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1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
 

  1.1 ประวัติความเป็นมา  

บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จํากดั (มหาชน) (“บริษทั”) (เดิมชือบริษัท ศนูย์บริการเหล็กโลหะกิจ จํากดั และ

เปลียนชือเป็นบริษทั โลหะกิจสตีล จํากัด เมือวันที 2 มกราคม 2546) ก่อตงัขึนเมือวนัที 12 เมษายน 2532 ด้วยทุนจดทะเบียน

และทนุเรียกชําระแล้ว 20 ล้านบาท ในนามบริษัท ศูนย์บริการเหล็กโลหะกิจ จํากดั มีวตัถปุระสงค์เพือจําหน่ายผลิตภณัฑ์ 

สเตนเลส  ผู้ถือหุ้นใหญ่เมือเริมก่อตงั คือ กลุ่มตระกลูอคัรพงศ์พิศกัดิ ถือหุ้นรวมกนัร้อยละ 80  

 
ต่อมาเมือวนัที 22 พฤษภาคม 2532 บริษัทได้ร่วมทนุกบับริษัท โตเมนคอร์ปอเรชนั จํากดั เป็นบริษัทในกลุ่ม   

โตเมน1 ซงึดําเนินธุรกิจจําหน่ายเหล็ก โดยบริษัทได้เพมิทุนเป็น 39.22 ล้านบาท และบริษัท โตเมนคอร์ปอเรชนั จํากดั เข้ามา

เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ในสดัส่วนร้อยละ 49 ในขณะทีสดัส่วนการถือหุ้นของกลุ่มตระกลูอคัรพงศ์พิศกัดิ ลดลงเหลือร้อยละ 

40.80 บริษัทได้นําเงินทีได้รับจากการเพมิทุนดงักล่าวใช้ในการซือสินทรัพย์ ได้แก่ ทีดิน เครืองจกัร และสินค้าคงคลงั จาก

บริษัท โลหะกิจ เชียริง จํากดั2 ซงึเป็นบริษัททีมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ กลุ่มตระกลูอคัรพงศ์พิศกัดิ ตอ่มาบริษัท โลหะกิจ เชียริง 

จํากดั ได้จดทะเบียนเลิกบริษัทและชําระบญัชีแล้วเสร็จในปี 2535  

 
ในเดือนสิงหาคม 2545 บริษัทได้เพมิทนุชําระแล้วเป็น 117.22 ล้านบาท ต่อมาเมือวนัที 30 สิงหาคม 2545 

บริษัท โตเมนคอร์ปอเรชนั จํากดั ได้ขายหุ้นทีถืออยูใ่นบริษัททงัหมดให้แก่กลุ่มตระกลูอคัรพงศ์พิศกัดิ และนายนชุา วัฒโนภาส 

เนืองจากบริษัท โตเมนคอร์ปอเรชนั จํากัด ได้หยดุดําเนินกิจการเหล็กทวัโลก ส่งให้ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ประกอบด้วย

กลุ่มตระกลูอคัรพงศ์พิศกัดิ ถือหุ้นรวมกนัในสดัส่วน 80 และนายนชุา วฒัโนภาส ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 20 และเมือวนัที 2 

มกราคม 2546 บริษัทได้เปลียนชือเป็นบริษัท โลหะกิจสตีล จํากดั 

 
ในเดือนมกราคม 2548 บริษัทได้เพมิทุนชําระแล้วเป็น 240 ล้านบาท และต่อมาเมือวนัที 29 เมษายน 2548 

บริษัทได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจํากดั และเปลียนชือเป็นบริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จํากดั (มหาชน)  

 
ในเดือนมกราคม 2551 บริษัทได้เพิมทุนชําระแล้วป็น 320 ล้านบาท โดย เสนอขายหุ้นเพมิทุน 80 ล้านหุ้นต่อ

ประชาชน ผ่านทางตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  

 

                        ในเดือนมกราคม 2556 บริษัทได้เพมิทุนชําระแล้วเป็น 383 ล้านบาท โดยเสนอหุ้นเพิมทุน 63 ล้านหุ้นใน

วงจํากดัเพือชําระมลูค่าหุ้นให้แกผู่้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทย่อยรายใหม่ บริษัท เง็กเซ่งเชียงเม็ททอล จํากดั ในการเข้าซือหุ้น

ทงัหมดของบริษัทย่อยดงักล่าว และบริษัทได้จดทะเบียนเปลียนชือเป็น บริษัท เอน็เอสซี เม็ททอล จํากดั เมือวนัที 1 เมษายน 

2557  

                                                      
1 กลุม่โตเมน ประกอบด้วย บริษัท โตเมน เอน็เตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จํากัด (เดมิชือ บริษัท ลคันาวิสาหกิจ จํากดั) และบริษัท โตเมน คอร์ปอเรชนั จํากัด (เดิม

ชือ หรือ โตโยเมนก้า ไคซา ลมิิเต็ด) กลุม่โตเมนเป็นบริษัทข้ามชาต ิ สํานกังานใหญ่ตงัอยู่ทีประเทศญีปุ่ น มีเครือข่ายกวา่ 80 สาขา 

ทวัโลก และเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ในประเทศญีปุ่ น กลุม่โตเมนเป็นหนงึในผู้ นําการให้บริการในหลากหลายกลุ่มธุรกิจ เชน่ เทคโนโลยี

สารสนเทศ สือสารโทรคมนาคม เคมีภณัฑ์และพลาสตกิ สงิทอ เป็นต้น    

 
2 บริษัท โลหะกิจ เชียริง จํากดั ก่อตงัขนึในปี 2524 โดยกลุม่ตระกลูอคัรพงศพิ์ศกัดิ เพอืประกอบธุรกิจจดัจําหน่ายผลติภณัฑ์สเตนเลส และ 

เหลก็ประเภทอนืๆ บริษัท โลหะกิจ เชียริง จํากดั ได้โอนขายทรัพย์สินสว่นใหญ่ให้แก่บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จํากดั (มหาชน) ในปี 2523  

และได้จดทะเบียนเลิกบริษัทเมือวนัที 4 กนัยายน 2535 และได้จดทะเบียนเสร็จการชําระบญัชีเมือวนัท ี27 พฤศจิกายน 2535 
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 ในเดือนมกราคม ปี 2559 บริษัทได้เพมิทุนจดทะเบยีนเป็น 10 ล้านบาท ในบริษัท อลัเทอร์เนทีฟ เอน็แมท จํากดั 

โดยเรียกชําระแล้ว 5.5 ล้านบบาท และ มีสดัส่วนถือหุ้นลดลงเหลือร้อยละ 74.99 และ นกัธุรกิจจากประเทศสิงคโปร์หนงึท่าน

ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 25.00  โดยการเพมิทุนมีวตัถปุระสงค์เพือขยายธุรกิจเข้าสูผ่ลิตภณัฑ์ประเภทอลมูเินียมในตลาดใหม่ 

 

ในเดือนพฤศจกิายน ปี 2560 บริษัทได้ทําการซอืหุ้น บริษัท อลัเทอร์เนทีฟ เอน็แมท จํากดั คืนทงัหมดจากนกั

ธุรกิจ จากประเทศสิงคโปร์ เนืองจากนกัธุรกิจจากประเทศสิงคโปร์ขอถอนการลงทนุโดยขายหุ้นคืนให้บริษทัทังหมด จึงทําให้

บริษัทกลายเป็นผู้ถือหุ้นทงัหมดของบริษัทย่อยนี  
 

ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ณ วนัที 31 มีนาคม 2561 ประกอบด้วย กลุม่ตระกลูอคัรพงศ์พศิกัด ิ ถือหุ้นรวมกนั

ในสดัส่วนร้อยละ 71.58 (รายละเอียดตามส่วนที 2 ข้อมลูหลกัทรัพย์และผู้ ถือหุ้น ข้อ 7.2) 

 

 1.2 ภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
 

โครงสร้างกลุ่มบริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จํากดั (มหาชน) ณ วนัที  31 มีนาคม 2561 เป็นดงันี 

 

 
 

บริษัทและบริษัทย่อยประกอบธุรกิจหลกัด้านการแปรรูปสเตนเลสม้วนอย่างครบวงจร โดยการนําระบบการ

จดัการห่วงโซอ่ปุทาน (Supply Chain Management) มาใช้ในการจดัการ และมีบริษัทย่อยแห่งใหม่รายหนึงเป็นผู้ นําเข้าและ

ตวัแทนจําหน่ายสินค้าประเภททองแดง อลมิูเนียม และ สเตนเลส 

วตัถดุิบ การแปรรูป การจดัจําหน่าย และการให้บริการแก่ลูกค้า โดย Supply Chain Management เป็น

รูปแบบของความร่วมมือระหว่าง (1) ซพัพลายเออร์ซงึเป็นผู้ผลติและจดัจําหน่ายวตัถดุิบ (2) บริษัทและบริษัทย่อยซงึเป็นผู้

จดัหาแปรรูป จดัจําหน่าย และให้บริการทีเกียวข้อง (3) ลกูค้าซงึเป็นผู้ประกอบการในอตุสาหกรรมต่างๆ โดยบริษัทและบริษทั

ย่อยจะเป็นตวักลางในการรวบรวมข้อมลูของซพัพลายเออร์ซงึเป็นผู้ผลติและจําหน่ายวตัถดุิบ และข้อมลูความต้องการสินค้า

ของลูกค้า และนําข้อมลูดงักล่าวมาใช้ในการวางแผนจดัหาวตัถดุิบ วางแผนการผลิต และส่งมอบสินค้าให้แก่ลกูค้า การนํา 

Supply Chain Management  มาใช้ส่งผลให้บริษทัและบริษัทย่อยสามารถสังซือวตัถุดิบได้ในปริมาณทีต้องการใช้ ผลิตสินค้า

ได้ตรงกบัความต้องการของลูกค้า และส่งมอบสินค้าให้แก่ลกูค้าได้ตามกําหนดเวลาทีลกูค้าต้องการ ซงึส่งผลดีตอ่

ประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจในด้านต่างๆ ดงันี (ก) ช่วยลดต้นทุนการผลิต เนืองจากบริษัทและบริษัทย่อยไม่ต้องสงัซือ

วตัถดุิบไว้ในปริมาณมากเกินกว่าความต้องการใช้ และส่งผลให้วางแผนการจดัซือวตัถุดิบได้ตามเวลาทีต้องการใช้ไม่เกดิการ

ขาดแคลนวตัถดุิบ (ข) สามารถรักษาปริมาณสินค้าคงเหลือในระดบัทีเหมาะสมเพียงพอทีจะส่งมอบให้แก่ลูกค้าได้ตรงตาม

กําหนดเวลา ก่อให้เกิดความเชือถือแกลู่กค้า (ค) ช่วยลดต้นทนุของลูกค้า ได้แก่ ลูกค้าได้รับการส่งมอบสินค้าตรงตามเวลา

และลกูค้าไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายในการจดัเก็บสินค้าไว้ในปริมาณทีเกนิความต้องการ การทีบริษัทและบริษัทย่อยนํา Supply 

บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จํากดั 

(มหาชน) 

ทุนชําระแล้ว 383 ล้านบาท 

บริษัท ออโต้ เม็ททอล จํากดั 

ทุนชําระแล้ว 240 ล้านบาท 

ร้อยละ 59.99 

บริษัท อลัเทอร์เนทีฟ เอ็นแมท 

จํากดั ทุนชําระแล้ว 5.5 ล้านบาท 

ร้อยละ 100.00 

บริษัท โมรี โลหะกิจ (ประเทศไทย) 

จํากดั, ทุนชําระแล้ว 10 ล้านบาท 

ร้อยละ 49.00 

บริษัท เอ็นเอสซี เม็ททอล จํากดั 

ทุนชําระแล้ว 230 ล้านบาท 

ร้อยละ  100.00 
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Chain Management มาใช้ ก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุต่อผู้ทีเกียวข้องทกุฝ่ายทงัซพัพลายเออร์ บริษัทและบริษัทย่อย และ

ลกูค้า ส่งผลให้บริษัทและบริษัทย่อยมกีารบริหารต้นทุนและการบริหารจดัการสินค้าคงคลงัทีมีประสิทธิภาพ อนันําไปสู่

ความสมัพนัธ์ทีดีและอํานาจต่อรองกบัซพัพลายเออร์ ราคาสินค้าของบริษัทและบริษัทย่อยมีระดบัราคาทีเหมาะสม และ

นําไปสู่การขยายฐานลกูค้าเพมิขนึ 

การดําเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย ประกอบด้วย 

(1) จดัหา แปรรูป และจําหน่ายสเตนเลสรีดเย็นชนดิม้วนและแผ่น 

(2) ผลิตและจําหน่ายท่อสเตนเลส ได้แก่ ท่อสเตนเลสสําหรับงานตกแต่ง ท่อสเตนเลสสําหรับอตุสาหกรรม 

           ยานยนต์  

(3) แปรรูปและจําหน่ายเหล็กชบุสงักะสี แเหล็กเคลือบสงักะสีชนิดม้วนและแผ่น 

(4) ให้บริการด้านการตดั เจาะ และขัดผิว สเตนเลส ตามความต้องการของลกูค้า 

(5)       จดัจําหน่ายสินค้า ทองแดง ทองเหลือง อลูมิเนียม ชนิดม้วน แผ่น ฉาก เพลา และ ท่อ 

 

บริษัทมีบริษัทย่อย 3 บริษัทและบริษทัร่วม 1 บริษัท ประกอบด้วย 

(ก) บริษัท ออโต้ เม็ททอล จํากดั บริษัทย่อยประกอบธุรกิจผลติและจําหน่ายท่อสเตนเลสสําหรับ

อตุสาหกรรมยานยนต์ ได้แก่ ทอ่ไอเสียรถยนต์ ท่อไอเสียรถจกัรยานยนต์ จดัตงัขนึเมือวันที 14 ตลุาคม 2547 ด้วยทนุเรียก

ชําระแล้ว 40 ล้านบาท ปัจจบุนัมีทนุเรียกชําระแล้ว 240 ล้านบาท เพือการขยายธุรกิจในอตุสาหกรรมยานยนต์ โดยบริษัทถือ

หุ้นในสดัส่วนร้อยละ 59.99 และ Mory Industries, Inc. จากประเทศญีปุ่ นถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 40.00 

(ข) บริษัท อลัเทอร์เนทีฟ เอน็แมท จํากดั (เดิมชือ บริษัท สเตนเลสทางเลือก จํากดั) บริษัทย่อยประกอบ

ธุรกิจจําหน่ายผลิตภณัฑ์สเตนเลสเกรดเฉพาะ จดัตงัขึนเมือวนัที 2 มิถนุายน 2548 ด้วยทุนชําระแล้ว 1 ล้านบาท เดิมบริษัทถือ

หุ้นในสดัส่วนร้อยละ 99.93    ต่อมาเมือวนัที 4 มกราคม 2559 บริษัทได้จดทะเบียนเปลียนชือบริษัทและได้เพมิทุนจดทะเบียน

เป็น 10 ล้านบาท โดยเรียกชําระแล้ว 5.5 ล้านบบาท และ มีสดัส่วนถือหุ้นลดลงเหลือร้อยละ 74.99 และ นกัธุรกิจจากประเทศ

สิงคโปร์หนงึท่านถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 25.00  โดยการเพมิทุนมีวตัถปุระสงค์เพือขยายธุรกิจเข้าสู่ผลิตภณัฑ์ประเภท

อลมิูเนียมในตลาดใหม ่ อย่างไรก็ตาม ในเดือน พฤศจกิายน ปี 2560 บริษัทได้ทําการซอืหุ้นคืนทงัหมดจากนกัธรุกิจจาก

ประเทศสิงคโปร์ เนืองจากนกัธุรกิจจากประเทศสิงคโปร์ขอถอนการลงทนุโดยขายหุ้นคืนให้บริษัททังหมดเนืองจากไมส่ามารถ

มีเวลาในการสนบัสนนุธุรกจิของบริษัทย่อยได้อย่างเต็มทีเนืองจากภาระจากธรุกิจส่วนตวั  จึงทําให้บริษัทกลายเป็นผู้ ถือหุ้น

ทงัหมดของบริษัทย่อยนี  

                         (ค)       บริษัท โมรี โลหะกิจ (ประเทศไทย) จํากัด บริษัทร่วมจดัตงัขึนเป็นบริษัทจํากัดเมือวันที 1 เมษายน 

2552 มบีริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จํากดั (มหาชน) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 49.00 และ Mory Industries, Inc. ถือหุ้นในสดัส่วน

ร้อยละ 49.00 เช่นกัน เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน ธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือ ดําเนินกิจการด้านนายหน้า ด้านการขายและ

การตลาดทงัในประเทศและต่างประเทศให้กบับริษัทผู้ ถือหุ้นใหญ่และบริษทัในกลุ่ม 

                   (ง)        บริษัท เอน็เอสซี เมท็ทอล จํากัด (เดิมชือ บริษัท เง็กเซ่งเชียงเม็ททอล จํากดั) ดําเนินธุรกิจเป็นผู้ นําเข้า 

และตวัแทนจําหน่ายสินค้าประเภท สเตนเลส อลมิูเนียม ทองเหลือง ทองแดง สงักะสี และเหล็กชุบซิงค์ ทงัแบบแผ่น ม้วน เส้น

แบน ฉาก เพลา และ ท่อ ตามขนาดมาตรฐาน และ ขนาดพิเศษ ทีไม่มีขายในท้องตลาด ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียนเรียกชําระ

แล้ว 230 ล้านบาท ทงันีบริษัทได้เข้าถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 และ เมือวนัที 1 เมษายน 2557 บริษัทได้จดทะเบียนและที

อยู่ตามทีจดทะเบียนของบริษัทเป็นชือ บริษัท เอน็เอสซี เม็ททอล จํากดั และ ทีอยู่ตามทีจดทะเบียนเป็นทีอยู่เลขที 108/8 ถนน

โยธา แขวงตลาดน้อย เขตสมัพนัธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 
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 บริษัทและบริษัทย่อยมีโรงงาน  แห่ง ประกอบด้วย 

 (1) โรงงานของบริษัท จํานวน 1 แห่ง ตงัอยู่บนพืนที 27 ไร่ 3 งาน 28 ตารางวา ถนนสขุสวสัดิ อาํเภอพระ

ประแดง จงัหวดัสมทุรปราการ ประกอบด้วย อาคารสํานกังาน อาคารแปรรูป อาคารผลิตท่อ อาคารเก็บวตัถดุิบ อาคารเก็บ

สินค้าสําเร็จรูป อาคารซ่อมบํารุง อาคารเก็บถงันํามนั และโรงต่อไม้   

 (2) โรงงานของบริษทัย่อยรายบริษัท ออโต้ เม็ททอล จํากดั จํานวน 1 แห่ง ตงัอยู่บนพืนที 7 ไร่ 1 งาน  

53 ตารางวา นิคมอตุสาหกรรมอมตะนคร จงัหวดัชลบรีุ ประกอบด้วย อาคารสํานกังาน อาคารผลิตท่อ อาคารเก็บวตัถดุิบ 

อาคารเก็บสินค้าสําเร็จรูป และ ศูนย์กระจายสินค้า   

                              ในปี 2554 บริษัท ออโต้เม็ททอล จํากดั ได้ซือทีดินเพิมเติมจํานวนหนงึแปลงซงึติดกบัทีดินเดิมเพือ

สนบัสนนุการเติบโตของยอดขายและการผลิต พืนทใีหม่มขีนาด 1 ไร่ 3 งาน 92 ตารางวา 

 
 
 ผลิตภณัฑ์และบริการของบริษัทและบริษทัย่อย ประกอบด้วย 

 (1) สเตนเลสรีดเย็นชนิดม้วนและแผน่ ซงึมีขนาดความกว้าง ยาว หนา ตามความต้องการของลกูค้า  

โดยนําไปใช้งานในอตุสาหกรรมก่อสร้าง อตุสาหกรรมอาหาร อตุสาหกรรมเครืองใช้ไฟฟ้า และอตุสาหกรรมยานยนต์ เป็นต้น 

 (2) ท่อสเตนเลสกลม และท่อสเตนเลสสีเหลียม ได้แก่ ท่อสเตนเลสกลม ซงึมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ความ

ยาว ความหนา ตามความต้องการของลูกค้า และท่อสเตนเลสสีเหลียม ซงึมีขนาดความกว้าง ยาว หนา ตามความต้องการ

ของลูกค้า โดยผลิตภณัฑ์ในกลุม่นีนําไปใช้งานในอตุสาหกรรมยานยนต์ อตุสาหกรรมอาหาร อตุสาหกรรมปิโตรเคมี และ

อตุสาหกรรมก่อสร้าง เป็นต้น 

 (3) ท่อสเตนเลสสําหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ ได้แก่ ท่อไอเสียรถยนต์ และท่อไอเสียรถจกัรยานยนต์ ซงึเป็น

ผลิตภณัฑ์ของบริษัทย่อยรายบริษัท ออโต้ เม็ททอล จํากดั ใช้เป็นชินส่วนสําหรบัการผลิตรถยนต์ และรถจกัรยานยนต์ 

 (4) สเตนเลสเกรดเฉพาะ ซงึเป็นผลิตภณัฑ์ของบริษัทย่อยรายบริษัท อลัเทอร์เนทีฟ เอน็แมท จํากดั โดย

ผลิตภณัฑด์งักล่าวนําเข้าจากประเทศญีปุ่ นภายใต้การผลิตของ Nisshin Steel Co., Ltd. มีส่วนผสมเฉพาะทีส่งผลให้มีความ

ต้านทานการกดักร่อนได้เทียบเคียงกบัสเตนเลสเกรด 3 จากคณุสมบตัขิองสเตนเลสเกรดเฉพาะ4 ดงักล่าว ทําให้สามารถ

นําไปใช้ได้ในหลากหลายอตุสาหกรรม เช่น ราวตากผ้า ราวบนัได ชินส่วนคอมพิวเตอร์ เครืองจกัรผลิตอาหาร อปุกรณ์เครืองใช้

ในครัวเรือน เป็นต้น 

 (5) เหล็กชบุสงักะสีชนิดม้วนและแผ่น ซงึมีขนาดความกว้าง ยาว หนา ตามความต้องการของลกูค้า โดย

นําไปใช้งานในอตุสาหกรรมเครืองใช้ไฟฟ้า และอตุสาหกรรมก่อสร้าง เป็นต้น 

 (6) เหล็กเคลือบสงักะสีชนิดม้วนและแผ่น ซงึมีขนาดความกว้าง ยาว หนา ตามความต้องการของลูกค้า 

โดยนําไปใช้งานในอตุสาหกรรมเครืองใช้ไฟฟา้ อตุสาหกรรมก่อสร้าง และอตุสาหกรรมยานยนต์ เป็นต้น 

                        (7)    อลมูิเนียมชนิดม้วน แผ่น เพลาและท่อ ซงึมีขนาดความกว้าง ยาว หนา ตามความต้องการของลูกค้า 

