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1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
 
1.1 ประวัติความเป็นมา  

บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) (เดิมชือบริษัท ศนูย์บริการเหลก็โลหะกิจ จํากดั และ
เปลยีนชือเป็นบริษัท โลหะกิจสตลี จํากดั เมอืวนัที 2 มกราคม 2546) ก่อตงัขนึเมือวนัที 12 เมษายน 2532 ด้วยทนุจดทะเบียน
และทนุเรียกชําระแล้ว 20 ล้านบาท ในนามบริษัท ศนูย์บริการเหลก็โลหะกิจ จํากดั มีวตัถปุระสงค์เพือจําหนา่ยผลติภณัฑ์ 
สเตนเลส  ผู้ ถือหุ้นใหญ่เมือเริมกอ่ตงั คือ กลุม่ตระกลูอคัรพงศ์พิศกัดิ ถือหุ้นรวมกนัร้อยละ 80  

 
ตอ่มาเมือวนัที 22 พฤษภาคม 2532 บริษัทได้ร่วมทนุกบับริษัท โตเมนคอร์ปอเรชนั จํากดั เป็นบริษัทในกลุม่   

โตเมน1 ซงึดําเนินธุรกิจจําหนา่ยเหลก็ โดยบริษัทได้เพิมทนุเป็น 39.22 ล้านบาท และบริษัท โตเมนคอร์ปอเรชนั จํากดั เข้ามา
เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ในสดัสว่นร้อยละ 49 ในขณะทีสดัสว่นการถือหุ้นของกลุม่ตระกลูอคัรพงศ์พิศกัดิ ลดลงเหลอืร้อยละ 
40.80 บริษัทได้นําเงินทีได้รับจากการเพิมทนุดงักลา่วใช้ในการซอืสนิทรัพย์ ได้แก่ ทีดิน เครืองจกัร และสนิค้าคงคลงั จาก
บริษัท โลหะกิจ เชียริง จํากดั2 ซงึเป็นบริษัททีมีผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ คอื กลุม่ตระกลูอคัรพงศ์พิศกัดิ ตอ่มาบริษัท โลหะกิจ เชียริง 
จํากดั ได้จดทะเบียนเลกิบริษัทและชําระบญัชีแล้วเสร็จในปี 2535  

 
ในเดือนสงิหาคม 2545 บริษัทได้เพิมทนุชําระแล้วเป็น 117.22 ล้านบาท ตอ่มาเมือวนัที 30 สงิหาคม 2545 

บริษัท โตเมนคอร์ปอเรชนั จํากดั ได้ขายหุ้นทีถืออยูใ่นบริษัททงัหมดให้แก่กลุม่ตระกลูอคัรพงศ์พิศกัดิ และนายนชุา วฒัโนภาส 
เนืองจากบริษัท โตเมนคอร์ปอเรชนั จํากดั ได้หยดุดาํเนินกิจการเหลก็ทวัโลก สง่ให้ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ประกอบด้วย
กลุม่ตระกลูอคัรพงศ์พิศกัดิ ถือหุ้นรวมกนัในสดัสว่น 80 และนายนชุา วฒัโนภาส ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 20 และเมือวนัที 2 
มกราคม 2546 บริษัทได้เปลยีนชือเป็นบริษัท โลหะกิจสตีล จํากดั 

 
ในเดือนมกราคม 2548 บริษัทได้เพิมทนุชําระแล้วเป็น 240 ล้านบาท และตอ่มาเมือวนัที 29 เมษายน 2548 

บริษัทได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจํากดั และเปลยีนชือเป็นบริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จํากดั (มหาชน)  
 

ในเดือนมกราคม 2551 บริษัทได้เพิมทนุชําระแล้วป็น 320 ล้านบาท โดย เสนอขายหุ้นเพิมทนุ 80 ล้านหุ้นตอ่
ประชาชน ผา่นทางตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

                       ในเดือนมกราคม 2556 บริษัทได้เพิมทนุชําระแล้วเป็น 383 ล้านบาท โดยเสนอหุ้นเพิมทุน 63 ล้านหุ้นใน
วงจํากัดเพือชําระมูลค่าหุ้นให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทย่อยรายใหม่ บริษัท เง็กเซ่งเชียงเม็ททอล จํากัด ในการเข้าซือหุ้น
ทงัหมดของบริษัทยอ่ยดงักลา่ว และบริษัทได้จดทะเบียนเปลียนชือเป็น บริษัท เอ็นเอสซี เม็ททอล จํากดั เมือวนัที 1 เมษายน 
2557  

 

                                                      

1 กลุม่โตเมน ประกอบด้วย บริษัท โตเมน เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จํากดั (เดิมชือ บริษัท ลคันาวิสาหกิจ จํากดั) และบริษัท โตเมน คอร์ปอเรชนั 
จํากดั (เดิมชือ หรือ โตโยเมนก้า ไคซา ลิมิเต็ด) กลุม่โตเมนเป็นบริษัทข้ามชาติ สํานกังานใหญ่ตงัอยูท่ีประเทศญีปุ่ น มีเครือข่ายกวา่ 80 สาขา 
ทวัโลก และเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ในประเทศญีปุ่ น กลุม่โตเมนเป็นหนึงในผู้ นําการให้บริการในหลากหลายกลุม่ธุรกิจ เชน่ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ สือสารโทรคมนาคม เคมีภณัฑ์และพลาสติก สิงทอ เป็นต้น    

 
2 บริษัท โลหะกิจ เชียริง จํากดั ก่อตงัขึนในปี 2524 โดยกลุม่ตระกลูอคัรพงศ์พิศกัดิ เพือประกอบธุรกิจจดัจําหน่ายผลติภณัฑ์สเตนเลส และ 

เหล็กประเภทอืนๆ บริษัท โลหะกิจ เชียริง จํากดั ได้โอนขายทรัพย์สินสว่นใหญ่ให้แก่บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จํากดั (มหาชน) ในปี 2532  
และได้จดทะเบียนเลิกบริษัทเมือวนัที 4 กนัยายน 2535 และได้จดทะเบียนเสร็จการชําระบญัชีเมือวนัที 27 พฤศจิกายน 2535 
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ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ณ วนัที 31 มีนาคม 2557 ประกอบด้วย กลุม่ตระกลูอคัรพงศ์พิศกัด ิ ถือหุ้นรวมกนั
ในสดัสว่นร้อยละ 68.76 (รายละเอียดตามสว่นที 2 ข้อมลูหลกัทรัพย์และผู้ ถือหุ้น ข้อ 7.2) 
 
 1.2 ภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

 
โครงสร้างกลุม่บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จํากดั (มหาชน) ณ วนัที  31 มีนาคม 2557 เป็นดงันี 
 

 
 

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

วตัถดุิบ การแปรรูป การจดัจําหนา่ย และการให้บริการแก่ลกูค้า โดย Supply Chain Management เป็น
รูปแบบของความร่วมมือระหวา่ง (1) ซพัพลายเออร์ซงึเป็นผู้ผลติและจดัจําหนา่ยวตัถดุิบ (2) บริษัทและบริษัทยอ่ยซงึเป็นผู้
จดัหาแปรรูป จดัจําหนา่ย และให้บริการทีเกียวข้อง (3) ลกูค้าซงึเป็นผู้ประกอบการในอตุสาหกรรมตา่งๆ โดยบริษัทและบริษัท
ยอ่ยจะเป็นตวักลางในการรวบรวมข้อมลูของซพัพลายเออร์ซงึเป็นผู้ผลติและจําหนา่ยวตัถดุิบ และข้อมลูความต้องการสนิค้า
ของลกูค้า และนําข้อมลูดงักลา่วมาใช้ในการวางแผนจดัหาวตัถดุิบ วางแผนการผลติ และสง่มอบสนิค้าให้แก่ลกูค้า การนํา 
Supply Chain Management  มาใช้สง่ผลให้บริษัทและบริษัทยอ่ยสามารถสงัซือวตัถดุิบได้ในปริมาณทีต้องการใช้ ผลติสนิค้า
ได้ตรงกบัความต้องการของลกูค้า และสง่มอบสนิค้าให้แกล่กูค้าได้ตามกําหนดเวลาทีลกูค้าต้องการ ซงึสง่ผลดีตอ่
ประสทิธิภาพในการดําเนินธุรกิจในด้านตา่งๆ ดงันี (ก) ช่วยลดต้นทนุการผลติ เนืองจากบริษัทและบริษัทยอ่ยไมต้่องสงัซือ
วตัถดุิบไว้ในปริมาณมากเกินกวา่ความต้องการใช้ และสง่ผลให้วางแผนการจดัซือวตัถดุิบได้ตามเวลาทีต้องการใช้ไมเ่กิดการ
ขาดแคลนวตัถดุิบ (ข) สามารถรักษาปริมาณสนิค้าคงเหลอืในระดบัทีเหมาะสมเพียงพอทีจะสง่มอบให้แก่ลกูค้าได้ตรงตาม
กําหนดเวลา ก่อให้เกิดความเชือถือแก่ลกูค้า (ค) ช่วยลดต้นทนุของลกูค้า ได้แก่ ลกูค้าได้รับการสง่มอบสนิค้าตรงตามเวลา
และลกูค้าไมต้่องมคีา่ใช้จา่ยในการจดัเก็บสนิค้าไว้ในปริมาณทีเกินความต้องการ การทีบริษัทและบริษัทยอ่ยนํา Supply 
Chain Management มาใช้ ก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่ผู้ ทีเกียวข้องทกุฝ่ายทงัซพัพลายเออร์ บริษัทและบริษัทยอ่ย และ
ลกูค้า สง่ผลให้บริษัทและบริษัทยอ่ยมีการบริหารต้นทนุและการบริหารจดัการสนิค้าคงคลงัทีมปีระสทิธิภาพ อนันําไปสู่
ความสมัพนัธ์ทีดีและอํานาจตอ่รองกบัซพัพลายเออร์ ราคาสนิค้าของบริษัทและบริษัทยอ่ยมีระดบัราคาทีเหมาะสม และ
นําไปสูก่ารขยายฐานลกูค้าเพิมขนึ 

การดาํเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย ประกอบด้วย 
(1) จดัหา แปรรูป และจําหนา่ยสเตนเลสรีดเย็นชนิดม้วนและแผน่ 
(2) ผลติและจําหนา่ยทอ่สเตนเลส ได้แก่ ทอ่สเตนเลสสาํหรับงานตกแตง่ ทอ่สเตนเลสสาํหรับอตุสาหกรรม 
           ยานยนต์  
(3) แปรรูปและจําหนา่ยเหลก็ชบุสงักะส ีแเหลก็เคลอืบสงักะสชีนิดม้วนและแผน่ 

บริษทั โลหะกิจ เม็ททอล จาํกดั 

(มหาชน) 

ทุนชาํระแลว้ 383 ลา้นบาท 

บริษทั ออโต ้เม็ททอล จาํกดั 

ทุนชาํระแลว้ 240 ลา้นบาท 

ร้อยละ 59.99 

บริษทั สเตนเลสทางเลือก จาํกดั 

ทุนชาํระแลว้ 1 ลา้นบาท   

ร้อยละ 99.93 

บริษทั โมรี โลหะกิจ (ประเทศไทย) 

จาํกดั, ทุนชาํระแลว้ 10 ลา้นบาท 

ร้อยละ 49.00 

บริษทั เอ็นเอสซี เม็ททอล จาํกดั 

ทุนชาํระแลว้ 230 ลา้นบาท 

ร้อยละ  100.00 
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(4) ให้บริการด้านการตดั เจาะ และขดัผิว สเตนเลส ตามความต้องการของลกูค้า 
(5)       จดัจําหนา่ยสนิค้า ทองแดง ทองเหลอืง อลมูิเนียม ชนิดม้วน แผน่ ฉาก เพลา และ ทอ่ 
 
บริษัทมีบริษัทย่อย 3 บริษัทและบริษัทร่วม 1 บริษัท ประกอบด้วย 
(ก) บริษัท ออโต้ เม็ททอล จํากดั บริษัทยอ่ยประกอบธุรกิจผลติและจําหนา่ยทอ่สเตนเลสสาํหรับ

อตุสาหกรรมยานยนต์ ได้แก่ ทอ่ไอเสยีรถยนต์ ทอ่ไอเสยีรถจกัรยานยนต์ จดัตงัขนึเมือวนัที 14 ตลุาคม 2547 ด้วยทนุเรียก
ชําระแล้ว 40 ล้านบาท ปัจจบุนัมีทนุเรียกชําระแล้ว 240 ล้านบาท เพือการขยายธุรกิจในอตุสาหกรรมยานยนต์ โดยบริษัทถือ
หุ้นในสดัสว่นร้อยละ 59.99 และ Mory Industries, Inc. จากประเทศญีปุ่ นถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 40.00 

(ข) บริษัท สเตนเลสทางเลอืก จํากดั บริษัทยอ่ยประกอบธุรกิจจําหนา่ยผลติภณัฑ์สเตนเลสเกรดเฉพาะ 
จดัตงัขนึเมอืวนัที 2 มิถนุายน 2548 ด้วยทนุชําระแล้ว 1 ล้านบาท บริษัทถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 99.93     

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

                       (ง)        บริษัท เง็กเซ่งเชียงเม็ททอล จํากดั (NSCM) ดําเนินธุรกิจเป็นผู้ นําเข้า และตวัแทนจําหน่ายสินค้า
ประเภท สเตนเลส อลมูิเนียม ทองเหลือง ทองแดง สงักะสี และเหล็กชุบซิงค์ ทงัแบบแผ่น ม้วน เส้นแบน ฉาก เพลา และ ท่อ 
ตามขนาดมาตรฐาน และ ขนาดพิเศษ ทีไม่มีขายในท้องตลาด ปัจจุบนัมีทนุจดทะเบียนปัจจุบนั 230 ล้านบาท ทงันีบริษัทได้
เข้าถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 100 และ เมือวนัที 1 เมษายน 2557 บริษัทได้จดทะเบียนและทีอยูต่ามทีจดทะเบียนของบริษัทเป็น
ชือ บริษัท เอ็นเอสซี เม็ททอล จํากัด และ ทีอยู่ตามทีจดทะเบียนเป็นทีอยู่เลขที 108/8 ถนนโยธา แขวงตลาดน้อย เขตสมั
พนัธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 

                     
 บริษัทและบริษัทย่อยมีโรงงาน 2 แห่ง ประกอบด้วย 
 (1) โรงงานของบริษัท จํานวน 1 แหง่ ตงัอยูบ่นพืนที 27 ไร่ 3 งาน 28 ตารางวา ถนนสขุสวสัดิ อําเภอพระ
ประแดง จงัหวดัสมทุรปราการ ประกอบด้วย อาคารสาํนกังาน อาคารแปรรูป อาคารผลติทอ่ อาคารเก็บวตัถดุิบ อาคารเก็บ
สนิค้าสาํเร็จรูป อาคารซอ่มบํารุง อาคารเก็บถงันํามนั และโรงตอ่ไม้   
 (2)      โรงงานของบริษัทยอ่ยรายบริษัท ออโต้ เม็ททอล จํากดั จํานวน 1 แหง่ ตงัอยูบ่นพืนที 7 ไร่ 1 งาน  
53 ตารางวา นิคมอตุสาหกรรมอมตะนคร จงัหวดัชลบรีุ ประกอบด้วย อาคารสาํนกังาน อาคารผลติทอ่ อาคารเก็บวตัถดุบิ 
อาคารเก็บสนิค้าสาํเร็จรูป และ ศนูย์กระจายสนิค้า   
                                 ในปี 2554 บริษัท ออโต้เม็ททอล จํากดั ได้ซือทีดินเพิมเติมจํานวนหนงึแปลงซงึติดกบัทีดินเดมิเพือ
สนบัสนนุการเติบโตของยอดขายและการผลติ พืนทีใหมม่ขีนาด 1 ไร่ 3 งาน 92 ตารางวา 

 
 ผลิตภณัฑ์และบริการของบริษัทและบริษัทย่อย ประกอบด้วย 
 (1) สเตนเลสรีดเย็นชนิดม้วนและแผน่ ซงึมีขนาดความกว้าง ยาว หนา ตามความต้องการของลกูค้า  
โดยนําไปใช้งานในอตุสาหกรรมก่อสร้าง อตุสาหกรรมอาหาร อตุสาหกรรมเครืองใช้ไฟฟ้า และอตุสาหกรรมยานยนต์ เป็นต้น 
 (2) ทอ่สเตนเลสกลม และทอ่สเตนเลสสเีหลยีม ได้แก่ ทอ่สเตนเลสกลม ซงึมขีนาดเส้นผา่ศนูย์กลาง ความ
ยาว ความหนา ตามความต้องการของลกูค้า และทอ่สเตนเลสสเีหลยีม ซงึมขีนาดความกว้าง ยาว หนา ตามความต้องการ
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ของลกูค้า โดยผลติภณัฑ์ในกลุม่นีนําไปใช้งานในอตุสาหกรรมยานยนต์ อตุสาหกรรมอาหาร อตุสาหกรรมปิโตรเคมี และ
อตุสาหกรรมก่อสร้าง เป็นต้น 
 (3) ทอ่สเตนเลสสาํหรับอตุสาหกรรมยานยนต์ ได้แก่ ทอ่ไอเสยีรถยนต์ และทอ่ไอเสยีรถจกัรยานยนต์ ซงึเป็น
ผลติภณัฑ์ของบริษัทยอ่ยรายบริษัท ออโต้ เม็ททอล จํากดั ใช้เป็นชินสว่นสาํหรับการผลติรถยนต์ และรถจกัรยานยนต์ 
 (4) สเตนเลสเกรดเฉพาะ ซงึเป็นผลติภณัฑ์ของบริษัทยอ่ยรายบริษัท สเตนเลสทางเลอืก จํากดั โดย
ผลติภณัฑ์ดงักลา่วนําเข้าจากประเทศญีปุ่ นภายใต้การผลติของ Nisshin Steel Co., Ltd. มีสว่นผสมเฉพาะทีสง่ผลให้มคีวาม
ต้านทานการกดักร่อนได้เทียบเคยีงกบัสเตนเลสเกรด 3043 จากคณุสมบตัิของสเตนเลสเกรดเฉพาะ4 ดงักลา่ว ทําให้สามารถ
นําไปใช้ได้ในหลากหลายอตุสาหกรรม เช่น ราวตากผ้า ราวบนัได ชินสว่นคอมพิวเตอร์ เครืองจกัรผลติอาหาร อปุกรณ์เครืองใช้
ในครัวเรือน เป็นต้น 
 (5) เหลก็ชบุสงักะสชีนิดม้วนและแผน่ ซงึมีขนาดความกว้าง ยาว หนา ตามความต้องการของลกูค้า โดย
นําไปใช้งานในอตุสาหกรรมเครืองใช้ไฟฟ้า และอตุสาหกรรมก่อสร้าง เป็นต้น 
 (6) เหลก็เคลอืบสงักะสชีนิดม้วนและแผน่ ซงึมีขนาดความกว้าง ยาว หนา ตามความต้องการของลกูค้า 
โดยนําไปใช้งานในอตุสาหกรรมเครืองใช้ไฟฟ้า อตุสาหกรรมก่อสร้าง และอตุสาหกรรมยานยนต์ เป็นต้น 
                       (7)    อลมูิเนียมชนิดม้วน แผน่ เพลาและทอ่ ซงึมีขนาดความกว้าง ยาว หนา ตามความต้องการของลกูค้า 
โดยนําไปใช้งานในอตุสาหกรรมเครืองใช้ไฟฟ้าและอตุสาหกรรมยานยนต์ 
 (8) บริการตดั เจาะ และขดัผิว สเตนเลส ตามความต้องการของลกูค้า 
                       (9)   ทองแดง ทงัแบบแผน่ ม้วน เส้นแบน ฉาก เพลาและทอ่ ตามขนาดมาตรฐาน และ ขนาดพิเศษ โดย
นําไปใช้งานในอตุสาหกรรมไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
3 สเตนเลสเกรด 304 มีคณุสมบตัิเดน่ คือ แมเ่หล็กดดูไมต่ิด ต้านทานการกดักร่อนได้ดี จงึนิยมใช้ในอตุสาหกรรมการก่อสร้าง อตุสาหกรรมอาหาร 
และอตุสาหกรรมยานยนต์ โดยสว่นผสมทีสําคญัของสเตนเลสเกรด 304 ประกอบด้วย (1) โครเมียม ในสดัสว่นร้อยละ 18 ซงึชว่ยเพิมความ
ต้านทานการสกึกร่อน และ (2) นิกเกิล ในสดัสว่นร้อยละ 8 ซงึชว่ยในการขึนรูปได้งา่ย เนืองจากนิกเกิลมีราคาสงู การทีสเตนเลสเกรด 304 มี
สว่นผสมของนิกเกิลในสดัสว่นทีสงู สง่ผลให้ราคาสเตนเลสเกรด 304 มีราคาสงู  
4 สเตนเลสเกรดเฉพาะ หรือ ด-ีสเตนเลส (D-Stainless) เป็นสเตนเลสทีเพิมสว่นผสมของแมงกานีส และทองแดง ในเนือโลหะทีมีสว่นผสมของ
โครเมียม และนิกเกิล โดยปัจจบุนัมีสว่นผสมของนิกเกิลลงให้อยูใ่นชว่งร้อยละ 2 - 5.5 ทําให้มีราคาลดลงกวา่สเตนเลสเกรด 304 แตย่งัคงไว้ซงึ
คณุสมบตัแิละความต้านทานการกดักร่อนได้เทียบเคียงกบัสเตนเลสเกรด 304 ทําให้สามารถใช้ทดแทนสเตนเลสเกรด 304 ได้ 
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1.3 โครงสร้างรายได้   
 

โครงสร้างรายได้ของบริษัทและบริษัทยอ่ยในปีบญัชี 2555 – 2557 รายละเอียดดงันี  
รายได้ ดาํเนินการโดย % การถือหุ้น

ของบริษัท 
ปีบัญชี 2555 ปีบัญชี 2556 *** ปีบัญชี 2557 **** 

(1 เม.ย 2554 ถึง (1 เม.ย 2555 ถึง (1 เม.ย 2556 ถึง 

 31 มี.ค. 2555)  31 มี.ค. 2556)  31 มี.ค. 2557) 

      ล้านบาท % ล้าน
บาท 

% ล้าน
บาท 

% 

จาํแนกตามประเภทรายได้                 

1.  รายได้จากการขาย                 

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

 
บริษัท 

 
- 

  
771.27  

  
33.21 

       
927.62  

      
31.51  

   
1,049.97  

     
30.93  

  บริษัทยอ่ย (บจ.เอ็น
เอสซี เม็ททอล) 

100.00             

1.2    สเตนเลสเกรดเฉพาะม้วนและแผ่น บริษัทยอ่ย  (บจ. 
สเตนเลสทางเลือก) 

99.93  213.32    9.18   133.31       4.53        82.39           2.43     

บริษัท - 

1.3    สเตนเลสเกรดเฉพาะ - โครงการ (HDD) บริษัท -  65.67    2.82   121.84    4.14        147.60       4.35       

                   1.4    ท่อสเตนเลสชนิดกลมและสีเหลียม      เกรด 304, 316L บริษัท -  218.02    9.38   3.1.29        10.24     200.07       5.89       

  บริษัทยอ่ย (บจ.เอ็น
เอสซี เม็ททอล) 

100.00             

1.5    ท่อสเตนเลสเกรดเฉพาะ บริษัทยอ่ย  (บจ. 
สเตนเลสทางเลือก) 

99.93  22.13    0.96   20.35         0.69        6.84            0.20       

บริษัท - 

1.6    ท่อสเตนเลสประเภทท่อไอเสียรถยนต์  และ  
รถจกัรยานยนต์ เกรด 409 และ 436 

บริษัทยอ่ย (บจ.ออโต้ 
เม็ททอล) 

59.99 *  643.08   27.70      907.08       30.82      793.85       23.39   

  บริษัท -     

1.7    สเตนเลสประเภทแถบ และ ประเภทอืนๆ บริษัท -                  
48.48  

       
1.43  

  บริษัทยอ่ย (บจ.
เอ็นอสซี เม็ททอล) 

100             

1.8    เหล็กชบุสงักะสีชนิดม้วนและแผ่น บริษัท -  232.09    10.00   194.34       6.60        187.92       5.54       

  บริษัทยอ่ย (บจ.เอ็น
เอสซี เม็ททอล) 

100             

1.9    เหล็กเคลือบสงักะสีชนิดม้วนและแผ่น บริษัท -  90.96    3.92   94.06         3.20        76.99         2.27       

