาเซลเซียส
o ไมเปนสนิม ตะกรัน ไมมีปญหา กลิน่ กาว เศษกาว
2. ทอชั้นเดียว สีเขียว แถบสีน้ําเงิน 4 แถบ
หลุดคางทอ
o ใชในระบบทอน้ําประปาติดตั้งในอาคารสูงทั่วไป
o มีน้ําหนักเบา ทนแรงดันสูง อุณหภูมิสูง ทนน้ํารอนแรงดันน้าํ สูง ทนแรงดันไดถึง 20 บาร
เย็น
o ใชในระบบทอน้ําดื่มและทอน้ํารอน อุณหภูมิ 10-75
o มีอายุการใชงานในระบบยาวประมาณ 50 ป
องศาเซลเซียส

3. ทอ 3 ชั้น แถบสีแดง 4 แถบมี (PN20) โดยมี Fiber
Composite เปนแกนกลาง

ขอตอตางๆ ทุกชิ้นเปนทองเหลือง (yellow brass)
แบงเปน
1. ขอตอมีเกลียว และ 2. ขอตอไมมีเกลียว
รวมถึง อุปกรณเสริมอื่นๆ เชน หัวเชี่อม เครื่องเชือ่ ม กรรไกร
ตัดทอ

งานที่ใชผลิตภัณฑของบริษัท

o ใชยึดหลอมใหเปนเนื้อเดียวกัน
o สามารถตอเขากับระบบทอ อุปกรณอื่นๆ และ
อุปกรณวาลวไดทกุ ชนิด
o ปราศจากสารกอมะเร็งและโลหะปนเปอน
o สะดวกในการติดตั้งและการซอมบํารุง
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3. ทอ 3 ชั้น สีเขียว แถบสีแดง 4 แถบ มี Fiber
Composite เปนแกนกลาง
o ใชในระบบทอน้ําประปาแรงดันสูง ทอน้ํารอน ทอ
น้ําเย็น
o อุณหภูมิการใชงาน 5 - 95 องศาเซลเซียส และทน
แรงดันไดถึง 20 บาร
ใชไดกับงานตอประกอบทอประปาทุกประเภท ทนแรงดัน
และอุณหภูมิสูง

บริษัท แอรโรว ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)

3.1.3

ทอระบายอากาศหรือทอลม (Duct)
บริษัทยอย เปนผูผ ลิตและจําหนายทอสําหรับงานปรับอากาศและระบายอากาศ ทอดูดฝุน งานลําเลียงและงานไซโล ภายใตชื่อ “Arrow duct” ซึ่งสวนใหญเปนการผลิตตามคําสั่งซื้อของลูกคา ซึ่งมี
ลักษณะเปนโครงการ
ตราสินคา
ผลิตภัณฑ
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ
งานที่ใชผลิตภัณฑของบริษัท
ทอระบายอากาศ แบงออกเปน
o เปนทอทําจากเหล็กเคลือบสังกะสี หรือสแตนเลส o งานระบบปรับอากาศ
1. ประเภททอแข็ง ซึง่ มีลักษณะเปนเกลียวยาวตอเนือ่ ง o ประกอบติดตั้งงาย สะดวก รวดเร็ว สวยงามและ o งานระบบระบายอากาศ ทอดูดความรอน ฝุน
ตลอดทอทําใหเพิม่ ความแข็งแรงและน้ําหนักเบา ทน
ประหยัดเวลา
ควัน ไอเสียหรือกลิ่นตางๆ
o งานไซโล ทอลําเลียงเศษวัสดุในโรงงาน
แรงดันไดดี แบงเปน 3 รูปทรง คือ
o Spiral Round Duct มีขนาดเสนผาศูนยกลาง
1.1 รูปทรงกลม แบงเปน
ตั้งแต 3 นิ้ว – 80 นิ้ว ความยาวมาตรฐาน 3 เมตร
o Long Seam Round Duct มีขนาดเสนผาศูนย
(Spiral Round Duct) (Long Seam Round Duct)
กลางตั้งแต 3 นิ้ว – 60 นิ้ว ความยาวมาตรฐาน
1.2 เมตร

1.2 รูปทรงรี (Spiral Flat Oval Duct)

o เปนทอทําจากเหล็กเคลือบสังกะสี หรือสแตนเลส
o รูปทรงรี มีขนาดความสูงตั้งแต 6 นิว้ – 28 นิ้ว
ความกวางตั้งแต 22 นิ้ว – 82 นิ้ว ความยาว
มาตรฐาน 2 เมตร
o ประกอบติดตั้งงาย สะดวก รวดเร็ว สวยงามและ
ประหยัดเวลา
o ใชกับอาคารที่มีพื้นที่ต่ํา / แคบ
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ตราสินคา

ผลิตภัณฑ
1.3 รูปทรงเหลีย่ ม (Rectangular Duct)

2. ประเภททอออน
2.1 Wind-Flex Duct

2.2 Flexible Metal Duct

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ
o เปนทอทําจากเหล็กเคลือบสังกะสี หรือสแตนเลส
o ขนาดของทอ ผลิตตามแบบของลูกคา
o ประกอบติดตั้งงาย สะดวก รวดเร็ว สวยงามและ
ประหยัดเวลา

งานที่ใชผลิตภัณฑของบริษัท
o งานระบบปรับอากาศ
o งานสงลมระบายอากาศ

o เปนทอลมชนิดยืดหยุนได สามารถดัดโคงงอได
ตามทิศทางที่ตองการ มีน้ําหนักเบา
o ผลิตจากวัสดุอลูมิเนียม
o สามารถทนอุณหภูมิตั้งแต -75 องศาเซลเซียส ถึง
+250 องศาเซลเซียส
o ขนาดเสนผาศูนยกลางตั้งแต 3นิ้ว - 16 นิ้ว
o ติดตั้งงาย สะดวก รวดเร็วและราคาถูก

o งานระบบระบายอากาศ
o งานทอดูดความรอน ปลองควัน ไอเสีย ไอตะกั่ว
และกลิ่นตางๆ

o สามารถโคงงอได มีความแข็งแรงรับ
o งานระบบระบายอากาศ
แรงสั่นสะเทือนไดดี
o งานทอดูดความรอน ปลองควัน ไอเสีย
o งานไซโล ทอลําเลียงเศษวัสดุ
o ผลิตจากวัสดุสังกะสีหรือสแตนเลส
o สังกะสีสามารถทนอุณหภูมิตั้งแต -40 องศา
เซลเซียส ถึง +250 องศาเซลเซียส สําหรับสแตน
เลส สามารถทนอุณหภูมิตั้งแต -40 องศาเซลเซียส
ถึง +450 องศาเซลเซียส
o ขนาดเสนผาศูนยกลางตั้งแต ½ นิว้ - 12 นิ้ว
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ตราสินคา

ผลิตภัณฑ
ขอตอประเภทตางๆ

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ
o แข็งแรง ทนความรอน
o ใชเปนขอตอในการเชื่อมทอตางๆ
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3.1.4

ทอสําหรับงานกอสราง (Post-Tension Duct)
บริษัทยอย เปนผูผ ลิตและจําหนาย ทอสําหรับงานกอสราง ซึ่งสวนใหญเปนการผลิตตามคําสั่งซื้อของลูกคา โดยสวนใหญเปนผูรับเหมากอสราง
ตราสินคา

ไมไดใชตราสินคา

ผลิตภัณฑ

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ

ทอสําหรับงานกอสรางระบบคอนกรีต (Post-Tension เปนทอเหล็กเคลือบสังกะสี มีเกลียวยาวตลอดเปนลอน
Duct) มี 2 ประเภท คือ
มี ลั ก ษณะสู ง ๆ ต่ํ า ๆ อย า งลู ก ฟู ก ทํ า ให ส ามารถยึ ด
เกาะติ ด กั บ คอนกรี ต ได แ น น และถ า ยแรงเข า กั บ พื้ น
1. Corrugated Flat Oval Duct
คอนกรีตไดดีมีประสิทธิภาพ เพื่อรอยลวดแรงดึงดูดสูง
สําหรับงานระบบคอนกรีตอัดแรง
o ทําใหลดจํานวนเสาและจํานวนคานที่ตองใช จึงทํา
ใหมีพื้นที่ใชสอยเพิ่มขึ้น
o มีความแข็งแรง และประหยัดเวลาในการกอสราง
o ทอทรงรีมีความกวาง ตั้งแต 40 – 100 มิลลิเมตร
และความสูงตั้งแต 15 -30 mm ความยาว 6 เมตร
หรือสั่งผลิตไดตามตองการ
2. Corrugate Round Duct
o ทอทรงกลมมีเสนผาศูนยกลางตั้งแต 30- 300
มิลลิเมตร ความยาว 6 เมตร หรือ สั่งผลิตไดตาม
ตองการ

งานที่ใชผลิตภัณฑของบริษัท
o งานระบบพื้นคอนกรีตอัดแรง
o งานกอสรางอาคาร บานเรือน งานสรางถนน

o งานสรางทางดวน งานสะพานลอย งานสะพานตางๆ
o งานแผนผนังหองสําหรับกอสรางอาคาร และงาน
กอสรางอื่นๆ

o งานฐานแทนสําหรับรองรับเครื่องจักร (Bolt)
o อุตสาหกรรม หรืองานตอหมอสะพาน

ทั้งนี้ บริษัทยังมีรายไดจากการขายแผนเหล็ก และการใหบริการติดตั้งประกอบอุปกรณทอสําหรับกรณีทลี่ ูกคาตองการ ซึง่ คิดเปนสัดสวนที่นอยกวารอยละ 2 ของรายไดจากการขายและบริการ
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3.2

