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1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
 
1.1 ประวัติความเป็นมา  

บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) (เดิมช่ือบริษัท ศนูย์บริการเหลก็โลหะกิจ จํากดั และ
เปลีย่นช่ือเป็นบริษัท โลหะกิจสตลี จํากดั เมือ่วนัท่ี 2 มกราคม 2546) ก่อตัง้ขึน้เมื่อวนัท่ี 12 เมษายน 2532 ด้วยทนุจดทะเบยีน
และทนุเรียกชําระแล้ว 20 ล้านบาท ในนามบริษัท ศนูย์บริการเหลก็โลหะกิจ จํากดั มีวตัถปุระสงค์เพื่อจําหนา่ยผลติภณัฑ์ 
สเตนเลส  ผู้ ถือหุ้นใหญ่เมื่อเร่ิมกอ่ตัง้ คือ กลุม่ตระกลูอคัรพงศ์พิศกัดิ์ ถือหุ้นรวมกนัร้อยละ 80  

 
ตอ่มาเมื่อวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2532 บริษัทได้ร่วมทนุกบับริษัท โตเมนคอร์ปอเรชัน่ จํากดั เป็นบริษัทในกลุม่   

โตเมน1 ซึง่ดําเนินธุรกิจจําหนา่ยเหลก็ โดยบริษัทได้เพิ่มทนุเป็น 39.22 ล้านบาท และบริษัท โตเมนคอร์ปอเรชัน่ จํากดั เข้ามา
เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ในสดัสว่นร้อยละ 49 ในขณะท่ีสดัสว่นการถือหุ้นของกลุม่ตระกลูอคัรพงศ์พิศกัดิ์ ลดลงเหลอืร้อยละ 
40.80 บริษัทได้นําเงินท่ีได้รับจากการเพิม่ทนุดงักลา่วใช้ในการซือ้สนิทรัพย์ ได้แก่ ที่ดิน เคร่ืองจกัร และสนิค้าคงคลงั จาก
บริษัท โลหะกิจ เชียร่ิง จํากดั2 ซึง่เป็นบริษัทท่ีมีผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ คอื กลุม่ตระกลูอคัรพงศ์พิศกัดิ์ ตอ่มาบริษัท โลหะกิจ เชียร่ิง 
จํากดั ได้จดทะเบียนเลกิบริษัทและชําระบญัชีแล้วเสร็จในปี 2535  

 
ในเดือนสงิหาคม 2545 บริษัทได้เพิ่มทนุชําระแล้วเป็น 117.22 ล้านบาท ตอ่มาเมื่อวนัท่ี 30 สงิหาคม 2545 

บริษัท โตเมนคอร์ปอเรชัน่ จํากดั ได้ขายหุ้นท่ีถืออยูใ่นบริษัททัง้หมดให้แก่กลุม่ตระกลูอคัรพงศ์พิศกัดิ์ และนายนชุา วฒัโนภาส 
เนื่องจากบริษัท โตเมนคอร์ปอเรชัน่ จํากดั ได้หยดุดาํเนินกิจการเหลก็ทัว่โลก สง่ให้ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ประกอบด้วย
กลุม่ตระกลูอคัรพงศ์พิศกัดิ์ ถือหุ้นรวมกนัในสดัสว่น 80 และนายนชุา วฒัโนภาส ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 20 และเมื่อวนัท่ี 2 
มกราคม 2546 บริษัทได้เปลีย่นช่ือเป็นบริษัท โลหะกิจสตีล จํากดั 

 
ในเดือนมกราคม 2548 บริษัทได้เพิ่มทนุชําระแล้วเป็น 240 ล้านบาท และตอ่มาเมื่อวนัท่ี 29 เมษายน 2548 

บริษัทได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจํากดั และเปลีย่นช่ือเป็นบริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จํากดั (มหาชน)  
 

ในเดือนมกราคม 2551 บริษัทได้เพิ่มทนุชําระแล้วป็น 320 ล้านบาท โดย เสนอขายหุ้นเพิ่มทนุ 80 ล้านหุ้นตอ่
ประชาชน ผา่นทางตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

                        ในเดือนมกราคม 2556 บริษัทได้เพิ่มทนุชําระแล้วเป็น 383 ล้านบาท โดยเสนอหุ้นเพิ่มทุน 63 ล้านหุ้นใน
วงจํากัดเพื่อชําระมูลค่าหุ้นให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทย่อยรายใหม่ บริษัท เง็กเซ่งเชียงเม็ททอล จํากัด ในการเข้าซือ้หุ้ น
ทัง้หมดของบริษัทยอ่ยดงักลา่ว และบริษัทได้จดทะเบียนเปลี่ยนช่ือเป็น บริษัท เอ็นเอสซี เม็ททอล จํากดั เมื่อวนัที่ 1 เมษายน 
2557  

 

                                                      
1 กลุม่โตเมน ประกอบด้วย บริษัท โตเมน เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จํากดั (เดิมชื่อ บริษัท ลคันาวิสาหกิจ จํากดั) และบริษัท โตเมน คอร์ปอเรชัน่ 

จํากดั (เดิมชื่อ หรือ โตโยเมนก้า ไคซา ลิมิเต็ด) กลุม่โตเมนเป็นบริษัทข้ามชาติ สํานกังานใหญ่ตัง้อยู่ที่ประเทศญ่ีปุ่ น มีเครือข่ายกวา่ 80 สาขา 
ทัว่โลก และเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ในประเทศญ่ีปุ่ น กลุม่โตเมนเป็นหนึ่งในผู้ นําการให้บริการในหลากหลายกลุม่ธุรกิจ เชน่ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อสารโทรคมนาคม เคมีภณัฑ์และพลาสติก สิ่งทอ เป็นต้น    

 
2 บริษัท โลหะกิจ เชียร่ิง จํากดั ก่อตัง้ขึน้ในปี 2524 โดยกลุม่ตระกลูอคัรพงศ์พิศกัดิ์ เพ่ือประกอบธุรกิจจดัจําหน่ายผลติภณัฑ์สเตนเลส และ 

เหล็กประเภทอ่ืนๆ บริษัท โลหะกิจ เชียร่ิง จํากดั ได้โอนขายทรัพย์สินสว่นใหญ่ให้แกบ่ริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จํากดั (มหาชน) ในปี 2532  
และได้จดทะเบียนเลิกบริษัทเม่ือวนัที่ 4 กนัยายน 2535 และได้จดทะเบียนเสร็จการชําระบญัชีเม่ือวนัที่ 27 พฤศจิกายน 2535 
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ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 ประกอบด้วย กลุม่ตระกลูอคัรพงศ์พิศกัดิ ์ ถือหุ้นรวมกนั
ในสดัสว่นร้อยละ 72.26 (รายละเอียดตามสว่นท่ี 2 ข้อมลูหลกัทรัพย์และผู้ ถือหุ้น ข้อ 7.2) 
 
 1.2 ภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

 
โครงสร้างกลุม่บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จํากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี  31 มีนาคม 2560 เป็นดงันี ้
 

 
 

บริษัทและบริษัทยอ่ยประกอบธุรกิจหลกัด้านการแปรรูปสเตนเลสม้วนอยา่งครบวงจร โดยการนําระบบการ
จดัการหว่งโซอ่ปุทาน (Supply Chain Management) มาใช้ในการจดัการ และมีบริษัทยอ่ยแหง่ใหมร่ายหนึง่เป็นผู้นาํเข้าและ
ตวัแทนจําหนา่ยสนิค้าประเภททองแดง อลมูเินียม และ สเตนเลส 

วตัถดุิบ การแปรรูป การจดัจําหนา่ย และการให้บริการแก่ลกูค้า โดย Supply Chain Management เป็น
รูปแบบของความร่วมมือระหวา่ง (1) ซพัพลายเออร์ซึง่เป็นผู้ผลติและจดัจําหนา่ยวตัถดุิบ (2) บริษัทและบริษัทยอ่ยซึง่เป็นผู้
จดัหาแปรรูป จดัจําหนา่ย และให้บริการท่ีเก่ียวข้อง (3) ลกูค้าซึง่เป็นผู้ประกอบการในอตุสาหกรรมตา่งๆ โดยบริษัทและบริษัท
ยอ่ยจะเป็นตวักลางในการรวบรวมข้อมลูของซพัพลายเออร์ซึง่เป็นผู้ผลติและจําหนา่ยวตัถดุิบ และข้อมลูความต้องการสนิค้า
ของลกูค้า และนําข้อมลูดงักลา่วมาใช้ในการวางแผนจดัหาวตัถดุิบ วางแผนการผลติ และสง่มอบสนิค้าให้แก่ลกูค้า การนํา 
Supply Chain Management  มาใช้สง่ผลให้บริษัทและบริษัทยอ่ยสามารถสัง่ซือ้วตัถดุิบได้ในปริมาณที่ต้องการใช้ ผลติสนิค้า
ได้ตรงกบัความต้องการของลกูค้า และสง่มอบสนิค้าให้แกล่กูค้าได้ตามกําหนดเวลาที่ลกูค้าต้องการ ซึง่สง่ผลดีตอ่
ประสทิธิภาพในการดําเนินธุรกิจในด้านตา่งๆ ดงันี ้ (ก) ช่วยลดต้นทนุการผลติ เนื่องจากบริษัทและบริษัทยอ่ยไมต้่องสัง่ซือ้
วตัถดุิบไว้ในปริมาณมากเกินกวา่ความต้องการใช้ และสง่ผลให้วางแผนการจดัซือ้วตัถดุิบได้ตามเวลาทีต้่องการใช้ไมเ่กิดการ
ขาดแคลนวตัถดุิบ (ข) สามารถรักษาปริมาณสนิค้าคงเหลอืในระดบัท่ีเหมาะสมเพียงพอท่ีจะสง่มอบให้แก่ลกูค้าได้ตรงตาม
กําหนดเวลา ก่อให้เกิดความเช่ือถือแก่ลกูค้า (ค) ช่วยลดต้นทนุของลกูค้า ได้แก่ ลกูค้าได้รับการสง่มอบสนิค้าตรงตามเวลา
และลกูค้าไมต้่องมคีา่ใช้จา่ยในการจดัเก็บสนิค้าไว้ในปริมาณที่เกินความต้องการ การท่ีบริษัทและบริษัทยอ่ยนํา Supply 
Chain Management มาใช้ ก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่ผู้ที่เก่ียวข้องทกุฝ่ายทัง้ซพัพลายเออร์ บริษัทและบริษัทยอ่ย และ
ลกูค้า สง่ผลให้บริษัทและบริษัทยอ่ยมีการบริหารต้นทนุและการบริหารจดัการสนิค้าคงคลงัที่มปีระสทิธิภาพ อนันําไปสู่
ความสมัพนัธ์ที่ดีและอาํนาจตอ่รองกบัซพัพลายเออร์ ราคาสนิค้าของบริษัทและบริษัทยอ่ยมีระดบัราคาที่เหมาะสม และ
นําไปสูก่ารขยายฐานลกูค้าเพิ่มขึน้ 

การด าเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย ประกอบด้วย 
(1) จดัหา แปรรูป และจําหนา่ยสเตนเลสรีดเย็นชนดิม้วนและแผน่ 
(2) ผลติและจําหนา่ยทอ่สเตนเลส ได้แก่ ทอ่สเตนเลสสาํหรับงานตกแตง่ ทอ่สเตนเลสสาํหรับอตุสาหกรรม 
           ยานยนต์  

บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จ ากดั 
(มหาชน) 

ทุนช าระแลว้ 383 ลา้นบาท 

บริษทั ออโต ้เม็ททอล จ ากดั 

ทุนช าระแลว้ 240 ลา้นบาท 

ร้อยละ 59.99 

 บริษทั อลัเทอร์เนทีฟ เอ็นแมท 
จ ากดั ทุนช าระแลว้ 5.5 ลา้นบาท   

ร้อยละ 74.99 

บริษทั โมร่ี โลหะกิจ (ประเทศไทย) 
จ ากดั, ทุนช าระแลว้ 10 ลา้นบาท 

ร้อยละ 49.00 

บริษทั เอ็นเอสซี เม็ททอล จ ากดั 
ทุนช าระแลว้ 230 ลา้นบาท 

ร้อยละ  100.00 
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(3) แปรรูปและจําหนา่ยเหลก็ชบุสงักะส ีแเหลก็เคลอืบสงักะสชีนิดม้วนและแผน่ 
(4) ให้บริการด้านการตดั เจาะ และขดัผิว สเตนเลส ตามความต้องการของลกูค้า 
(5)       จดัจําหนา่ยสนิค้า ทองแดง ทองเหลอืง อลมูิเนียม ชนิดม้วน แผน่ ฉาก เพลา และ ทอ่ 

 
บริษัทมีบริษัทย่อย 3 บริษัทและบริษัทร่วม 1 บริษัท ประกอบด้วย 
(ก) บริษัท ออโต้ เม็ททอล จํากดั บริษัทยอ่ยประกอบธุรกิจผลติและจําหนา่ยทอ่สเตนเลสสาํหรับ

อตุสาหกรรมยานยนต์ ได้แก่ ทอ่ไอเสยีรถยนต์ ทอ่ไอเสยีรถจกัรยานยนต์ จดัตัง้ขึน้เมื่อวนัท่ี 14 ตลุาคม 2547 ด้วยทนุเรียก
ชําระแล้ว 40 ล้านบาท ปัจจุบนัมีทนุเรียกชําระแล้ว 240 ล้านบาท เพื่อการขยายธุรกิจในอตุสาหกรรมยานยนต์ โดยบริษัทถือ
หุ้นในสดัสว่นร้อยละ 59.99 และ Mory Industries, Inc. จากประเทศญ่ีปุ่ นถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 40.00 

(ข) บริษัท อลัเทอร์เนทีฟ เอ็นแมท จํากดั (เดมิช่ือ บริษัท สเตนเลสทางเลอืก จํากดั) บริษัทยอ่ยประกอบ
ธุรกิจจําหนา่ยผลติภณัฑ์สเตนเลสเกรดเฉพาะ จดัตัง้ขึน้เมื่อวนัท่ี 2 มิถนุายน 2548 ด้วยทนุชําระแล้ว 1 ล้านบาท เดิมบริษัทถือ
หุ้นในสดัสว่นร้อยละ 99.93    ตอ่มาเมื่อวนัท่ี 4 มกราคม 2559 บริษัทได้จดทะเบียนเปลีย่นช่ือบริษัทและได้เพิ่มทนุจดทะเบยีน
เป็น 10 ล้านบาท โดยเรียกชําระแล้ว 5.5 ล้านบบาท และ มีสดัสว่นถือหุ้นลดลงเหลอืร้อยละ 74.99 และ นกัธุรกิจจากประเทศ
สงิคโปร์หนึง่ทา่นถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 25.00  โดยการเพิ่มทนุมวีตัถปุระสงค์เพื่อขยายธรุกิจเข้าสูผ่ลติภณัฑ์ประเภท
อลมูิเนียมในตลาดใหม ่

                         (ค)       บริษัท โมร่ี โลหะกิจ (ประเทศไทย) จํากัด บริษัทร่วมจัดตัง้ขึน้เป็นบริษัทจํากัดเมื่อวนัที่ 1 เมษายน 
2552 มีบริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จํากดั (มหาชน) ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 49.00 และ Mory Industries, Inc. ถือหุ้นในสดัสว่น
ร้อยละ 49.00 เช่นกัน เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน ธุรกิจหลกัของบริษัทฯ คือ ดําเนินกิจการด้านนายหน้า ด้านการขายและ
การตลาดทัง้ในประเทศและตา่งประเทศให้กบับริษัทผู้ ถือหุ้นใหญ่และบริษัทในกลุม่ 

                   (ง)        บริษัท เอ็นเอสซี เม็ททอล จํากดั (เดิมช่ือ บริษัท เง็กเซ่งเชียงเม็ททอล จํากดั) ดําเนินธุรกิจเป็นผู้นําเข้า 
และตวัแทนจําหนา่ยสนิค้าประเภท สเตนเลส อลมูิเนียม ทองเหลอืง ทองแดง สงักะส ีและเหลก็ชบุซิงค์ ทัง้แบบแผ่น ม้วน เส้น
แบน ฉาก เพลา และ ท่อ ตามขนาดมาตรฐาน และ ขนาดพิเศษ ที่ไม่มีขายในท้องตลาด ปัจจุบนัมีทนุจดทะเบียนเรียกชําระ
แล้ว 230 ล้านบาท ทัง้นีบ้ริษัทได้เข้าถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 100 และ เมื่อวนัที่ 1 เมษายน 2557 บริษัทได้จดทะเบียนและที่
อยูต่ามที่จดทะเบียนของบริษัทเป็นช่ือ บริษัท เอ็นเอสซี เม็ททอล จํากดั และ ท่ีอยูต่ามที่จดทะเบียนเป็นท่ีอยูเ่ลขที่ 108/8 ถนน
โยธา แขวงตลาดน้อย เขตสมัพนัธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 

                     
 บริษัทและบริษัทย่อยมีโรงงาน 2 แห่ง ประกอบด้วย 
 (1) โรงงานของบริษัท จํานวน 1 แหง่ ตัง้อยูบ่นพืน้ท่ี 27 ไร่ 3 งาน 28 ตารางวา ถนนสขุสวสัดิ์ อําเภอพระ
ประแดง จงัหวดัสมทุรปราการ ประกอบด้วย อาคารสาํนกังาน อาคารแปรรูป อาคารผลติทอ่ อาคารเก็บวตัถดุิบ อาคารเก็บ
สนิค้าสาํเร็จรูป อาคารซอ่มบาํรุง อาคารเก็บถงันํา้มนั และโรงตอ่ไม้   
 (2) โรงงานของบริษัทยอ่ยรายบริษัท ออโต้ เม็ททอล จํากดั จํานวน 1 แหง่ ตัง้อยูบ่นพืน้ท่ี 7 ไร่ 1 งาน  
53 ตารางวา นิคมอตุสาหกรรมอมตะนคร จงัหวดัชลบรีุ ประกอบด้วย อาคารสาํนกังาน อาคารผลติทอ่ อาคารเก็บวตัถดุบิ 
อาคารเก็บสนิค้าสาํเร็จรูป และ ศนูย์กระจายสนิค้า   
                              ในปี 2554 บริษัท ออโต้เม็ททอล จํากดั ได้ซือ้ที่ดินเพิ่มเติมจํานวนหนึง่แปลงซึง่ติดกบัท่ีดินเดมิเพื่อ
สนบัสนนุการเติบโตของยอดขายและการผลติ พืน้ท่ีใหมม่ขีนาด 1 ไร่ 3 งาน 92 ตารางวา 
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 ผลิตภณัฑ์และบริการของบริษัทและบริษัทย่อย ประกอบด้วย 
 (1) สเตนเลสรีดเย็นชนิดม้วนและแผน่ ซึง่มีขนาดความกว้าง ยาว หนา ตามความต้องการของลกูค้า  
โดยนําไปใช้งานในอตุสาหกรรมก่อสร้าง อตุสาหกรรมอาหาร อตุสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟา้ และอตุสาหกรรมยานยนต์ เป็นต้น 
 (2) ทอ่สเตนเลสกลม และทอ่สเตนเลสสีเ่หลีย่ม ได้แก่ ทอ่สเตนเลสกลม ซึง่มขีนาดเส้นผา่ศนูย์กลาง ความ
ยาว ความหนา ตามความต้องการของลกูค้า และทอ่สเตนเลสสีเ่หลีย่ม ซึง่มขีนาดความกว้าง ยาว หนา ตามความต้องการ
ของลกูค้า โดยผลติภณัฑ์ในกลุม่นีน้ําไปใช้งานในอตุสาหกรรมยานยนต์ อตุสาหกรรมอาหาร อตุสาหกรรมปิโตรเคมี และ
อตุสาหกรรมก่อสร้าง เป็นต้น 
 (3) ทอ่สเตนเลสสาํหรับอตุสาหกรรมยานยนต์ ได้แก่ ทอ่ไอเสยีรถยนต์ และทอ่ไอเสยีรถจกัรยานยนต์ ซึง่เป็น
ผลติภณัฑ์ของบริษัทยอ่ยรายบริษัท ออโต้ เม็ททอล จํากดั ใช้เป็นชิน้สว่นสาํหรับการผลติรถยนต์ และรถจกัรยานยนต์ 
 (4) สเตนเลสเกรดเฉพาะ ซึง่เป็นผลติภณัฑ์ของบริษัทยอ่ยรายบริษัท อลัเทอร์เนทีฟ เอ็นแมท จํากดั โดย
ผลติภณัฑ์ดงักลา่วนําเข้าจากประเทศญ่ีปุ่ นภายใต้การผลติของ Nisshin Steel Co., Ltd. มีสว่นผสมเฉพาะที่สง่ผลให้มคีวาม
ต้านทานการกดักร่อนได้เทยีบเคยีงกบัสเตนเลสเกรด 3043 จากคณุสมบตัิของสเตนเลสเกรดเฉพาะ4 ดงักลา่ว ทําให้สามารถ
นําไปใช้ได้ในหลากหลายอตุสาหกรรม เช่น ราวตากผ้า ราวบนัได ชิน้สว่นคอมพวิเตอร์ เคร่ืองจกัรผลติอาหาร อปุกรณ์เคร่ืองใช้
ในครัวเรือน เป็นต้น 
 (5) เหลก็ชบุสงักะสีชนิดม้วนและแผน่ ซึง่มีขนาดความกว้าง ยาว หนา ตามความต้องการของลกูค้า โดย
นําไปใช้งานในอตุสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟา้ และอตุสาหกรรมก่อสร้าง เป็นต้น 
 (6) เหลก็เคลอืบสงักะสชีนิดม้วนและแผน่ ซึง่มีขนาดความกว้าง ยาว หนา ตามความต้องการของลกูค้า 
โดยนําไปใช้งานในอตุสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟา้ อตุสาหกรรมก่อสร้าง และอตุสาหกรรมยานยนต์ เป็นต้น 
                        (7)    อลมูิเนียมชนิดม้วน แผน่ เพลาและทอ่ ซึง่มีขนาดความกว้าง ยาว หนา ตามความต้องการของลกูค้า 
โดยนําไปใช้งานในอตุสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟา้และอตุสาหกรรมยานยนต์ 
 (8) บริการตดั เจาะ และขดัผิว สเตนเลส ตามความต้องการของลกูค้า 
                         (9)   ทองแดง ทัง้แบบแผน่ ม้วน เส้นแบน ฉาก เพลาและทอ่ ตามขนาดมาตรฐาน และ ขนาดพเิศษ โดย
นําไปใช้งานในอตุสาหกรรมไฟฟา้และอิเลก็ทรอนิกส์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
3 สเตนเลสเกรด 304 มีคณุสมบตัิเดน่ คือ แมเ่หล็กดดูไมต่ิด ต้านทานการกดักร่อนได้ดี จงึนิยมใช้ในอตุสาหกรรมการก่อสร้าง อตุสาหกรรมอาหาร 
และอตุสาหกรรมยานยนต์ โดยสว่นผสมที่สําคญัของสเตนเลสเกรด 304 ประกอบด้วย (1) โครเมียม ในสดัสว่นร้อยละ 18 ซึง่ชว่ยเพ่ิมความ
ต้านทานการสกึกร่อน และ (2) นิกเกิล ในสดัสว่นร้อยละ 8 ซึง่ชว่ยในการขึน้รูปได้งา่ย เน่ืองจากนิกเกิลมีราคาสงู การที่สเตนเลสเกรด 304 มี
สว่นผสมของนิกเกิลในสดัสว่นที่สงู สง่ผลให้ราคาสเตนเลสเกรด 304 มีราคาสงู  
4 สเตนเลสเกรดเฉพาะ หรือ ดี-สเตนเลส (D-Stainless) เป็นสเตนเลสที่เพ่ิมสว่นผสมของแมงกานีส และทองแดง ในเนือ้โลหะที่มีสว่นผสมของ
โครเมียม และนิกเกิล โดยปัจจบุนัมีสว่นผสมของนิกเกิลลงให้อยูใ่นชว่งร้อยละ 2 - 5.5 ทําให้มีราคาลดลงกวา่สเตนเลสเกรด 304 แตย่งัคงไว้ซึง่
คณุสมบตัแิละความต้านทานการกดักร่อนได้เทียบเคียงกบัสเตนเลสเกรด 304 ทําให้สามารถใช้ทดแทนสเตนเลสเกรด 304 ได้ 
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 โครงสร้างรายได้   
 