  บริษัทยอ่ย (บจ.เอ็น
เอสซี เม็ททอล) 

100             

                 1.10    อลมิูเนียมชนิดม้วน แผ่น เพลาและท่อ  บริษัท              
22.67  

        
0.98  

         
80.33  

        
2.73  

       
151.66  

       
4.47  

  บริษัทยอ่ย (บจ.เอ็น
เอสซ ีเชียงเม็ททอล) 

100             

                  1.11    ทองแดงชนิดแผ่น ม้วน เส้นแบน ฉาก เพลาและท่อ  บริษัท              
100.41  

        
3.41  

       
541.88  

     
15.96  

  บริษัทยอ่ย (บจ.เอ็น
เอสซี เม็ททอล) 

100             

1.12   ทองเหลืองชนิดแผ่น ม้วน เส้นแบน ฉาก เพลาและท่อ  บริษัทยอ่ย (บจ.เอ็น
เอสซี เม็ททอล) 

100                  
62.68  

       
1.85  
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2.  รายได้จากการให้บริการ* บริษัท -  8.66     0.38  8.75            0.30        8.34            0.25       

รวมรายได้จากการขาย และบริการ บริษัทและบริษัท
ย่อย 3 บริษัท 

59.99* , 99.93 
และ 100.00 

  
2,287.87  

   
98.53  

 
2,889.38  

   
98.16  

 
3,358.67  

  
98.94  

3.  กําไรจากอตัราแลกเปลียน บริษัทและบริษัทยอ่ย
3 บริษัท 

59.99* , 99.93 
และ 100.00 

 -    -   6.64            0.23        -                    -               

4.  รายได้อืน** บริษัทและบริษัทยอ่ย
3 บริษัท 

59.99* , 99.93 
และ 100.00 

 34.07    1.47   47.52         1.61        35.85         1.06       

รวมรายได้ บริษัทและบริษัท
ย่อย3 บริษัท 

59.99* , 99.93 
และ 100.00 

  
2,321.94  

 
100.00  

 
2,943.54  

 
100.00  

 
3,394.52  

 
100.00  

จาํแนกรายได้จากการขายตามแหล่งทมีาของรายได้                 

(ก) รายได้จากการขายและบริการในประเทศ บริษัทและบริษัทยอ่ย
3 บริษัท 

59.99* , 99.93 
และ 100.00 

 
2,236.00   

  
96.29  

   
2,863.00  

      
99.09  

   
3,336.01  

     
99.09  

(ข) รายได้จากการขายและบริการต่างประเทศ บริษัทและบริษัทยอ่ย
3 บริษัท 

59.99* , 99.93 
และ 100.00 

 51.87    3.71   26.38         0.91        22.66         0.91       

รวมรายได้จากการขายและบริการ บริษัทและบริษัท
ย่อย 3 บริษัท 

59.99* , 99.93 
และ 100.00 

  
2,287.87  

 
100.00  

 
2,889.38  

 
100.00  

 
3,358.67  

 
100.00  

 
หมายเหต:ุ * บริษัทถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 59.99 จากการขายเงินลงทนุในบริษัทยอ่ยจํานวนร้อยละ 40.00 เมือวนัที 1 ตลุาคม 2553 
 ** รายได้อืน ประกอบด้วย รายได้จากดอกเบียรับ   รายได้จากการขายเศษเหล็ก กําไรจากการขายเครืองจกัรและอปุกรณ์ กําไรจากการขายเงินลงทนุใน

บริษัทยอ่ย และ กําไรจากการต่อรองราคาซือเงินลงทนุ 
                  ***   ปีบญัชีสินสดุ 31 มีนาคม 2556 ได้รวมยอดขายและรายได้อืนระยะเวลา 2 เดือน (ก.พ. – มี.ค. 2556) ของบริษัทยอ่ย เอ็นเอสซี เม็ททอล จํากดั เข้าเป็น

สว่นหนึงของยอดขายและรายได้อืนๆ ภายหลงัการเข้าซือกิจกาจ ณ วนัที 31 มีนาคม 2556 ทงันีได้มีการปรับปรุงย้อนหลงัเนืองจากการใช้มาตรฐานเรือง
ภาษีเงินได้ ซงึทําให้มีรายได้อืนเพิมจํานวน 9 ล้านบาท 

                       ****    ปีบญัชีสินสดุ 31 มีนาคม 2557 ได้รวมยอดขายและรายได้ ของบริษัทยอ่ย เอ็นเอสซี เม็ททอล จํากดั ประจําปี 2557 เข้าเป็นสว่นหนึงของยอดขายและ
รายได้อืนๆ  

 
 

1.4 เป้าหมายการดาํเนินธุรกิจ   
 

บริษัทและบริษัทยอ่ยมีเป้าหมายการดาํเนินธุรกิจในการเป็นผู้ นําด้านการแปรรูปสเตนเลสม้วนอยา่งครบวงจรที
มีการให้บริการครอบคลมุและสมบรูณ์แบบ ทงัในด้านการจดัหาผลติภณัฑ์ การแปรรูปผลติภณัฑ์สเตนเลสโดยการตดัตาม
ขนาด ตดัเป็นแถบม้วน การขดัพืนผิว การเจาะรูและปัมกลม รวมถึงการผลติและจําหนา่ยทอ่สเตนเลส และการจําหนา่ยสเตน
เลสเกรดเฉพาะ เพือจําหนา่ยผลติภณัฑ์ตา่งๆ ให้แก่ผู้ประกอบการในกลุม่อตุสาหกรรมตา่งๆ ซงึเป็นผู้ผลติสนิค้าภายใต้
เครืองหมายการค้าทีเป็นทียอมรับกนัทวัไป นอกจากนียงัมีเป้าหมายการจดัจําหนา่ยสนิค้าประเภทอโลหะประเภทอืนเช่น 
ทองแดง ทองเหลอืง อลมูิเนียม เพือให้มีบริการทีคลอบคลมุมากขนึแก่ผู้ประกอบการในกลุม่อตุสาหกรรมอยา่งครบวงจร โดย
บริษัทและบริษัทยอ่ยมีเป้าหมายขยายฐานลกูค้าไปสูก่ลุม่ลกูค้าบริษัทตา่งชาติรายใหญ่ทีมีฐานการผลติในประเทศไทย 
ครอบคลมุถึงผู้ผลติรายใหญ่ในอตุสาหกรรมตา่งๆเช่น เครืองใช้ไฟฟ้า ยานยนต์ ก่อสร้าง ฮาร์ดดสิก์ไดร์ฟ อิเลคทรอนิกส์ และ
อืนๆ รวมทงัการขยายช่องทางการจําหนา่ยโดยเฉพาะทอ่ไอเสยีรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ไปยงัตา่งประเทศ นอกจากนี 
บริษัทและบริษัทยอ่ยเลง็เห็นความสาํคญัของการให้บริการกบัลกูค้า โดยมีเป้าหมายทีจะทําการผลติและการจดัจําหนา่ย
สนิค้าทีมีคณุภาพตามมาตรฐานสากล การสง่มอบสนิค้าทีตรงตอ่เวลา และลดระยะเวลาสงัซือสนิค้าของลกูค้า ซงึจะทําให้
สามารถลดต้นทนุในสว่นของการจดัเก็บและดแูลรักษาสนิค้าคงคลงัให้กบัลกูค้า ตลอดจนมีเป้าหมายทีจะพฒันาสนิค้าให้ตรง
ตามความต้องการของลกูค้าอยา่งตอ่เนือง  
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2.  ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
 

การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภณัฑ์ 
 

บริษัทและบริษัทยอ่ยประกอบธุรกิจหลกัด้านการแปรรูปสเตนเลสม้วนอยา่งครบวงจร โดยการนําระบบการจดัการหว่ง
โซอ่ปุทาน (Supply Chain Management) มาใช้ในการจดัหาวตัถดุิบ การแปรรูป การจดัจําหนา่ย และการให้บริการแก่ลกูค้า 
โดยบริษัทและบริษัทยอ่ยเป็นตวักลางในการจดัซือวตัถดุิบและสนิค้าจากผู้ผลติ เช่น จดัหาวตัถดุิบประเภทสเตนเลสรีดเย็น 
สเตนเลสเกรดเฉพาะ เหลก็ชบุสงักะส ี เหลก็เคลอืบสงักะส ีอะลมูิเนียม ทองแดง จากนนันํามาจดัจําหนา่ยหรือนํามาผลติและ
แปรรูปตามความต้องการของลกูค้าซงึเป็นผู้ประกอบการในอตุสาหกรรมตา่งๆ เช่น การตดัตามขนาด การตดัเป็นแถบม้วน 
การขดัเงา การปัมแผน่กลม การผลติเป็นทอ่กลมและทอ่สเีหลยีม เป็นต้น รวมทงัรับจ้างแปรรูปผลติภณัฑ์สเตนเลสตามความ
ต้องการของลกูค้า ลกัษณะการดาํเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอ่ยสรุปได้ดงัแผนภาพด้านลา่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
2.1 ลักษณะผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

ลกัษณะผลติภณัฑ์ของบริษัทและบริษัทยอ่ยแบง่ออกได้ดงันี   
ประเภทผลิตภัณฑ์ เกรด การใช้งาน 

1. สเตนเลสรีดเย็นชนิดม้วน แผ่น และ
แถบ 

 (Cold rolled stainless steel coil 
and sheet) 

430 
304 
316 
 

อตุสาหกรรมก่อสร้าง ได้แก่ สายพาน กลอนประต ูโรงงานทีทํา
กรด ตู้คอนเทนเนอร์ แทง็ค์เก็บนําร้อน น๊อต ขอบตกแตง่ 
อตุสาหกรรมอาหารและเครืองใช้ไฟฟ้าในบ้าน ได้แก่ อปุกรณ์
เครืองครัว เช่น มีด ช้อน ส้อม เครืองใช้บนโต๊ะอาหาร เครืองซกัผ้า 
เครืองทํานําร้อน กระตกินําร้อน อ่างล้างจาน หม้อหุ้งต้ม กะทะ 
หวัเตาระบบไฟฟ้า เครืองกรอเทป เครืองอบเมล็ด เครืองใช้บนโต๊ะ
อาหาร แก้ว/ขวดยา 
อตุสาหกรรมยานยนต์ ได้แก่ อปุกรณ์ตกแตง่รถ หม้อวดัความดนั 
สปริง วาลว์ ขอบล้อจกัรยาน จานล้อ หม้อไอนํา แผงควบคมุ 
หวัฉีด 

รับจ้างแปรรูป 

local 

 

Customer 

บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จาํกัด 
(มหาชน) และบริษัทย่อย 

ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมหลักต่างๆ  

ผลิตและแปรรูปโลหะประเภทตา่งๆ ตวักลางในการจดัหาสินค้าหรือวตัถดุบิ 

ก่อสร้าง 

คอมพิวเตอร์ 

ยานยนต์ 

อิเล็คทรอนิคส์ 

เครืองใช้ไฟฟ้า 
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ประเภทผลิตภัณฑ์ เกรด การใช้งาน 

2.  ทอ่สเตนเลสชนิดกลม และทอ่สเตน
เลสชนิดสีเหลียม 

 (Ornamental tube and square & 
rectangular tube) 

304 
316L 

อตุสาหกรรมยานยนต์ ได้แก่ ทอ่ส่งของหวัฉีด 
อตุสาหกรรมอาหาร ได้แก่ ทอ่ดดูควนั ทอ่ส่งแก๊สหงุต้ม 
 
อตุสาหกรรมก่อสร้าง ได้แก่ ประตรัูว ราวบนัได ราวสะพาน   เสา
คํายนั โครงหลงัคา รวมถงึ ลิฟต ์บนัไดเลือน เฟอร์นิเจอร์และ
อปุกรณ์ตกแตง่ 

3.  ทอ่ไอเสียรถยนต์ และทอ่ไอเสีย
รถจกัรยานยนต์  

 (Automotive pipe) 

409L 
436L 
 

อตุสาหกรรมยานยนต์ ได้แก่ ทอ่ไอเสียรถยนต์ ทอ่ไอเสีย
รถจกัรยานยนต์ 

4.  สเตนเลสเกรดเฉพาะ  
 (D-Stainless) 

NTK D-7 
NTK D-11 

หลากหลายอตุสาหกรรม ได้แก่ ทอ่สําหรับงานตกแตง่ 
อตุสาหกรรมการขนส่ง ได้แก่ ตู้คอนเทนเนอร์  
อปุกรณ์ประดบัรถยนต์ อตุสาหกรรมชินส่วนคอมพิวเตอร์  
ชินส่วนเครืองจกัรอตุสาหกรรมอาหาร เครืองใช้ในครัวเรือน 
สถาปัตยกรรม ได้แก่ ตกแตง่ภายใน ราวบนัได กรอบประต ู
หน้าตา่ง   

5.  เหล็กชบุสงักะสีชนิดม้วนและแผ่น 
 (Galvanized steel coil and sheet) 
 

R-Spangle อตุสาหกรรมเครืองใช้ไฟฟ้าในบ้าน เช่น แผงในเครืองปรับอากาศ 
ทอ่แอร์ แผงข้างหลงัตู้ เย็น 

6.  เหล็กเคลือบสงักะสีด้วยไฟฟ้าชนิด
ม้วนและแผ่น  

 (Electro-galvanized steel coil and 
sheet) 

SECC/SECY 
 

อตุสาหกรรมก่อสร้าง เช่น โครงคร่าว โครงสงักะสี รางไฟในการ
เลือนเครนในโรงงาน  

7.    อะลมูิเนียมชนิดม้วน แผ่น และเพลา 
       (Aluminium coil and sheet) 

1100,3003,3105, 
5052,8011,6063 

อตุสาหกรรมเครืองใช้ไฟฟ้า เช่น แผ่นอะลมูิเนียมกลมด้านในฝา 
หม้อหงุข้าว 

8. ทองแดงชนิดม้วน แผ่น ฉาก เพลา 
และทอ่ 

(Copper coil sheet axle and pipe ) 

C1100 JISH3100 
&JISH3140BB 
&JISH3250BD 

อตุสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เช่น สายไฟ แผ่นวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ มอเตอร์ไฟฟ้า และเครืองมือสือสาร 

หมายเหต:ุ  การแบง่เกรดผลติภณัฑ์ขนึอยูก่บัสว่นประกอบทางเคมี (รายละเอียดตามข้อ 4.2.1 ภาวะอตุสาหกรรมโดยรวม)  
 
 

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

สเตนเลสรีดเย็นชนิดม้วน แผน่ และแถบ มาผา่นกระบวนการแปรรูปตา่งๆ ตามคําสงัของลกูค้า ภายใต้ระบบคณุภาพ 
ISO9001:2000 จาก United Kingdom Accreditation Service ครอบคลมุทกุขบวนการผลติ ทกุขนัตอน และทกุผลติภณัฑ์  

(1) การตดั (Cutting) บริษัทสามารถตดัสเตนเลสรีดเย็นชนิดม้วนและแผน่ให้มีขนาดตา่งๆ ดงันี 
-  ความหนาตงัแต ่0.2 มิลลเิมตร ถึง 3 มิลลเิมตร  
-  ความยาวตงัแต ่200 มิลลเิมตร ถึง 6,000 มิลลเิมตร  
-  ความกว้างตงัแต ่200 มิลลเิมตร ถึง 1,524 มิลลเิมตร สาํหรับสเตนเลสรีดเย็นชนิดแผน่ 
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(2) การตดัเป็นแถบม้วน (Slitting) จะใช้กบัสเตนเลสรีดเย็นชนิดม้วนนํามาตดัตามความกว้างที

ลกูค้ากําหนดและม้วนกลบั โดยบริษัทสามารถตดัเป็นแถบม้วนทีมีความหนาตงัแต ่ 0.15 มิลลเิมตร ถึง 6.0 มิลลเิมตร ความ
กว้างตงัแต ่7 มิลลเิมตร ถงึ 1,524 มิลลเิมตร 
 

(3) การขดัเงา (Hair line finishing) หรือขดัลายเส้นตรง และ/หรือเคลอืบพีวีซี (PVC coating) 
เป็นการนําสเตนเลสแผน่ชนิดม้วนมาผา่นกระบวนการขดัให้เกิดลวดลายเพือความสวยงาม เป็นแผน่สเตนเลสลายเส้นตรง 
ลายขนแมว สาํหรับอตุสาหกรรมเครืองครัว บนัไดเลอืน ลฟิท์ การตกแตง่ทงัภายนอกและภายในอาคาร 
 

(4) การปัมแผน่กลม (Circularized steel shaping) เป็นการนําม้วนสเตนเลสและม้วน
อะลมูิเนียมมาผา่นกระบวนการปัมแผน่กลม เช่น ฝาหม้อหงุข้าว เป็นต้น และลกูค้าจะนําไปผลติชินงานตอ่ไป 
 

บริษัทวางแผนการแปรรูปและการควบคมุคณุภาพของสเตนเลสรีดเย็น ให้มีคณุสมบตัิในการดดั 
ม้วน และขนึรูปงา่ย ซงึลกูค้าของบริษัทจะซือสนิค้าจากบริษัทไปใช้ในกระบวนการผลติในอตุสาหกรรมตอ่เนืองตา่งๆ ได้แก ่
อตุสาหกรรมก่อสร้าง อตุสาหกรรมเครืองใช้ไฟฟ้าในบ้าน อตุสาหกรรมอาหาร อตุสาหกรรมยานยนต์ และอตุสาหกรรมอืนๆ  
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2.1.2 ท่อสเตนเลสชนิดกลม และท่อสเตนเลสชนิดสเีหลียม (Ornamental tube and square & 
rectangular tube) 
    

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

 
โดยในปี 2545 บริษัทได้รับการรับรองระบบคณุภาพเกียวกบัอตุสาหกรรมรถยนต์ (QS 9000: 1998) 

ในสว่นการผลติของผลติภณัฑ์ทอ่จาก United Kingdom Accreditation Service  
 

บริษัทผลติทอ่สเตนเลสชนิดกลม และทอ่สเตนเลสชนิดสเีหลยีม ประเภททอ่เฟอร์นิเจอร์หรือทอ่ขดั
เงา ซงึเป็นทอ่สเตนเลสทีใช้กนัอยา่งแพร่หลาย เนืองจากมีความแข็งแรง ทนทานตอ่การกดักร่อน ไมเ่ป็นสนิม นอกจากนียงัมี
ผิวเงาและมีความสวยงาม ซงึสามารถใช้เป็นวสัดตุกแตง่ทงัภายในและภายนอก เช่น อปุกรณ์ตกแตง่บ้าน อปุกรณ์เครืองครัว 
เฟอร์นิเจอร์ ราวบนัไดเป็นต้น การผลติทอ่เฟอร์นิเจอร์หรือทอ่ขดัเงาสว่นใหญ่จะใช้วตัถดุิบสเตนเลสรีดเย็น เกรด 304 และ 316 
เนืองจากมีความแข็งแรงคงทน พร้อมทงัความสวยงามและความโดดเดน่ของผิวเงา  บริษัทสามารถผลติทอ่เฟอร์นิเจอร์หรือทอ่
ขดัเงาทีมีขนาดความหนา ตงัแต ่ 0.6 มิลลเิมตร ถึง 9 มิลลเิมตร ขนาดเส้นผา่ศนูย์กลางรอบนอก ตงัแต ่ 6.35 มิลลเิมตร ถงึ 
76.2 มิลลเิมตร และความยาวมาตรฐาน 6,000 มิลลเิมตร ทงันี หากลกูค้าต้องการความยาวพิเศษบริษัทสามาถผลติตาม
ความต้องการของลกูค้า  
 

2.1.3 ท่อไอเสียรถยนต์ และท่อไอเสียรถจักรยานยนต์ (Automotive pipe) 
 

บริษัทยอ่ยรายบริษัท ออโต้ เม็ททอล จํากดั ผลติและจําหนา่ยทอ่สเตนเลสประเภททอ่ไอเสยีรถยนต์ 
และทอ่ไอเสยีรถจกัรยานยนต์ โดยผลติภณัฑ์ดงักลา่วมีคณุสมบตัิในการต้านทานการเกิดออกซเิดชนั มีความสามารถในการ
เชือมและการขนึรูปทีดี สว่นใหญ่ในการผลติจะใช้วตัถดุิบสเตนเลสรีดเย็น เกรด 436 และเกรด 409 โดยทอ่ไอเสยีรถยนต์ และ
ทอ่ไอเสยีรถจกัรยานยนต์ มีขนาดความหนาตงัแต ่0.8 มิลลเิมตร ถึง 2 มิลลเิมตร ขนาดเส้นผา่ศนูย์กลางรอบนอกตงัแต ่19.1 
มิลลเิมตร ถึง 76.2 มิลลเิมตร และความยาวตงัแต ่26 มิลลเิมตร ถึง 7,000 มิลลเิมตร  
 

กระบวนการผลติทอ่สเตนเลสประเภททอ่สเตนเลสชนิดกลม ทอ่สเตนเลสชนิดสเีหลยีม และทอ่ไอเสยี
สาํหรับรถยนต์และรถจกัรยานยนต์เริมตงัแตก่ารนําวตัถดุิบสเตนเลสรีดเย็นชนิดม้วนเกรด 436 และเกรด 409 มาเข้าผา่นการ
คลแีถบม้วนสเตนเลสออก (Uncoiling) โดยทีความยาวของแถบสเตนเลสม้วนจะไหลผา่นเข้าไปรวมสะสมไว้ในเครือง Spiral 
Looper จากนนัแถบสเตนเลสม้วนจะถกูนําเข้าสูก่ระบวนการขนึรูป (Forming) ให้เป็นทอ่กลมโดยชดุลกูรีดทีอยูใ่นสว่นของ
การขนึรูป แล้วผา่นกระบวนการเชือมแนวตะเข็บ (Welding) เพือให้ผิวทอ่เป็นเนือเดียวกนัด้วยระบบ High Frequency 
Welding จากนนัทอ่ทีผา่นการเชือมแนวตะเข็บจะถกูนําเข้าสูร่ะบบกระแสไหลวน (Eddy Current) เพือตรวจสอบรอบเชือม 
และจะผา่นเข้าสูก่ระบวนการปรับขนาด หลงัจากนนันําทอ่สเตนเลสทีได้จะผา่นเข้าสูก่ระบวนการตดัตามความยาวตามที
ต้องการ  
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ขนัตอนการผลิตทอ่สเตนเลสประเภททอ่สเตนเลสชนิดกลม ทอ่สเตนเลสชนิดสีเหลียม และทอ่ไอเสียสําหรับรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ 
 
 
 

 

การตดัเป็นแถบม้วน 

เครืองทําทอ่กลม 

การขดัเงาทอ่ 

 

 

ทอ่อตุสาหกรรมยานยนต์ 

 

สเตนเลสม้วน การขนึรูปโดย 
FFX 

การเชือมแนวตะเข็บ การทดสอบ 

บการเชือม 
การตดัตามขนาด ทอ่สเตนเลส 

คลีแถบสเตนเลส  Spiral Looper 
 

การทดสอบและปรับขนาด การตดัตามขนาด   
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2.1.4 สเตนเลสเกรดเฉพาะ (D-Stainless) 
    

บริษัทยอ่ยรายบริษัท สเตนเลสทางเลอืก จํากดั เป็นคูค้่าเพียงรายเดียวในประเทศไทยของ Nippon 
Metal Industry Co., Ltd. จากประเทศญีปุ่ น ในการจําหนา่ยสเตนเลสเกรดเฉพาะ (D-Stainless) ภายใต้เครืองหมายการค้า  

  ซงึเป็นเครืองหมายการค้าของบริษัท สเตนเลสทางเลอืก จํากดั โดยสเตนเลสเกรดเฉพาะดงักลา่วเป็นสเตน
เลสทีผลติโดย Nippon Metal Industry Co., Ltd. ประเทศญีปุ่ น มีสว่นผสมเฉพาะโดยการเพิมสว่นผสมของแมงกานีส และ
ทองแดง ในเนือโลหะทีมีสว่นผสมของโครเมียม และนิกเกิลอยูแ่ล้ว เพือทดแทนปริมาณของนิกเกิล ทําให้ D-Stainless ยงั
สามารถคงไว้ซงึคณุสมบตัเิชิงกล และความต้านทานการกดักร่อนได้เทียบเคยีงกบัสเตนเลสเกรด 304 จากคณุสมบตัิดงักลา่ว 
ทําให้สามารถใช้ได้ในหลากหลายอตุสาหกรรม ได้แก่ ทอ่สาํหรับงานตกแตง่ ตู้คอนเทนเนอร์ อปุกรณ์ประดบัรถยนต์ ชินสว่น
คอมพิวเตอร์ ชินสว่นเครืองจกัรอตุสาหกรรมอาหาร เครืองใช้ในครัวเรือน การตกแตง่ภายใน ราวบนัได กรอบประต ู หน้าตา่ง 
เป็นต้น 
 