ตลาดและสภาวะการแขงขัน

3.2.1

กลยุทธทางการตลาด

จากการที่ผูบริหารของบริษัทเปนผูที่มีประสบการณ ความรู และความชํานาญในอุตสาหกรรมผลิตและจําหนายผลิตภัณฑทอ
รอยสายไฟเพื่อใชในงานวางระบบไฟฟาเปนเวลานาน รวมถึงบริษัทยอยซึ่งผลิตทอระบายอากาศ ทอลม และทอกอสรางสําหรับ
อุตสาหกรรมกอสราง จึงสามารถพัฒนาบริษัทใหเปนที่ยอมรับอยางกวางขวาง เปนหนึ่งในผูผลิตและจัดจําหนายสินคาที่มีคุณภาพ
มาตรฐาน และมีบริการที่ครบวงจร ทั้งในดานความหลากหลายของประเภทสินคาและความครบถวนของสินคาแตละรายการ รวมทั้ง
ระบบบริหารจัดการที่เปนระบบรับรองโดยมาตรฐาน ISO 9001 โดยบริษัทมีนโยบายที่จะรักษาความสัมพันธที่ดีกับผูผลิตสินคาและ
ลูกคาอยางสม่ําเสมอ ทั้งนี้ บริษัทมีกลยุทธในการแขงขัน เพื่อรักษาฐานลูกคาที่มีอยูเดิมรวมทั้งเพื่อเพิ่มสวนแบงทางการตลาดของบริษัท
ดังตอไปนี้
1. รักษามาตรฐานคุณภาพสินคา
บริษัทและบริษัทยอยใหความสําคัญกับการผลิตสินคาใหไดมาตรฐาน และตรงตามความตองการของลูกคา รวมทั้งมีราคา
เหมาะสมสามารถแขงขันได ทําใหไดรับความไววางใจจากลูกคาทั้งในและตางประเทศเรื่อยมา ทั้งนี้ สินคาของบริษัทไดรับการรับรอง
มาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑจากทั้งในและตางประเทศ เชน มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.), มาตรฐาน Underwriters
Laboratories INC. (UL), มาตรฐานประเทศเยอรมัน (DIN) เปนตน รวมทั้งมาตรฐานการติดตั้ง เชน มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟา
(ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2551) และ National Electric Code (NEC) เปนตน
2. สรางตราสินคาใหเปนที่รูจัก
บริษัทและบริษัทยอยมีนโยบายในการสรางตราสินคา ไดแก Arrow และ Union ใหเปนที่รูจักเพื่อขยายฐานลูกคาเปาหมายให
รูจักตราสินคาและเลือกใชผลิตภัณฑของบริษัทมากขึ้น โดยวิธีดังตอไปนี้
1) การโฆษณาผานสื่อตางๆ ไดแก สื่อวิทยุ เชน ออกอากาศโฆษณาผานรายการเกี่ยวกับการกอสรางและบาน สื่อสิ่งพิมพ
เชน ไทยแลนดเยลโลเพสเจส และสื่อสิ่งพิมพที่เจาะกลุมลูกคา เชน นิตยสารสมาคมชางเหมาไฟฟาและเครื่องกล
(TEMCA) ซึ่งเปนนิตยสารสําหรับผูออกแบบงานระบบ นิตยสารบานและสวน นิตยสาร House เปนตน รวมถึงการสราง
เวปไซตของบริษัท ไดแก www.arrowpipe.com และ www.airduct.co.th ใหสินคาของบริษัทและบริษัทยอยเปนที่
รูจักแกคนทั่วไป และใหลูกคาสามารถเขาถึงบริษัทไดสะดวกขึ้น
2) การออกงานแสดงสินคาตางๆ เชน งานวิศวกรรมแหงชาติ งานแสดงสินคาสถาปนิก งานเครื่องจักรและอุปกรณโรงงาน
อุตสาหกรรม (METALEX) เปนตน และงานโรดโชว (Road Show) ในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และตางจังหวัด
3) การจัดสัมมนาแกนักศึกษาดานวิศวกรรมไฟฟา ในสถาบันศึกษาตางๆ เพื่อใหเปนที่รูจัก ในการใชผลิตภัณฑของบริษัท
เมื่อไดทํางานปฏิบัติจริง
4) การประชาสัมพันธผานกลุมบริษัทผูออกแบบระบบ โดยจัดงานสัมมนาใหความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑอยางสม่ําเสมอ
ทั้งหมดดังกลาวขางตน เพื่อเปนการประชาสัมพันธตราสินคาและผลิตภัณฑใหเปนที่รูจักมากขึ้น โดยบริษัทมีงบประมาณ
สําหรับการโฆษณาประมาณไมเกินรอยละ 3 ของยอดขาย
3. รักษาฐานลูกคาปจจุบัน
ลูกคาปจจุบันเปนฐานลูกคาที่สรางรายไดหลักใหกับบริษัท ดังนั้น บริษัทและบริษัทยอยจึงใหความสําคัญกับการรักษาฐาน
ลูกคาดังกลาวใหมากที่สุด ซึ่งจะเนนการสรางสายสัมพันธระหวางบริษัทกับฐานลูกคากลุมดังกลาว เนนใหลูกคารับทราบความคุมคา
ของผลิตภัณฑเพื่อสรางความพึงพอใจ โดยพนักงานจะติดตอกับลูกคาปจจุบันอยางสม่ําเสมอ ทั้งการเขาเยี่ยมเยียนดวยตัวเอง หรือ
ติดตอผานทางโทรศัพท นอกจากนี้ กลยุทธในการรักษาฐานลูกคากลุมนี้ ยังประกอบดวย การรักษาคุณภาพของสินคา การสงของใหตรง
เวลาที่กําหนด และการบริการที่ประทับใจ โดยบริษัทมีการจัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจของลูกคาดวย
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4. ความหลากหลายของสินคา
บริษัทและบริษัทยอยเปนผูผลิตและจําหนายทอหลากหลายประเภท ทั้งทอรอยสายไฟแบบทอเหล็กกลาเคลือบสังกะสี แบบทอ
เหล็กออน และแบบทอเหล็กออนกันน้ํา รวมถึงทอน้ําประปา ทอระบายอากาศรูปทรงตางๆ และทอสําหรับงานกอสราง ทําใหสามารถ
ตอบสนองความตองการที่หลากหลายของกลุมลูกคาได นอกจากนี้ ยังจะมีแผนการพัฒนาสินคาใหมๆ เพื่อเสริมผลิตภัณฑบริษัทใหกับ
ลูกคาดวย ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทยอยมีการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑอยางตอเนื่อง โดยมีการพัฒนาผลิตภัณฑใหมๆ เพื่อรองรับ
ความตองการของลูกคาไดมากยิ่งขึ้น
5. การครอบคลุมฐานลูกคาในทุกกลุม
บริษัทและบริษัทยอยเปนผูผลิตและจําหนายทอประเภทตาง ๆ ภายใตตราสินคา “ARROW” และ “UNION” โดยมีการวาง
ตําแหนงทางการตลาดที่ตางกัน คือ ผลิตภัณฑภายใตตราสินคา ARROW ซึ่งมีระดับราคาที่สูงกวาใชสําหรับเจาะกลุมลูกคาในตลาดบน
เนนคุณภาพสูง และสําหรับผลิตภัณฑภายใตตราสินคา UNION ซึ่งมีระดับราคารองลงมาจะใชสําหรับเจาะกลุมลูกคาในตลาดรอง โดย
การวางตําแหนงทางการตลาดดังกลาว สงผลใหสามารถเขาถึงและครอบคลุมลูกคาไดในทุกกลุม
6. การใหบริการที่ดีและรวดเร็ว
เพื่อเปนการสรางความสัมพันธที่ดีและความพึงพอใจใหแกลูกคา บริษัทและบริษัทยอยมีนโยบายการบริการที่สรางความ
ประทับใจใหแกลูกคาตั้งแตเริ่มตนจนสิ้นสุดการขาย เชน จัดทําใบเสนอราคา/บิลขายไดรวดเร็ว ถูกตอง จัดสงสินคาตรงเวลา จัดเก็บ
สินคาใหอยูในสภาพดีรอการจัดสง เปนตน โดยจัดใหมีการฝกอบรมดานการบริการและดานเทคนิคที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑใหแกพนักงาน
เพื่อเสริมสรางความรูและทักษะในการทํางานและสามารถตอบปญหาใหกับลูกคาไดอยางถูกตอง นอกจากนี้ ยังมีบริการเสริมจัดหา
อุปกรณอื่นๆที่เกี่ยวของและเสริมผลิตภัณฑบริษัทใหกับลูกคา เชน หนากากแอร ฉนวน เทปกาว อุปกรณทอเหลี่ยมตางๆ เปนตน เพื่อ
อํานวยความสะดวกใหกับลูกคาไดอยางครบวงจร นอกจากนี้ ยังสงเสริมใหพนักงานขายมีความรูดานเทคนิคการขายโดยจะสงพนักงาน
ดานการตลาดเขาอบรมภายนอกคนละอยางนอย 1 ครั้งตอป
3.2.2

กลุมลูกคา

ผูใชผลิตภัณฑของบริษัทและบริษัทยอยจะอยูในธุรกิจกอสรางและอสังหาริมทรัพย และโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งตองการวาง
ระบบไฟฟา ระบบระบายอากาศหรือระบบประปา โดยติดตั้งทอรอยสายไฟ ทอระบายอากาศหรือทอประปาใหม รวมทั้งหนวยงานที่
ตองการปรับปรุงระบบไฟฟาและระบบประปา ใหมีความปลอดภัยยิ่งขึ้น โดยมีสัดสวนผูใชผลิตภัณฑ (End user) ที่เปนธุรกิจกอสราง
โครงการประเภทอสังหาริมทรัพยอยูประมาณรอยละ 75 และโรงงานอุตสาหกรรมประมาณรอยละ 25 ของลูกคาทั้งหมด โดยบริษัท
แบงกลุมลูกคาของบริษัทและบริษัทยอยเพื่อเขาถึงกลุมผูใชผลิตภัณฑ (End user) เปน 3 กลุมหลัก ดังนี้
ผลิตภัณฑของกลุมบริษัท

ARROW

กลุมลูกคา

ผูใชผลิตภัณฑ (End User)

ตัวแทนจําหนาย

ธุรกิจกอสรางและ
โครงการอสังหาริมทรัพย

ผูรับเหมากอสราง

โรงงานอุตสาหกรรม

เจาของโครงการ
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ตารางแสดงประเภทของลูกคาสําหรับแตละผลิตภัณฑ
ผลิตภัณฑ
ทอรอยสายไฟ
ทอน้ําประปา
ทอระบายอากาศ
ทอกอสราง (Post tension)

ประเภทธุรกิจของลูกคา
ตัวแทนจําหนาย
ผูรับเหมา
9
9
9
9
9
9

เจาของโครงการ
9
9
9
9

(1) ตัวแทนจําหนาย (Dealers) คิดเปนสัดสวนเฉลี่ยรอยละ 50 ของรายไดจากการขายและบริการในระหวางป 2552 - 2554
บริษัทจะขายสินคาใหตัวแทนจําหนายและใหตัวแทนจําหนายเปนผูรับผิดชอบในการติดตอลูกคารวมถึงการติดตั้งทั้งหมด โดยบริษัท
พิจารณาคัดเลือกตัวแทนจําหนายจากความสามารถในการใหบริการกับลูกคา คุณภาพในการติดตั้ง พื้นที่ที่ตัวแทนจําหนายสามารถเขา
ทําการตลาด ซึ่งตัวแทนจําหนายดังกลาวทําใหการกระจายสินคาของบริษัทกวางขวางมากขึ้น โดยเฉพาะในตางจังหวัด นอกจากนี้ ยัง
มีบริษัทตัวแทนจําหนายในตางประเทศสั่งซื้อสินคาประเภททอรอยสายไฟจากบริษัทไปขาย โดยตัวแทนจําหนายดังกลาวเปนบริษัทเท
รดดิ้งในประเทศตางๆ เชน ประเทศญี่ปุน ประเทศตุรกี เปนตน โดยสัดสวนการขายตางประเทศในป 2554 คิดเปนรอยละประมาณ 12
ของรายไดจากการขายและบริการ
ทั้งนี้ ลูกคาประเภทตัวแทนจําหนายสามารถเขาเสนอราคาเพื่อจําหนายแกงานโครงการดวย โดยบริษัทมีนโยบายไมใหตัวแทน
จําหนายเสนอราคาสินคาของบริษัทแขงกันเอง โดยจะใหสิทธิแกรานคาที่แจงใหแกบริษัททราบกอนเปนรายแรก และบริษัทจะไมเขา
เสนอราคาแขงกับตัวแทนจําหนายเชนกัน ปจจุบันบริษัทมีตัวแทนจําหนายประมาณ 60 ราน อยูในเขตกรุงเทพฯ และตางจังหวัด
โดยกําหนดเครดิตการชําระเงิน 60 - 90 วัน บริษัทยังมีแผนที่จะเพิ่มตัวแทนจําหนายตอไปหากพิจารณาแลวเห็นวาตัวแทนจําหนายนั้น
มีความสามารถในการขายและการชําระเงิน
นอกจากนี้ บริษัทยังผลิตสินคาลักษณะ OEM (Original Equipment Manufacturer) ใหแกผูจัดจําหนายทอเหล็กรอยสายไฟ
บางราย โดยไมติดเครื่องหมายการคาของบริษัท โดยยอดขายของการผลิตลักษณะดังกลาวที่ผานมามีสัดสวนไมเกินรอยละ 10 ของ
รายไดจากการขายและบริการ
อนึ่ง ผลิตภัณฑประเภททอระบายอากาศ และทอกอสรางจะไมขายผานตัวแทนจําหนาย (Dealer) เนื่องจากสวนใหญเปน
สินคาสั่งผลิตโดยเฉพาะตามคําสั่งซื้อของลูกคา
(2) ผูรับเหมากอสราง (Contractors) คิดเปนสัดสวนเฉลี่ยรอยละ 38 ของรายไดจากการขายและบริการในระหวางป 2552
- 2554 ซึ่งเปนกลุมเปาหมายหลัก เชน บริษัท อิตาเลียนไทย จํากัด (มหาชน), บริษัท ช.การชาง จํากัด (มหาชน) เปนตน โดยลักษณะ
ปกติของการทําธุรกิจรับเหมากอสราง ผูรับเหมางานระบบจะเปนผูรับงานจากลูกคาโครงการกอสรางระบบสาธารณูปโภคตางๆ เชน
โครงการรถไฟฟา บีทีเอส โครงการรถไฟฟาใตดิน ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เปนตน และลูกคาประเภทอสังหาริมทรัพย เชน อาคาร
สํานักงาน คอนโดมิเนียม โรงแรม โรงพยาบาล โรงงานอุตสาหกรรม หางสรรพสินคา เปนตน โดยผูรับเหมาจะสั่งซื้อสินคาตามการวาง
แบบของผูออกแบบระบบสําหรับงานกอสรางในสวนตางๆ ซึ่งผูออกแบบจะเปนผูกําหนดรายชื่อผูจําหนายสินคาอุปกรณตางๆ (Vendor
list) เพื่อใหผูรับเหมากอสรางสามารถสั่งซื้อสินคาไดตรงตามสเปค ซึ่งบริษัทจะตองเสนอราคาใหแกผูรับเหมาโครงการเพื่อประกอบการ
พิจารณางบประมาณ โดยโครงการที่บริษัทไดรับการสั่งซื้อจากผูรับเหมา มีทั้งโครงการติดตั้งทอรอยสายไฟฟา ทอน้ําประปา ทอระบาย
อากาศ และทอสําหรับงานกอสราง
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การพิจารณาเลือกผูรับเหมาเพื่อลดความเสี่ยงในการรับชําระเงิน บริษัทจะพิจารณาจากประวัติและชื่อเสียงในวงการ ผลงาน
ที่ผานมาและฐานะการเงินของผูรับเหมา จะไดรับการประเมินวามีศักยภาพที่เพียงพอในการชําระหนี้ นอกจากนี้ บริษัทอาจมีการเรียก
เก็บเงินมัดจําลวงหนาจากลูกคารอยละ 50 ของมูลคาสั่งซื้อ ในกรณีที่มีการสั่งซื้อสินคาโดยที่ยังไมมีกําหนดการสงมอบและ/หรือกรณี
ครบกําหนดการยืนราคา สําหรับกรณีที่เปนลูกคาใหมหรือลูกคาที่มีความเสี่ยง บริษัทจะใหลูกคาออกเช็คลวงหนาหรือตั๋วอาวัล ซึ่งเปน
การลดความเสี่ยงจากการเรียกเก็บเงินไดอีกทางหนึ่ง ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายการใหเครดิตการชําระเงินอยูที่ 60 - 90 วัน
(3) เจาของโครงการ (Project Owners) คิดเปนสัดสวนเฉลี่ยรอยละ 8 ของรายไดจากการขายและบริการ ในระหวางป 2552
- 2554 ลูกคากลุมนี้คือเจาของโครงการผูที่มาติดตอขอใหบริษัทเสนอราคาโดยตรง สวนใหญเปนลูกคาพัฒนาอสังหาริมทรัพย เชน
โครงการบานเอื้ออาทร, บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน), บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) เปนตน รวมถึงเจาของโรงงาน
อุตสาหกรรม ซึ่งตองการวางระบบไฟฟา ระบบประปา ระบบระบายอากาศ รวมถึงงานกอสรางระบบคอนกรีตอัดแรงสําหรับโครงการ
ใหมหรือการปรับปรุงคุณภาพ โดยบริษัทมีการบริหารความเสี่ยงในการเรียกเก็บเงินจากเจาของโครงการเชนเดียวกับกลุมลูกคา
ผูรับเหมา
สําหรับกลุมลูกคาของผลิตภัณฑประเภททอระบายอากาศและทอกอสราง จะเปนผูรับเหมางานระบบ และเจาของโครงการ
(รวมโรงงานอุตสาหกรรม) คิดเปนสัดสวน 80 และ 20 ตามลําดับ โดยจะไมขายผานตัวแทนจําหนาย เนื่องจากสวนใหญเปนสินคาสั่ง
ทําโดยเฉพาะตามคําสั่งลูกคา
ตารางแสดงสัดสวนรายไดจากการขายและบริการในประเทศและตางประเทศ
รายไดจากการขาย
ในประเทศ
ตางประเทศ
รวม