โครงสร้างรายได้ของบริษัทและบริษัทยอ่ยในปีบญัชี 2558 – 2560 รายละเอยีดดงันี ้ 
 
รายได้ ด าเนินการโดย % การถือหุ้น

ของบริษัท 
ปีบัญชี 2558  ปีบัญชี 2559  ปีบัญชี 2560  

(1 เม.ย 2557 ถึง (1 เม.ย 2558 ถึง (1 เม.ย 2559 ถึง 

 31 มี.ค. 2558)  31 มี.ค. 2559)  31 มี.ค. 2560) 

   ล้าน
บาท 

% ล้าน
บาท 

% ล้าน
บาท 

% 

จ าแนกตามประเภทรายได้         

1.  รายได้จากการขาย         

    1.1  สเตนเลสรีดเย็นชนิดม้วนและแผ่น       
เกรด 430, 304, 300,316,409,436 และ อ่ืนๆ 

บริษัทฯ , 100.00 1,055.45    30.90     896.87    27.97  934.43 28.97 

 บริษัทยอ่ย (บจ.เอ็นเอส
ซี เม็ททอล) 

100.00       

    1.2    สเตนเลสเกรดเฉพาะม้วนและแผ่น บริษัทยอ่ย  (บจ. อลั
เทอร์เนทีฟ เอ็นแมท), 

74.99      48.24      1.41       25.62     0.80  29.05 0.90 

บริษัทฯ 100.00 

    1.3    สเตนเลสเกรดเฉพาะ - โครงการ (HDD) บริษัทฯ 100.00    182.42     5.34     114.14      3.56  (1.60) -0.05 

    1.4    ท่อสเตนเลสชนิดกลมและสี่เหลี่ยม      
เกรด 304, 316L 

บริษัทฯ , 100.00    270.07      7.91     320.24      9.99  340.86 10.57 

 บริษัทยอ่ย (บจ.เอ็นเอส
ซี เม็ททอล) , 

บริษัทยอ่ย (บจ.ออโต้ 
เม็ททอล 

100.00 
 

59.99 

      

     1.5    ท่อสเตนเลสเกรดเฉพาะ บริษัทยอ่ย  (บจ. อลั
เทอร์เนทีฟ เอ็นแมท), 

74.99        7.98      0.25         1.40      0.04  3.33 0.10 

บริษัทฯ 100.00 

     1.6    ท่อสเตนเลสประเภทท่อไอเสียรถยนต์  
และ  รถจกัรยานยนต์ เกรด 409 และ 436 

บริษัทยอ่ย (บจ.ออโต้ 
เม็ททอล), 

59.99     753.37    22.05     712.85    22.23  755.35 23.17 

 บริษัทฯ 100.00    

     1.7    สเตนเลสประเภทแถบ และ ประเภท
อ่ืนๆ 

บริษัทฯ , 100.00      55.53      1.63       45.04      1.40  45.62 1.41 

 บริษัทยอ่ย (บจ.เอ็นเอส
ซี เม็ททอล) 

100.00       

     1.8    เหล็กชบุสงักะสีชนิดม้วนและแผ่น บริษัทฯ , 100.00    172.23      5.04     196.79      6.14  203.09 6.30 

 บริษัทยอ่ย (บจ.เอ็นเอส
ซี เม็ททอล) 

100.00       

     1.9    เหล็กเคลอืบสงักะสีชนิดม้วนและแผน่ บริษัทฯ , 100.00      80.48      2.36       73.38      2.29  80.32 2.49 

 บริษัทยอ่ย (บจ.เอ็นเอส
ซี เม็ททอล) 

100.00       

     1.10    อลมูิเนียมชนิดม้วน แผ่น เพลาและ
ท่อ  

บริษัทฯ , 100.00    217.80      6.38     251.26      7.83  278.18 8.62 

 บริษัทยอ่ย (บจ.เอ็นเอส
ซี เม็ททอล) 

100.00       
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      1.11    ทองแดงชนิดแผ่น ม้วน เส้นแบน 
ฉาก เพลาและท่อ  

บริษัทฯ , 100.00    469.92    14.65     498.37    15.54  485.65 15.05 

  บริษัทยอ่ย (บจ.เอ็นเอส
ซี เม็ททอล) 

100.00       

     1.12   ทองเหลืองชนิดแผ่น ม้วน เส้นแบน 
ฉาก เพลาและท่อ  

บริษัทยอ่ย (บจ.เอ็นเอส
ซี เม็ททอล) 

100.00      53.96      1.58       37.17      1.16  42.93 1.33 

2.  รายได้จากการให้บริการ บริษัทฯ , 100.00        5.00      0.15         3.72      0.12  2.61 0.08 

รวมรายได้จากการขาย และบริการ บริษัทฯ และบริษัท
ย่อย 3 บริษัท 

59.99 , 74.99 
และ 100.00 

3,372.45  98.72  3,176.85   99.06  3,199.82 99.19 

3.  กําไรจากอตัราแลกเปลี่ยน บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย
3 บริษัท 

59.99 , 74.99 
และ 100.00 

       1.96      0.06              -             -    - - 

4.  รายได้อ่ืน** บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย
3 บริษัท 

59.99 , 74.99 
และ 100.00 

     41.76      1.22       30.17      0.94  26.23 0.81 

รวมรายได้ บริษัทฯ และบริษัท
ย่อย 3 บริษัท 

59.99 , 74.99 
และ 100.00 

3,416.17  106.52  3,207.02  100.00  3,226.05 100.00 

จ าแนกรายได้จากการขายตามแหล่งที่มา
ของรายได้ 

        

(ก) รายได้จากการขายและบริการในประเทศ บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย
3 บริษัท 

59.99 , 74.99 
และ 100.00 

3,338.33   99.09  3,159.48    99.09  3,214.89 99.09 

(ข) รายได้จากการขายและบริการ
ต่างประเทศ 

บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย
3 บริษัท 

59.99 , 74.99 
และ 100.00 

     34.12     0.91       17.37      0.91  11.16 0.91 

รวมรายได้จากการขายและบริการ บริษัทฯ และบริษัท
ย่อย 3 บริษัท 

59.99 , 74.99 
และ 100.00 

3,372.45  100.00  3,176.85  100.00  3,199.82 100.00 

 
หมายเหต:ุ ** รายได้อ่ืน ประกอบด้วย รายได้จากดอกเบีย้รับ   รายได้จากการขายเศษเหล็ก กําไรจากการขายเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ กําไรจากการขายเงินลงทนุใน

บริษัทยอ่ย และ กําไรจากการต่อรองราคาซือ้เงินลงทนุ 
 

  
 เป้าหมายการด าเนินธุรกิจ   

 
บริษัทและบริษัทยอ่ยมีเปา้หมายการดาํเนินธุรกิจในการเป็นผู้นําด้านการแปรรูปสเตนเลสม้วนอยา่งครบวงจรที่

มีการให้บริการครอบคลมุและสมบรูณ์แบบ ทัง้ในด้านการจดัหาผลติภณัฑ์ การแปรรูปผลติภณัฑ์สเตนเลสโดยการตดัตาม
ขนาด ตดัเป็นแถบม้วน การขดัพืน้ผิว การเจาะรูและป๊ัมกลม รวมถึงการผลติและจําหนา่ยทอ่สเตนเลส และการจําหนา่ยสเตน
เลสเกรดเฉพาะ เพื่อจําหนา่ยผลติภณัฑ์ตา่งๆ ให้แก่ผู้ประกอบการในกลุม่อตุสาหกรรมตา่งๆ ซึง่เป็นผู้ผลติสนิค้าภายใต้
เคร่ืองหมายการค้าที่เป็นท่ียอมรับกนัทัว่ไป นอกจากนีย้งัมีเปา้หมายการจดัจําหนา่ยสนิค้าประเภทอโลหะประเภทอื่นเช่น 
ทองแดง ทองเหลอืง อลมูิเนียม เพื่อให้มีบริการท่ีคลอบคลมุมากขึน้แก่ผู้ประกอบการในกลุม่อตุสาหกรรมอยา่งครบวงจร โดย
บริษัทและบริษัทยอ่ยมีเปา้หมายขยายฐานลกูค้าไปสูก่ลุม่ลกูค้าบริษัทตา่งชาติรายใหญ่ทีม่ีฐานการผลติในประเทศไทย 
ครอบคลมุถึงผู้ผลติรายใหญ่ในอตุสาหกรรมตา่งๆเช่น เคร่ืองใช้ไฟฟา้ ยานยนต์ ก่อสร้าง ฮาร์ดดสิก์ไดร์ฟ อิเลคทรอนิกส์ และ
อื่นๆ รวมทัง้การขยายช่องทางการจําหนา่ยโดยเฉพาะทอ่ไอเสยีรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ไปยงัตา่งประเทศ นอกจากนี ้
บริษัทและบริษัทยอ่ยเลง็เห็นความสาํคญัของการให้บริการกบัลกูค้า โดยมีเปา้หมายที่จะทําการผลติและการจดัจําหนา่ย
สนิค้าที่มีคณุภาพตามมาตรฐานสากล การสง่มอบสนิค้าทีต่รงตอ่เวลา และลดระยะเวลาสัง่ซือ้สนิค้าของลกูค้า ซึง่จะทําให้
สามารถลดต้นทนุในสว่นของการจดัเก็บและดแูลรักษาสนิค้าคงคลงัให้กบัลกูค้า ตลอดจนมีเปา้หมายทีจ่ะพฒันาสนิค้าให้ตรง
ตามความต้องการของลกูค้าอยา่งตอ่เนื่อง  
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2.  ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
 

การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภณัฑ์ 
บริษัทและบริษัทยอ่ยประกอบธุรกิจหลกัด้านการแปรรูปสเตนเลสม้วนอยา่งครบวงจร โดยการนําระบบการจดัการหว่ง

โซอ่ปุทาน (Supply Chain Management) มาใช้ในการจดัหาวตัถดุิบ การแปรรูป การจดัจําหนา่ย และการให้บริการแก่ลกูค้า 
โดยบริษัทและบริษัทยอ่ยเป็นตวักลางในการจดัซือ้วตัถดุิบและสนิค้าจากผู้ผลติ เช่น จดัหาวตัถดุิบประเภทสเตนเลสรีดเย็น 
สเตนเลสเกรดเฉพาะ เหลก็ชบุสงักะส ี เหลก็เคลอืบสงักะส ีอะลมูิเนียม ทองแดง จากนัน้นํามาจดัจําหนา่ยหรือนํามาผลติและ
แปรรูปตามความต้องการของลกูค้าซึง่เป็นผู้ประกอบการในอตุสาหกรรมตา่งๆ เช่น การตดัตามขนาด การตดัเป็นแถบม้วน 
การขดัเงา การป๊ัมแผน่กลม การผลติเป็นทอ่กลมและทอ่สีเ่หลีย่ม เป็นต้น รวมทัง้รับจ้างแปรรูปผลติภณัฑ์สเตนเลสตามความ
ต้องการของลกูค้า ลกัษณะการดาํเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอ่ยสรุปได้ดงัแผนภาพด้านลา่ง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
2.1 ลักษณะผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

ลกัษณะผลติภณัฑ์ของบริษัทและบริษัทยอ่ยแบง่ออกได้ดงันี ้  
 

ประเภทผลิตภัณฑ์ เกรด การใช้งาน 
1. สเตนเลสรีดเย็นชนิดม้วน แผ่น และ

แถบ 
 (Cold rolled stainless steel coil 

and sheet) 

430 
304 
316 
 

อตุสาหกรรมก่อสร้าง ได้แก่ สายพาน กลอนประตู โรงงานท่ีทํา
กรด ตู้คอนเทนเนอร์ แทง็ค์เก็บนํา้ร้อน น๊อต ขอบตกแตง่ 
อตุสาหกรรมอาหารและเคร่ืองใช้ไฟฟ้าในบ้าน ได้แก่ อปุกรณ์
เคร่ืองครัว เช่น มีด ช้อน ส้อม เคร่ืองใช้บนโต๊ะอาหาร เคร่ืองซกัผ้า 
เคร่ืองทํานํา้ร้อน กระตกินํา้ร้อน อ่างล้างจาน หม้อหุ้งต้ม กะทะ 
หวัเตาระบบไฟฟ้า เคร่ืองกรอเทป เคร่ืองอบเมล็ด เคร่ืองใช้บนโต๊ะ
อาหาร แก้ว/ขวดยา 
อตุสาหกรรมยานยนต์ ได้แก่ อปุกรณ์ตกแตง่รถ หม้อวดัความดนั 
สปริง วาลว์ ขอบล้อ จานล้อ หม้อไอนํา้ แผงควบคมุ หวัฉีด 

รับจ้างแปรรูป 

local 
 

Customer 

บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จ ากัด 
(มหาชน) และบริษัทย่อย 

ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมหลักต่างๆ  

ผลิตและแปรรูปโลหะประเภทตา่งๆ ตวักลางในการจดัหาสินค้าหรือวตัถดุบิ 

ก่อสร้าง 

คอมพิวเตอร์ 

ยานยนต์ 

อิเล็คทรอนิคส์ 

เคร่ืองใช้ไฟฟา้ 
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ประเภทผลิตภัณฑ์ เกรด การใช้งาน 
2.  ทอ่สเตนเลสชนิดกลม และทอ่สเตน

เลสชนิดส่ีเหล่ียม 
 (Ornamental tube and square & 

rectangular tube) 

304 
316L 

อตุสาหกรรมยานยนต์ ได้แก่ ทอ่ส่งของหวัฉีด 
อตุสาหกรรมอาหาร ได้แก่ ทอ่ดดูควนั ทอ่ส่งแก๊สหงุต้ม 
 

อตุสาหกรรมก่อสร้าง ได้แก่ ประตรัูว้ ราวบนัได ราวสะพาน   เสา
คํา้ยนั โครงหลงัคา รวมถงึ ลิฟต ์บนัไดเล่ือน เฟอร์นิเจอร์และ
อปุกรณ์ตกแตง่ 

3.  ทอ่ไอเสียรถยนต์ และทอ่ไอเสีย
รถจกัรยานยนต์  

 (Automotive pipe) 

409L 
436L 
 

อตุสาหกรรมยานยนต์ ได้แก่ ทอ่ไอเสียรถยนต์ ทอ่ไอเสีย
รถจกัรยานยนต์ 

4.  สเตนเลสเกรดเฉพาะ  
 (D-Stainless) 

NSS D-7 
NSS D-11 

หลากหลายอตุสาหกรรม ได้แก่ ทอ่สําหรับงานตกแตง่ 
อตุสาหกรรมการขนส่ง ได้แก่ ตู้คอนเทนเนอร์  
อปุกรณ์ประดบัรถยนต์ อตุสาหกรรมชิน้ส่วนคอมพิวเตอร์  
ชิน้ส่วนเคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมอาหาร เคร่ืองใช้ในครัวเรือน 
สถาปัตยกรรม ได้แก่ ตกแตง่ภายใน ราวบนัได กรอบประต ู
หน้าตา่ง   

5.  เหล็กชบุสงักะสีชนิดม้วนและแผ่น 
 (Galvanized steel coil and sheet) 
 

R-Spangle อตุสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าในบ้าน เช่น แผงในเคร่ืองปรับอากาศ 
ทอ่แอร์ แผงข้างหลงัตู้ เย็น 

6.  เหล็กเคลือบสงักะสีด้วยไฟฟ้าชนิด
ม้วนและแผ่น  

 (Electro-galvanized steel coil and 
sheet) 

SECC/SECY 
 

อตุสาหกรรมก่อสร้าง เช่น โครงคร่าว โครงสงักะสี รางไฟในการ
เล่ือนเครนในโรงงาน  

7.    อะลมูิเนียมชนิดม้วน แผ่น และเพลา 
       (Aluminium coil and sheet) 

1100,3003,3105, 
5052,8011,6063 

อตุสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้า เช่น แผ่นอะลมูิเนียมกลมด้านในฝา 
หม้อหงุข้าว 

8. ทองแดงชนิดม้วน แผ่น ฉาก เพลา 
และทอ่ 

(Copper coil sheet axle and pipe ) 

C1100 JISH3100 
&JISH3140BB 
&JISH3250BD 

อตุสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เช่น สายไฟ แผ่นวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ มอเตอร์ไฟฟ้า และเคร่ืองมือส่ือสาร 

หมายเหต:ุ  การแบง่เกรดผลติภณัฑ์ขึน้อยูก่บัสว่นประกอบทางเคมี  
 
 

2.1.1 สเตนเลสรีดเยน็ชนิดม้วน แผ่น และแถบ (Cold rolled stainless steel coil and sheet) 
 
บริษัทจดัหา แปรรูป และจําหนา่ยสเตนเลสรีดเย็นชนิดม้วน แผน่ และแถบ โดยบริษัทจะนํา 

สเตนเลสรีดเย็นชนิดม้วน แผน่ และแถบ มาผา่นกระบวนการแปรรูปตา่งๆ ตามคําสัง่ของลกูค้า ภายใต้ระบบคณุภาพ 
ISO9001:2000 จาก United Kingdom Accreditation Service ครอบคลมุทกุขบวนการผลติ ทกุขัน้ตอน และทกุผลติภณัฑ์  

(1) การตดั (Cutting) บริษัทสามารถตดัสเตนเลสรีดเย็นชนดิม้วนและแผน่ให้มีขนาดตา่งๆ ดงันี ้
-  ความหนาตัง้แต ่0.2 มิลลเิมตร ถึง 3 มิลลเิมตร  
-  ความยาวตัง้แต ่200 มิลลเิมตร ถึง 6,000 มิลลเิมตร  
-  ความกว้างตัง้แต ่200 มิลลเิมตร ถึง 1,524 มิลลเิมตร สาํหรับสเตนเลสรีดเย็นชนิดแผน่ 
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(2) การตดัเป็นแถบม้วน (Slitting) จะใช้กบัสเตนเลสรีดเย็นชนิดม้วนนํามาตดัตามความกว้างที่

ลกูค้ากําหนดและม้วนกลบั โดยบริษัทสามารถตดัเป็นแถบม้วนท่ีมีความหนาตัง้แต ่ 0.15 มิลลเิมตร ถึง 6.0 มิลลเิมตร ความ
กว้างตัง้แต ่7 มิลลเิมตร ถงึ 1,524 มิลลเิมตร 
 

(3) การขดัเงา (Hair line finishing) หรือขดัลายเส้นตรง และ/หรือเคลอืบพีวีซี (PVC coating) 
เป็นการนําสเตนเลสแผน่ชนิดม้วนมาผา่นกระบวนการขดัให้เกิดลวดลายเพื่อความสวยงาม เป็นแผน่สเตนเลสลายเส้นตรง 
ลายขนแมว สาํหรับอตุสาหกรรมเคร่ืองครัว บนัไดเลือ่น ลฟิท์ การตกแตง่ทัง้ภายนอกและภายในอาคาร 
 

(4) การป๊ัมแผน่กลม (Circularized steel shaping) เป็นการนําม้วนสเตนเลสและม้วน
อะลมูิเนียมมาผา่นกระบวนการป๊ัมแผน่กลม เช่น ฝาหม้อหงุข้าว เป็นต้น และลกูค้าจะนําไปผลติชิน้งานตอ่ไป 
 

บริษัทวางแผนการแปรรูปและการควบคมุคณุภาพของสเตนเลสรีดเย็น ให้มีคณุสมบตัิในการดดั 
ม้วน และขึน้รูปงา่ย ซึง่ลกูค้าของบริษัทจะซือ้สนิค้าจากบริษัทไปใช้ในกระบวนการผลติในอตุสาหกรรมตอ่เนื่องตา่งๆ ได้แก ่
อตุสาหกรรมก่อสร้าง อตุสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟา้ในบ้าน อตุสาหกรรมอาหาร อตุสาหกรรมยานยนต์ และอตุสาหกรรมอื่นๆ  
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2.1.2 ท่อสเตนเลสชนิดกลม และท่อสเตนเลสชนิดสี่เหลี่ยม (Ornamental tube and square & 
rectangular tube) 

บริษัทผลติและจําหนา่ยผลติภณัฑ์ประเภททอ่สเตนเลสให้แก่ผู้ประกอบการอตุสาหกรรมภายใน 
ประเทศและตา่งประเทศ เช่น อตุสาหกรรมเคมี อตุสาหกรรมยานยนต์ อตุสาหกรรมอาหาร อตุสาหกรรมก่อสร้าง    เป็นต้น 
ภายใต้ระบบคณุภาพ ISO9001:2000 ครอบคลมุทกุขบวนการผลติ ทกุขัน้ตอน และทกุผลติภณัฑ์ สาํหรับผลติภณัฑ์ สเตน
เลสรีดเย็นชนดิม้วน แผน่ และแถบ และระบบคณุภาพเก่ียวกบัอตุสาหกรรมรถยนต์ (TIS16949:2002) ในสว่นการผลติของ
ผลติภณัฑ์ทอ่ไอเสยีรถยนต์ จาก United Kingdom Accrediation Service 

 
โดยในปี 2545 บริษัทได้รับการรับรองระบบคณุภาพเก่ียวกบัอตุสาหกรรมรถยนต์ (QS 9000: 1998) 

ในสว่นการผลติของผลติภณัฑ์ทอ่จาก United Kingdom Accreditation Service  
 

บริษัทผลติทอ่สเตนเลสชนิดกลม และทอ่สเตนเลสชนิดสีเ่หลีย่ม ประเภททอ่เฟอร์นิเจอร์หรือทอ่ขดั
เงา ซึง่เป็นทอ่สเตนเลสที่ใช้กนัอยา่งแพร่หลาย เนื่องจากมีความแข็งแรง ทนทานตอ่การกดักร่อน ไมเ่ป็นสนิม นอกจากนีย้งัมี
ผิวเงาและมีความสวยงาม ซึง่สามารถใช้เป็นวสัดตุกแตง่ทัง้ภายในและภายนอก เช่น อปุกรณ์ตกแตง่บ้าน อปุกรณ์เคร่ืองครัว 
เฟอร์นิเจอร์ ราวบนัไดเป็นต้น การผลติทอ่เฟอร์นิเจอร์หรือทอ่ขดัเงาสว่นใหญ่จะใช้วตัถดุิบสเตนเลสรีดเย็น เกรด 304 และ 316 
เนื่องจากมีความแข็งแรงคงทน พร้อมทัง้ความสวยงามและความโดดเดน่ของผิวเงา  บริษัทสามารถผลติทอ่เฟอร์นิเจอร์หรือทอ่
ขดัเงาที่มีขนาดความหนา ตัง้แต ่ 0.6 มิลลเิมตร ถึง 9 มิลลเิมตร ขนาดเส้นผา่ศนูย์กลางรอบนอก ตัง้แต ่ 6.35 มิลลเิมตร ถงึ 
76.2 มิลลเิมตร และความยาวมาตรฐาน 6,000 มิลลเิมตร ทัง้นี ้ หากลกูค้าต้องการความยาวพิเศษบริษัทสามาถผลติตาม
ความต้องการของลกูค้า  
 

2.1.3 ท่อไอเสียรถยนต์ และท่อไอเสียรถจักรยานยนต์ (Automotive pipe) 
 