2.1.5 เหลก็ชุบสังกะสีชนิดม้วนและแผ่น (Galvanised steel coil and sheet) 
 

บริษัทจําหนา่ยและแปรรูปเหลก็ชบุสงักะสชีนิดม้วนและแผน่ โดยบริษัทจะนําเหลก็ชบุสงักะสชีนิด
ม้วนและแผน่มาตดัเป็นม้วนและแผน่โดยเครืองตดั (Cutting) และเครืองตดัเป็นแถบยาว (Slitting) ตามความกว้างและความ
ยาวทีลกูค้ากําหนด โดยบริษัทสามารถตดัเหลก็ชบุสงักะสทีีมีขนาดความหนาตงัแต ่ 0.19 มลิลเิมตร ถึง 3 มิลลเิมตร  
ความกว้างตงัแต ่9 มิลลเิมตร ถงึ 1,219 มิลลเิมตร และความยาวตงัแต ่200 มิลลเิมตร ถงึ 6,000 มิลลเิมตร โดยลกูค้าจะนํา
ผลติภณัฑ์เหลก็ชบุสงักะสชีนิดม้วนและแผน่ทีซือจากบริษัทเป็นวตัถดุิบทีนําไปใช้ในอตุสาหกรรมเครืองใช้ไฟฟ้าในบ้าน และ
อตุสาหกรรมก่อสร้างเพือใช้ผลติแผงในเครืองปรับอากาศ แผงหลงัตู้ เย็น ทอ่แอร์ โครงคร่าว โครงสงักะส ีรางในการเลอืนเครน
ในโรงงาน เป็นต้น 
 

ปัจจบุนับริษัทจะสงัซือเหลก็ชบุสงักะสตีามคาํสงัของลกูค้ามาทําการแปรรูปโดยสามารถใช้เครืองจกัร
ประเภทตดัและตดัเป็นแถบยาวของบริษัททีมีอยูร่่วมกบัเครืองจกัรแปรรูปของสเตนเลสได้  

 
2.1.6 เหลก็เคลอืบสังกะสีด้วยไฟฟ้าชนิดม้วนและแผ่น (Electro-Galvanized steel coil and sheet) 

 
บริษัทจําหนา่ยและแปรรูปเหลก็เคลอืบสงักะสด้ีวยไฟฟ้าชนิดม้วนและแผน่ โดยบริษัทจะนําเหลก็

เคลอืบสงักะสด้ีวยไฟฟ้าชนิดม้วนและแผน่มาตดัเป็นม้วนและแผน่โดยเครืองตดั (Cutting) และเครืองตดัเป็นแถบยาว 
(Slitting) ตามความกว้างและความยาวทีลกูค้ากําหนด โดยบริษัทสามารถตดัเหลก็เคลอืบสงักะสด้ีวยไฟฟ้าทีมขีนาดความ
หนาตงัแต ่ 0.4 มิลลเิมตร ถงึ 3.2 มิลลเิมตร ความกว้างตงัแต ่ 9 มิลลเิมตร ถงึ 1,235 มิลลเิมตร และความยาวตงัแต ่ 200 
มิลลเิมตร ถึง 6,000 มิลลเิมตร   โดยลกูค้าจะนําผลติภณัฑ์เหลก็เคลอืบสงักะสด้ีวยไฟฟ้าชนิดม้วนและแผน่ทีซือจากบริษัท
เป็นวตัถดุิบทีนําไปใช้ในอตุสาหกรรมเครืองใช้ไฟฟ้าในบ้าน และอตุสาหกรรมกอ่สร้าง เช่น สว่นโครงในเครืองปรับอากาศ 
ตู้ เย็น และเฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น  
 

การแปรรูปของเหลก็เคลอืบสงักะสด้ีวยไฟฟ้าสามารถใช้เครืองจกัรประเภทตดัและตดัเป็นแถบยาวของ
บริษัททีมีอยูร่่วมกบัเครืองจกัรแปรรูปของสเตนเลสได้  
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2.1.7 อะลูมิเนียมชนิดม้วน แผ่น เพลา และ ท่อ (Aluminium coil sheet axle and pipe) 
 

บริษัทจําหน่ายและแปรรูปอะลมูิเนียมชนิดม้วนและแผ่น โดยบริษัทจะนําอะลมูิเนียมชนิดม้วนและ
แผ่นมาตดัเป็นแถบยาว (Slitting) เครืองตดั (Cutting) และ เครืองปัมแผ่นกลม (Pumping) ตามขนาดต่างๆทีลกูค้ากําหนด 
โดยบริษัทสามารถตัดแผ่นอะลูมิเนียมทีมีขนาดความหนาตังแต่ 0.3 มิลลิเมตร ถึง 6.2 มิลลิเมตร ความกว้างตังแต่ 10 
มิลลเิมตร ถึง 1,219 มิลลเิมตร และความยาวตงัแต่ 366 มิลลิเมตร ถึง 2,438 มิลลิเมตร   และนอกจากนียงัสามารถปัมแผ่น
กลมจากแผน่อะลมูิเนียมขนาดตา่งๆดงักลา่วข้างต้น    โดยลกูค้าจะนําผลติภณัฑ์อะลมูิเนียมชนิดม้วนและแผน่ทีซือจากบริษัท
เป็นวตัถดุิบทีนําไปใช้ในอตุสาหกรรมเครืองใช้ไฟฟ้า  
 

การแปรรูปของอะลูมิเนียมสามารถใช้เครืองจักรประเภทตดัและตดัเป็นแถบยาวของบริษัททีมีอยู่
ร่วมกบัเครืองจกัรแปรรูปของสเตนเลสได้  

 
                     นอกจากนี บริษัทยอ่ยรายบริษัท เอ็นเอสซี เม็ททอล จํากดั เป็นผู้ นําเข้า และตวัแทนจําหนา่ย อะลมูิเนียมทงั
แบบแผน่ ม้วน เส้นแบน ฉาก เพลา และ ทอ่ ตามขนาดมาตรฐาน และ ขนาดพิเศษ ทีไมม่ีขายในท้องตลาด โดยลกูค้าจะนํา
สนิค้าไปใช้ในอตุสาหกรรมปลายนําเพือผลติผลติภณัฑ์สาํเร็จรูปทีมีรูปทรงตา่งๆเพือใช้ในอตุสาหกรรมตอ่เนือง เช่น ชินสว่น
ยานยนต์ ก่อสร้าง เครืองใช้ไฟฟ้า บรรจภุณัฑ์ ภาชนะเครืองครัว 
 

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

               บริษัทยอ่ยรายบริษัท เอ็นเอสซี เม็ททอล จํากดั เป็นตวัแทนจําหนา่ยทองแดงทงัแบบแผน่ ม้วน เส้นแบน ฉาก เพลา 
และ ทอ่ ตามขนาดและเกรดตา่งๆทีหลากหลายโดยลกูค้าจะนําสนิค้าไปใช้ในอตุสาหกรรมไฟฟ้า และ  อิเลก็ทรอนิกส์ เช่น 
สายไฟ แผน่วงจรอิเลก็ทรอนิกส์ มอเตอร์ไฟฟ้า เครืองปรับอากาศและตูเ้ยน็ และเครืองมือสือสาร 

 
การได้รับการส่งเสริมการลงทุนของบริษัท 

 
 บริษัทได้รับสทิธิประโยชน์ตามพระราชบญัญตัิสง่เสริมการลงทนุ พ.ศ. 2520 แก้ไขเพิมเตมิโดยพระราชบญัญตัิ
สง่เสริมการลงทนุ (ฉบบัที 3) พ.ศ. 2544 ในกิจการตดัและแปรรูปโลหะแผน่ (Coil center) ตงัแตว่นัที 30 เมษายน 2550  
โดยสทิธิประโยชน์ทีสาํคญัสรุปได้ดงันี 
 

1. ให้นําคนตา่งด้าวซงึเป็นช่างฝีมือหรือผู้ ชํานาญการ คูส่มรสและบคุคลทีอยูใ่นอปุการะของบคุคลทงัสอง
ประเภทเข้ามาในราชอาณาจกัรได้ตามจํานวนและกําหนดเวลาทีคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุเห็นสมควร 

 
2. ให้คนตา่งด้าวซงึเป็นชา่งฝีมือหรือผู้ ชํานาญการทีได้รับอนญุาตอยูใ่นราชอาณาจกัรได้รับอนญุาตทํางาน

เฉพาะตาํแหนง่หน้าทีการทํางานทีคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุให้ความเห็นชอบตลอดระยะเวลาทีได้รับอนญุาตให้อยูใ่น
ราชอาณาจกัร 

 
3. ให้ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสาํหรับวตัถดุิบและวสัดทีุจําเป็นทีต้องนําเข้ามาจากตา่งประเทศเพือใช้ในการ

ผลติเพือสง่ออกเป็นระยะเวลา 1 ปี นบัแตว่นันําเข้าครังแรก 
 
4. ให้ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสาํหรับของทีผู้ได้รับการสง่เสริมนําเข้ามาเพือสง่กลบัออก เป็นระยะเวลา 1 ปี 

นบัแตว่นัทีนําเข้าครังแรก 
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 เงือนไขเฉพาะโครงการทีสาํคญั 
 

1. จะต้องมีทนุจดทะเบียนเรียกชําระแล้วไม้น้อยกวา่ 220 ล้านบาท 
 
2. บคุคลผู้มีสญัชาติไทยจะต้องถือหุ้นรวมทงัสนิไมน้่อยกวา่ร้อยละ 51 ของทนุจดทะเบียน 
 
3. จะต้องดําเนินการตามสาระสาํคญัของโครงการทีได้รับการสง่เสริม ในเรืองดงัตอ่ไปนี 
 3.1 ชนิดกิจการ การตดัและแปรรูปโลหะแผน่ (Coil center) 
 3.2 ขนาดของกิจการ มีกําลงัการผลติการตดัและแปรรูปโลหะแผน่ (Coil center) ปีละประมาณ 44,100 

ตนั (เวลาทํางาน 8 ชวัโมง / วนั : 300 วนั / ปี) 
 
4. จะต้องมีขนาดการลงทนุ (ไมร่วมคา่ทีดินและทนุหมนุเวยีน) ไมน้่อยกวา่ 1 ล้านบาท 
 
5. จะต้องตงัโรงงานในท้องทีจงัหวดัสมทุรปราการ โดยสถานทีตงัโรงงานต้องไมอ่ยูใ่นเขตหวงห้ามตาม

ประกาศผงัเมืองรวมของจงัหวดั และต้องได้รับอนญุาตจากกระทรวงอตุสาหกรรมหรือสว่นราชการทีเกียวข้องด้วย ทงันี 
ภายในระยะเวลา 15 ปี นบัแตว่นัเปิดดาํเนินการ จะย้ายโรงงานไปตงัในท้องทีอืนมิได้ 

 
ผลกระทบภายหลงัการหมดอายขุองบตัรสง่เสริมการลงทนุของบริษัท 
 

 ไมไ่ด้รับผลกระทบเนืองจากบริษัทไมไ่ด้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคล และผู้ ถือหุ้นของบริษัทไมไ่ด้รับการ
ยกเว้นภาษีเงินได้หากบริษัทจ่ายเงินปันผล 
 
 การได้รับการส่งเสริมการลงทุนของบริษัทย่อยรายบริษัท ออโต้ เม็ททอล จาํกัด 
 
 บริษัท ออโต้ เม็ททอล จํากดั ซงึเป็นบริษัทยอ่ยของบริษัท ได้รับสทิธิประโยชน์ตามพระราชบญัญตัิสง่เสริมการ
ลงทนุ พ.ศ. 2520 แก้ไขเพิมเตมิโดยพระราชบญัญตัิสง่เสริมการลงทนุ (ฉบบัที 3) พ.ศ. 2544 วา่ด้วยเป็นกิจการผลติทอ่เหลก็
หรือทอ่เหลก็ไร้สนิม (Stainless Steel Pipe) โดยได้รับบตัรสง่เสริมการลงทนุจากคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ ตงัแตว่นัที 
23 มีนาคม 2548 ทงันี สทิธิประโยชน์ทีได้รับจะหมดอายตุอ่เมือคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุเห็นสมควร โดยสทิธิ
ประโยชน์ทีสาํคญัสรุปได้ดงันี 
 

1. ให้นําคนตา่งด้าวซงึเป็นช่างฝีมือหรือผู้ ชํานาญการ คูส่มรสและบคุคลทีอยูใ่นอปุการะของบคุคลทงัสอง
ประเภทเข้ามาในราชอาณาจกัรได้ตามจํานวนและกําหนดเวลาทีคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุเห็นสมควร 

 
2. ให้คนตา่งด้าวซงึเป็นชา่งฝีมือหรือผู้ ชํานาญการทีได้รับอนญุาตอยูใ่นราชอาณาจกัรได้รับอนญุาตทํางาน

เฉพาะตาํแหนง่หน้าทีการทํางานทีคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุให้ความเห็นชอบตลอดระยะเวลาทีได้รับอนญุาตให้อยูใ่น
ราชอาณาจกัร 

 
3. ให้ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสาํหรับเครืองจกัรตามทีคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุพิจารณาอนมุตัิ 
 
4. ให้ได้นบัยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลสาํหรับกําไรสทุธิทีได้จากการประกอบกิจการทีได้รับการสง่เสริม

รวมกนัไมเ่กินร้อยละ 100 ของเงินลงทนุไมร่วมคา่ทีดินและเงินทนุหมนุเวยีนมีกําหนดเวลา 7 ปี นบัตงัแตว่นัทีเริมมีรายได้จาก
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การประกอบกิจการนนั (เริมตงัแตว่นัที 2 มถินุายน 2549 ถึงวนัที 2 มิถนุายน 2556) และในกรณีทีประกอบกิจการขาดทนุใน
ระหวา่งเวลาได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคล บริษัทจะได้รับอนญุาตให้นําผลขาดทนุประจําปีทีเกิดขนึในระหวา่งเวลานนัไป
หกัออกจากกําไรสทุธิทีเกิดขนึภายหลงัระยะเวลาได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลมีกําหนดเวลาไมเ่กิน 5 ปี ตงัแตว่นัพ้น
กําหนดนนั โดยจะเลอืกหกัจากกําไรสทุธิของปีใดปีหนงึหรือหลายปีก็ได้ 

 
5. ให้ได้รับยกเว้นไมต้่องนําเงินปันผลจากกิจการทีได้รับการสง่เสริมการลงทนุ ไปรวมคาํนวณเพือเสยีภาษีเงิน

ได้ตลอดระยะเวลาทีบริษัทได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคล 
 
6. ให้ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสาํหรับวตัถดุิบและวสัดจํุาเป็นทีต้องนําเข้ามาจากตา่งประเทศเพือใช้ในการ

ผลติเพือการสง่ออกเป็นระยะเวลา 1 ปี นบัแตว่นันําเข้าครังแรก 
 
7. ให้ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสาํหรับของทีผู้ได้รับการสง่เสริมนําเข้ามาเพือสง่กลบัออก เป็นระยะเวลา 1 ปี 

นบัแตว่นัทีนําเข้าครังแรก 
 
เงือนไขเฉพาะโครงการทีสาํคญั 
 
1. เครืองจกัรทีใช้ในกิจการทีได้รับการสง่เสริมต้องเป็นเครืองจกัรใหม ่ โดยเครืองจกัรซงึได้รับการยกเว้นหรือ

ลดหยอ่นอากรขาเข้านนั จะต้องนําเข้ามาภายในวนัที 13 พฤศจิกายน 2550 
 
2. จะต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จพร้อมทีจะเปิดดําเนินการได้ภายในกําหนดเวลาไมเ่กิน 36 เดือน นบัแตว่นัที

ออกบตัรสง่เสริม 
 
3. จะต้องมีทนุจดทะเบียนเรียกชําระแล้วไม้น้อยกวา่ 40 ล้านบาท โดยจะต้องชําระเตม็มลูคา่หุ้นก่อนวนัเปิด

ดําเนินการ 
 
4. บคุคลผู้มีสญัชาติไทยจะต้องถือหุ้นรวมทงัสนิไมน้่อยกวา่ร้อยละ 51 ของทนุจดทะเบียน 
 
5. จะต้องดําเนินการตามสาระสาํคญัของโครงการทีได้รับการสง่เสริม ในเรืองดงัตอ่ไปนี 
 5.1 ชนิดผลติภณัฑ์ ทอ่เหลก็ไร้สนิม (Stainless Steel Pipe) 
 5.2 ขนาดของกิจการ มีกําลงัการผลติทอ่เหลก็ไร้สนิม (Stainless Steel Pipe) ปีละประมาณ 5,000 

ตนั (เวลาทํางาน 8 ชวัโมง / วนั : 300 วนั / ปี) และได้รับการอนญุาตปรับเปลยีนกําลงัการผลติเป็นปีละประมาณ 10,000 ตนั
ในปี 2554 (เวลาทํางาน 16 ชวัโมง / วนั : 300 วนั / ปี) 
 

6. จะต้องมีขนาดการลงทนุ (ไมร่วมคา่ทีดินและทนุหมนุเวยีน) ไมน้่อยกวา่ 1 ล้านบาท 
 
7. ภาษีเงินได้นิติบคุคลทีได้รับยกเว้นมีมลูคา่ไมเ่กิน 107,675,000 บาท ทงันี จะปรับเปลยีนตามจํานวนเงิน

ลงทนุโดยไมร่วมคา่ทีดินและทนุหมนุเวยีนทีแท้จริงในวนัเปิดดาํเนินการตามโครงการทีได้รับการสง่เสริม 
 
8. จะต้องดําเนินการให้ได้รับใบรับรองระบบคณุภาพมาตรฐาน ISO 9000 หรือมาตรฐานสากลอืนทีเทียบเทา่ 

ภายใน 2 ปี นบัแตว่นัทีเปิดดาํเนินการ หากไมส่ามารถดําเนินการได้ภายในกําหนดเวลาดงักลา่ว จะถกูเพิกถอนสทิธิและ
ประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลเป็นเวลา 1 ปี 
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9. จะต้องตงัโรงงานในท้องทีนิคมอตุสาหกรรมอมตะนคร จงัหวดัชลบรีุ โดยสถานทีตงัโรงงานต้องไมอ่ยูใ่นเขต
หวงห้ามตามประกาศผงัเมืองรวมของจงัหวดั และต้องได้รับอนญุาตจากกระทรวงอตุสาหกรรมหรือสว่นราชการทีเกียวข้อง
ด้วย ทงันี ภายในระยะเวลา 15 ปี นบัแตว่นัเปิดดําเนินการ จะย้ายโรงงานไปตงัในท้องทีอืนมิได้ 
 

เหตกุารณ์ภายหลงัการสนิสดุสทิธิประโยชน์ทางด้านภาษีของบริษัท ออโต้ เม็ททอล จํากดั 
 
 บริษัท ออโต้ เม็ททอล จํากดั ได้รับสทิธิประโยชน์ทางด้านภาษีจากการสง่เสริมการลงทนุจนถงึ วนัที 2 มิถนุายน 
2556 และจะต้องชําระภาษีเงินได้นิติบคุคลตามอตัราปกติทวัไปภายหลงัจากสนิสดุสทิธิประโยชน์ดงักลา่ว  
 
 

2.2  ภาวะอุตสาหกรรม การตลาด และการแข่งขนั  
 

2.2.1 ภาวะอุตสาหกรรมโดยรวม 
 

1) โครงสร้างอุตสาหกรรมสเตนเลสโดยรวม 
 
 โครงสร้างของอตุสาหกรรมสเตนเลสสามารถแบง่ออกเป็น 3 ขนัตอนหลกัๆ คือ  

(ก) อตุสาหกรรมสเตนเลสขนัต้น  เป็นการนําโลหะร้อนและเศษเหลก็มาผา่นกระบวนการ
หลอมจนได้เป็นแทง่สเตนเลส และนําเอาแทง่สเตนเลสมารีดด้วยความร้อนจนได้เป็นสเตนเลสรีดร้อนชนิดม้วนและแผน่ และ
นําสเตนเลสรีดร้อนมาผา่นกระบวนการขดัผิวและลดความหนาด้วยวิธีรีดเย็นให้เป็นม้วนและแผน่ทีมีลกัษณะแตกตา่งกนัไป
ตามการนําไปใช้งาน  

(ข) อตุสาหกรรมสเตนเลสขนักลาง เป็นการแปรรูปม้วนสเตนเลสรีดเย็นโดยการตดั ตดัเป็น
แถบม้วน การขดัเงา การปัมเป็นแผน่กลม การพบัขนึรูปเบืองต้น ตามคําสงัของลกูค้าในอตุสาหกรรมตา่งๆ     

(ค) อตุสาหกรรมสเตนเลสขนัปลาย เป็นการนําสเตนเลสรีดร้อนเย็นมาผา่นกระบวนการ
แปรรูปตา่งๆ จนเป็นผลติภณัฑ์สาํเร็จรูปทีใช้ในอตุสาหกรรมตอ่เนืองตา่งๆ  ซงึสว่นใหญ่ในประเทศไทยจะเป็นอตุสาหกรรม 
สเตนเลสขนัปลาย 
 

  
 

นําโลหะร้อนและเศษเหลก็มาผ่าน
กระบวนการหลอมจนได้เป็นแทง่สเตน
เลส  
 
นํามารีดด้วยความร้อนจนได้เป็นสเตน
เลสรีดร้อนชนิดม้วนและแผ่น  
 
และนําสเตนเลสรีดร้อนมาผ่าน
กระบวนการขดัผิวและลดความหนา
ด้วยวิธีรีดเย็นให้เป็นม้วนและแผ่น 

 
 

แปรรูปม้วนสเตนเลส รีดเย็นโดยการตดั 
เป็นแถบม้วน การชดัเงา การปัมเป็นแผ่น
กลม การพบัขนึรูปเบืองต้น ตามคําสงั
ของลกูค้าในอตุสาหกรรมตา่ง ๆ 

การนําไปใช้ในอตุสาหกรรมตอ่เนือง 
- ทําเครืองครัว เฟอร์นิเจอร์ 
- ทอ่ไอเสียรถยนต์ กนัชน กระบะบรรทกุสนิค้า  
- ผนงัห้องเย็น ทอ่สง่นํายา แท้งค์นํา 
- ผนงัลฟิท์ แผงไฟฟ้า รัว ประต ู
- ทอ่ลําเลียงสว่นผสมอาหาร เครืองดืม 
- ทอ่สง่สารเคมี ทอ่สง่นํามนั 
- ถงัเครืองซกัผ้า 
- อปุกรณ์การแพทย์ 

 

ขนัต้น               ขนัปลาย      ขนักลาง 
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 สเตนเลสเป็นโลหะประเภทหนงึทีใช้งานอยา่งกว้างขวาง ทงัเป็นของใช้ในบ้าน ในอตุสาหกรรม 
รวมถงึในงานสถาปัตยกรรม ทงันีเนืองจากมีความแข็งแรงทนทาน สามารถต้านทานการสกึกร่อนและการบํารุงรักษาตํา 
เมือเทียบกบัเหลก็กล้า สเตนเลสสามารถแบง่ตามโครงสร้างจลุภาคออกเป็น 5 เกรดหลกั ได้แก่  
 
 1) เกรดออสเตนิติก ประกอบด้วยโครเมียม (ร้อยละ 18 ซงึชว่ยเพิมความต้านทานการสกึ
กร่อน) และนิกเกิล (ร้อยละ 8 ซงึชว่ยในการขนึรูปได้ง่าย และสามารถผลติได้ง่าย) คณุลกัษณะเดน่ คือ แมเ่หลก็ดดูไมต่ดิ 
ต้านทานการกดักร่อนดมีาก จึงเป็นทีนิยมใช้กนัอยา่งกว้างขวาง เช่น เกรด 304 เกรด 316L เกรด 321 และเกรด 301 
 
 2) เกรดเฟอร์ริติก ประกอบด้วยโครเมียม (ร้อยละ 12 หรือ ร้อยละ 18) และคาร์บอน (ระดบั
ตํา) คณุลกัษณะเดน่คือ แมเ่หลก็ดดูตดิ ต้านทานตอ่การกดักร่อนปานกลาง และขนึรูปได้ปานกลาง เช่น เกรด 430 และเกรด 
409 
 