2552
2553
2554
ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ
378.17 85.63 459.50
88.01 593.35
87.94
63.47 14.37
62.59
11.99
81.37
12.06
441.64 100.00 522.09 100.00 674.72 100.00

9 เดือน ป 2555
ลานบาท รอยละ
510.09
88.35
67.27
11.65
577.36 100.00

ทั้งนี้ ลูกคา 10 รายแรกในป 2554 และงวด 9 เดือนป 2555 มีสัดสวนการขายประมาณรอยละ 41.48 และรอยละ 45.19ของ
รายไดจากการขายและบริการ ตามลําดับ และไมมีลูกคารายใดมีสัดสวนการขายเกินรอยละ 10 ของรายไดจากการขายและบริการ
3.2.3

นโยบายการกําหนดราคา
บริษัทมีนโยบายการกําหนดราคาตามราคาตนทุนของผลิตภัณฑบวกอัตรากําไรขั้นตนที่เหมาะสม และเปนไปตามภาวะของ
อุปสงคและอุปทานในตลาด บริษัทจะกําหนดราคาใหสามารถแขงขันในตลาดได และไมมีนโยบายในการแขงขันทางดานราคาโดยการ
ตัดราคาแขงกับผูประกอบการรายอื่น แตจะเนนเรื่องคุณภาพสินคาและการใหบริการที่รวดเร็ว และมีการใหสวนลดทางการคาตาม
นโยบายของบริษัท บริษัทจะพิจารณาขึ้นราคาหากเกิดกรณีราคาตนทุนเหล็กซึ่งมีความผันผวนตามราคาในตลาดโลก บริษัทจะติดตาม
การเคลื่อนไหวราคาวัตถุดิบอยางใกลชิดและจองซื้อวัตถุดิบเพื่อสามารถบริหารตนทุนในการสั่งซื้อวัตถุดิบ และสามารถควบคุมตนทุน
และกําไรขั้นตนไมใหผันผวนไปตามราคาวัตถุดิบในตลาดโลก
3.2.4

การจําหนายและชองทางการจัดจําหนาย
เนื่องจากกลุมลูกคาหลักของบริษัทแบงเปน 3 กลุมดังกลาวในขอ 3.2.2 ดังนั้น ชองทางการจําหนายของบริษัทจึงแบงเปนการ
จําหนายผานตัวแทนจําหนาย และการจําหนายโดยตรงตอผูรับเหมางานระบบและเจาของโครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้
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1. การจัดจําหนายผานตัวแทนจําหนาย (Dealer): บริษัทมีการจําหนายสินคาผานตัวแทนจําหนาย เพื่อชวยในการกระจาย
สินคาและเปนการเพิ่มชองทางการจัดจําหนายผลิตภัณฑของบริษัทใหกับลูกคาทั้งกรุงเทพฯ และตางจังหวัด โดยจะมีเจาหนาที่ฝาย
ขายดูแลกลุมลูกคาตัวแทนจําหนายโดยตรง ซึ่งเจาหนาที่ดังกลาวจะคอยดูแลกลุมลูกคาเฉพาะกลุมทําใหทราบความตองการของลูกคา
และความเคลื่อนไหวของตลาดไดเปนอยางนี้ และจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการแกลูกคาโดยเฉพาะลักษณะผลิตภัณฑ
2. การจัดจําหนายตรงตอผูรับเหมาติดตั้งงานระบบ (Contractors) และเจาของโครงการ บริษัทใชกลยุทธการขายตรงในการ
ขายสินคาตองานโครงการ โดยใหเจาหนาที่ขายโครงการที่มีความรูดานผลิตภัณฑเปนอยางดีทําการนําเสนอโครงการใหกับผูออกแบบ
งานระบบของเจาของโครงการ เพื่อใหชื่อของบริษัทติดอยูใน Vendor list และบริษัทจะไดรับคัดเลือกเขารวมเสนอราคา จนกระทั่งปด
การขาย เจาหนาที่บริษัทฝายการตลาดจะติดตามขาวสารเกี่ยวกับงานกอสรางโครงการใหมๆ เพื่อเขาเสนอแนะนําผลิตภัณฑ นอกจากนี้
ยังมีผูรับเหมาบางสวนที่ติดตอกับบริษัทโดยตรงเนื่องจากไดรับขอมูลบริษัทจากการโฆษณา และผูรับเหมาบางรายที่ไดรับการเจาะจง
จากเจาของโครงการใหซื้อสินคาจากบริษัท และบางสวนเปนการแนะนําจากลูกคาเกา บริษัทมีพนักงานขายโดยตรงสําหรับงานโครงการ
ของบริษัทและบริษัทยอย
บริษัทและบริษัทยอยมีสัดสวนการจัดจําหนายผานตัวแทนจําหนาย และการจัดจําหนายโดยตรงตอผูรับเหมาติดตั้งงานระบบ
และเจาของโครงการเฉลี่ย (ป 2552 – ป 2554) ประมาณรอยละ 50 และรอยละ 50 ของรายไดจากการขายและบริการ ตามลําดับ โดย
สําหรับงวด 9 เดือนป 2555 บริษัทและบริษัทยอยมีสัดสวนการจัดจําหนายผานตัวแทนจําหนาย และการจัดจําหนายโดยตรงตอผูรับเหมา
ติดตั้งงานระบบและเจาของโครงการประมาณรอยละ 53 และรอยละ 47 ของรายไดจากการขายและบริการ ตามลําดับ
3.3

ภาวะอุตสาหกรรมและภาวะการแขงขัน
อุตสาหกรรมทอเหล็กรอยสายไฟ ทอประปา ทอระบายอากาศ และทอกอสราง เปนวัสดุกอสรางที่จําเปนในอุตสาหกรรม
กอสราง และการติดตั้งสายไฟฟาในอาคารประเภทตางๆ ดังนั้น ปริมาณการบริโภคผลิตภัณฑของบริษัทจึงเติบโตตามธุรกิจกอสรางและ
อสังหาริมทรัพยเปนหลัก ดังนี้
อุตสาหกรรมกอสราง
อุตสาหกรรมกอสรางเปนอุตสาหกรรมหนึ่งที่มีความสําคัญ โดยเปนอุตสาหกรรมที่สรางโครงสรางพื้นฐานที่จําเปนตอการ
พัฒนาประเทศ โดยเฉพาะสาธารณูปโภค ซึ่งอุตสาหกรรมกอสรางมีแนวโนมการเติบโตอยางตอเนื่องจากอดีตถึงปจจุบัน (ตามแผนภาพ
ดานลาง) โดยในป 2554 อุตสาหกรรมกอสรางมีการขยายตัวจากการกอสรางภาคเอกชน โดยเฉพาะการกอสรางประเภทอุตสาหกรรม
และพาณิชยกรรม ในขณะที่การกอสรางภาครัฐชะลอตัว เนื่องจากการเบิกจายงบประมาณลาชา และโครงการขนาดใหญหลายโครงการ
เลื่อนการกอสรางออกไปเนื่องจากสถานการณน้ําทวม

ที่มา: ศูนยวิจัยกสิกรไทย วันที่ 15 มีนาคม 2555

สวนที่ 2 หนา 23

บริษัท แอรโรว ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)
Arrow Syndicate Public Company Limited

สําหรับในป 2555 นี้ ศูนยวิจัยกสิกรไทยคาดวาอุตสาหกรรมกอสรางยังคงเติบโตตอได จากแรงกระตุนของโครงการภาครัฐ
สืบเนื่องจากอุทกภัยในปที่ผานมา ประกอบกับปริมาณกอสรางของภาคเอกชนที่มีการกระจายความเสี่ยงไปยังโครงการพาณิชยกรรม
และอสังหาริมทรัพยในตางจังหวัดมากขึ้น รวมถึงการกอสรางคอนโดมิเนียมในกรุงเทพ และผูประกอบธุรกิจบางกลุมที่รับงานกอสราง
โรงงานไฟฟามากขึ้น ซึ่งทิศทางดังกลาวจะผลักดันใหมูลคาตลาดธุรกิจกอสรางป 2555 อยูที่ประมาณ 923,000 – 934,000 ลานบาท
หรือเติบโตที่รอยละ 12.2 – 13.5 จากป 2554 อยางไรก็ตาม การขยายตัวของการกอสรางในป 2555 นั้น มีแรงกระตุนมาจากงาน
กอสรางที่เกี่ยวของกับปญหาน้ําทวม ซึ่งหากไมรวมงานกอสรางที่เกี่ยวของกับปญหาน้ําทวมแลว อุตสาหกรรมกอสรางโดยรวมอาจเกิด
การหดตัวจากป 2554 ประมาณรอยละ 0.5 ถึงรอยละ 3.1 หรือมีมูลคาประมาณ 797,000-819,000 ลานบาท เนื่องจากการลงทุนใน
โครงการใหมมีแนวโนมชะลอหรือเลื่อนออกไป