โดยนําไปใช้งานในอตุสาหกรรมเครืองใช้ไฟฟา้และอตุสาหกรรมยานยนต์ 

 (8) บริการตดั เจาะ และขดัผิว สเตนเลส ตามความต้องการของลูกค้า 

                                                      
3 สเตนเลสเกรด 304 มีคณุสมบติัเดน่ คือ แม่เหล็กดดูไม่ตดิ ต้านทานการกดักร่อนได้ดี จึงนิยมใช้ในอตุสาหกรรมการกอ่สร้าง อตุสาหกรรมอาหาร และ

อตุสาหกรรมยานยนต์ โดยสว่นผสมทสํีาคญัของสเตนเลสเกรด 304 ประกอบด้วย (1) โครเมียม ในสดัสว่นร้อยละ 18 ซงึช่วยเพิมความต้านทานการสกึกร่อน 

และ (2) นิกเกิล ในสดัสว่นร้อยละ 8 ซงึชว่ยในการขึนรูปได้งา่ย เนืองจากนิกเกิลมีราคาสงู การทีสเตนเลสเกรด 304 มสีว่นผสมของนิกเกิลในสดัสว่นทีสงู สง่ผล

ให้ราคาสเตนเลสเกรด 304 มีราคาสงู  
4 สเตนเลสเกรดเฉพาะ หรือ ด-ีสเตนเลส (D-Stainless) เป็นสเตนเลสทเีพมิส่วนผสมของแมงกานีส และทองแดง ในเนือโลหะทมีีส่วนผสมของโครเมียม และ

นิกเกิล โดยปัจจบุนัมีส่วนผสมของนิกเกิลลงให้อยูใ่นชว่งร้อยละ 2 – 5.5 ทําให้มีราคาลดลงกวา่สเตนเลสเกรด 304 แตย่งัคงไว้ซงึคณุสมบตัแิละความต้านทาน

การกดักร่อนได้เทียบเคียงกบัสเตนเลสเกรด 304 ทําให้สามารถใช้ทดแทนสเตนเลสเกรด 304 ได้ 
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                         (9)   ทองแดง ทงัแบบแผ่น ม้วน เส้นแบน ฉาก เพลาและท่อ ตามขนาดมาตรฐาน และ ขนาดพิเศษ โดย

นําไปใช้งานในอตุสาหกรรมไฟฟา้และอิเล็กทรอนิกส์ 

 

โครงสร้างรายได้   
 

โครงสร้างรายได้ของบริษทัและบริษัทย่อยในปีบญัชี 2559 – 2561 รายละเอียดดงันี 

รายได้ ดําเนินการโดย % การถือหุ้น

ของบริษัท 

ปีบญัชี 2559  ปีบญัชี 2560  ปีบญัชี 2561  

(1 เม.ย 2558 ถึง (1 เม.ย 2559 ถึง (1 เม.ย 2560 ถึง 

 31มี.ค. 2559)  31มี.ค. 2560)  31มี.ค. 2561) 

   ล้าน

บาท 

% ล้าน

บาท 

% ล้าน

บาท 

% 

จาํแนกตามประเภทรายได้         

1.  รายได้จากการขาย         

    1.1  สเตนเลสรีดเย็นชนิดม้วนและแผ่น       

เกรด 430, 304, 300,316,409,436 และ อนืๆ 

บริษัทฯ , 100.00    896.87    27.97  934.43 28.97 969.20 28.43 

 บริษัทย่อย (บจ.เอ็นเอส

ซี เม็ททอล) 

100.00       

    1.2    สเตนเลสเกรดเฉพาะม้วนและแผ่น บริษัทย่อย  (บจ. อลั

เทอร์เนทีฟ เอ็นแมท), 

100.00      25.62     0.80  29.05 0.90 8.83 0.26 

บริษัทฯ 100.00 

    1.3    สเตนเลสเกรดเฉพาะ - โครงการ 

(HDD) 

บริษัทฯ 100.00    114.14      3.56  (1.60) -0.05 - - 

    1.4    ท่อสเตนเลสชนิดกลมและสีเหลียม      

เกรด 304, 316L 

บริษัทฯ , 100.00    320.24      9.99  340.86 10.57 277.94 8.15 

 บริษัทย่อย (บจ.เอ็นเอส

ซี เม็ททอล) , 

บริษัทย่อย (บจ.ออโต้ 

เม็ททอล 

100.00 

 

59.99 

      

     1.5    ท่อสเตนเลสเกรดเฉพาะ บริษัทย่อย  (บจ. อลั

เทอร์เนทีฟ เอ็นแมท), 

100.00        1.40      0.04  3.33 0.10 1.22 0.04 

บริษัทฯ 100.00 

     1.6    ท่อสเตนเลสประเภทท่อไอเสียรถยนต์  

และ  รถจกัรยานยนต์ เกรด 409 และ 436 

บริษัทย่อย (บจ.ออโต้ 

เม็ททอล), 

59.99     712.85    22.23  755.35 23.17 1,032.10 30.27 

 บริษัทฯ 100.00    

     1.7    สเตนเลสประเภทแถบ และ ประเภท

อนืๆ 

บริษัทฯ , 100.00      45.04      1.40  45.62 1.41 38.66 1.13 

 บริษัทย่อย (บจ.เอ็นเอส

ซี เม็ททอล) 

100.00       

     1.8    เหล็กชบุสงักะสีชนิดม้วนและแผ่น บริษัทฯ , 100.00    196.79      6.14  203.09 6.30 194.47 5.70 

 บริษัทย่อย (บจ.เอ็นเอส

ซี เม็ททอล) 

100.00       

     1.9    เหล็กเคลือบสงักะสีชนิดม้วนและแผ่น บริษัทฯ , 100.00      73.38      2.29  80.32 2.49 92.93 2.73 

 บริษัทย่อย (บจ.เอ็นเอส

ซี เม็ททอล) 

100.00       

     1.10    อลมูเินียมชนิดม้วน แผ่น เพลาและ

ท่อ  

บริษัทฯ , 100.00    251.26      7.83  278.18 8.62 232.90 6.83 
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 บริษัทย่อย (บจ.เอ็นเอส

ซี เม็ททอล) 

100.00       

      1.11    ทองแดงชนิดแผ่น ม้วน เส้นแบน 

ฉาก เพลาและท่อ  

บริษัทฯ , 100.00    498.37    15.54  485.65 15.05 487.06 14.29 

  บริษัทย่อย (บจ.เอ็นเอส

ซี เม็ททอล) 

100.00       

     1.12   ทองเหลืองชนิดแผ่น ม้วน เส้นแบน 

ฉาก เพลาและท่อ  

บริษัทย่อย (บจ.เอ็นเอส

ซี เม็ททอล) 

100.00      37.17      1.16  42.93 1.33 37.63 1.10 

2.  รายได้จากการให้บริการ บริษัทฯ , 100.00        3.72      0.12  2.61 0.08 3.25 0.10 

รวมรายได้จากการขาย และบริการ บริษทัฯ และบริษัท

ย่อย 3 บริษทั 

59.99 , 100.00 

และ 100.00 

3,176.85   99.06  3,199.82 99.19 3,376.19 99.03 

3.  กําไรจากอตัราแลกเปลียน บริษัทฯ และบริษัทย่อย

3 บริษัท 

59.99 , 100.00 

และ 100.00 

            -            -   - - 1.03 0.03 

4.  รายได้อืน** บริษัทฯ และบริษัทย่อย

3 บริษัท 

59.99 , 100.00 

และ 100.00 

     30.17      0.94  26.23 0.81 31.92 0.94 

รวมรายได้ บริษทัฯ และบริษัท

ย่อย 3 บริษทั 

59.99 , 100.00 

และ 100.00 

3,207.02  100.00  3,226.05 100.00 3,409.14 100.00 

จาํแนกรายได้จากการขายตามแหล่งทีมา

ของรายได้ 

        

(ก) รายได้จากการขายและบริการในประเทศ บริษัทฯ และบริษัทย่อย

3 บริษัท 

59.99 , 100.00 

และ 100.00 

3,159.48    99.09  3,214.89 99.09 3,358.82 99.49 

(ข) รายได้จากการขายและบริการ

ต่างประเทศ 

บริษัทฯ และบริษัทย่อย

3 บริษัท 

59.99 , 100.00 

และ 100.00 

     17.37      0.91  11.16 0.91 17.37 0.51 

รวมรายได้จากการขายและบริการ บริษทัฯ และบริษัท

ย่อย 3 บริษทั 

59.99 , 100.00 

และ 100.00 

3,176.85 100.00 3,199.82  100.00  3,376.19 100.00 

 

หมายเหต:ุ ** รายได้อืน ประกอบด้วย รายได้จากดอกเบียรับ   รายได้จากการขายเศษเหล็ก กําไรจากการขายเครืองจกัรและอปุกรณ์ กําไรจากการขายเงินลงทุนใน

บริษัทย่อย และ กําไรจากการต่อรองราคาซือเงินลงทนุ 

  

เป้าหมายการดําเนินธุรกิจ   
 

บริษัทและบริษัทย่อยมีเป้าหมายการดําเนินธุรกิจในการเป็นผู้ นําด้านการแปรรูปสเตนเลสม้วนอย่างครบวงจรที

มีการให้บริการครอบคลมุและสมบรูณ์แบบ ทงัในด้านการจดัหาผลิตภณัฑ์ การแปรรูปผลิตภณัฑ์สเตนเลสโดยการตดัตาม

ขนาด ตดัเป็นแถบม้วน การขดัพืนผิว การเจาะรูและปัมกลม รวมถงึการผลิตและจําหน่ายท่อสเตนเลส และการจําหน่ายสเตน

เลสเกรดเฉพาะ เพอืจําหน่ายผลิตภณัฑ์ต่างๆ ให้แก่ผู้ประกอบการในกลุ่มอตุสาหกรรมต่างๆ ซงึเป็นผู้ผลิตสินค้าภายใต้

เครืองหมายการค้าทีเป็นทียอมรับกนัทวัไป นอกจากนียงัมีเปา้หมายการจดัจําหน่ายสินค้าประเภทอโลหะประเภทอืนเช่น 

ทองแดง ทองเหลือง อลูมเินียม เพือให้มีบริการทีคลอบคลมุมากขนึแก่ผู้ประกอบการในกลุ่มอตุสาหกรรมอย่างครบวงจร โดย

บริษัทและบริษัทย่อยมีเป้าหมายขยายฐานลกูค้าไปสู่กลุ่มลกูค้าบริษัทต่างชาติรายใหญ่ทีมีฐานการผลติในประเทศไทย 

ครอบคลมุถงึผู้ผลิตรายใหญ่ในอตุสาหกรรมต่างๆเชน่ เครืองใช้ไฟฟ้า ยานยนต์ ก่อสร้าง ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ อเิลคทรอนิกส์ และ

อนืๆ รวมทงัการขยายช่องทางการจําหน่ายโดยเฉพาะท่อไอเสียรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ไปยงัต่างประเทศ นอกจากนี 

บริษัทและบริษัทย่อยเล็งเห็นความสําคญัของการให้บริการกบัลกูค้า โดยมีเปา้หมายทีจะทําการผลิตและการจดัจําหน่าย

สินค้าทีมีคณุภาพตามมาตรฐานสากล การส่งมอบสินค้าทีตรงต่อเวลา และลดระยะเวลาสงัซือสินค้าของลูกค้า ซงึจะทําให้

สามารถลดต้นทุนในส่วนของการจดัเก็บและดแูลรักษาสินค้าคงคลงัให้กบัลกูค้า ตลอดจนมีเป้าหมายทีจะพฒันาสินค้าให้ตรง

ตามความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนือง  
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2.  ลักษณะการประกอบธุรกจิ 
 

การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ 

บริษัทและบริษัทย่อยประกอบธุรกิจหลกัด้านการแปรรูปสเตนเลสม้วนอย่างครบวงจร โดยการนําระบบการจดัการห่วง

โซ่อปุทาน (Supply Chain Management) มาใช้ในการจดัหาวตัถดุิบ การแปรรูป การจดัจําหน่าย และการให้บริการแก่ลกูค้า 

โดยบริษัทและบริษทัย่อยเป็นตวักลางในการจดัซือวตัถุดิบและสินค้าจากผู้ผลิต เชน่ จดัหาวตัถดุิบประเภทสเตนเลสรีดเย็น 

สเตนเลสเกรดเฉพาะ เหล็กชบุสงักะสี เหล็กเคลือบสงักะสี อะลมูเินียม ทองแดง จากนนันํามาจดัจําหน่ายหรือนํามาผลิตและ

แปรรูปตามความต้องการของลูกค้าซงึเป็นผู้ประกอบการในอตุสาหกรรมต่างๆ เช่น การตดัตามขนาด การตดัเป็นแถบม้วน 

การขดัเงา การปัมแผ่นกลม การผลิตเป็นท่อกลมและท่อสีเหลียม เป็นต้น รวมทงัรับจ้างแปรรูปผลิตภณัฑส์เตนเลสตามความ

ต้องการของลูกค้า ลกัษณะการดําเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยสรุปได้ดงัแผนภาพด้านล่าง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

ลกัษณะผลิตภณัฑ์ของบริษัทและบริษัทย่อยแบง่ออกได้ดงันี   
 

ประเภทผลิตภัณฑ์ เกรด การใช้งาน 

1. สเตนเลสรีดเย็นชนิดม้วน แผน่ และ

แถบ 

 (Cold rolled stainless steel coil 

and sheet) 

430 

304 

316 

 

อตุสาหกรรมกอ่สร้าง ได้แก่ สายพาน กลอนประต ูโรงงานทีทํา

กรด ตู้คอนเทนเนอร์ แท็งค์เก็บนําร้อน น๊อต ขอบตกแต่ง 

อตุสาหกรรมอาหารและเครืองใช้ไฟฟ้าในบ้าน ได้แก่ อปุกรณ์

เครืองครัว เชน่ มดี ช้อน ส้อม เครืองใช้บนโต๊ะอาหาร เครืองซกัผ้า 

เครืองทํานําร้อน กระติกนําร้อน อา่งล้างจาน หม้อหุ้งต้ม กะทะ 

หวัเตาระบบไฟฟ้า เครืองกรอเทป เครืองอบเมลด็ เครืองใช้บนโต๊ะ

อาหาร แก้ว/ขวดยา 

อตุสาหกรรมยานยนต์ ได้แก่ อปุกรณ์ตกแต่งรถ หม้อวดัความดนั 

สปริง วาลว์ ขอบล้อ จานล้อ หม้อไอนํา แผงควบคมุ หวัฉีด 

 

รับจ้างแปรรูป 

local 

 

Customer 

บริษัท โลหะกจิ เม็ททอล จาํกดั 

(มหาชน) และบริษทัย่อย 

ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมหลักต่างๆ  

ผลิตและแปรรูปโลหะประเภทต่างๆ ตวักลางในการจดัหาสนิค้าหรือวตัถดุิบ 

ก่อสร้าง 

คอมพิวเตอร์ 

ยานยนต์ 

อิเล็คทรอนิคส์ 

เครืองใช้ไฟฟ้า 
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ประเภทผลิตภัณฑ์ เกรด การใช้งาน 

.  ท่อสเตนเลสชนิดกลม และท่อสเตน

เลสชนิดสีเหลียม 

 (Ornamental tube and square & 

rectangular tube) 

304 

316L 

อตุสาหกรรมยานยนต์ ได้แก ่ท่อส่งของหวัฉีด 

อตุสาหกรรมอาหาร ได้แก่ ทอ่ดดูควนั ท่อสง่แก๊สหงุต้ม 

 

อตุสาหกรรมกอ่สร้าง ได้แก่ ประตูรัว ราวบนัได ราวสะพาน   เสา

คํายนั โครงหลังคา รวมถึง ลิฟต์ บนัไดเลือน เฟอร์นิเจอร์และ

อปุกรณ์ตกแต่ง 

.  ท่อไอเสียรถยนต์ และทอ่ไอเสีย

รถจกัรยานยนต์  

 (Automotive pipe) 

409L 

436L 

 

อตุสาหกรรมยานยนต์ ได้แก ่ท่อไอเสียรถยนต์ ท่อไอเสีย

รถจกัรยานยนต์ 

.  สเตนเลสเกรดเฉพาะ  

 (D-Stainless) 

NSS D-7 

NSS D-11 

หลากหลายอตุสาหกรรม ได้แก่ ท่อสําหรับงานตกแต่ง 

อตุสาหกรรมการขนส่ง ได้แก่ ตู้คอนเทนเนอร์  

อปุกรณ์ประดบัรถยนต์ อตุสาหกรรมชินส่วนคอมพิวเตอร์  

ชินสว่นเครืองจกัรอตุสาหกรรมอาหาร เครืองใช้ในครัวเรือน 

สถาปัตยกรรม ได้แก่ ตกแต่งภายใน ราวบนัได กรอบประต ู

หน้าต่าง   

.  เหล็กชบุสังกะสชีนิดม้วนและแผ่น 

 (Galvanized steel coil and sheet) 

 

R-Spangle อตุสาหกรรมเครืองใช้ไฟฟ้าในบ้าน เชน่ แผงในเครืองปรับอากาศ 

ท่อแอร์ แผงข้างหลงัตู้ เย็น 

.  เหล็กเคลือบสงักะสีด้วยไฟฟ้าชนิด

ม้วนและแผ่น  

 (Electro-galvanized steel coil and 

sheet) 

SECC/SECY 

 

อตุสาหกรรมกอ่สร้าง เชน่ โครงคร่าว โครงสงักะสี รางไฟในการ

เลือนเครนในโรงงาน  

7.    อะลมิูเนียมชนิดม้วน แผน่ และเพลา 

       (Aluminium coil and sheet) 

1100,3003,3105, 

5052,8011,6063 

อตุสาหกรรมเครืองใช้ไฟฟ้า เช่น แผ่นอะลมิูเนียมกลมด้านในฝา 

หม้อหงุข้าว 

8. ทองแดงชนิดม้วน แผน่ ฉาก เพลา 

และท่อ 

(Copper coil sheet axle and pipe ) 

C1100 JISH3100 

&JISH3140BB 

&JISH3250BD 

อตุสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เช่น สายไฟ แผน่วงจร

อิเล็กทรอนิกส์ มอเตอร์ไฟฟ้า และเครืองมือสือสาร 

หมายเหต:ุ  การแบ่งเกรดผลติภณัฑ์ขนึอยู่กบัสว่นประกอบทางเคมี  

 
 

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

สเตนเลสรีดเย็นชนิดม้วน แผ่น และแถบ มาผ่านกระบวนการแปรรูปต่างๆ ตามคําสังของลูกค้า ภายใต้ระบบคณุภาพ 

ISO9001:2000 จาก United Kingdom Accreditation Service ครอบคลุมทกุขบวนการผลติ ทกุขนัตอน และทกุผลิตภณัฑ์  

(1) การตดั (Cutting) บริษัทสามารถตดัสเตนเลสรีดเย็นชนดิม้วนและแผ่นให้มีขนาดต่างๆ ดงันี 

-  ความหนาตงัแต่ 0.2 มิลลิเมตร ถงึ 3 มิลลิเมตร  

-  ความยาวตงัแต่ 200 มลิลิเมตร ถงึ 6,000 มิลลิเมตร  

-  ความกว้างตงัแต่ 200 มิลลิเมตร ถงึ 1,524 มิลลิเมตร สําหรับสเตนเลสรีดเย็นชนิดแผ่น 
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(2) การตดัเป็นแถบม้วน (Slitting) จะใช้กบัสเตนเลสรีดเย็นชนิดม้วนนํามาตดัตามความกว้างที

ลกูค้ากําหนดและม้วนกลบั โดยบริษัทสามารถตดัเป็นแถบม้วนทีมีความหนาตงัแต่ 0.15 มิลลิเมตร ถงึ 6.0 มิลลิเมตร ความ

กว้างตงัแต่ 7 มิลลิเมตร ถงึ 1,524 มิลลิเมตร 

 
(3) การขดัเงา (Hair line finishing) หรือขดัลายเส้นตรง และ/หรือเคลือบพีวีซี (PVC coating) 

เป็นการนําสเตนเลสแผ่นชนิดม้วนมาผ่านกระบวนการขดัให้เกิดลวดลายเพือความสวยงาม เป็นแผ่นสเตนเลสลายเส้นตรง 

ลายขนแมว สําหรับอตุสาหกรรมเครืองครัว บนัไดเลือน ลิฟท์ การตกแต่งทงัภายนอกและภายในอาคาร 

 
(4) การปัมแผ่นกลม (Circularized steel shaping) เป็นการนําม้วนสเตนเลสและม้วน

อะลมูเินียมมาผ่านกระบวนการปัมแผ่นกลม เช่น ฝาหม้อหุงข้าว เป็นต้น และลกูค้าจะนําไปผลิตชินงานต่อไป 

 
บริษัทวางแผนการแปรรูปและการควบคมุคุณภาพของสเตนเลสรีดเย็น ให้มีคุณสมบตัิในการดดั 

ม้วน และขึนรูปงา่ย ซงึลกูค้าของบริษัทจะซือสินค้าจากบริษัทไปใช้ในกระบวนการผลิตในอตุสาหกรรมต่อเนืองต่างๆ ได้แก ่

อตุสาหกรรมก่อสร้าง อตุสาหกรรมเครืองใช้ไฟฟ้าในบ้าน อตุสาหกรรมอาหาร อตุสาหกรรมยานยนต์ และอตุสาหกรรมอนืๆ  
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2.1.2 ท่อสเตนเลสชนิดกลม และท่อสเตนเลสชนิดสีเหลียม (Ornamental tube and square & 

rectangular tube) 

บริษัทผลิตและจําหน่ายผลิตภณัฑ์ประเภทท่อสเตนเลสให้แก่ผู้ประกอบการอตุสาหกรรมภายใน 

ประเทศและต่างประเทศ เช่น อตุสาหกรรมเคมี อตุสาหกรรมยานยนต์ อตุสาหกรรมอาหาร อตุสาหกรรมก่อสร้าง    เป็นต้น 

ภายใต้ระบบคณุภาพ ISO9001:2000 ครอบคลมุทกุขบวนการผลิต ทกุขนัตอน และทกุผลิตภณัฑ์ สําหรับผลิตภณัฑ์ สเตน

เลสรีดเย็นชนดิม้วน แผ่น และแถบ และระบบคณุภาพเกียวกบัอตุสาหกรรมรถยนต์ (TIS16949:2002) ในส่วนการผลติของ

ผลิตภณัฑ์ท่อไอเสียรถยนต์ จาก United Kingdom Accrediation Service 

 

โดยในปี 2545 บริษัทได้รับการรับรองระบบคณุภาพเกียวกบัอตุสาหกรรมรถยนต์ (QS 9000: 1998) 