 3)  เกรดมาร์เทนซิติก ประกอบด้วยโครเมียม (ร้อยละ 12 ถึง ร้อยละ 18) และคาร์บอน 
(ระดบัปานกลาง) คณุลกัษณะเดน่ คือ แมเ่หลก็ดดูติด แข็งแรงทนทาน ขนึรูปได้ยาก และต้านทานการสกึกร่อนไมค่อ่ยดี เช่น 
เกรด 420  
 
 4)  เกรดดเูพลก็ซ์ ประกอบด้วย โครเมียม (ร้อยละ18 ถึง ร้อยละ 28) นิกเกิล (ร้อยละ 4.5 ถงึ 
ร้อยละ 8) เฟอร์ไรต์ และออสเตไนต์ ซงึถือเป็นสเตนเลสทีมีโครงสร้างผสมระหวา่งเกรดเฟอร์ริติคและเกรดออสเตนิตกิ 
คณุลกัษณะเดน่ คือ แขง็แรงทนทานและมีความเหนียวสงู เช่น เกรด 2304 เกรด 2205 และเกรด 2507  
 
 5)  เกรดเพิมความแข็งโดยการตกผลกึ ประกอบด้วย โครเมยีม (ร้อยละ 17) นิกเกิล ทองแดง
และไนโอเบียม คณุลกัษณะเดน่ คือ สามารถทําการชบุแขง็ได้ เชน่ เกรด PH13-9Mo และเกรด AM-350 
 
 สเตนเลสแตล่ะเกรดมีคณุสมบตัแิละความต้านทานการกดักร่อนแตกตา่งกนั เนืองจาก
โครงสร้างและองค์ประกอบของธาตทีุแตกตา่งกนั โดยสเตนเลสเกรดออสเตนิติก เกรดเฟอร์ริติก และเกรดมาร์เทนซติิก จะใช้
เป็นสว่นประกอบสาํคญัในอตุสาหกรรมเครืองอปุโภคโดยทวัไป สว่นสเตนเลสเกรดดเูพลก็ซ์ จะใช้เป็นสว่นประกอบสาํคญัใน
งานด้านวศิวกรรม  ทงันี บริษัทจําหนา่ยสเตนเลสประเภทเกรดออสเตนิติกและเกรดเฟอร์ริต ิ
 
                                            อตุสาหกรรมสเตนเลส เป็นอตุสาหกรรมหนงึทีพฒันาขนึมาจากอตุสาหกรรมเหลก็ ซงึจะเห็นวา่ 
สเตนเลสเป็นหนงึในวสัดใุนกลุม่เหลก็ทียงัมีปริมาณการใช้ทีน้อยและยงัสามารถเจริญเติบโตในอนาคตได้อีกมาก โดยสเตน
เลสนนัจดัเป็นผลติภณัฑ์ทีสามารถใช้เป็นดชันีวดัความเจริญทางเศรษฐกิจของประเทศได้ในระดบัหนงึ ทงันี ประเทศทีเจริญ
แล้วมีอตัราการใช้สเตนเลสตอ่หวัทีคอ่นข้างสงูมากเช่นเดียวกบัในช่วงทีเศรษฐกิจประเทศไทยเติบโตก็มีการใช้สเตนเลสกนั 
อยา่งแพร่หลาย 
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2) อุตสาหกรรมสเตนเลสในตลาดโลก 
 

2.1 ปริมาณการผลิตสเตนเลสทวัโลก  
 (หน่วย: พนัเมตริกตนั) 

      ทีมา: www.worldstainless.org 
  
                                    ในปี 2556 ปริมาณการผลติสเตนเลสทวัโลกคาดวา่จะอยูที่ประมาณ 38.13 ล้านเมตริกตนั เพิมขนึ
จากปีก่อนร้อยละ 7.82 ปริมาณการผลติสเตนเลสทวัโลกในปี 2556 เพิมขนึจากการผลติในประเทศจีนเป็นหลกั โดยสว่นอืนๆ
มีการผลติทีเพิมขนึบ้างตามภาวะเศรษฐกิจโลกทีเริมฟืนตวั การผลติสเตนเลสสว่นใหญ่ในโลกนําโดยประเทศจีนซงึมีการผลติ
และใช้สเตนเลสเป็นจํานวนมาก ดงัเห็นได้จากในแถบเอเชียซงึถือเป็นภมูิภาคทีมีปริมาณการผลติสเตนเลสรายใหญ่ทีสดุใน
โลกในปี 2556 

                                    สาํหรับการผลติสเตนเลสในประเทศไทยนนั บริษัท โพสโค-ไทยน๊อคซ์ จํากดั (มหาชน) เป็นผู้ผลติส
เตนเลสรีดเย็นรายเดียวในประเทศ ซงึทําการผลติและจําหนา่ยสเตนเลส 2 เกรด ได้แก่ เกรดออสเตนิติก (Cold-Rolled 
Austenitic Stainless Steel) และเกรดเฟอร์ริติก (Cold-Rolled Ferritic Stainless Steel) โดยเริมดําเนินการผลติตงัแตปี่ 2536 
ในรูปแบบแผน่สเตนเลสรีดเย็น และม้วนสเตนเลสรีดเย็น  
 

2.2 แนวโน้มความต้องการใช้สเตนเลสทัวโลก  

 

 

ทีมา: www.worldstainless.org 

ภูมิภาค 2554 
(ตัวเลข

เบืองต้น) 

2555 
(ตัวเลข

เบืองต้น) 

% การ
เปลียนแปลง 

2556 
(ตัวเลข

เบืองต้น) 

% การ
เปลียนแปลง 

ยโุรปตะวนัตก/แอฟริกา 7,875 7,829 -0.58 7,496 -4.25 

ยโุรปกลางและยโุรปตะวนัออก 387 359 -7.24 408 13.65 

สหรัฐอเมริกา 2,486 2,368 -4.75 2,454 3.63 

เอเชียไม่รวมประเทศจีน 8,770 8,720 -0.57 8,788 0.78 

จีน 12,592 16,087 27.76 18,984 18.01 

รวม 32,110 35,363 10.13 38,130 7.82 
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                              อตุสาหกรรมสเตนเลสในตลาดโลกได้เริมกลบัมาขยายตวัและยงัมีแนวโน้มขยายตอ่เนืองในปี 2556 
ภายหลงัจากการเริมฟืนตวัทางเศรษฐกิจของประเทศตา่งๆ ทําให้การบริโภคสเตนเลสเพิมสงูขนึ โดยประเทศจีนเป็นผู้บริโภคส
เตนเลสทีใหญ่ทีสดุเนืองจากการเติบโตทางเศรษฐกิจอยา่งรวดเร็ว จึงมกีารการผลติสเตนเลสเป็นจํานวนมาก 
 

2.3 แนวโน้มราคาสเตนเลสในตลาดโลก  
 
                                  ราคาสเตนเลสทวัโลกจะถกูกําหนดโดยความสมดลุระหวา่งอปุสงค์และอปุทานในตลาดโลก 
นอกจากนียงัแปรผนัตามราคาม้วนสเตนเลสประเภทรีดร้อนและรีดเย็น ในอดีตวงจรราคาสเตนเลสจะมีการเปลยีนแปลง
เพิมขนึหรือลดลงอยา่งรวดเร็วในช่วงหลงั ราคาสเตนเลสในแตล่ะภมูิภาคจะมีราคาทีแตกตา่งกนัไปขนึอยูก่บัหลายปัจจยั เช่น 
ต้นทนุในการผลติ คา่ขนสง่ คา่แรงงาน มาตรการควบคมุราคา ปริมาณการผลติ และปริมาณการบริโภค ทงันี แนวโน้มของ
ตลาดสเตนเลสจะยงัคงมีทิศทางทีเติบโต และภมูิภาคเอเชียเป็นภมูิภาคทีมีบทบาทสงูในอตุสาหกรรมนีทงัในด้านการผลติและ
การบริโภค เนืองจากสภาวะทางเศรษฐกิจทีดกีวา่โดยเปรียบเทียบกบัภมูิภาคอืนๆ สง่ผลให้แนวโน้มการบริโภคสเตนเลสและ
ปริมาณการผลติของผู้ผลติในอตุสาหกรรมสเตนเลสเพิมสงูขนึตามไปด้วย   

 
                                  เมือพิจารณาตามประเภทของสเตนเลสจะพบวา่ สเตนเลสเกรดออสเตนิติกจะมีความผนัผวนของราคา
คอ่นข้างสงู เมือเปรียบเทียบกบัสเตนเลสรีดเย็นเกรดเฟอร์ริติก เนืองจากสเตนเลสเกรดออสเตนิตกิมีสว่นผสมของนิกเกิลอยูใ่น
ปริมาณร้อยละ 8 ถึงร้อยละ 20 ในขณะทีสเตนเลสเกรดเฟอร์ริติกไมม่ีสว่นผสมของนิกเกิล จงึมีราคาทีถกูกวา่และมคีวามแปร
ผนัทีน้อยกวา่ จึงกลา่วได้วา่ ปัจจยัสว่นหนงึทีใช้ในการกําหนดราคาสเตนเลสเกรดออสเตนิติก คือ  ราคานิกเกิล 
 

 2.4 อุตสาหกรรมสเตนเลสในประเทศไทย 
 

การบริโภคสเตนเลสรีดเย็นในประเทศไทยยงัมีโอกาสเติบโต เนืองจากปริมาณการบริโภค 
สเตนเลสรีดเย็นโดยเฉลยีของประชากรในประเทศยงัอยูที่ระดบัตาํเมือเทียบกบัประเทศทีพฒันาแล้วในเอเชีย (เช่น ญีปุ่ น 
เกาหลใีต้ และไต้หวนั) ซงึมีอตัราการบริโภคเฉลยีสงูกวา่ 10 กิโลกรัมตอ่คนตอ่ปี นอกจากนี ภาวะเศรษฐกิจทีเติบโตอยา่ง
ตอ่เนืองจะเป็นอีกหนงึปัจจยัหลกัทีทําให้แนวโน้มของอตุสาหกรรมสเตนเลสในประเทศมีโอกาสในการเติบโตในอนาคต โดย
คาดวา่ปริมาณความต้องการบริโภคสเตนเลสจะเพิมสงูขนึ อนัเนืองมาจากการขยายตวัของอตุสาหกรรมหลกัของประเทศ 
ตลอดจนถงึโครงการก่อสร้างสาธารณปูโภคขนัพืนฐานขนาดใหญ่ของรัฐตา่งๆ เช่น โครงการสว่นตอ่ขยายระบบขนสง่ระบบ
รางในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล โครงการรถไฟรางคู ่เป็นต้น  

 
ปริมาณการบริโภคสเตนเลสในประเทศไทย มีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกบัการเติบโตของ

อตุสาหกรรมทีเกียวข้องตา่งๆ เช่น อตุสาหกรรมยานยนต์ อตุสาหกรรมเครืองใช้ไฟฟ้า อตุสาหกรรมก่อสร้าง อตุสาหกรรม
อาหาร อตุสาหกรรมเครืองครัวและเครืองใช้ ซงึในแตล่ะอตุสาหกรรมมีสว่นในการผลกัดนัให้อตุสาหกรรมสเตนเลสในประเทศ
ไทยมีการเติบโตอยา่งตอ่เนือง แนวโน้มของอตุสาหกรรมในประเทศไทยทีเกียวข้องกบับริษัท มดีงันี 
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แนวโน้มกลุ่มอุตสาหกรรม การเติบโตทผ่ีานมา การเติบโตในอนาคต แนวโน้ม 

อตุสาหกรรมยานยนต์ -  การเติบโตขึนอยูก่บัภาวะ
เศรษฐกิจ 

 

-  นําไปเป็นอปุกรณ์ตา่งๆ ในรถยนต์มากขึน เชน่ 
ระบบทอ่ไอเสีย กนัชน ฝาครอบล้อ พืนรถโดยสาร
และสว่นตกแตง่อืนๆ ของรถยนต์ 

=+ 

อตุสาหกรรมเครืองใช้ไฟฟ้า -  การเติบโตขึนอยูก่บัภาวะ
เศรษฐกิจ 

 

-  นําไปเป็นสว่นประกอบในเครืองใช้ไฟฟ้าทีต้องการ
การป้องกนัการเป็นสนิม เชน่ ประตตูู้ เย็น ไมโครเวฟ 
เครืองซกัผ้า 

=+ 

อตุสาหกรรมอาหาร -  การเติบโตขึนอยูก่บัภาวะ
เศรษฐกิจ 

 

-  นําไปเป็นผลิตภณัฑ์บรรจอุาหารกระป๋องเพือ
ทดแทนบรรจภุณัฑ์จากสงักะสีและอะลมิูเนียม โดย
ประเทศทีพฒันาแล้วได้เริมใช้บรรจภุณัฑ์ของอาหาร
กระป๋องทีผลิตจากสเตนเลสแล้ว 

== 

อตุสาหกรรมเครืองครัว 
และเครืองใช้ 

-  การเติบโตขึนอยูก่บัภาวะ
เศรษฐกิจ 

 

-  นําผลติภณัฑ์สเตนเลสไปใช้เป็นสว่นประกอบ
เครืองใช้ในบ้าน เชน่ อปุกรณ์ประกอบอาคาร อา่ง
ล้างจาน เครืองใช้ไฟฟ้า 

== 

อตุสาหกรรมคอมพิวเตอร์ -  การเติบโตขึนอยูก่บัภาวะ
เศรษฐกิจ 

-  นําไปเป็นฝากนักระแทกของ external harddisk,  
ฝาครอบของ CPU 

== 

อตุสาหกรรมเครืองเย็น/ห้องเย็น 
และเครืองปรับอากาศ 

-  ตลาดใหญ่ เติบโตตอ่เนือง -  นําผลติภณัฑ์ประเภททอ่ไปใช้ในระบบทําความเย็น 
และผลิตภณัฑ์แผ่นสเตนเลสใช้ในการทําห้องเย็น 
และอปุกรณ์ภายในเครืองเย็น  

=+ 
 

อตุสาหกรรมก่อสร้างและตกแตง่ -  การเติบโตขึนอยูก่บัภาวะ
เศรษฐกิจ 

 

-  การออกแบบและตกแตง่นิยมใช้ผลิตภณัฑ์สเตน   
เลสมากขึน เชน่ การนําทอ่สเตนเลสไปใช้ในการทํา
ราวบนัได ราวกนัริมขอบถนน ราวระเบียงกนัตกของ
อาคารชดุ 

=+ 

อตุสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ -  การเติบโตขึนอยูก่บัภาค
อสงัหาริมทรัพย์ 

-  นําไปทดแทนผลิตภณัฑ์ทีทําจากเหล็กและสงักะสี
มากขึนโดยเฉพาะสตรีทเฟอร์นิเจอร์ (Street 
Furniture) เชน่ ศาลาทีพกัผู้ โดยสาร ป้ายโฆษณา 

=+ 

หมายเหต:ุ      ++  หมายถึง  แนวโน้มการเติมโตในอตัราทีเพิมขึนและเพิมขึนอยา่งตอ่เนือง 
      =+  หมายถึง   แนวโน้มการเติบโตในอตัราทีเพิมขึน 
       ==  หมายถึง  แนวโน้มการเติบโตในอตัราทีคงทแีละสมําเสมอ 

 
                                   3) ภาวะอุตสาหกรรมอะลูมิเนียมภายในประเทศ 
 
                                         ในปัจจุบนัประเทศไทยยงัไม่มีการถลงุอะลมูิเนียม เนืองจากขาดแหล่งแร่ Bauxite ประกอบกับ
ราคาพลงังานทีสงู ดงันนัวตัถดุิบต้นทางจะเป็นการนําเข้าจากผู้ผลติในประเทศต่างๆหรือการนําเศษอะลมูิเนียมมาหลอมเป็น
ใหม่ เพือการผลิตในอุตสาหกรรมกลางนําและปลายนําเพือการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปทีมีรูปทรงต่างๆเพือใช้ใน
อตุสาหกรรมตอ่เนืองเช่น ชินสว่นยานยนต์ ก่อสร้าง เครืองใช้ไฟฟ้า บรรจภุณัฑ์ ภาชนะ เครืองครัว 
                                         ความต้องการผลติภณัฑ์อะลมูิเนียมมีมากขนึทกุปี และ เป็นโลหะทีถกูนํามาใช้ประโยชน์มากเป็น
ทีสองรองจากเหลก็ ซงึเราสามารถพบได้ทงัจากชินสว่นของเครืองบินทีมีราคาสงูไปจนถึงกระป๋องเครืองดืมซึงเป็นสินค้าทวัไป
ในท้องตลาด ทงันีอะลมูิเนียมยงัสามารถเติบโตได้จากอปุสงค์ภายในประเทศทีเพิมขนึ เช่นในประเทศทีพฒันาแล้ว การบริโภค
ตอ่หวัจะสงูกวา่ในประเทศเศรษฐกิจเกิดใหมม่าก 
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                                         ในปี 2556 ราคาอะลมูิเนียมยงัคงผนัผวนอยู่ตลอดเวลา เนืองจากผู้บริโภคทีเป็นตลาดหลกั เช่น 
สหรัฐอเมริกา จีน สหภาพยโุรป และ ญีปุ่ น ยงัมีภาวะเศรษฐกิจทียงัไมฟื่นตวัอยา่งเต็มที 
 

 
           
 
 
                                  4) ภาวะอุตสาหกรรมทองแดงภายในประเทศ 
 
                                       ในปัจจุบนัประเทศไทยไม่มีอุตสาหกรรมต้นนําในการผลิตทองแดงบริสทุธิ มีเพียงอุตสาหกรรม
กลางนําและปลายนํา โดยอตุสาหกรรมกลางนําคือการหล่อทองแดงให้เป็นแท่งหน้าตดัต่างๆ เพือการนําไปผลิตต่อ ในสว่น
ของอุตสาหกรรมปลายนําจะประกอบด้วยกลุ่มผลิตภัณฑ์ ท่อทองแดง สายไฟและเคเบิล ทองแดงแผ่นและFoil และ 
ลวดทองแดงและทองแดงเส้น โดยมีการนําไปใช้งานในอตุสาหกรรมตอ่เนืองทีสาํคญัได้แก่ โทรคมนาคม ยานยนต์และชินสว่น 
อปุกรณ์ไฟฟ้าและเครืองใช้ไฟฟ้า เครืองปรับอากาศและตู้ เย็น อาคารและงานก่อสร้างตา่งๆ 
                                         ความต้องการผลิตภณัฑ์ทองแดงมีมากขึนทุกปี และ เป็นโลหะทีถูกนํามาใช้ประโยชน์มากอย่าง
กว้างขวาง ผู้ผลิตไทยจึงจําเป็นต้องนําเข้าวตัถดุิบเข้ามาหลอมแล้วนําไปรีดเป็นผลิตภณัฑ์ทรงยาวและทรงแบน รวมทงัการ
นําเข้าสินค้าสําเร็จรูป สําหรับปี 2555 ผลิตภณัฑ์ทองแดงได้กลบัมาสูส่ภาวะปกติภายหลงัเหตกุารณ์นําท่วมใหญ่ในปี 2554 
รวมถึงผลติภณัฑ์ทองแดงประเภทสายไฟและเคเบิลซงึขยายตวัสงู เพราะงานก่อสร้างและเดินสายไฟฟ้าในประเทศ การ่อสร้าง
ในโครงการใหญ่ๆเช่น รถไฟฟ้าใต้ดิน การก่อสร้างอาคารและทีอยูอ่าศยัก็ยงัเติบโต และ การขยายในอตุสาหกรรมยานยนต์ 
                                         ในปี 2556 ราคาทองแดงยงัคงผนัผวน เนืองจากผู้บริโภคทีเป็นตลาดหลกั เช่น สหรัฐอเมริกา จีน 
สหภาพยโุรป และ ญีปุ่ น ยงัมีภาวะเศรษฐกิจทียงัไมฟื่นตวัอยา่งเต็มที 
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2.2.2          มาตรการต่างๆ ทีเกียวข้องกับอุตสาหกรรมสเตนเลส 

 
1) มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (Anti – dumping: AD) 

 
กระทรวงพาณิชย์ได้ดําเนินการให้มีพระราชบญัญตัิการตอบโต้การทุม่ตลาดและอดุหนนุซงึ

สนิค้าจากตา่งประเทศ พ.ศ. 2542 เพือปกป้องอตุสาหกรรมภายในประเทศมใิห้เกิดความเสยีหายจากการทีประเทศคูค้่าสง่
สนิค้าเข้ามาจําหนา่ยในประเทศไทยในราคาตาํกวา่ราคาทีจําหนา่ยในประเทศตน หรือในราคาทีตํากวา่ราคาทีสง่ออกไปไป
จําหนา่ยยงัประเทศอืน หรือในราคาทีตาํกวา่ราคาทีคํานวณขนึจากต้นทนุการผลติในประเทศผู้ผลตินนั  

 
กรมการค้าตา่งประเทศ กระทรวงพาณิชย์จึงออกมาตรการเพือป้องกนัการทุม่ตลาดของสนิค้า

เหลก็กล้าไร้สนิมรีดเย็นชนิดม้วน แผน่ และแผน่แถบ ทีมีแหลง่กําเนิดจากประเทศญีปุ่ น  ไต้หวนั และสาธารณรัฐเกาหล ี
เนืองจากปริมาณการนําเข้าสนิค้าทุม่ตลาดจากประเทศดงักลา่วเพิมสงูขนึ ประกอบกบัการนําเข้าสนิค้าทุม่ตลาดดงักลา่วมี
ผลกระทบตอ่ราคาขายในประเทศ โดยมีการตดัราคา กดราคา และการยบัยงัการขนึราคา  
           

ภายหลงัจากทีคณะกรรมการพิจารณาการทุม่ตลาดและการอดุหนนุ มีคําวินิจฉยัชนัทีสดุเมือ
วนัที 17 มีนาคม 2552 วา่มีการทุม่ตลาดและมีความเสยีหายจากการทุม่ตลาดของประเทศคูค้่าจริง ดงันนักระทรวงพาณิชย์จึง
พิจารณาทบทวนและได้ตอ่อายกุารใช้มาตรการตอบโต้การทุม่ตลาดสนิค้าเหลก็กล้าไร้สนิมรีดเย็นชนิดม้วน แผน่และแผน่แถบ
ทีมีแหลง่กําเนิดจากประเทศสหภาพยโุรป ญีปุ่ น ไต้หวนั และ สาธารณรัฐเกาหล ี เพือขจดัความเสยีหายทีเกิดจากการนําเข้า
สนิค้าทุม่ตลาดดงักลา่วเป็นระยะเวลา 5 ปี  

 
อยา่งไรก็ตาม หากมาตรการตอบโต้การทุม่ตลาดของกระทรวงพาณิชย์ดงักลา่วสนิสดุลง แม้

อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบในแงข่องการแขง่ขนัด้านราคาขายของสนิค้าเหลก็กล้าไร้สนิมรีดเย็นชนิดม้วน แผน่ และแผน่แถบ
ในประเทศ และอาจทําให้ราคาของสนิค้าดงักลา่วเกิดความผนัผวนมากขนึจากการเปิดโอกาสให้มกีารนําเข้าได้เสรีมากขนึ แต่
การเปิดเสรีดงักลา่วจะสง่ผลดีตอ่บริษัทเนืองจากบริษัทสามารถนําเข้าวตัถดุิบได้ในราคาถกูลง และสามารถนําเข้าจากหลาย
ประเทศ โดยจะไมม่ีผลกระทบตอ่อตัราการทํากําไรของบริษัทเนืองจากบริษัทใช้นโยบายตงัราคาโดยรักษาสว่นตา่งของกําไร  
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2) การกาํกบัดูแลสนิค้าเหลก็ของกรมการค้าภายใน 

 
 อตุสาหกรรมเหลก็ของไทยมคีวามสามารถในการผลติเพือทดแทนการนําเข้าได้ในระดบัหนงึ 
อยา่งไรก็ตาม การทีต้องพงึพาการนําเข้าเหลก็ขนัต้นจากตา่งประเทศทําให้ต้นทนุการผลติสงูเมอืเทียบกบัประเทศอืนๆ ทีมี
วตัถดุิบภายในประเทศ ปัจจบุนัราคาและปริมาณความต้องการผลติภณัฑ์เหลก็ในประเทศไทยได้เพิมสงูขนึอยา่งรวดเร็ว มี
สาเหตจุากหลายองค์ประกอบ คือ ราคาและปริมาณการใช้เหลก็ในตลาดโลก คา่ขนสง่ทางเรือได้เพิมสงูขนึ ภาวะเศรษฐกิจ
ของประเทศโดยรวมดีขนึ และนโยบายของภาครัฐทีสนบัสนนุให้มีการก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย์ จากสถานการณ์ดงักลา่ว 
ก่อให้เกิดผลกระทบตอ่ผู้ เกียวข้องอยา่งกว้างขวางโดยเฉพาะผู้บริโภค   
 