วที่มา: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติประมาณการโดยศูนยวิจัยกสิกรไทย

โครงการภาครัฐในป 2555 จะใหความสําคัญในการพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน พัฒนาฟนฟูและเยียวยาประเทศ
สืบเนื่องจากภัยพิบัติน้ําทวม โดยในป 2555 รัฐบาลไดกําหนดงบประมาณประจําปไวที่ 2,380,000 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 20.2
ของจีดีพีและไดขยายวงเงินลงทุนเพิ่มขึ้นเปน 423,387 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 19.1 จากป 2554 หรือคิดเปนรอยละ 17.1 ของ
งบประมาณรวมทั้งนี้ ศูนยวิจัยกสิกรไทยประเมินวาหากภาครัฐสามารถเบิกจายงบลงทุนไดตามเปาที่ตั้งไว คือ รอยละ 72 ของงบลงทุน
รวม โครงการของภาครัฐที่จะเกิดขึ้นในป 2555 คาดวาจะอยูในที่ประมาณ 550,000 - 650,000 ลานบาท ซึ่งจะสงผลใหอุตสาหกรรม
กอสรางมีมูลคาประมาณ 448,000 - 453,000 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 16.6 - 17.9 เทียบกับป 2554 โดยโครงการของภาครัฐที่จะเริ่ม
กอสรางในป 2555 เชน โครงการรถไฟฟาสายสีมวง สายสีน้ําเงิน สายสีแดง สายสีเขียว โครงการรถไฟฟาบีทีเอสสวนตอขยาย และการ
ปรับปรุงทางรถไฟ เปนตน
ประมาณการเม็ดเงินจากโครงการภาครัฐที่จะสรางอานิสงสตอธุรกิจกอสรางป 2555

ที่มา: ศูนยวิจัยกสิกรไทย วันที่ 26 เมษายน 2555
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บริษัท แอรโรว ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)
Arrow Syndicate Public Company Limited

โครงการภาคเอกชนป 2555 จะมุงเนนในการเตรียมความพรอมเพื่อรับมือภัยพิภัยจากน้ําทวมซึ่งสงผลกระทบเสียหายตอ
สายการผลิต โดยสภาอุตสาหกรรมไดมีแผนรวมมือระหวางกลุมธุรกิจเอกชนริเริ่มโครงการกอสรางคันกันน้ําลอมรอบพื้นที่อุตสาหกรรม
ในจังหวัดอยุธยาและจังหวัดปทุมธานี โดยศูนยวิจัยกสิกรไทยคาดวาการซอมแซมปรับปรุงนิคมอุตสาหกรรมที่ไดรับผลกระทบนี้จะใช
วงเงินในการกอสรางประมาณ 4,500 – 5,500 ลานบาท นอกจากนี้ ผูประกอบธุรกิจบางรายมีแผนที่จะพัฒนาโครงการพาณิชยกรรม
โดยขยายสาขาไปยังตางจังหวัดมากขึ้น เพื่อครอบคลุมกลุมลูกคาใหมๆ ประกอบกับผูประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพยรายใหญ เริ่มหัน
ไปขยายโครงการอสังหาริมทรัพยทั้งแนวสูงและแนวราบในตางจังหวัดมากขึ้น โดยรวมแลวศูนยวิจัยกสิกรไทยคาดวาจะมีมูลคาการ
ลงทุนเบื้องตนสําหรับโครงการที่จะกอสรางในป 2555 – 2557 ประมาณ 97,180 – 102,080 ลานบาท (รายละเอียดตามตารางดานลาง)
จากปจจัยดังกลาวสงผลใหการกอสรางภาคเอกชนโดยรวมในป 2555 จะมีมูลคาประมาณ 475,000 – 481,000 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ
8.5 – 9.6 จากป 2554
สรุปโครงการพาณิชยกรรมของภาคเอกชนทีน่ าจะเริ่มกอสรางในป 2555-2557 (ลานบาท)

ที่มา: ศูนยวิจัยกสิกรไทย วันที่ 26 เมษายน 2555
553 2554 2555f

ธุรกิจภาคอสังหาริมทรัพย

ศูนยขอมูลวิจัยและประเมินคาอสังหาริมทรัพยไทย บริษัท เอเจนซี่ ฟอร เรียลเอสเตท แอฟแฟรส (AREA) ไดเปดเผยวาจาก
ขอมูลการสํารวจตลาดที่อยูอาศัยป 2554 พบวามีการชะลอตัวกวาป 2553 โดยมีการเปดตัวโครงการ 407 โครงการ รวม 85,800 หนวย
มูลคา 256,042 ลานบาท ลดลงกวาป 2553 ถึงรอยละ 27 ของจํานวนหนวยและรอยละ 15 ของมูลคา ซึ่งสะทอนถึงภาวะที่ถดถอยลง
โดยชวงที่มีสถานการณน้ําทวมป 2554 สงผลกระทบโครงการประมาณ 600 โครงการ ประสบปญหารวมประมาณ 50,000 หนวย มูล
คาที่รอการขายไดรับผลกระทบประมาณ 14,000 ลานบาท ทั้งนี้ ทางศูนยขอมูลวิจัยฯ ไดเผยถึงภาพรวมและแนวโนมสําหรับตลาด
อสังหาริมทรัพยป 2555 วาจะมีการเปดตัวโครงการใหมในจํานวนที่ใกลเคียงกับป 2554 เนื่องจากสถานการณน้ําทวมในป 2554 สงผล
ใหผูบริโภคชะลอการตัดสินใจซื้อและมีการพิจารณาเลือกซื้อมากขึ้น โดยเฉพาะเรื่องทําเลที่ตั้ง รวมถึงระบบปองกันน้ําทวม เปนตน ซึ่ง
คาดวากําลังซื้อจะกลับมาประมาณไตรมาส 3 ป 2555 นอกจากนี้ ผูประกอบจะลงทุนในการพัฒนาโครงการอาคารชุดแทนที่อยูอาศัย
แนวราบมากขึ้น และจะมีการกระจายการพัฒนาไปยังสวนภูมิภาค เชน ชลบุรี หัวหิน เชียงใหม ภูเก็ต เปนตน ทั้งนี้ ราคาที่อยูอาศัยยังคง
มีแนวโนมปรับตัวเพิ่มขึ้นตามตนทุนวัสดุและคาแรงที่เพิ่มขึ้น ( ที่มา: งานสัมมนาโดยศูนยขอมูลวิจัยและประเมินคาอสังหาริมทรัพยไทย
บริษัท เอเจนซี่ ฟอร เรียลเอสเตท แอฟแฟรส วันที่ 18 มกราคม 2555)