ในส่วนการผลิตของผลติภณัฑ์ทอ่จาก United Kingdom Accreditation Service  

 
บริษัทผลิตท่อสเตนเลสชนิดกลม และท่อสเตนเลสชนิดสีเหลียม ประเภทท่อเฟอร์นิเจอร์หรือท่อขดั

เงา ซงึเป็นท่อสเตนเลสทีใช้กนัอย่างแพร่หลาย เนืองจากมีความแข็งแรง ทนทานต่อการกดักร่อน ไม่เป็นสนิม นอกจากนียงัมี

ผิวเงาและมีความสวยงาม ซงึสามารถใช้เป็นวสัดตุกแต่งทงัภายในและภายนอก เชน่ อปุกรณ์ตกแต่งบ้าน อปุกรณ์เครืองครัว 

เฟอร์นิเจอร์ ราวบนัไดเป็นต้น การผลิตท่อเฟอร์นิเจอร์หรือท่อขดัเงาส่วนใหญ่จะใช้วตัถุดิบสเตนเลสรีดเย็น เกรด 304 และ 316 

เนืองจากมีความแข็งแรงคงทน พร้อมทงัความสวยงามและความโดดเด่นของผิวเงา  บริษัทสามารถผลิตท่อเฟอร์นิเจอร์หรือท่อ

ขดัเงาทีมีขนาดความหนา ตงัแต่ 0.6 มิลลิเมตร ถงึ 9 มิลลิเมตร ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลางรอบนอก ตงัแต่ 6.35 มิลลิเมตร ถึง 

76.2 มิลลิเมตร และความยาวมาตรฐาน 6,000 มิลลิเมตร ทงันี หากลกูค้าต้องการความยาวพิเศษบริษัทสามาถผลิตตาม

ความต้องการของลูกค้า  

 
2.1.3 ท่อไอเสียรถยนต์ และท่อไอเสียรถจักรยานยนต์ (Automotive pipe) 

 
บริษัทย่อยรายบริษทั ออโต้ เม็ททอล จาํกดั ผลิตและจําหน่ายท่อสเตนเลสประเภทท่อไอเสียรถยนต์ 

และท่อไอเสียรถจกัรยานยนต์ โดยผลิตภณัฑ์ดงักลา่วมีคณุสมบตัิในการต้านทานการเกิดออกซิเดชนั มีความสามารถในการ

เชือมและการขนึรูปทีดี ส่วนใหญ่ในการผลิตจะใช้วตัถดุิบสเตนเลสรีดเย็น เกรด 436 และเกรด 409 โดยท่อไอเสียรถยนต์ และ

ท่อไอเสียรถจกัรยานยนต์ มีขนาดความหนาตงัแต่ 0.8 มิลลิเมตร ถงึ 2 มิลลิเมตร ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลางรอบนอกตงัแต่ 19.1 

มิลลิเมตร ถึง 76.2 มิลลิเมตร และความยาวตงัแต่ 26 มิลลิเมตร ถงึ 7,000 มิลลิเมตร  

 
กระบวนการผลิตท่อสเตนเลสประเภทท่อสเตนเลสชนิดกลม ท่อสเตนเลสชนิดสีเหลียม และท่อไอเสีย

สําหรับรถยนต์และรถจกัรยานยนต์เริมตงัแต่การนําวตัถดุิบสเตนเลสรีดเย็นชนิดม้วนเกรด 436 และเกรด 409 มาเข้าผ่านการ

คลีแถบม้วนสเตนเลสออก (Uncoiling) โดยทีความยาวของแถบสเตนเลสม้วนจะไหลผ่านเข้าไปรวมสะสมไว้ในเครือง Spiral 

Looper จากนนัแถบสเตนเลสม้วนจะถกูนําเข้าสู่กระบวนการขึนรูป (Forming) ให้เป็นท่อกลมโดยชดุลกูรีดทีอยูใ่นส่วนของ

การขนึรูป แล้วผ่านกระบวนการเชือมแนวตะเข็บ (Welding) เพือให้ผิวท่อเป็นเนือเดียวกนัด้วยระบบ High Frequency 

Welding จากนนัท่อทีผ่านการเชือมแนวตะเข็บจะถกูนําเข้าสู่ระบบกระแสไหลวน (Eddy Current) เพือตรวจสอบรอบเชือม 

และจะผ่านเข้าสู่กระบวนการปรับขนาด หลังจากนนันําท่อสเตนเลสทีได้จะผ่านเข้าสู่กระบวนการตดัตามความยาวตามที

ต้องการ  
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ขันตอนการผลิตท่อสเตนเลสประเภทท่อสเตนเลสชนิดกลม ท่อสเตนเลสชนิดสเีหลียม และท่อไอเสียสําหรับรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ 

 

 

 

 

การตดัเป็นแถบม้วน 

เครืองทําท่อกลม 

การขดัเงาท่อ 

 

 

ท่ออตุสาหกรรมยานยนต์ 

 

สเตนเลสม้วน การขึนรูปโดย 

FFX 

การเชอืมแนวตะเข็บ การทดสอบ 

บการเชือม 

การตดัตามขนาด ท่อสเตนเลส 

คลแีถบสเตนเลส  Spiral Looper 
 

การทดสอบและปรับขนาด การตดัตามขนาด   
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2.1.4 เหล็กชุบสังกะสีชนิดม้วนและแผ่น (Galvanised steel coil and sheet) 
 

บริษัทจําหน่ายและแปรรูปเหล็กชุบสงักะสีชนดิม้วนและแผ่น โดยบริษัทจะนําเหล็กชุบสงักะสีชนิด

ม้วนและแผ่นมาตดัเป็นม้วนและแผ่นโดยเครืองตดั (Cutting) และเครืองตดัเป็นแถบยาว (Slitting) ตามความกว้างและความ

ยาวทีลูกค้ากําหนด โดยบริษัทสามารถตดัเหล็กชุบสงักะสีทีมีขนาดความหนาตงัแต่ 0.19 มิลลิเมตร ถงึ 3 มิลลิเมตร  

ความกว้างตงัแต่ 9 มิลลิเมตร ถงึ 1,219 มิลลิเมตร และความยาวตงัแต่ 200 มิลลิเมตร ถึง 6,000 มิลลิเมตร โดยลกูค้าจะนํา

ผลิตภณัฑ์เหล็กชุบสงักะสีชนิดม้วนและแผ่นทีซือจากบริษัทเป็นวตัถดุบิทีนําไปใช้ในอตุสาหกรรมเครืองใช้ไฟฟ้าในบ้าน และ

อตุสาหกรรมก่อสร้างเพือใช้ผลิตแผงในเครืองปรับอากาศ แผงหลงัตู้เย็น ท่อแอร์ โครงคร่าว โครงสงักะสี รางในการเลือนเครน

ในโรงงาน เป็นต้น 

 
ปัจจบุนับริษัทจะสงัซอืเหล็กชบุสงักะสีตามคําสงัของลูกค้ามาทําการแปรรูปโดยสามารถใช้เครืองจกัร

ประเภทตดัและตดัเป็นแถบยาวของบริษทัทีมีอยู่ร่วมกบัเครืองจกัรแปรรูปของสเตนเลสได้  

 

2.1.5 เหล็กเคลือบสังกะสีด้วยไฟฟ้าชนิดม้วนและแผ่น (Electro-Galvanized steel coil and sheet) 
 

บริษัทจําหน่ายและแปรรูปเหล็กเคลือบสงักะสีด้วยไฟฟ้าชนิดม้วนและแผ่น โดยบริษัทจะนําเหล็ก

เคลือบสงักะสีด้วยไฟฟา้ชนิดม้วนและแผ่นมาตดัเป็นม้วนและแผ่นโดยเครืองตดั (Cutting) และเครืองตดัเป็นแถบยาว 

(Slitting) ตามความกว้างและความยาวทีลกูค้ากําหนด โดยบริษทัสามารถตดัเหล็กเคลือบสงักะสีด้วยไฟฟ้าทีมขีนาดความ

หนาตงัแต่ 0.4 มิลลิเมตร ถึง 3.2 มิลลิเมตร ความกว้างตงัแต่ 9 มิลลิเมตร ถงึ 1,235 มิลลิเมตร และความยาวตงัแต่ 200 

มิลลิเมตร ถึง 6,000 มิลลิเมตร   โดยลกูค้าจะนําผลิตภณัฑ์เหล็กเคลือบสงักะสีด้วยไฟฟา้ชนิดม้วนและแผ่นทีซือจากบริษัท

เป็นวตัถดุิบทีนําไปใช้ในอตุสาหกรรมเครืองใช้ไฟฟ้าในบ้าน และอตุสาหกรรมก่อสร้าง เช่น ส่วนโครงในเครืองปรับอากาศ 

ตู้ เย็น และเฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น  

 
การแปรรูปของเหล็กเคลือบสงักะสีด้วยไฟฟา้สามารถใช้เครืองจกัรประเภทตดัและตดัเป็นแถบยาวของ

บริษัททีมีอยู่ร่วมกบัเครืองจกัรแปรรูปของสเตนเลสได้  

 

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

บริษัทจําหน่ายและแปรรูปอะลูมิเนียมชนิดม้วนและแผ่น โดยบริษัทจะนําอะลูมิเนียมชนิดม้วนและ

แผ่นมาตดัเป็นแถบยาว (Slitting) เครืองตัด (Cutting) และ เครืองปัมแผ่นกลม (Pumping) ตามขนาดต่างๆทีลูกค้ากําหนด 

โดยบริษัทสามารถตัดแผ่นอะลูมิเนียมทีมีขนาดความหนาตังแต่ 0.3 มิลลิเมตร ถึง 6.2 มิลลิเมตร ความกว้างตังแต่ 10 

มิลลิเมตร ถึง 1,219 มิลลิเมตร และความยาวตงัแต่ 366 มิลลิเมตร ถึง 2,438 มิลลิเมตร   และนอกจากนียงัสามารถปัมแผ่น

กลมจากแผ่นอะลมูเินียมขนาดต่างๆดงักล่าวข้างต้น    โดยลกูค้าจะนําผลิตภณัฑ์อะลมูิเนียมชนิดม้วนและแผ่นทีซือจากบริษทั

เป็นวตัถดุิบทีนําไปใช้ในอตุสาหกรรมเครืองใช้ไฟฟ้า  

 
การแปรรูปของอะลูมิเนียมสามารถใช้เครืองจักรประเภทตัดและตัดเป็นแถบยาวของบริษัททีมีอยู่

ร่วมกบัเครืองจกัรแปรรูปของสเตนเลสได้  

 

                            นอกจากนี บริษัทย่อยรายบริษัท เอ็นเอสซี เม็ททอล จํากดั ซงึเป็นผู้ นําเข้า และตวัแทนจําหน่าย 

อะลมูเินียมทงัแบบแผ่น ม้วน เส้นแบน ฉาก เพลา และ ท่อ ตามขนาดมาตรฐาน และ ขนาดพเิศษ ทีไม่มีขายในท้องตลาด โดย
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ลกูค้าจะนําสินค้าไปใช้ในอตุสาหกรรมปลายนําเพือผลติผลติภณัฑ์สําเร็จรูปทีมรูีปทรงต่างๆเพือใช้ในอตุสาหกรรมต่อเนือง 

เช่น ชนิส่วนยานยนต์ ก่อสร้าง เครืองใช้ไฟฟ้า บรรจภุณัฑ์ ภาชนะเครืองครัว 

 

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

                

                               บริษัทย่อยรายบริษทั เอ็นเอสซี เม็ททอล จํากัด เป็นตวัแทนจําหน่ายทองแดงทงัแบบแผ่น ม้วน เส้น

แบน ฉาก เพลา และ ท่อ ตามขนาดและเกรดต่างๆทีหลากหลายโดยลูกค้าจะนําสินค้าไปใช้ในอุตสาหกรรมไฟฟ้า และ  

อเิล็กทรอนิกส์ เช่น สายไฟ แผ่นวงจรอเิล็กทรอนิกส์ มอเตอร์ไฟฟ้า เครืองปรับอากาศและตู้ เย็น และเครืองมือสือสาร 

 

 2.2 ภาวะอุตสาหกรรม การตลาด และการแข่งขัน  
 

2.2.1 ภาวะอุตสาหกรรมโดยรวม 
 

) โครงสร้างอุตสาหกรรมสเตนเลสโดยรวม 
 
 โครงสร้างของอตุสาหกรรมสเตนเลสสามารถแบ่งออกเป็น 3  ขนัตอนหลกัๆ คือ  

(ก) อตุสาหกรรมสเตนเลสขนัต้น  เป็นการนําโลหะร้อนและเศษเหล็กมาผ่านกระบวนการ

หลอมจนได้เป็นแท่งสเตนเลส และนําเอาแท่งสเตนเลสมารีดด้วยความร้อนจนได้เป็นสเตนเลสรีดร้อนชนิดม้วนและแผ่น และ

นําสเตนเลสรีดร้อนมาผ่านกระบวนการขัดผิวและลดความหนาด้วยวิธีรีดเย็นให้เป็นม้วนและแผ่นทีมีลักษณะแตกต่างกนัไป

ตามการนําไปใช้งาน  

(ข) อตุสาหกรรมสเตนเลสขนักลาง เป็นการแปรรูปม้วนสเตนเลสรีดเย็นโดยการตดั ตดัเป็น

แถบม้วน การขดัเงา การปัมเป็นแผ่นกลม การพบัขึนรูปเบืองต้น ตามคําสงัของลกูค้าในอตุสาหกรรมต่างๆ     

(ค) อตุสาหกรรมสเตนเลสขนัปลาย เป็นการนําสเตนเลสรีดร้อนเย็นมาผ่านกระบวนการ

แปรรูปต่างๆ จนเป็นผลิตภณัฑ์สําเร็จรูปทีใช้ในอตุสาหกรรมต่อเนืองต่างๆ  ซงึส่วนใหญ่ในประเทศไทยจะเป็นอตุสาหกรรม 

สเตนเลสขนัปลาย 

 

  
 

นําโลหะร้อนและเศษเหล็กมาผา่น

กระบวนการหลอมจนได้เป็นแทง่สเตน

เลส  

 

นํามารีดด้วยความร้อนจนได้เป็นสเตน

เลสรีดร้อนชนิดม้วนและแผน่  

 

และนําสเตนเลสรีดร้อนมาผา่น

กระบวนการขดัผิวและลดความหนา

ด้วยวิธีรีดเยน็ให้เป็นม้วนและแผน่ 

 
 

แปรรูปม้วนสเตนเลส รีดเย็นโดยการตดั 

เป็นแถบม้วน การชดัเงา การปัมเป็นแผน่

กลม การพบัขึนรูปเบืองต้น ตามคําสงั

ของลกูค้าในอตุสาหกรรมตา่ง ๆ 

การนําไปใช้ในอตุสาหกรรมตอ่เนือง 

- ทําเครืองครัว เฟอร์นิเจอร์ 

- ทอ่ไอเสียรถยนต์ กนัชน กระบะบรรทกุสนิค้า  

- ผนงัห้องเย็น ทอ่ส่งนํายา แท้งค์นํา 

- ผนงัลฟิท์ แผงไฟฟา้ รัว ประต ู

- ทอ่ลําเลียงสว่นผสมอาหาร เครืองดมื 

- ทอ่สง่สารเคมี ทอ่สง่นํามนั 

- ถงัเครืองซกัผ้า 

- อปุกรณ์การแพทย์ 

 

ขนัต้น               ขนัปลาย      ขนักลาง 
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 สเตนเลสเป็นโลหะประเภทหนึงทีใช้งานอย่างกว้างขวาง ทงัเป็นของใช้ในบ้าน ในอตุสาหกรรม 

รวมถึงในงานสถาปัตยกรรม ทงันีเนืองจากมีความแข็งแรงทนทาน สามารถต้านทานการสกึกร่อนและการบํารุงรักษาตํา 

เมือเทียบกบัเหล็กกล้า สเตนเลสสามารถแบ่งตามโครงสร้างจุลภาคออกเป็น 5 เกรดหลกั ได้แก่  

 
 1) เกรดออสเตนิติก ประกอบด้วยโครเมียม (ร้อยละ 18 ซงึช่วยเพิมความต้านทานการสึก

กร่อน) และนิกเกิล (ร้อยละ 8 ซงึช่วยในการขึนรูปได้ง่าย และสามารถผลิตได้งา่ย) คณุลกัษณะเด่น คือ แม่เหล็กดดูไม่ตดิ 

ต้านทานการกดักร่อนดีมาก จงึเป็นทีนิยมใช้กนัอย่างกว้างขวาง เช่น เกรด 304 เกรด 316L เกรด 321 และเกรด 301 

 2) เกรดเฟอร์ริติก ประกอบด้วยโครเมียม (ร้อยละ 12 หรือ ร้อยละ 18) และคาร์บอน (ระดบั

ตํา) คณุลกัษณะเด่นคือ แม่เหล็กดดูติด ต้านทานต่อการกดักร่อนปานกลาง และขึนรูปได้ปานกลาง เช่น เกรด 430 และเกรด 

409 

 3)  เกรดมาร์เทนซติิก ประกอบด้วยโครเมียม (ร้อยละ 12 ถงึ ร้อยละ 18) และคาร์บอน 

(ระดบัปานกลาง) คณุลกัษณะเด่น คือ แม่เหล็กดดูติด แข็งแรงทนทาน ขึนรูปได้ยาก และต้านทานการสกึกร่อนไมค่่อยดี เช่น 

เกรด 420  

 4)  เกรดดเูพล็กซ์ ประกอบด้วย โครเมียม (ร้อยละ 18 ถงึ ร้อยละ 28) นิกเกลิ (ร้อยละ 4.5 ถงึ 

ร้อยละ 8) เฟอร์ไรต์ และออสเตไนต์ ซงึถือเป็นสเตนเลสทีมโีครงสร้างผสมระหว่างเกรดเฟอร์ริติคและเกรดออสเตนิตกิ 

คณุลกัษณะเด่น คือ แข็งแรงทนทานและมีความเหนียวสูง เช่น เกรด 2304 เกรด 2205 และเกรด 2507  

 5)  เกรดเพิมความแข็งโดยการตกผลกึ ประกอบด้วย โครเมียม (ร้อยละ 17) นิกเกิล ทองแดง

และไนโอเบียม คณุลกัษณะเด่น คือ สามารถทําการชบุแข็งได้ เช่น เกรด PH13-9Mo และเกรด AM-350 

 
 สเตนเลสแตล่ะเกรดมีคุณสมบตัแิละความต้านทานการกดักร่อนแตกต่างกนั เนืองจาก

โครงสร้างและองค์ประกอบของธาตทีุแตกต่างกนั โดยสเตนเลสเกรดออสเตนิติก เกรดเฟอร์ริติก และเกรดมาร์เทนซติิก จะใช้

เป็นส่วนประกอบสําคญัในอตุสาหกรรมเครืองอปุโภคโดยทวัไป ส่วนสเตนเลสเกรดดเูพล็กซ์ จะใช้เป็นส่วนประกอบสําคญัใน

งานด้านวิศวกรรม  ทงันี บริษัทจําหน่ายสเตนเลสประเภทเกรดออสเตนิติกและเกรดเฟอร์ริติ 

 

                                            อตุสาหกรรมสเตนเลส เป็นอตุสาหกรรมหนึงทีพฒันาขึนมาจากอตุสาหกรรมเหล็ก ซงึจะเห็นว่า 

สเตนเลสเป็นหนงึในวสัดใุนกลุ่มเหล็กทียงัมีปริมาณการใช้ทีน้อยและยงัสามารถเจริญเติบโตในอนาคตได้อีกมาก โดยสเตน

เลสนนัจดัเป็นผลติภณัฑ์ทีสามารถใช้เป็นดชันีวดัความเจริญทางเศรษฐกิจของประเทศได้ในระดบัหนึง ทงันี ประเทศทีเจริญ

แล้วมีอตัราการใช้สเตนเลสต่อหวัทีค่อนข้างสูงมากเช่นเดียวกบัในช่วงทีเศรษฐกิจประเทศไทยเติบโตกมี็การใช้สเตนเลสกนั 

อย่างแพร่หลาย 
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2) อุตสาหกรรมสเตนเลสในตลาดโลก 
 

2.1 ปริมาณการผลิตสเตนเลสทัวโลกในปี 2560  

 
        ทมีา: www.worldstainless.org 

 
                                      ในปี 2560 ปริมาณการผลิตสเตนเลสทวัโลกคาดว่าจะอยู่ทีประมาณ 48.08 ล้านเมตริกตนั ขยาย

จากปีก่อนหน้าประมาณร้อยละ 5  ปริมาณการผลติสเตนเลสทีขยายตวัในปี 2560 มาจากส่วนต่างๆในโลก เนืองจากภาวะ

เศรษฐกิจโลกทีเริมฟืนตวัโดยรวม อยา่งไรก็ตามการผลิตสเตนเลสส่วนใหญ่ในโลกนําโดยประเทศจีนซงึมีการผลิตและใช้สเตน

เลสเป็นจํานวนมาก ดงัเห็นได้จากในแถบเอเชียซงึถือเป็นภูมภิาคทีมีปริมาณการผลติสเตนเลสรายใหญ่ทีสดุในโลกในปี 2560 
 

                                    สําหรับการผลิตสเตนเลสในประเทศไทยนนั บริษทั โพสโค-ไทยน๊อคซ์ จาํกดั (มหาชน) เป็นผู้ผลิตส

เตนเลสรีดเย็นรายเดียวในประเทศ ซึงทําการผลิตและจําหน่ายสเตนเลส 2 เกรด ได้แก่ เกรดออสเตนิติก (Cold-Rolled 

Austenitic Stainless Steel) และเกรดเฟอร์ริติก (Cold-Rolled Ferritic Stainless Steel) โดยเริมดําเนินการผลิตตงัแต่ปี 2536 

ในรูปแบบแผ่นสเตนเลสรีดเย็น และม้วนสเตนเลสรีดเย็น 

 

2.2 แนวโน้มความต้องการใช้สเตนเลสทัวโลก 

 
 
                      ทมีา: www.worldstainless.org 
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                              อตุสาหกรรมสเตนเลสในตลาดโลกได้เริมกลบัมาขยายตวัและยงัมีแนวโน้มขยายต่อเนือง ภายหลงัจากการ

เริมฟืนตวัทางเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ ทําให้การบริโภคสเตนเลสเพิมสงูขนึ โดยประเทศจีนเป็นผู้บริโภคสเตนเลสทีใหญ่

ทีสดุและมีการผลิตสเตนเลสมากทีสุด 

 
2.3 แนวโน้มราคาสเตนเลสในตลาดโลก  

 
                                  ราคาสเตนเลสทัวโลกจะถูกกําหนดโดยความสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานในตลาดโลก 

นอกจากนียังแปรผันตามราคาม้วนสเตนเลสประเภทรีดร้อนและรีดเย็น ในอดีตวงจรราคาสเตนเลสจะมีการเปลียนแปลง