 ดงันนั กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ในฐานะเป็นหนว่ยงานภาครัฐทีมีภาระกิจสาํคญั
ในการกํากบัดแูลการค้าในประเทศให้ดาํเนินไปอยา่งเสรีและเป็นธรรมได้ประกาศกําหนดสนิค้าและบริการควบคมุ เมือวนัที 
31 มกราคม 2548 ให้ (1) เหลก็โครงสร้างรูปพรรณ ได้แก่ เพลา เป็นต้น (2) เหลก็แผน่ ได้แก่ เหลก็แผน่รีดร้อนชนิดแผน่/ม้วน 
เหลก็แผน่รีดเย็นชนิดม้วน เหลก็แผน่เคลอืบสงักะสแีบบจุม่ร้อน เหลก็กล้าไร้สนิมรีดเย็นชนิดม้วน เป็นต้น และ (3) เหลก็เส้น 
ได้แก่ เหลก็เส้นกลม เหลก็แทง่ เหลก็ข้ออ้อย เหลก็รูปตวัซี เป็นต้น อยูใ่นรายการสนิค้าควบคมุของคณะกรรมการกลางวา่ด้วย
ราคาสนิค้าและบริการ  
 
 กรมการค้าภายในจึงได้กําหนดราคาสงูสดุของสเตนเลส (เพดานราคา) เพือเป็นการควบคุม
การขนึราคาเหลก็แผน่ภายในประเทศและชว่ยสร้างเสถียรภาพของราคาวตัถดุิบเหลก็ให้กบัอตุสาหกรรมตอ่เนือง อยา่งไรก็
ตาม กรมการค้าภายในสามารถปรับเปลยีนเพดานราคาหากเห็นวา่ราคาสเตนเลสในตลาดโลกเพิมสงูขนึเพือเป็นการป้องกนั
ปัญหาการขาดแคลนวตัถดุิบเหลก็ภายในประเทศ เนืองจากผู้ผลติวตัถดุิบเหลก็ภายในประเทศเปลยีนไปสง่ออกมากขนึ  

 
3) เขตการค้าเสรี (Free Trade Area: FTA)    

  
เขตการค้าเสรี เป็นการรวมกลุม่เศรษฐกิจโดยมีเป้าหมายเพือลดภาษีศลุกากรระหวา่งกนั

ภายในกลุม่ลงให้เหลอืน้อยทีสดุหรือเป็นร้อยละศนูย์ ครอบคลมุรายการสนิค้าทีค้าขายระหวา่งกนัให้มากพอ และใช้อตัราภาษี
ปกติทีสงูกวา่กบัประเทศนอกกลุม่  โดยในอดตีทีผา่นมานนัการทํา FTA เน้นการเปิดเสรีด้านสนิค้าโดยการลดเลกิภาษีและ
อปุสรรคทีไมใ่ช่ภาษีเป็นสาํคญั ตวัอยา่งข้อตกลงดงักลา่วเช่น ข้อตกลงทีประเทศไทยทําร่วมกบัจีน และอินเดีย เป็นต้น 
 

อยา่งไรก็ตาม การทําข้อตกลงเขตการค้าเสรีในระยะหลงั เป็นการทําข้อตกลงทีครอบคลมุ
หลายด้าน โดยรวมไปถงึการเปิดเสรีด้านบริการ การลงทนุ ทรัพย์สนิทางปัญญา พาณิชย์อิเลคโทรนิคส์ เป็นต้น โดยข้อตกลง
ดงักลา่วจะสงูกวา่ข้อผกูพนัทีมีองค์การค้าโลก ปัจจบุนัประเทศไทยอยูร่ะหวา่งการเจรจาการทําเขตการค้าเสรีกบัประเทศตา่งๆ 
อาทิ จีน ญีปุ่ น  อินเดีย เขตตะวนัออกกลาง เขตอเมริกาเหนือ เขตอเมริกาใต้ เป็นต้น 
 

ประเทศไทยก็มกีารเปิดเขตการค้าเสรีโดยยอมลดภาษีการนําเข้าสนิค้าประเภทเหลก็ อาจ
ก่อให้เกิดผลกระทบตอ่ผู้ผลติเหลก็ในประเทศ ซงึจะสญูเสยีความสามารถในการแขง่ขนักบับรรดาผู้ผลติเหลก็จากตา่งประเทศ
ทีมีต้นทนุการผลติทีตาํกวา่บริษัทผู้ผลติเหลก็ในประเทศไทยมาก อยา่งไรก็ตาม การเปิดเสรีการค้าดงักลา่วจะสง่ผลดีตอ่บริษัท
ทีดําเนินธุรกิจการซือมาและจําหนา่ยไป ในฐานะผู้ นําเข้าโดยจะได้รับประโยชน์จากการนําเข้าวตัถดุิบราคาถกูและสามารถ
นําเข้าจากแหลง่นําเข้าจากหลายประเทศ และสง่ผลดีตอ่ผู้บริโภคในอนาคตเนืองจากจะมีทางเลอืกในสว่นของสนิค้าและ
ผลติภณัฑ์ทีหลากหลายมากกวา่เดิม ทงันี หากมีการเปิดเขตการค้าเสรีจะก่อให้ผลดีตอ่บริษัท เนืองจากบริษัทสามารถสงัซือ
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สนิค้าจากตา่งประเทศได้ในราคาทีถกูลง นอกจากนี การเข้ามาของคูแ่ขง่ขนัจากตา่งประเทศ จะสง่ผลให้มีการแขง่ขนั
ภายในประเทศสงูขนึ คูแ่ขง่ขนัในประเทศทีไมม่ีศกัยภาพเพียงพอก็จะลดลง   ทําให้แขง่ขนักนัในเรืองคณุภาพและมาตรฐาน
สนิค้า 
 

2.2.3  ภาวะการแข่งขนั 
 

บริษัทมีนโยบายการบริหารทีมุง่เน้นการให้บริการ การดําเนินธุรกิจของบริษัทจะเป็นการผสมระหวา่ง
การเป็นผู้แปรรูปและให้บริการผลติภณัฑ์สเตนเลสครบวงจร บริษัทเน้นการให้บริการแก่ลกูค้าในการจดัหาผลติภณัฑ์สเตนเลส
ในลกัษณะ “One Stop Service” กลา่วคือ มีจดัหา แปรรูปผลติภณัฑ์ และนําสนิค้าเข้าสูร่ะบบการบริหารจดัการคลงัสนิค้า
เพือจดัสง่ให้กบัลกูค้า จงึเป็นการลดความเสยีงของลกูค้าในการจดัหาสนิค้าได้ไมค่รบถ้วน การแขง่ขนัของบริษัทและบริษัท
ยอ่ย แบง่ออกเป็น 4 กลุม่ ดงันี 
 

1)   ธุรกิจการแปรรูปผลิตภณัฑ์สเตนเลส 
 

                                       ปัจจบุนัประเทศไทยมีผู้ประกอบกิจการธุรกิจค้าขายเกียวกบัสเตนเลสแผน่จํานวนไมน้่อย แตจ่ะ
มีผู้ประกอบการทีแปรรูปสเตนเลสม้วนเป็นหลกัและสามารถให้บริการได้อยา่งครบวงจรนนั มีเพียง 2 – 3 รายเทา่นนั โดยใน
ผู้ประกอบการ 2 – 3 รายดงักลา่ว บริษัทมีสว่นแบง่ตลาดหลกัสาํหรับการจําหนา่ยตรงให้แก่ลกูค้าซงึเป็นผู้ประกอบการในกลุม่
อตุสาหกรรมตา่ง ๆ และมีผู้ประกอบการอีกจํานวนหนงึประกอบธุรกิจในลกัษณะซือมาขายไป (Stockist) และไมไ่ด้มี
กระบวนการผลติหรือแปรรูป หรือมีเครืองจกัรครบกระบวนการเหมือนทางบริษัท ปัจจบุนัการแขง่ขนัในธุรกิจทีมีลกัษณะ
เดียวกบับริษัทเป็นเรืองคอ่นข้างยากสาํหรับผู้ประกอบการรายใหม ่ เนืองจากธุรกิจการแปรรูปผลติภณัฑ์สเตนเลสจําเป็นต้อง
ใช้เงินลงทนุขนัต้นสาํหรับเครืองจกัรคอ่นข้างสงู และใช้เงินทนุหมนุเวียนสงูเช่นกนั นอกจากนนัจําเป็นต้องมีประสบการณ์และ
ข้อมลูเกียวกบัลกูค้าอยา่งตอ่เนืองไมต่ํากวา่ 5 ปี มีความพร้อมในการบริหารระบบคณุภาพตา่ง ๆ ทีจําเป็น ตามระบบ
มาตรฐานคณุภาพทีจําเป็นสาํหรับกลุม่ลกูค้าเป้าหมาย ทีสาํคญัต้องมีขดีระดบัความสามารถในการสง่มอบสนิค้า และบริการ
ทีมีคณุภาพสงูตามมาตรฐานของลกูค้าเป้าหมายและตรงตอ่เวลา โดยเฉพาะอยา่งยิงลกูค้าทีเป็นผู้ประกอบการในกลุม่
อตุสาหกรรมเครืองใช้ ไฟฟ้า อิเลคทรอนิกส์ และรถยนต์ ซงึมีข้อกําหนดมาตรฐานด้านผลติภณัฑ์ไว้คอ่นข้างสงู และยงัต้องมี
การทําการตลาดทีดี ตลอดจนมีความสมัพนัธ์อนัดีกบัผู้จดัหาสนิค้าและลกูค้ามาอยา่งตอ่เนือง ทงันี บริษัทได้สร้างความ
เชือมนัให้กบัลกูค้าโดยการสง่มอบสนิค้าทีมีคณุภาพตามความต้องการของลกูค้าในระยะเวลาทีลกูค้าต้องการได้ตรงตอ่เวลา 
และบริษัทยงัมีความได้เปรียบผู้ประกอบการรายอืน เนืองจากมผีลติภณัฑ์สเตนเลสทีหลากหลายกวา่ เช่น สเตนเลสรีดเย็น
ชนิดม้วน แผน่ และแถบ ทอ่สเตนเลส ซงึปัจจบุนัมีผู้ประกอบการธุรกิจการแปรรูปสเตนเลสน้อยรายทีมีผลติภณัฑ์หลากหลาย
เทา่กบัของบริษัท อีกทงับริษัทยงัมีกระบวนการแปรรูปผลติภณัฑ์สเตนเลสเป็นของตนเอง จึงสามารถผลติและแปรรูป
ผลติภณัฑ์บางสว่นด้วยตนเองได้ทนัทีในกรณีทีไมม่ีสนิค้าสาํเร็จรูปอยูใ่นคลงัสนิค้า  
 
 2)   ธุรกิจการผลิตท่อสเตนเลสสาํหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ 

สภาพการแข่งขันในธุรกิจการผลิตท่อสเตนเลสสําหรับอุตสาหกรรมยานยนต์อยู่ในระดับตํา
เนืองจากมีผู้ผลิตทีมีคุณภาพน้อยราย บริษัทย่อยของบริษัทคือ บริษัท ออโต้ เม็ททอล จํากัด ได้นําเครืองจักรทีใช้ผลิตท่อ
อตุสาหกรรมยานยนต์ของบริษัทยอ่ยเป็นเครืองจกัรทีทนัสมยั มีการขนึรูปท่อด้วยลกูรีดเป็นแบบ Flexible Forming Mill ซึงใช้
เวลาในการเปลียนลกูรีด (Driven Roller) และการตงัเวลาการทํางาน (Setting Time) เพือทําการผลิตท่ออตุสาหกรรมยาน
ยนต์ทีมีขนาดแตกต่างจากทีตงัไว้เดิม น้อยกว่าเครืองจกัรแบบ Convention Mill ระบบการเชือมของบริษัทย่อยเป็นแบบการ
รีดและเชือมขนึรูปด้วยความต้านทานไฟฟ้า (Electric Resistancy Welding) ทําให้การเปลยีนแปลงของเนือโลหะบริเวณทีถกู
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หลอมน้อยกว่า ผลิตภณัฑ์จึงมีความแข็งแรงมากกว่า นอกจากจะใช้ระบบเชือมดงักลา่วแล้ว ยงัมีการตรวจหาตําหนิด้วย
กระแสไหลวนด้วยเครือง Eddy Current Test ซึงเป็นการตรวจสอบคณุภาพในมาตรฐานเดียวกบัผู้ผลิตท่ออตุสาหกรรมราย
ใหญ่ๆ ของโลก ในปี 2549 บริษัทยงัได้รับการรับรองระบบคณุภาพเกียวกบัอตุสาหกรรมรถยนต์ (TS16949:2002) และบริษัท 
ออโต้ เม็ททอล จํากดั ได้รับการรับรองระบบคณุภาพ TS16949:2002 ในปี 2550   

ในปี 2551 บริษัทยงัมีบคุลากรจาก Mory Industries Inc. ซึงเป็นผู้ผลิตท่ออตุสาหกรรมยาน
ยนต์ทีมีชือเสยีงอนัดบัต้นๆในประเทศญีปุ่ น ทีมีประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ และความชํานาญอีกทงัมีความเข้าใจใน
เทคโนโลยีการผลติเป็นอยา่งดีเข้ามาช่วยดแูลกระบวนการผลิต   นอกจากนีในปี 2553 บริษัทได้ขายเงินลงทนุในสดัสว่นร้อย
ละ 40 ในบริษัทย่อย ออโต้ เม็ททอล จํากดั ให้กบั Mory Industries Inc., เพือร่วมกนัเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจในการร่วมกนั
ดําเนินการสร้างความสามารถในการแข่งขนัและคณุค่าทางธุรกิจด้วยการพฒันาต่อยอดผลิตภณัฑ์ท่ออตุสาหกรรมยานยนต์
ในอนาคต  ในปี 2554 บริษัทและ Mory Industries Inc., ได้ดําเนินการเพิมทนุจํานวน 100 ล้านบาท เพือการลงทนุและเป็น
เงินทนุหมนุเวียนในการขยายธุรกิจอยา่งตอ่เนือง ทงันีสดัสว่นการถือหุ้นยงัดงัเดิม  

3)    ธุรกิจผลิตภณัฑ์สเตนเลสเกรดเฉพาะ 

ผลติภณัฑ์สเตนเลสเกรดเฉพาะ หรือ D-Stainless เป็นสเตนเลสทีเพิมสว่นผสมของแมงกานีส
และทองแดงในเนือโลหะทีมีสว่นผสมของโครเมยีมและนิกเกิล เพือทดแทนปริมาณของนิกเกิลทําให้มีราคาถกูลง แตย่งัคงไว้
ซงึคณุสมบตัิเชิงกลและความต้านทานการกดักร่อนได้เทียบเคยีงกบัสเตนเลสเกรดออสเตนิติก โดยบริษัทนําเข้าสเตนเลสเกรด
เฉพาะจากประเทศญีปุ่ นภายใต้การผลติของ Nippon Metal Industry Co., Ltd. และนํามาแปรรูปให้สอดคล้องกบัความ
ต้องการของลกูค้ากลุม่เป้าหมายซงึเป็นผู้ประกอบการในอตุสาหกรรมเครืองใช้ไฟฟ้า อตุสาหกรรมยานยนต์ อตุสาหกรรม
คอมพิวเตอร์ และอตุสาหกรรมอาหาร บริษัทเป็นคูค้่าเพียงรายเดียวในประเทศไทยในการนําเข้าสเตนเลสเกรดเฉพาะจาก 
Nippon Metal Industry Co., Ltd. ประเทศญีปุ่ น โดยมีบริษัทยอ่ยรายบริษัท ด-ีสเตนเลส จํากดั เป็นผู้จดัจําหนา่ยภายใต้
เครืองหมายการค้า D-Stainless  ซงึทําให้บริษัทได้รับการสนบัสนนุในด้านการจดัสง่วตัถดุิบอยา่งตอ่เนือง การแนะนําและเข้า
หาลกูค้าด้วยกนั การชีแจงข้อมลูสนิค้า และเสนอแนะเทคนิคการนํา D-Stainless ไปใช้สาํหรับผลติผลติภณัฑ์ตา่งๆ ทงัก่อน
และหลงัการขาย (Pre and Post Sales Services) รวมถึงการสนบัสนนุการทําการตลาดตา่งๆ ในประเทศไทย และ
ตา่งประเทศใกล้เคยีง อาทิเช่น การนําวศิวกรจาก Nippon Metal Industry Co., Ltd. ประเทศญีปุ่ น มาให้ความรู้แก่ลกูค้าใน
ประเทศไทยอยา่งตอ่เนือง 
 

4)   ธุรกิจการแปรรูปเหล็กแผ่นซึงผ่านขบวนการชุบสังกะสแีละเคลือบสังกะสีด้วยไฟฟ้า 
 
ปัจจบุนัประเทศไทยมีผู้ประกอบการการแปรรูปเหลก็แผน่ผา่นขบวนการชบุสงักะสแีละเคลอืบ

สงักะสด้ีวยไฟฟ้าประมาณ 10 บริษัท และมีการแขง่ขนัอยูใ่นระดบัสงู เนืองจากมีผู้ประกอบการหลายราย อยา่งไรก็ตาม 
บริษัทมิได้เน้นการขายเหลก็ชบุสงักะสแีละเหลก็เคลอืบสงักะสเีป็นผลติภณัฑ์หลกั เนืองจากเป็นการบริการจดัหาผลติภณัฑ์ให้
ครบถ้วนแก่ลกูค้าเดมิของบริษัท 
 

5)   ธุรกิจจัดจาํหน่ายทองแดงขนาดมาตรฐานและขนาดพิเศษ 
 
ปัจจบุนัประเทศไทยมีผู้ประกอบการในการนําเข้าหรือผลติ จดัจําหนา่ยทองแดงประมาณ 20 

ราย จึงทําให้มกีารแขง่ขนัในการจดัจําหนา่ยอยูใ่นระดบัสงู อยา่งไรก็ตาม บริษัทยอ่ยรายบริษัท เง็กเซง่เชียงเม็ททอล จํากดั มี
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ผู้บริหารและพนกังานทีมคีวามรู้และประสบการณ์ในการดาํเนินธุรกิจนีมายาวนาน ทงันีมุง่เน้นจําหนา่ยสนิค้าทองแดงทีตรง
ตามความต้องการของลกูค้าพร้อมกบัให้บริการทีรวดเร็วให้กบัลกูค้าหลกัๆในกลุม่อตุสาหกรรมไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ 

 
2.2.4 กลยุทธ์ทางธุรกิจ 

 
บริษัทและบริษัทย่อยได้ตระหนกัถึงบทบาทสําคญัในการทําหน้าทีบริหารจัดการความต้องการที

แตกตา่งกนัระหวา่งผู้ผลติสเตนเลสต้นทางกบัลกูค้าทีเป็นผู้ใช้สเตนเลสปลายทาง บริษัทและบริษัทยอ่ยจึงมีกลยทุธ์ทางธุรกิจที
มุง่เน้นการบริหารจดัการหว่งโซอ่ปุทาน (Supply Chain Management) ซงึเป็นรูปแบบของความร่วมมือระหวา่ง (1) ซพัพลาย
เออร์ซึงเป็นผู้ ผลิตและจัดจําหน่ายวัตถุดิบ (2) บริษัทและบริษัทย่อยซึงเป็นผู้ จัดหา แปรรูป จัดจําหน่าย และให้บริการที
เกียวข้อง (3) ลกูค้าซงึเป็นผู้ประกอบการในอตุสาหกรรมต่างๆ ซึงกลยทุธ์ทางธุรกิจของบริษัทจะแตกต่างจากบริษัทอืนทีสว่น
ใหญ่ดําเนินการแบบซือมาขายไปโดยไม่มีกระบวนการผลิต การแปรรูปและการบริหารจัดการสินค้าคงคลงั หรือมีเพียง
บางสว่น 
 

การนําระบบ Supply Chain Management มาใช้จนประสบผลสาํเร็จซงึก่อให้เกิดผลดีทงักบัผู้ผลติ
วตัถดุิบ และลกูค้า เป็นผลเนืองจากบริษัทมีความสมัพนัธ์อนัดเีป็นเวลานานกบัทงัผู้ผลติและลกูค้า เพือบรรลกุลยทุธ์ทางธุรกิจ
ดงักลา่ว บริษัทได้มีการร่วมวางแผนการผลติกบัลกูค้าทกุ 3 - 6 เดือน และให้ความสาํคญักบัการตรวจสอบและควบคมุ
คณุภาพสนิค้า ตงัแตข่นัตอนการสงัซือวตัถดุิบเพือให้ได้วตัถดุบิทีมีคณุภาพตามความต้องการของลกูค้าในราคาทีมีเหตผุล 
เพือช่วยให้บริษัทลดต้นทนุการผลติ จนถึงกระบวนการแปรรูปทีมีมาตรฐานสามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้าที
หลากหลายไมว่า่จะเป็นคณุภาพ บริการ และการจดัสง่สนิค้าได้ตรงตามกําหนดของลกูค้าและเชือถือได้มากทีสดุ เพือชว่ยให้
บริษัทสร้างมลูคา่เพิมให้แก่ผลติภณัฑ์  ดงันนั บริษัทจึงมิได้เป็นเพียงผู้แปรรูปและจําหนา่ยผลติภณัฑ์สเตนเลสเทา่นนั บริษทั

ยงัทําหน้าทีเป็น 
 

1. ผู้ เพิมประสทิธิผลในอตุสาหกรรม (Synergy Plus) โดยการร่วมวางแผนและพฒันาผลติภณัฑ์ที
มีมลูคา่เพิม เพือตอบสนองตอ่ความต้องการของลกูค้าสงูสดุ  

 
2. ผู้ประสานงานในอตุสาหกรรม (Solution Integrator)  บริษัทเป็นศนูย์กลางในการสง่ผา่นวตัถดุิบ

จากผู้ผลติ  ทําการแปรรูปผลติภณัฑ์  และสร้างมลูคา่เพิมให้แก่ผลติภณัฑ์ ตลอดจนจดัสง่ให้กบัลกูค้าได้ตรงตามเวลา  
 
3. ผู้ เก็บรวบรวมข้อมลูในอตุสาหกรรม (Industry Database)  บริษัทเป็นผู้รวบรวมข้อมลูทงัจาก

ผู้ผลติและลกูค้า โดยนํามาบริหารจดัการเพือให้ทกุฝ่ายได้รับประโยชน์สงูสดุ 
 
 
                   2.2.5 กลยุทธ์ทางการตลาด 
 

บริษัทและบริษัทยอ่ยมุง่เน้นการเป็นให้บริการแปรรูปผลติภณัฑ์เตนเลสม้วนอยา่งครบวงจร โดยมี
เป้าหมายทีจะขยายตวัอยา่งตอ่เนืองและมนัคงในอนาคคต รวมทงัเพือการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคเป็นสาํคญั 
และพยายามสร้างความสมัพนัธ์อนัดีกบัลกูค้าในระยะยาว บริษัทและบริษัทยอ่ยมกีลยทุธ์การตลาด ดงันี 
 

1) กลยุทธ์ด้านผลิตภณัฑ์และบริการ (Product and Service) 
 

1.1  มีผลิตภณัฑ์และการบริการครบถ้วนในจุดเดียว (One Stop Service) 
 



 แบบ 56-1 สําหรับปีสินสุด 31 มีนาคม 2557 
 

บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จาํกัด (มหาชน) สว่นที 1 หน้า 29  

 บริษัทมีประสบการณ์และความเชียวชาญในอตุสาหกรรมสเตนเลสหรือเหลก็กล้าไร้
สนิมมากวา่ 20 ปี ทําให้บริษัทมีความเข้าใจในความต้องการทีหลากหลายของลกูค้าแตล่ะราย เช่น  ลกูค้าในอตุสาหกรรม
ยานยนต์ต้องการผลติภณัฑ์ทอ่สเตนเลสทีมีคณุภาพอยา่งสมาํเสอ ลกูค้าในอตุสาหกรรมเครืองใช้ในครัวเรือนต้องการ
ผลติภณัฑ์สเตนเลสทีมีการขดัเงาและเคลอืบผิว บริษัทจึงมุง่เป็นผู้จดัหา แปรรูปผลติภณัฑ์ให้ตรงกบัความต้องการของลกูค้า 
และนําสนิค้าเข้าสูร่ะบบการบริหารจดัการคลงัสนิค้าเพือจดัสง่ให้แก่ลกูค้าตามวนัเวลาทีลกูค้ากําหนด ซงึเป็นไปตามแผนการ
ใช้งานของลกูค้า การให้บริการของบริษัทจงึเป็นการขจดัความเสยีงของลกูค้าในการจดัหาสนิค้าได้ไมค่รบถ้วนตามปริมาณ
และคณุภาพ รวมทงัเป็นการประหยดัต้นทนุในการจดัเก็บสนิค้าของลกูค้าด้วย  
 