สวนที่ 2 หนา 25

บริษัท แอรโรว ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)
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ดานศูนยวิจัยกสิกรไทยมีความเห็นเปนไปในทิศทางเดียวกับศูนยวิจัยฯ วา การเติบโตของตลาดอสังหาริมทรัพยในกรุงเทพ
และปริมณฑลในชวงตนป 2555 ยังคงชะลอตัวโดยเฉพาะการเปดตัวโครงการบานแนวราบที่หดตัวลงมาก เนื่องจากการขาดความ
เชื่อมั่นของผูบริโภค อยางไรก็ตาม ตลาดยังคงไดรับปจจัยบวกจากมาตรการที่อยูอาศัยหลังแรก โครงการ Soft Loan ของธนาคารแหง
ประเทศไทย โดยคาดวาตลาดจะดีขึ้นในชวงไตรมาสสุดทายของป ทั้งนี้ ศูนยวิจัยกสิกรไทย คาดวา การเปดตัวโครงการอสังหาริมทรัพยที่
อยูอาศัยใหมในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลในป 2555 จะอยูที่ประมาณ 84,500-87,500 หนวย ซึ่งเปนระดับที่ใกลเคียงกับปที่ผานมา ที่
มีการเปดตัวที่อยูอาศัย 85,800 หนวย โดยปนี้ผูประกอบการเนนการพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียม ทดแทนการชะลอตัวในตลาดของ
บานแนวราบ ซึ่งการฟนตัวของตลาดบานแนวราบยังคงตองติดตามดูสถานการณน้ําตอไป นอกจากนี้ แนวโนมการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู
อาศัยในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลในป 2555 จะมีประมาณ 148,700 - 154,000 หนวย หดตัวรอยละ 1.0 ถึงขยายตัวรอยละ 2.5 จาก
ป 2554 ซึ่งมีการหดตัวถึงรอยละ 12.8 โดยกําลังซื้อยังคงมาจากกลุมผูบริโภคที่มีความพรอมและมีความจําเปนในการซื้อที่อยูอาศัยเปน
หลัก (ที่มา: ศูนยวิจัยกสิกรไทย วันที่ 25 มิถุนายน 2555)
ภาวะการแขงขัน
ภาวะการแขงขันของแตละผลิตภัณฑของบริษัท อาจแบงไดตามรายละเอียด ดังนี้
ทอรอยสายไฟฟา
ขนาดตลาดของทอรอยสายไฟฟาจะเติบโตตามอุตสาหกรรมกอสรางและอสังหาริมทรัพย ซึ่งผูบริหารของบริษัทคาดวามูลคา
ตลาดทอรอยสายไฟฟามีมูลคาประมาณ 1,600 ลานบาท เนื่องจากเปนผลิตภัณฑในการวางระบบไฟฟาสําหรับอาคารทุกประเภท สวน
แบงการตลาดของ Arrow และ Union อยูใน 1 ใน 3 ลําดับแรกของมูลคาตลาดทั้งหมด การแขงขันในตลาดทอรอยสายไฟฟาอยูในระดับ
ปานกลาง โดยการแขงขันของทอรอยสายไฟฟาจะเนนที่คุณภาพของสินคา ราคาที่เหมาะสม และการใหบริการเปนสําคัญ คูแขงของทอ
รอยสายไฟฟาในตลาดซึ่งเปนที่รูจักมีประมาณ 10 กวาราย แตที่ใกลเคียงกับบริษัท เชน บริษัท พานาโซนิค อีโค โซลูชั่นส สตีล (ประเทศ
ไทย) จํากัด, และบริษัท รอยัล สตีล อินดัสตรี จํากัด เปนตน โดยบริษัทคูแขงดังกลาวใชคุณภาพเหล็กเคลือบสังกะสีที่ใกลเคียงกับ Arrow
แตของ Arrow จะใชเหล็กที่ผานกระบวนการชุบสังกะสี (Hot-dipped Galvanized) ซึ่งแตกตางจากบางยี่หอที่ใชเหล็กผานการเคลือบ
สังกะสี (Zinc coating) ซึ่งการใชวิธี Hot-dipped Galvanized จะเปนการเคลือบผิวทั้งภายนอกและภายในทําใหสามารถกันสนิมได
ดีกวา ทั้งนี้ สินคาทดแทนทอเหล็กรอยสายไฟฟา ไดแก ทอยูพีวีซี (UPVC) หรือ ทอพลาสติก ซึ่งมีคุณภาพไมดีเทาเหล็กชุบสังกะสี
ปจจุบันทอรอยสายไฟฟาจากตางประเทศที่เขามาจําหนายในประเทศไทยมีจํานวนนอย เนื่องจากการผลิตภายในประเทศมีตนทุนที่ต่ํา
กวา
บริษัทใชกลยุทธการสรางความเชื่อมั่นในสินคาและบริการใหแกลูกคา และการสรางความสัมพันธที่ดีเปนหลักสําคัญ ประกอบ
กับบริษัทมีอํานาจตอรองดานราคาวัตถุดิบเนื่องจากมีสั่งซื้อวัตถุดิบในปริมาณมาก รวมถึงการมีกําลังการผลิตและการเก็บสํารองวัตถุดิบ
และสินคาใหเพียงพอตอความตองการ
ทอประปาประเภท PP-R
ขนาดตลาดของทอประปา จะเติบโตตามอุตสาหกรรมกอสรางและอสังหาริมทรัพย เนื่องจากเปนวัสดุอุปกรณในการตอทอ
น้ําประปาในการอุปโภคบริโภคในอาคาร บานเรือน โรงแรม โรงพยาบาล ฯลฯ โดยทอประปาประเภท PP-R จะเขามาทดแทนทอประปา
ประเภท PVC โดยทอประปาประเภท PPR ผลิตจากวัสดุคุณภาพสูงและมีคุณสมบัติทนทานและปลอดภัยกวาวัสดุประเภท PVC ซึ่งทอ
ประปาประเภท PPR ไดแพรหลายในตางประเทศมานานแลว ทั้งนี้ ปจจุบันผูผลิตทอน้ําประปาประเภท PPR ในประเทศ มีเพียง 2 ราย
คือ บริษัท และ บริษัท ยูเอชเอ็ม จํากัด นอกนั้น จะเปนการนําเขาจากตางประเทศ ไดแก Fusiotherm จากประเทศเยอรมัน , Thai PP-R
จากประเทศจีน, DISMY จากประเทศจีน, DEKKO จากประเทศเวียดนาม, Ginde จากประเทศจีนจัดจําหนายโดย SCG เปนตน การ
แขงขันในตลาดทอประปา PPR อยูในระยะเริ่มตน เนื่องจากผูบริโภคยังไมรูจักประเภทผลิตภัณฑมากนัก ผูขายจึงตองเนนการใหความรู
และประโยชนของการใชทอประปา PP-R เพื่อสรางมูลคาตลาดใหเติบโตขึ้น และเพื่อใชทดแทนทอประปาประเภท PVC
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ทอระบายอากาศ
ขนาดตลาดของทอระบายอากาศจะเติบโตตามอุตสาหกรรมกอสรางและอสังหาริมทรัพย เพื่อใชเปนทอระบบปรับอากาศ (ระบบ
แอร) ทอลม ทอระบายความรอน ทอลําเลียง(สินคา) เปนตน โดยคูแขงขันในตลาดที่ผลิตสินคาประเภทเดียวกัน เชน บริษัท ดักทเอเชีย
เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด, บริษัท ตะวันออก ซินเทค จํากัด, บริษัท เอ เอส แอนด ดี อุตสาหกรรม เปนตน โดยสัดสวนของบริษัทผูผลิตที่มีโรงงาน
เปนของตัวเองคิดเปนสัดสวนรอยละ 40 ของการใชทอระบายอากาศทั้งหมด และที่เหลือรอยละ 60 จะเปนผูประกอบการขนาดเล็กที่
ไมไดมีโรงงานเปนของตัวเอง สวนแบงการตลาดของ Arrow Duct อยูในลําดับ 1 ใน 3 แรกของผูผลิตที่มีโรงงานเอง การเขามาแขงขันใน
การผลิตทอระบายอากาศนอกจากจะตองมีการลงทุนในเครื่องจักรแลว จะตองอาศัยแรงงานที่มีทักษะในการผลิตดวย
ทอกอสราง
เนื่องจากทอกอสราง (Post tension Duct) เปนวัสดุประกอบสําคัญของงานกอสรางคอนกรีตอัดแรง เพื่อเสริมความแข็งแกรงการ
เกาะติดแนนขึ้น ตลาดของทอกอสรางจะเติบโตตามอุตสาหกรรมกอสราง สําหรับการกอสรางบานอาคาร งานสรางถนน สะพาน
กอสรางฐานราก ผนังอาคาร เปนตน ผูผลิตทอกอสราง Post Tension ปจจุบันยังมีนอยรายที่เปนผูผลิตทอ Post Tension เพียงอยาง
เดียว สวนใหญผูผลิตจะผลิตเพื่อใชในการกอสรางโครงการของตัวเอง ไมไดผลิตเพื่อขาย โดยมีคูแขงในตลาด เชน บริษัท ซี-โพส จํากัด,
บริษัท โพส แอนด พรีคาส จํากัด, บริษัท พีบีแอล กรุป จํากัด, บริษัท โพสเท็นชั่น เทรดดิ้ง จํากัด, บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จํากัด
(มหาชน), บริษัท เอสซีจี เอ็กซพีเรียนซ จํากัด เปนตน ปจจุบันคูแขงดังกลาวบางรายไดเปลี่ยนมาเปนลูกคาของบริษัท เนื่องจากบริษัท
สามารถผลิตและสงสินคาไดคุณภาพตรงตามตองการ และตนทุนต่ํากวาผลิตเอง ทั้งนี้ ความรุนแรงในการแขงขันยังไมมากนัก
ความไดเปรียบในการแขงขัน
บริษัทมีนโยบายที่จะผลิตสินคาใหมีความหลากหลายเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา โดยมีแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ
อยางตอเนื่องเพื่อเขาถึงลูกคากลุมใหม ๆ โดยจากประสบการณที่ผานมาทําใหบริษัทมีความพรอมในดานตางๆ ซึ่งผูบริหารเชื่อวาบริษัท
มีขอไดเปรียบหรือจุดเดนในการแขงขัน ดังตอไปนี้
• เปนบริษัท 1 ใน 3 บริษัทผูนําตลาดกลุมผลิตภัณฑทอเหล็กรอยสายไฟฟา ทั้งประเภททอแหล็ก ทอเหล็กออน และทอเหล็ก
ออนกันน้ํา สําหรับลูกคาในกลุมอสังหาริมทรัพยและโรงงานอุตสาหกรรม (ขอมูลจากผูบริหารของบริษัท)
• มีผลิตภัณฑทอที่หลากหลาย ทั้งประเภททอรอยสายไฟฟา ทอประปาประเภท PP-R ทอระบายอากาศ และทอกอสราง ทํา
ใหสามารถรองรับความตองการที่หลากหลายของลูกคา โดยบริษัทมีการใหบริการถอดแบบและผลิตไดโดยเสียเศษนอย เพื่อชวย
ประหยัดการใชวัตถุดิบใหกับลูกคา โดยมีการใหคําแนะนําและคําปรึกษาเกี่ยวกับการติดตั้ง ทอรอยสายไฟฟา ทอประปา PP-R และทอ
ระบายอากาศ
• ผลิตภัณฑไดรับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) และไดรับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑตามมาตรฐานสากล
ไดแก ทอรอยสายไฟไดรับมาตรฐาน UL (Underwriters Laboratories INC.) ทอประปา PPR ไดรับมาตรฐาน DIN, ทอ Duct ไดผลิต
ตามมาตรฐาน SMACNA เปนตน และบริษัทไดรับการรับรองระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001: 2008
• สรางตราสินคา (Brand) “Arrow” จนเปนที่รูจักกันทั่วไปในกลุมผูรับออกแบบระบบไฟฟา ธุรกิจรับเหมากอสรางและเจาของ
โครงการอสังหาริมทรัพยเปนระยะเวลานาน ทั้งนี้ ผลิตภัณฑของบริษัทภายใตตราสินคา “Arrow” เปนหนึ่งใน Vendor List ของโครงการ
รถไฟฟามหานครและโครงการมาตรฐานตางๆทั้งภาครัฐและเอกชน
• มีความสัมพันธที่ดีกับผูจัดจําหนายวัตถุดิบ (Supplier) ซึ่งสามารถคัดเลือกเกรดวัตถุดิบใหตรงกับการใชงานของสินคา และ
บริษัทมีความไดเปรียบในราคาเนื่องจากมีการสั่งซื้อวัตถุดิบในปริมาณมาก
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• ไดรับความไววางใจจากทั้งภาครัฐและเอกชน โดยผลงานที่ผานมาประกอบดวย โครงการเอกชนขนาดใหญ เชน สนามบิน
สุวรรณภูมิ, สถานีรถไฟฟาบีทีเอส สายสีลม, Airport Rail Link, อาคารการบินไทย, ศูนยราชการกรุงเทพฯ แจงวัฒนะ เปนตน,
หางสรรพสินคา/โชวรูม เชน ศูนยการคาเทสโกโลตัส (ถ.สุขาภิบาล 1), ศูนยการคาบิ๊กซี (ธัญบุรี), ศูนยการคาโฮมโปร (ถ.รามอินทรา),
โชวรูมโตโยตา คอมเพล็กซ เปนตน, โรงงานอุตสาหกรรม เชน อาคารคลังเก็บสินคาดีทสแฮลม 2, อาคารโรงงานนิชชิน, อาคารโรงงาน
โอสถสภา (จังหวัดอยุธยา) เปนตน, อาคารสูง เชน อาคารคอนโดมิเนียมปารคแลนด, อาคารโบเบทาวนเวอร, อาคารเอสพานาด, อาคาร
Bliss Hotel เปนตน, โครงการรัฐวิสาหกิจ เชน การไฟฟาฝายผลิต, การไฟฟานครหลวง, องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย (TOT) เปนตน
, โรงพยาบาล เช น โรงพยาบาลกรุ งเทพ, โรงพยาบาลพญาไท ศรี ราชา, โรงพยาบาลสิ นแพทย เป น ตน , สถาบั นการศึก ษา เช น
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ รังสิต, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา ลาดกระบัง, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปนตน, โครงการรัฐบาล เชน
อาคารศูนยกรรมการขาราชการพลเรือน (กพ.), อาคารสถาบันราชมงคลกาฬสินธ เปนตน
• บริษัทมีฐานลูกคาที่แข็งแกรง โดยลูกคาหลักของบริษัทเปนรานคาตัวแทนจําหนายประมาณกวา 60 รานทั่วประเทศ รวมทั้ง
เปนที่รูจักในวงการรับเหมากอสราง ซึ่งชวยสรางความเชื่อมั่นใหกับลูกคาใหมเกิดความไววางใจในคุณภาพของผลิตภัณฑและการ
บริการของบริษัท
• มีเครื่องจักรที่ทันสมัยในสายการผลิต และมีกําลังการผลิตของทอรอยสายไฟฟามากถึง 4 สายการผลิต โดยมีสายการผลิต
ที่ไดรับสิทธิประโยชนจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) 1 สายการผลิต
• ในป 2554 บริษัทไดรับสิทธิประโยชนจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) ในการผลิตทอเหล็กรอยสายไฟ
1 สายการผลิต การผลิตทอเหล็กออนกันน้ํา และการผลิตทอประปา PP-R โดยเริ่มใชสิทธิเมื่อตนป 2555 (ตามรายละเอียดขอ 3.5)
3.4