บริษัทยอ่ยรายบริษัท ออโต้ เม็ททอล จํากดั ผลติและจําหนา่ยทอ่สเตนเลสประเภททอ่ไอเสยีรถยนต์ 
และทอ่ไอเสยีรถจกัรยานยนต์ โดยผลติภณัฑ์ดงักลา่วมีคณุสมบตัิในการต้านทานการเกิดออกซเิดชนั มีความสามารถในการ
เช่ือมและการขึน้รูปท่ีดี สว่นใหญ่ในการผลติจะใช้วตัถดุิบสเตนเลสรีดเย็น เกรด 436 และเกรด 409 โดยทอ่ไอเสยีรถยนต์ และ
ทอ่ไอเสยีรถจกัรยานยนต์ มีขนาดความหนาตัง้แต ่0.8 มิลลเิมตร ถึง 2 มิลลเิมตร ขนาดเส้นผา่ศนูย์กลางรอบนอกตัง้แต ่19.1 
มิลลเิมตร ถึง 76.2 มิลลเิมตร และความยาวตัง้แต ่26 มิลลเิมตร ถึง 7,000 มิลลเิมตร  
 

กระบวนการผลติทอ่สเตนเลสประเภททอ่สเตนเลสชนิดกลม ทอ่สเตนเลสชนิดสีเ่หลีย่ม และทอ่ไอเสยี
สาํหรับรถยนต์และรถจกัรยานยนต์เร่ิมตัง้แตก่ารนําวตัถดุิบสเตนเลสรีดเย็นชนดิม้วนเกรด 436 และเกรด 409 มาเข้าผา่นการ
คลีแ่ถบม้วนสเตนเลสออก (Uncoiling) โดยที่ความยาวของแถบสเตนเลสม้วนจะไหลผา่นเข้าไปรวมสะสมไว้ในเคร่ือง Spiral 
Looper จากนัน้แถบสเตนเลสม้วนจะถกูนําเข้าสูก่ระบวนการขึน้รูป (Forming) ให้เป็นทอ่กลมโดยชดุลกูรีดที่อยูใ่นสว่นของ
การขึน้รูป แล้วผา่นกระบวนการเช่ือมแนวตะเข็บ (Welding) เพื่อให้ผิวทอ่เป็นเนือ้เดียวกนัด้วยระบบ High Frequency 
Welding จากนัน้ทอ่ที่ผา่นการเช่ือมแนวตะเข็บจะถกูนําเข้าสูร่ะบบกระแสไหลวน (Eddy Current) เพื่อตรวจสอบรอบเช่ือม 
และจะผา่นเข้าสูก่ระบวนการปรับขนาด หลงัจากนัน้นําทอ่สเตนเลสที่ได้จะผา่นเข้าสูก่ระบวนการตดัตามความยาวตามที่
ต้องการ  
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ขัน้ตอนการผลิตท่อสเตนเลสประเภทท่อสเตนเลสชนิดกลม ท่อสเตนเลสชนิดสี่เหลี่ยม และท่อไอเสียส าหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ 

 
 
 

 

การตดัเป็นแถบม้วน 

เคร่ืองทําทอ่กลม 

การขดัเงาทอ่ 

 

 

ทอ่อตุสาหกรรมยานยนต์ 

 

สเตนเลสม้วน การขึน้รูปโดย 
FFX 

การเช่ือมแนวตะเข็บ การทดสอบ 

บการเช่ือม 
การตดัตามขนาด ทอ่สเตนเลส 

คล่ีแถบสเตนเลส  Spiral Looper 
  

 

การทดสอบและปรับขนาด การตดัตามขนาด   
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2.1.4 เหลก็ชุบสังกะสีชนิดม้วนและแผ่น (Galvanised steel coil and sheet) 
 

บริษัทจําหนา่ยและแปรรูปเหลก็ชบุสงักะสชีนดิม้วนและแผน่ โดยบริษัทจะนาํเหลก็ชบุสงักะสชีนิด
ม้วนและแผน่มาตดัเป็นม้วนและแผน่โดยเคร่ืองตดั (Cutting) และเคร่ืองตดัเป็นแถบยาว (Slitting) ตามความกว้างและความ
ยาวที่ลกูค้ากําหนด โดยบริษัทสามารถตดัเหลก็ชบุสงักะสทีี่มีขนาดความหนาตัง้แต ่ 0.19 มลิลเิมตร ถึง 3 มิลลเิมตร  
ความกว้างตัง้แต ่9 มิลลเิมตร ถงึ 1,219 มิลลเิมตร และความยาวตัง้แต ่200 มิลลเิมตร ถงึ 6,000 มิลลเิมตร โดยลกูค้าจะนํา
ผลติภณัฑ์เหลก็ชบุสงักะสชีนดิม้วนและแผน่ท่ีซือ้จากบริษัทเป็นวตัถดุิบที่นําไปใช้ในอตุสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟา้ในบ้าน และ
อตุสาหกรรมก่อสร้างเพื่อใช้ผลติแผงในเคร่ืองปรับอากาศ แผงหลงัตู้ เย็น ทอ่แอร์ โครงคร่าว โครงสงักะส ี รางในการเลือ่นเครน
ในโรงงาน เป็นต้น 
 

ปัจจบุนับริษัทจะสัง่ซือ้เหลก็ชบุสงักะสตีามคาํสัง่ของลกูค้ามาทาํการแปรรูปโดยสามารถใช้เคร่ืองจกัร
ประเภทตดัและตดัเป็นแถบยาวของบริษัทท่ีมีอยูร่่วมกบัเคร่ืองจกัรแปรรูปของสเตนเลสได้  

 
2.1.5 เหลก็เคลอืบสังกะสีด้วยไฟฟ้าชนิดม้วนและแผ่น (Electro-Galvanized steel coil and sheet) 

 
บริษัทจําหนา่ยและแปรรูปเหลก็เคลอืบสงักะสีด้วยไฟฟา้ชนดิม้วนและแผน่ โดยบริษัทจะนําเหลก็

เคลอืบสงักะสด้ีวยไฟฟา้ชนิดม้วนและแผน่มาตดัเป็นม้วนและแผน่โดยเคร่ืองตดั (Cutting) และเคร่ืองตดัเป็นแถบยาว 
(Slitting) ตามความกว้างและความยาวที่ลกูค้ากําหนด โดยบริษัทสามารถตดัเหลก็เคลอืบสงักะสด้ีวยไฟฟา้ที่มขีนาดความ
หนาตัง้แต ่ 0.4 มิลลเิมตร ถงึ 3.2 มิลลเิมตร ความกว้างตัง้แต ่ 9 มิลลิเมตร ถงึ 1,235 มิลลเิมตร และความยาวตัง้แต ่ 200 
มิลลเิมตร ถึง 6,000 มิลลเิมตร   โดยลกูค้าจะนําผลติภณัฑ์เหลก็เคลอืบสงักะสด้ีวยไฟฟา้ชนิดม้วนและแผน่ท่ีซือ้จากบริษัท
เป็นวตัถดุิบที่นําไปใช้ในอตุสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟา้ในบ้าน และอตุสาหกรรมกอ่สร้าง เช่น สว่นโครงในเคร่ืองปรับอากาศ 
ตู้ เย็น และเฟอร์นเิจอร์ เป็นต้น  
 

การแปรรูปของเหลก็เคลอืบสงักะสด้ีวยไฟฟา้สามารถใช้เคร่ืองจกัรประเภทตดัและตดัเป็นแถบยาวของ
บริษัทท่ีมีอยูร่่วมกบัเคร่ืองจกัรแปรรูปของสเตนเลสได้  

 
2.1.6 อะลูมิเนียมชนิดม้วน แผ่น เพลา และ ท่อ (Aluminium coil sheet axle and pipe) 

 
บริษัทจําหน่ายและแปรรูปอะลมูิเนียมชนิดม้วนและแผ่น โดยบริษัทจะนําอะลมูิเนียมชนิดม้วนและ

แผ่นมาตดัเป็นแถบยาว (Slitting) เคร่ืองตดั (Cutting) และ เคร่ืองป๊ัมแผ่นกลม (Pumping) ตามขนาดต่างๆที่ลกูค้ากําหนด 
โดยบริษัทสามารถตัดแผ่นอะลูมิเนียมที่มีขนาดความหนาตัง้แต่ 0.3 มิลลิเมตร ถึง 6.2 มิลลิเมตร ความกว้างตัง้แต่ 10 
มิลลเิมตร ถึง 1,219 มิลลเิมตร และความยาวตัง้แต่ 366 มิลลิเมตร ถึง 2,438 มิลลิเมตร   และนอกจากนีย้งัสามารถป๊ัมแผ่น
กลมจากแผน่อะลมูิเนียมขนาดตา่งๆดงักลา่วข้างต้น    โดยลกูค้าจะนําผลติภณัฑ์อะลมูิเนียมชนิดม้วนและแผน่ท่ีซือ้จากบริษัท
เป็นวตัถดุิบที่นําไปใช้ในอตุสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟา้  
 

การแปรรูปของอะลูมิเนียมสามารถใช้เคร่ืองจักรประเภทตดัและตดัเป็นแถบยาวของบริษัทที่มีอยู่
ร่วมกบัเคร่ืองจกัรแปรรูปของสเตนเลสได้  

 
                            นอกจากนี ้บริษัทยอ่ยรายบริษัท เอ็นเอสซี เม็ททอล จํากดั ซึง่เป็นผู้นําเข้า และตวัแทนจําหนา่ย 
อะลมูิเนียมทัง้แบบแผน่ ม้วน เส้นแบน ฉาก เพลา และ ทอ่ ตามขนาดมาตรฐาน และ ขนาดพเิศษ ที่ไมม่ีขายในท้องตลาด โดย
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ลกูค้าจะนาํสนิค้าไปใช้ในอตุสาหกรรมปลายนํา้เพื่อผลติผลติภณัฑ์สาํเร็จรูปท่ีมีรูปทรงตา่งๆเพื่อใช้ในอตุสาหกรรมตอ่เนื่อง 
เช่น ชิน้สว่นยานยนต์ ก่อสร้าง เคร่ืองใช้ไฟฟา้ บรรจภุณัฑ์ ภาชนะเคร่ืองครัว 
 

               2.1.7 ทองแดงชนิดม้วน แผ่น ฉาก เพลา และท่อ (Copper coil sheet axle and pipe)  
                

                               บริษัทยอ่ยรายบริษัท เอ็นเอสซี เม็ททอล จํากดั เป็นตวัแทนจําหน่ายทองแดงทัง้แบบแผ่น ม้วน เส้น
แบน ฉาก เพลา และ ท่อ ตามขนาดและเกรดต่างๆที่หลากหลายโดยลกูค้าจะนําสินค้าไปใช้ในอุตสาหกรรมไฟฟ้า และ  
อิเลก็ทรอนิกส์ เช่น สายไฟ แผน่วงจรอิเลก็ทรอนิกส์ มอเตอร์ไฟฟา้ เคร่ืองปรับอากาศและตู้ เย็น และเคร่ืองมือสือ่สาร 
 

2.2 ภาวะอุตสาหกรรม การตลาด และการแข่งขนั  
 

2.2.1 ภาวะอุตสาหกรรมโดยรวม 
 

1) โครงสร้างอุตสาหกรรมสเตนเลสโดยรวม 
 
 โครงสร้างของอตุสาหกรรมสเตนเลสสามารถแบง่ออกเป็น 3 ขัน้ตอนหลกัๆ คือ  

(ก) อตุสาหกรรมสเตนเลสขัน้ต้น  เป็นการนําโลหะร้อนและเศษเหล็กมาผ่านกระบวนการ
หลอมจนได้เป็นแทง่สเตนเลส และนําเอาแทง่สเตนเลสมารีดด้วยความร้อนจนได้เป็นสเตนเลสรีดร้อนชนิดม้วนและแผ่น และ
นําสเตนเลสรีดร้อนมาผ่านกระบวนการขดัผิวและลดความหนาด้วยวิธีรีดเย็นให้เป็นม้วนและแผ่นที่มีลกัษณะแตกต่างกนัไป
ตามการนําไปใช้งาน  

(ข) อตุสาหกรรมสเตนเลสขัน้กลาง เป็นการแปรรูปม้วนสเตนเลสรีดเย็นโดยการตดั ตดัเป็น
แถบม้วน การขดัเงา การป๊ัมเป็นแผน่กลม การพบัขึน้รูปเบือ้งต้น ตามคําสัง่ของลกูค้าในอตุสาหกรรมตา่งๆ     

(ค) อตุสาหกรรมสเตนเลสขัน้ปลาย เป็นการนําสเตนเลสรีดร้อนเย็นมาผา่นกระบวนการ
แปรรูปตา่งๆ จนเป็นผลติภณัฑ์สาํเร็จรูปท่ีใช้ในอตุสาหกรรมตอ่เนื่องตา่งๆ  ซึง่สว่นใหญ่ในประเทศไทยจะเป็นอตุสาหกรรม 
สเตนเลสขัน้ปลาย 
 

  
 

นําโลหะร้อนและเศษเหลก็มาผ่าน
กระบวนการหลอมจนได้เป็นแทง่สเตน
เลส  
 
นํามารีดด้วยความร้อนจนได้เป็นสเตน
เลสรีดร้อนชนิดม้วนและแผ่น  
 
และนําสเตนเลสรีดร้อนมาผ่าน
กระบวนการขดัผิวและลดความหนา
ด้วยวิธีรีดเย็นให้เป็นม้วนและแผ่น 

 
 

แปรรูปม้วนสเตนเลส รีดเย็นโดยการตดั 
เป็นแถบม้วน การชดัเงา การป๊ัมเป็นแผ่น
กลม การพบัขึน้รูปเบือ้งต้น ตามคําสัง่
ของลกูค้าในอตุสาหกรรมตา่ง ๆ 

การนําไปใช้ในอตุสาหกรรมตอ่เน่ือง 
- ทําเคร่ืองครัว เฟอร์นิเจอร์ 
- ทอ่ไอเสียรถยนต์ กนัชน กระบะบรรทกุสนิค้า  
- ผนงัห้องเย็น ทอ่สง่นํา้ยา แท้งค์นํา้ 
- ผนงัลฟิท์ แผงไฟฟ้า รัว้ ประต ู
- ทอ่ลําเลียงสว่นผสมอาหาร เคร่ืองด่ืม 
- ทอ่สง่สารเคมี ทอ่สง่นํา้มนั 
- ถงัเคร่ืองซกัผ้า 
- อปุกรณ์การแพทย์ 

 

ขัน้ต้น               ขัน้ปลาย      ขัน้กลาง 
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 สเตนเลสเป็นโลหะประเภทหนึง่ทีใ่ช้งานอยา่งกว้างขวาง ทัง้เป็นของใช้ในบ้าน ในอตุสาหกรรม 
รวมถงึในงานสถาปัตยกรรม ทัง้นีเ้นื่องจากมีความแข็งแรงทนทาน สามารถต้านทานการสกึกร่อนและการบํารุงรักษาตํ่า 
เมื่อเทยีบกบัเหลก็กล้า สเตนเลสสามารถแบง่ตามโครงสร้างจลุภาคออกเป็น 5 เกรดหลกั ได้แก่  
 
 1) เกรดออสเตนิติก ประกอบด้วยโครเมียม (ร้อยละ 18 ซึง่ชว่ยเพิม่ความต้านทานการสกึ
กร่อน) และนิกเกิล (ร้อยละ 8 ซึง่ชว่ยในการขึน้รูปได้ง่าย และสามารถผลติได้ง่าย) คณุลกัษณะเดน่ คือ แมเ่หลก็ดดูไมต่ดิ 
ต้านทานการกดักร่อนดมีาก จึงเป็นท่ีนิยมใช้กนัอยา่งกว้างขวาง เช่น เกรด 304 เกรด 316L เกรด 321 และเกรด 301 
 2) เกรดเฟอร์ริติก ประกอบด้วยโครเมียม (ร้อยละ 12 หรือ ร้อยละ 18) และคาร์บอน (ระดบั
ตํ่า) คณุลกัษณะเดน่คือ แมเ่หลก็ดดูตดิ ต้านทานตอ่การกดักร่อนปานกลาง และขึน้รูปได้ปานกลาง เช่น เกรด 430 และเกรด 
409 
 3)  เกรดมาร์เทนซิติก ประกอบด้วยโครเมียม (ร้อยละ 12 ถึง ร้อยละ 18) และคาร์บอน 
(ระดบัปานกลาง) คณุลกัษณะเดน่ คือ แมเ่หลก็ดดูติด แข็งแรงทนทาน ขึน้รูปได้ยาก และต้านทานการสกึกร่อนไมค่อ่ยดี เช่น 
เกรด 420  
 4)  เกรดดเูพลก็ซ์ ประกอบด้วย โครเมียม (ร้อยละ18 ถึง ร้อยละ 28) นิกเกิล (ร้อยละ 4.5 ถงึ 
ร้อยละ 8) เฟอร์ไรต์ และออสเตไนต์ ซึง่ถือเป็นสเตนเลสที่มีโครงสร้างผสมระหวา่งเกรดเฟอร์ริติคและเกรดออสเตนิตกิ 
คณุลกัษณะเดน่ คือ แขง็แรงทนทานและมีความเหนียวสงู เช่น เกรด 2304 เกรด 2205 และเกรด 2507  
 5)  เกรดเพิม่ความแข็งโดยการตกผลกึ ประกอบด้วย โครเมยีม (ร้อยละ 17) นกิเกิล ทองแดง
และไนโอเบียม คณุลกัษณะเดน่ คือ สามารถทาํการชบุแขง็ได้ เชน่ เกรด PH13-9Mo และเกรด AM-350 
 
 สเตนเลสแตล่ะเกรดมีคณุสมบตัแิละความต้านทานการกดักร่อนแตกตา่งกนั เนื่องจาก
โครงสร้างและองค์ประกอบของธาตทุี่แตกตา่งกนั โดยสเตนเลสเกรดออสเตนิติก เกรดเฟอร์ริติก และเกรดมาร์เทนซติิก จะใช้
เป็นสว่นประกอบสาํคญัในอตุสาหกรรมเคร่ืองอปุโภคโดยทัว่ไป สว่นสเตนเลสเกรดดเูพลก็ซ์ จะใช้เป็นสว่นประกอบสาํคญัใน
งานด้านวศิวกรรม  ทัง้นี ้บริษัทจําหนา่ยสเตนเลสประเภทเกรดออสเตนิติกและเกรดเฟอร์ริติ 
 
                                            อตุสาหกรรมสเตนเลส เป็นอตุสาหกรรมหนึง่ที่พฒันาขึน้มาจากอตุสาหกรรมเหลก็ ซึง่จะเห็นวา่ 
สเตนเลสเป็นหนึง่ในวสัดใุนกลุม่เหลก็ที่ยงัมีปริมาณการใช้ที่น้อยและยงัสามารถเจริญเติบโตในอนาคตได้อกีมาก โดยสเตน
เลสนัน้จดัเป็นผลติภณัฑ์ที่สามารถใช้เป็นดชันวีดัความเจริญทางเศรษฐกิจของประเทศได้ในระดบัหนึง่ ทัง้นี ้ ประเทศที่เจริญ
แล้วมีอตัราการใช้สเตนเลสตอ่หวัที่คอ่นข้างสงูมากเช่นเดียวกบัในช่วงทีเ่ศรษฐกิจประเทศไทยเติบโตก็มีการใช้สเตนเลสกนั 
อยา่งแพร่หลาย 
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2) อุตสาหกรรมสเตนเลสในตลาดโลก 
 

2.1 ปริมาณการผลิตสเตนเลสทั่วโลก  
                                                                                (หน่วย: พนัเมตริกตนั)  

ภูมภิาค 2557 2558 %  เปลียน 2559 %  เปลียน 

ยโุรปตะวนัตก/แอฟริกา         7,570          7,518  -0.7%        7,705  2.5% 
ยโุรปกลางและตะวนัออก            277             259  -6.5%            247  -4.6% 
สหรัฐอเมริกา         2,813          2,747  -2.3%        2,931  6.7% 
เอเชียไม่รวมจีน         9,333          9,461  1.4%        9,957  5.2% 

จีน      21,692       21,562  -0.6%      24,938  15.7% 

รวมท่ัวโลก      41,685       41,547  -0.3%      45,778  10.2% 

 ที่มา: www.worldstainless.org 
 
 
                                      ในปี 2559 ปริมาณการผลติสเตนเลสทัว่โลกคาดวา่จะอยูท่ี่ประมาณ 45.78 ล้านเมตริกตนั ขยาย
จากปีก่อนหน้า ปริมาณการผลติสเตนเลสที่ขยายตวัในปี 2559 สว่นมากมาจากการผลติในประเทศจีนเป็นหลกั โดยสว่นอื่นๆ
ของการผลติในโลกก็มีการผลติทีไ่มแ่ตกตา่งจากปีก่อนหน้ามากนกั ในขณะท่ีกลุม่ประเทศยโุรปยงัมีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ
ที่ชะลอตวัอยา่งมากและยงัมีการผลติและใช้น้อยมากโดยเปรียบเทียบกบัภมูิภาคอื่นๆ การผลติสเตนเลสสว่นใหญ่ในโลกนํา
โดยประเทศจีนซึง่มีการผลติและใช้สเตนเลสเป็นจํานวนมาก ดงัเห็นได้จากในแถบเอเชียซึง่ถือเป็นภมูิภาคที่มีปริมาณการ
ผลติสเตนเลสรายใหญ่ที่สดุในโลกในปี 2559 
 

                                    สาํหรับการผลติสเตนเลสในประเทศไทยนัน้ บริษัท โพสโค-ไทยน๊อคซ์ จํากดั (มหาชน) เป็นผู้ผลติส
เตนเลสรีดเย็นรายเดียวในประเทศ ซึง่ทําการผลติและจําหนา่ยสเตนเลส 2 เกรด ได้แก่ เกรดออสเตนิติก (Cold-Rolled 
Austenitic Stainless Steel) และเกรดเฟอร์ริติก (Cold-Rolled Ferritic Stainless Steel) โดยเร่ิมดําเนินการผลติตัง้แตปี่ 2536 
ในรูปแบบแผน่สเตนเลสรีดเย็น และม้วนสเตนเลสรีดเย็น  
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2.2 แนวโน้มความต้องการใช้สเตนเลสทั่วโลก 

 

 
 
             ที่มา: www.worldstainless.org 
 
                              อตุสาหกรรมสเตนเลสในตลาดโลกได้เร่ิมกลบัมาขยายตวัและยงัมีแนวโน้มขยายตอ่เนื่อง ภายหลงัจากการ
เร่ิมฟืน้ตวัทางเศรษฐกิจของประเทศตา่งๆ ทําให้การบริโภคสเตนเลสเพิ่มสงูขึน้ โดยประเทศจีนเป็นผู้บริโภคสเตนเลสที่ใหญ่
ที่สดุและมีการผลติสเตนเลสมากที่สดุ 
 

2.3 แนวโน้มราคาสเตนเลสในตลาดโลก  
 
                                  ราคาสเตนเลสทั่วโลกจะถูกกําหนดโดยความสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานในตลาดโลก 
นอกจากนีย้งัแปรผนัตามราคาม้วนสเตนเลสประเภทรีดร้อนและรีดเย็น ในอดีตวงจรราคาสเตนเลสจะมีการเปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึน้หรือลดลงอยา่งรวดเร็วในช่วงหลงั ราคาสเตนเลสในแตล่ะภมูิภาคจะมีราคาที่แตกต่างกนัไปขึน้อยู่กบัหลายปัจจยั เช่น 
ต้นทนุในการผลิต ค่าขนสง่ ค่าแรงงาน มาตรการควบคมุราคา ปริมาณการผลิต และปริมาณการบริโภค ทัง้นี ้แนวโน้มของ
ตลาดสเตนเลสจะยงัคงมีทิศทางที่เติบโต และภมูิภาคเอเชียเป็นภมูิภาคที่มีบทบาทสงูในอตุสาหกรรมนีท้ัง้ในด้านการผลติและ
การบริโภค เนื่องจากสภาวะทางเศรษฐกิจที่ดีกว่าโดยเปรียบเทียบกบัภมูิภาคอื่นๆ สง่ผลให้แนวโน้มการบริโภคสเตนเลสและ
ปริมาณการผลติของผู้ผลติในอตุสาหกรรมสเตนเลสเพิ่มสงูขึน้ตามไปด้วย   
 