เพมิขึนหรือลดลงอย่างรวดเร็วในช่วงหลงั ราคาสเตนเลสในแต่ละภูมิภาคจะมีราคาทีแตกต่างกันไปขึนอยู่กับหลายปัจจยั เช่น 

ต้นทุนในการผลิต ค่าขนส่ง ค่าแรงงาน มาตรการควบคุมราคา ปริมาณการผลิต และปริมาณการบริโภค ทงันี แนวโน้มของ

ตลาดสเตนเลสจะยงัคงมีทิศทางทีเติบโต และภมูภิาคเอเชียเป็นภมิูภาคทีมีบทบาทสงูในอตุสาหกรรมนีทงัในด้านการผลิตและ

การบริโภค เนืองจากสภาวะทางเศรษฐกิจทีดีกว่าโดยเปรียบเทียบกบัภูมิภาคอืนๆ ส่งผลให้แนวโน้มการบริโภคสเตนเลสและ

ปริมาณการผลิตของผู้ผลิตในอตุสาหกรรมสเตนเลสเพิมสงูขนึตามไปด้วย   

 

เมือพิจารณาตามประเภทของสเตนเลสจะพบว่า สเตนเลสเกรดออสเตนิติกจะมีความผนัผวนของราคา

ค่อนข้างสูง เมือเปรียบเทียบกบัสเตนเลสรีดเย็นเกรดเฟอร์ริติก เนืองจากสเตนเลสเกรดออสเตนิติกมีส่วนผสมของนิกเกิลอยู่ใน

ปริมาณร้อยละ 8 ถงึร้อยละ 20 ในขณะทีสเตนเลสเกรดเฟอร์ริติกไม่มีส่วนผสมของนิกเกิล จึงมีราคาทีถูกกว่าและมีความแปร

ผนัทีน้อยกว่า จงึกล่าวได้วา่ ปัจจยัส่วนหนงึทีใช้ในการกําหนดราคาสเตนเลสเกรดออสเตนิติก คือ  ราคานิกเกิล 

 

 
  Source:     www.meps.co.uk 
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 2.4 อุตสาหกรรมสเตนเลสในประเทศไทย 

 

การบริโภคสเตนเลสรีดเย็นในประเทศไทยยงัมโีอกาสเติบโต เนืองจากปริมาณการบริโภค 

สเตนเลสรีดเย็นโดยเฉลียของประชากรในประเทศยงัอยู่ทีระดบัตําเมือเทียบกบัประเทศทีพฒันาแล้วในเอเชีย (เช่น ญีปุ่ น 

เกาหลีใต้ และไต้หวนั) ซงึมีอตัราการบริโภคเฉลียสงูกว่า 10 กิโลกรัมต่อคนต่อปี อย่างไรก็ตาม ภาวะเศรษฐกิจจะเป็นอีกหนึง

ปัจจยัหลกัทีทําให้แนวโน้มของอุตสาหกรรมสเตนเลสในประเทศมีโอกาสในการเติบโตในอนาคตหรือไม่ โดยคาดวา่ปริมาณ

ความต้องการบริโภคสเตนเลสจะแปรผนัตามการทิศทางการขยายตวัของอตุสาหกรรมหลกัของประเทศ ตลอดจนถึงโครงการ

ก่อสร้างสาธารณปูโภคขนัพืนฐานขนาดใหญ่ของรัฐต่างๆ เช่น โครงการส่วนต่อขยายระบบขนส่งระบบรางในเขตกรุงเทพฯ 

และปริมณฑล โครงการรถไฟรางคู่ เป็นต้น  

 

ปริมาณการบริโภคสเตนเลสในประเทศไทย มีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกบัการเติบโตของ

อตุสาหกรรมทีเกียวข้องต่างๆ เชน่ อตุสาหกรรมยานยนต์ อตุสาหกรรมเครืองใช้ไฟฟ้า อตุสาหกรรมก่อสร้าง อตุสาหกรรม

อาหาร อตุสาหกรรมเครืองครัวและเครืองใช้ ซงึในแต่ละอตุสาหกรรมมีส่วนในการผลกัดนัให้อตุสาหกรรมสเตนเลสในประเทศ

ไทยมีการเติบโตอย่างต่อเนือง แนวโน้มของอตุสาหกรรมในประเทศไทยทีเกียวข้องกับบริษัท มีดงันี 

 
แนวโน้มกลุ่มอุตสาหกรรม การเตบิโตทผ่ีานมา การเตบิโตในอนาคต 

อตุสาหกรรมยานยนต์ -  การเติบโตขึนอยู่กบัภาวะ

เศรษฐกิจ 

 

-  นําไปเป็นอปุกรณ์ต่างๆ ในรถยนต์มากขนึ เช่น ระบบท่อไอเสยี 

กนัชน ฝาครอบล้อ พืนรถโดยสารและสว่นตกแต่งอืนๆ ของ

รถยนต์ 

อตุสาหกรรมเครืองใช้ไฟฟ้า -  การเติบโตขึนอยู่กบัภาวะ

เศรษฐกิจ 

 

-  นําไปเป็นสว่นประกอบในเครืองใช้ไฟฟ้าทีต้องการการป้องกนั

การเป็นสนิม เช่น ประตตูู้เยน็ ไมโครเวฟ เครืองซกัผ้า 

อตุสาหกรรมอาหาร -  การเติบโตขึนอยู่กบัภาวะ

เศรษฐกิจ 

 

-  นําไปเป็นผลติภณัฑ์บรรจอุาหารกระป๋องเพือทดแทนบรรจภุณัฑ์

จากสงักะสีและอะลมูิเนียม โดยประเทศทีพฒันาแล้วได้เริมใช้

บรรจภุณัฑ์ของอาหารกระป๋องทีผลติจากสเตนเลสแล้ว 

อตุสาหกรรมเครืองครัว 

และเครืองใช้ 

-  การเติบโตขึนอยู่กบัภาวะ

เศรษฐกิจ 

 

-  นําผลติภณัฑ์สเตนเลสไปใช้เป็นสว่นประกอบเครืองใช้ในบ้าน 

เช่น อปุกรณ์ประกอบอาคาร อา่งล้างจาน เครืองใช้ไฟฟ้า 

อตุสาหกรรมคอมพิวเตอร์ -  การเติบโตขึนอยู่กบัภาวะ

เศรษฐกิจ 

-  นําไปเป็นฝากนักระแทกของ external harddisk,  ฝาครอบของ 

CPU 

อตุสาหกรรมเครืองเยน็/ห้องเยน็ 

และเครืองปรับอากาศ 

-  ตลาดใหญ่ เติบโตต่อเนือง -  นําผลติภณัฑ์ประเภทท่อไปใช้ในระบบทําความเยน็ และ

ผลิตภณัฑ์แผ่นสเตนเลสใช้ในการทําห้องเย็น และอปุกรณ์

ภายในเครืองเยน็  

อตุสาหกรรมก่อสร้างและตกแตง่ -  การเติบโตขึนอยู่กบัภาวะ

เศรษฐกิจ 

 

-  การออกแบบและตกแต่งนิยมใช้ผลติภณัฑ์สเตนเลสมากขึน เช่น 

การนําท่อสเตนเลสไปใช้ในการทําราวบนัได ราวกันริมขอบถนน 

ราวระเบียงกนัตกของอาคารชุด 

อตุสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ -  การเติบโตขึนอยู่กบัภาค

อสงัหาริมทรัพย์ 

-  นําไปทดแทนผลิตภณัฑ์ทีทําจากเหลก็และสงักะสีมากขึน

โดยเฉพาะสตรีทเฟอร์นิเจอร์ (Street Furniture) เชน่ ศาลาทีพกั

ผู้ โดยสาร ป้ายโฆษณา 
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                                   3) ภาวะอุตสาหกรรมอะลูมเินียมภายในประเทศ 

 

                                         ในปัจจุบนัประเทศไทยยังไม่มีการถลุงอะลูมิเนียม เนืองจากขาดแหล่งแร่ Bauxite ประกอบกับ

ราคาพลงังานทีสงู ดงันนัวตัถดุิบต้นทางจะเป็นการนําเข้าจากผู้ผลิตในประเทศต่างๆหรือการนําเศษอะลูมิเนียมมาหลอมเป็น

ใหม่ เพือการผลิตในอุตสาหกรรมกลางนําและปลายนําเพือการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปทีมีรูปทรงต่างๆเพือใช้ใน

อตุสาหกรรมต่อเนืองเช่น ชนิส่วนยานยนต์ ก่อสร้าง เครืองใช้ไฟฟ้า บรรจภุณัฑ์ ภาชนะ เครืองครัว 

                                         ความต้องการผลิตภณัฑ์อะลมูเินียมมีมากขึนทุกปี และ เป็นโลหะทีถูกนํามาใช้ประโยชน์มากเป็น

ทีสองรองจากเหล็ก ซงึเราสามารถพบได้ทงัจากชินส่วนของเครืองบินทีมีราคาสูงไปจนถึงกระป๋องเครืองดืมซงึเป็นสินค้าทวัไป

ในท้องตลาด ทงันีอะลมูิเนียมยงัสามารถเติบโตได้จากอปุสงค์ภายในประเทศทีเพมิขนึ เช่นในประเทศทีพฒันาแล้ว การบริโภค

ต่อหวัจะสงูกวา่ในประเทศเศรษฐกิจเกดิใหม่มาก 

                                         ในปี 2560 ราคาอะลมูิเนียมมีความผนัผวนมาก เนืองจากความต้องการผู้บริโภคทีเป็นตลาดหลัก 

เช่น สหรัฐอเมริกา จีน สหภาพยโุรป และ ญีปุ่ น มีภาวะเศรษฐกิจทีฟืนตวัต่อเนือง 

 

           
 

 

                                  4) ภาวะอุตสาหกรรมทองแดงภายในประเทศ 

 

                                       ในปัจจุบนัประเทศไทยไม่มีอุตสาหกรรมต้นนําในการผลิตทองแดงบริสุทธิ มีเพียงอุตสาหกรรม

กลางนําและปลายนํา โดยอตุสาหกรรมกลางนําคือการหล่อทองแดงให้เป็นแท่งหน้าตดัต่างๆ เพือการนําไปผลิตต่อ ในส่วน

ของอุตสาหกรรมปลายนําจะประกอบด้วยกลุ่มผลิตภัณฑ์ ท่อทองแดง สายไฟและเคเบิล ทองแดงแผ่นและFoil และ 

ลวดทองแดงและทองแดงเส้น โดยมีการนําไปใช้งานในอตุสาหกรรมต่อเนืองทีสําคญัได้แก่ โทรคมนาคม ยานยนต์และชินส่วน 

อปุกรณ์ไฟฟ้าและเครืองใช้ไฟฟ้า เครืองปรับอากาศและตู้เย็น อาคารและงานก่อสร้างต่างๆ 
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                                         ความต้องการผลิตภณัฑ์ทองแดงมีมากขึนทุกปี และ เป็นโลหะทีถูกนํามาใช้ประโยชน์มากอย่าง

กว้างขวาง ผู้ผลิตไทยจึงจําเป็นต้องนําเข้าวัตถุดิบเข้ามาหลอมแล้วนําไปรีดเป็นผลิตภัณฑ์ทรงยาวและทรงแบน รวมทังการ

นําเข้าสินค้าสําเร็จรูป สําหรับปี 2555 ผลิตภณัฑ์ทองแดงได้กลบัมาสู่สภาวะปกติภายหลังเหตุการณ์นําท่วมใหญ่ในปี 2554 

รวมถึงผลิตภณัฑ์ทองแดงประเภทสายไฟและเคเบิลซงึขยายตวัสงู เพราะงานก่อสร้างและเดินสายไฟฟ้าในประเทศ การ่อสร้าง

ในโครงการใหญ่ๆเช่น รถไฟฟา้ใต้ดิน การก่อสร้างอาคารและทีอยู่อาศยัก็ยงัเติบโต และ การขยายในอตุสาหกรรมยานยนต์ 

                                         ในปี 2560 ราคาทองแดงมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึนเล็กน้อยและผันผวนน้อยลง เนืองจากความ

ต้องการผู้บริโภคทีเป็นตลาดหลกั เช่น สหรัฐอเมริกา จีน สหภาพยโุรป และ ญีปุ่ น มีภาวะเศรษฐกิจทีฟืนตวัต่อเนือง 

 

 
 

 

2.2.2          มาตรการต่างๆ ทเีกียวข้องกับอุตสาหกรรมสเตนเลส 

 

) มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (Anti – dumping: AD) 
 

กระทรวงพาณิชย์ได้ดําเนินการให้มีพระราชบญัญตัิการตอบโต้การทุ่มตลาดและอดุหนนุซงึ

สินค้าจากตา่งประเทศ พ.ศ. 2542 เพือปกปอ้งอตุสาหกรรมภายในประเทศมิให้เกิดความเสียหายจากการทีประเทศคู่ค้าส่ง

สินค้าเข้ามาจําหน่ายในประเทศไทยในราคาตํากว่าราคาทีจําหน่ายในประเทศตน หรือในราคาทีตํากว่าราคาทีส่งออกไปไป

จําหน่ายยงัประเทศอืน หรือในราคาทีตํากว่าราคาทีคํานวณขึนจากต้นทนุการผลิตในประเทศผู้ผลิตนนั  

 
กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์จงึออกมาตรการเพือปอ้งกนัการทุ่มตลาดของสินค้า

เหล็กกล้าไร้สนมิรีดเย็นชนิดม้วน แผ่น และแผ่นแถบ ทีมแีหล่งกําเนิดจากต่างประเทศในบางประเทศ เนืองจากปริมาณการ

นําเข้าสินค้าทุ่มตลาดจากประเทศดงักล่าวเพิมสงูขนึ ประกอบกบัการนําเข้าสินค้าทุ่มตลาดดงักล่าวมีผลกระทบต่อราคาขาย

ในประเทศ โดยมีการตดัราคา กดราคา และการยบัยงัการขึนราคา  
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2) การกํากับดูแลสินค้าเหล็กของกรมการค้าภายใน 
 

 อตุสาหกรรมเหลก็ของไทยมีความสามารถในการผลิตเพือทดแทนการนําเข้าได้ในระดบัหนงึ 

อย่างไรก็ตาม การทีต้องพงึพาการนําเข้าเหล็กขนัต้นจากต่างประเทศทําให้ต้นทนุการผลิตสงูเมือเทียบกบัประเทศอืนๆ ทีมี

วตัถดุิบภายในประเทศ ปัจจบุนัราคาและปริมาณความต้องการผลิตภณัฑ์เหล็กในประเทศไทยได้เพิมสูงขนึอย่างรวดเร็ว มี

สาเหตจุากหลายองค์ประกอบ คือ ราคาและปริมาณการใช้เหล็กในตลาดโลก ค่าขนส่งทางเรือได้เพมิสงูขนึ ภาวะเศรษฐกิจ

ของประเทศโดยรวมดีขึน และนโยบายของภาครัฐทีสนบัสนนุให้มีการก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย์ จากสถานการณ์ดงักล่าว 

ก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้ เกียวข้องอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะผู้บริโภค   

 
 ดงันนั กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ในฐานะเป็นหน่วยงานภาครัฐทีมีภาระกิจสําคญั

ในการกํากบัดแูลการค้าในประเทศให้ดําเนินไปอย่างเสรีและเป็นธรรมได้ประกาศกําหนดสินค้าและบริการควบคมุ เมือวนัที 

31 มกราคม 2548 ให้ (1) เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ ได้แก่ เพลา เป็นต้น (2) เหล็กแผ่น ได้แก่ เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดแผ่น/ม้วน 

เหล็กแผ่นรีดเย็นชนดิม้วน เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีแบบจุม่ร้อน เหล็กกล้าไร้สนิมรีดเย็นชนิดม้วน เป็นต้น และ (3) เหล็กเส้น 

ได้แก่ เหล็กเส้นกลม เหล็กแท่ง เหล็กข้ออ้อย เหล็กรูปตวัซี เป็นต้น อยู่ในรายการสินค้าควบคมุของคณะกรรมการกลางวา่ด้วย

ราคาสินค้าและบริการ  

 
 กรมการค้าภายในจงึได้กําหนดราคาสูงสุดของสเตนเลส (เพดานราคา) เพือเป็นการควบคุม

การขนึราคาเหล็กแผ่นภายในประเทศและช่วยสร้างเสถียรภาพของราคาวตัถุดิบเหลก็ให้กบัอตุสาหกรรมต่อเนือง อย่างไรก็

ตาม กรมการค้าภายในสามารถปรับเปลียนเพดานราคาหากเห็นว่าราคาสเตนเลสในตลาดโลกเพิมสงูขนึเพอืเป็นการป้องกนั

ปัญหาการขาดแคลนวตัถดุิบเหลก็ภายในประเทศ เนืองจากผู้ผลิตวตัถดุิบเหล็กภายในประเทศเปลียนไปส่งออกมากขึน  

 

3) เขตการค้าเสรี (Free Trade Area: FTA)    
  

เขตการค้าเสรี เป็นการรวมกลุม่เศรษฐกิจโดยมีเปา้หมายเพือลดภาษีศลุกากรระหว่างกนั

ภายในกลุ่มลงให้เหลือน้อยทีสดุหรือเป็นร้อยละศูนย์ ครอบคลมุรายการสินค้าทีค้าขายระหว่างกนัให้มากพอ และใช้อตัราภาษี

ปกติทีสงูกว่ากับประเทศนอกกลุม่  โดยในอดีตทีผ่านมานนัการทํา FTA เน้นการเปิดเสรีด้านสินค้าโดยการลดเลิกภาษีและ

อปุสรรคทีไม่ใช่ภาษีเป็นสําคญั ตวัอย่างข้อตกลงดงักล่าวเชน่ ข้อตกลงทีประเทศไทยทําร่วมกบัจีน และอินเดีย เป็นต้น 

 
อย่างไรก็ตาม การทําข้อตกลงเขตการค้าเสรีในระยะหลงั เป็นการทําข้อตกลงทีครอบคลมุ

หลายด้าน โดยรวมไปถงึการเปิดเสรีด้านบริการ การลงทนุ ทรัพย์สินทางปัญญา พาณิชย์อเิลคโทรนิคส์ เป็นต้น โดยข้อตกลง

ดงักล่าวจะสงูกว่าข้อผกูพนัทีมีองค์การค้าโลก ปัจจบุนัประเทศไทยอยู่ระหวา่งการเจรจาการทําเขตการค้าเสรีกับประเทศต่างๆ 

อาทิ จีน ญีปุ่ น  อนิเดีย เขตตะวนัออกกลาง เขตอเมริกาเหนือ เขตอเมริกาใต้ เป็นต้น 

 
ประเทศไทยก็มีการเปิดเขตการค้าเสรีโดยยอมลดภาษีการนําเข้าสินค้าประเภทเหล็ก อาจ

ก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้ผลติเหล็กในประเทศ ซึงจะสูญเสียความสามารถในการแข่งขนักบับรรดาผู้ผลติเหล็กจากต่างประเทศ

ทีมีต้นทนุการผลิตทีตํากว่าบริษัทผู้ผลิตเหล็กในประเทศไทยมาก อย่างไรก็ตาม การเปิดเสรีการค้าดงักล่าวจะส่งผลดีต่อบริษัท

ทีดําเนินธุรกิจการซือมาและจําหน่ายไป ในฐานะผู้ นําเข้าโดยจะได้รับประโยชน์จากการนําเข้าวตัถดุิบราคาถูกและสามารถ

นําเข้าจากแหล่งนําเข้าจากหลายประเทศ และส่งผลดีต่อผู้บริโภคในอนาคตเนืองจากจะมีทางเลือกในส่วนของสินค้าและ

ผลิตภณัฑ์ทีหลากหลายมากกว่าเดิม ทงันี หากมีการเปิดเขตการค้าเสรีจะก่อให้ผลดีต่อบริษัท เนืองจากบริษัทสามารถสงัซือ
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สินค้าจากตา่งประเทศได้ในราคาทีถกูลง นอกจากนี การเข้ามาของคู่แข่งขนัจากต่างประเทศ จะส่งผลให้มกีารแข่งขนั

ภายในประเทศสูงขนึ คู่แข่งขนัในประเทศทีไม่มีศกัยภาพเพียงพอก็จะลดลง   ทําให้แข่งขนักนัในเรืองคณุภาพและมาตรฐาน

สินค้า 

 

2.2.3  ภาวะการแข่งขัน 
 

บริษัทมีนโยบายการบริหารทีมุ่งเน้นการให้บริการ การดําเนินธรุกิจของบริษัทจะเป็นการผสมระหว่าง

การเป็นผู้แปรรูปและให้บริการผลิตภณัฑ์สเตนเลสครบวงจร บริษัทเน้นการให้บริการแก่ลกูค้าในการจดัหาผลิตภณัฑ์สเตนเลส

ในลกัษณะ “One Stop Service” กล่าวคือ มจีดัหา แปรรูปผลิตภณัฑ์ และนําสินค้าเข้าสู่ระบบการบริหารจดัการคลงัสินค้า

เพือจดัส่งให้กบัลกูค้า จงึเป็นการลดความเสียงของลกูค้าในการจดัหาสินค้าได้ไม่ครบถ้วน การแข่งขนัของบริษัทและบริษัท

ย่อย แบง่ออกเป็น 4 กลุ่ม ดงันี 

 
1) ธุรกจิการแปรรูปผลิตภณัฑ์สเตนเลส 

 

                                       ปัจจบุนัประเทศไทยมีผู้ประกอบกิจการธุรกิจค้าขายเกียวกบัสเตนเลสแผ่นจํานวนไม่น้อย แต่จะ

มีผู้ประกอบการทีแปรรูปสเตนเลสม้วนเป็นหลกัและสามารถให้บริการได้อย่างครบวงจรนัน มีเพียง 2 – 3 รายเท่านนั โดยใน

ผู้ประกอบการ 2 – 3 รายดงักล่าว บริษัทมีส่วนแบ่งตลาดหลกัสําหรับการจําหน่ายตรงให้แก่ลกูค้าซงึเป็นผู้ประกอบการในกลุม่

อตุสาหกรรมต่าง ๆ และมีผู้ประกอบการอีกจํานวนหนึงประกอบธุรกิจในลกัษณะซือมาขายไป (Stockist) และไม่ได้มี

กระบวนการผลิตหรือแปรรูป หรือมีเครืองจกัรครบกระบวนการเหมือนทางบริษัท ปัจจุบนัการแข่งขนัในธุรกิจทีมีลกัษณะ

เดียวกบับริษัทเป็นเรืองค่อนข้างยากสําหรับผู้ประกอบการรายใหม่ เนืองจากธุรกิจการแปรรูปผลิตภณัฑ์สเตนเลสจําเป็นต้อง

ใช้เงินลงทนุขนัต้นสําหรับเครืองจกัรค่อนข้างสงู และใช้เงินทนุหมุนเวียนสงูเช่นกนั นอกจากนนัจําเป็นต้องมีประสบการณ์และ