การจัดหาผลิตภัณฑและบริการ

3.4.1

การจัดหาวัตถุดบิ

วัตถุดิบหลักของบริษัทและบริษัทยอย ไดแก วัตถุดิบประเภทเหล็กชุบสังกะสีและเม็ดพลาสติก (PPR และ PVC) โดยในป
2554 สัดสวนการสั่งซื้อเหล็กและเม็ดพลาสติกคิดเปนประมาณรอยละ 95 ตอรอยละ 5 ของยอดซื้อทั้งหมด
1. เหล็กเคลือบสังกะสี
วัตถุดิบสําคัญในการผลิตทอรอยสายไฟฟา ทอระบายอากาศ และทอกอสราง คือ เหล็กชุบสังกะสี (Hot-dip Galvanized)
โดยสวนใหญจะเปนการนําเขาจากประเทศจีน เนื่องจากประเทศจีนเปนแหลงที่มีวัตถุดิบมาก และบริษัทสามารถคัดเลือกประเภทของ
เหล็กที่มีคุณสมบัติตามที่ตองการ ในราคาที่ถูกวาซื้อจากภายในประเทศ การสั่งซื้อวัตถุดิบเหล็กจากจีนถือเปนสินคาที่ไดรับการยกเวน
ภาษีนําเขาภายใตการตกลงการคาสินคาภายใตการเปดเสรีอาเซียน-จีน (ที่มา: www.dft.go.th กรมการคาตางประเทศ กระทรวง
พาณิชย) บริษัทมีนโยบายการสั่งซื้อสินคาผานทั้งบริษัทตัวแทนจัดจําหนายในประเทศจีน ซึ่งจะเปนผูรวบรวมวัตถุดิบตามคําสั่งซื้อของ
บริษัท โดยบริษัทจะพิจารณาผูจัดจําหนายจากความนาเชื่อถือและมีการติดตอสั่งซื้อวัตถุดิบมาเปนเวลานาน ทั้งนี้ ในป 2554 และ งวด
9 เดือนป 2555 บริษัทและบริษัทยอยมีสัดสวนการสั่งซื้อเหล็กจากตางประเทศคิดเปนประมาณรอยละ 91 และรอยละ 93 ของยอดสั่งซื้อ
วัตถุดิบรวม ตามลําดับ
ราคาเหล็กเคลือบสังกะสี ซึ่งเปนวัตถุดิบหลักของบริษัทจะเปลี่ยนแปลงในทิศทางเดียวกับราคาของเหล็กแผนรีดเย็น (ColdRolled Coil) และราคาเหล็กในตลาดโลก ราคาเหล็กเริ่มมีแนวโนมสูงขึ้นอยางตอเนื่องตั้งแตป 2549 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของราคา
น้ํามันและถานหิน และการขยายตัวของอุปสงคในอุตสาหกรรมตางๆ ซึ่งราคาเริ่มปรับตัวลดลงในครึ่งปหลังของป 2551 อยางไรก็ตาม
ราคาเหล็กเริ่มปรับตัวเพิ่มขึ้นในป 2552 และ 2553
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สําหรับในป 2555 คาดวาสถานการณราคาเหล็กนาจะอยูภาวะทรงตัว โดยผูผลิตในตางประเทศคาดการณวาภาพรวม
ราคาเหล็กจะยังไมขยับลง และกลุมผูใชเหล็กมองวาราคาเหล็กจะไมปรับตัวสูงขึ้น แตสาเหตุหนึ่งของการปรับตัวของราคาเหล็กมาจาก
ความผันผวนของราคาน้ํามันในตลาดโลก ทําใหความตองการใชเหล็กโดยรวมไมสูงขึ้นนักประกอบกับภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังไมแนนอน
อีกทั้งจีนมีแนวโนมจะลดการบริโภคเหล็กลงจากมาตรการเขมงวดของรัฐบาลกลางที่ตองการชะลอการเติบโตทางเศรษฐกิจที่รอนแรง
ของจีน ผลวิเคราะหของสมาคมเหล็กโลก (World Steel Association) ที่คาดวาความตองการใชเหล็กโดยรวมในป 2555 จะเพิ่มเพียง
รอยละ 4.5 สวนสํานักขาว Bloomberg วิเคราะหวาการขยายตัวของอุตสาหกรรมเหล็กจะชะลอตัวที่อัตรารอยละ 1.2 ซึ่งเปนอัตราการ
ขยายที่ต่ําที่สุดในรอบ 3 ป โดยมีปจจัยมาจากเศรษฐกิจที่ชะลอตัวและปญหาของยุโรป ซึ่งคําสั่งซื้อสินคาที่ตองการใชเหล็กจะชะงักงัน
ตามไปดวย และสงผลตอราคาผลิตภัณฑเหล็กที่ไมดีในปนี้ ดังนั้น ราคาเหล็กป 2555 นาจะอยูในระดับทรงตัวหรือขยับขึ้นเล็กนอย และ
คงไมมีการผันผวนอยางรุนแรง ราคาจึงนาจะใกลเคียงกับป 2554
ในการพิจารณาการสั่งซื้อเหล็กของบริษัท หลังจากไดรับใบเสนอราคาเหล็กจากตัวแทนจีน หรือจากแหลงผูผลิตอื่นๆ บริษัท
จะเปรียบเทียบราคาเหล็กเคลือบสังกะสีในตลาดโลกจากเวปไซต www.alibaba.com ในเวปไซตดังกลาวจะมีขอมูลราคาเหล็กอางอิง
เปนรายวันซึ่งเปนราคาที่ออกจากโรงงาน และยังไมไดรวมคาขนสงและคาใชจายใดๆ บริษัทจะใชราคาดังกลาวในการอางอิงเพื่อดู
แนวโนมความเคลื่อนไหวของราคาและราคาปจจุบันได โดยบริษัทจะพิจารณาขอมูลดังกลาวประกอบการตัดสินใจสั่งซื้อวาราคาที่บริษัท
ไดรับการเสนอมาสอดคลองกับราคาแนวโนมของตลาด และราคามีความสมเหตุสมผลหรือไม โดยจะพิจารณาราคาเหล็กที่ซื้อมาวาแพง
หรือไมโดยจะเปรียบเทียบกับราคาในอดีตประกอบกับการสอบถามราคาเหล็กในประเทศจากผูคาเหล็กภายในประเทศ และบริษัทจะ
พิจารณาราคาเหล็กประเภทรีดรอนและเหล็กรีดเย็นซึ่งเปนเหล็กตนน้ําในเวปไซต www.bloomberg .com ดวยเพื่อตรวจสอบทิศทาง
ราคาเหล็กของตลาดโลกมีแนวโนมไปทางใด เนื่องจากจะมีผลกระทบตอราคาเหล็กเคลือบสังกะสีเชนกัน ที่ผานมาการสั่งซื้อเหล็กจาก
ประเทศจีนราคาวัตถุดิบโดยรวมคาจัดการนายหนาแลวยังคงต่ํากวาราคาเหล็กที่ซื้อผานบริษัทจัดจําหนายภายในประเทศประมาณรอย
ละ 15
2. เม็ดพลาสติก PP-R และ PVC
วัตถุดิบสําคัญสําหรับใชในการผลิตทอน้ําประปาและขอตอตางๆ คือ Random Copolymer Polypropylene (PPR) ซึ่งตองสั่งซื้อ
จากประเทศจีน เนื่องจากยังไมมีผูผลิตในประเทศ สําหรับวัตถุดิบประเภท PVC บริษัทจะสั่งซื้อเพื่อใชในการหุมทอเหล็กออนกันน้ํา
(LFMC) โดยสวนใหญจะสั่งซื้อภายในประเทศ ทั้งนี้ ในป 2554 และ งวด 9 เดือนป 2555 สัดสวนการสั่งซื้อ PPR จากตางประเทศคิดเปน
รอยละ 0.81 และรอยละ 0.42 ของยอดสั่งซื้อรวม ตามลําดับ และการสั่งซื้อเม็ดพลาสติกประเภท PVC ในประเทศในป 2554 และงวด 9
เดือนป 2555 คิดเปนรอยละ 4.1 และรอยละ 5.83 ของยอดสั่งซื้อรวม ตามลําดับ
3.4.2

มูลคาการจัดหาวัตถุดิบ

บริษัทและบริษัทยอยมีการสั่งซื้อวัตถุดิบหลัก คือ เหล็กชุบสังกะสี ผานผูจัดจําหนายหรือบริษัท Trader ซึ่งเปนผูสงออก
โดยตรงจากประเทศจีนเปนหลัก โดยมีสัดสวนการสั่งซื้อจากตางประเทศคิดเปนสัดสวนมากกวารอยละ 90 ของยอดซื้อรวมทั้งในป
2554 และงวด 9 เดือนป 2555 ซึ่งที่ผานมาบริษัทไดสั่งซื้อผานผูจัดจําหนายหรือบริษัท Trader จากประเทศจีน 3 รายหลัก โดย 1 ใน 3
รายนี้ บริษัทมีสัดสวนการสั่งซื้อมากกวารอยละ 30 ของยอดซื้อรวม ซึ่งเปนผูจัดการสงออกวัตถุดิบเหล็กใหแกบริษัทเปนเวลาตอเนื่องมา
นานกวา 5 ป เนื่องจากบริษัท Trader ดังกลาวสามารถจัดสงวัตถุดิบไดตรงตามความตองการภายในระยะเวลาที่กําหนด
นอกจากนี้ บริษัทมีการสั่งซื้อเม็ดพลาสติกเพื่อผลิตทอประปา โดยยอดสั่งซื้อเม็ดพลาสติก (PPR และ PVC) ในป 2554 และ
งวด 9 เดือนป 2555 คิดเปนประมาณรอยละ 4.91 และรอยละ 6.24 ของยอดซื้อรวม ตามลําดับ
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นโยบายการจัดซื้อวัตถุดิบ
เพื่อใหการจัดซื้อวัตถุดิบมีประสิทธิภาพและมีความมั่นใจวาบริษัทจะไดรับวัตถุดิบตรงตามคุณภาพและปริมาณที่สั่งซื้อใน
ราคาที่เหมาะสม บริษัทจะสงใบสั่งซื้อเหล็กโดยระบุปริมาณและความหนาใหกับทางตัวแทนในประเทศจีน โดยทางตัวแทนจะเปนผู
ติดตอสอบถามจากโรงงานผลิตเหล็กตางๆ ในจีนเพื่อใหไดสเปคตามความตองการของบริษัทและชวยสอบถามราคาเหล็ก ตัวแทน
อาจจะตองติดตอกับโรงงานหลายแหงเนื่องจากการสั่งซื้อเหล็กของบริษัทจะสั่งซื้อหลายขนาดความหนา ซึ่งหลังจากบริษัทไดรับแจง
ราคาแลวจะมีการเจรจาตอรองและเปรียบเทียบราคาวัตถุดิบ โดยจะมีการเปรียบเทียบราคากับการสั่งซื้อครั้งกอน, เปรียบเทียบกับ
แนวโนมราคาเหล็กในตลาด, ความใกลไกลของที่ตั้งโรงงานผูผลิตเหล็ก และความเรงดวนของความตองการใชในบริษัท เมื่อบริษัทตกลง
ราคาและเลือกการสั่งซื้อจากโรงงานใดแลว บริษัทจะแจงตัวแทนเพื่อดําเนินการติดตอบริษัท Trader เพื่อออกใบยืนยันการซื้อ (Sales
Confirmation) กับบริษัทเพื่อดําเนินการจัดสงวัตถุดิบใหแกบริษัทตอไป ทั้งนี้ การจัดซื้อของบริษัทโดยผานทางบริษัทผูจัดจําหนายหรือ
บริษัท Trader เนื่องจากบริษัท Trader เปนผูชํานาญในการสงออกและมีความสัมพันธที่ดีกับบริษัทสายการเดินเรือจํานวนมาก และ
สาเหตุที่บริษัทไมสามารถสั่งซื้อโดยตรงกับบริษัทโรงงานผูผลิตเหล็กได เนื่องจากบริษัทผูผลิตเหลานี้เปนบริษัทขนาดใหญ และความ
ตองการวัตถุดิบของบริษัทถือวาเปนจํานวนนอยสําหรับโรงงานขนาดใหญ
ทั้ง นี้ ตั ว แทนในประเทศจี น จะทํ า หน า ที่ติด ต อ ประสานงานคั ด เลื อ กผู ผ ลิ ต และผู จํ า หน า ยวั ตถุ ดิบ เพื่ อ นํ า เสนอแก บ ริ ษั ท
ตลอดจนทําหนาที่เปนผูตรวจสอบสภาพวัตถุดิบซึ่งเปนเหล็กมวนและการบรรจุกอนที่จะสงออกจากประเทศจีนเพื่อใหไดสินคาตรงตาม
คําสั่งซื้อของบริษัท ซึ่งการมีตัวแทนในจีนทําใหบริษัทสามารถเสาะหา (Sourcing) วัตถุดิบไดคลองตัวในราคาที่เปนประโยชนกับทาง
บริษัท ซึ่งตัวแทนจะไดรับคาจัดการ 1.2% ของมูลคาการสั่งซื้อ เหตุผลที่บริษัทเลือกซื้อเหล็กจากประเทศจีนเนื่องจากมีราคาถูกกวาซื้อ
ภายในประเทศ โดยถึงแมวาจะมีคาจัดการใหแกตัวแทนชาวจีนแตตนทุนวัตถุดิบโดยรวมยังคงต่ํากวาราคาเหล็กที่ซื้อผานบริษัทจัด
จําหนายภายในประเทศ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะมีการประเมินการทํางานของตัวแทนทุกไตรมาส โดยอาจจะมีการปรับเปลี่ยน
คาจัดการตามความเหมาะสมกับคาใชจายที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ ในการสั่งซื้อเม็ดพลาสติก PPR จากประเทศจีนจะใหตัวแทนจีน
ประสานงานเชนกันแตไมไดมีการจายคาจัดการเนื่องจากการสินคาเม็ดพลาสติกจะไมตองคัดกรองหรือตรวจสอบสินคาเชนเดียวกับ
เหล็ก
ในกรณีที่เหล็กที่สั่งซื้อมีปญหาไมตรงสเปค หรือคุณภาพดอยกวาที่สั่งซื้อ บริษัทสามารถเรียกรองกับบริษัท Trader ใหชดเชย
สินคาได โดยบริษัทจะสงคืนสินคาและทางบริษัท Trader จะสงสินคามาใหใหม โดยตัวแทนจะเปนผูประสานงานการเคลมสินคาดวย
บริษัทเคยมีปญหาสินคาไมตรงสเปคเรื่องสีผิว หรือความเงาวาว ซึ่งเกิดในชวงปลายป 2554 และไดรับชดเชยสินคาแลว แตถาปญหาไม
ตรงสเปคเรื่องความหนา บริษัทจะสามารถนําไปผลิตสินคาในรุนอื่นไดเนื่องจากผลิตภัณฑของบริษัทมีความหลากหลาย
โดยนโยบายในการสั่งซื้อวัตถุดิบจะพิจารณาจากปจจัยตางๆ ดังนี้
1. คุณภาพของวัตถุดิบ บริษัทจะเลือกสั่งซื้อจากผูแทนจําหนายที่นาเชื่อถือและมีประวัติการสงวัตถุดิบที่มีคุณภาพตรงตาม
คําสั่งซื้อ ผูบริหารจะมีการะบวนการในการตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบรวมทั้งการเยี่ยมชมโรงงานของผูผลิต และ
บริษัทจะมีการสุมตรวจสอบวัตถุดิบทุกครั้งที่มีการนําวัตถุดิบมาสงเพื่อใหมั่นใจในคุณภาพของวัตถุดิบที่นํามาใชใน
กระบวนการผลิต
2. ระยะเวลาในการสงมอบวัตถุดิบ เนื่องจากการสั่งซื้อวัตถุดิบสวนใหญมาจากประเทศจีน ซึ่งมีระยะเวลาการสั่งซื้อจนถึง
เวลาสงมอบประมาณ 1-2 เดือน จึงตองมีนโยบายการสั่งซื้อใหสัมพันธกับระยะเวลาสงมอบ เพื่อที่ใหการบริหารสินคา
คงเหลือเพียงพอและมีประสิทธิภาพ
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3. ราคาวัตถุดิบและแนวโนมของราคาวัตถุดิบ เนื่องจากเหล็กเปนสินคา commodity ที่ราคาจะเปลี่ยนแปลงตามราคา
ตลาดโลก ดังนั้น ในการสั่งซื้อวัตถุดิบแตละครั้งจะพิจารณาปริมาณวัตถุดิบที่จะสั่งซื้อ และระยะเวลาสั่งซื้อใหเหมาะสม
และติดตามความเคลื่อนไหวและแนวโนมของราคาเหล็กอยางใกลชิด โดยในชวงราคาเหล็กลดลงบริษัทอาจสั่งซื้อเหล็ก
สํารองมากกวาปกติ
4. อัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการซื้อเหล็กจากตางประเทศเปนสัดสวนที่มาก ดังนั้น บริษัทจะติดตามการเคลื่อนไหวของ
อัตราแลกเปลี่ยนอยางใกลชิด เพื่อปองกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจเกิดขึ้น
บริษัทและบริษัทยอยมีนโยบายสํารองวัตถุดิบใหอยูในระดับที่เหมาะสม และไมใหเกิดปญหาขาดแคลน เมื่อมีคําสั่งซื้อสินคา
จากลูกคา บริษัทสามารถใชวัตถุดิบที่ไดสํารองไวเพื่อนํามาผลิตและสงมอบสินคาใหลูกคาไดเลย มีการกําหนดแผนการผลิตเพื่อให
สามารถวางแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบใหพรอมและเพียงพอตอการผลิต โดยจะมีการสั่งซื้อวัตถุดิบลวงหนาประมาณ 2 เดือนขึ้นอยูกับความ
ตองการใชวัตถุดิบและคําสั่งซื้อสินคาของลูกคาในแตละชวงเวลาการผลิต ซึ่งบริษัทพิจารณาคัดเลือกผูจัดจําหนายวัตถุดิบ โดยคํานึงถึง
คุณภาพวัตถุดิบ การบริการ การจัดสง และการใหระยะเวลาการชําระเงิน (Credit Term) ประกอบกัน เพื่อใหไดวัตถุดิบที่ดีตรงตาม
มาตรฐานในการผลิตสินคาและเกิดประโยชนกับบริษัทดานการประหยัดตนทุนใหไดมากที่สุด
สรุปขั้นตอนการสั่งซื้อวัตถุดิบ
ฝายวางแผนจัดทําใบขอซือ้ (ใบ PR) สงใหฝายจัดซือ้
ฝายจัดซื้อจัดทําใบสั่งซือ้ (ใบ PO) สงใหตัวแทนในประเทศจีน เพื่อสืบราคา
ตัวแทนสงราคาใหบริษัททาง e-mail / SMS
บริษัทเปรียบเทียบราคากับการสั่งซื้อครั้งกอน, แนวโนมราคาตลาด,
ที่ตั้งโรงงานเหล็ก, และความเรงดวน แลวจึงตอบตกลงราคา
ใหตัวเทนทาง e-mail / SMS
ตัวแทนติดตอประสานงานกับ Trader ใหสงใบ Sale Confirmation มาใหบริษัท
บริษัทยืนยัน Sale Confrimation กลับเปนลายลักษณอักษร
Trader จะสง ใบ invoice, Packing List, Bill of Landing ใหบริษัท เพื่อชําระคาวัตถุดิบ
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3.4.3