เมื่อพิจารณาตามประเภทของสเตนเลสจะพบว่า สเตนเลสเกรดออสเตนิติกจะมีความผนัผวนของราคา
คอ่นข้างสงู เมื่อเปรียบเทียบกบัสเตนเลสรีดเย็นเกรดเฟอร์ริติก เนื่องจากสเตนเลสเกรดออสเตนิติกมีสว่นผสมของนิกเกิลอยู่ใน
ปริมาณร้อยละ 8 ถึงร้อยละ 20 ในขณะที่สเตนเลสเกรดเฟอร์ริติกไมม่ีสว่นผสมของนิกเกิล จึงมีราคาที่ถกูกว่าและมีความแปร
ผนัท่ีน้อยกวา่ จึงกลา่วได้วา่ ปัจจยัสว่นหนึง่ที่ใช้ในการกําหนดราคาสเตนเลสเกรดออสเตนิติก คือ  ราคานิกเกิล 

http://www.worldstainless.org/
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  Source:     www.meps.co.uk 
 

 2.4 อุตสาหกรรมสเตนเลสในประเทศไทย 
 

การบริโภคสเตนเลสรีดเย็นในประเทศไทยยงัมีโอกาสเติบโต เนื่องจากปริมาณการบริโภค 
สเตนเลสรีดเย็นโดยเฉลีย่ของประชากรในประเทศยงัอยูท่ี่ระดบัตํา่เมื่อเทียบกบัประเทศที่พฒันาแล้วในเอเชีย (เช่น ญ่ีปุ่ น 
เกาหลใีต้ และไต้หวนั) ซึง่มีอตัราการบริโภคเฉลี่ยสงูกวา่ 10 กิโลกรัมตอ่คนตอ่ปี อยา่งไรก็ตาม ภาวะเศรษฐกิจจะเป็นอีกหนึง่
ปัจจยัหลกัที่ทาํให้แนวโน้มของอตุสาหกรรมสเตนเลสในประเทศมีโอกาสในการเติบโตในอนาคตหรือไม ่ โดยคาดวา่ปริมาณ
ความต้องการบริโภคสเตนเลสจะแปรผนัตามการทิศทางการขยายตวัของอตุสาหกรรมหลกัของประเทศ ตลอดจนถงึโครงการ
ก่อสร้างสาธารณปูโภคขัน้พืน้ฐานขนาดใหญ่ของรัฐตา่งๆ เช่น โครงการสว่นตอ่ขยายระบบขนสง่ระบบรางในเขตกรุงเทพฯ 
และปริมณฑล โครงการรถไฟรางคู ่เป็นต้น  

 
ปริมาณการบริโภคสเตนเลสในประเทศไทย มีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกบัการเติบโตของ

อตุสาหกรรมที่เก่ียวข้องตา่งๆ เช่น อตุสาหกรรมยานยนต์ อตุสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟา้ อตุสาหกรรมก่อสร้าง อตุสาหกรรม
อาหาร อตุสาหกรรมเคร่ืองครัวและเคร่ืองใช้ ซึง่ในแตล่ะอตุสาหกรรมมีสว่นในการผลกัดนัให้อตุสาหกรรมสเตนเลสในประเทศ
ไทยมีการเติบโตอยา่งตอ่เนื่อง แนวโน้มของอตุสาหกรรมในประเทศไทยที่เก่ียวข้องกบับริษัท มดีงันี ้
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แนวโน้มกลุ่มอุตสาหกรรม การเติบโตที่ผ่านมา การเติบโตในอนาคต 
อตุสาหกรรมยานยนต์ -  การเติบโตขึน้อยูก่บัภาวะ

เศรษฐกิจ 
 

-  นําไปเป็นอปุกรณ์ตา่งๆ ในรถยนต์มากขึน้ เชน่ ระบบทอ่ไอเสีย 
กนัชน ฝาครอบล้อ พืน้รถโดยสารและสว่นตกแตง่อ่ืนๆ ของ
รถยนต์ 

อตุสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟา้ -  การเติบโตขึน้อยูก่บัภาวะ
เศรษฐกิจ 

 

-  นําไปเป็นสว่นประกอบในเคร่ืองใช้ไฟฟา้ที่ต้องการการป้องกนั
การเป็นสนิม เชน่ ประตตูู้ เย็น ไมโครเวฟ เคร่ืองซกัผ้า 

อตุสาหกรรมอาหาร -  การเติบโตขึน้อยูก่บัภาวะ
เศรษฐกิจ 

 

-  นําไปเป็นผลิตภณัฑ์บรรจอุาหารกระป๋องเพื่อทดแทนบรรจภุณัฑ์
จากสงักะสีและอะลมิูเนียม โดยประเทศที่พฒันาแล้วได้เร่ิมใช้
บรรจภุณัฑ์ของอาหารกระป๋องที่ผลิตจากสเตนเลสแล้ว 

อตุสาหกรรมเคร่ืองครัว 
และเคร่ืองใช้ 

-  การเติบโตขึน้อยูก่บัภาวะ
เศรษฐกิจ 

 

-  นําผลติภณัฑ์สเตนเลสไปใช้เป็นสว่นประกอบเคร่ืองใช้ในบ้าน 
เชน่ อปุกรณ์ประกอบอาคาร อา่งล้างจาน เคร่ืองใช้ไฟฟา้ 

อตุสาหกรรมคอมพิวเตอร์ -  การเติบโตขึน้อยูก่บัภาวะ
เศรษฐกิจ 

-  นําไปเป็นฝากนักระแทกของ external harddisk,  ฝาครอบของ 
CPU 

อตุสาหกรรมเคร่ืองเย็น/ห้องเย็น 
และเคร่ืองปรับอากาศ 

-  ตลาดใหญ่ เติบโตตอ่เน่ือง -  นําผลติภณัฑ์ประเภททอ่ไปใช้ในระบบทําความเย็น และ
ผลิตภณัฑ์แผ่นสเตนเลสใช้ในการทําห้องเย็น และอปุกรณ์
ภายในเคร่ืองเย็น  

อตุสาหกรรมก่อสร้างและตกแตง่ -  การเติบโตขึน้อยูก่บัภาวะ
เศรษฐกิจ 

 

-  การออกแบบและตกแตง่นิยมใช้ผลิตภณัฑ์สเตนเลสมากขึน้ เชน่ 
การนําทอ่สเตนเลสไปใช้ในการทําราวบนัได ราวกัน้ริมขอบถนน 
ราวระเบียงกนัตกของอาคารชดุ 

อตุสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ -  การเติบโตขึน้อยูก่บัภาค
อสงัหาริมทรัพย์ 

-  นําไปทดแทนผลิตภณัฑ์ที่ทําจากเหล็กและสงักะสีมากขึน้
โดยเฉพาะสตรีทเฟอร์นิเจอร์ (Street Furniture) เชน่ ศาลาที่พกั
ผู้ โดยสาร ปา้ยโฆษณา 

 
                                   3) ภาวะอุตสาหกรรมอะลูมิเนียมภายในประเทศ 
 
                                         ในปัจจุบนัประเทศไทยยงัไม่มีการถลงุอะลมูิเนียม เนื่องจากขาดแหล่งแร่ Bauxite ประกอบกับ
ราคาพลงังานท่ีสงู ดงันัน้วตัถดุิบต้นทางจะเป็นการนําเข้าจากผู้ผลติในประเทศต่างๆหรือการนําเศษอะลมูิเนียมมาหลอมเป็น
ใหม่ เพื่อการผลิตในอุตสาหกรรมกลางนํา้และปลายนํา้เพื่อการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปที่มีรูปทรงต่างๆเพื่อใช้ใน
อตุสาหกรรมตอ่เนื่องเช่น ชิน้สว่นยานยนต์ ก่อสร้าง เคร่ืองใช้ไฟฟา้ บรรจภุณัฑ์ ภาชนะ เคร่ืองครัว 
                                         ความต้องการผลติภณัฑ์อะลมูิเนียมมีมากขึน้ทกุปี และ เป็นโลหะที่ถกูนํามาใช้ประโยชน์มากเป็น
ที่สองรองจากเหลก็ ซึง่เราสามารถพบได้ทัง้จากชิน้สว่นของเคร่ืองบินที่มีราคาสงูไปจนถึงกระป๋องเคร่ืองดื่มซึ่งเป็นสินค้าทัว่ไป
ในท้องตลาด ทัง้นีอ้ะลมูิเนียมยงัสามารถเติบโตได้จากอปุสงค์ภายในประเทศที่เพิ่มขึน้ เช่นในประเทศที่พฒันาแล้ว การบริโภค
ตอ่หวัจะสงูกวา่ในประเทศเศรษฐกิจเกิดใหมม่าก 
                                         ในปี 2559 ราคาอะลมูิเนียมมีแนวโน้มปรับตวัสงูขึน้และผนัผวนน้อยลง เนื่องจากความต้องการ
ผู้บริโภคที่เป็นตลาดหลกั เช่น สหรัฐอเมริกา จีน สหภาพยโุรป และ ญ่ีปุ่ น ยงัมีภาวะเศรษฐกิจที่เร่ิมฟืน้ตวัขึน้ 
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                                  4) ภาวะอุตสาหกรรมทองแดงภายในประเทศ 
 
                                       ในปัจจุบนัประเทศไทยไม่มีอุตสาหกรรมต้นนํา้ในการผลิตทองแดงบริสทุธ์ิ มีเพียงอุตสาหกรรม
กลางนํา้และปลายนํา้ โดยอตุสาหกรรมกลางนํา้คือการหล่อทองแดงให้เป็นแท่งหน้าตดัต่างๆ เพื่อการนําไปผลิตต่อ ในสว่น
ของอุตสาหกรรมปลายนํา้จะประกอบด้วยกลุ่มผลิตภัณฑ์ ท่อทองแดง สายไฟและเคเบิล้ ทองแดงแผ่นและFoil และ 
ลวดทองแดงและทองแดงเส้น โดยมีการนําไปใช้งานในอตุสาหกรรมตอ่เนื่องที่สาํคญัได้แก่ โทรคมนาคม ยานยนต์และชิน้สว่น 
อปุกรณ์ไฟฟา้และเคร่ืองใช้ไฟฟา้ เคร่ืองปรับอากาศและตู้ เย็น อาคารและงานก่อสร้างตา่งๆ 
                                         ความต้องการผลิตภณัฑ์ทองแดงมีมากขึน้ทุกปี และ เป็นโลหะที่ถูกนํามาใช้ประโยชน์มากอย่าง
กว้างขวาง ผู้ผลิตไทยจึงจําเป็นต้องนําเข้าวตัถดุิบเข้ามาหลอมแล้วนําไปรีดเป็นผลิตภณัฑ์ทรงยาวและทรงแบน รวมทัง้การ
นําเข้าสินค้าสําเร็จรูป สําหรับปี 2555 ผลิตภณัฑ์ทองแดงได้กลบัมาสูส่ภาวะปกติภายหลงัเหตกุารณ์นํา้ท่วมใหญ่ในปี 2554 
รวมถึงผลติภณัฑ์ทองแดงประเภทสายไฟและเคเบิล้ซึง่ขยายตวัสงู เพราะงานก่อสร้างและเดินสายไฟฟา้ในประเทศ การ่อสร้าง
ในโครงการใหญ่ๆเช่น รถไฟฟา้ใต้ดิน การก่อสร้างอาคารและที่อยูอ่าศยัก็ยงัเติบโต และ การขยายในอตุสาหกรรมยานยนต์ 
                                         ในปี 2559 ราคาทองแดงมีแนวโน้มปรับตวัสงูขึน้และผนัผวนน้อยลง เนื่องจากความต้องการ
ผู้บริโภคที่เป็นตลาดหลกั เช่น สหรัฐอเมริกา จีน สหภาพยโุรป และ ญ่ีปุ่ น ยงัมีภาวะเศรษฐกิจที่เร่ิมฟืน้ตวัขึน้ 
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2.2.2          มาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสเตนเลส 
 

1) มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (Anti – dumping: AD) 
 

กระทรวงพาณิชย์ได้ดําเนินการให้มีพระราชบญัญตัิการตอบโต้การทุม่ตลาดและอดุหนนุซึง่
สนิค้าจากตา่งประเทศ พ.ศ. 2542 เพื่อปกปอ้งอตุสาหกรรมภายในประเทศมใิห้เกิดความเสยีหายจากการท่ีประเทศคูค้่าสง่
สนิค้าเข้ามาจําหนา่ยในประเทศไทยในราคาตํา่กวา่ราคาที่จําหนา่ยในประเทศตน หรือในราคาที่ตํ่ากวา่ราคาที่สง่ออกไปไป
จําหนา่ยยงัประเทศอื่น หรือในราคาที่ตํา่กวา่ราคาทีค่ํานวณขึน้จากต้นทนุการผลติในประเทศผู้ผลตินัน้  

 
กรมการค้าตา่งประเทศ กระทรวงพาณิชย์จึงออกมาตรการเพื่อปอ้งกนัการทุม่ตลาดของสนิค้า

เหลก็กล้าไร้สนิมรีดเย็นชนิดม้วน แผน่ และแผน่แถบ ที่มีแหลง่กําเนดิจากตา่งประเทศในบางประเทศ เนื่องจากปริมาณการ
นําเข้าสนิค้าทุม่ตลาดจากประเทศดงักลา่วเพิ่มสงูขึน้ ประกอบกบัการนําเข้าสนิค้าทุม่ตลาดดงักลา่วมีผลกระทบต่อราคาขาย
ในประเทศ โดยมีการตดัราคา กดราคา และการยบัยัง้การขึน้ราคา  
           

 
2) การก ากบัดูแลสนิค้าเหลก็ของกรมการค้าภายใน 

 
 อตุสาหกรรมเหลก็ของไทยมคีวามสามารถในการผลติเพื่อทดแทนการนําเข้าได้ในระดบัหนึง่ 
อยา่งไรก็ตาม การท่ีต้องพึง่พาการนําเข้าเหลก็ขัน้ต้นจากต่างประเทศทําให้ต้นทนุการผลติสงูเมือ่เทียบกบัประเทศอื่นๆ ที่มี
วตัถดุิบภายในประเทศ ปัจจบุนัราคาและปริมาณความต้องการผลติภณัฑ์เหลก็ในประเทศไทยได้เพิ่มสงูขึน้อยา่งรวดเร็ว มี
สาเหตจุากหลายองค์ประกอบ คือ ราคาและปริมาณการใช้เหลก็ในตลาดโลก คา่ขนสง่ทางเรือได้เพิ่มสงูขึน้ ภาวะเศรษฐกิจ
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ของประเทศโดยรวมดีขึน้ และนโยบายของภาครัฐที่สนบัสนนุให้มีการก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย์ จากสถานการณ์ดงักลา่ว 
ก่อให้เกิดผลกระทบตอ่ผู้ เก่ียวข้องอยา่งกว้างขวางโดยเฉพาะผู้บริโภค   
 
 ดงันัน้ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ในฐานะเป็นหนว่ยงานภาครัฐที่มีภาระกิจสาํคญั
ในการกํากบัดแูลการค้าในประเทศให้ดาํเนินไปอยา่งเสรีและเป็นธรรมได้ประกาศกําหนดสนิค้าและบริการควบคมุ เมื่อวนัที ่
31 มกราคม 2548 ให้ (1) เหลก็โครงสร้างรูปพรรณ ได้แก่ เพลา เป็นต้น (2) เหลก็แผน่ ได้แก่ เหลก็แผน่รีดร้อนชนิดแผน่/ม้วน 
เหลก็แผน่รีดเย็นชนิดม้วน เหลก็แผน่เคลอืบสงักะสแีบบจุม่ร้อน เหลก็กล้าไร้สนิมรีดเย็นชนิดม้วน เป็นต้น และ (3) เหลก็เส้น 
ได้แก่ เหลก็เส้นกลม เหลก็แทง่ เหลก็ข้ออ้อย เหลก็รูปตวัซี เป็นต้น อยูใ่นรายการสนิค้าควบคมุของคณะกรรมการกลางวา่ด้วย
ราคาสนิค้าและบริการ  
 
 กรมการค้าภายในจึงได้กําหนดราคาสงูสดุของสเตนเลส (เพดานราคา) เพื่อเป็นการควบคุม
การขึน้ราคาเหลก็แผน่ภายในประเทศและชว่ยสร้างเสถียรภาพของราคาวตัถดุิบเหลก็ให้กบัอตุสาหกรรมตอ่เนื่อง อยา่งไรก็
ตาม กรมการค้าภายในสามารถปรับเปลีย่นเพดานราคาหากเหน็วา่ราคาสเตนเลสในตลาดโลกเพิ่มสงูขึน้เพื่อเป็นการปอ้งกนั
ปัญหาการขาดแคลนวตัถดุิบเหลก็ภายในประเทศ เนื่องจากผู้ผลติวตัถดุิบเหลก็ภายในประเทศเปลีย่นไปสง่ออกมากขึน้  

 
3) เขตการค้าเสรี (Free Trade Area: FTA)    

  
เขตการค้าเสรี เป็นการรวมกลุม่เศรษฐกิจโดยมีเปา้หมายเพื่อลดภาษีศลุกากรระหวา่งกนั

ภายในกลุม่ลงให้เหลอืน้อยที่สดุหรือเป็นร้อยละศนูย์ ครอบคลมุรายการสนิค้าที่ค้าขายระหวา่งกนัให้มากพอ และใช้อตัราภาษี
ปกติที่สงูกวา่กบัประเทศนอกกลุม่  โดยในอดตีที่ผา่นมานัน้การทํา FTA เน้นการเปิดเสรีด้านสนิค้าโดยการลดเลกิภาษีและ
อปุสรรคที่ไมใ่ช่ภาษีเป็นสาํคญั ตวัอยา่งข้อตกลงดงักลา่วเช่น ข้อตกลงที่ประเทศไทยทาํร่วมกบัจีน และอินเดีย เป็นต้น 
 

อยา่งไรก็ตาม การทําข้อตกลงเขตการค้าเสรีในระยะหลงั เป็นการทําข้อตกลงที่ครอบคลมุ
หลายด้าน โดยรวมไปถงึการเปิดเสรีด้านบริการ การลงทนุ ทรัพย์สนิทางปัญญา พาณิชย์อิเลคโทรนิคส์ เป็นต้น โดยข้อตกลง
ดงักลา่วจะสงูกวา่ข้อผกูพนัท่ีมีองค์การค้าโลก ปัจจบุนัประเทศไทยอยูร่ะหวา่งการเจรจาการทําเขตการค้าเสรีกบัประเทศตา่งๆ 
อาทิ จีน ญ่ีปุ่ น  อินเดีย เขตตะวนัออกกลาง เขตอเมริกาเหนือ เขตอเมริกาใต้ เป็นต้น 
 

ประเทศไทยก็มกีารเปิดเขตการค้าเสรีโดยยอมลดภาษีการนําเข้าสนิค้าประเภทเหลก็ อาจ
ก่อให้เกิดผลกระทบตอ่ผู้ผลติเหลก็ในประเทศ ซึง่จะสญูเสยีความสามารถในการแขง่ขนักบับรรดาผู้ผลติเหลก็จากตา่งประเทศ
ที่มีต้นทนุการผลติที่ตํา่กวา่บริษัทผู้ผลติเหลก็ในประเทศไทยมาก อยา่งไรก็ตาม การเปิดเสรีการค้าดงักลา่วจะสง่ผลดีตอ่บริษัท
ที่ดําเนินธุรกิจการซือ้มาและจําหนา่ยไป ในฐานะผู้นําเข้าโดยจะได้รับประโยชน์จากการนําเข้าวตัถดุิบราคาถกูและสามารถ
นําเข้าจากแหลง่นาํเข้าจากหลายประเทศ และสง่ผลดีตอ่ผู้บริโภคในอนาคตเนื่องจากจะมีทางเลอืกในสว่นของสนิค้าและ
ผลติภณัฑ์ที่หลากหลายมากกวา่เดิม ทัง้นี ้ หากมีการเปิดเขตการค้าเสรีจะก่อให้ผลดีตอ่บริษัท เนื่องจากบริษัทสามารถสัง่ซือ้
สนิค้าจากตา่งประเทศได้ในราคาที่ถกูลง นอกจากนี ้ การเข้ามาของคูแ่ขง่ขนัจากตา่งประเทศ จะสง่ผลให้มีการแขง่ขนั
ภายในประเทศสงูขึน้ คูแ่ขง่ขนัในประเทศที่ไมม่ีศกัยภาพเพียงพอก็จะลดลง   ทาํให้แขง่ขนักนัในเร่ืองคณุภาพและมาตรฐาน
สนิค้า 
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2.2.3  ภาวะการแข่งขนั 
 

บริษัทมีนโยบายการบริหารท่ีมุง่เน้นการให้บริการ การดําเนินธุรกิจของบริษัทจะเป็นการผสมระหวา่ง
การเป็นผู้แปรรูปและให้บริการผลติภณัฑ์สเตนเลสครบวงจร บริษัทเน้นการให้บริการแก่ลกูค้าในการจดัหาผลติภณัฑ์สเตนเลส
ในลกัษณะ “One Stop Service” กลา่วคือ มีจดัหา แปรรูปผลติภณัฑ์ และนําสนิค้าเข้าสูร่ะบบการบริหารจดัการคลงัสนิค้า
เพื่อจดัสง่ให้กบัลกูค้า จงึเป็นการลดความเสีย่งของลกูค้าในการจดัหาสนิค้าได้ไมค่รบถ้วน การแขง่ขนัของบริษัทและบริษัท
ยอ่ย แบง่ออกเป็น 4 กลุม่ ดงันี ้
 

1)   ธุรกิจการแปรรูปผลิตภณัฑ์สเตนเลส 
 

                                       ปัจจบุนัประเทศไทยมีผู้ประกอบกิจการธุรกิจค้าขายเก่ียวกบัสเตนเลสแผน่จํานวนไมน้่อย แตจ่ะ
มีผู้ประกอบการท่ีแปรรูปสเตนเลสม้วนเป็นหลกัและสามารถให้บริการได้อยา่งครบวงจรนัน้ มีเพียง 2 – 3 รายเทา่นัน้ โดยใน
ผู้ประกอบการ 2 – 3 รายดงักลา่ว บริษัทมีสว่นแบง่ตลาดหลกัสาํหรับการจําหนา่ยตรงให้แก่ลกูค้าซึง่เป็นผู้ประกอบการในกลุม่
อตุสาหกรรมตา่ง ๆ และมีผู้ประกอบการอีกจํานวนหนึง่ประกอบธุรกิจในลกัษณะซือ้มาขายไป (Stockist) และไมไ่ด้มี
กระบวนการผลติหรือแปรรูป หรือมีเคร่ืองจกัรครบกระบวนการเหมือนทางบริษัท ปัจจบุนัการแขง่ขนัในธุรกิจที่มีลกัษณะ
เดียวกบับริษัทเป็นเร่ืองคอ่นข้างยากสาํหรับผู้ประกอบการรายใหม ่ เนื่องจากธุรกิจการแปรรูปผลติภณัฑ์สเตนเลสจําเป็นต้อง
ใช้เงินลงทนุขัน้ต้นสาํหรับเคร่ืองจกัรคอ่นข้างสงู และใช้เงินทนุหมนุเวียนสงูเช่นกนั นอกจากนัน้จําเป็นต้องมีประสบการณ์และ
ข้อมลูเก่ียวกบัลกูค้าอยา่งตอ่เนื่อง มีความพร้อมในการบริหารระบบคณุภาพตา่ง ๆ ที่จําเป็น ตามระบบมาตรฐานคณุภาพท่ี
จําเป็นสาํหรับกลุม่ลกูค้าเปา้หมาย ที่สาํคญัต้องมีขีดระดบัความสามารถในการสง่มอบสนิค้า และบริการท่ีมีคณุภาพสงูตาม
มาตรฐานของลกูค้าเปา้หมายและตรงตอ่เวลา โดยเฉพาะอยา่งยิง่ลกูค้าที่เป็นผู้ประกอบการในกลุม่อตุสาหกรรมเคร่ืองใช้ 
ไฟฟา้ อิเลคทรอนิกส์ และยานยนต์ ซึง่มีข้อกําหนดมาตรฐานด้านผลติภณัฑ์ไว้คอ่นข้างสงู และยงัต้องมีการทําการตลาดทีด่ ี
ตลอดจนมคีวามสมัพนัธ์อนัดกีบัผู้จดัหาสนิค้าและลกูค้ามาอยา่งตอ่เนื่อง ทัง้นี ้บริษัทได้สร้างความเช่ือมัน่ให้กบัลกูค้าโดยการ
สง่มอบสนิค้าที่มคีณุภาพตามความต้องการของลกูค้าในระยะเวลาที่ลกูค้าต้องการได้ตรงตอ่เวลา และบริษัทยงัมีความ
ได้เปรียบผู้ประกอบการรายอื่น เนื่องจากมีผลติภณัฑ์สเตนเลสที่หลากหลายกวา่ เช่น สเตนเลสรีดเย็นชนดิม้วน แผน่ และแถบ 
ทอ่สเตนเลส ซึง่ปัจจบุนัมีผู้ประกอบการธุรกิจการแปรรูปสเตนเลสน้อยรายที่มีผลติภณัฑ์หลากหลายเทา่กบัของบริษัท อกีทัง้
บริษัทยงัมีกระบวนการแปรรูปผลติภณัฑ์สเตนเลสเป็นของตนเอง จึงสามารถผลติและแปรรูปผลติภณัฑ์บางสว่นด้วยตนเองได้
ทนัทีในกรณีที่ไมม่ีสนิค้าสาํเร็จรูปอยูใ่นคลงัสนิค้า  
 