ข้อมลูเกียวกบัลูกค้าอย่างต่อเนือง มีความพร้อมในการบริหารระบบคณุภาพต่าง ๆ ทีจําเป็น ตามระบบมาตรฐานคณุภาพที

จําเป็นสําหรับกลุ่มลกูค้าเป้าหมาย ทีสําคญัต้องมีขีดระดบัความสามารถในการส่งมอบสินค้า และบริการทีมีคณุภาพสงูตาม

มาตรฐานของลกูค้าเปา้หมายและตรงต่อเวลา โดยเฉพาะอย่างยิงลูกค้าทีเป็นผู้ประกอบการในกลุ่มอตุสาหกรรมเครืองใช้ 

ไฟฟ้า อเิลคทรอนิกส์ และยานยนต์ ซงึมีข้อกําหนดมาตรฐานด้านผลิตภณัฑ์ไว้ค่อนข้างสงู และยงัต้องมีการทําการตลาดทีดี 

ตลอดจนมคีวามสมัพนัธ์อนัดีกบัผู้จดัหาสินค้าและลูกค้ามาอย่างต่อเนือง ทงันี บริษัทได้สร้างความเชือมนัให้กบัลกูค้าโดยการ

ส่งมอบสินค้าทีมีคณุภาพตามความต้องการของลกูค้าในระยะเวลาทีลกูค้าต้องการได้ตรงต่อเวลา และบริษทัยงัมีความ

ได้เปรียบผู้ประกอบการรายอืน เนืองจากมผีลิตภณัฑ์สเตนเลสทีหลากหลายกว่า เช่น สเตนเลสรีดเย็นชนิดม้วน แผ่น และแถบ 

ท่อสเตนเลส ซงึปัจจบุนัมีผู้ประกอบการธรุกิจการแปรรูปสเตนเลสน้อยรายทีมผีลิตภณัฑ์หลากหลายเท่ากบัของบริษัท อีกทงั

บริษัทยงัมีกระบวนการแปรรูปผลิตภณัฑ์สเตนเลสเป็นของตนเอง จงึสามารถผลิตและแปรรูปผลิตภณัฑ์บางส่วนด้วยตนเองได้

ทนัทีในกรณีทีไม่มสีินค้าสําเร็จรูปอยู่ในคลงัสินค้า  

 
 2)   ธุรกิจการผลิตท่อสเตนเลสสาํหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ 

สภาพการแข่งขันในธุรกิจการผลิตท่อสเตนเลสสําหรับอุตสาหกรรมยานยนต์อยู่ในระดับตํา

เนืองจากมีผู้ผลิตทีมีคุณภาพน้อยราย บริษัทย่อยของบริษัทคือ บริษัท ออโต้ เม็ททอล จํากัด ได้นําเครืองจักรทีใช้ผลิตท่อ

อตุสาหกรรมยานยนต์ของบริษัทย่อยเป็นเครืองจกัรทีทนัสมยั มีการขึนรูปท่อด้วยลูกรีดเป็นแบบ Flexible Forming Mill ซงึใช้

เวลาในการเปลียนลูกรีด (Driven Roller) และการตงัเวลาการทํางาน (Setting Time) เพือทําการผลิตท่ออุตสาหกรรมยาน

ยนต์ทีมีขนาดแตกต่างจากทีตงัไว้เดิม น้อยกว่าเครืองจกัรแบบ Convention Mill ระบบการเชือมของบริษัทย่อยเป็นแบบการ

รีดและเชือมขนึรูปด้วยความต้านทานไฟฟา้ (Electric Resistancy Welding) ทําให้การเปลียนแปลงของเนือโลหะบริเวณทีถูก
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หลอมน้อยกว่า ผลิตภัณฑ์จึงมีความแข็งแรงมากกว่า นอกจากจะใช้ระบบเชือมดังกล่าวแล้ว ยังมีการตรวจหาตําหนิด้วย

กระแสไหลวนด้วยเครือง Eddy Current Test ซงึเป็นการตรวจสอบคุณภาพในมาตรฐานเดียวกับผู้ ผลิตท่ออตุสาหกรรมราย

ใหญ่ๆ ของโลก ในปี  2549 บริษัทยงัได้รับการรับรองระบบคณุภาพเกียวกบัอุตสาหกรรมรถยนต์ (TS16949:2002) และบริษัท 

ออโต้ เม็ททอล จํากดั ได้รับการรับรองระบบคณุภาพ TS16949:2002 ในปี 2550   

ในปี 2551 บริษัทยังมีบุคลากรจาก Mory Industries Inc. ซงึเป็นผู้ผลิตท่ออุตสาหกรรมยาน

ยนต์ทีมีชือเสียงอนัดบัต้นๆในประเทศญีปุ่ น ทีมีประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ และความชํานาญอีกทงัมีความเข้าใจใน

เทคโนโลยีการผลิตเป็นอย่างดีเข้ามาช่วยดูแลกระบวนการผลิต   นอกจากนีในปี 2553 บริษัทได้ขายเงินลงทุนในสดัส่วนร้อย

ละ 40 ในบริษัทย่อย ออโต้ เม็ททอล จํากดั ให้กบั Mory Industries Inc., เพือร่วมกนัเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจในการร่วมกัน

ดําเนินการสร้างความสามารถในการแข่งขันและคุณค่าทางธุรกิจด้วยการพฒันาต่อยอดผลิตภณัฑ์ท่ออุตสาหกรรมยานยนต์

ในอนาคต  ในปี 2554 บริษัทและ Mory Industries Inc., ได้ดําเนินการเพิมทุนจํานวน 100 ล้านบาท เพือการลงทุนและเป็น

เงนิทนุหมุนเวียนในการขยายธุรกิจอย่างต่อเนือง ทงันีสดัส่วนการถือหุ้นยงัดงัเดิม  

 
3)   ธุรกิจการแปรรูปเหล็กแผ่นซึงผ่านขบวนการชุบสังกะสแีละเคลอืบสังกะสีด้วยไฟฟ้า 

 
ปัจจบุนัประเทศไทยมีผู้ประกอบการการแปรรูปเหล็กแผ่นผ่านขบวนการชุบสงักะสีและเคลือบ

สงักะสีด้วยไฟฟา้ประมาณ 10 บริษัท และมีการแข่งขันอยู่ในระดบัสงู เนืองจากมีผู้ประกอบการหลายราย อย่างไรก็ตาม 

บริษัทมิได้เน้นการขายเหล็กชบุสงักะสีและเหล็กเคลือบสงักะสีเป็นผลิตภณัฑ์หลกั เนืองจากเป็นการบริการจดัหาผลิตภณัฑ์ให้

ครบถ้วนตามความต้องการของลูกค้าของบริษัท 

 

 4)   ธุรกิจการแปรรูปอลูมิเนียม 
        
     ประเทศไทยมีการใช้อลมูิเนียมในหลากหลายอตุสาหกรรมเนืองจากคณุสมบตัิทีเบาและแข็งแรง

เมือเปรียบเทียบกบัเหล็ก อตุสาหกรรมทีใช้อลูมิเนียมมีตงัแต่ อตุสาหกรรมไฟฟา้และอเิล็คทรอนิค บรรจภุณัฑ์ ก่อสร้าง และ 

ยานยนต์ เป็นต้น อลูมิเนียมทีใช้ในประเทศไทยต้องพึงพาการนําเข้าจากต่างประเทศ โดยการใช้อลมูิเนียมในประเทศไทยใน

อตุสาหกรรมต่างๆมีการเติบโตอย่างต่อเนือง และ ผู้ประกอบการมีการแข่งขนัในระดบัสงู ทงันีบริษัทและบริษัทย่อยจดั

จําหน่ายอลมิูเนียมทีแปรรูปสําหรับเป็นชินส่วนในผลิตภณัฑ์เครืองเสียง ชินส่วนของเรือ และ ป้ายอลมิูเนียมต่างๆ เป็นต้น 

 
 

5)   ธุรกิจจัดจําหน่ายทองแดงขนาดมาตรฐานและขนาดพิเศษ 
 
ปัจจบุนัประเทศไทยมีผู้ประกอบการในการนําเข้าหรือผลิต จดัจําหน่ายทองแดงประมาณ 20 

ราย จึงทําให้มีการแข่งขนัในการจดัจําหน่ายอยู่ในระดบัสงู อย่างไรก็ตาม บริษัทย่อยรายบริษทั เอน็เอสซี เม็ททอล จํากดั มี

ผู้บริหารและพนกังานทีมีความรู้และประสบการณ์ในการดําเนินธุรกจินีมายาวนาน ทงันีมุ่งเน้นจําหน่ายสินค้าทองแดงทีตรง

ตามความต้องการของลูกค้าพร้อมกบัให้บริการทีรวดเร็วให้กบัลกูค้าหลกัๆในกลุ่มอตุสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

 

2.2.4 กลยุทธ์ทางธุรกิจ 
 

บริษัทและบริษัทย่อยได้ตระหนักถึงบทบาทสําคัญในการทําหน้าทีบริหารจัดการความต้องการที

แตกต่างกนัระหวา่งผู้ผลิตสเตนเลสต้นทางกบัลูกค้าทีเป็นผู้ใช้สเตนเลสปลายทาง บริษัทและบริษัทย่อยจงึมีกลยทุธ์ทางธุรกิจที

มุ่งเน้นการบริหารจดัการห่วงโซอ่ปุทาน (Supply Chain Management) ซงึเป็นรูปแบบของความร่วมมือระหว่าง (1) ซพัพลาย
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เออร์ซงึเป็นผู้ผลิตและจัดจําหน่ายวัตถุดิบ (2) บริษัทและบริษัทย่อยซึงเป็นผู้ จัดหา แปรรูป จัดจําหน่าย และให้บริการที

เกียวข้อง (3) ลกูค้าซงึเป็นผู้ประกอบการในอตุสาหกรรมต่างๆ ซงึกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทจะแตกต่างจากบริษัทอืนทีส่วน

ใหญ่ดําเนินการแบบซือมาขายไปโดยไม่มีกระบวนการผลิต การแปรรูปและการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง หรือมีเพียง

บางส่วน 

 
การนําระบบ Supply Chain Management มาใช้จนประสบผลสําเร็จซงึก่อให้เกิดผลดีทงักบัผู้ผลิต

วตัถดุิบ และลกูค้า เป็นผลเนืองจากบริษัทมีความสมัพนัธ์อนัดีเป็นเวลานานกบัทังผู้ผลิตและลูกค้า เพือบรรลุกลยทุธ์ทางธุรกิจ

ดงักล่าว บริษัทได้มีการร่วมวางแผนการผลิตกับลูกค้าล่วงหน้า และให้ความสําคญักบัการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ

สินค้า ตงัแต่ขนัตอนการสงัซอืวตัถุดิบเพือให้ได้วตัถดุิบทีมีคณุภาพตามความต้องการของลูกค้าในราคาทีมีเหตผุล เพือช่วยให้

บริษัทลดต้นทนุการผลิต จนถงึกระบวนการแปรรูปทีมีมาตรฐานสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าทีหลากหลายไม่วา่

จะเป็นคณุภาพ บริการ และการจดัส่งสินค้าได้ตรงตามกําหนดของลูกค้าและเชือถือได้มากทีสดุ เพือช่วยให้บริษัทสร้าง

มลูค่าเพมิให้แก่ผลิตภณัฑ์  ดงันนั บริษัทจงึมิได้เป็นเพียงผู้แปรรูปและจําหน่ายผลิตภณัฑ์สเตนเลสเท่านนั บริษัทยงัทําหน้าที

เป็น 

1. ผู้ เพิมประสิทธิผลในอตุสาหกรรม (Synergy Plus) โดยการร่วมวางแผนและพฒันาผลติภณัฑ์ที

มีมลูค่าเพมิ เพือตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าสูงสุด  

2. ผู้ประสานงานในอตุสาหกรรม (Solution Integrator)  บริษัทเป็นศนูย์กลางในการส่งผ่านวตัถดุิบ

จากผู้ผลติ  ทําการแปรรูปผลิตภณัฑ์  และสร้างมลูค่าเพิมให้แกผ่ลิตภณัฑ์ ตลอดจนจดัส่งให้กบัลกูค้าได้ตรงตามเวลา  

3. ผู้ เก็บรวบรวมข้อมูลในอตุสาหกรรม (Industry Database)  บริษัทเป็นผู้รวบรวมข้อมลูทงัจาก

ผู้ผลิตและลูกค้า โดยนํามาบริหารจดัการเพือให้ทกุฝ่ายได้รับประโยชน์สงูสดุ 

 
 
                   2.2.5 กลยุทธ์ทางการตลาด 

 

บริษัทและบริษัทย่อยมุ่งเน้นการเป็นให้บริการแปรรูปผลติภณัฑ์เตนเลสม้วนอย่างครบวงจร โดยมี

เป้าหมายทีจะขยายตวัอย่างต่อเนืองและมนัคงในอนาคคต รวมทงัเพือการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคเป็นสําคญั 

และพยายามสร้างความสมัพนัธ์อนัดีกบัลกูค้าในระยะยาว บริษัทและบริษัทย่อยมีกลยทุธ์การตลาด ดงันี 

 
1) กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ (Product and Service) 

 
1.1  มีผลติภัณฑ์และการบริการครบถ้วนในจุดเดียว (One Stop Service) 

 
 บริษัทมีประสบการณ์และความเชียวชาญในอตุสาหกรรมสเตนเลสหรือเหล็กกล้าไร้

สนิมมากวา่ 20 ปี ทําให้บริษทัมีความเข้าใจในความต้องการทีหลากหลายของลกูค้าแต่ละราย เชน่  ลกูค้าในอตุสาหกรรม

ยานยนต์ต้องการผลิตภณัฑ์ทอ่สเตนเลสทีมีคณุภาพอย่างสมําเสอ ลูกค้าในอตุสาหกรรมเครืองใช้ในครัวเรือนต้องการ

ผลิตภณัฑส์เตนเลสทีมกีารขดัเงาและเคลือบผิว บริษัทจึงมุ่งเป็นผู้จดัหา แปรรูปผลิตภณัฑ์ให้ตรงกบัความต้องการของลูกค้า 

และนําสินค้าเข้าสู่ระบบการบริหารจดัการคลงัสินค้าเพือจดัส่งให้แก่ลกูค้าตามวนัเวลาทีลกูค้ากําหนด ซงึเป็นไปตามแผนการ

ใช้งานของลกูค้า การให้บริการของบริษัทจงึเป็นการขจดัความเสียงของลูกค้าในการจดัหาสินค้าได้ไม่ครบถ้วนตามปริมาณ

และคณุภาพ รวมทงัเป็นการประหยดัต้นทุนในการจดัเก็บสินค้าของลูกค้าด้วย  

 
 นอกจากนี บริษัทและบริษทัย่อยยงัให้ความสําคญักบัการติดตามผลการจดัส่งและ

คณุภาพของผลิตภณัฑ์ เพืออํานวยความสะดวกและสร้างความประทบัใจให้กบัลกูค้า โดยบริษัทและบริษัทย่อยจะให้
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พนกังานขายเป็นผู้สร้างความสมัพนัธ์อนัดีกบัลกูค้า อาทิ การให้ข้อมูล การเยียมเยียน การให้คําปรึกษาและแก้ปัญหาให้แก่

ลกูค้า รวมถงึการให้บริการหลงัการขาย    

 
1.2  ผลิตสินค้าทมีีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐาน 

 
บริษัทและบริษัทย่อยมุ่งเน้นการผลิตสินค้าทีมีคณุภาพและเป็นไปตามมาตรฐานทีเป็น

ทียอมรับกนัโดยทวัไป โดยคดัเลือกวตัถดุิบทีมคีณุภาพจากผู้ผลติทีน่าเชือถือ ผ่านกระบวนการผลิตและแปรรูปด้วยเครืองจกัร

ทีมีเทคโนโลยีทนัสมยั และมีการตรวจสอบและควบคมุคณุภาพทุกขนัตอนตามมาตรฐาน TIS16949:2002, ISO9002:2000 

และ ISO14000 ซงึเป็นการสร้างความเชือมนัให้กบัลกูค้าในการสงัซอืสินค้าของบริษัท และเพือสร้างความมนัใจในด้าน

คณุภาพบริษัทย่อยยงัได้รับการสนบัสนนุทางด้านเทคนิคการผลิตท่อสเตนเลสสําหรับอตุสาหกรรมรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ 

จาก Mory Industries Inc. ประเทศญีปุ่ น โดยมีวิศวกรจากประเทศญีปุ่ นมาประจําทีบริษัทและบริษัทย่อย  

 
1.3 การขยายผลิตภัณฑ์ใหม่  

 
บริษัทและบริษัทย่อยเล็งเห็นถึงความต้องการใช้ผลิตภณัฑ์สเตนเลสทีเพมิมากขึน 

ดงันนั เพือตอบสนองความเติบโตทางธุรกิจ บริษทัจึงได้วางแผนจําหน่ายผลิตภณัฑ์สเตนใหม่ๆในอุตสาหกรรมลกูค้าหลกัของ

บริษัท ทงันีตลอดไปผลิตภณัฑ์อนืๆซงึไมใ่ชส่เตนเลส เช่นผลติภณัฑ์ทองแดง และ อลูมิเนียม 

 

1.4 การส่งมอบสินค้าทีตรงต่อเวลาและเชอืถือได้ 
 

บริษัทและบริษัทย่อยมุ่งเน้นการส่งมอบสินค้าทีตรงต่อเวลาและทนัต่อความต้องการ

ของลูกค้า โดยได้ดําเนินการวางแผนการผลิตล่วงหน้าโดยสอบถามความต้องการจากลูกค้า และมีการจดัเก็บสินค้าขนัตําไว้ใน

ระบบคลงัสินค้าตามแผนการผลติของลูกค้าด้วย ซงึเป็นการช่วยให้ลูกค้าประหยดัต้นทนุในการจดัเกบ็สินค้าไว้ในคลงัสินค้า

ของตนเอง การร่วมวางแผนการผลิตดงักล่าวจงึก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทและบริษัทย่อย และลกูค้า  

 
2)    กลยุทธ์ด้านราคา (Price) 

 
บริษัทและบริษัทย่อยไมมี่นโยบายการแข่งขนัด้านราคา โดยจะกําหนดราคาผลิตภณัฑ์ให้

สอดคล้องกบัราคาตลาดและการรักษาความสามารถในการทํากําไร ทงันีโดยให้ความสําคญักบัคณุภาพและบริการเพือ

ตอบสนองความต้องการของลกูค้าเป็นหลกั ซึงขึนอยู่กบัประเภทของผลิตภณัฑ์ ปริมาณการสงัซือ และเงือนไขการชําระเงินซงึ

เป็นทียอมรับจากลกูค้า สําหรับการปรับราคาแต่ละครังนนั บริษัทและบริษัทย่อยจะแจ้งให้ลกูค้าทราบถึงภาวะราคาของตลาด

ล่วงหน้า  

3) กลยุทธ์ด้านการจาํหน่ายและช่องทางการจาํหน่าย (Place) 
 

บริษัทและบริษัทย่อยมีช่องทางการจดัจําหน่ายโดยตรงและการจําหน่ายผ่านผู้ ค้าส่งให้แก่

ลกูค้าในประเทศ สําหรับการจําหน่ายไปยงัต่างประเทศจะจําหน่ายผ่านตวัแทนจําหน่ายในต่างประเทศ ปัจจบุนั บริษัทมีศนูย์

กระจายสินค้า 2 แห่ง คือ ศนูย์กระจายสินค้าทีพระประแดงสําหรับลกูค้าทวัไปในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  และ

ศนูย์กระจายสินค้าทีนิคมอตุสาหกรรมอมตะนคร สําหรับลกูค้าในอตุสาหกรรมยานยนต์ทีตงัอยู่ในบริเวณเดียวกนั ทําให้

ประหยดัเวลาและต้นทนุค่าขนส่ง  
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4) กลยุทธ์การส่งเสริมการขาย (Promotion) 
 

เนืองจากผลิตภณัฑ์ของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นสินค้าประเภทอุตสาหกรรม จงึมุ่งสร้าง

มลูค่าเพมิให้แก่ผลิตภณัฑ์และบริการเพือให้ลกูค้าได้รับประโยชน์สงูสดุ ดงันนั บริษัทและบริษัทย่อยจะเน้นกลยทุธ์การส่งเสริม

การขายในลกัษณะของการทําหน้าทีเป็นผู้ให้ความรู้และความเข้าใจในตวัผลติภณัฑ์เพือการใช้งานทีเหมาะสมในแงคุ่ณภาพ

และต้นทนุ  ตลอดจนให้คําปรึกษาในด้านต่างๆ ทีเกียวกบัผลิตภณัฑ์ผ่านทางฝ่ายขาย และ ฝ่ายประกนัคุณภาพ สิงเหล่านีเพือ

เป็นให้ลกูค้าได้รับคุณค่าสงูสดุและช่วยพฒันาความสมัพนัธ์ทีดีต่อบริษัทและบริษัทย่อย นอกจากนี บริษัทและบริษัทย่อยยงั

ได้มีการเข้าเยียมเยียนลูกค้าอย่างสมําเสมอเพือให้ทราบถงึความต้องการของลูกค้าทีเปลียนแปลงไป รวมถึงมีการเข้าร่วมงาน

แสดงสินค้าภายในประเทศและในต่างประเทศในโอกาสตา่งๆ เพือนําเสนอผลิตภณัฑใ์ห้เป็นทีรู้จกัมากขนึ 

 
 

2.2.6 ลักษณะลูกค้า 

บริษัทและบริษัทย่อยมีลกูค้าจํานวน โดยบริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายขยายฐานลกูค้าและไม่

พงึพงิลกูค้ารายใดรายหนงึหรือธุรกจิใดธรุกิจหนงึโดยเฉพาะ  

บริษัทและบริษัทย่อยสามารถจําแนกกลุม่ลูกค้าตามประเภทอตุสาหกรรมออกได้เป็น 8 กลุ่มหลกั 

โดยสดัส่วนการจําหน่ายผลิตภณัฑ์ของบริษัทและบริษัทย่อยต่อยอดขายรวมให้กบัลกูค้าในแต่ละกลุ่มอตุสาหกรรมในระหว่าง

ปีบญัชี 2556, 2557, 2558 , 2559 และ 2560 สรุปได้ดงันี 

 

หน่วย: ร้อยละ ปีบัญชี 

2557 

ปีบัญชี 

2558 

ปีบัญชี 

2559 

ปีบัญชี 

2560 

ปีบัญชี 

2561 

1. อตุสาหกรรมเครืองใช้ไฟฟ้าในบ้าน (Home Appliance Industry) – ในประเทศ 18 19 18 19 19 

2. อุตสาหกรรมยานยนต์ (Automotive Industry) – ในประเทศ 33 31 32 33 35 

3. อุตสาหกรรมก่อสร้าง (Construction Industry) – ในประเทศ 22 22 23 24 23 

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

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

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

7. การสง่ออก 1 1 1 1 1 

8. อืน ๆ 2 2 2 3 2 

ยอดขายและบริการรวมของบริษัทและบริษัทย่อย 100 100 100 100 100 

 