ขั้นตอนการผลิต

ขั้นตอนการผลิตทอเหล็กรอยสายไฟฟา แบบ EMT, แบบ IMC, และทอแบบ RSC

วัตถุดิบ
(Raw Material)
เหล็กชุบสังกะสี
เปน Coil

ตัดซอย
(Slitting)

ขึ้นรูป
(Forming)

เชื่อมทอ
(Welding)

ปรับขนาดและปรับตรง
(Sizing and straightening)

นําเหล็กมาตัดซอยตาม
ขนาดหนากวางที่ตองการ

นําเหล็กที่ตัดซอยมา
ขึ้นเปนรูปทอ

เชื่อมทอตามแนวตรง

ปรับขนาดความตรงของทอ

เคลือบผิว
(Surface)

ตัด
(Cutting)

ลบคม
(Chamfer)

พิมพ & แพ็ค
(Marking & Packing)

เคลือบผิวหนาทอ
ดวยสารเคมีพิเศษ

ตัดทอตามขนาดที่
ตองการ

ลบคมและลบครีบเหล็ก
ที่เกิดจากการตัด

พิมพขนาดทอและ
เครื่องหมายการคา

ทําเกลียว
(Threading)

พิมพ
(Marking)

ใสขอตอ&แพ็ค
(Fitting & Pack)

กลึงเกลียวที่ปลาย
ทอทั้งสองขาง

พิมพขนาดทอและ
เครื่องหมายการคา

ใสขอตอและจุกดําที่
ปลายทอ

EMT
Electrical Metal
Tubing

IMC
Intermediate
Metal Conduit

RSC
Rigid Steel
Conduit

ขั้นตอนการผลิตทอเหล็กออนรอยสายไฟฟา (FMC)
วัตถุดิบ
(Raw Material)

ตัดซอย
(Slitting)

เหล็กชุบสังกะสี
เปน Coil

นําเหล็กมาตัดซอยตาม
ขนาดหนากวางที่ตองการ

ขึ้นรูป
(Forming)
นําเหล็กที่ตัดซอยมา
ขึ้นเปนรูปทอ
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ขั้นตอนการผลิตทอเหล็กออนกันน้ํารอยสายไฟฟา (LFMC)
วัตถุดิบ
(Raw Material)

ตัดซอย
(Slitting)

ขึ้นรูป
(Forming)

เหล็กชุบสังกะสี
เปน Coil

นําเหล็กมาตัดซอยตาม
ขนาดหนากวางที่ตองการ

นําเหล็กที่ตัดซอย
มาขึ้นเปนรูปทอ

หุมทอ
(Jacket)

พิมพ
(Printing)

นําทอไปหุมดวย PVC

พิมพขนาดและ
Logo ลงบนทอน

ทอเหล็กออนกัน
น้ํา (Liquid tight
Flexible Metal
conduit)

แพ็ค
(Packing)

ขั้นตอนการผลิตทอน้ําประปา
ผสมวัตถุดิบ
วัตถุดิบ

ฉีดทอ

นําวัตถุดิบ (PPR) ใสเขาเครื่อง
เครื่องจะทํางานฉีดขึ้นรูปทอ

พิมพ logo

ตัด

พิมพ logo และ
ขนาดบนทอ

ตัดขนาดตามที่
ตองการ

ตรวจสอบ

แพคทอ

ทอ
ประปา

ขั้นตอนการผลิตทอระบายอากาศ และทอกอสราง
วัตถุดิบ

ตัดซอย
(Slitting)

เหล็กชุบสังกะสี นําเหล็กมาตัดซอย
เปน Coil
ตามขนาดหนากวาง
ที่ตองการ

ขึ้นรูปโดย
มวนเปนทอ

ตรวจสอบ

รีดแบน

ตรวจสอบ

แพคทอ

ทอ Post
แบบกลม

แพคทอ

ทอ Post
แบบแบน

ทอแตละชนิดจะมีขบวนการผลิตที่เหมือนกัน คือ การขึ้นรูปโดยมวนเปนทอ ขึ้นอยูวาจะเปนทอรูปทรงแบนหรือกลมและตาม
ขนาด นอกจากนี้ ผลจากกระบวนการผลิตจะเกิดเศษเหล็ก (Scrap) ซึ่งจะนําไปรวมเก็บไวจนไดปริมาณเพียงพอสําหรับการนําเศษเหล็ก
ไปประมูลขายตอไป
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มาตรฐานผลิตภัณฑ
มาตรฐานผลิตภัณฑที่บริษัทและบริษัทยอยไดรับมีดังนี้
(1) มาตรฐานการทํางาน
ระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008 - ผูใหการรับรองระดับนานาชาติ BVQI - ประเทศไทย NAC

(2) มาตรฐานผลิตภัณฑ
ประเภทผลิตภัณฑ
ทอเหล็กกลาเคลือบสังกะสีรอ ยสายไฟฟา EMT , IMC , RSC
ทอเหล็กกลาเคลือบสังกะสีรอ ยสายไฟฟา EMT
ทอเหล็กกลาเคลือบสังกะสีรอ ยสายไฟฟา IMC
ทอเหล็กกลาเคลือบสังกะสีรอ ยสายไฟฟา RSC
ทอเหล็กออนรอยสายไฟฟา
ทอเหล็กออนกันน้ํารอยสายไฟฟา
ทอประปาน้ําดื่ม PPR
ทอลม (Duct)
3.4.4

มาตรฐานที่ไดรบั
มอก. 770 - 2533
UL 797 (File No. 072106)
UL 1242 (File No. 080206)
UL 6 (File No. 072406)
มอก. 2133 - 2545
UL 360 (File No. 222318)
มาตรฐาน DIN 8077-8078
ผลิตตามมาตรฐาน SMACNA