 2)   ธุรกิจการผลิตท่อสเตนเลสส าหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ 

สภาพการแข่งขันในธุรกิจการผลิตท่อสเตนเลสสําหรับอุตสาหกรรมยานยนต์อยู่ในระดับตํ่า
เนื่องจากมีผู้ผลิตที่มีคุณภาพน้อยราย บริษัทย่อยของบริษัทคือ บริษัท ออโต้ เม็ททอล จํากัด ได้ นําเคร่ืองจักรที่ใช้ผลิตท่อ
อตุสาหกรรมยานยนต์ของบริษัทยอ่ยเป็นเคร่ืองจกัรที่ทนัสมยั มีการขึน้รูปท่อด้วยลกูรีดเป็นแบบ Flexible Forming Mill ซึ่งใช้
เวลาในการเปลี่ยนลกูรีด (Driven Roller) และการตัง้เวลาการทํางาน (Setting Time) เพื่อทําการผลิตท่ออตุสาหกรรมยาน
ยนต์ทีม่ีขนาดแตกต่างจากที่ตัง้ไว้เดิม น้อยกว่าเคร่ืองจกัรแบบ Convention Mill ระบบการเช่ือมของบริษัทย่อยเป็นแบบการ
รีดและเช่ือมขึน้รูปด้วยความต้านทานไฟฟา้ (Electric Resistancy Welding) ทําให้การเปลีย่นแปลงของเนือ้โลหะบริเวณที่ถกู
หลอมน้อยกว่า ผลิตภณัฑ์จึงมีความแข็งแรงมากกว่า นอกจากจะใช้ระบบเช่ือมดงักลา่วแล้ว ยงัมีการตรวจหาตําหนิด้วย
กระแสไหลวนด้วยเคร่ือง Eddy Current Test ซึ่งเป็นการตรวจสอบคณุภาพในมาตรฐานเดียวกบัผู้ผลิตท่ออตุสาหกรรมราย
ใหญ่ๆ ของโลก ในปี 2549 บริษัทยงัได้รับการรับรองระบบคณุภาพเก่ียวกบัอตุสาหกรรมรถยนต์ (TS16949:2002) และบริษัท 
ออโต้ เม็ททอล จํากดั ได้รับการรับรองระบบคณุภาพ TS16949:2002 ในปี 2550   
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ในปี 2551 บริษัทยงัมีบคุลากรจาก Mory Industries Inc. ซึ่งเป็นผู้ผลิตท่ออตุสาหกรรมยาน
ยนต์ที่มีช่ือเสยีงอนัดบัต้นๆในประเทศญ่ีปุ่ น ที่มีประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ และความชํานาญอีกทัง้มีความเข้าใจใน
เทคโนโลยีการผลติเป็นอยา่งดีเข้ามาช่วยดแูลกระบวนการผลิต   นอกจากนีใ้นปี 2553 บริษัทได้ขายเงินลงทนุในสดัสว่นร้อย
ละ 40 ในบริษัทย่อย ออโต้ เม็ททอล จํากดั ให้กบั Mory Industries Inc., เพื่อร่วมกนัเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจในการร่วมกัน
ดําเนินการสร้างความสามารถในการแข่งขนัและคณุค่าทางธุรกิจด้วยการพฒันาต่อยอดผลิตภณัฑ์ท่ออตุสาหกรรมยานยนต์
ในอนาคต  ในปี 2554 บริษัทและ Mory Industries Inc., ได้ดําเนินการเพิ่มทนุจํานวน 100 ล้านบาท เพื่อการลงทนุและเป็น
เงินทนุหมนุเวียนในการขยายธุรกิจอยา่งตอ่เนื่อง ทัง้นีส้ดัสว่นการถือหุ้นยงัดงัเดิม  

3)    ธุรกิจผลิตภณัฑ์สเตนเลสเกรดเฉพาะ 

ผลติภณัฑ์สเตนเลสเกรดเฉพาะ หรือ D-Stainless เป็นสเตนเลสที่เพิ่มสว่นผสมของแมงกานีส
และทองแดงในเนือ้โลหะท่ีมีสว่นผสมของโครเมยีมและนิกเกิล เพื่อทดแทนปริมาณของนิกเกิลทําให้มีราคาถกูลง แต่ยงัคงไว้
ซึง่คณุสมบตัิเชิงกลและความต้านทานการกดักร่อนได้เทยีบเคยีงกบัสเตนเลสเกรดออสเตนติิก โดยบริษัทนําเข้าสเตนเลสเกรด
เฉพาะจากประเทศญ่ีปุ่ นภายใต้การผลติของ Nisshin Steel Co.,Ltd. (เดมินําเข้าจาก Nippon Metal Industry Co., Ltd.) 
และนํามาแปรรูปให้สอดคล้องกบัความต้องการของลกูค้ากลุม่เปา้หมายซึง่เป็นผู้ประกอบการในอตุสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟา้ 
อตุสาหกรรมยานยนต์ อตุสาหกรรมคอมพิวเตอร์ และอตุสาหกรรมอาหาร บริษัทเป็นคูค้่าเพยีงรายเดียวในประเทศไทยในการ
นําเข้าสเตนเลสเกรดเฉพาะจากประเทศญ่ีปุ่ น โดยจําหนา่ยภายใต้เคร่ืองหมายการค้า D-Stainless  ซึง่ทําให้บริษัทได้รับการ
สนบัสนนุในด้านการจดัสง่วตัถดุบิอยา่งตอ่เนื่อง การแนะนําและเข้าหาลกูค้าด้วยกนั การชีแ้จงข้อมลูสนิค้า และเสนอแนะ
เทคนิคการนํา D-Stainless ไปใช้สาํหรับผลติผลติภณัฑ์ตา่งๆ ทัง้ก่อนและหลงัการขาย (Pre and Post Sales Services) 
รวมถงึการสนบัสนนุการทําการตลาดตา่งๆ ในประเทศไทย และตา่งประเทศใกล้เคียง อาทิเช่น การนําวศิวกรจากประเทศ
ญ่ีปุ่ น มาให้ความรู้แก่ลกูค้าในประเทศไทยอยา่งตอ่เนื่อง อยา่งไรก็ตามเนื่องจากผุ้ผลติได้เลกิดาํเนินการผลติผลติภณัฑ์สเตน
เลสเกรดเฉพาะดงักลา่วแล้ว บริษัทจึงได้สาํรองผลติภณัฑ์สเตนเลสเกรดเฉพาะเพื่อจดัจําหนา่ยให้ลกูค้าอีกเพียงระยะหนึง่ใน
ระหวา่งที่ลกูค้าทาํการเปลีย่นแปลงไปใช้สเตนเลสเกรดอื่นๆเพื่อทดแทน 
 

4)   ธุรกิจการแปรรูปเหล็กแผ่นซ่ึงผ่านขบวนการชุบสังกะสแีละเคลือบสังกะสีด้วยไฟฟ้า 
 
ปัจจบุนัประเทศไทยมีผู้ประกอบการการแปรรูปเหลก็แผ่นผา่นขบวนการชบุสงักะสแีละเคลอืบ

สงักะสด้ีวยไฟฟา้ประมาณ 10 บริษัท และมีการแขง่ขนัอยูใ่นระดบัสงู เนื่องจากมีผู้ประกอบการหลายราย อยา่งไรก็ตาม 
บริษัทมิได้เน้นการขายเหลก็ชบุสงักะสแีละเหลก็เคลอืบสงักะสเีป็นผลติภณัฑ์หลกั เนื่องจากเป็นการบริการจดัหาผลติภณัฑ์ให้
ครบถ้วนตามความต้องการของลกูค้าของบริษัท 
 

5)   ธุรกิจจดัจ าหน่ายทองแดงขนาดมาตรฐานและขนาดพิเศษ 
 
ปัจจบุนัประเทศไทยมีผู้ประกอบการในการนําเข้าหรือผลติ จดัจําหนา่ยทองแดงประมาณ 20 

ราย จงึทําให้มีการแขง่ขนัในการจดัจําหนา่ยอยูใ่นระดบัสงู อยา่งไรก็ตาม บริษัทยอ่ยรายบริษัท เอ็นเอสซี เม็ททอล จํากดั มี
ผู้บริหารและพนกังานท่ีมคีวามรู้และประสบการณ์ในการดาํเนินธรุกิจนีม้ายาวนาน ทัง้นีมุ้ง่เน้นจําหนา่ยสนิค้าทองแดงที่ตรง
ตามความต้องการของลกูค้าพร้อมกบัให้บริการท่ีรวดเร็วให้กบัลกูค้าหลกัๆในกลุม่อตุสาหกรรมไฟฟา้และอิเลก็ทรอนิกส์ 
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2.2.4 กลยุทธ์ทางธุรกิจ 
 

บริษัทและบริษัทย่อยได้ตระหนกัถึงบทบาทสําคญัในการทําหน้าที่บริหารจัดการความต้องการที่
แตกตา่งกนัระหวา่งผู้ผลติสเตนเลสต้นทางกบัลกูค้าที่เป็นผู้ใช้สเตนเลสปลายทาง บริษัทและบริษัทยอ่ยจึงมีกลยทุธ์ทางธรุกิจที่
มุง่เน้นการบริหารจดัการหว่งโซอ่ปุทาน (Supply Chain Management) ซึง่เป็นรูปแบบของความร่วมมือระหวา่ง (1) ซพัพลาย
เออร์ซึ่งเป็นผู้ ผลิตและจัดจําหน่ายวัตถุดิบ (2) บริษัทและบริษัทย่อยซึ่งเป็นผู้ จัดหา แปรรูป จัดจําหน่าย และให้บริการที่
เก่ียวข้อง (3) ลกูค้าซึง่เป็นผู้ประกอบการในอตุสาหกรรมต่างๆ ซึ่งกลยทุธ์ทางธุรกิจของบริษัทจะแตกต่างจากบริษัทอื่นที่สว่น
ใหญ่ดําเนินการแบบซือ้มาขายไปโดยไม่มีกระบวนการผลิต การแปรรูปและการบริหารจัดการสินค้าคงคลงั หรือมีเพียง
บางสว่น 
 

การนําระบบ Supply Chain Management มาใช้จนประสบผลสาํเร็จซึง่ก่อให้เกิดผลดีทัง้กบัผู้ผลติ
วตัถดุิบ และลกูค้า เป็นผลเนื่องจากบริษัทมีความสมัพนัธ์อนัดเีป็นเวลานานกบัทัง้ผู้ผลติและลกูค้า เพื่อบรรลกุลยทุธ์ทางธุรกิจ
ดงักลา่ว บริษัทได้มกีารร่วมวางแผนการผลติกบัลกูค้าลว่งหน้า และให้ความสาํคญักบัการตรวจสอบและควบคมุคณุภาพ
สนิค้า ตัง้แตข่ัน้ตอนการสัง่ซือ้วตัถดุิบเพื่อให้ได้วตัถดุิบทีม่ีคณุภาพตามความต้องการของลกูค้าในราคาทีม่ีเหตผุล เพื่อชว่ยให้
บริษัทลดต้นทนุการผลติ จนถึงกระบวนการแปรรูปท่ีมมีาตรฐานสามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้าที่หลากหลายไมว่า่
จะเป็นคณุภาพ บริการ และการจดัสง่สนิค้าได้ตรงตามกําหนดของลกูค้าและเช่ือถือได้มากที่สดุ เพื่อชว่ยให้บริษัทสร้าง
มลูคา่เพิม่ให้แก่ผลติภณัฑ์  ดงันัน้ บริษัทจึงมิได้เป็นเพยีงผู้แปรรูปและจําหนา่ยผลติภณัฑ์สเตนเลสเทา่นัน้ บริษัทยงัทําหน้าที่
เป็น 

1. ผู้ เพิ่มประสทิธิผลในอตุสาหกรรม (Synergy Plus) โดยการร่วมวางแผนและพฒันาผลติภณัฑ์ที่
มีมลูคา่เพิ่ม เพื่อตอบสนองตอ่ความต้องการของลกูค้าสงูสดุ  

2. ผู้ประสานงานในอตุสาหกรรม (Solution Integrator)  บริษัทเป็นศนูย์กลางในการสง่ผา่นวตัถดุิบ
จากผู้ผลติ  ทําการแปรรูปผลติภณัฑ์  และสร้างมลูคา่เพิ่มให้แก่ผลติภณัฑ์ ตลอดจนจดัสง่ให้กบัลกูค้าได้ตรงตามเวลา  

3. ผู้ เก็บรวบรวมข้อมลูในอตุสาหกรรม (Industry Database)  บริษัทเป็นผู้รวบรวมข้อมลูทัง้จาก
ผู้ผลติและลกูค้า โดยนํามาบริหารจดัการเพื่อให้ทกุฝ่ายได้รับประโยชน์สงูสดุ 
 
 
                   2.2.5 กลยุทธ์ทางการตลาด 
 

บริษัทและบริษัทยอ่ยมุง่เน้นการเป็นให้บริการแปรรูปผลติภณัฑ์เตนเลสม้วนอยา่งครบวงจร โดยมี
เปา้หมายที่จะขยายตวัอยา่งตอ่เนื่องและมัน่คงในอนาคคต รวมทัง้เพื่อการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคเป็นสาํคญั 
และพยายามสร้างความสมัพนัธ์อนัดีกบัลกูค้าในระยะยาว บริษัทและบริษัทยอ่ยมกีลยทุธ์การตลาด ดงันี ้
 

1) กลยุทธ์ด้านผลิตภณัฑ์และบริการ (Product and Service) 
 

1.1  มีผลิตภณัฑ์และการบริการครบถ้วนในจุดเดียว (One Stop Service) 
 
 บริษัทมีประสบการณ์และความเช่ียวชาญในอตุสาหกรรมสเตนเลสหรือเหลก็กล้าไร้
สนิมมากวา่ 20 ปี ทําให้บริษัทมีความเข้าใจในความต้องการท่ีหลากหลายของลกูค้าแตล่ะราย เช่น  ลกูค้าในอตุสาหกรรม
ยานยนต์ต้องการผลติภณัฑ์ทอ่สเตนเลสที่มีคณุภาพอยา่งสมํา่เสอ ลกูค้าในอตุสาหกรรมเคร่ืองใช้ในครัวเรือนต้องการ
ผลติภณัฑ์สเตนเลสที่มีการขดัเงาและเคลอืบผิว บริษัทจึงมุง่เป็นผู้จดัหา แปรรูปผลติภณัฑ์ให้ตรงกบัความต้องการของลกูค้า 
และนําสนิค้าเข้าสูร่ะบบการบริหารจดัการคลงัสนิค้าเพื่อจดัสง่ให้แก่ลกูค้าตามวนัเวลาที่ลกูค้ากําหนด ซึง่เป็นไปตามแผนการ
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ใช้งานของลกูค้า การให้บริการของบริษัทจงึเป็นการขจดัความเสีย่งของลกูค้าในการจดัหาสนิค้าได้ไมค่รบถ้วนตามปริมาณ
และคณุภาพ รวมทัง้เป็นการประหยดัต้นทนุในการจดัเก็บสนิค้าของลกูค้าด้วย  
 
 นอกจากนี ้ บริษัทและบริษัทยอ่ยยงัให้ความสาํคญักบัการติดตามผลการจดัสง่และ
คณุภาพของผลติภณัฑ์ เพื่ออํานวยความสะดวกและสร้างความประทบัใจให้กบัลกูค้า โดยบริษัทและบริษัทยอ่ยจะให้
พนกังานขายเป็นผู้สร้างความสมัพนัธ์อนัดีกบัลกูค้า อาทิ การให้ข้อมลู การเยี่ยมเยียน การให้คาํปรึกษาและแก้ปัญหาให้แก่
ลกูค้า รวมถึงการให้บริการหลงัการขาย    
 

1.2  ผลิตสินค้าที่มคุีณภาพและเป็นไปตามมาตรฐาน 
 

บริษัทและบริษัทยอ่ยมุง่เน้นการผลติสนิค้าที่มีคณุภาพและเป็นไปตามมาตรฐานท่ีเป็น
ที่ยอมรับกนัโดยทัว่ไป โดยคดัเลอืกวตัถดุิบที่มคีณุภาพจากผู้ผลติที่นา่เช่ือถือ ผา่นกระบวนการผลติและแปรรูปด้วยเคร่ืองจกัร
ที่มีเทคโนโลยีทนัสมยั และมีการตรวจสอบและควบคมุคณุภาพทกุขัน้ตอนตามมาตรฐาน TIS16949:2002, ISO9002:2000 
และ ISO14000 ซึง่เป็นการสร้างความเช่ือมัน่ให้กบัลกูค้าในการสัง่ซือ้สนิค้าของบริษัท และเพื่อสร้างความมัน่ใจในด้าน
คณุภาพบริษัทยอ่ยยงัได้รับการสนบัสนนุทางด้านเทคนิคการผลติทอ่สเตนเลสสาํหรับอตุสาหกรรมรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ 
จาก Mory Industries Inc. ประเทศญ่ีปุ่ น โดยมีวศิวกรจากประเทศญ่ีปุ่ นมาประจําที่บริษัทและบริษัทยอ่ย  
 

1.3 การขยายผลิตภณัฑ์ใหม่  
 

บริษัทและบริษัทยอ่ยเลง็เห็นถึงความต้องการใช้ผลติภณัฑ์สเตนเลสที่เพิ่มมากขึน้ 
ดงันัน้ เพื่อตอบสนองความเติบโตทางธุรกิจ บริษัทจงึได้วางแผนจําหนา่ยผลติภณัฑ์สเตนใหม่ๆ ในอตุสาหกรรมลกูค้าหลกัของ
บริษัท ทัง้นีต้ลอดไปผลติภณัฑ์อื่นๆซึง่ไมใ่ช่สเตนเลส เช่นผลติภณัฑ์ทองแดง และ อลมูิเนียม 

 
1.4 การส่งมอบสนิค้าที่ตรงต่อเวลาและเชื่อถอืได้ 

 
บริษัทและบริษัทยอ่ยมุง่เน้นการสง่มอบสนิค้าที่ตรงตอ่เวลาและทนัตอ่ความต้องการ

ของลกูค้า โดยได้ดาํเนินการวางแผนการผลติลว่งหน้าโดยสอบถามความต้องการจากลกูค้า และมีการจดัเก็บสนิค้าขัน้ตํ่าไว้ใน
ระบบคลงัสนิค้าตามแผนการผลติของลกูค้าด้วย ซึ่งเป็นการช่วยให้ลกูค้าประหยดัต้นทนุในการจดัเก็บสนิค้าไว้ในคลงัสนิค้า
ของตนเอง การร่วมวางแผนการผลติดงักลา่วจงึก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่บริษัทและบริษัทยอ่ย และลกูค้า  
 

2)    กลยุทธ์ด้านราคา (Price) 
 

บริษัทและบริษัทยอ่ยไมม่ีนโยบายการแขง่ขนัด้านราคา โดยจะกําหนดราคาผลิตภณัฑ์ให้
สอดคล้องกบัราคาตลาดและการรักษาความสามารถในการทํากําไร ทัง้นีโ้ดยให้ความสาํคญักบัคณุภาพและบริการเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของลกูค้าเป็นหลกั ซึง่ขึน้อยูก่บัประเภทของผลติภณัฑ์ ปริมาณการสัง่ซือ้ และเง่ือนไขการชําระเงินซึง่
เป็นท่ียอมรับจากลกูค้า สาํหรับการปรับราคาแตล่ะครัง้นัน้ บริษัทและบริษัทยอ่ยจะแจ้งให้ลกูค้าทราบถึงภาวะราคาของตลาด
ลว่งหน้า  

3) กลยุทธ์ด้านการจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย (Place) 
 

บริษัทและบริษัทยอ่ยมีช่องทางการจดัจําหนา่ยโดยตรงและการจําหนา่ยผา่นผู้ ค้าสง่ให้แก่
ลกูค้าในประเทศ สาํหรับการจําหนา่ยไปยงัต่างประเทศจะจําหนา่ยผา่นตวัแทนจําหนา่ยในตา่งประเทศ ปัจจบุนั บริษัทมศีนูย์
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กระจายสนิค้า 2 แหง่ คือ ศนูย์กระจายสนิค้าที่พระประแดงสาํหรับลกูค้าทัว่ไปในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  และ
ศนูย์กระจายสนิค้าที่นิคมอตุสาหกรรมอมตะนคร สาํหรับลกูค้าในอตุสาหกรรมยานยนต์ที่ตัง้อยู่ในบริเวณเดียวกนั ทําให้
ประหยดัเวลาและต้นทนุคา่ขนสง่  
 

4) กลยุทธ์การส่งเสริมการขาย (Promotion) 
 

เนื่องจากผลติภณัฑ์ของบริษัทและบริษัทยอ่ยเป็นสนิค้าประเภทอตุสาหกรรม จึงมุง่สร้าง
มลูคา่เพิม่ให้แก่ผลติภณัฑ์และบริการเพื่อให้ลกูค้าได้รับประโยชน์สงูสดุ ดงันัน้ บริษัทและบริษัทยอ่ยจะเน้นกลยทุธ์การสง่เสริม
การขายในลกัษณะของการทําหน้าที่เป็นผู้ให้ความรู้และความเข้าใจในตวัผลติภณัฑ์เพื่อการใช้งานท่ีเหมาะสมในแง่คณุภาพ
และต้นทนุ  ตลอดจนให้คาํปรึกษาในด้านตา่งๆ ที่เก่ียวกบัผลติภณัฑ์ผา่นทางฝ่ายขาย และ ฝ่ายประกนัคณุภาพ สิง่เหลา่นีเ้พื่อ
เป็นให้ลกูค้าได้รับคณุคา่สงูสดุและช่วยพฒันาความสมัพนัธ์ที่ดีตอ่บริษัทและบริษัทยอ่ย นอกจากนี ้ บริษัทและบริษัทยอ่ยยงั
ได้มีการเข้าเยี่ยมเยยีนลกูค้าอยา่งสมํ่าเสมอเพื่อให้ทราบถงึความต้องการของลกูค้าทีเ่ปลีย่นแปลงไป รวมถึงมีการเข้าร่วมงาน
แสดงสนิค้าภายในประเทศและในตา่งประเทศในโอกาสตา่งๆ เพือ่นําเสนอผลติภณัฑ์ให้เป็นท่ีรู้จกัมากขึน้ 
 
 

2.2.6 ลักษณะลกูค้า 
บริษัทและบริษัทยอ่ยมีลกูค้าจํานวน โดยบริษัทและบริษัทยอ่ยมีนโยบายขยายฐานลกูค้าและไม่

พึง่พิงลกูค้ารายใดรายหนึง่หรือธรุกิจใดธุรกิจหนึง่โดยเฉพาะ  
บริษัทและบริษัทยอ่ยสามารถจําแนกกลุม่ลกูค้าตามประเภทอตุสาหกรรมออกได้เป็น 8 กลุม่หลกั 