 นอกจากนี บริษัทและบริษัทยอ่ยยงัให้ความสาํคญักบัการติดตามผลการจดัสง่และ
คณุภาพของผลติภณัฑ์ เพืออํานวยความสะดวกและสร้างความประทบัใจให้กบัลกูค้า โดยบริษัทและบริษัทยอ่ยจะให้
พนกังานขายเป็นผู้สร้างความสมัพนัธ์อนัดีกบัลกูค้า อาทิ การให้ข้อมลู การเยียมเยียน การให้คาํปรึกษาและแก้ปัญหาให้แก่
ลกูค้า รวมถึงการให้บริการหลงัการขาย    
 

1.2  ผลิตสินค้าทีมีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐาน 
 

บริษัทและบริษัทยอ่ยมุง่เน้นการผลติสนิค้าทีมีคณุภาพและเป็นไปตามมาตรฐานทีเป็น
ทียอมรับกนัโดยทวัไป โดยคดัเลอืกวตัถดุิบทีมคีณุภาพจากผู้ผลติทีนา่เชือถือ ผา่นกระบวนการผลติและแปรรูปด้วยเครืองจกัร
ทีมีเทคโนโลยีทนัสมยั และมีการตรวจสอบและควบคมุคณุภาพทกุขนัตอนตามมาตรฐาน TIS16949:2002, ISO9002:2000 
และ ISO14000 ซงึเป็นการสร้างความเชือมนัให้กบัลกูค้าในการสงัซือสนิค้าของบริษัท และเพือสร้างความมนัใจในด้าน
คณุภาพบริษัทยอ่ยยงัได้รับการสนบัสนนุทางด้านเทคนิคการผลติทอ่สเตนเลสสาํหรับอตุสาหกรรมรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ 
จาก Mory Industries Inc. ประเทศญีปุ่ น โดยมีวศิวกรจากประเทศญีปุ่ นมาประจําทีบริษัทและบริษัทยอ่ย  
 

1.3 การขยายผลิตภณัฑ์ใหม่  
 

บริษัทและบริษัทยอ่ยเลง็เห็นถึงความต้องการใช้ผลติภณัฑ์สเตนเลสทีเพิมมากขนึ 
ดงันนั เพือตอบสนองความเติบโตทางธุรกิจ บริษัทจงึได้วางแผนจําหนา่ยผลติภณัฑ์สเตนใหม่ๆ ในอตุสาหกรรมลกูค้าหลกัของ
บริษัท ทงันีตลอดไปผลติภณัฑ์อืนๆซงึไมใ่ช่สเตนเลส 
 

1.4 การส่งมอบสนิค้าทตีรงต่อเวลาและเชือถอืได้ 
 

บริษัทและบริษัทยอ่ยมุง่เน้นการสง่มอบสนิค้าทีตรงตอ่เวลาและทนัตอ่ความต้องการ
ของลกูค้า โดยได้ดาํเนินการวางแผนการผลติลว่งหน้าโดยสอบถามความต้องการจากลกูค้า และมีการจดัเก็บสนิค้าขนัตําไว้ใน
ระบบคลงัสนิค้าตามแผนการผลติของลกูค้าด้วย ซงึเป็นการช่วยให้ลกูค้าประหยดัต้นทนุในการจดัเก็บสนิค้าไว้ในคลงัสนิค้า
ของตนเอง การร่วมวางแผนการผลติดงักลา่วจงึก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่บริษัทและบริษัทยอ่ย และลกูค้า  
 

2)    กลยุทธ์ด้านราคา (Price) 
 

บริษัทและบริษัทยอ่ยไมม่ีนโยบายการแขง่ขนัด้านราคา โดยจะกําหนดราคาผลติภณัฑ์ให้
สอดคล้องกบัราคาตลาดและการรักษาความสามารถในการทํากําไร ทงันีโดยให้ความสาํคญักบัคณุภาพและบริการเพือ
ตอบสนองความต้องการของลกูค้าเป็นหลกั ซงึขนึอยูก่บัประเภทของผลติภณัฑ์ ปริมาณการสงัซอื และเงือนไขการชําระเงินซงึ
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เป็นทียอมรับจากลกูค้า สาํหรับการปรับราคาแตล่ะครังนนั บริษัทและบริษัทยอ่ยจะแจ้งให้ลกูค้าทราบถึงภาวะราคาของตลาด
ลว่งหน้า  

3) กลยุทธ์ด้านการจาํหน่ายและช่องทางการจาํหน่าย (Place) 
 

บริษัทและบริษัทยอ่ยมีช่องทางการจดัจําหนา่ยโดยตรงและการจําหนา่ยผา่นผู้ ค้าสง่ให้แก่
ลกูค้าในประเทศ สาํหรับการจําหนา่ยไปยงัตา่งประเทศจะจําหนา่ยผา่นตวัแทนจําหนา่ยในตา่งประเทศ ปัจจบุนั บริษัทมศีนูย์
กระจายสนิค้า 2 แหง่ คือ ศนูย์กระจายสนิค้าทีพระประแดงสาํหรับลกูค้าทวัไปในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  และ
ศนูย์กระจายสนิค้าทีนิคมอตุสาหกรรมอมตะนคร สาํหรับลกูค้าในอตุสาหกรรมยานยนต์ทีตงัอยูใ่นบริเวณเดียวกนั ทําให้
ประหยดัเวลาและต้นทนุคา่ขนสง่  
 

4) กลยุทธ์การส่งเสริมการขาย (Promotion) 
 

เนืองจากผลติภณัฑ์ของบริษัทและบริษัทยอ่ยเป็นสนิค้าประเภทอตุสาหกรรม จึงมุง่สร้าง
มลูคา่เพิมให้แก่ผลติภณัฑ์และบริการเพือให้ลกูค้าได้รับประโยชน์สงูสดุ ดงันนั บริษัทและบริษัทยอ่ยจะเน้นกลยทุธ์การสง่เสริม
การขายในลกัษณะของการทําหน้าทีเป็นผู้ให้ความรู้และความเข้าใจในตวัผลติภณัฑ์เพือการใช้งานทีเหมาะสมในแง่คณุภาพ
และต้นทนุ  ตลอดจนให้คาํปรึกษาในด้านตา่งๆ ทีเกียวกบัผลติภณัฑ์ผา่นทางฝ่ายขาย และ ฝ่ายประกนัคณุภาพ สงิเหลา่นีเพือ
เป็นให้ลกูค้าได้รับคณุคา่สงูสดุและช่วยพฒันาความสมัพนัธ์ทีดีตอ่บริษัทและบริษัทยอ่ย นอกจากนี บริษัทและบริษัทยอ่ยยงั
ได้มีการเข้าเยียมเยยีนลกูค้าอยา่งสมําเสมอเพือให้ทราบถงึความต้องการของลกูค้าทีเปลยีนแปลงไป รวมถึงมีการเข้าร่วมงาน
แสดงสนิค้าภายในประเทศและในตา่งประเทศในโอกาสตา่งๆ เพือนําเสนอผลติภณัฑ์ให้เป็นทีรู้จกัมากขนึ 
 

2.2.6 ลักษณะลูกค้า 
 
บริษัทและบริษัทยอ่ยมีลกูค้าจํานวน โดยบริษัทและบริษัทยอ่ยมีนโยบายขยายฐานลกูค้าและไม่

พงึพิงลกูค้ารายใดรายหนงึหรือธุรกิจใดธุรกิจหนงึโดยเฉพาะ  
บริษัทและบริษัทยอ่ยสามารถจําแนกกลุม่ลกูค้าตามประเภทอตุสาหกรรมออกได้เป็น 8 กลุม่หลกั 

โดยสดัสว่นการจําหนา่ยผลติภณัฑ์ของบริษัทและบริษัทยอ่ยตอ่ยอดขายรวมให้กบัลกูค้าในแตล่ะกลุม่อตุสาหกรรมในระหวา่ง
ปีบญัชี 2553, 2554, 2555, 2556 และ 2557 สรุปได้ดงันี 

 

หน่วย: ร้อยละ ปีบัญชี 
2553 

ปีบัญชี 
2554 

ปีบัญชี 
2555 

ปีบัญชี 
2556 

ปีบัญชี 
2557 

1. อตุสาหกรรมเครืองใช้ไฟฟ้าในบ้าน (Home Appliance Industry) – ในประเทศ 30 26 22 16 18 

2. อตุสาหกรรมยานยนต์ (Automotive Industry) – ในประเทศ 32 36 37 44 33 

3. อตุสาหกรรมก่อสร้าง (Construction Industry) – ในประเทศ 12 11 13 14 22 

4. อตุสาหกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Industry) – ในประเทศ 6 4 3 4 4 

5. อตุสาหกรรมอาหาร (Food Markers) – ในประเทศ 3 6 7 4 4 

6. ร้านค้าสง่ (Stockist) – ในประเทศ 13 13 14 15 16 

7. การสง่ออก 3 3 2 1 1 

8. อืน ๆ 1 1 2 2 2 

ยอดขายรวมของบริษัทและบริษัทย่อย 100 100 100 100 100 

 

หมายเหต:ุ อืน ๆ ได้แก่ กลุม่ลกูค้ารายยอ่ยทีไมไ่ด้ซือใช้เป็นประจํา 
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บริษัทและบริษัทยอ่ยมุง่เน้นการจําหนา่ยผลติภณัฑ์ภายในประเทศเป็นหลกั อยา่งไรก็ตาม ในปีบญัชี 

2553, 2554, 2555, 2556 และ 2557 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีการจําหนา่ยตา่งประเทศคดิเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 3.14 
ร้อยละ 2.80 ร้อยละ 2.24 ร้อยละ 0.01 และร้อยละ 0.01 ของรายได้จากการขายรวมตามลาํดบั ทงันีสดัสว่นทีลดลงมากในปี 
2557 สดัสว่นทีเพิมขนึมาจากยอดขายในประเทศเป็นผลมาจากการรวมยอดขายของบริษัทยอ่ยราย เอ็นเอสซี เม็ททอล ซงึ
เป็นยอดขายภายในประเทศ ประกอบกบัการสง่ออกไปตา่งประเทศทีลดลงของการสง่ออกสนิค้าประเภททอ่ไอเสยีของบริษัท
ยอ่ย 

 
2.2.7 การจาํหน่ายและช่องทางการจาํหน่าย 

 
บริษัทและบริษัทยอ่ยมีช่องทางการจดัจําหนา่ยหลกั 3 ช่องทาง ดงันี 

 
1)  การจาํหน่ายตรงให้แก่ลกูค้าซึงเป็นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมต่างๆ  

 
บริษัทและบริษัทยอ่ยจําหนา่ยผลติภณัฑ์โดยตรงให้แก่ลกูค้าซงึเป็นผู้ประกอบการใน

อตุสาหกรรมตา่งๆทีหลากหลายโดยมีลกูค้าซงึเป็นผู้ประกอบการในอตุสาหกรรมหลกัของประเทศไทยคือ กลุม่อตุสาหกรรม
ยานยนต์ เครืองใช้ไฟฟ้าและก่อสร้างซงึมียอดขายประมาณร้อยละ 73 ของยอดขายรวมในปีลา่สดุ 
 

2)  การจาํหน่ายผ่านผู้ค้าส่ง (Stockist) 
 

บริษัทและบริษัทยอ่ยจําหนา่ยผลติภณัฑ์ผา่นผู้ ค้าสง่ โดยในปีบญัชี 2554 ปีบญัชี 2555 และ
ปีบญัชี 2556 การจําหนา่ยผา่นผู้ค้าสง่คดิเป็นสดัสว่นร้อยละ 13 ร้อยละ 14 และ ร้อยละ 16 ของยอดขายรวม ตามลาํดบั โดย
ผู้ ค้าสง่จะเป็นผู้กระจายสนิค้าสูผู่้บริโภคตอ่ไป  

 
3)  การจาํหน่ายผ่านตวัแทนจาํหน่ายในต่างประเทศ (Dealer/Agent) 

 
บริษัทจําหนา่ยผลติภณัฑ์สเตนเลสประเภทแผน่ ทอ่เฟอร์นิเจอร์หรือทอ่ขดัเงาไปยงัประเทศ

ฮ่องกง สงิคโปร์ และฟิลปิปินส์ โดยผา่นตวัแทนจําหนา่ยในตา่งประเทศ ได้แก่ ตวัแทนจําหนา่ยในประเทศฮ่องกง และตวัแทน
จําหนา่ยในประเทศสงิคโปร์ โดยตวัแทนจําหนา่ยจะได้รับคา่คอมมิชชนัเป็นคา่ตอบแทน และบริษัทยอ่ยจําหนา่ยทอ่
อตุสาหกรรมยานยนต์โดยผา่นผู้จดัทําชินสว่นทอ่ยานยนต์ในประเทศอินเดยี 

 
2.3     การจัดหาผลิตภณัฑ์ 
 

2.3.1 โรงงานและสาํนักงาน 
 
ปัจจบุนับริษัทและบริษัทยอ่ยมีโรงงาน 2 แหง่ ได้แก่  โรงงานทีพระประแดง ถนนสขุสวสัดิ อําเภอพระ

ประแดง จงัหวดัสมทุรปราการ ตงัอยูบ่นพืนที 27 ไร่ 3 งาน 28 ตารางวาประกอบด้วย อาคารสาํนกังาน อาคารแปรรูป อาคาร
ผลติทอ่ อาคารเก็บวตัถดุิบ อาคารเก็บสนิค้าสาํเร็จรูป อาคารซอ่มบํารุง อาคารเก็บถงันํามนั และโรงตอ่ไม้   และโรงงานทีนิคม
อตุสาหกรรมอมตะนคร อําเภอพานทอง จงัหวดัชลบรีุ  ภายใต้การบริหารของบริษัท ออโต้ เม็ททอล จํากดั ตงัอยูบ่นพืนที 9 ไร่ 
1 งาน 45 ตารางวา เป็นโรงงานผลติทอ่สเตนเลสสาํหรับอตุสาหกรรมยานยนต์โดยเฉพาะ นอกจากนี บริษัทได้เช่าพืนที
สาํนกังานชนั 16 ทีอาคารไทยซีซีทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้ ซงึเป็นทีตงัของสาํนกังานฝ่ายขายและการตลาด ฝ่ายบญัชีและ
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การเงินของบริษัท และ บริษัทยอ่ยแหง่ใหมม่ีสาํนกังานตงัอยูช่นั1 ทีคอนโดสพีระยาริเวอร์วิลล์ ถนนโยธา ตลาดน้อย เขตสมั
พนัธวงศ์ ซงึเป็นทีตงัของสาํนกังานฝ่ายขายและการตลาด รวมถงึมีพืนทีเชา่คลงัสนิค้าเพือเก็บสนิค้าบริเวณถนนสพีระยา 
 
 

2.3.2 วตัถุดิบ 
 

บริษัทและบริษัทยอ่ยสงัซือวตัถดุบิหลกั ได้แก่ สเตนเลสรีดเย็น (สาํหรับการแปรรูปและผลติทอ่) 
สเตนเลสเกรดพิเศษ เหลก็ชบุสงักะส ี เหลก็เคลอืบสงักะสด้ีวยไฟฟ้า อะลมูิเนียม ทองแดง ทองเหลอืง จากบริษัทผู้ผลติทงั
ภายในประเทศ และผู้ผลติในตา่งประเทศ โดยมีรายละเอียดดงันี 

 
วัตถุดบิ ปีบญัชี 2555 ปีบญัชี 2556 ปีบญัชี 2557 

ในประเทศ ต่างประเทศ ในประเทศ ต่างประเทศ ในประเทศ ต่างประเทศ 
ปริมาณ 

(ล้านบาท) 
ร้อยละ ปริมาณ 

(ล้านบาท) 
ร้อยละ ปริมาณ 

(ล้านบาท) 
ร้อยละ ปริมาณ 

(ล้านบาท) 
ร้อยละ ปริมาณ 

(ล้านบาท) 
ร้อยละ ปริมาณ 

(ล้านบาท) 
ร้อยละ 

1. สเตนเลสรีดเยน็ชนิด
ม้วนและแผ่น และ 
สเตนเลสเกรดพิเศษ 

808 
 

68 695 100 1,567 78 647 99 1,323 62 455 73 

2. เหล็กชบุสงักะสี 102 9 - - 119 6 5 1 100 5   

3. เหล็กเคลือบสงักะสี
ด้วยไฟฟ้า  

222 19 - - 170 9  - 149 7  - 

3. อะลมูเินียม ทองแดง 
ทองเหลือง 

46 4 - - 158 7 1 -- 567 26 169 27 

รวม 1,178 100 695 100 2,014 100 653 100 2,139 100 624 100 

 

การจัดหาวตัถุดิบของสเตนเลสรีดเย็นของบริษัทและบริษัทย่อยส่วนใหญ่สงัซือจากผู้ผลิตภายใน 
ประเทศ คือ บริษัท โพสโค ไทยน็อคซ์ จํากดั (มหาชน) โดยในปีบญัชี 2555 ปีบญัชี 2556 และ ปีบญัชี 2557 มีการซือ สเตน
เลสรีดเย็นจากบริษัท โพสโค-ไทยน็อคซ์ จํากดั (มหาชน) คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 35.15 และร้อยละ 36.75 และร้อยละ 36.31
ของยอดซือวตัถดุิบรวม  

 
บริษัทนําเข้าสเตนเลสเกรดพิเศษจากประเทศญีปุ่ น โดยในปีบญัชี 2555 และ ปี 2556 และ ปี 2557 

มีการนําเข้าสเตนเกรดพิเศษ คิดเป็นสดัสว่น ร้อยละ20.09 ร้อยละ 18.77 และ ร้อยละ 7.88 ของยอดซือวตัถดุิบรวม 
   

บริษัทมีการสงัซือวตัถดุิบจากภายในประเทศเป็นหลกัและมีระบบการบริหารและการจดัการสนิค้าคง
คลงัอยา่งมีประสทิธิภาพ โดยบริษัทมีนโยบายการสงัซือวตัถดุิบลว่งหน้าเพือให้ได้วตัถดุิบในปริมาณทีเพียงพอและมีคณุภาพ
ตรงตามความต้องการและประโยชน์ใช้สอยของลกูค้า บริษัทพิจารณาคดัเลอืกผู้ผลติโดยคํานงึถึงคณุภาพของผลติภณัฑ์และ
การสง่มอบงานทีตรงตอ่เวลา คณุภาพของวตัถดุิบและความนา่เชือถือของผู้จดัจําหนา่ยวตัถดุิบเป็นสาํคญั  ทีผา่นมาบริษัทไม่
เคยเกิดภาวะขาดแคลนผลติภณัฑ์สเตนเลส    
 
 

2.3.3  กาํลังการผลิตและการแปรรูป  

                                        1. กําลงัการผลติและแปรรูป บริษัทและบริษัทยอ่ย มกํีาลงัการผลติและแปรรูปเต็มที และ
ปริมาณการผลติและแปรรูปจริง ดงันี 
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(ก)     โรงงานทีพระประแดง  (ดาํเนินการโดยบริษัท) 
(หน่วย: ตนั)  

    กาํลังการ ปริมาณการผลิตและแปรรูปจริง (ตัน/ปี) 

สายการแปรรูป จาํนวน ผลิตและ สาํหรับปีสินสุด 31 มีนาคม 

  

เครือง แปรรูป
เต็มท ี

2555 2556 2557 

(ตัน/ปี) ตัน ร้อยละ ตัน ร้อยละ ตัน ร้อยละ 

1.  การตดัตามขนาด (Leveller-cutting steel length)  10 20,000 12,580 62.9   12,940 64.7   11,550 57.8   
2.  การตดัเป็นแถบม้วน (Slitting steel strips) 2 18,000 20,500 113.9   20,920 116.2   14,640 81.3   

3.  การขดัพืนผิว (Polishing stainless steel surface) 2 12,000 2,340 19.5   3,170 26.4   2,818 23.5   
4.  การเจาะรูและปัมกลม (Circle blanking, 

circularized steel shaping) 3 300 150 50.0   410 136.7   168 56.0   

5.  การผลิตทอ่สเตนเลส (Stainless Pipe) 13 2,860 2,000 62.5*   2,320 81.1**   1,510 52.8**   

รวม   53,160 37,570 70.2   39,760 74.8   30,686 57.7    

 
* คํานวณจากฐานกําลงัการผลติเดิมตอ่ปีทีระดบั 3,200 ตนัตอ่ 16 ชวัโมงตอ่ 248 วนั จากจํานวนเครืองผลติทอ่ 15 เครือง 
** คํานวณจากฐานกําลงัการผลิตเดิมตอ่ปีทีระดบั 2,860 ตนัตอ่ 16 ชวัโมงตอ่ 248 วนั จากจํานวนเครืองผลิตทอ่ 13 เครือง 
 
หมายเหต:ุ   1. กําลงัการผลิตเต็มทีคํานวณจากกําลงัการผลติจากการผลิตวนัละ 1 กะๆ ละ 8 ชวัโมง ทํางาน 248 วนัตอ่ปี 
                     2. การผลิตทอ่สเตนเลสซงึคํานวณกําลงัการผลติวนัละ 16 ชวัโมง เนืองจากมีปริมาณความต้องการสินค้าดงักลา่วคอ่นข้างสงู 
 

(ข)    โรงงานทีนิคมอตุสาหกรรมอมตะนคร (ดําเนินการโดยบริษัทยอ่ยรายบริษัท ออโต้  
เม็ททอล จํากดั) 

(หน่วย: ตนั) 

 ผลิตจาก 
 กาํลังการ

ผลิต 
ปริมาณการผลิตและแปรรูปโดยประมาณ (ตัน/ปี) 

สายการแปรรูป เครืองจักร จาํนวน และแปรรูป สาํหรับปีสินสุด 31 มีนาคม 

 

ประเภท เครืองจักร 
 

เต็มท ี 2555 2556 2557 

 (ตัน/ปี) ตัน ร้อยละ ตัน ร้อยละ ตัน ร้อยละ 

ทอ่ไอเสียรถยนต์ และทอ่
ไอเสียรถจกัรยานยนต์ 

ERW 1 10,000 4,974 49.74*** 8,120 81.20*** 6,980 69.80*** 

TIG  6 1,500 1,037 69.1 1,290 86.0 1,120 74.7 

 
** คํานวณจากฐานกําลงัการผลิตเครือง TIG ตอ่ปีทีระดบั 250 ตนัตอ่เครือง ตอ่ 16 ชวัโมงตอ่ 248 วนัตอ่ปี 
*** คํานวณจากฐานกําลงัการผลติเครือง ERW ตอ่ปีทีระดบั 10,000 ตนัตอ่เครือง ตอ่16 ชวัโมงตอ่ 248 วนัตอ่ปี ทงันีบริษัทสามารถทีจะขยายกําลงัการ
ผลิตโดยเพิมกะการทํางานหรือทํางานนอกเวลาเพิมเติมเพือเพิมกําลงัการผลิตจากเครือง ERW เดิม 
 
 

 2. นโยบายการการผลติและแปรรูป 
 

  บริษัทและบริษัทยอ่ยมีนโยบายในการผลติและแปรรูปตามความต้องการของลกูค้าเป็นสาํคญั 
โดยวางแผนการผลติร่วมกบัลกูค้าควบคูไ่ปกบัการบริหารจดัการสนิค้าคงคลงั เพือให้สามารถสง่มอบผลติภณัฑ์ได้ตรงตาม
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กําหนดและมีประสทิธิภาพ  สาํหรับผลติภณัฑ์ทีจําหนา่ยทวัไปและเป็นทีต้องการของตลาดสงู จะมีการวางแผนการผลติและ
แปรรูปสนิค้าบางสว่นลว่งหน้า เพือให้เกิดการประหยดัจากต้นทนุการผลติและแปรรูป 

 
             2.4 ผลกระทบต่อสิงแวดล้อม 

 
บริษัทและบริษัทยอ่ยได้ตระหนกัถึงความรับผิดชอบตอ่สงัคมจึงให้ความสาํคญัตอ่สงิแวดล้อม โดยได้ปฏิบตัิ

ตามมาตรฐานสากล ISO 14001 ซงึเป็นมาตรฐานของระบบจดัการสงิแวดล้อมสากลทีมุง่เน้นการประยกุต์ใช้ระบบการจดัการ
สงิแวดล้อมเพือป้องกนัและปรับปรุงสภาวะสงิแวดล้อมอยา่งตอ่เนืองอนัลดผลกระทบตอ่สงิแวดล้อม  