กําลังการผลิตและนโยบายการผลิต

ปจจุบันบริษัทและบริษัทยอยมีโรงงานตั้งอยูที่ อ.พานทอง จังหวัดชลบุรี บนเนื้อที่ทั้งสองโรงงานประมาณ 33 ไร โดยแบงเปน
โรงงานเดิม 15 ไร และโรงงานใหม (สวน BOI) ประมาณ 18 ไร โดยมีพื้นที่ใชสอยรวมประมาณ 22,000 ตารางเมตร ประกอบดวย
เครื่องจักรจํานวนกวา 50 เครื่อง โดยเครื่องจักรสําหรับการผลิตทอรอยสายไฟ ทอระบายอากาศ ทอกอสราง ประกอบไปดวย (1) เครื่อง
ตัดซอยเหล็ก (2) เครื่องขึ้นรูปทอ (3) เครื่องลบคม (4) เครื่องทําเกลียว (5) เครื่องพิมพ (6) เครื่องแพ็ค เปนตน สําหรับเครื่องจักรที่ใชใน
การผลิตทอประปา PPR จะประกอบไปดวย (1) เครื่องผสมเม็ด PPR (2) เครื่องขึ้นรูปทอ (3) เครื่องฉีดเม็ดขึ้นรูป (4) เครื่องพิมพทอ
(5) เครื่องตอทอ (6) เครื่องแพ็คทอ เปนตน
ทอรอยสายไฟมีกําลังการผลิตทั้งสิ้นประมาณ 15,000 ตันตอป (โดยประมาณรอยละ 20 ของกําลังการผลิตดังกลาวไดรับสิทธิ
ประโยชนจาก BOI) ทอกอสรางและทอระบายอากาศมีกําลังการผลิต 3,000 ตันตอป และ 600 ตันตอป ตามลําดับ ทั้งนี้ บริษัท
ดําเนินการผลิต 1-2 กะตอวัน กะละ 8 ชั่วโมง และมีการทํางานลวงเวลา ซึ่งขึ้นอยูกับคําสั่งซื้อจากลูกคา
บริษัทไดขยายธุรกิจในสวนการผลิตโดยขยายโรงงานใหมและลงทุนในเครื่องจักรเพื่อขยายการผลิตโดยไดรับบัตรสงเสริมการ
ลงทุน (BOI) จากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน โดยเมื่อเดือนธันวาคม 2553 บริษัทไดซื้อที่ดินเพิ่มจํานวนเนื้อที่รวม 18-077 ไร เพื่อสรางโรงงานใหมในการขยายกําลังการผลิตผลิตภัณฑทอรอยสายไฟฟาเหล็กเคลือบสังกะสีชนิดทอเหล็กแข็งอีกประมาณรอย
ละ 30 จากกําลังการผลิตเดิมและทอเหล็กออนรอยสายไฟหุม PVC กันน้ํา รวมถึงทอประปาที่ผลิตจากพลาสติกประเภท Polypropylene
(PP-R) และผลิตภัณฑขอตอ PP-R สําหรับโรงงานใหมนี้ไดใชเงินลงทุนประมาณ 130 ลานบาท สําหรับคาที่ดินและคากอสราง และคา
เครื่องจักรอุปกรณ การลงทุนเพิ่มครั้งนี้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตและเพื่อรองรับความตองการผลิตภัณฑที่เพิ่มขึ้น โดยบริษัทเริ่มมี
รายไดเชิงพาณิชยจากโรงงานใหมตั้งแตเดือนมีนาคม 2555
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บริษัทไดจําแนกรายละเอียดกําลังการผลิตและปริมาณการผลิตโดยเฉลี่ยแยกตามผลิตภัณฑหลัก ดังนี้
กําลังการผลิตแยกตามประเภทผลิตภัณฑ
1. ทอรอยสายไฟฟา (EMT/IMC/RSC)
สวนของ Non-BOI
กําลังการผลิต (Capacity)
ปริมาณการผลิต (Utilization)
อัตราการใชกําลังการผลิต (%)
สวนของ BOI
กําลังการผลิต (Capacity)
ปริมาณการผลิต (Utilization)
อัตราการใชกําลังการผลิต (%)
2. ทอรอยสายไฟแบบออน (FMC)
กําลังการผลิต (Capacity)
ปริมาณการผลิต (Utilization)
อัตราการใชกําลังการผลิต (%)
3. ทอรอยสายไฟแบบออนกันน้ํา (LFMC)
กําลังการผลิต (Capacity)
ปริมาณการผลิต (Utilization)
อัตราการใชกําลังการผลิต (%)
4. ทอน้ําประปา /1
กําลังการผลิต (Capacity)
ปริมาณการผลิต (Utilization)
อัตราการใชกําลังการผลิต (%)
5. ทอระบายอากาศ
กําลังการผลิต (Capacity)
ปริมาณการผลิต (Utilization)
อัตราการใชกําลังการผลิต (%)
4. ทอสําหรับงานกอสราง (Post-Tension)
กําลังการผลิต (Capacity)
ปริมาณการผลิต (Utilization)
อัตราการใชกําลังการผลิต (%)

หนวย

2552

2553

2554

9 เดือน ป 2555

ทอน/ป
ตัน / ป
ทอน/ป
ตัน / ป

4,550,000
9,928
1,770,000
3,629
38.90

4,600,000
9,430
2,867,000
5,877
62.33

5,500,000/5
11,275
3,560,000
7,298
64.73

4,146,000
8,449
2,258,095
4,629
54.46

ทอน/ป
ตัน / ป
ทอน/ป
ตัน / ป

-

-

-

2,000,000
2,108
1,114,850
1,215
55.74

ตัน / ป
ตัน / ป

735
551
74.97

885
721
81.47

950/5
930
97.89

720
650
90.28

ตัน / ป
ตัน / ป

500
308
61.60

550
461
83.82

550
460
83.64

520
470
90.38

ตัน / ป
ตัน / ป

-

330
30
9.09

330
45
13.64

250
38
15.20

ตัน / ป
ตัน / ป

550
348
63.27

550
453
82.36

600
520
86.67

1,180/2
600
50.85

ตัน / ป
ตัน / ป

2,400
1,623
67.63

2,400
1,680
70.00

3,000
2,350
78.33

2,300/3
2,028
88.17

หมายเหตุ: 1/ บริษัทเริ่มทดสอบผลิตทอประปาเมื่อเดือนกรกฎาคม 2553 และเริ่มการผลิตในเชิงพาณิชยเดือนมีนาคม 2555
2/ ในป 2555 บริษัทไดลงทุนในเครื่องจักรอัตโนมัติสําหรับผลิตทอเหลี่ยมระบายอากาศ ทําใหกําลังการผลิตเพิ่มขึ้น
3/ ในไตรมาส 4 ของป 2555 คาดวากําลังการผลิตสําหรับทองานกอสรางจะเพิ่มขึ้นอีกรอยละ 15 จากกําลังการผลิตปจจุบันเนื่องจากมีการ
ขยายลงทุนเพิ่มเครื่องจักรและพื้นที่การผลิต
4/ กําลังการผลิตเต็มที่ที่แสดงขางตนของทอรอยสายไฟฟา ทอรอยสายไฟฟาแบบออน และ ทอน้ําประปา เปนการใชกําลังการผลิตเพียง 1 กะ
ตอวัน สําหรับการผลิตทอรอยสายไฟแบบออนกันน้ํา ทอระบายอากาศ และทอกอสราง เปนการทํางาน 2 กะตอวัน เนื่องจากมีปริมาณความ
ตองการของลูกคาสม่ําเสมอ
5/.กําลังการผลิตของทอรอยสายไฟฟา ทอรอยสายไฟแบบออน ในป 2554 เพิ่มขึ้นจากป 2553 เนื่องจากมีการปรับประสิทธิภาพในการผลิตของ
เครื่องจักรทําใหเพิ่มความเร็วในการผลิต
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นโยบายการผลิต
บริษัทและบริษัทยอยมีนโยบายการผลิตสินคาใหเปนไปตามมาตรฐานคุณภาพสินคาทั้งในและตางประเทศ เชน มาตรฐาน มอก.
, UL, ANSI, NEC, DIN เปนตน โดยมีการวางแผนการผลิตลวงหนาควบคูไปกับการบริหารสินคาคงคลัง เพื่อใหสามารถสงมอบสินคาได
ตามคุณภาพและเวลาที่กําหนด ทั้งนี้ บริษัทมีแผนปรับปรุงประสิทธิภาพ (upgrade) เครื่องจักรและขยายกําลังการผลิต เพื่อรองรับความ
ตองการสินคาที่เพิ่มขึ้นจากทั้งในและตางประเทศ และบริษัทสามารถขยายกําลังการผลิตไดสําหรับการผลิตทอรอยสายไฟฟา ทอรอย
สายไฟฟาแบบออน และ ทอน้ําประปาไดอีก เนื่องจากปจจุบันใชกําลังการผลิตเพียง 1 กะตอวัน
เมื่อเดือนสิงหาคม 2555 บริษัทไดขยายธุรกิจสวนของทอกอสรางโดยใชเงินลงทุนรวมประมาณ 7 ลานบาท ในการกอสรางตอ
เติมอาคารโรงงานเดิมและเปนเงินลงทุนสําหรับเครื่องจักรในการผลิตทอกอสราง ซึ่งจากโครงการกอสรางตอเติมโรงงานเดิมดังกลาวจะ
ทําใหมีพื้นที่ใชงานสําหรับกระบวนการผลิตเพิ่มขึ้นกวา 800 ตารางเมตร โดยมีเปาหมายในการขยายศักยภาพการผลิตทอกอสรางจาก
เดิมอีกประมาณรอยละ 15 ของกําลังการผลิตปจจุบัน บริษัทคาดหมายวาการขยายการผลิตดังกลาวจะสามารถเริ่มตนผลิตไดภายในป
2555 นี้ เพื่อใหสามารถรองรับการเติบโตดานการกอสรางไดอยางสอดคลองกับการเติบโตในภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย
3.4.5

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
บริษัทมีมาตรการควบคุมสิ่งแวดลอม โดยจะมีการควบคุมดานชีวอนามัยจากกรมโรงงาน และมาตรการของโรงงานเอง โดยจะมี
การตรวจสอบเรื่องเสียงและแสงไมใหเกิดกําหนดมาตรฐานกรมโรงงาน โดยที่ผานมายังไมเคยมีปญหาการรองเรียนเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม
สําหรับของเสียจากโรงงานสวนใหญ ประกอบดวย เศษเหล็ก และเศษ PVC โดยเศษเหล็กจะขายใหกับผูรับซื้อเพื่อเขา
โรงงานผลิตเหล็ก และ เศษ PVC จะขายใหกับผูรับซื้อเพื่อเขาโรงงานผลิตเม็ดพลาสติก ทั้งนี้ การกําจัดของเสียที่ไมใชแลวออกจาก
โรงงานตองรายงานกรมโรงงานอุตสาหกรรม
3.5

สิทธิประโยชนจากบัตรสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
การประกอบธุรกิจของบริษัท ไดรับสิทธิประโยชนจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) สาระสําคัญสรุปไดดังนี้

1.
2.
3.
4.

บัตรสงเสริมเลขที่
วันที่อนุมัติโดยคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
วันที่เริ่มใชสิทธิ
เพื่อสงเสริมการลงทุนในกิจการ
สิทธิประโยชนสําคัญที่บริษัทไดรับ
4.1 ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ได
จากการประกอบกิจการที่ไดรับการสงเสริม รวมกันไมเกิน
รอยละ 100 ของเงินลงทุน ไมรวมคาที่ดินและทุนหมุนเวียน
นับแตวันที่เริ่มมีรายไดประกอบกิจการนั้น
4.2 ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ไดรับจาก
การประกอบกิจการที่ไดรับการสงเสริมนับแตวันที่มรี ายได
จากการประกอบกิจการ
4.3 ไดรับยกเวนไมตองนําเงินปนผลจากกิจการที่ไดรับการสงเสริม
ซึ่งไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล
4.4 ไดรับยกเวนอากรขาเขาสําหรับนําเขาวัตถุดิบและวัสดุจําเปน
ที่ตองนําเขามาจากตางประเทศเพื่อใชในการผลิตเพือ่ การสง
ออกเปนระยะเวลาหนึ่งปนับแตวันนําเขาครั้งแรก
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1367(5)/2555
30/5/2554
17/2/2555
ทอเหล็กหุมพีวีซี, ทอประปา
และขอตอจากพลาสติก

1368(5)/2555
20/5/2554
25/2/2555
ผลิตทอเหล็ก

-

3 ป

8 ป

-

8 ป

3 ป

ตลอดอายุบัตรสงเสริม

ตลอดอายุบัตรสงเสริม

บริษัท แอรโรว ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)
Arrow Syndicate Public Company Limited

4.5 ไดรับยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักร

ไดรับลดหยอน
ตามที่คณะกรรมการ
พิจารณาอนุมัติ

5. ปริมาณการผลิต(ชิ้นตอป) หรือน้ําหนักสูงสุด (ตันตอป) ที่ไดรับ
ยกเวนภาษี

3.6

งานที่ยังไมไดสงมอบ
- ไมมี -
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-ทอเหล็กกลึงปลาย 29,290
ตัน/ป
-ทอเหล็กหุมพีวีซี 18,900ตัน/ป
-ทอประปาและขอตอ 21,375
ตัน/ป

ไดรับลดหยอนกึ่งหนึ่ง
เวนแตเครื่องจักรที่มี
อากรขาเขาต่ํากวา
รอยละ 10
จะไมไดรับลดหยอน
ทอเหล็กประมาณ
33,525 ตัน/ป