หมายเหต:ุ อืน ๆ ได้แก่ กลุม่ลกูค้ารายยอ่ยทีไม่ได้ซอืใช้เป็นประจํา 

    
บริษัทและบริษัทย่อยมุ่งเน้นการจําหน่ายผลิตภณัฑ์ภายในประเทศเป็นหลกัโดยมุ่นเน้นการจดั

จําหน่ายในอตุสาหกรรมใหญ่ของประเทศ คือ อตุสาหกรรมยานยนต์ เครืองใช้ไฟฟ้าในบ้าน และ ก่อสร้าง ซงึมียอดรวม

ประมาณร้อยละ 77 ของยอดขายและบริการรวม โดย อตุสาหกรรมยานยนต์โดยรวมในปี 2560 มียอดการผลติรยานยนต์

ประมาณ 2 ล้านคนั ในส่วนของอตุสาหกรรมเครืองใช้ไฟฟา้และอตุสาหกรรมก่อสร้างยงัทรงตัวต่อเนืองจากปีก่อนหน้า ทงันี 

ในปี2557, 2558, 2559, 2560 และ 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีการจําหน่ายต่างประเทศคิดเป็นสดัส่วนประมาณ ร้อยละ 

ร้อยละ 0.01 ร้อยละ 0.01 ร้อยละ 0.01 ร้อยละ 0.71 และ ร้อยละ 0.26  ของรายได้จากการขายรวมตามลําดบั ทงันีสดัส่วนที

ตําจากยอดขายในประเทศเนืองจากบริษัทและบริษัทย่อยดําเนินการขายโดยมุ่งไปทีตลาดภายในประเทศเป็นหลกั 
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2.2.7 การจําหน่ายและช่องทางการจาํหน่าย 

บริษัทและบริษัทย่อยมีช่องทางการจดัจําหน่ายหลกั 3 ช่องทาง ดงันี 

 
1)  การจาํหน่ายตรงให้แก่ลูกค้าซงึเป็นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมต่างๆ  

 
บริษัทและบริษัทย่อยจําหน่ายผลิตภณัฑ์โดยตรงให้แก่ลกูค้าซงึเป็นผู้ประกอบการใน

อตุสาหกรรมต่างๆทีหลากหลายโดยมีลูกค้าซงึเป็นผู้ประกอบการในอตุสาหกรรมหลกัของประเทศไทยคือ กลุม่อตุสาหกรรม

ยานยนต์ เครืองใช้ไฟฟา้และก่อสร้างซงึมียอดขายประมาณร้อยละ 77 ของยอดขายรวมในปีล่าสดุ 

 

2)  การจาํหน่ายผ่านผู้ค้าส่ง (Stockist) 
 

บริษัทและบริษัทย่อยจําหน่ายผลิตภณัฑ์ผ่านผู้ ค้าส่ง โดยในปีบญัชี 9 ปีบญัชี 2560 และ

ปีบญัชี 61 การจําหน่ายผ่านผู้ ค้าส่งคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 17  ร้อยละ 14 และ ร้อยละ 15 ของยอดขายรวม ตามลําดบั โดย

ผู้ ค้าส่งจะเป็นผู้กระจายสินค้าสูผู่้บริโภคต่อไป โดยสดัส่วนในปี 2561 ใกล้เคียงกบัปีก่อนหน้าเนืองจากบริษัทยงัคงทําการขาย

อย่างระมดัระวงัในช่องทางจดัจําหน่ายนี เนืองจากปัญหาเศรษฐกิจทีสะสมต่อเนืองได้ส่งผลกระทบต่อเงนิทนุหมนุเวียนและ

ฐานะทางการเงนิของลูกค้าบางรายในช่องทางจดัจําหน่ายนี 

 
3)  การจาํหน่ายผ่านตัวแทนจาํหน่ายในต่างประเทศ (Dealer/Agent) 

 
บริษัทจําหน่ายผลิตภณัฑ์สเตนเลสประเภทแผ่น ท่อเฟอร์นิเจอร์หรือท่อขดัเงาไปยงัประเทศ

ฮ่องกง สิงคโปร์ และฟิลิปปินส์ โดยผ่านตวัแทนจําหน่ายในต่างประเทศ ได้แก่ ตวัแทนจําหน่ายในประเทศฮ่องกง และตวัแทน

จําหน่ายในประเทศสิงคโปร์ โดยตวัแทนจําหน่ายจะได้รับค่าคอมมิชชนัเป็นค่าตอบแทน และบริษัทย่อยจําหน่ายท่อ

อตุสาหกรรมยานยนต์โดยผ่านผู้จดัทําชินส่วนทอ่ยานยนต์ในประเทศอินเดีย 

 

 

2.3     การจัดหาผลิตภณัฑ์ 

 

2.3.1 โรงงานและสาํนักงาน 

 

ปัจจบุนับริษัทและบริษทัย่อยมีโรงงาน 2 แห่ง ได้แก่  โรงงานทีพระประแดง ถนนสขุสวสัดิ อําเภอพระ

ประแดง จงัหวดัสมทุรปราการ ตงัอยู่บนพืนที 27 ไร่ 3 งาน 28 ตารางวาประกอบด้วย อาคารสํานกังาน อาคารแปรรูป อาคาร

ผลิตท่อ อาคารเก็บวตัถดุิบ อาคารเก็บสินค้าสําเร็จรูป อาคารซ่อมบํารุง อาคารเก็บถงันํามนั และโรงต่อไม้   และโรงงานทีนิคม

อตุสาหกรรมอมตะนคร อําเภอพานทอง จงัหวัดชลบรีุ  ภายใต้การบริหารของบริษัท ออโต้ เม็ททอล จํากดั ตังอยู่บนพืนที 9 ไร่ 

1 งาน 45 ตารางวา เป็นโรงงานผลิตท่อสเตนเลสสําหรับอตุสาหกรรมยานยนต์โดยเฉพาะ นอกจากนี บริษัทได้เช่าพนืที

สํานกังานชนั 16 ทีอาคารไทยซีซีทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้ ซงึเป็นทีตงัของสํานกังานฝ่ายขายและการตลาด ฝ่ายบญัชีและ

การเงินของบริษัท และ บริษทัย่อยแห่งหนงึมีสํานกังานตงัอยู่ชนั  ทีคอนโดสีพระยาริเวอร์วิลล์ ถนนโยธา ตลาดน้อย เขตสมั

พนัธวงศ์ ซงึเป็นทีตงัของสํานกังานฝ่ายขายและการตลาด ฝ่ายบญัชีและการเงินของบริษัทย่อย 
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                   2.3.2 วัตถุดิบ 

 

1. กําลงัการผลติและแปรรูป บริษัทและบริษัทย่อย มีกําลงัการผลิตและแปรรูปเต็มที และปริมาณการผลิตและแปรรูปจริง ดงันี 

(ก)    โรงงานทีพระประแดง  (ดําเนินการโดยบริษัท) 

(หน่วย: ตัน)  

    กาํลังการ ปริมาณการผลิตและแปรรูปจริง (ตนั/ปี) 

สายการแปรรูป จาํนวน ผลิตและ สาํหรับปีสินสุด 31 มนีาคม 

  

เครือง แปรรูป

เตม็ท ี

2559 2560 2561 

(ตนั/ปี) ตนั ร้อยละ ตนั ร้อยละ ตนั ร้อยละ 

1.  การตดัตามขนาด (Leveller-cutting steel length)  9 17,000 12,170 ^60.1   10,560 ^52.8 8,867 52.2 

2.  การตดัเป็นแถบม้วน (Slitting steel strips) 2 18,000 13,500 75.0 13,875 77.1 11,717 65.1 

3.  การขดัพืนผิว (Polishing stainless steel surface) 2 12,000 2,820 23.5 2,190 18.3 2,025 16.9 

4.  การเจาะรูและปัมกลม (Circle blanking, 

circularized steel shaping) 3 300 20 6.7 10 3.3 0 0 

5.  การผลิตท่อสเตนเลส (Stainless Pipe) 13 3,300 2,580 *90.2 2,895 **82.2 2,816 ***85.3 

รวม   50,600 31,090 58.5 29,530 55.6 25,192 49.8 

 

*   คํานวณจากฐานกําลงัการผลิตเดมิต่อปีทีระดบั 2,860 ตนั ตอ่ 16 ชวัโมงต่อ 248 วนั จากจํานวนเครืองผลติท่อ 13 เครือง ในปี 2559 

** คํานวณจากฐานกําลงัการผลิตเดิมตอ่ปีทีระดบั 3,520 ตนั ตอ่ 16 ชวัโมงตอ่ 248 วนั จากจํานวนเครืองผลติท่อ 16 เครือง ในปี 2560 

*** คํานวณจากฐานกําลงัการผลติเดิมต่อปีทีระดบั 3,300 ตนั ตอ่ 16 ชวัโมงต่อ 248 วนั จากจํานวนเครืองผลติท่อ 15 เครือง ในปี 2561 

^ คํานวณจากฐานกําลงัการผลติเดมิต่อปีทีระดบั 20,000 ตนั จากจํานวนเครืองตดัท่อ 10 เครืองในปี 2559 และ 2560 

 

หมายเหต:ุ    1. กําลงัการผลติเต็มทีคาํนวณจากกําลงัการผลติจากการผลิตวนัละ 1 กะๆ ละ 8 ชวัโมง ทํางาน 248 วนัต่อปี 

                    2. การผลติท่อสเตนเลสซงึคาํนวณกําลงัการผลิตวนัละ 16 ชวัโมง เนืองจากมีปริมาณความต้องการสินค้าดงักลา่วค่อนข้างสงู 

 

(ข)   โรงงานทีนิคมอตุสาหกรรมอมตะนคร (ดําเนินการโดยบริษัทย่อยรายบริษัท ออโต้ เม็ททอล จํากดั) 

(หน่วย: ตนั) 

 ผลิตจาก 

 กาํลังการ

ผลิต 

ปริมาณการผลิตและแปรรูปโดยประมาณ (ตนั/ปี) 

สายการแปรรูป เครืองจักร จาํนวน และแปรรูป สาํหรับปีสินสุด 31 มีนาคม 

 

ประเภท เครืองจักร 

 
เตม็ท ี 2559 2560 2561 

 (ตนั/ปี) ตนั ร้อยละ ตนั ร้อยละ ตนั ร้อยละ 

ท่อไอเสยีรถยนต์ และท่อ

ไอเสยีรถจกัรยานยนต์ 

ERW 1 10,000 7,000 70.0*** 7,440 74.4*** 8,875 88.8*** 

TIG  6 1,500 1,060 70.7 1,250 83.3 1,457 97.1 

 

*** คํานวณจากฐานกําลงัการผลติเครือง ERW ต่อปีทีระดบั 10,000 ตนัต่อเครือง ต่อ16 ชวัโมงต่อ 248 วนัต่อปี ทงันีบริษัทสามารถทีจะขยายกําลงัการ

ผลิตโดยเพิมกะการทํางานหรือทํางานนอกเวลาเพิมเติมเพือเพมิกําลงัการผลิตจากเครือง ERW เดิม 

 

 

 

 



 แบบ 56-1 สาํหรับปีสนิสุด 31 มีนาคม 2561 
 

บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จํากัด (มหาชน) ส่วนที 1 หน้า 30  

 2.   นโยบายการการผลิตและแปรรูป 

 
  บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายในการผลิตและแปรรูปตามความต้องการของลูกค้าเป็นสําคญั 

โดยวางแผนการผลิตร่วมกบัลูกค้าควบคู่ไปกบัการบริหารจดัการสนิค้าคงคลงั เพือให้สามารถสง่มอบผลติภณัฑ์ได้ตรงตาม

กําหนดและมีประสิทธิภาพ  สําหรับผลติภณัฑ์ทีจําหน่ายทวัไปและเป็นทีต้องการของตลาดสูง จะมีการวางแผนการผลิตและ

แปรรูปสินค้าบางส่วนล่วงหน้า เพือให้เกิดการประหยดัจากต้นทนุการผลิตและแปรรูป 

 
             2.4 ผลกระทบต่อสิงแวดล้อม 

 
บริษัทและบริษัทย่อยได้ตระหนกัถึงความรับผิดชอบต่อสงัคมจึงให้ความสําคญัต่อสิงแวดล้อม 

โดยได้ปฏิบตัติามมาตรฐานสากล ISO 14001 ซงึเป็นมาตรฐานของระบบจดัการสิงแวดล้อมสากลทีมุ่งเน้นการประยุกต์ใช้

ระบบการจดัการสิงแวดล้อมเพือป้องกนัและปรับปรุงสภาวะสิงแวดล้อมอย่างต่อเนืองอนัลดผลกระทบต่อสิงแวดล้อม  

 
ในการกําจดัสิงปฏิกลู เช่น ผงขดั เศษสเตนเลส ขีเหลก็ ขยะปนเปือน บริษัทและบริษัทย่อยได้

ว่าจ้างให้บริษทัทีมีความเชียวชาญด้านการกําจดัและทําลายสิงปฏิกลูเหล่านีโดยเฉพาะ  นอกจากนี ยงัจดัให้มีการตรวจ

วิเคราะห์ค่าความดงัของเสียงและความเข้มของแสงเป็นประจําทุกเดือน และจดัให้มีการตรวจคณุภาพของนําอย่างสมําเสมอ

โดยผู้ชํานาญการ เพือให้เป็นไปตามมาตรฐานทีกําหนด ดงันนั มลพษิต่างๆ ทงัจากโรงงานและสํานกังานจะได้รับการบําบดั

อย่างถกูต้องตามข้อกําหนดและผ่านการตรวจสอบของหน่วยงานราชการทีเกียวข้อง เช่น กรมโรงงาน กระทรวงอตุสาหกรรม 

และกรมควบคมุมลพษิ กระทรวงวิทยาศาสตร์และสิงแวดล้อม เป็นต้น  ทงันี ตงัแต่เปิดดําเนินกิจการ บริษัทและบริษัทย่อยไม่

มีข้อพพิาทเรืองสิงแวดล้อมแต่อย่างใด และไม่เคยได้รับการตกัเตือนหรือการปรับจากหน่วยงานของรัฐ        
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3. ปัจจัยความเสียง 
 

3.1 ความเสียงทางเศรษฐกจิและอุตสาหกรรมไทยในปี 2560 และ 2561  

        

เศรษฐกิจไทยในปี 2560 ขยายตวัได้ทีร้อยละ 3.9 จากภาคการส่งออกทีขยายตวัได้ดีกว่าทีคาดไว้ และ ภาคการ

ท่องเทียวทียงัเติบโตได้ต่อเนือง ในส่วนของเศรษฐกิจโลกก็ขยายตวัต่อเนือง การส่งออก ภาคการผลิต ยงัคงขยายตวั อตัราเงิน

เฟอ้ อตัราดอกเบีย และ อตัราการว่างงานยงัคงอยู่ในระดบัต่า 

ในส่วนของเศรษฐกิจไทยในปี 2561 คาดว่าเศรษฐกิจไทยคาดว่าจะขยายตวัได้ประมาณร้อยละ 3.6 ถึง 4.6 จะ

ได้รับมาตรการการลงทุนจากภาครัฐทีคาดว่าจะทยอยออกมาต่อเนืองในโครงการใหญ่ๆต่างๆ และการฟืนตัวของเศรษฐกิจ

โลก อย่างไรก็ตาม ยงัคงมีประเด็นทีต้องติดตามการฟืนตวัของประเทศทีเป็นเศรษฐกิจหลกัของโลก เนืองจากยังมีอีกหลาย

ปัจจยัท้าทายทีต้องติดตาม เช่นการคุมเข้มนโยบายการเงินโดยธนาคารกลางต่างๆ โดยเฉพาะสหรัฐฯ ประเด็นการ เจรจา 

Brexit และความตึงเครียดในคาบสมุทรเกาหลี ขณะทีในประเทศการบริโภคเอกชนอาจยังเผชิญความเสียงจากกําลงัซือของ

ประชาชนในกลุ่มรากหญ้า และ ธุรกิจขนาดเล็ก ในขณะทีการลงทุนภาครัฐและภาคเอกชนจะเป็นปัจจยัสนับสนุนเพิมเติมให้

เศรษฐกิจไทยในปี 2561 นอกเหนือจากภาคการส่งออกและการท่องเทียว  

อย่างไรก็ตาม บริษัทและบริษทัย่อยมนีโยบายให้ความสําคญักบัการติดตามภาวะเศรษฐกิจและผลกระทบต่างๆที

อาจเกิดขนึอย่างใกล้ชิด ทงันี บริษัทและบริษัทย่อยเน้นกระจายความเสียงในการทําธุรกิจให้คลอบคลุมอตุสาหกรรมต่างๆใน

ประเทศ 

 

3.2 ความเสียงจากการผันผวนของค่าเงนิบาท  

      

ตลาดการเงินโลกปี 2560 ค่าเงินบาทโดยรวมแข็งตวัขนึมากกว่าทีคาดไว้  

 

THB/USD 

 
 

สําหรับในปี 2561 ค่าเงินบาทอาจมีความผนัผวนสงูได้ จงึต้องติดตามปัจจยัต่างๆทีมีผลต่อค่าเงินดอลลาร์รวมทงั

นโยบายการเงินของเฟด ซงึ ยังมีแนวโน้มปรับขึนอตัราดอกเบียนโยบาย การทยอยลดงบดุล และแผนการปฏิรูปภาษีของ

สหรัฐฯซงึจะมีผลต่อการอ่อนค่าของเงนิบาท รวมถึงทิศทางนโยบายการเงินของธนาคารกลางหลกัอืนๆของโลกทีจะเข้าสู่การ
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ปรับตัวให้เป็นปกติ ส่งผลต่อการทยอยตึงตัวของสภาพคล่องในระบบการเงิน และอาจจะส่งผลต่อความผันผวนของการ

เคลือนย้ายเงินทุน  

อย่างไรก็ตาม การอ่อนค่าของค่าเงินบาทสามารถบริหารจัดการเพือป้องกันได้  ซึงบริษัทได้มีการติดตาม

ผลกระทบในเรืองดังกล่าวอย่างสมําเสมอ โดยบริษัทและบริษัทย่อยซงึเป็นผู้ นําเข้าวัตถุดิบบางส่วนจากต่างประเทศได้เพิม

สดัส่วนการซือภายในประเทศให้มากขึน รวมถึงการซือด้วยเงินสกุลอืนๆทีค่าเงินมีความผนัผวนน้อย พร้อมกับทําการป้องกนั

ความเสียงจากอตัราแลกเปลียนในการนําเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศเป็นเงินสกุลดอลล่าร์โดยการทําสญัญาซือขายเงินตรา

ต่างประเทศล่วงหน้า  

    

3.3 ความเสียงจากการผันผวนของราคาตลาดโลกของนิเกลิ ทองแดง และ อลูมิเนียม   

 

สเตนเลส ทองแดง และ อลูมิเนียม เป็นวตัถดุิบและสินค้าหลกัทีมีอตัราหมนุเวียนในปริมาณมากของบริษทัและ

บริษัทย่อย ซงึการเคลือนไหวของราคาในประเทศจะมีการเปลียนแปลงตามราคาตลาดโลกซงึกําหนดโดยอปุสงค์และอปุทาน

ของผู้ผลิตและผู้ใช้โลหะดงักล่าวทวัโลก ในกรณีของสเตนเลสจะมีส่วนผสมทีสําคญัคือ โครเมียม นิเกิล และคาร์บอน ดังนนั

ราคาของนิเกิลซงึเป็นส่วนประกอบหลกันนัจะมีส่วนสําคญัทีทําให้ราคาของสเตนเลสผนัแปร  

 

 
 

อย่างไรก็ตาม บริษัทมีการติดตามราคาอย่างใกล้ชิดเพือประเมนิสถานการณ์และแนวโน้มของราคาเพือนํามา

ประกอบการพิจารณาตดัสินใจในการสังซือและจดัจําหน่าย โดยการบริหารจดัการวตัถดุิบทีหลากหลายจากหลายแหล่งสินค้า

และควบคมุระดบัราคาของสินค้าคงคลงัให้มีความเหมาะสมและรวดเร็วสอดคล้องกบัราคาตลาดโลก ทังนีเพือลดผลกระทบ

จากความผนัผวนด้านราคาของวตัถดุิบทีอาจส่งผลกระทบกบัวตัถุดิบและสินค้าคงคงเหลือ  
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3.4 ความเสียงจากการพงึพงิผู้ผลิตและจัดจาํหน่ายวัตถุดิบหลกั  

 

วตัถดุิบหลกัของบริษัท คือ ม้วนเหล็กกล้าไร้สนิมรีดเย็น (cold rolled stainless steel coil) ทองแดง  อลูมิเนียม 

เหล็กเคลือบสงักะสี และ เหล็กชบุสงักะสี ซึงบริษัทจัดหาวตัถุดิบจากผู้ผลิตในประเทศซงึมีเพียงรายเดียวหรือน้อยรายในบาง

วตัถดุิบ ซงึทําให้มีความเสียงในการจดัหาวตัถดุิบหลกัเนืองจากการพงึพิงผู้ผลิตในประเทศ บริษัทสังซือม้วนเหล็กกล้าไร้สนิม

รีดเย็นทีผลิตโดยผู้ผลิตในประเทศทีสําคญั ได้แก่ บริษัท โพสโค-ไทยน๊อคซ์ จํากดั (มหาชน) คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ  58.10 และ

ร้อยละ 53.4 ของยอดซือรวมตามลําดบัในปีบญัชี 2560 และ 2561 ตามลําดบั จากการทีมีผู้ผลิตเหล็กกล้าไร้สนิมรีดเย็นราย

ใหญ่ในประเทศเพียงรายเดียว และ กฎหมาย Anti-Dumping Law ทําให้การจัดหาวตัถุดิบเหล็กกล้าไร้สนิมรีดเย็นจากหลาย

ประเทศในเอเชียมีต้นทุนวัตถุดิบทีจัดหาสูงกว่าการจดัหาภายในประเทศ นอกจากนีการจัดหาเหล็กกล้าไร้สนิมรีดเย็นจาก

ต่างประเทศจะต้องใช้เวลาในการขนส่ง ทําให้บริษัทมีความเสียงจากการขาดแคลนวตัถุดิบในกรณีทีผู้ผลิตรายใหญ่ในประเทศ

ดงักล่าวไมส่ามารถจดัส่งวตัถดุิบให้กบับริษัทได้ตามกําหนด และบริษทัไมส่ามารถจดัหาวตัถุดิบจากแหล่งอืนเข้ามาทดแทนได้

ทนัแผนการผลิตและแปรรูปสินค้าตามทีได้รับคําสงัซือสินค้าจากลกูค้า 

 

อย่างไรก็ตาม บริษัทได้มีการวางแผนการสงัซอืวตัถดุิบล่วงหน้าโดยนําระบบการจดัการห่วงโซอ่ปุทาน หรือ 