โดยสดัสว่นการจําหนา่ยผลติภณัฑ์ของบริษัทและบริษัทยอ่ยตอ่ยอดขายรวมให้กบัลกูค้าในแตล่ะกลุม่อตุสาหกรรมในระหวา่ง
ปีบญัชี 2556, 2557, 2558 , 2559 และ 2560 สรุปได้ดงันี ้ 

 

หน่วย: ร้อยละ ปีบัญชี 
2556 

ปีบัญชี 
2557 

ปีบัญชี 
2558 

ปีบัญชี 
2559 

ปีบัญชี 
2560 

1. อตุสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟา้ในบ้าน (Home Appliance Industry) – ในประเทศ 16 18 19 18 19 

2. อตุสาหกรรมยานยนต์ (Automotive Industry) – ในประเทศ 44 33 31 32 33 

3. อตุสาหกรรมก่อสร้าง (Construction Industry) – ในประเทศ 14 22 22 23 24 

4. อตุสาหกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Industry) – ในประเทศ 4 4 4 4 1 

5. อตุสาหกรรมอาหาร (Food Markers) – ในประเทศ 4 4 3 3 5 

6. ร้านค้าสง่ (Stockist) – ในประเทศ 15 16 18 17 14 

7. การสง่ออก 1 1 1 1 1 

8. อ่ืน ๆ 2 2 2 2 3 

ยอดขายและบริการรวมของบริษัทและบริษัทย่อย 100 100 100 100 100 

 

หมายเหต:ุ อ่ืน ๆ ได้แก่ กลุม่ลกูค้ารายยอ่ยที่ไมไ่ด้ซือ้ใช้เป็นประจํา 
    

บริษัทและบริษัทยอ่ยมุง่เน้นการจําหนา่ยผลติภณัฑ์ภายในประเทศเป็นหลกัโดยมุน่เน้นการจดั
จําหนา่ยในอตุสาหกรรมใหญ่ของประเทศ คือ อตุสาหกรรมยานยนต์ เคร่ืองใช้ไฟฟา้ในบ้าน และ ก่อสร้าง ซึง่มียอดรวม
ประมาณร้อยละ 76 ของยอดขายและบริการรวม โดย อตุสาหกรรมยานยนต์โดยรวมในปี 2559 มียอดการผลติรยานยนต์
คอ่นข้างทรงตวั ในสว่นของอตุสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟา้และอตุสาหกรรมก่อสร้างเร่ิมปรับตวัดีขึน้เลก็น้อยจากความต้องการใน
ตลาดตา่งประเทศที่เร่ิมดีขึน้และมาตรการการกระตุ้นตา่งๆของภาครัฐ ทัง้นี ้ ในปีบญัชี 2556, 2557, 2558, 2559 และ 2560 
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บริษัทและบริษัทยอ่ยมีการจําหนา่ยตา่งประเทศคดิเป็นสดัสว่นประมาณ ร้อยละ ร้อยละ 0.01 ร้อยละ 0.01 ร้อยละ 0.01 ร้อย
ละ 0.01 และ ร้อยละ 0.71  ของรายได้จากการขายรวมตามลาํดบั ทัง้นีส้ดัสว่นท่ีตํ่าจากยอดขายในประเทศเนื่องจากบริษัท
และบริษัทยอ่ยดาํเนินการขายโดยมุง่ไปท่ีตลาดภายในประเทศเป็นหลกั 

 
 

2.2.7 การจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย 
บริษัทและบริษัทยอ่ยมีช่องทางการจดัจําหนา่ยหลกั 3 ช่องทาง ดงันี ้

 
1)  การจ าหน่ายตรงให้แก่ลกูค้าซ่ึงเป็นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมต่างๆ  

 
บริษัทและบริษัทยอ่ยจําหนา่ยผลติภณัฑ์โดยตรงให้แก่ลกูค้าซึง่เป็นผู้ประกอบการใน

อตุสาหกรรมตา่งๆที่หลากหลายโดยมีลกูค้าซึง่เป็นผู้ประกอบการในอตุสาหกรรมหลกัของประเทศไทยคือ กลุม่อตุสาหกรรม
ยานยนต์ เคร่ืองใช้ไฟฟา้และก่อสร้างซึง่มียอดขายประมาณร้อยละ 78 ของยอดขายรวมในปีลา่สดุ 
 

2)  การจ าหน่ายผ่านผู้ค้าส่ง (Stockist) 
 

บริษัทและบริษัทยอ่ยจําหนา่ยผลติภณัฑ์ผา่นผู้ ค้าสง่ โดยในปีบญัชี 2558 ปีบญัชี 2559 และ
ปีบญัชี 2560 การจําหนา่ยผา่นผู้ค้าสง่คดิเป็นสดัสว่นร้อยละ 18 ร้อยละ 17 และ ร้อยละ 14 ของยอดขายรวม ตามลาํดบั โดย
ผู้ ค้าสง่จะเป็นผู้กระจายสนิค้าสูผู่้บริโภคตอ่ไป โดยสดัสว่นในปี 2560 ได้ลดลงเนืองจากบริษัทได้ทําการขายอยา่งระมดัระวงัใน
ช่องทางจดัจําหนา่ยนี ้ เนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจที่สะสมตอ่เนื่องได้สง่ผลกระทบตอ่เงินทนุหมนุเวยีนและฐานะทางการเงินของ
ลกูค้าบางรายในช่องทางจดัจําหนา่ยนี ้

 
3)  การจ าหน่ายผ่านตวัแทนจ าหน่ายในต่างประเทศ (Dealer/Agent) 

 
บริษัทจําหนา่ยผลติภณัฑ์สเตนเลสประเภทแผน่ ทอ่เฟอร์นิเจอร์หรือทอ่ขดัเงาไปยงัประเทศ

ฮ่องกง สงิคโปร์ และฟิลปิปินส์ โดยผา่นตวัแทนจําหนา่ยในตา่งประเทศ ได้แก่ ตวัแทนจําหน่ายในประเทศฮ่องกง และตวัแทน
จําหนา่ยในประเทศสงิคโปร์ โดยตวัแทนจําหนา่ยจะได้รับคา่คอมมิชชัน่เป็นคา่ตอบแทน และบริษัทยอ่ยจําหนา่ยทอ่
อตุสาหกรรมยานยนต์โดยผา่นผู้จดัทําชิน้สว่นทอ่ยานยนต์ในประเทศอินเดยี 

 
 
2.3     การจัดหาผลิตภณัฑ์ 
 

2.3.1 โรงงานและส านักงาน 
 
ปัจจบุนับริษัทและบริษัทยอ่ยมีโรงงาน 2 แหง่ ได้แก่  โรงงานท่ีพระประแดง ถนนสขุสวสัดิ์ อําเภอพระ

ประแดง จงัหวดัสมทุรปราการ ตัง้อยูบ่นพืน้ท่ี 27 ไร่ 3 งาน 28 ตารางวาประกอบด้วย อาคารสาํนกังาน อาคารแปรรูป อาคาร
ผลติทอ่ อาคารเก็บวตัถดุิบ อาคารเก็บสนิค้าสาํเร็จรูป อาคารซอ่มบํารุง อาคารเก็บถงันํา้มนั และโรงตอ่ไม้   และโรงงานท่ีนคิม
อตุสาหกรรมอมตะนคร อําเภอพานทอง จงัหวดัชลบรีุ  ภายใต้การบริหารของบริษัท ออโต้ เม็ททอล จํากดั ตัง้อยูบ่นพืน้ท่ี 9 ไร่ 
1 งาน 45 ตารางวา เป็นโรงงานผลติทอ่สเตนเลสสาํหรับอตุสาหกรรมยานยนต์โดยเฉพาะ นอกจากนี ้ บริษัทได้เช่าพืน้ท่ี
สาํนกังานชัน้ 16 ที่อาคารไทยซีซีทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้ ซึง่เป็นท่ีตัง้ของสาํนกังานฝ่ายขายและการตลาด ฝ่ายบญัชีและ
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การเงินของบริษัท และ บริษัทยอ่ยแหง่หนึง่มีสาํนกังานตัง้อยูช่ัน้1 ที่คอนโดสีพ่ระยาริเวอร์วิลล์ ถนนโยธา ตลาดน้อย เขตสมั
พนัธวงศ์ ซึง่เป็นท่ีตัง้ของสาํนกังานฝ่ายขายและการตลาด ฝ่ายบญัชีและการเงินของบริษัทยอ่ย 
 
                   2.3.2 วัตถุดบิ 
 

1. กําลงัการผลติและแปรรูป บริษัทและบริษัทยอ่ย มกํีาลงัการผลติและแปรรูปเต็มที่ และปริมาณการผลติและแปรรูปจริง 
ดงันี ้

(ก)    โรงงานท่ีพระประแดง  (ดําเนินการโดยบริษัท) 
(หน่วย: ตนั)  

    ก าลังการ ปริมาณการผลิตและแปรรูปจริง (ตัน/ปี) 

สายการแปรรูป จ านวน ผลิตและ ส าหรับปีสิน้สุด 31 มีนาคม 

  

เคร่ือง แปรรูป
เต็มที่ 

2558 2559 2560 

(ตัน/ปี) ตัน ร้อยละ ตัน ร้อยละ ตัน ร้อยละ 

1.  การตดัตามขนาด (Leveller-cutting steel length)  10 20,000 12,000 60.0     12,170 60.1    10,560 52.8 
2.  การตดัเป็นแถบม้วน (Slitting steel strips) 2 18,000 18,950 105.3    13,500 75.0 13,875 77.1 

3.  การขดัพืน้ผิว (Polishing stainless steel surface) 2 12,000 3,110 25.9    2,820 23.5 2,190 18.3 
4.  การเจาะรูและป๊ัมกลม (Circle blanking, 

circularized steel shaping) 3 300 180 60.0    20 6.7 10 3.3 

5.  การผลิตทอ่สเตนเลส (Stainless Pipe) 13 **3,520 2,490 *87.1    2,580 *90.2 2,895 **82.2 

รวม   53,160 36,730 69.1    31,090 58.5 29,530 55.6 

 
*   คํานวณจากฐานกําลงัการผลิตเดิมตอ่ปีที่ระดบั 2,860 ตนั ตอ่ 16 ชัว่โมงตอ่ 248 วนั จากจํานวนเคร่ืองผลิตทอ่ 13 เคร่ือง  
** คํานวณจากฐานกําลงัการผลิตเดิมตอ่ปีที่ระดบั 3,520 ตนั ตอ่ 16 ชัว่โมงตอ่ 248 วนั จากจํานวนเคร่ืองผลิตทอ่ 16 เคร่ือง  
 
หมายเหต:ุ   1. กําลงัการผลิตเต็มที่คํานวณจากกําลงัการผลติจากการผลิตวนัละ 1 กะๆ ละ 8 ชัว่โมง ทํางาน 248 วนัตอ่ปี 
                     2. การผลิตทอ่สเตนเลสซึง่คํานวณกําลงัการผลติวนัละ 16 ชัว่โมง เน่ืองจากมีปริมาณความต้องการสินค้าดงักลา่วคอ่นข้างสงู 
 

(ข)   โรงงานท่ีนิคมอตุสาหกรรมอมตะนคร (ดําเนินการโดยบริษัทยอ่ยรายบริษัท ออโต้ เม็ททอล จํากดั) 
(หน่วย: ตนั) 

 ผลิตจาก 
 ก าลังการ

ผลิต 
ปริมาณการผลิตและแปรรูปโดยประมาณ (ตัน/ปี) 

สายการแปรรูป เคร่ืองจักร จ านวน และแปรรูป ส าหรับปีสิน้สุด 31 มีนาคม 

 

ประเภท เคร่ืองจักร 
 

เต็มที่ 2558 2559 2560 

 (ตัน/ปี) ตัน ร้อยละ ตัน ร้อยละ ตัน ร้อยละ 

ทอ่ไอเสียรถยนต์ และทอ่
ไอเสียรถจกัรยานยนต์ 

ERW 1 10,000 6,620 66.2*** 7,000 70.0*** 7,440 74.4*** 

TIG  6 1,500 1,110 74.0 1,060 70.7 1,250 83.3 

 
*** คํานวณจากฐานกําลงัการผลติเคร่ือง ERW ตอ่ปีที่ระดบั 10,000 ตนัตอ่เคร่ือง ตอ่16 ชัว่โมงตอ่ 248 วนัตอ่ปี ทัง้นีบ้ริษัทสามารถที่จะขยายกําลงัการ
ผลิตโดยเพ่ิมกะการทํางานหรือทํางานนอกเวลาเพิ่มเติมเพ่ือเพ่ิมกําลงัการผลิตจากเคร่ือง ERW เดิม 
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 2.   นโยบายการการผลติและแปรรูป 
 

  บริษัทและบริษัทยอ่ยมีนโยบายในการผลติและแปรรูปตามความต้องการของลกูค้าเป็นสาํคญั 
โดยวางแผนการผลติร่วมกบัลกูค้าควบคูไ่ปกบัการบริหารจดัการสนิค้าคงคลงั เพื่อให้สามารถสง่มอบผลติภณัฑ์ได้ตรงตาม
กําหนดและมีประสทิธิภาพ  สาํหรับผลติภณัฑ์ที่จําหนา่ยทัว่ไปและเป็นท่ีต้องการของตลาดสงู จะมีการวางแผนการผลติและ
แปรรูปสนิค้าบางสว่นลว่งหน้า เพื่อให้เกิดการประหยดัจากต้นทนุการผลติและแปรรูป 

 
             2.4 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

 
บริษัทและบริษัทยอ่ยได้ตระหนกัถึงความรับผิดชอบตอ่สงัคมจึงให้ความสาํคญัตอ่สิง่แวดล้อม 

โดยได้ปฏิบตัิตามมาตรฐานสากล ISO 14001 ซึง่เป็นมาตรฐานของระบบจดัการสิง่แวดล้อมสากลท่ีมุง่เน้นการประยกุต์ใช้
ระบบการจดัการสิง่แวดล้อมเพื่อปอ้งกนัและปรับปรุงสภาวะสิง่แวดล้อมอยา่งตอ่เนื่องอนัลดผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อม  

 
ในการกําจดัสิง่ปฏิกลู เช่น ผงขดั เศษสเตนเลส ขีเ้หลก็ ขยะปนเปือ้น บริษัทและบริษัทยอ่ยได้

วา่จ้างให้บริษัทท่ีมีความเช่ียวชาญด้านการกําจดัและทําลายสิง่ปฏิกลูเหลา่นีโ้ดยเฉพาะ  นอกจากนี ้ ยงัจดัให้มีการตรวจ
วิเคราะห์คา่ความดงัของเสยีงและความเข้มของแสงเป็นประจําทกุเดือน และจดัให้มีการตรวจคณุภาพของนํา้อยา่งสมํ่าเสมอ
โดยผู้ ชํานาญการ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด ดงันัน้ มลพิษตา่งๆ ทัง้จากโรงงานและสาํนกังานจะได้รับการบําบดั
อยา่งถกูต้องตามข้อกําหนดและผา่นการตรวจสอบของหนว่ยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง เช่น กรมโรงงาน กระทรวงอตุสาหกรรม 
และกรมควบคมุมลพษิ กระทรวงวิทยาศาสตร์และสิง่แวดล้อม เป็นต้น  ทัง้นี ้ตัง้แตเ่ปิดดาํเนินกิจการ บริษัทและบริษัทยอ่ยไม่
มีข้อพิพาทเร่ืองสิง่แวดล้อมแตอ่ย่างใด และไมเ่คยได้รับการตกัเตอืนหรือการปรับจากหนว่ยงานของรัฐ        
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3. ปัจจัยความเสี่ยง 
 
3.1 ความเสี่ยงทางเศรษฐกจิและอุตสาหกรรมไทยในปี 2559 และ 2560  
        

การฟืน้ตวัของเศรษฐกิจไทยในปี 2559 เป็นไปอยา่งคอ่ยเป็นคอ่ยไป โดยได้รับแรงหนนุจากมาตรการการลงทนุใน
โครงการก่อสร้างขนาดใหญ่และกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐเช่น โครงการก่อสร้างขนาดใหญ่เก่ียวกบัเครือข่ายคมนาคมทาง
ถนนและทางราง ซึง่ช่วยหนนุให้เกิดการบริโภคและการลงทนุจากภภาคเอกชนท่ีขยายตวั 

ในสว่นของเศรษฐกิจไทยในปี 2560 เศรษฐกิจไทยคาดวา่จะขยายตวัต่อเนื่องจากการบริโภคภาคเอกชน จะได้รับ
มาตรการการกระตุ้นจากภาครัฐทีคาดวา่จะทยอยออกมาตอ่เนื่อง ในขณะท่ีอตัราการวา่งงานยงัตํ่า และ การลงทนุภาคเอกชน
ในหมวดของการก่อสร้างคาดว่าจะขยายตวัตามการดําเนินการก่อสร้างขนาดใหญของภาครัฐ และ สิทธิประโยชน์ในการ
สง่เสริมการลงทนุด้านการลงทนุโดยเฉพาะในกลุม่ 10 อตุสาหกรรมเปา้หมายของรัฐ และการท่องเที่ยวก็ยงัเป็นแรงขบัเคลื่อน
สําคญัของเศรษฐกิจไทย ในขณะที่ความเสี่ยงภายนอกจากเศรษฐกิจของประเทศใหญ่และประเทศเกิดใหม่มีการฟืน้ตวัที่
เปราะบางและผนัผวนมากโดยเฉพาะเศรษฐกิจจีนท่ีอาจชะลอตวั นโยบายกีดกันทางการค้า ราคาสินค้าโภคภณัฑ์ที่ตกตํ่า ทัง้
นํา้มนั เหลก็ และ สนิค้าเกษตร และ ความขดัแย้งทางภมูิศาสตร์การเมือง ล้วนเป็นปัจจยัเสีย่งภายนอกตอ่การสง่ออกของไทย 
ในขณะท่ีปัจจยัภยัแล้งก็ยงัเป็นปัจจยัเสีย่งภายในประเทศตอ่สนิค้าเกษตรที่สาํคญัของประเทศ 

อยา่งไรก็ตาม บริษัทและบริษัทยอ่ยมีนโยบายให้ความสาํคญักบัการติดตามภาวะเศรษฐกิจและผลกระทบตา่งๆที่
อาจเกิดขึน้อยา่งใกล้ชิด ทัง้นี ้บริษัทและบริษัทยอ่ยเน้นกระจายความเสี่ยงในการทําธุรกิจให้คลอบคลมุอตุสาหกรรมต่างๆใน
ประเทศ 
 

3.2 ความเสี่ยงจากการอ่อนค่าของค่าเงนิบาท  
      

ตลาดการเงินโลกปี 2559 มีความผนัผวนสงู เนื่องจากกระแสเงินทนุเคลือ่นย้ายรุนแรงและรวดเร็วขึน้ตามภาวะ
เศรษฐกิจของแตล่ะภมูิภาค ซึง่สร้างความผนัผวนให้กบัอตัราแลกเปลีย่น อตัราดอกเบีย้แตล่ะประเทศ ตามมาตรการผอ่น
คลายทางการเงินและการอดัฉีดสภาพคลอ่งของยโุรปและญ่ีปุ่ นเป็นหลกั ขณะทีเ่งินสหรัฐมีแนวโน้มที่จะแขง็คา่ตอ่เนื่องตาม
ภาวะเศรษฐกิจสหรัฐที่ฟืน้ตวัดีขึน้และการปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ของธนาคารกลางสหรัฐ ในปี 2559 ตอ่เนื่องมาถงึการ
คาดการณ์การปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ที่อาจจะเร็วขึน้ในปี 2560 ของสหรัฐ การท่ีเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งคา่ขึน้ทําให้เงินเยนญ่ีปุ่ น 
เงินยโูร และ สกลุอื่นๆออ่นคา่ลง ซึง่รวมถึงเงินสกลุภมูิภาคเอเชียรวมทัง้เงินบาทมีทิศทางออ่นคา่ลงในปี 2560 

 



 แบบ 56-1 ส าหรับปีสิน้สุด 31 มีนาคม 2560 
 

บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จ ากัด (มหาชน) สว่นท่ี 1 หน้า 33  

อย่างไรก็ตาม การอ่อนค่าของค่าเงินบาทสามารถบริหารจัดการเพื่อป้องกันได้  ซึ่งบริษัทได้มีการติดตาม
ผลกระทบในเร่ืองดงักลา่วอย่างสมํ่าเสมอ โดยบริษัทและบริษัทย่อยซึ่งเป็นผู้นําเข้าวตัถุดิบบางสว่นจากต่างประเทศได้เพิ่ม
สดัสว่นการซือ้ภายในประเทศให้มากขึน้ รวมถึงการซือ้ด้วยเงินสกุลอื่นๆที่ค่าเงินมีความผนัผวนน้อย พร้อมกบัทําการป้องกนั
ความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นในการนําเข้าวตัถดุิบจากต่างประเทศเป็นเงินสกุลดอลลา่ร์โดยการทําสญัญาซือ้ขายเงินตรา
ตา่งประเทศลว่งหน้า  
    

3.3 ความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาตลาดโลกของนิเกลิ ทองแดง และ อลูมิเนียม   
 
สเตนเลส ทองแดง และ อลมูิเนยีม เป็นวตัถดุิบและสนิค้าหลกัทีม่ีอตัราหมนุเวยีนในปริมาณมากของบริษัทและ

บริษัทยอ่ย ซึง่การเคลือ่นไหวของราคาในประเทศจะมีการเปลีย่นแปลงตามราคาตลาดโลกซึง่กําหนดโดยอปุสงค์และอปุทาน
ของผู้ผลติและผู้ใช้โลหะดงักลา่วทัว่โลก ในกรณีของสเตนเลสจะมีสว่นผสมที่สาํคญัคือ โครเมยีม นิเกิล และคาร์บอน ดงันัน้
ราคาของนิเกิลซึง่เป็นสว่นประกอบหลกันัน้จะมีสว่นสาํคญัที่ทําให้ราคาของสเตนเลสผนัแปร  

 
อยา่งไรก็ตาม บริษัทมีการติดตามราคาอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินสถานการณ์และแนวโน้มของราคาเพื่อนํามา

ประกอบการพิจารณาตดัสนิใจในการสัง่ซือ้และจดัจําหนา่ย โดยการบริหารจดัการวตัถดุิบที่หลากหลายจากหลายแหลง่สนิค้า
และควบคมุระดบัราคาของสนิค้าคงคลงัให้มีความเหมาะสมและรวดเร็วสอดคล้องกบัราคาตลาดโลก ทัง้นีเ้พื่อลดผลกระทบ
จากความผนัผวนด้านราคาของวตัถดุิบที่อาจสง่ผลกระทบกบัวตัถดุิบและสนิค้าคงคงเหลอื  
 