 
ในการกําจดัสงิปฏิกลู เช่น ผงขดั เศษสเตนเลส ขีเหลก็ ขยะปนเปือน บริษัทและบริษัทยอ่ยได้วา่จ้างให้บริษัทที

มีความเชียวชาญด้านการกําจดัและทําลายสงิปฏิกลูเหลา่นีโดยเฉพาะ  นอกจากนี ยงัจดัให้มีการตรวจวเิคราะห์คา่ความดงั
ของเสยีงและความเข้มของแสงเป็นประจําทกุเดือน และจดัให้มีการตรวจคณุภาพของนําอยา่งสมําเสมอโดยผู้ ชํานาญการ 
เพือให้เป็นไปตามมาตรฐานทีกําหนด ดงันนั มลพิษตา่งๆ ทงัจากโรงงานและสาํนกังานจะได้รับการบําบดัอยา่งถกูต้องตาม
ข้อกําหนดและผา่นการตรวจสอบของหนว่ยงานราชการทีเกียวข้อง เช่น กรมโรงงาน กระทรวงอตุสาหกรรม และกรมควบคมุ
มลพิษ กระทรวงวิทยาศาสตร์และสงิแวดล้อม เป็นต้น  ทงันี ตงัแตเ่ปิดดาํเนินกิจการ บริษัทและบริษัทยอ่ยไมม่ข้ีอพิพาทเรือง
สงิแวดล้อมแตอ่ยา่งใด และไมเ่คยได้รับการตกัเตือนหรือการปรับจากหนว่ยงานของรัฐ        
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3. ปัจจัยความเสียง 

3.1 ความเสยีงทางเศรษฐกิจและอตุสาหกรรมไทยในปี 2556 

                        เศรษฐกิจไทยขยายตวัชะลอลงในปี 2556 เนืองจากความอ่อนแอของความต้องการบริโภคในประเทศเป็น
หลกั โดยในครึงปีหลงัภาวะการใช้จ่ายภาคเอกชนได้เริมชะลอตวัเนืองจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐเริมทยอย
หมด เช่น การแทรกแซงราคาสินค้า โครงการคืนเงินภาษีรถยนต์คนัแรก นอกจากนีภาระหนีครัวเรือนได้เร่งตวัขึน ส่งผลให้
ครัวเรือนเริมระวงัการใช้จ่าย สถาบนัการเงินเข้มงวดการให้สินเชือ ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและการเมือง ผู้ลงทนุชะลอ
การลงทนุเพือรอความชดัเจนของสถานการณ์ตา่งๆ  ทงันีแม้วา่ประเทศอตุสาหกรรมหลกัจะเริมมีทิศทางการฟืนตวัชดัเจน แต่
ก็ไมไ่ด้สง่ผลดีตอ่การสง่ออกไทยมากนกั เพราะการฟืนตวัเป็นไปในกลุม่สนิค้าซงึไมใ่ช่สนิค้าสง่ออกหลกัของไทย และ ด้านเทค
โนโลยีการผลติทีไทยยงัมีข้อจํากดัอยูม่าก 
 
                     เศรษฐกิจในกลุม่ประเทศอตุสาหกรรมหลกัเริมฟืนตวัชดัเจนขึนโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา เศรษฐกิจในกลุม่ยโุรป
เริมพ้นจากภาวะถดถอย เศรษฐกิจญีปุ่ นได้รับมาตรการการกระตุ้นต่างๆจากภาครัฐ และเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศเอเชีย
รวมทงัจีนก็ยงัมีการขยายตวัของความต้องการภายในประเทศ 
 
                     ปัจจัยเสียงต่อเศรษฐกิจไทยในระยะต่อไปจะมีจากการบริโภคภายในประเทศทียังอ่อนแอ การลงทุนต่างๆ
รวมถึงภาครัฐทียงัชะลอตวัและช้า  เสถียรภาพทางการเมืองเพือให้การดําเนินการตา่งๆของภาครัฐเป็นไปได้อยา่งเต็มที  
 
                      อย่างไรก็ตาม บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายให้ความสําคญักับการติดตามภาวะเศรษฐกิจและผลกระทบ
ตา่งๆทีอาจเกิดขนึอย่างใกล้ชิด ทงันี บริษัทและบริษัทย่อยเน้นกระจายความเสียงในการทําธุรกิจให้คลอบคลมุอตุสาหกรรม
ตา่งๆในประเทศ และรวมไปถึงการหาตลาดใหม่ๆ ในตา่งประเทศ  
 

3.2 ความเสยีงจากการเปลยีนแปลงของคา่เงินบาท 
                      การดําเนินนโยบายตา่งๆของกลุม่ประเทศมหาอํานาจทําให้เกิดการเคลอืนย้ายเงินทนุไหลเข้าออกในประเทศ
ไทย เนืองจากนกัลงทนุพยายามหลกีเลยีงความเสยีงทีเกิดขนึจงึมีการเปลยีนแปลงในการถือครองระหวา่งสนิทรัพย์เสยีงและ
สนิทรัพย์ปลอดภยัทีมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจแข็งแกร่ง และ การแสวงหากําไรจากการลงทนุระหวา่งประเทศ จงึทําให้ตลาด
เงินตลาดทนุมีความผนัผวนเพิมขนึและคา่เงินบาทเปลยีนแปลงขนึลงอยา่งรวดเร็ว 
 

  
                      อยา่งไรก็ตาม ความผนัผวนของคา่เงินบาทเป็นสภาวะระยะสนั  ซงึเป็นผู้ผลติและสง่ออกซึงเป็นลกูค้าหลกัของ
บริษัทมีสามารถบริหารจัดการความผนัผวนและรักษาความสามารถในการแข่งขนัได้  บริษัทได้มีการสนทนาและติดตาม
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ผลกระทบในเรืองดังกล่าวอย่างสมําเสมอและ ในส่วนของบริษัทและบริษัทย่อยได้ทําการป้องกันความเสียงจากอัตรา
แลกเปลยีนตอ่การนําเข้าวตัถดุิบจากตา่งประเทศโดยการซือสญัญาซือขายเงินตราตา่งประเทศ 
    

3.3  ความเสยีงจากการผนัผวนของราคานิเกิล ทองแดง และ อลมูเินียม   
สเตนเลส ทองแดง และ อลมูิเนียม เป็นวตัถดุิบและสนิค้าหลกัทีมีอตัราหมนุเวยีนในปริมาณมากของบริษัทและ

บริษัทยอ่ย ซงึการเคลอืนไหวของราคาในประเทศจะมีการเปลยีนแปลงตามอปุสงค์และอปุทานของผู้ผลติและผู้ใช้โลหะ
ดงักลา่วทวัโลก ในกรณีของสเตนเลสจะมีสว่นผสมทีสาํคญัคือ โครเมียม นิเกิล และคาร์บอน ดงันนัราคาของนิเกิลซงึเป็น
สว่นประกอบหลกันนัจะมีสว่นสาํคญัทีทําให้ราคาของสเตนเลสผนัแปร 

 

 
 

อยา่งไรก็ตาม บริษัทมีการตดิตามราคาอยา่งใกล้ชิดเพือประเมนิสถานการณ์และแนวโน้มของราคาเพือนํามา
ประกอบการพิจารณาตดัสนิใจในการสงัซือและบริหารจดัการวตัถดุิบและสนิค้าคงคลงัให้มคีวามเหมาะสมและรวดเร็ว
สอดคล้องกบัราคาตลาดโลก ทงันีเพือลดผลกระทบจากความผนัผวนด้านราคาของวตัถดุิบ นอกจากนีบริษัทได้เน้นการทํา
ธุรกิจโดยให้เกิดมลูคา่เพิมและให้เกิดประโยชน์สงูสดุกบัลกูค้าด้วยบริการและผลติภณัฑ์ทีมีคณุภาพ 
 

3.4  ความเสยีงจากการพงึพิงผู้ผลติและจดัจําหนา่ยวตัถดุิบหลกั 
วตัถดุิบหลกัของบริษัท คือ ม้วนเหลก็กล้าไร้สนิมรีดเย็น (cold rolled stainless steel coil) ทองแดง  อลมูิเนียม 

เหลก็เคลอืบสงักะส ีและ เหลก็ชบุสงักะส ีซงึบริษัทจดัหาวตัถดุิบจากผู้ผลิตในประเทศซึงมีเพียงรายเดียวหรือน้อยรายในบาง
วตัถดุิบ ซงึทําให้มีความเสยีงในการจดัหาวตัถดุิบหลกัเนืองจากการพึงพิงผู้ผลิตในประเทศ ดงัเช่น ในงวดปีบญัชี 2556 และ 
งวดปีบญัชี 2557 (รวมยอดซือ 2 เดือนของบริษัทยอ่ยรายใหมใ่นปี 2556) บริษัทสงัซือม้วนเหล็กกล้าไร้สนิมรีดเย็นจากผู้ผลิต
ในประเทศทีสาํคญั ได้แก่ บริษัท โพสโค-ไทยน๊อคซ์ จํากดั (มหาชน) คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 36.75 และร้อยละ 36.31 ของยอด
ซือรวมตามลาํดบั จากการทีมีผู้ผลติเหลก็กล้าไร้สนิมรีดเย็นรายใหญ่ในประเทศเพียงรายเดียว และ กฎหมาย Anti-Dumping 
Law ทําให้การจดัหาวตัถดุิบเหลก็กล้าไร้สนิมรีดเย็นจากหลายประเทศในเอเชียเป็นไปได้น้อยเนืองจากมีต้นทนุวตัถดุิบทีจดัหา
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สงูกวา่การจดัหาภายในประเทศ นอกจากนีการจดัหาเหล็กกล้าไร้สนิมรีดเย็นจากต่างประเทศจะต้องใช้เวลาในการขนสง่ ทํา
ให้บริษัทมีความเสียงจากการขาดแคลนวตัถดุิบในกรณีทีผู้ผลิตรายใหญ่ในประเทศดงักลา่วไม่สามารถจดัส่งวตัถดุิบให้กับ
บริษัทได้ตามกําหนด และบริษัทไม่สามารถจัดหาวตัถุดิบจากแหล่งอืนเข้ามาทดแทนได้ทนัแผนการผลิตและแปรรูปสินค้า
ตามทีได้รับคําสงัซือสนิค้าจากลกูค้า 

 
อยา่งไรก็ตาม บริษัทได้มีการวางแผนการสงัซือวตัถดุิบลว่งหน้าโดยนําระบบการจดัการหว่งโซอ่ปุทาน หรือ 

Supply Chain Management มาใช้ ทําให้มีการประมาณการยอดการสงัซือวตัถดุิบหลกัตา่งๆลว่งหน้าได้อยา่งมีประสทิธิภาพ
และจากการดาํเนินงานของบริษัทในอดีตทีผา่นมา บริษัทยงัไมเ่คยประสบปัญหาขาดแคลนวตัถดุิบ ประกอบกบับริษัทสงัซือ
วตัถดุิบจากผู้ผลติตา่งๆเป็นเวลานานและมีความสมัพนัธ์ทีดีกบัผู้ผลติดงักลา่ว และนอกจากนีบริษัทก็ยงัมีความสามารถใน
การนําเข้าจากผู้ผลติในตา่งประเทศ 
 

3.5  ความเสยีงเกียวกบัการย้ายฐานการผลติของลกูค้าซงึเป็นผู้ประกอบการในอตุสาหกรรมตา่งๆ 
ผลติภณัฑ์สเตนเลสของบริษัทและบริษัทยอ่ยจําหนา่ยแก่ลกูค้าในประเทศโดยลกูค้าดงักลา่วสว่นใหญ่เป็น

ผู้ประกอบการจากตา่งประเทศทีมาตงัโรงงานในประเทศไทย ซงึเป็นผู้ประกอบการในอตุสาหกรรมตา่งๆ เช่น  อตุสาหกรรม
เครืองใช้ไฟฟ้า อตุสาหกรรมก่อสร้าง อตุสาหกรรมคอมพิวเตอร์ อตุสาหกรรมยานยนต์ เป็นต้น โดยใน งวดปีบญัชี 2556 
บริษัทและบริษัทยอ่ยมียอดขายและบริการในประเทศจํานวน 2,863 ล้านบาท และในงวดปีบญัชี 2557 บริษัทและบริษัทยอ่ย
มียอดขายและบริการในประเทศจํานวน 3,336 ล้านบาท คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 99.99 ของยอดขายและบริการรวม บริษัท
และบริษัทยอ่ยจงึมคีวามเสยีงเกียวกบัการย้ายฐานการผลติของลกูค้าซงึเป็นผู้ประกอบการในอตุสาหกรรมตา่งๆ ไปประเทศ
อืนๆ อนัอาจสง่ผลกระทบตอ่ยอดขายของบริษัทและบริษัทยอ่ย 
 
อยา่งไรก็ตาม ประเทศไทยยงัมีความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบในด้านการจดัหาวตัถดุิบ สาธารณปูโภคพืนฐาน และการขนสง่
ทีประหยดัในด้านระยะทาง รวมทงัหากลกูค้าดงักลา่วจะย้ายฐานการผลติบริษัทและบริษัทยอ่ยจะทราบลว่งหน้าซงึจะทําให้
สามารถวางแผนปรับเปลยีนการผลติได้ โดยบริษัทและบริษัทยอ่ยได้มกีารติดตามนโยบายการลงทนุของลกูค้าซงึเป็น
ผู้ประกอบการในอตุสาหกรรมตา่งๆ อยา่งตอ่เนืองเพือนําข้อมลูดงักลา่วมาใช้ในการวางแผนนโยบายการดําเนินธุรกิจและวาง
แผนการผลติเพือรองรับความเปลยีนแปลงตา่งๆ ขณะเดียวกนั บริษัทมีความหลากหลายในการกระจายธุรกิจเข้าสู่
อตุสาหกรรมหลกัตา่งๆของประเทศเพือลดความเสยีงตอ่การพงึพิงอตุสาหกรรมใดอตุสาหกรรมหนงึในประเทศโดยเฉพาะและ
ยงัมกีารสง่ออกไปยงัตลาดตา่งประเทศ นอกจากนียงัได้บริการลกูค้าด้วยการจดัหาวตัถดุิบคณุภาพในเกรดตา่งๆทีหลากหลาย 
รวมไปถึงการแปรรูปเพือเพิมมลูคา่ในด้วยกระบวนการผลติทีมคีณุภาพ เช่นบริษัทยอ่ยรายบริษัท ออโต้ เม็ททอล จํากดั ได้
กระจายความเสยีงโดยการจําหนา่ยสนิค้าประเภททอ่สเตนเลส ประเภททอ่ไอเสยี ไปยงัอตุสาหกรรมรถยนต์ และอตุสาหกรรม
รถจกัรยานยนต์  บริษัทยอ่ยรายบริษัท สเตนเลสทางเลอืก จํากดั ซงึเป็นผู้ จําหนา่ยสเตนเลสเกรดเฉพาะ มศีกัยภาพในการ
จําหนา่ยสนิค้าไปยงัผู้ประกอบการในอตุสาหกรรมเครืองใช้ไฟฟ้า  อตุสาหกรรมคอมพิวเตอร์ และอตุสาหกรรมอาหาร รวมทงั
บริษัทยอ่ยรายใหมบ่ริษัท เง็กเซง่เชียงเม็ททอล จํากดั เป็นตวัแทนจําหนา่ย ทองแดง ทองเหลอืง สเตนเลส และ อลมูิเนียม 
ให้กบัผู้ประกอบการในอตุสาหกรรมก่อสร้าง อตุสาหกรรมอิเลคทรอนิคส์ อตุสาหกรรมยานยนต์ และ อตุสาหกรรม
เครืองใช้ไฟฟ้า 
 

3.6  ความเสยีงเกียวกบัการเข้ามาของคูแ่ขง่ขนัรายใหม ่
ปัจจุบนัการประกอบธุรกิจของบริษัทในด้านการแปรรูปสเตนเลส ได้แก่ การจัดหา แปรรูป ผลิตและจําหน่าย

ผลิตภณัฑ์สเตนเลส มีผู้ประกอบการในประเทศทีทําธุรกิจใกล้เคียงกับบริษัทประมาณ 2-3 ราย นอกจากนีบริษัทย่อยราย
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บริษัท ออโต้ เม็ททอล จํากดั ประกอบธุรกิจผลติและจําหนา่ยทอ่สเตนเลสประเภททอ่ไอเสียสําหรับอตุสาหกรรมยานยนต์ทีใช้
เครืองจกัรเทคโนโลยี FFX ของประเทศญีปุ่ น เป็นรายแรกในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ บริษัทและบริษัทย่อยมีความเสียงจาก
การเข้ามาของคูแ่ขง่ขนัรายใหม ่ซงึอาจสง่ผลกระทบตอ่ยอดขายและสว่นแบง่ตลาดของบริษัทและบริษัทยอ่ย 

 
อยา่งไรก็ตาม การประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอ่ยต้องอาศยัปัจจยัตา่งๆ เกือหนนุ ประกอบด้วย  
(1)  ความเชียวชาญเฉพาะด้าน และประสบการณ์ยาวนานในการพฒันาผลิตภณัฑ์ให้มีคณุภาพและตรง

กับความต้องการของลกูค้ากลุ่มเป้าหมายซึงเป็นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมต่างๆ ดงัจะเห็นได้จากประสบการณ์การ
ประกอบธุรกิจของบริษัทเป็นระยะเวลากวา่ 20 ปี  

(2)    ต้องอาศยับคุลากรทีมีความรู้ ความเชียวชาญ และประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจ  
(3) ต้องอาศัยความสมัพันธ์ในการทําธุรกิจทีดีและต่อเนืองกับผู้ผลิต และ จําหน่ายวัตถุดิบและลกูค้า

กลุม่เป้าหมาย  
(4) การประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอ่ยต้องใช้เงินลงทนุในเครืองมือเครืองจกัรทีมีประสทิธิภาพ  
(5)   บริษัท และบริษัทยอ่ยรายบริษัท ออโต้ เม็ททอล จํากดั ได้รับการสง่เสริมการลงทนุจากคณะกรรมการ

สง่เสริมการลงทนุ ได้แก่ สทิธิพิเศษทางภาษี รวมถึงการได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับวตัถดุิบและวสัดทีุจําเป็นทีต้องนําเข้า
มาจากตา่งประเทศ ได้รับการยกเว้นอากรขาเข้าสาํหรับเครืองจกัร  

(6)   บริษัท และบริษัทยอ่ย ยงัได้รับการสนบัสนนุทางด้านเทคนิคในการผลติและการตลาดเพือสร้างความ
มนัใจในด้านคณุภาพ และ การขยายผลติภณัฑ์ใหม่ๆ  เพือเพิมฐานลกูค้าของบริษัทได้กว้างขวางมากขึน   จากผู้ ร่วมลงทนุใน
บริษัทยอ่ยคือ Mory Industries Inc. ประเทศญีปุ่ น  

 
จากปัจจยัดงักลา่วข้างต้นส่งผลให้บริษัทและบริษัทย่อยมีความพร้อมและความสามารถในการแข่งขนัที

เหนือกวา่ผู้ประกอบการรายใหม ่
 

3.7   ความเสยีงเกียวกบัสภาพคลอ่งและการบริหารจดัการสนิค้าคงคลงั 
บริษัทและบริษัทยอ่ยประกอบธุรกิจหลกัในด้านการแปรรูปผลติภณัฑ์สเตนเลสม้วนอยา่งครบวงจรและมีบริษัท

ยอ่ยเป็นตวัแทนจดัจําหนา่ย ทองแดง ทองเหลอืง อลมูิเนียม สนิทรัพย์ทีสาํคญัของบริษัทและบริษัทยอ่ย คือ สนิค้าคงเหลอื ณ 
วนัที 31 มีนาคม 2556 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีสนิค้าคงเหลอืจํานวน 831.65 ล้านบาท (คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 36.20 ของ
สนิทรัพย์รวม) บริษัทจึงมคีวามเสยีงหากสนิค้าคงเหลอืดงักลา่วไมม่ีการหมนุเวียนในระดบัทีเหมาะสมซงึอาจจะสง่ผลกระทบ
ตอ่สภาพคลอ่งและฐานะการเงินของบริษัทและบริษัทยอ่ย 

 
อยา่งไรก็ตาม บริษัทและบริษัทยอ่ยได้นําระบบการจดัการหว่งโซอ่ปุทาน (Supply Chain Management) มาใช้ 

และได้พฒันาระบบดงักลา่วอยา่งตอ่เนืองเพือให้สามารถสงัซือวตัถดุิบได้ในปริมาณทีต้องการใช้ ผลติสนิค้าได้ตรงกบัความ
ต้องการ และสง่มอบสนิค้าได้ตามกําหนดเวลาทีลกูค้าต้องการ ซงึทําให้บริษัทและบริษัทยอ่ยมีการบริหารต้นทนุและการ
บริหารจดัการสนิค้าคงคลงัทีมีประสทิธิภาพและรักษาระดบัการหมนุเวยีนและสดัสว่นของสนิค้าคงคลงัตอ่สนิทรัพย์รวมได้
อยา่งเหมาะสม จงึสง่ผลให้ระยะทีผา่นมาบริษัทมีต้นทนุเฉลยีวตัถดุิบทีสอดคล้องกบัราคาตลาดและ มีสภาพคลอ่งทีด ี
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4. ทรัพย์สินทีใช้ในการประกอบธุรกิจ 
 
4.1 ลักษณะสาํคัญของทรัพย์สนิถาวรหลกัทีใช้ในการประกอบธุรกิจ 
 

ทรัพย์สนิถาวรของบริษัทและบริษัทยอ่ย คือ ทีดิน อาคาร และสงิปลกูสร้าง เครืองจกัรและอปุกรณ์  
เครืองตกแตง่และอปุกรณ์สาํนกังาน  ณ วนัที 31 มีนาคม 2557 มรีายละเอียดดงัตอ่ไปนี 
 
ทรัพย์สินทีใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จาํกัด (มหาชน) 
 

ประเภท / ลักษณะทรัพย์สิน ลักษณะกรรมสิทธิ มูลค่าตามบัญช-ีสุทธิ  
(ล้านบาท) 

ภาระผูกพัน 

ทีดิน อาคารและสิงปลกูสร้าง 
1) ทีดินโฉนดเลขที 28777 และ 12592-4 เนือ

ทีรวม 4-1-96 ไร่ พร้อมอาคารโรงงาน 1 
หลงัและอาคารสํานกังาน 1 หลงั ตงัอยูท่ี 
66/1 ซ.สขุสวสัดิ 76         ต.บางจาก อ.
พระประแดง จ.สมทุร ปราการ1  

2) ทีดินโฉนดเลขที 12588, 28772, 
238025,238026 และ 238027 เนือทีรวม        
23-0-32 ไร่ พร้อมอาคารโรงงาน 1 หลงั 
และอาคารสํานกังาน 1 หลงั ตงัอยูท่ี 66/1 
ซ.สขุสวสัดิ 76 ต.บางจาก  อ.พระประแดง 
จ.สมทุรปราการ 2 

 
เป็นเจ้าของ 

 
 
 

 
 

เป็นเจ้าของ 

 
 
 
 

104.70 

 
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 ตงัอยูท่ี 
66/1 ซ.สขุสวสัดิ 76 ต.บางจาก อ.พระ
ประแดง จ.สมทุรปราการ4 

 
เป็นเจ้าของ 

 
 
 

เป็นเจ้าของ 

 
 
 
 

52.42 
  

 
 
 
 
 
หลกัทรัพย์คําประกนัวงเงินสินเชือ
กบั บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ 
วงเงินจํานอง 180 ล้านบาท 

เครืองตกแตง่และอปุกรณ์สํานกังาน เป็นเจ้าของ 1.96 - 
ยานพาหนะ เป็นเจ้าของ 26.48 ติดภาระผกูพนัตามสญัญาเชา่ซือ 
งานระหวา่งก่อสร้าง เป็นเจ้าของ 87.16  

รวม  272.71  
หมายเหต ุ
1., 2. ทีดิน อาคาร และสิงปลกูสร้างรับประกนัภยัโดย บมจ.ไทยพาณิชย์สามคัคีประกนัภยั ทนุประกนัภยั 73.26 ล้านบาท โดย บมจ.ธนาคารไทย

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

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

ประกนัภยั 122.00 ล้านบาท โดย บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นผู้ รับผลประโยชน์ 
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ทรัพย์สินทีใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัท ออโต้ เม็ททอล จาํกดั 
 