Supply Chain Management มาใช้ ทําให้มีการประมาณการยอดการสงัซือวตัถุดิบหลกัต่างๆล่วงหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และจากการดําเนินงานของบริษัทในอดีตทีผ่านมา บริษัทยงัไม่เคยประสบปัญหาขาดแคลนวตัถดุิบ ประกอบกับบริษัทสงัซอื

วตัถดุิบจากผู้ผลิตต่างๆเป็นเวลานานและมีความสมัพนัธ์ทีดีกบัผู้ผลติดงักล่าว และนอกจากนีบริษัทก็ยงัมีความสามารถใน

การนําเข้าจากผู้ผลิตหลกัต่างๆในต่างประเทศ  

 

3.5 ความเสียงเกียวกับการย้ายฐานการผลิตของลูกค้าซึงเป็นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมต่างๆ 

 

ผลิตภัณฑ์สเตนเลสของบริษัทและบริษัทย่อยจําหน่ายแก่ลูกค้าในประเทศโดยลูกค้าดังกล่าวส่วนใหญ่เป็น

ผู้ประกอบการจากต่างประเทศทีมาตังโรงงานในประเทศไทย ซงึเป็นผู้ประกอบการในอตุสาหกรรมต่างๆ เช่น  อุตสาหกรรม

เครืองใช้ไฟฟ้า อุตสาหกรรมก่อสร้าง อตุสาหกรรมคอมพิวเตอร์ อตุสาหกรรมยานยนต์ เป็นต้น โดยใน ในงวดปีบญัชี 2560 

บริษัทและบริษัทย่อยมียอดขายและบริการในประเทศจํานวน 3,200 ล้านบาท และในงวดปีบญัชี 2561 บริษัทและบริษัทย่อย

มียอดขายและบริการในประเทศจํานวน 3,376.19 ล้านบาท บริษัทและบริษัทย่อยมีความเสียงเกียวกับการย้ายฐานการผลิต

ของลูกค้าซงึเป็นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมต่างๆ ไปยงัประเทศอนืๆ อนัอาจส่งผลกระทบต่อยอดขายและบริการของบริษัท

และบริษัทย่อย 

 
อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยงัมีความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบเนืองจากมีทรัพยากรทีพร้อมทงัในด้านวตัถดุิบ

และกําลงัคน สาธารณูปโภคพืนฐาน มีนโยบายส่งเสริมการลงทนุทีดีและเอือต่อการลงทนุ โดยภาพรวมรัฐบาลไทยให้การ

ส่งเสริมผู้ประกอบการใช้ประเทศไทยเป็นฐานการลงทนุการวิจยัและพฒันา และการจดัตงัอตุสําหกรรมทีมีศกัยภาพในอนาคต 

โดยให้สิทธิประโยชน์ในหลากหลายรูปแบบเป็นกรณีพิเศษ ซงึประกอบด้วย สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีและสิทธิประโยชน์

ทางด้านการเงิน ทงันีสํานกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือบีโอไอ ได้เปิดเผยว่าในปี 2560 มีโครงการยืนขอรับ

ส่งเสริมการลงทุนจํานวน 1,456 โครงการ มลูค่าเงินลงทนุรวม 641,978 ล้านบาท เพมิขึนร้อยละ 22 จากปีทีผ่านมา ซงึสงูกว่า

เป้าหมายทีตงัไว้ 600,000 ล้านบาท โดยเป็นการยืนขอรับการลงทุนในพืนทีระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวนัออก หรือ EEC 

จํานวน 388 โครงการ มลูค่าเงินลงทนุ 296,889 ล้านบาท หรือร้อยละ 46 ของมูลค่าการลงทนุทงัหมด และมกีารขอรับการ

ลงทนุใน 10 อตุสาหกรรมเปา้หมาย หรือ S-Curve มลูค่าถงึ 392,141 ล้านบาท หรือร้อยละ 61 ของมลูค่าการขอรับการ
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ส่งเสริมการลงทนุทงัหมด ส่วนการขอรับส่งเสริมการลงทนุจากต่างประเทศ ในปี 2560 พบวา่ประเทศทีมีมลูคา่ขอรับการลงทนุ

มากทีสดุอนัดบัแรก คือ ประเทศญีปุ่ น รองลงมาคือประเทศสิงคโปร์ จีน สหรัฐอเมริกา และเนเธอร์แลนด์ ทงันีจงึเป็นโอกาส

ของบริษัทและบริษัทย่อยในการหาลกูค้าใหม่ๆ  

ในส่วนของลูกค้าเก่าหากลูกค้าดงัจะย้ายฐานการผลิตจะต้องใช้เวลาและบริษัทและบริษัทย่อยจะทราบ

ล่วงหน้าซงึจะทําให้สามารถวางแผนปรับเปลียนการผลติได้ โดยบริษัทและบริษทัย่อยได้มีการติดตามนโยบายการลงทนุของ

ลกูค้าซงึเป็นผู้ประกอบการในอตุสาหกรรมต่างๆ อย่างต่อเนืองเพือนําข้อมลูดงักล่าวมาใช้ในการวางแผนนโยบายการดําเนิน

ธุรกิจและวางแผนการผลติเพือรองรับความเปลียนแปลงต่างๆ ขณะเดียวกนั บริษัทและบริษัทย่อยมีความหลากหลายในการ

กระจายธรุกิจเข้าสู่อุตสาหกรรมหลกัต่างๆของประเทศเพือลดความเสียงต่อการพงึพิงอตุสาหกรรมใดอตุสาหกรรมหนงึใน

ประเทศโดยเฉพาะ นอกจากนียงัได้บริการลกูค้าด้วยการจดัหาวตัถดุิบคณุภาพในเกรดต่างๆทีหลากหลาย รวมไปถงึการแปร

รูปเพือเพมิมลูค่าในด้วยกระบวนการผลติทีมีคณุภาพ เชน่บริษัทย่อยรายบริษัท ออโต้ เม็ททอล จํากดั ได้กระจายความเสียง

โดยการจําหน่ายสินค้าประเภทท่อสเตนเลส ประเภทท่อไอเสีย ไปยงัอุตสาหกรรมรถยนต์ และอตุสาหกรรมรถจกัรยานยนต์  

บริษัทย่อยรายบริษทั อลัเทอร์เนทีฟ เอน็แมท จํากดั ซงึเป็นผู้จดัจําหน่ายอลูมิเนียมในอตุสาหกรรมการต่อเรือ และ งาน

ก่อสร้าง รวมทงับริษทัย่อยรายบริษัท เอน็เอสซี เม็ททอล จํากดั เป็นตวัแทนจําหน่าย ทองแดง ทองเหลือง สเตนเลส และ 

อลมิูเนียม ให้กบัผู้ประกอบการในอตุสาหกรรมก่อสร้าง อตุสาหกรรมอเิลคทรอนิคส์ อตุสาหกรรมยานยนต์ และ อตุสาหกรรม

เครืองใช้ไฟฟ้า  

 

3.6 ความเสียงเกียวกับการเข้ามาของคู่แข่งขันรายใหม่ 

 

ปัจจุบนัการประกอบธุรกิจของบริษัทในด้านการแปรรูปสเตนเลส ได้แก่ การจัดหา แปรรูป ผลิตและจําหน่าย

ผลิตภัณฑ์สเตนเลส มีผู้ประกอบการในประเทศทีทําธุรกิจใกล้เคียงกบับริษัทประมาณ 2-3 ราย นอกจากนีบริษัทย่อยราย

บริษัท ออโต้ เม็ททอล จํากดั ประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่ายท่อสเตนเลสประเภทท่อไอเสียสําหรับอตุสาหกรรมยานยนต์ทีใช้

เครืองจกัรเทคโนโลยี FFX ของประเทศญีปุ่ นเป็นรายแรกในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ บริษัทและบริษัทย่อยมีความเสียงจากการ

เข้ามาของคู่แข่งขนัรายใหม่ ซงึอาจส่งผลกระทบต่อยอดขายและส่วนแบ่งตลาดของบริษัทและบริษัทย่อย  

อย่างไรก็ตาม การประกอบธรุกิจของบริษัทและบริษัทย่อยต้องอาศยัปัจจยัต่างๆ เกือหนนุ ประกอบด้วย 

                       (1)  ความเชียวชาญเฉพาะด้าน และประสบการณ์ยาวนานในการพฒันาผลิตภณัฑ์ให้มีคุณภาพและตรงกับ

ความต้องการของลูกค้ากลุ่มเปา้หมายซงึเป็นผู้ประกอบการในอตุสาหกรรมต่างๆ ดงัจะเห็นได้จากประสบการณ์การประกอบ

ธรุกิจของบริษัทเป็นระยะเวลากวา่ 20 ปี  

(2)    ต้องอาศัยบุคลากรทีมีความรู้ ความเชียวชาญ เข้าใจในความต้องการของตลาดทีเปลียนแปลง  และ

ประสบการณ์สงูในการประกอบธุรกิจ  

(3) ต้องอาศัยความสัมพันธ์ในการทําธุรกิจทีดีและต่อเนืองกับผู้ ผลิต และ ผู้ จําหน่ายวัตถุดิบและลูกค้า

กลุ่มเปา้หมาย  

(4) การประกอบธุรกิจของบริษทัและบริษัทย่อยต้องใช้เครืองมอืเครืองจกัรและการผลิตทีมีประสิทธิภาพ จึงต้อง

มีการบํารุงรักษาเครืองจักรให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา และควบคุมมาตรฐานการปฏิบตัิงานในส่วนการผลิต 

เพือให้ได้สินค้าทีมีคณุภาพและบริการทีรวดเร็ว  

                     (5) บริษัท และ บริษทัย่อยผลิตและจําหน่ายผลติภณัฑ์ทงัโลหะและอโลหะทีหลากหลายทงัในแง่วตัถดุิบต่างๆ 

ชนิดและขนาดต่างๆ จงึทําให้บริษทัและบริษัทย่อยสามารถบริหารจดัการวางแผนวตัถดุิบและการผลติโดยมีคณุภาพและมี

ต้นทุนทีสามารถแข่งขนัได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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(6)   บริษัท และบริษัทย่อย ยังได้รับการสนับสนุนทางด้านเทคนิคในการผลิตและการตลาดเพือสร้างความ

มนัใจในด้านคณุภาพ และ การขยายผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ เพือเพิมฐานลูกค้าของบริษัทได้กว้างขวางมากขึน   จากผู้ ร่วมลงทุนใน

บริษัทย่อยคือ Mory Industries Inc. ประเทศญีปุ่ น  

 

จากปัจจัยดังกล่าวข้างต้นส่งผลให้บริษัทและบริษัทย่อยมีความพร้อมและความสามารถในการแข่งขันที

เหนือกว่าผู้ประกอบการรายใหม่ 

 

3.7 ความเสียงเกียวกับสภาพคล่องของกิจการ  

 

บริษัทและบริษัทย่อยประกอบธุรกิจหลกัในด้านการแปรรูปผลิตภณัฑ์สเตนเลสม้วนอย่างครบวงจรและมีบริษัท

ย่อยรายหนงึเป็นตวัแทนจัดจําหน่าย ทองแดง ทองเหลือง อลูมิเนียม สินทรัพย์ทีสําคัญของบริษัทและบริษัทย่อย คือ สินค้า

คงเหลือ ณ วนัที 31 มีนาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินค้าคงเหลือสุทธิจํานวน 663.32 ล้านบาท (คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 

28.08 ของสินทรัพย์รวม) บริษัทจึงมีความเสียงหากสินค้าคงเหลือดงักล่าวไม่มีการหมุนเวียนในระดบัทีเหมาะสมหรือมีสินค้า

ทีไม่สามารถจําหน่ายได้ปกติคงเหลือ  

นอกจากนีบริษัทและบริษัทย่อยมีลกูหนีคงค้างสทุธิจํานวน  706.03  ล้านบาท (คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 29.89 

ของสินทรัพย์รวม) บริษัทจงึมีความเสียงหากลกูหนีการค้าไมส่ามารถชําระหนีได้ตามกําหนด ซงึอาจจะส่งผลกระทบต่อสภาพ

คล่องและฐานะการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย 

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของสินค้านนับริษัทและบริษัทย่อยได้นําระบบการจดัการห่วงโซ่อปุทาน (Supply Chain 

Management) มาใช้ และได้พฒันาระบบดงักล่าวอย่างต่อเนืองเพือให้สามารถสงัซอืวตัถดุิบได้ในปริมาณทีต้องการใช้ ผลิต

สินค้าได้ตรงกบัความต้องการ และส่งมอบสินค้าได้ตามกําหนดเวลาทีลกูค้าต้องการ ซงึทําให้บริษัทและบริษัทย่อยมีการ

บริหารต้นทนุและการบริหารจัดการสินค้าคงคลงัทีมีประสิทธิภาพและรักษาระดบัการหมุนเวียนและสดัส่วนของสินค้าคงคลงั

ต่อสินทรัพย์รวมได้อย่างเหมาะสม จึงส่งผลให้ระยะทีผ่านมาบริษัทมีต้นทนุเฉลียวตัถดุิบทีสอดคล้องกบัราคาตลาดและ มี

สภาพคล่องทางการเงินทีเหมาะสม และ ในสว่นของลูกหนีการค้านนั บริษัทและบริษัทย่อยได้มีการติดตามดูแลอย่างใกล้ชดิ

โดยการเข้าพบลูกค้าอย่างสมําเสมอและต่อเนืองเพือให้สามารถประเมินข้อมลูในเชิงลึก ในรายทีเห็นว่าอาจจะเกิดปัญหาได้ 

บริษัทจะเปลียนแปลงเป็นการขายในเงือนไขทีลดระยะเวลาเครดิตลง หรือขายเงินสด หรือ อาจขอหลกัประกนัต่างๆจากลกูค้า

เพมิเติมเพอืบริหารจดัการให้ความเสียงในการผดินดัชําระหนีลดลงไป 
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4. ทรัพย์สินทใีช้ในการประกอบธุรกิจ 

 
4.1 ลักษณะสําคัญของทรัพย์สนิถาวรหลักทีใช้ในการประกอบธุรกิจ 
 

ทรัพย์สินถาวรของบริษัทและบริษัทย่อย คือ ทีดิน อาคาร และสิงปลกูสร้าง เครืองจกัรและอปุกรณ์  

เครืองตกแต่งและอปุกรณ์สํานกังาน  ณ วนัที 31 มีนาคม 2561  มีรายละเอยีดดงัต่อไปนี 

 

ทรัพย์สินทใีช้ในการประกอบธุรกจิของบริษัท โลหะกจิ เมท็ทอล จาํกัด (มหาชน) 
 

ประเภท / ลักษณะทรัพย์สิน ลักษณะกรรมสิทธิ มูลค่าตามบัญช-ีสุทธิ  

(ล้านบาท) 

ภาระผูกพัน 

ทดิีน อาคารและสงิปลกูสร้าง 

1) ทดีินโฉนดเลขท ี28777 และ 12592-4 เนอื

ทรีวม 4-1-96 ไร่ พร้อมอาคารโรงงาน 1 

หลงัและอาคารสาํนกังาน 1 หลงั ตงัอยู่ที 

66/1 ซ.สขุสวสัด ิ76         ต.บางจาก อ.

พระประแดง จ.สมุทร ปราการ1  

2) ทีดินโฉนดเลขที 12588, 28772, 

238025,238026 และ 238027 เนอืทีรวม        

23-0-32 ไร่ พร้อมอาคารโรงงาน 1 หลงั 

และอาคารสํานกังาน 1 หลงั ตงัอยู่ท ี66/1 

ซ.สขุสวสัด ิ76 ต.บางจาก  อ.พระประแดง 

จ.สมุทรปราการ 2 

 

เป็นเจ้าของ 

 

 

 

 

 

เป็นเจ้าของ 

 

 

 

 

162.47 

 

หลกัทรัพย์คําประกนัวงเงินสินเชือ

กบั บมจ.ธนาคารไทยพาณิขย์ 

วงเงินจํานอง 70 ล้านบาท 

 

 

 

หลกัทรัพย์คําประกนัวงเงินสินเชือ

กบั บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ 

วงเงินจํานอง 170 ล้านบาท 

เครืองจกัรและอปุกรณ์  

1) เครืองจกัรหมายเลขทะเบียน 49-326-306-

0088 จํานวน 1 เครือง ตงัอยูท่ี 66/1 ซ.สขุ

สวสัดิ 76 ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.

สมทุรปราการ3 

2) เครืองจกัรหมายเลขทะเบียน 49-326-306-

0144 ถึง 0202 จํานวน 52เครือง ตงัอยูที่ 

66/1 ซ.สขุสวสัด ิ76 ต.บางจาก อ.พระ

ประแดง จ.สมทุรปราการ4 

 

เป็นเจ้าของ 

 

 

 

เป็นเจ้าของ 

 

 

 

 

86.80 

  

 

 

 

 

 

หลกัทรัพย์คําประกนัวงเงินสินเชือ

กบั บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ 

วงเงนิจํานอง 180 ล้านบาท 

เครืองตกแต่งและอปุกรณ์สาํนกังาน เป็นเจ้าของ 1.08 - 

ยานพาหนะ เป็นเจ้าของ 11.47 ติดภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าซอื 

งานระหว่างก่อสร้าง เป็นเจ้าของ 2.44  

รวม  264.26  

หมายเหต ุ

1., 2. ทดิีน อาคาร และสงิปลกูสร้างรับประกนัภยัโดย บมจ.ไทยพาณิชย์สามคัคีประกนัภยั ทนุประกนัภยั 140.00  ล้านบาท โดย บมจ.ธนาคาร

ไทยพาณิชย์ เป็นผู้ รับผลประโยชน์  

3  เครืองจกัรหมายเลขทะเบียน 49-326-306-0144 ถึง 0202 จํานวน 44 เครือง รับประกนัภยัโดย บมจ.ไทยพาณิชย์สามคัคีประกนัภยั ทุน

ประกนัภยั 226.10 ล้านบาท โดย บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นผู้ รับผลประโยชน์ 
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ทรัพย์สินทใีช้ในการประกอบธุรกจิของบริษัท ออโต้ เม็ททอล จํากัด 
 

ประเภท / ลักษณะทรัพย์สิน ลักษณะกรรมสิทธ ิ มูลค่าตามบัญช-ีสุทธิ  

(ล้านบาท) 

ภาระผูกพัน 

ทดิีน อาคารและสงิปลกูสร้าง 

 

เป็นเจ้าของ 97.83 หลกัทรัพย์คําประกนัวงเงินสนิเชอื

กบั บมจ.ธนาคารไทยพาณิขย์ 

วงเงินจาํนอง 225 ล้านบาท 

(บางสว่นของหลกัทรัพย์ ทีใช้ใน

การคําประกนั) 

เครืองจกัรและอปุกรณ์  
 

เป็นเจ้าของ 

 

16.71 หลกัทรัพย์คําประกนัวงเงินสนิเชือ

กบั บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ 

วงเงินจาํนอง 100 ล้านบาท

(บางสว่นของหลกัทรัพย์ ทีใช้ใน

การคาํประกนั) 

เครืองตกแต่งและอปุกรณ์สาํนกังาน เป็นเจ้าของ 0.47 - 

ยานพาหนะ เป็นเจ้าของ 12.63 - 

รวม  127.64  

 

ทรัพย์สินทใีช้ในการประกอบธุรกจิของบริษัท อลัเทอร์เนทีฟ เอ็นแมท จาํกัด (เดมิชอื “บริษัท สเตนเลสทางเลือก 

จาํกัด) 

ประเภท / ลักษณะทรัพย์สิน ลักษณะกรรมสิทธ ิ มูลค่าตามบัญช-ีสุทธิ  

(ล้านบาท) 

ภาระผูกพัน 

เครืองตกแต่งและอปุกรณ์สาํนกังาน เป็นเจ้าของ 0.02 - 

รวม  0.02  

 

ทรัพย์สินทใีช้ในการประกอบธุรกจิของบริษัท เอ็นเอสซี  เม็ททอล จาํกัด  

ประเภท / ลักษณะทรัพย์สิน ลักษณะกรรมสิทธ ิ มูลค่าตามบัญช-ีสุทธิ  

(ล้านบาท) 

ภาระผูกพัน 

ทดิีน อาคารและสงิปลกูสร้าง 

1) ทดีินโฉนดเลขท ี638 เนอืทรีวม 43 

ตารางวา  ตงัอยูท่ี 945/1 ถนน เจริญกรุง  

แขวงตลาดน้อย เขตสมัพนัธวงศ์   

    จ.กรุงเทพมหานคร  

 

2 ) ทีตงัห้องชุดเลขที 108/8 ชนั 1 อาคาร

เลขที 1 ชืออาคารชดุสพีระยาริเวอร์วิว 

ถนน เจริญกรุง  แขวงตลาดน้อย 

   เขตสมัพนัธวงศ์      จ.กรุงเทพมหานคร 

 

เป็นเจ้าของ 

 

 

 

 

เป็นเจ้าของ    

 

 

 

 

 

 

 

12.42 

 

 

 

- 

 

 

 

 

หลกัทรัพย์คําประกนัวงเงินสนิเชือ

กบั บมจ.ธนาคารกสิกรไทย จํากัด

วงเงินจาํนอง 23.40 ล้านบาท 

 

เครืองตกแต่งและอปุกรณ์สาํนกังาน เป็นเจ้าของ 0.12 - 

ยานพาหนะ เป็นเจ้าของ 5.91                          - 

รวม  18.45  
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4.2     สัญญาต่าง ๆ  
 
1)  สัญญาเช่าอาคาร    

คู่สญัญา  : บริษัท ศรีสยาม พรอพเพอร์ตีส์ จํากดั ซงึเป็นบคุคลทีไมม่ีความเกียวข้องกบับริษัท เพือเช่า

อาคารสําหรับใช้เป็นทีตงัสํานกังานขาย   

รายละเอยีดสญัญา   : บริษัทเช่าห้องเลขที 167-9 ชนัที 16 อาคารไทย ซีซ ี ทาวเวอร์ ขนาดพืนที 534 ตารางเมตร 

ตงัอยู่เลขที 43 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร อายสุญัญา 3 ปี 

นบัตงัแต่วนัที 1 กนัยายน 2559  ถงึวนัที 31 สิงหาคม 2562    

อตัราค่าเช่า  : ค่าเช่าและค่าบริการปีละประมาณ 3.1 ล้านบาท 

เงือนไขการต่อสญัญา : ไม่มี 

 

2)  สัญญาซือขายแก๊ส    

คู่สญัญา  : บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) ซงึเป็นบคุคลทีไม่มคีวามเกียวข้องกบับริษัท  

รายละเอยีดสญัญา  : เพอืทําการซือขายแก๊สอาร์กอนเหลว ไนโตรเจนเหลว และไฮโดรเจนแพค อายสุัญญา 5 ปี 