3.4 ความเสี่ยงจากการพึ่งพงิผู้ผลิตและจัดจ าหน่ายวัตถุดิบหลัก  
 

วตัถดุิบหลกัของบริษัท คือ ม้วนเหล็กกล้าไร้สนิมรีดเย็น (cold rolled stainless steel coil) ทองแดง  อลมูิเนียม 
เหลก็เคลอืบสงักะส ีและ เหลก็ชบุสงักะส ีซึง่บริษัทจดัหาวตัถดุิบจากผู้ผลิตในประเทศซึ่งมีเพียงรายเดียวหรือน้อยรายในบาง
วตัถดุิบ ซึง่ทําให้มีความเสีย่งในการจดัหาวตัถดุิบหลกัเนื่องจากการพึง่พิงผู้ผลิตในประเทศ บริษัทสัง่ซือ้ม้วนเหล็กกล้าไร้สนิม
รีดเย็นที่ผลติโดยผู้ผลติในประเทศที่สาํคญั ได้แก่ บริษัท โพสโค-ไทยน๊อคซ์ จํากดั (มหาชน) คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ  30.58 และ
ร้อยละ 58.10 ของยอดซือ้รวมตามลาํดบัในปีบญัชี 2559 และ 2560 ตามลาํดบั จากการท่ีมีผู้ผลติเหลก็กล้าไร้สนิมรีดเย็นราย
ใหญ่ในประเทศเพียงรายเดียว และ กฎหมาย Anti-Dumping Law ทําให้การจดัหาวตัถดุิบเหล็กกล้าไร้สนิมรีดเย็นจากหลาย
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ประเทศในเอเชียมีต้นทนุวตัถดุิบที่จัดหาสงูกว่าการจดัหาภายในประเทศ นอกจากนีก้ารจดัหาเหล็กกล้าไร้สนิมรีดเย็นจาก
ตา่งประเทศจะต้องใช้เวลาในการขนสง่ ทําให้บริษัทมีความเสีย่งจากการขาดแคลนวตัถดุิบในกรณีที่ผู้ผลติรายใหญ่ในประเทศ
ดงักลา่วไมส่ามารถจดัสง่วตัถดุิบให้กบับริษัทได้ตามกําหนด และบริษัทไมส่ามารถจดัหาวตัถดุบิจากแหลง่อื่นเข้ามาทดแทนได้
ทนัแผนการผลติและแปรรูปสนิค้าตามที่ได้รับคําสัง่ซือ้สนิค้าจากลกูค้า 

 
อยา่งไรก็ตาม บริษัทได้มีการวางแผนการสัง่ซือ้วตัถดุิบลว่งหน้าโดยนําระบบการจดัการหว่งโซอ่ปุทาน หรือ 

Supply Chain Management มาใช้ ทําให้มีการประมาณการยอดการสัง่ซือ้วตัถดุิบหลกัตา่งๆลว่งหน้าได้อยา่งมีประสทิธิภาพ
และจากการดาํเนินงานของบริษัทในอดีตที่ผา่นมา บริษัทยงัไมเ่คยประสบปัญหาขาดแคลนวตัถดุิบ ประกอบกบับริษัทสัง่ซือ้
วตัถดุิบจากผู้ผลติตา่งๆเป็นเวลานานและมีความสมัพนัธ์ที่ดีกบัผู้ผลติดงักลา่ว และนอกจากนีบ้ริษัทก็ยงัมีความสามารถใน
การนําเข้าจากผู้ผลติหลกัตา่งๆในตา่งประเทศ  

 
3.5 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการย้ายฐานการผลิตของลูกค้าซ่ึงเป็นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมต่างๆ 

 
ผลิตภัณฑ์สเตนเลสของบริษัทและบริษัทย่อยจําหน่ายแก่ลกูค้าในประเทศโดยลกูค้าดงักล่าวส่วนใหญ่เป็น

ผู้ประกอบการจากต่างประเทศที่มาตัง้โรงงานในประเทศไทย ซึ่งเป็นผู้ประกอบการในอตุสาหกรรมต่างๆ เช่น  อตุสาหกรรม
เคร่ืองใช้ไฟฟ้า อุตสาหกรรมก่อสร้าง อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ อุตสาหกรรมยานยนต์ เป็นต้น โดยใน งวดปีบญัชี 2559 
บริษัทและบริษัทยอ่ยมียอดขายและบริการในประเทศจํานวน 3,159 ล้านบาท และในงวดปีบญัชี 2560 บริษัทและบริษัทย่อย
มียอดขายและบริการในประเทศจํานวน 3,200 ล้านบาท บริษัทและบริษัทย่อยจึงมีความเสี่ยงเก่ียวกบัการย้ายฐานการผลิต
ของลกูค้าซึ่งเป็นผู้ประกอบการในอตุสาหกรรมต่างๆ ไปประเทศอื่นๆ อนัอาจสง่ผลกระทบต่อยอดขายของบริษัทและบริษัท
ยอ่ย 
 

อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยงัมีความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบเนื่องจากมีทรัพยากรที่พร้อมทัง้ในด้านวตัถดุิบ
และกําลงัคน สาธารณูปโภคพืน้ฐาน มีนโยบายสง่เสริมการลงทนุที่ดีและเอือ้ต่อการลงทุน  โดยภาพรวมรัฐบาลไทยให้การ
สง่เสริมผู้ประกอบการใช้ประเทศไทยเป็นฐานการลงทนุการวิจยัและพฒันา และการจดัตัง้อตุสาํหกรรมที่มีศกัยภาพในอนาคต 
โดยให้สิทธิประโยชน์ในหลากหลายรูปแบบเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งประกอบด้วย สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีและสิทธิประโยชน์
ทางด้านการเงิน ทัง้นีก้ารขอรับการสง่เสริมการลงทนุในปี 2559 มีการขอรับการสง่เสริมการลงทนุ 1,546 โครงการ และมี
มลูคา่เงินลงทนุ 584,350 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 56 และ 196 เมื่อเปรียบเทียบกบัปีก่อนตามลําดบั และเป็นการขอรับการ
สง่เสริมการลงทนุใน 10 อตุสาหกรรม เป้าหมายจํานวน 849 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 55 ของจํานวนโครงการที่ขอรับการ
สง่เสริมทัง้สิน้) และมีมลูค่าทัง้สิน้ 299,326 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 51 ของมลูค่าการขอรับการสง่เสริมทัง้สิน้) ทัง้นีจ้ึงเป็น
โอกาสของบริษัทและบริษัทย่อยในการหาลกูค้าใหม่ๆ ในสว่นของลกูค้าเก่าหากลกูค้าดงัจะย้ายฐานการผลิตจะต้องใช้เวลา
และบริษัทและบริษัทยอ่ยจะทราบลว่งหน้าซึง่จะทําให้สามารถวางแผนปรับเปลี่ยนการผลิตได้ โดยบริษัทและบริษัทย่อยได้มี
การติดตามนโยบายการลงทนุของลกูค้าซึง่เป็นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อนําข้อมลูดงักลา่วมาใช้
ในการวางแผนนโยบายการดําเนินธุรกิจและวางแผนการผลิตเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ขณะเดียวกนั บริษัทและ
บริษัทย่อยมีความหลากหลายในการกระจายธุรกิจเข้าสู่อตุสาหกรรมหลกัต่างๆของประเทศเพื่อลดความเสี่ยงต่อการพึ่ งพิง
อตุสาหกรรมใดอตุสาหกรรมหนึ่งในประเทศโดยเฉพาะ นอกจากนีย้งัได้บริการลกูค้าด้วยการจดัหาวตัถดุิบคณุภาพในเกรด
ต่างๆที่หลากหลาย รวมไปถึงการแปรรูปเพื่อเพิ่มมลูค่าในด้วยกระบวนการผลิตที่มีคณุภาพ เช่นบริษัทย่อยรายบริษัท ออโต้ 
เม็ททอล จํากดั ได้กระจายความเสีย่งโดยการจําหนา่ยสนิค้าประเภททอ่สเตนเลส ประเภททอ่ไอเสยี ไปยงัอตุสาหกรรมรถยนต์ 
และอุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์  บริษัทย่อยรายบริษัท อลัเทอร์เนทีฟ เอ็นแมท จํากัด ซึ่งเป็นผู้จัดจําหน่ายอลูมิเนียมใน
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อุตสาหกรรมการต่อเรือ และ งานก่อสร้าง รวมทัง้บริษัทย่อยรายบริษัท เอ็นเอสซี เม็ ททอล จํากัด เป็นตัวแทนจําหน่าย 
ทองแดง ทองเหลือง สเตนเลส และ อลมูิเนียม ให้กับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมก่อสร้าง อุตสาหกรรมอิเลคทรอนิคส์ 
อตุสาหกรรมยานยนต์ และ อตุสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟา้  
 

3.6 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเข้ามาของคู่แข่งขนัรายใหม่ 
 
ปัจจุบนัการประกอบธุรกิจของบริษัทในด้านการแปรรูปสเตนเลส ได้แก่ การจัดหา แปรรูป ผลิตและจําหน่าย

ผลิตภณัฑ์สเตนเลส มีผู้ประกอบการในประเทศที่ทําธุรกิจใกล้เคียงกับบริษัทประมาณ 2-3 ราย นอกจากนีบ้ริษัทย่อยราย
บริษัท ออโต้ เม็ททอล จํากดั ประกอบธุรกิจผลติและจําหนา่ยทอ่สเตนเลสประเภททอ่ไอเสียสําหรับอตุสาหกรรมยานยนต์ที่ใช้
เคร่ืองจกัรเทคโนโลยี FFX ของประเทศญ่ีปุ่ นเป็นรายแรกในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ บริษัทและบริษัทยอ่ยมีความเสีย่งจากการ
เข้ามาของคูแ่ขง่ขนัรายใหม ่ซึง่อาจสง่ผลกระทบตอ่ยอดขายและสว่นแบง่ตลาดของบริษัทและบริษัทยอ่ย  

อยา่งไรก็ตาม การประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอ่ยต้องอาศยัปัจจยัตา่งๆ เกือ้หนนุ ประกอบด้วย 
                       (1)  ความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน และประสบการณ์ยาวนานในการพฒันาผลิตภณัฑ์ให้มีคณุภาพและตรงกบั
ความต้องการของลกูค้ากลุม่เปา้หมายซึง่เป็นผู้ประกอบการในอตุสาหกรรมตา่งๆ ดงัจะเห็นได้จากประสบการณ์การประกอบ
ธุรกิจของบริษัทเป็นระยะเวลากวา่ 20 ปี  

(2)    ต้องอาศยับุคลากรที่มีความรู้ ความเช่ียวชาญ เข้าใจในความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนแปลง  และ
ประสบการณ์สงูในการประกอบธุรกิจ  

(3) ต้องอาศัยความสัมพันธ์ในการทําธุรกิจที่ดีและต่อเนื่องกับผู้ ผลิต และ ผู้ จําหน่ายวัตถุดิบและลูกค้า
กลุม่เปา้หมาย  

(4) การประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอ่ยต้องใช้เคร่ืองมือเคร่ืองจกัรและการผลติที่มีประสทิธิภาพ จึงต้อง
มีการบํารุงรักษาเคร่ืองจักรให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา และควบคมุมาตรฐานการปฏิบตัิงานในส่วนการผลิ ต 
เพื่อให้ได้สนิค้าที่มีคณุภาพและบริการท่ีรวดเร็ว  
                     (5) บริษัท และ บริษัทยอ่ยผลติและจําหนา่ยผลติภณัฑ์ทัง้โลหะและอโลหะท่ีหลากหลายทัง้ในแงว่ตัถดุิบตา่งๆ 
ชนิดและขนาดตา่งๆ จงึทําให้บริษัทและบริษัทยอ่ยสามารถบริหารจดัการวางแผนวตัถดุิบและการผลติโดยมีคณุภาพและมี
ต้นทนุท่ีสามารถแขง่ขนัได้อยา่งมีประสทิธิภาพ  

(6)   บริษัท และบริษัทย่อย ยงัได้รับการสนบัสนุนทางด้านเทคนิคในการผลิตและการตลาดเพื่อสร้างความ
มัน่ใจในด้านคณุภาพ และ การขยายผลติภณัฑ์ใหม่ๆ  เพื่อเพิ่มฐานลกูค้าของบริษัทได้กว้างขวางมากขึน้   จากผู้ ร่วมลงทนุใน
บริษัทยอ่ยคือ Mory Industries Inc. ประเทศญ่ีปุ่ น  

 
จากปัจจัยดังกล่าวข้างต้นส่งผลให้บริษัทและบริษัทย่อยมีความพร้อมและความสามารถในการแข่งขันที่

เหนือกวา่ผู้ประกอบการรายใหม่ 
 

3.7 ความเสี่ยงเกี่ยวกับสภาพคล่องของกิจการ  
 

บริษัทและบริษัทยอ่ยประกอบธุรกิจหลกัในด้านการแปรรูปผลติภณัฑ์สเตนเลสม้วนอย่างครบวงจรและมีบริษัท
ย่อยรายหนึ่งเป็นตวัแทนจดัจําหน่าย ทองแดง ทองเหลือง อลมูิเนียม สินทรัพย์ที่สําคญัของบริษัทและบริษัทย่อย คือ สินค้า
คงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินค้าคงเหลือจํานวน 792.71 ล้านบาท (คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 



 แบบ 56-1 ส าหรับปีสิน้สุด 31 มีนาคม 2560 
 

บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จ ากัด (มหาชน) สว่นท่ี 1 หน้า 36  

34.90 ของสนิทรัพย์รวม) บริษัทจึงมีความเสีย่งหากสนิค้าคงเหลอืดงักลา่วไมม่ีการหมนุเวียนในระดบัที่เหมาะสมหรือมีสินค้า
ทีไมส่ามารถจําหนา่ยได้ปกติคงเหลอื  

นอกจากนีบ้ริษัทและบริษัทยอ่ยมีลกูหนีค้งค้างจํานวน  679.83  ล้านบาท (คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 29.93 ของ
สนิทรัพย์รวม) บริษัทจึงมคีวามเสีย่งหากลกูหนีก้ารค้าไมส่ามารถชําระหนีไ้ด้ตามกําหนด ซึง่อาจจะสง่ผลกระทบตอ่สภาพ
คลอ่งและฐานะการเงินของบริษัทและบริษัทยอ่ย 

อยา่งไรก็ตาม ในสว่นของสนิค้านัน้บริษัทและบริษัทยอ่ยได้นาํระบบการจดัการหว่งโซอ่ปุทาน (Supply Chain 
Management) มาใช้ และได้พฒันาระบบดงักลา่วอยา่งตอ่เนื่องเพื่อให้สามารถสัง่ซือ้วตัถดุิบได้ในปริมาณทีต้่องการใช้ ผลติ
สนิค้าได้ตรงกบัความต้องการ และสง่มอบสนิค้าได้ตามกําหนดเวลาที่ลกูค้าต้องการ ซึง่ทําให้บริษัทและบริษัทยอ่ยมีการ
บริหารต้นทนุและการบริหารจดัการสินค้าคงคลงัทีม่ีประสทิธิภาพและรักษาระดบัการหมนุเวียนและสดัสว่นของสนิค้าคงคลงั
ตอ่สนิทรัพย์รวมได้อยา่งเหมาะสม จึงสง่ผลให้ระยะที่ผา่นมาบริษัทมีต้นทนุเฉลีย่วตัถดุิบที่สอดคล้องกบัราคาตลาดและ มี
สภาพคลอ่งทางการเงินท่ีเหมาะสม และ ในสว่นของลกูหนีก้ารค้านัน้ บริษัทและบริษัทยอ่ยได้มกีารติดตามดแูลอยา่งใกล้ชิด
โดยการเข้าพบลกูค้าอยา่งสมํา่เสมอและตอ่เนื่องเพื่อให้สามารถประเมินข้อมลูในเชิงลกึ ในรายที่เห็นวา่อาจจะเกิดปัญหาได้ 
บริษัทจะเปลีย่นแปลงเป็นการขายในเง่ือนไขที่ลดระยะเวลาเครดติลง หรือขายเงินสด หรือ อาจขอหลกัประกนัตา่งๆจากลกูค้า
เพิ่มเติมเพื่อบริหารจดัการให้ความเสีย่งในการผิดนดัชําระหนีล้ดลงไป 
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4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 
 

4.1 ลักษณะส าคัญของทรัพย์สนิถาวรหลกัที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 
 

ทรัพย์สนิถาวรของบริษัทและบริษัทยอ่ย คือ ทีด่ิน อาคาร และสิง่ปลกูสร้าง เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์  
เคร่ืองตกแตง่และอปุกรณ์สาํนกังาน  ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560  มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
 
ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จ ากัด (มหาชน) 
 

ประเภท / ลักษณะทรัพย์สิน ลักษณะกรรมสิทธ์ิ มูลค่าตามบัญช-ีสุทธิ  
(ล้านบาท) 

ภาระผูกพัน 

ที่ดิน อาคารและสิ่งปลกูสร้าง 
1) ที่ดินโฉนดเลขที่ 28777 และ 12592-4 เนือ้

ที่รวม 4-1-96 ไร่ พร้อมอาคารโรงงาน 1 
หลงัและอาคารสํานกังาน 1 หลงั ตัง้อยูท่ี่ 
66/1 ซ.สขุสวสัดิ์ 76         ต.บางจาก อ.
พระประแดง จ.สมทุร ปราการ1  

2) ที่ดินโฉนดเลขที่ 12588, 28772, 
238025,238026 และ 238027 เนือ้ที่รวม        
23-0-32 ไร่ พร้อมอาคารโรงงาน 1 หลงั 
และอาคารสํานกังาน 1 หลงั ตัง้อยูท่ี่ 66/1 
ซ.สขุสวสัดิ์ 76 ต.บางจาก  อ.พระประแดง 
จ.สมทุรปราการ 2 

 
เป็นเจ้าของ 

 
 
 

 
 

เป็นเจ้าของ 

 
 
 
 

166.76 

 
หลกัทรัพย์คํา้ประกนัวงเงินสินเช่ือ
กบั บมจ.ธนาคารไทยพาณิขย์ 
วงเงินจํานอง 70 ล้านบาท 
 
 
 
หลกัทรัพย์คํา้ประกนัวงเงินสินเช่ือ
กบั บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ 
วงเงินจํานอง 170 ล้านบาท 

เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์  
1) เคร่ืองจกัรหมายเลขทะเบียน 49-326-306-

0088 จํานวน 1 เคร่ือง ตัง้อยูท่ี่ 66/1 ซ.สขุ
สวสัดิ์ 76 ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.
สมทุรปราการ3 

2) เคร่ืองจกัรหมายเลขทะเบียน 49-326-306-
0144 ถึง 0202 จํานวน 52เคร่ือง ตัง้อยูท่ี่ 
66/1 ซ.สขุสวสัดิ์ 76 ต.บางจาก อ.พระ
ประแดง จ.สมทุรปราการ4 

 
เป็นเจ้าของ 

 
 
 

เป็นเจ้าของ 

 
 
 
 

106.24 
  

 
 
 
 
 
หลกัทรัพย์คํา้ประกนัวงเงินสินเช่ือ
กบั บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ 
วงเงินจํานอง 180 ล้านบาท 

เคร่ืองตกแตง่และอปุกรณ์สํานกังาน เป็นเจ้าของ 1.56 - 
ยานพาหนะ เป็นเจ้าของ 13.94 ติดภาระผกูพนัตามสญัญาเชา่ซือ้ 
งานระหวา่งก่อสร้าง เป็นเจ้าของ 1.64  

รวม  290.14  
หมายเหต ุ
1., 2. ที่ดิน อาคาร และสิ่งปลกูสร้างรับประกนัภยัโดย บมจ.ไทยพาณิชย์สามคัคีประกนัภยั ทนุประกนัภยั 73.26 ล้านบาท โดย บมจ.ธนาคารไทย

พาณิชย์ เป็นผู้ รับผลประโยชน์  
3.  เคร่ืองจกัรหมายเลขทะเบียน 49-326-306-0088 จํานวน 1 เคร่ือง รับประกนัภยัโดย บมจ.ไทยพาณิชย์สามคัคีประกนัภยั ทนุประกนัภยั 68 

ล้านบาท โดยบริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จํากดั (มหาชน) เป็นผู้ รับผลประโยชน์ 
4.  เคร่ืองจกัรหมายเลขทะเบียน 49-326-306-0144 ถึง 0202 จํานวน 52 เคร่ือง รับประกนัภยัโดย บมจ.ไทยพาณิชย์สามคัคีประกนัภยั ทนุ

ประกนัภยั 122.00 ล้านบาท โดย บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นผู้ รับผลประโยชน์ 
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ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัท ออโต้ เม็ททอล จ ากดั 
 

ประเภท / ลักษณะทรัพย์สิน ลักษณะกรรมสิทธ์ิ มูลค่าตามบัญช-ีสุทธิ  
(ล้านบาท) 

ภาระผูกพัน 

ที่ดิน อาคารและสิ่งปลกูสร้าง 
 

เป็นเจ้าของ 103.82 หลกัทรัพย์คํา้ประกนัวงเงินสินเช่ือ
กบั บมจ.ธนาคารไทยพาณิขย์ 
วงเงินจํานอง 225 ล้านบาท 
(บางสว่นของหลกัทรัพย์ ที่ใช้ใน
การคํา้ประกนั) 

เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์  
 

เป็นเจ้าของ 
 

30.12 หลกัทรัพย์คํา้ประกนัวงเงินสินเช่ือ
กบั บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ 
วงเงินจํานอง 100 ล้านบาท
(บางสว่นของหลกัทรัพย์ ที่ใช้ใน
การคํา้ประกนั) 

เคร่ืองตกแตง่และอปุกรณ์สํานกังาน เป็นเจ้าของ 0.56 - 
ยานพาหนะ เป็นเจ้าของ 5.79 - 

รวม  140.29  

 
ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัท อัลเทอร์เนทฟี เอ็นแมท จ ากัด (เดิมชื่อ “บริษัท สเตนเลสทางเลือก 
จ ากัด) 

ประเภท / ลักษณะทรัพย์สิน ลักษณะกรรมสิทธ์ิ มูลค่าตามบัญช-ีสุทธิ  
(ล้านบาท) 

ภาระผูกพัน 

เคร่ืองตกแตง่และอปุกรณ์สํานกังาน เป็นเจ้าของ 0.03 - 
รวม  0.03  

 
ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัท เอ็นเอสซี  เม็ททอล จ ากดั  

ประเภท / ลักษณะทรัพย์สิน ลักษณะกรรมสิทธ์ิ มูลค่าตามบัญช-ีสุทธิ  
(ล้านบาท) 

ภาระผูกพัน 

ที่ดิน อาคารและสิ่งปลกูสร้าง 
1) ที่ดินโฉนดเลขที่ 638 เนือ้ที่รวม 43 

ตารางวา  ตัง้อยูท่ี่ 945/1 ถนน เจริญกรุง  
แขวงตลาดน้อย เขตสมัพนัธวงศ์   

    จ.กรุงเทพมหานคร  

 
2 ) ที่ตัง้ห้องชดุเลขที่ 108/8 ชัน้ 1 อาคาร

เลขที่ 1 ช่ืออาคารชดุสี่พระยาริเวอร์วิว 
ถนน เจริญกรุง  แขวงตลาดน้อย 

   เขตสมัพนัธวงศ์      จ.กรุงเทพมหานคร 

 
เป็นเจ้าของ 

 
 
 

 
เป็นเจ้าของ    

 
 
 

 
 
 
 

13.05 
 
 

 
- 

 
 
 
 
หลกัทรัพย์คํา้ประกนัวงเงินสินเช่ือ
กบั บมจ.ธนาคารกสิกรไทย จํากดั
วงเงินจํานอง 23.40 ล้านบาท 
 

เคร่ืองตกแตง่และอปุกรณ์สํานกังาน เป็นเจ้าของ 0.08 - 
ยานพาหนะ เป็นเจ้าของ 2.51                          - 

รวม  15.64  
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4.2     สัญญาต่าง ๆ  

 
1)  สัญญาเช่าอาคาร    
คูส่ญัญา  : บริษัท ศรีสยาม พรอพเพอร์ตีส์้ จํากดั ซึง่เป็นบคุคลท่ีไมม่ีความเก่ียวข้องกบับริษัท เพื่อเช่า

อาคารสาํหรับใช้เป็นท่ีตัง้สาํนกังานขาย   
รายละเอียดสญัญา   : บริษัทเชา่ห้องเลขที่ 167-9 ชัน้ท่ี 16 อาคารไทย ซีซี ทาวเวอร์ ขนาดพืน้ท่ี 534 ตารางเมตร 

ตัง้อยูเ่ลขที่ 43 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร อายสุญัญา 3 ปี 
นบัตัง้แตว่นัท่ี 1 กนัยายน 2559  ถึงวนัท่ี 31 สงิหาคม 2562    

อตัราคา่เชา่  : คา่เช่าและคา่บริการปีละประมาณ 3.1 ล้านบาท 
เง่ือนไขการตอ่สญัญา : ไมม่ี 
 