ประเภท / ลักษณะทรัพย์สิน ลักษณะกรรมสิทธิ มูลค่าตามบัญช-ีสุทธิ  
(ล้านบาท) 

ภาระผูกพัน 

ทีดิน อาคารและสิงปลกูสร้าง 
 

เป็นเจ้าของ 121.24 หลกัทรัพย์คําประกนัวงเงินสินเชือ
กบั บมจ.ธนาคารไทยพาณิขย์ 
วงเงินจํานอง 225 ล้านบาท 
(บางสว่นของหลกัทรัพย์ ทีใช้ใน
การคําประกนั) 

เครืองจกัรและอปุกรณ์  
 

เป็นเจ้าของ 
 

118.32 หลกัทรัพย์คําประกนัวงเงินสินเชือ
กบั บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ 
วงเงินจํานอง 100 ล้านบาท
(บางสว่นของหลกัทรัพย์ ทีใช้ใน
การคําประกนั) 

เครืองตกแตง่และอปุกรณ์สํานกังาน เป็นเจ้าของ 0.70 - 
ยานพาหนะ เป็นเจ้าของ 8.10 ติดภาระผกูพนัตามสญัญาเชา่ซือ 
งานระหวา่งก่อสร้าง เป็นเจ้าของ 0.66  

รวม  249.02  
 
ทรัพย์สินทีใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัท สเตนเลสทางเลือก จาํกดั 

ประเภท / ลักษณะทรัพย์สิน ลักษณะกรรมสิทธิ มูลค่าตามบัญช-ีสุทธิ  
(ล้านบาท) 

ภาระผูกพัน 

เครืองตกแตง่และอปุกรณ์สํานกังาน เป็นเจ้าของ 0.04 - 
รวม  0.04  

 
ทรัพย์สินทีใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัท เอ็นเอสซี  เม็ททอล จาํกดั  
 

ประเภท / ลักษณะทรัพย์สิน ลักษณะกรรมสิทธิ มูลค่าตามบัญช-ีสุทธิ  
(ล้านบาท) 

ภาระผูกพัน 

ทีดิน อาคารและสิงปลกูสร้าง 
1) ทีดินโฉนดเลขที 638 เนือทีรวม 43 

ตารางวา  ตงัอยูท่ี 945/1 ถนน เจริญกรุง  
แขวงตลาดน้อย เขตสมัพนัธวงศ์   

    จ.กรุงเทพมหานคร  

 
2 ) ทีตงัห้องชดุเลขที 108/8 ชนั 1 อาคาร

เลขที 1 ชืออาคารชดุสีพระยาริเวอร์วิว 
ถนน เจริญกรุง  แขวงตลาดน้อย 

   เขตสมัพนัธวงศ์      จ.กรุงเทพมหานคร 

 
เป็นเจ้าของ 

 
 
 

 
เป็นเจ้าของ    

 
 
 

 
 
 
 

15.42 
 
 

 
- 

 
 
 
 
หลกัทรัพย์คําประกนัวงเงินสินเชือ
กบั บมจ.ธนาคารกสิกรไทย จํากดั
วงเงินจํานอง 23.40 ล้านบาท 
 

เครืองตกแตง่และอปุกรณ์สํานกังาน เป็นเจ้าของ 0.51 - 
ยานพาหนะ เป็นเจ้าของ 4.30 ติดภาระผกูพนัตามสญัญาเชา่ซือ 

รวม  20.23  
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4.2     สัญญาต่าง ๆ  
 
1)  สัญญาเช่าอาคาร    
คูส่ญัญา  : บริษัท ศรีสยาม พรอพเพอร์ตีส์ จํากดั ซงึเป็นบคุคลทีไมม่ีความเกียวข้องกบับริษัท เพือเช่า

อาคารสาํหรับใช้เป็นทีตงัสาํนกังานขาย   
รายละเอียดสญัญา   : บริษัทเชา่ห้องเลขที 167-9 ชนัที 16 อาคารไทย ซีซี ทาวเวอร์ ขนาดพืนที 534 ตารางเมตร 

ตงัอยูเ่ลขที 889 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร อายสุญัญา 3 ปี 
นบัตงัแตว่นัที 1 กนัยายน 2556 ถึงวนัที 31 สงิหาคม 2559    

อตัราคา่เชา่  : คา่เช่าและคา่บริการปีละประมาณ 2.9 ล้านบาท 
เงือนไขการตอ่สญัญา : ไมม่ี 
 
 
2)  สัญญาซือขายแก๊ส    
คูส่ญัญา  : บริษัท ลนิเด้ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) ซงึเป็นบคุคลทีไมม่คีวามเกียวข้องกบับริษัท  
รายละเอียดสญัญา  : เพือทําการซือขายแก๊สอาร์กอนเหลว ไนโตรเจนเหลว และไฮโดรเจนแพค อายสุญัญา 5 ปี 

นบัตงัแตว่นัที 1 สงิหาคม 2552 ถึง 31 กรกฎาคม 2557 
อตัราคา่บริการ  : ราคาแก๊ส  

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

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

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

เงือนไขการตอ่สญัญา : เมือครบกําหนดอายสุญัญาแล้ว หากไมม่ีฝ่ายหนงึฝ่ายใดบอกเลกิสญัญาเป็นลายลกัษณ์
อกัษรลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 90 วนั ให้ถือวา่สญัญานีมีผลผกูพนัตอ่ไปอีก 5 ปี 

 
3) สัญญาแต่งตังผู้แทนขาย   
คูส่ญัญา : บริษัท เอ็นเอสซี เม็ททอล จํากดั ซงึได้เข้าเป็นบริษัทยอ่ย ดงันี 

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

  (2) กรรมการของบริษัท เอ็นเอสซี เม็ททอล จํากดั มีจํานวน 1 ราย ประกอบด้วยนายประเสริฐ 
อคัรพงศ์พิศกัดิ ซงึเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทในสดัสว่นร้อยละ 13.69 ณ. 31  มีนาคม 
2557 กรรมการ   รายนีเป็นน้องของนายประสาน อคัรพงศ์พิศกัดิ โดยนายประสาน อคัร
พงศ์พิศกัดิ ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทในสดัสว่นร้อยละ 11.50 ณ 31 มีนาคม 2557 และดํารง
ตําแหนง่กรรมการ และกรรมการผู้จดัการและกรรมการบริหารในบริษัท 
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รายละเอียดสญัญา : บริษัทแตง่ตงัให้บริษัท เอ็นเอสซ ี เซง่เชียงเม็ททอล จํากดั เป็นผู้แทนขายผลติภณัฑ์ เหลก็ 
เหลก็กล้า สเตนเลส และโลหะทกุชนิด ทงัในและนอกประเทศ รวมทงัการดําเนินการด้าน
ตลาดและสง่เสริมการขาย ทงันีราคาขายจะถกูกําหนดโดยบริษัท สญัญามีอาย ุ3 ปี นบัตงัแต่
วนัที 2 มกราคม 2550 ถึง 1 มกราคม 2553   

  บริษัทมีสทิธิทีจะแตง่ตงัผู้แทนขายรายอืนหรือจดัตงับริษัทขนึเองเพือเป็นตวัแทนขายโดยต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากบริษัท เอ็นเอสซี เม็ททอล จํากดั 

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

  กรณีลกูค้าไมชํ่าระเงินคา่สนิค้าภายในกําหนดระยะเวลา บริษัท เอ็นเอสซี เม็ททอล จํากดั 
ต้องเป็นผู้ รับผิดชอบในการติดตามและเร่งรัดให้ลกูค้าชําระคา่สนิค้าแก่บริษัทจนถงึทีสดุ 

เงือนไขการตอ่สญัญา : เมือครบกําหนดระยะเวลาสญัญาแตง่ตงัผู้แทนขายดงักลา่ว บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จํากดั 
(มหาชน) อาจจะตอ่อายสุญัญาคราวละไมเ่กิน 1 ปี ในกรณีทีมไิด้มีการดาํเนินการใดๆ เมือ
ครบกําหนดอายสุญัญาแตล่ะครัง ให้ถือวา่คูส่ญัญาประสงค์จะตอ่อายสุญัญานีออกไปอีก
คราวละ 1 ปี  

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

วตัถดุิบ ตรวจกระบวนการผลติ อนมุตัิมาตรฐาน การทดสอบทดลอง และอนมุตัิต้นแบบ
ผลติภณัฑ์ เพือผลติทอ่สเตนเลส (เชือม TIG และเชือมความถีสงูสาํหรับกลุม่อตุสาหกรรม
ยานยนต์) โดยมีกําหนดระยะเวลา 2 ปี (ตงัแตว่นัที 1 กรกฎาคม 2554 ถงึวนัที 30 มิถนุายน 
2556) ซงึโมริ อินดรัสตรีย์ อิงค์ จะให้ข้อมลูทางเทคนิคทีจําเป็นในการผลติและชว่ยเหลอื
พนกังานให้ปรับปรุงประสทิธิภาพให้อยูใ่นระดบัสงู รวมทงัชว่ยเหลอืพนกังานเกียวกบัการ
ฝึกอบรม การปรับปรุงเครืองจกัร การปรับปรุงกระบวนการ และยกระดบัคณุภาพ  

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

1.1  คา่ตวัเครืองบินไปกลบั (ชนัประหยดั) คา่ทีพกั (เขตสขุมุวิท) เบียเลยีง (รวมวนั
ทํางานและวนัเดินทาง) ของวศิวกรเป็นจํานวน 50,000 เยนตอ่วนั ภายใน 30 วนั 
นอกจากนี บริษัทต้องจา่ยคา่อาหารกลางวนั และคา่ยานพาหนะ (รถยนต์) ระหวา่ง
ทีพกักบัทีทํางาน 

1.2 คา่ประกนัภยัแรงงาน และคา่ประกนัภยัทวัไป 
 

2. การเดินทางระยะยาว (2 ปี) 
2.1  คา่ยานพาหนะ (รถยนต์) ระหวา่งทีพกักบัทีทํางาน กบัพืนทีสว่นหนงึในสาํนกังาน

เพือใช้รวมรวมข้อมลูจากโมริ อินดรัสตรีย์ อิงค์ 
2.2  คา่จ้างในประเทศไทย เดือนละ 60,000 บาท ให้แกว่ิศวกรของโมริ อินดรัสตรีย์ อิงค์ 

ทีเดินทางมาปฎิบตังิาน (รวมทงัการขอใบอนญุาตทํางาน และวีซา่ให้ด้วย) 
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2.3  คา่ประกนัภยัแรงงาน และคา่ประกนัภยัทวัไป 
2.4  คา่ใช้จา่ยในการเดินทางไปปฏิบตัิงานตา่งท้องทีตามระเบียบของบริษัท 
2.5 เมือวิศวกรได้ทํางานในบริษัทครบ 1 ปี และวิศวกรจะต้องทํางานตอ่อีกไมน้่อยกวา่

ครึงปี บริษัทตกลงจะจา่ยคา่ตวัเครืองบิน (ชนัประหยดั) เพือกลบัไปเยียมบ้านที
ประเทศญีปุ่ น แตท่งันีไมร่วมถงึคา่เดินทางของผู้ติดตาม 

เงือนไขการตอ่สญัญา :  สญัญานีจะตอ่อายโุดยอตัโนมตั ิ เว้นแตจ่ะมีการบอกเลกิลว่งหน้าอยา่งน้อย 3 เดือนก่อนวนั
สนิสดุสญัญา โดยคูส่ญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนงึ 

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

วตัถดุิบ ตรวจกระบวนการผลติ อนมุตัิมาตรฐาน การทดสอบทดลอง และอนมุตัิต้นแบบ
ผลติภณัฑ์เพือผลติทอ่สเตนเลส (เชือม TIG และเชือมความถีสงูสาํหรับกลุม่อตุสาหกรรมยาน
ยนต์) โดยมกํีาหนดระยะเวลา 2 ปี (ตงัแตว่นัที 1 กรกฎาคม 2554 ถึงวนัที 30 มิถนุายน 
2556) ซงึโมริ อินดรัสตรีย์ อิงค์ จะให้ข้อมลูทางเทคนิคทีจําเป็นในการผลติและชว่ยเหลอื
พนกังานให้ปรับปรุงประสทิธิภาพให้อยูใ่นระดบัสงู รวมทงัชว่ยเหลอืพนกังานเกียวกบัการ
ฝึกอบรม การปรับปรุงเครืองจกัร การปรับปรุงกระบวนการ และยกระดบัคณุภาพ ภายใต้
เงือนไข (1) บริษัทจะเป็นผู้ รับผิดชอบในการเสนอราคา คณุภาพ และสง่มอบสนิค้าให้แก่
ลกูค้า และ (2) โมริ อินดรัสตรีย์ อิงค์ สามารถปฏิเสธการรับรอง หากพบวา่ความต้องการของ
ลกูค้าไมต่รงกบัมาตรฐานการผลติ   

   โมริ อินดรัสตรีย์ อิงค์ ตกลงจะให้ข้อมลูทางเทคนิคเกียวกบั (1) อปุกรณ์การผลติ เครืองมือ 
จิก แมพิ่มพ์ และเครืองตรวจสอบ เป็นต้น (2) เอกสารเทคนิคการผลติ และการตรวจสอบ
คณุภาพ เป็นต้น 

คา่ Royalty : บริษัทตกลงจ่ายคา่ Royalty ให้แก่ โมริ อินดรัสตรีย์ อิงค์ ดงันี 
1) ปีแรก และปีที 2 เดือนละ 300,000 บาท  
2) ปีที 3 เป็นต้นไป ทงัสองฝ่ายจะตกลงกนั แตจ่ะไมน้่อยกวา่ปีที 2 

เงือนไขการตอ่สญัญา : สญัญาจะมกีารตอ่อายโุดยอตัโนมตัิ เว้นแตม่กีารบอกเลกิสญัญาลว่งหน้าอยา่งน้อย 3 เดือน 
ก่อนวนัสนิสดุของสญัญา โดยคูส่ญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนงึ 

 
6) สัญญาติดตังป้ายโฆษณา 
คูส่ญัญา  : บริษัทศรีสยาม พรอพเพอร์ตี จํากดั ซงึเป็นบคุคลทีไมม่ีความเกียวข้องกบับริษัท เพือเช่า

ติดตงัป้ายโฆษณา 
รายละเอียดสญัญา  : บริษัทเชา่ติดตงัป้ายโฆษณา ขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาว 3 เมตร ตงับนเสาซงึผู้ให้เชา่จดัสร้าง

ขนึ จํานวน 1 ป้าย อายสุญัญา 3 ปี  นบัตงัแตว่นัที 1 กนัยายน 2556 ถึง 31 สงิหาคม 2559  
อตัราคา่บริการ  : คา่เช่าและคา่บริการปีละประมาณ 120,000 บาท  
เงือนไขการตอ่สญัญา       :     ไมม่ ี
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7)  การได้รับอนุมัติวงเงนิสินเชือจากสถาบันการเงนิ (ณ วนัที 31 มีนาคม 2557) 

สัญญาวงเงนิสินเชือกับสถาบันการเงนิ 

 ณ วนัที 31 มีนาคม 2557 บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จํากดั (มหาชน)ได้รับวงเงินสินเชือจากสถาบนัการเงินหลายแห่ง
และมีหลกัประกนัโดยมีรายละเอียดดงันี 

 - วงเงินสินเชือเลตเตอร์ออฟเครดิต ทรัสต์รีซีท หนงัสือคําประกนัและเงินกู้ยืมระยะสนัเป็นจํานวนรวม 1,460.5 
ล้านบาท, วงเงินเบิกเกินบญัชีจํานวน 30 ล้านบาท และ วงเงินสญัญาซือเงินตราต่างประเทศลว่งหน้าจํานวน 
1,000 ล้านบาท  

 - วงเงินสินเชือดงักลา่วข้างต้นนีคําประกันโดยการจดจํานองทีดินพร้อมสิงปลกูสร้างบนทีดินนนัและเครืองจกัร
ของบริษัทฯ และเงินฝากประจําของบริษัทฯ (ดรูายละเอียดเพิมเติมได้ในหวัข้อ ทรัพย์สินทีใช้ในการประกอบ
ธุรกิจ) 

 ณ วนัที 31 มีนาคม 2557 บริษัทยอ่ยรายบริษัท ออโต้ เม็ททอล จํากดั ได้รับวงเงินสินเชือจากสถาบนัการเงินแห่งหนึง
และมีหลกัประกนัโดยมีรายละเอียดดงันี  

 - วงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิต ทรัสต์รีซีท หนงัสือคําประกนัและเงินกู้ยืมระยะสนัจํานวน 300 ล้านบาท, วงเงิน
เบิกเกินบญัชีจํานวน 10 ล้านบาท และ วงเงินสญัญาซือเงินตราตา่งประเทศจํานวน 200 ล้านบาท  

 - วงเงินสินเชือดงักลา่วข้างต้นนีคําประกันโดยการจดจํานองทีดินพร้อมสิงปลกูสร้างบนทีดินนนัและเครืองจกัร
ของบริษัทยอ่ย (ดรูายละเอียดเพิมเติมได้ในหวัข้อทรัพย์สนิทีใช้ในการประกอบธุรกิจ ข้อ 4.1) 

          ณ วนัที 31 มีนาคม 2557 บริษัทยอ่ยรายบริษัท เอ็นเอสซี เม็ททอล จํากดั ได้รับวงเงินสินเชือจากสถาบนัการเงินหลาย
แหง่และมีหลกัประกนัโดยมีรายละเอียดดงันี  

 - วงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิต ทรัสต์รีซีท หนงัสือคําประกนัและเงินกู้ยืมระยะสนัจํานวน 506 ล้านบาท, วงเงิน
เบิกเกินบญัชีจํานวน 60 ล้านบาท และ วงเงินสญัญาซือเงินตราตา่งประเทศจํานวน 387 ล้านบาท  

 - วงเงินสนิเชือดงักลา่วข้างต้นนีคําประกนัโดยการจดจํานองหน่วยในอาคารชุด บญัชีเงินฝากประจํา และบริษัท
ใหญ่ (ดรูายละเอียดเพิมเติมได้ในหวัข้อทรัพย์สนิทีใช้ในการประกอบธุรกิจ ข้อ 4.1) 

 
4.3 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

 
ปัจจบุนับริษัทถือหุ้นในบริษัทยอ่ย 3 บริษัท ซงึประกอบธุรกิจเกียวเนืองกบัธุรกิจหลกัของบริษัท ได้แก่ (1) บริษัท 

ออโต้ เม็ททอล จํากดั (สดัสว่นร้อยละ 59.99) ประกอบธุรกิจผลติและจําหนา่ยทอ่สเตนเลสประเภททอ่ไอเสยีรถยนต์ และ 
ทอ่ไอเสยีรถจกัรยานยนต์ (2) บริษัท สเตนเลสทางเลอืก จํากดั (สดัสว่นร้อยละ 99.93) ประกอบธุรกิจจําหนา่ยสเตนเลสเกรด
เฉพาะ (3) บริษัท เอ็นเอสซี เม็ททอล จํากดั (สดัสว่นร้อยละ 99.98) ประกอบธุรกิจจําหนา่ยโลหะและอโลหะ 
 

บริษัทมีนโยบายการลงทนุในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมในธุรกิจทีเสริมและธุรกิจทีเกียวข้องกบัการดําเนินธุรกิจ
หลกัของบริษัท โดยคาํนงึถึงผลตอบแทนทีเหมาะสม แล้วแตป่ระเภทของธุรกิจนนัๆ สาํหรับนโยบายการบริหารงานจะให้ความ
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อิสระในการดาํเนินธุรกิจของบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม โดยคาํนงึถึงผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นโดยรวมเป็นหลกั นอกจากนนั 
การทีบริษัทจะพิจารณาสง่ตวัแทนของบริษัทเพือร่วมเป็นกรรมการหรือร่วมบริหารในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมนนั บริษัทจะ
พิจารณาเป็นกรณีๆ ไป 
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5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 
 

ณ วนัที 31 มีนาคม 2557 บริษัทและบริษัทยอ่ยไมม่ข้ีอพิพาททางกฎหมายทีคดีอาจมีผลกระทบด้านลบตอ่การดําเนิน
ธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอ่ยอยา่งมีนยัสาํคญั และบริษัทและบริษัทยอ่ยไมม่ีข้อพิพาททางกฎหมายทีคดีอาจมีผลกระทบ
ด้านลบตอ่สนิทรัพย์ของบริษัทและบริษัทยอ่ยทีมจํีานวนสงูกวา่ร้อยละ 5 ของสว่นของผู้ ถือหุ้น    
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6.  ข้อมูลทัวไปและข้อมูลสาํคญัอืน 
 

ข้อมูลทัวไป 
บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) และบริษัทย่อยประกอบด้วยบริษัท ออโต้ เม็ททอล จํากัด และบริษัท 
สเตนเลสทางเลือก จํากัด (เดิมชือ "บริษัท ดี-สเตนเลส จํากัด") และบริษัท โมรี โลหะกิจ (ประเทศไทย) จํากดั (บริษัทร่วม)  
และบริษัท เอ็นเอสซี เม็ททอล จํากดั (เดิมชือ “บริษัท เง็กเซง่เชียงเม็ททอล จํากดั” จดทะเบียนเปลียนชือและทีอยู่ เมือวนัที 1 
เมษายน 2557) บริษัทประกอบธุรกิจหลกัด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ สเตนเลสม้วนอย่างครบวงจร โดยการนําระบบการ
จดัการหว่งโซอ่ปุทาน (Supply Chain Management)  มาใช้ในการจดัหาวตัถดุิบ การแปรรูป การจําหน่าย และการให้บริการ
แก่ลกูค้า  
 

สํานกังานใหญ่     เลขที 66/1 หมู่ที 6 ซอยสขุสวสัด ิ76 ถนนสขุสวสัด ิ  
      ตําบลบางจาก อําเภอพระประแดง จงัหวดัสมทุรปราการ 10130  
      โทรศพัท์ 0-2463 0158 โทรสาร 0-2463 7299  

      Home Page www.lohakit.co.th    
      เลขทะเบียนนิตบิคุคล เลขที  0107548000315  
 
สํานกังานสาขา    เลขที889 อาคารไทยซีซีทาวเวอร์ ห้องเลขที 167-169 ชนัที 16  

      ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120  
      โทรศพัท์ 0-2673 9559   โทรสาร 0-2673 9577-9  

 
บริษัท ออโต้ เม็ททอล จํากดั (บริษัทย่อย)                 เลขที 700/650 หมู่ที 1 ตําบลพานทอง  
      อําเภอพานทอง จงัหวดัชลบรีุ  20160 
      โทรศพัท์ 038-210270-77 โทรสาร 038-210268-9  
 
บริษัท สเตนเลสทางเลือก จํากดั (บริษัทย่อย) เลขที 66/1 หมู่ที 6 ซอยสขุสวสัด ิ76 ถนนสขุสวสัด ิ                

      ตําบลบางจาก อําเภอพระประแดง จงัหวดัสมทุรปราการ 10130  
      โทรศพัท์ 0-246 30158 โทรสาร 0-2463 7299 

 
บริษัท โมรี โลหะกิจ (ประเทศไทย) จํากดั   เลขที 889 อาคารไทยซีซีทาวเวอร์ ห้องเลขที 167-169 ชนัที 16 
(บริษัทร่วม)      ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120  

      โทรศพัท์ 0-2673 9559   โทรสาร 0-2673 9577-9  
 
บริษัท เอ็นเอสซี เม็ททอล จํากดั (บริษัทย่อย) เลขที  108/8 ถนนโยธา แขวงตลาดน้อย  
(เดมิชือ บริษัท เง็กเซง่เชียงเม็ททอล จํากดั,                 เขตสมัพนัธวงศ์ กรุงเทพมหานคร  10100 
จดทะเบียนเปลียนชือและทีอยู่ เมือวนัที                      โทรศพัท์ 0-2639-4151 โทรสาร 0-2639-4159 
1 เมษายน 2557) 
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นายทะเบียนหุ้น :     บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั   
      อาคารตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เลขที 62   
      ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย  เขตคลองเตย  กรุงเทพฯ 10110
      โทรศพัท์ 02-229 2800 โทรสาร 02-654 5599 
 

ผู้สอบบญัชี :     บริษัท สํานกังาน อี วาย จํากดั  
      ชนั 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137  
      ถนน รัชดาภิเษก  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   เลขที889 อาคารไทยซีซีทาวเวอร์ ห้องเลขที 167-169 ชนัที 16  

      ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120  
      โทรศพัท์ 0-2673 9559 ตอ่ 208 โทรสาร 0-2673 9577-9  

      E-mail : ird@lohakit.co.th 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