นบัตงัแต่วนัที 1 กรกฎาคม 2556 ถงึ 30 มิถนุายน 2561 

อตัราค่าบริการ  : ราคาแก๊ส  

- อาร์กอนเหลว 60 บาท/ลกูบาศก์เมตร  

- ไนโตรเจนเหลว 7 บาท/ลกูบาศก์เมตร 

  ปริมาณการใช้แก๊ส   

- อาร์กอนเหลว 3,000 ลกูบาศก์เมตร/เดือน 

- ไนโตรเจนเหลว 2,000 ลูกบาศก์เมตร/เดือน 

  ค่าเช่าภาชนะบรรจุแก๊สและอปุกรณ์ 

- ถงับรรจอุาร์กอนเหลว  5,000 บาท/เดือน 

- ถงับรรจไุนโตรเจนเหลว 10,000 บาท/เดือน 

เงือนไขการต่อสญัญา : เมือครบกําหนดอายุสญัญาแล้ว หากไม่มีฝ่ายหนึงฝ่ายใดบอกเลิกสญัญาเป็นลายลกัษณ์

อกัษรล่วงหน้าไม่น้อยกวา่ 90 วนั ให้ถือว่าสญัญานีมีผลผกูพนัต่อไปอีก 5  ปี 

 

3) สัญญาแต่งตังผู้แทนขาย   

คู่สญัญา : บริษัท เอน็เอสซี เม็ททอล จํากดั ซงึได้เข้าเป็นบริษัทย่อย ดงันี 

(1) บริษัท และบริษัท เอน็เอสซี เม็ททอล จํากดั มผีู้ถือหุ้นรายใหญ่  คือ บริษัท โลหะกิจ 

เม็ททอล จํากดั (มหาชน) รวมกนัในสดัส่วนร้อยละ 99.99) 

  (2) กรรมการของบริษัท เอน็เอสซี เม็ททอล จํากดั มีจํานวน 1 ราย ประกอบด้วยนายประเสริฐ 

อคัรพงศ์พิศกัดิ ซงึเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทในสดัส่วนร้อยละ 15.66   ณ. 31 มีนาคม 

2560 กรรมการ รายนีเป็นน้องของนายประสาน อคัรพงศ์พิศกัดิ โดยนายประสาน อคัรพงศ์พิ

ศกัดิ ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษทัในสดัส่วนร้อยละ 3.47 ณ 31 มีนาคม 2560 และดํารงตําแหน่ง

กรรมการ และกรรมการผู้จดัการและกรรมการบริหารในบริษัท 
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รายละเอยีดสญัญา : บริษัทแต่งตงัให้บริษัท เอน็เอสซ ี เม็ททอล จํากัด เป็นผู้แทนขายผลติภณัฑ์ เหล็ก เหล็กกล้า 

สเตนเลส และโลหะทกุชนิด ทงัในและนอกประเทศ รวมทงัการดําเนินการด้านตลาดและ

ส่งเสริมการขาย ทงันีราคาขายจะถกูกําหนดโดยบริษัท สญัญามีอาย ุ 1 ปี นบัตงัแต่วนัที 2 

มกราคม 2560 ถงึ 1 มกราคม 2561   

  บริษัทมีสิทธิทีจะแต่งตงัผู้แทนขายรายอืนหรือจดัตงับริษัทขนึเองเพือเป็นตวัแทนขายโดยต้อง

ได้รับความเห็นชอบจากบริษัท เอน็เอสซี เม็ททอล จํากดั 

อตัราค่าตอบแทน : บริษัท เอน็เอสซี เม็ททอล จํากดั จะได้รับค่าตอบแทนการขายในอตัราไม่เกินร้อยละ 2 ของ

ยอดขายในแต่ละเดือน โดยได้รับค่าตอบแทนหลงัจากทีบริษัทได้รับการชําระเงินจากลกูค้า

แล้ว 

  กรณีลกูค้าไมชํ่าระเงนิค่าสินค้าภายในกําหนดระยะเวลา บริษัท เอน็เอสซี เม็ททอล จํากดั 

ต้องเป็นผู้ รับผิดชอบในการติดตามและเร่งรัดให้ลกูค้าชําระค่าสินค้าแก่บริษัทจนถงึทีสดุ 

เงือนไขการต่อสญัญา : เมือครบกําหนดระยะเวลาสญัญาแต่งตงัผู้แทนขายดงักล่าว บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จํากดั 

(มหาชน) อาจจะต่ออายุสญัญาคราวละไม่เกิน 1 ปี ในกรณีทีมไิด้มกีารดําเนินการใดๆ เมือ

ครบกําหนดอายสุญัญาแตล่ะครัง ให้ถือว่าคู่สญัญาประสงค์จะต่ออายสุญัญานีออกไปอีก

คราวละ 1 ปี  

 

4)  สัญญาความช่วยเหลือทางเทคนิค  

คู่สญัญา : โมริ อนิดรัสตรีย์ องิค์ (Mory Industries Inc.) ซงึตงัขนึตามกฎหมายประเทศญีปุ่ น  

รายละเอยีดสญัญา  : โมริ อินดรัสตรีย์ องิค์ จะจดัส่งวิศวกรมาปฎิบตัิงานร่วมกบัพนกังานของบริษัทในการตรวจ

วตัถดุิบ ตรวจกระบวนการผลิต อนมุติัมาตรฐาน การทดสอบทดลอง และอนมุตัิต้นแบบ

ผลิตภณัฑ์ เพือผลิตท่อสเตนเลส (เชือม TIG และเชือมความถีสูงสําหรับกลุ่มอตุสาหกรรม

ยานยนต์) โดยมีกําหนดระยะเวลา 2 ปี (ตงัแต่วนัที 1 กรกฎาคม 2558 ถงึวนัที 30 มิถนุายน 

2560) ซงึโมริ อินดรัสตรีย์ อิงค์ จะให้ข้อมูลทางเทคนิคทีจําเป็นในการผลิตและช่วยเหลือ

พนกังานให้ปรับปรุงประสิทธิภาพให้อยู่ในระดบัสูง รวมทังช่วยเหลือพนกังานเกียวกบัการ

ฝึกอบรม การปรับปรุงเครืองจกัร การปรับปรุงกระบวนการ และยกระดบัคณุภาพ  

ค่าตอบแทน  : บริษัทตกลงจะจ่ายค่าตอบแทนให้แก่โมริ อนิดรัสตรีย์ อิงค์ รายละเอียดดงันี  

1. การเดินทางระยะสนั (ไม่เกิน 1 เดือน) 

.   ค่าตวัเครืองบนิไปกลบั (ชนัประหยดั) ค่าทีพกั (เขตสขุุมวทิ) เบียเลียง (รวมวนั

ทํางานและวนัเดินทาง) ของวิศวกรเป็นจํานวน 50,000 เยนต่อวนั ภายใน 30 วนั 

นอกจากนี บริษัทต้องจ่ายค่าอาหารกลางวนั และค่ายานพาหนะ (รถยนต์) ระหวา่ง

ทีพกักบัทีทํางาน 

1.2 ค่าประกนัภยัแรงงาน และค่าประกันภยัทวัไป 

 

2. การเดินทางระยะยาว (2 ปี) 

2.1  ค่ายานพาหนะ (รถยนต์) ระหว่างทีพกักบัทีทํางาน กบัพืนทีส่วนหนงึในสํานกังาน

เพือใช้รวมรวมข้อมลูจากโมริ อินดรัสตรีย์ องิค์ 

2.2  ค่าจ้างในประเทศไทย เดือนละ 60,000 บาท ให้แก่วิศวกรของโมริ อนิดรัสตรีย์ อิงค์ 

ทีเดินทางมาปฎบิตัิงาน (รวมทงัการขอใบอนญุาตทํางาน และวีซ่าให้ด้วย) 
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2.3  ค่าประกนัภยัแรงงาน และค่าประกนัภยัทวัไป 

2.4  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบตัิงานต่างท้องทีตามระเบียบของบริษทั 

2.5 เมือวิศวกรได้ทํางานในบริษัทครบ 1 ปี และวิศวกรจะต้องทํางานต่ออกีไม่น้อยกว่า

ครึงปี บริษัทตกลงจะจ่ายค่าตวัเครืองบนิ (ชนัประหยดั) เพือกลบัไปเยียมบ้านที

ประเทศญีปุ่ น แต่ทงันีไม่รวมถงึค่าเดินทางของผู้ ติดตาม 

เงือนไขการต่อสญัญา :  สญัญานจีะต่ออายโุดยอตัโนมตั ิ เว้นแต่จะมีการบอกเลิกล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือนก่อนวนั

สินสดุสญัญา โดยคู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนงึ 

 

5)   ข้อตกลงทางธุรกิจ 

คู่สญัญา : โมริ อนิดรัสตรีย์ องิค์ (Mory Industries Inc.) ซงึตงัขนึตามกฎหมายประเทศญีปุ่ น  

รายละเอยีดสญัญา  : โมริ อินดรัสตรีย์ องิค์ จะจดัส่งวิศวกรมาปฎิบตัิงานร่วมกบัพนกังานของบริษัทในการตรวจ

วตัถดุิบ ตรวจกระบวนการผลิต อนมุติัมาตรฐาน การทดสอบทดลอง และอนมุตัิต้นแบบ

ผลิตภณัฑ์เพือผลิตท่อสเตนเลส (เชือม TIG และเชือมความถีสูงสําหรับกลุ่มอตุสาหกรรมยาน

ยนต์) โดยมกํีาหนดระยะเวลา 2 ปี (ตงัแต่วนัที 1 กรกฎาคม 2558 ถงึวนัที 30 มิถนุายน 

2560) ซงึโมริ อนิดรัสตรีย์ อิงค์ จะให้ข้อมลูทางเทคนิคทีจําเป็นในการผลิตและช่วยเหลือ

พนกังานให้ปรับปรุงประสิทธิภาพให้อยู่ในระดบัสูง รวมทงัช่วยเหลือพนกังานเกียวกบัการ

ฝึกอบรม การปรับปรุงเครืองจกัร การปรับปรุงกระบวนการ และยกระดบัคณุภาพ ภายใต้

เงอืนไข (1) บริษัทจะเป็นผู้ รับผิดชอบในการเสนอราคา คณุภาพ และส่งมอบสินค้าให้แก่

ลกูค้า และ (2) โมริ อินดรัสตรีย์ อิงค์ สามารถปฏิเสธการรับรอง หากพบว่าความต้องการของ

ลกูค้าไม่ตรงกบัมาตรฐานการผลติ   

   โมริ อนิดรสัตรีย์ อิงค์ ตกลงจะให้ข้อมลูทางเทคนิคเกียวกบั (1) อปุกรณ์การผลติ เครืองมือ 

จิก แม่พมิพ์ และเครืองตรวจสอบ เป็นต้น (2) เอกสารเทคนิคการผลิต และการตรวจสอบ

คณุภาพ เป็นต้น 

ค่า Royalty : บริษัทตกลงจ่ายค่า Royalty ให้แก่ โมริ อนิดรัสตรีย์ องิค์ ดงันี 

1) ปีแรก และปีที 2 เดือนละ 300,000 บาท  

2) ปีที 3 เป็นต้นไป ทงัสองฝ่ายจะตกลงกนั แตจ่ะไม่น้อยกว่าปีที 2 

เงือนไขการต่อสญัญา : สญัญาจะมีการต่ออายโุดยอัตโนมตัิ เว้นแต่มกีารบอกเลิกสญัญาล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือน 

ก่อนวนัสินสดุของสญัญา โดยคูส่ญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนงึ 

 

7)  การได้รับอนุมัตวิงเงนิสนิเชือจากสถาบันการเงนิ (ณ วนัที 31 มีนาคม 2561) 

สัญญาวงเงนิสินเชือกับสถาบันการเงิน 

 ณ วนัที 31 มีนาคม 2561 บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จํากดั (มหาชน)ได้รับวงเงินสินเชือจากสถาบนัการเงินหลายแห่ง

และมหีลกัประกนัโดยมีรายละเอียดดงันี 

 - วงเงินสินเชือเลตเตอร์ออฟเครดิต ทรัสต์รีซีท หนงัสือคําประกนัและเงินกู้ ยืมระยะสนัเป็นจํานวนรวม 1,460.5 

ล้านบาท, วงเงินเบิกเกินบญัชีจํานวน 30 ล้านบาท และ วงเงินสญัญาซือเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจํานวน 

1,000 ล้านบาท  
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 - วงเงินสินเชือดงักล่าวข้างต้นนีคําประกันโดยการจดจํานองทีดินพร้อมสิงปลูกสร้างบนทีดินนันและเครืองจักร

ของบริษัทฯ และเงินฝากประจําของบริษัทฯ (ดูรายละเอียดเพิมเติมได้ในหัวข้อ ทรัพย์สินทีใช้ในการประกอบ

ธุรกิจ) 

 ณ วนัที 31 มีนาคม 2561 บริษัทย่อยรายบริษัท ออโต้ เม็ททอล จํากดั ได้รับวงเงินสินเชือจากสถาบนัการเงินแห่งหนึง

และมีหลกัประกนัโดยมีรายละเอียดดงันี  

 - วงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิต ทรัสต์รีซีท หนังสือคําประกันและเงินกู้ ยืมระยะสันจํานวน 300 ล้านบาท, วงเงิน

เบิกเกินบญัชีจํานวน 10 ล้านบาท และ วงเงนิสญัญาซือเงินตราต่างประเทศจํานวน 200 ล้านบาท  

 - วงเงินสินเชือดงักล่าวข้างต้นนีคําประกันโดยการจดจํานองทีดินพร้อมสิงปลูกสร้างบนทีดินนันและเครืองจักร

ของบริษัทย่อย (ดรูายละเอียดเพิมเติมได้ในหวัข้อทรัพย์สินทีใช้ในการประกอบธุรกิจ ข้อ 4.1) 

           ณ วนัที 31 มีนาคม 2561 บริษทัย่อยราย บริษทั อลัเทอร์เนทีฟ เอ็นแมท จํากดั ได้รับวงเงินสินเชือจากสถาบนัการเงิน

แห่งหนงึและมีหลกัประกนัโดยมีรายละเอียดดงันี  

 - วงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิต ทรัสต์รีซีท หนงัสือคําประกันและเงินกู้ ยืมระยะสันจํานวน 22 ล้านบาท, วงเงิน

เบิกเกินบญัชีจํานวน 5 ล้านบาท และ วงเงนิสญัญาซือเงินตราต่างประเทศจํานวน 30 ล้านบาท  

 - วงเงนิสินเชือดงักล่าวข้างต้นนีคําประกนัโดยบริษัทใหญ่ (ดรูายละเอียดเพิมเติมได้ในหวัข้อทรัพย์สินทีใช้ในการ

ประกอบธรุกิจ ข้อ 4.1) 

          ณ วนัที 31 มีนาคม 2561 บริษัทย่อยรายบริษัท เอน็เอสซี เม็ททอล จํากดั ได้รับวงเงินสินเชือจากสถาบนัการเงินหลาย

แห่งและมีหลกัประกนัโดยมีรายละเอียดดงันี  

 - วงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิต ทรัสต์รีซีท หนังสือคําประกันและเงินกู้ ยืมระยะสันจํานวน 506 ล้านบาท, วงเงิน

เบิกเกินบญัชีจํานวน 60 ล้านบาท และ วงเงนิสญัญาซือเงินตราต่างประเทศจํานวน 367 ล้านบาท  

 - วงเงนิสินเชือดงักล่าวข้างต้นนีคําประกันโดยการจดจํานองหน่วยในอาคารชุด บญัชีเงินฝากประจํา และบริษัท

ใหญ่ (ดรูายละเอยีดเพมิเติมได้ในหวัข้อทรัพย์สินทีใช้ในการประกอบธุรกิจ ข้อ 4.1) 

 

4.3 นโยบายการลงทนุในบริษัทย่อยและบริษทัร่วม 
 

ปัจจบุนับริษัทถือหุ้นในบริษัทย่อย 3 บริษัท ซงึประกอบธรุกิจเกียวเนืองกบัธุรกิจหลกัของบริษัท ได้แก่ (1) บริษัท 

ออโต้ เม็ททอล จํากดั (สดัส่วนร้อยละ 59.99) ประกอบธรุกิจผลิตและจําหน่ายท่อสเตนเลสประเภทท่อไอเสียรถยนต์ และ 

ท่อไอเสียรถจกัรยานยนต์ (2) บริษัท อลัเทอร์เนทีฟ เอ็นแมท จํากัด (สดัส่วนร้อยละ 75.00) ประกอบธุรกจิจําหน่ายผลิตภณัฑ์

โลหะและอโลหะ (3) บริษัท เอน็เอสซี เม็ททอล จํากดั (สดัส่วนร้อยละ 99.98) ประกอบธุรกิจจําหน่ายโลหะและอโลหะ 

 
บริษัทมีนโยบายการลงทนุในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในธุรกิจทีเสริมและธุรกิจทีเกียวข้องกบัการดําเนินธุรกิจ

หลกัของบริษัท โดยคํานงึถงึผลตอบแทนทีเหมาะสม แล้วแต่ประเภทของธุรกิจนนัๆ สําหรับนโยบายการบริหารงานจะให้ความ

อสิระในการดําเนินธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยคํานึงถงึผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นหลกั นอกจากนัน 
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การทีบริษัทจะพิจารณาส่งตวัแทนของบริษัทเพือร่วมเป็นกรรมการหรือร่วมบริหารในบริษทัย่อยและบริษัทร่วมนัน บริษัทจะ

พิจารณาเป็นกรณีๆ ไป 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 แบบ 56-1 สาํหรับปีสนิสุด 31 มีนาคม 2561 
 

บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จํากัด (มหาชน) ส่วนที 1 หน้า 43  

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย 
 

ณ วนัที 31 มีนาคม 2561 บริษทัและบริษัทย่อยไม่มข้ีอพิพาททางกฎหมาย  
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6.       ข้อมูลทวัไปและข้อมูลสําคัญอืน 
 

ข้อมลูทวัไป 

บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) และบริษัทย่อยประกอบด้วยบริษัท ออโต้ เม็ททอล จํากัด และบริษัท อลั

เทอร์เนทีฟ เอน็แมท จํากดั (เดิมชือ "บริษัท สเตนเลสทางเลือก จํากดั" จดทะเบียนเปลียนชือ เมือวนัที 4 มกราคม 2559)  และ

บริษัท เอ็นเอสซี เม็ททอล จํากัด (เดิมชือ “บริษัท เง็กเซ่งเชียงเม็ททอล จํากัด” จดทะเบียนเปลียนชือและทีอยู่ เมือวนัที 1 

เมษายน 2557) และบริษัท โมรี โลหะกิจ (ประเทศไทย) จํากดั (บริษัทร่วม) ประกอบธุรกิจหลกัด้านการแปรรูปผลิตภณัฑ์สเตน

เลสม้วนอย่างครบวงจร โดยการนําระบบการจดัการห่วงโซอ่ปุทาน (Supply Chain Management)  มาใช้ในการจดัหาวตัถดุิบ 

การแปรรูป การจําหน่าย และการให้บริการแก่ลกูค้า  

 

สํานกังานใหญ่     เลขที 66/1 หมู่ที 6 ซอยสุขสวสัด ิ76 ถนนสขุสวสัดิ  

      ตําบลบางจาก อาํเภอพระประแดง จงัหวดัสมทุรปราการ 10130  

      โทรศพัท์ 0-246-30158 โทรสาร 0-2463-7299  

      Home Page:  www.lohakit.co.th    

      เลขทะเบียนนิติบคุคล เลขที    

 

สํานกังานสาขา    เลขที 43 อาคารไทยซีซีทาวเวอร์ ห้องเลขที 167-169 ชนัที 16 

      ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120  

      โทรศพัท์ 0-2673-9559   โทรสาร 0-2673-9579  

 

บริษัท ออโต้ เม็ททอล จํากดั (บริษัทย่อย)  เลขที 700/650 หมู่ที  ตําบลพานทอง  

      อําเภอพานทอง จงัหวดัชลบรีุ  20160 

      โทรศพัท์ 038-210-270-77 โทรสาร 038-210-268-9  

 

บริษัท อลัเทอร์เนทีฟ เอน็แมท จํากดั (บริษัทยอ่ย) เลขที 66/1 หมู่ที 6 ซอยสุขสวสัด ิ76 ถนนสขุสวสัดิ            

(เดิมชอื บริษัท สเตนเลสทางเลอืก จํากดั,               ตําบลบางจาก อาํเภอพระประแดง จงัหวัดสมทุรปราการ 10130   

           จดทะเบียนเปลยีนชือ เมือวนัท ี4 มกราคม 2559)    โทรศพัท์ 0-2463-0158 โทรสาร 0-2463-7299 

 

บริษัท โมรี โลหะกิจ (ประเทศไทย) จํากดั  เลขที 43 อาคารไทยซีซีทาวเวอร์ ห้องเลขที 167-169 ชนัที 16 

(บริษัทร่วม)                                                         ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120  

      โทรศพัท์ 0-2673-9559   โทรสาร -2673-9579  

 

บริษัท เอน็เอสซี เมท็ทอล จํากดั (บริษัทยอ่ย) เลขที 108/8 ถนนโยธา แขวงตลาดน้อย  

(เดิมชอื บริษัท เง็กเซ่งเชยีงเม็ททอล จํากดั,                    เขตสมัพนัธวงศ์ กรุงเทพมหานคร  10100 

จดทะเบียนเปลยีนชอืและทีอยู่ เมือวนัที                        โทรศัพท์ 0-2639-4151 โทรสาร 0-2639-4159 

1 เมษายน 2557) 
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นายทะเบียนหุ้น :     บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั  

      เลขที 93 ถนนรัชดาภเิษก แขวงดินแดง เขตดินแดง  

กรุงเทพฯ 10400     

 โทรศพัท์ 02-009 9000 โทรสาร 02-009 9991 

 

ผู้สอบบญัชี :     บริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั  

      ชนั 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137  

      ถนน รัชดาภเิษก  เขต คลองเตย  กรุงเทพฯ 10110  

      โทรศพัท์ 02-264-0777 โทรสาร 02-264-0789-9 

 

ทีปรึกษากฎหมาย :     บริษัท เสรี มานพ แอนด์ ดอล์ย จํากดั  

      เลขที 21 ถนน สทุธิสารรัชดาภิเษก แขวง สามเสนนอก  

      เขตห้วยขวาง  กรุงเทพฯ 10320  

      โทรศพัท์ 02-693-2036 โทรสาร 02-693-4189 

 

เจ้าหน้าทีนกัลงทนุสมัพนัธ์   เลขที 43 อาคารไทยซีซีทาวเวอร์ ห้องเลขที 167-169 ชนัที 16 

      ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120  

      โทรศพัท์ 0-2673-9559 ต่อ 210 โทรสาร -2673-9579 

      หรือที E-mail: ird@lohakit.co.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