 
2)  สัญญาซือ้ขายแก๊ส    
คูส่ญัญา  : บริษัท ลนิเด้ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) ซึง่เป็นบคุคลที่ไมม่คีวามเก่ียวข้องกบับริษัท  
รายละเอียดสญัญา  : เพื่อทําการซือ้ขายแก๊สอาร์กอนเหลว ไนโตรเจนเหลว และไฮโดรเจนแพค อายสุญัญา 5 ปี 

นบัตัง้แตว่นัท่ี 1 กรกฎาคม 2556 ถึง 30 มถินุายน 2561 
อตัราคา่บริการ  : ราคาแก๊ส  

- อาร์กอนเหลว 60 บาท/ลกูบาศก์เมตร  
- ไนโตรเจนเหลว 7 บาท/ลกูบาศก์เมตร 

  ปริมาณการใช้แก๊ส   
- อาร์กอนเหลว 3,000 ลกูบาศก์เมตร/เดือน 
- ไนโตรเจนเหลว 2,000 ลกูบาศก์เมตร/เดือน 

  คา่เช่าภาชนะบรรจแุก๊สและอปุกรณ์ 
- ถงับรรจอุาร์กอนเหลว  5,000 บาท/เดือน 
- ถงับรรจไุนโตรเจนเหลว 10,000 บาท/เดือน 

เง่ือนไขการตอ่สญัญา : เมื่อครบกําหนดอายสุญัญาแล้ว หากไมม่ีฝ่ายหนึง่ฝ่ายใดบอกเลกิสญัญาเป็นลายลกัษณ์
อกัษรลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 90 วนั ให้ถือวา่สญัญานีม้ีผลผกูพนัตอ่ไปอีก 5 ปี 

 
3) สัญญาแต่งตัง้ผู้แทนขาย   
คูส่ญัญา : บริษัท เอ็นเอสซี เม็ททอล จํากดั ซึง่ได้เข้าเป็นบริษัทยอ่ย ดงันี ้

(1) บริษัท และบริษัท เอ็นเอสซี เม็ททอล จํากดั มีผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  คือ บริษัท โลหะกิจ 
เม็ททอล จํากดั (มหาชน) รวมกนัในสดัสว่นร้อยละ 99.99) 

  (2) กรรมการของบริษัท เอ็นเอสซี เม็ททอล จํากดั มีจํานวน 1 ราย ประกอบด้วยนายประเสริฐ 
อคัรพงศ์พิศกัดิ์ ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทในสดัสว่นร้อยละ 15.66   ณ. 31  มีนาคม 
2560 กรรมการ รายนีเ้ป็นน้องของนายประสาน อคัรพงศ์พิศกัดิ์ โดยนายประสาน อคัรพงศ์พิ
ศกัดิ์ ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทในสดัสว่นร้อยละ 3.47  ณ 31 มีนาคม 2560 และดํารงตําแหนง่
กรรมการ และกรรมการผู้จดัการและกรรมการบริหารในบริษัท 



 แบบ 56-1 ส าหรับปีสิน้สุด 31 มีนาคม 2560 
 

บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จ ากัด (มหาชน) สว่นท่ี 1 หน้า 40  

   
รายละเอียดสญัญา : บริษัทแตง่ตัง้ให้บริษัท เอ็นเอสซ ี เม็ททอล จํากดั เป็นผู้แทนขายผลติภณัฑ์ เหลก็ เหลก็กล้า 

สเตนเลส และโลหะทกุชนิด ทัง้ในและนอกประเทศ รวมทัง้การดาํเนินการด้านตลาดและ
สง่เสริมการขาย ทัง้นีร้าคาขายจะถกูกําหนดโดยบริษัท สญัญามอีาย ุ 1 ปี นบัตัง้แตว่นัท่ี 2 
มกราคม 2560 ถึง 1 มกราคม 2561   

  บริษัทมีสทิธิที่จะแตง่ตัง้ผู้แทนขายรายอื่นหรือจดัตัง้บริษัทขึน้เองเพื่อเป็นตวัแทนขายโดยต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากบริษัท เอ็นเอสซี เม็ททอล จํากดั 

อตัราคา่ตอบแทน : บริษัท เอ็นเอสซี เม็ททอล จํากดั จะได้รับคา่ตอบแทนการขายในอตัราไมเ่กินร้อยละ 2 ของ
ยอดขายในแตล่ะเดือน โดยได้รับคา่ตอบแทนหลงัจากที่บริษัทได้รับการชําระเงินจากลกูค้า
แล้ว 

  กรณีลกูค้าไมชํ่าระเงินคา่สนิค้าภายในกําหนดระยะเวลา บริษัท เอ็นเอสซี เม็ททอล จํากดั 
ต้องเป็นผู้ รับผิดชอบในการติดตามและเร่งรัดให้ลกูค้าชําระคา่สนิค้าแก่บริษัทจนถงึที่สดุ 

เง่ือนไขการตอ่สญัญา : เมื่อครบกําหนดระยะเวลาสญัญาแตง่ตัง้ผู้แทนขายดงักลา่ว บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จํากดั 
(มหาชน) อาจจะตอ่อายสุญัญาคราวละไมเ่กิน 1 ปี ในกรณีที่มไิด้มีการดาํเนินการใดๆ เมื่อ
ครบกําหนดอายสุญัญาแตล่ะครัง้ ให้ถือวา่คูส่ญัญาประสงค์จะตอ่อายสุญัญานีอ้อกไปอีก
คราวละ 1 ปี  

 
4)  สัญญาความช่วยเหลอืทางเทคนิค  
คูส่ญัญา : โมริ อินดรัสตรีย์ อิงค์ (Mory Industries Inc.) ซึง่ตัง้ขึน้ตามกฎหมายประเทศญ่ีปุ่ น  
รายละเอียดสญัญา  : โมริ อินดรัสตรีย์ อิงค์ จะจดัสง่วิศวกรมาปฎิบตัิงานร่วมกบัพนกังานของบริษัทในการตรวจ

วตัถดุิบ ตรวจกระบวนการผลติ อนมุตัิมาตรฐาน การทดสอบทดลอง และอนมุตัิต้นแบบ
ผลติภณัฑ์ เพื่อผลติทอ่สเตนเลส (เช่ือม TIG และเช่ือมความถ่ีสงูสาํหรับกลุม่อตุสาหกรรม
ยานยนต์) โดยมีกําหนดระยะเวลา 2 ปี (ตัง้แตว่นัท่ี 1 กรกฎาคม 2558 ถงึวนัท่ี 30 มิถนุายน 
2560) ซึง่โมริ อินดรัสตรีย์ อิงค์ จะให้ข้อมลูทางเทคนิคทีจํ่าเป็นในการผลติและชว่ยเหลอื
พนกังานให้ปรับปรุงประสทิธิภาพให้อยูใ่นระดบัสงู รวมทัง้ชว่ยเหลอืพนกังานเก่ียวกบัการ
ฝึกอบรม การปรับปรุงเคร่ืองจกัร การปรับปรุงกระบวนการ และยกระดบัคณุภาพ  

คา่ตอบแทน  : บริษัทตกลงจะจา่ยคา่ตอบแทนให้แก่โมริ อินดรัสตรีย์ อิงค์ รายละเอียดดงันี ้ 
1. การเดินทางระยะสัน้ (ไมเ่กิน 1 เดือน) 

1.1  คา่ตัว๋เคร่ืองบินไปกลบั (ชัน้ประหยดั) คา่ที่พกั (เขตสขุมุวิท) เบีย้เลีย้ง (รวมวนั
ทํางานและวนัเดินทาง) ของวศิวกรเป็นจํานวน 50,000 เยนตอ่วนั ภายใน 30 วนั 
นอกจากนี ้บริษัทต้องจา่ยคา่อาหารกลางวนั และคา่ยานพาหนะ (รถยนต์) ระหวา่ง
ที่พกักบัท่ีทํางาน 

1.2 คา่ประกนัภยัแรงงาน และคา่ประกนัภยัทัว่ไป 
 

2. การเดินทางระยะยาว (2 ปี) 
2.1  คา่ยานพาหนะ (รถยนต์) ระหวา่งที่พกักบัท่ีทํางาน กบัพืน้ท่ีสว่นหนึง่ในสาํนกังาน

เพื่อใช้รวมรวมข้อมลูจากโมริ อินดรัสตรีย์ อิงค์ 
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2.2  คา่จ้างในประเทศไทย เดือนละ 60,000 บาท ให้แกว่ิศวกรของโมริ อินดรัสตรีย์ อิงค์ 
ที่เดินทางมาปฎิบตังิาน (รวมทัง้การขอใบอนญุาตทาํงาน และวีซา่ให้ด้วย) 

2.3  คา่ประกนัภยัแรงงาน และคา่ประกนัภยัทัว่ไป 
2.4  คา่ใช้จา่ยในการเดินทางไปปฏิบตัิงานตา่งท้องที่ตามระเบียบของบริษัท 
2.5 เมื่อวิศวกรได้ทํางานในบริษัทครบ 1 ปี และวิศวกรจะต้องทํางานตอ่อีกไมน้่อยกวา่

คร่ึงปี บริษัทตกลงจะจา่ยคา่ตัว๋เคร่ืองบิน (ชัน้ประหยดั) เพื่อกลบัไปเยี่ยมบ้านท่ี
ประเทศญ่ีปุ่ น แตท่ัง้นีไ้มร่วมถงึคา่เดินทางของผู้ติดตาม 

เง่ือนไขการตอ่สญัญา :  สญัญานีจ้ะตอ่อายโุดยอตัโนมตั ิ เว้นแตจ่ะมีการบอกเลกิลว่งหน้าอยา่งน้อย 3 เดือนก่อนวนั
สิน้สดุสญัญา โดยคูส่ญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ 

 
5)   ข้อตกลงทางธุรกิจ 
คูส่ญัญา : โมริ อินดรัสตรีย์ อิงค์ (Mory Industries Inc.) ซึง่ตัง้ขึน้ตามกฎหมายประเทศญ่ีปุ่ น  
รายละเอียดสญัญา  : โมริ อินดรัสตรีย์ อิงค์ จะจดัสง่วิศวกรมาปฎิบตัิงานร่วมกบัพนกังานของบริษัทในการตรวจ

วตัถดุิบ ตรวจกระบวนการผลติ อนมุตัิมาตรฐาน การทดสอบทดลอง และอนมุตัิต้นแบบ
ผลติภณัฑ์เพื่อผลติทอ่สเตนเลส (เช่ือม TIG และเช่ือมความถ่ีสงูสาํหรับกลุม่อตุสาหกรรมยาน
ยนต์) โดยมกํีาหนดระยะเวลา 2 ปี (ตัง้แตว่นัท่ี 1 กรกฎาคม 2558 ถึงวนัท่ี 30 มิถนุายน 
2560) ซึง่โมริ อินดรัสตรีย์ อิงค์ จะให้ข้อมลูทางเทคนิคทีจํ่าเป็นในการผลติและชว่ยเหลอื
พนกังานให้ปรับปรุงประสทิธิภาพให้อยูใ่นระดบัสงู รวมทัง้ชว่ยเหลอืพนกังานเก่ียวกบัการ
ฝึกอบรม การปรับปรุงเคร่ืองจกัร การปรับปรุงกระบวนการ และยกระดบัคณุภาพ ภายใต้
เง่ือนไข (1) บริษัทจะเป็นผู้ รับผิดชอบในการเสนอราคา คุณภาพ และสง่มอบสนิค้าให้แก่
ลกูค้า และ (2) โมริ อินดรัสตรีย์ อิงค์ สามารถปฏิเสธการรับรอง หากพบวา่ความต้องการของ
ลกูค้าไมต่รงกบัมาตรฐานการผลติ   

   โมริ อินดรัสตรีย์ อิงค์ ตกลงจะให้ข้อมลูทางเทคนิคเก่ียวกบั (1) อปุกรณ์การผลติ เคร่ืองมือ 
จ๊ิก แมพ่ิมพ์ และเคร่ืองตรวจสอบ เป็นต้น (2) เอกสารเทคนิคการผลติ และการตรวจสอบ
คณุภาพ เป็นต้น 

คา่ Royalty : บริษัทตกลงจ่ายคา่ Royalty ให้แก่ โมริ อินดรัสตรีย์ อิงค์ ดงันี ้
1) ปีแรก และปีที่ 2 เดือนละ 300,000 บาท  
2) ปีที่ 3 เป็นต้นไป ทัง้สองฝ่ายจะตกลงกนั แตจ่ะไมน้่อยกวา่ปีที่ 2 

เง่ือนไขการตอ่สญัญา : สญัญาจะมกีารตอ่อายโุดยอตัโนมตัิ เว้นแตม่กีารบอกเลกิสญัญาลว่งหน้าอยา่งน้อย 3 เดือน 
ก่อนวนัสิน้สดุของสญัญา โดยคูส่ญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ 

 
7)  การได้รับอนุมตัิวงเงนิสินเชื่อจากสถาบันการเงนิ (ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560) 

สัญญาวงเงนิสินเชื่อกับสถาบันการเงนิ 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จํากดั (มหาชน)ได้รับวงเงินสินเช่ือจากสถาบนัการเงินหลายแห่ง
และมีหลกัประกนัโดยมีรายละเอียดดงันี ้
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 - วงเงินสินเช่ือเลตเตอร์ออฟเครดิต ทรัสต์รีซีท หนงัสือคํา้ประกนัและเงินกู้ยืมระยะสัน้เป็นจํานวนรวม  1,460.5 
ล้านบาท, วงเงินเบิกเกินบญัชีจํานวน 30 ล้านบาท และ วงเงินสญัญาซือ้เงินตราต่างประเทศลว่งหน้าจํานวน 
1,000 ล้านบาท  

 - วงเงินสินเช่ือดงักลา่วข้างต้นนีค้ํา้ประกันโดยการจดจํานองที่ดินพร้อมสิ่งปลกูสร้างบนที่ดินนัน้และเคร่ืองจกัร
ของบริษัทฯ และเงินฝากประจําของบริษัทฯ (ดรูายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหวัข้อ ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบ
ธุรกิจ) 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 บริษัทยอ่ยรายบริษัท ออโต้ เม็ททอล จํากดั ได้รับวงเงินสินเช่ือจากสถาบนัการเงินแห่งหนึ่ง
และมีหลกัประกนัโดยมีรายละเอียดดงันี ้  

 - วงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิต ทรัสต์รีซีท หนงัสือคํา้ประกนัและเงินกู้ยืมระยะสัน้จํานวน 300 ล้านบาท, วงเงิน
เบิกเกินบญัชีจํานวน 10 ล้านบาท และ วงเงินสญัญาซือ้เงินตราตา่งประเทศจํานวน 200 ล้านบาท  

 - วงเงินสินเช่ือดงักลา่วข้างต้นนีค้ํา้ประกันโดยการจดจํานองที่ดินพร้อมสิ่งปลกูสร้างบนที่ดินนัน้และเคร่ืองจกัร
ของบริษัทยอ่ย (ดรูายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหวัข้อทรัพย์สนิท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ ข้อ 4.1) 

          ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 บริษัทยอ่ยราย บริษัท อลัเทอร์เนทีฟ เอ็นแมท จํากดั ได้รับวงเงินสนิเช่ือจากสถาบนัการเงินย
แหง่หนึง่และมีหลกัประกนัโดยมีรายละเอียดดงันี ้  

 - วงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิต ทรัสต์รีซีท หนงัสือคํา้ประกนัและเงินกู้ ยืมระยะสัน้จํานวน  22 ล้านบาท, วงเงิน
เบิกเกินบญัชีจํานวน 5 ล้านบาท และ วงเงินสญัญาซือ้เงินตราตา่งประเทศจํานวน 30 ล้านบาท  

 - วงเงินสนิเช่ือดงักลา่วข้างต้นนีค้ํา้ประกนัโดยบริษัทใหญ่ (ดรูายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหวัข้อทรัพย์สินที่ใช้ในการ
ประกอบธุรกิจ ข้อ 4.1) 

          ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 บริษัทยอ่ยรายบริษัท เอ็นเอสซี เม็ททอล จํากดั ได้รับวงเงินสินเช่ือจากสถาบนัการเงินหลาย
แหง่และมีหลกัประกนัโดยมีรายละเอียดดงันี ้  

 - วงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิต ทรัสต์รีซีท หนงัสือคํา้ประกนัและเงินกู้ยืมระยะสัน้จํานวน 506 ล้านบาท, วงเงิน
เบิกเกินบญัชีจํานวน 60 ล้านบาท และ วงเงินสญัญาซือ้เงินตราตา่งประเทศจํานวน 419 ล้านบาท  

 - วงเงินสนิเช่ือดงักลา่วข้างต้นนีค้ํา้ประกนัโดยการจดจํานองหน่วยในอาคารชุด บญัชีเงินฝากประจํา และบริษัท
ใหญ่ (ดรูายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหวัข้อทรัพย์สนิท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ ข้อ 4.1) 

 
4.3 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

 
ปัจจบุนับริษัทถือหุ้นในบริษัทยอ่ย 3 บริษัท ซึง่ประกอบธุรกิจเก่ียวเนื่องกบัธุรกิจหลกัของบริษัท ได้แก่ (1) บริษัท 

ออโต้ เม็ททอล จํากดั (สดัสว่นร้อยละ 59.99) ประกอบธุรกิจผลติและจําหนา่ยทอ่สเตนเลสประเภททอ่ไอเสยีรถยนต์ และ 
ทอ่ไอเสยีรถจกัรยานยนต์ (2) บริษัท อลัเทอร์เนทีฟ เอ็นแมท จํากดั (สดัสว่นร้อยละ 75.00) ประกอบธุรกิจจําหนา่ยผลติภณัฑ์
โลหะและอโลหะ (3) บริษัท เอ็นเอสซี เม็ททอล จํากดั (สดัสว่นร้อยละ 99.98) ประกอบธุรกิจจําหนา่ยโลหะและอโลหะ 
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บริษัทมีนโยบายการลงทนุในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมในธุรกิจที่เสริมและธุรกิจที่เก่ียวข้องกบัการดําเนินธุรกิจ
หลกัของบริษัท โดยคาํนงึถึงผลตอบแทนท่ีเหมาะสม แล้วแตป่ระเภทของธุรกิจนัน้ๆ สาํหรับนโยบายการบริหารงานจะให้ความ
อิสระในการดาํเนินธุรกิจของบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม โดยคาํนงึถึงผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นโดยรวมเป็นหลกั นอกจากนัน้ 
การท่ีบริษัทจะพิจารณาสง่ตวัแทนของบริษัทเพื่อร่วมเป็นกรรมการหรือร่วมบริหารในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมนัน้ บริษัทจะ
พิจารณาเป็นกรณีๆ ไป 
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5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 
 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 บริษัทและบริษัทยอ่ยไมม่ข้ีอพิพาททางกฎหมาย  
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6.       ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส าคัญอื่น 
 

ข้อมูลทั่วไป 
บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) และบริษัทยอ่ยประกอบด้วยบริษัท ออโต้ เม็ททอล จํากดั และบริษัท อลั
เทอร์เนทีฟ เอ็นแมท จํากดั (เดิมช่ือ "บริษัท สเตนเลสทางเลอืก จํากดั" จดทะเบียนเปลีย่นช่ือ เมื่อวนัท่ี 4 มกราคม 2559)  และ
บริษัท เอ็นเอสซี เม็ททอล จํากัด (เดิมช่ือ “บริษัท เง็กเซ่งเชียงเม็ททอล จํากัด” จดทะเบียนเปลี่ยนช่ือและที่อยู่ เมื่อวนัที่ 1 
เมษายน 2557) และบริษัท โมร่ี โลหะกิจ (ประเทศไทย) จํากดั (บริษัทร่วม) ประกอบธุรกิจหลกัด้านการแปรรูปผลติภณัฑ์สเตน
เลสม้วนอยา่งครบวงจร โดยการนําระบบการจดัการหว่งโซอ่ปุทาน (Supply Chain Management)  มาใช้ในการจดัหาวตัถดุิบ 
การแปรรูป การจําหนา่ย และการให้บริการแก่ลกูค้า  
 

สํานกังานใหญ่     เลขท่ี 66/1 หมู่ท่ี 6 ซอยสขุสวสัดิ ์76 ถนนสขุสวสัดิ ์  
      ตําบลบางจาก อําเภอพระประแดง จงัหวดัสมทุรปราการ 10130  
      โทรศพัท์ 0-2463 0158 โทรสาร 0-2463 7299  

      Home Page www.lohakit.co.th    
      เลขทะเบียนนิตบิคุคล เลขท่ี  0107548000315  
 
สํานกังานสาขา    เลขท่ี  43 อาคารไทยซีซีทาวเวอร์ ห้องเลขท่ี 167-169 ชัน้ท่ี 16  

      ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120  
      โทรศพัท์ 0-2673 9559   โทรสาร 0-2673 9579  

 
บริษัท ออโต้ เม็ททอล จํากดั (บริษัทย่อย)                 เลขท่ี 700/650 หมู่ท่ี 1 ตําบลพานทอง  
      อําเภอพานทอง จงัหวดัชลบรีุ  20160 
      โทรศพัท์ 038-210270-77 โทรสาร 038-210268-9  
 
บริษัท อลัเทอร์เนทีฟ เอ็นแมท จํากดั (บริษัทย่อย) เลขท่ี 66/1 หมู่ท่ี 6 ซอยสขุสวสัดิ ์76 ถนนสขุสวสัดิ์ 
(เดมิช่ือ บริษัท สเตนเลสทางเลือก จํากดั,  ตําบลบางจาก อําเภอพระประแดง จงัหวดัสมทุรปราการ 10130 
จดทะเบียนเปล่ียนช่ือ เม่ือวนัท่ี 4 มกราคม  โทรศพัท์ 0-246 30158 โทรสาร 0-2463 7299 
2559) 
 
บริษัท โมร่ี โลหะกิจ (ประเทศไทย) จํากดั   เลขท่ี 43 อาคารไทยซีซีทาวเวอร์ ห้องเลขท่ี 167-169 ชัน้ท่ี 16 
(บริษัทร่วม)      ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120  

      โทรศพัท์ 0-2673 9559   โทรสาร 0-2673 9579  
 
บริษัท เอ็นเอสซี เม็ททอล จํากดั (บริษัทย่อย) เลขท่ี  108/8 ถนนโยธา แขวงตลาดน้อย  
(เดมิช่ือ บริษัท เง็กเซง่เชียงเม็ททอล จํากดั,                 เขตสมัพนัธวงศ์ กรุงเทพมหานคร  10100 
จดทะเบียนเปล่ียนช่ือและท่ีอยู่ เม่ือวนัท่ี                      โทรศพัท์ 0-2639-4151 โทรสาร 0-2639-4159 
1 เมษายน 2557) 
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 แบบ 56-1 ส าหรับปีสิน้สุด 31 มีนาคม 2560 
 

บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จ ากัด (มหาชน) สว่นท่ี 1 หน้า 46  

นายทะเบียนหุ้น :     บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั   
      เลขท่ี 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพฯ 10400
      โทรศพัท์ 02-009 9000 โทรสาร 02-009 9991 
 

ผู้สอบบญัชี :     บริษัท สํานกังาน อี วาย จํากดั  
      ชัน้ 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137  
      ถนน รัชดาภิเษก  เขต คลองเตย  กรุงเทพฯ 10110   

      โทรศพัท์ 02-264 0777 โทรสาร 02-264 0789-9 
 
ท่ีปรึกษากฎหมาย :     บริษัท เสรี มานพ แอนด์ ดอล์ย จํากดั  
      เลขท่ี 21 ถนน สทุธิสารรัชดาภิเษก แขวง สามเสนนอก  
      เขตห้วยขวาง  กรุงเทพฯ 10320  
      โทรศพัท์ 02-693 2036 โทรสาร 02-693 4189 
 
เจ้าหน้าท่ีนกัลงทนุสมัพนัธ์   เลขท่ี  43 อาคารไทยซีซีทาวเวอร์ ห้องเลขท่ี 167-169 ชัน้ท่ี 16  

      ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120  
      โทรศพัท์ 0-2673 9559 ตอ่ 210 โทรสาร 0-2673 9579  

      E-mail: ird@lohakit.co.th 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


