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3. การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ
3.1 ลักษณะผลิตภัณฑและการใหบริการ
3.1.1 แผนเหล็กเคลือบขึ้นลอน
บริษัท สตีล อินเตอรเทค จํากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจผลิตและจัดจําหนายผลิตภัณฑชิ้นสวนวัสดุกอสรางประเภท
แผนเหล็กเคลือบขึ้นลอน (Roll Forming Metal Sheet) ซึ่งนํามาใชเปนวัสดุมุงหลังคาเปนสวนใหญ โดยรูปแบบลอนหลังคาที่
บริษัทผลิตและจําหนายมีดังนี้
รุน
LOCK RIB
V-680
BLH

รูปแบบลอน

ขนาด (มิลลิเมตร)

SAFE RIB
S-720 B,
S-720 BH

ECON RIB
E-760 B

นอกจากลอนหลังคาทั้ง 3 รูปแบบซึ่งบริษัทผลิตไดเองแลว บริษัทยังสามารถจัดหาลอนหลังคารูปแบบอื่นๆ โดยใช
วิธีการเชาเครื่องจักรจากผูผลิตรายอื่นที่มีการประกอบธุรกิจแบบเดียวกันหลายราย ซึ่งเปนพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท
อยางไรก็ตามบริษัทมิไดมีการผลิตลอนหลังคารูปแบบอื่นอยางสม่ําเสมอ โดยจะพิจารณาผลิตเมื่อปริมาณการสั่งซื้อของลูกคา
และราคาขายคุมคากับคาใชจายในการจัดหาเครื่องจักรและคาดําเนินการของบริษัท
แผ น เหล็ ก เคลื อ บขึ้ น ลอน นอกจากใช เ ป น วั ส ดุ มุ ง หลั ง คาแล ว ยั ง สามารถใช ป ระกอบเป น ฝาผนั ง หรื อ ใช เ ป น
สวนประกอบอื่นๆของตัวอาคารได เชน ฝา กันสาด รั้ว บานเกล็ดระบายอากาศ เปนตน ซึ่งบริษัทผลิตหลากหลายขนาดและ
รูปแบบเพื่อสนองตอความตองการของลูกคา
แผนเหล็กเคลือบขึ้นลอนที่เปนผลิตภัณฑของบริษัท มีคุณสมบัติกันน้ํารั่วซึม ทนความรอนเหมาะกับสภาวะอากาศ
ในประเทศไทย สะทอนแสงและความรอนไดดี ทําใหภายในตัวอาคารมีอุณหภูมิต่ํากวาอาคารที่ใชกระเบื้องมุงหลังคา อีกทั้ง
ยังใชไดในสภาพแวดลอมที่มีการกัดกรอนรุนแรงเนื่องจากมีความตานทานตอการกัดกรอนของสนิม และยังมีน้ําหนักเบา ใช
โครงสรางที่รองรับนอยลง จึงทําใหประหยัดคาโครงสรางและติดตั้งไดรวดเร็ว รูปทรงของแผนเหล็กเคลือบขึ้นลอนนี้สามารถ
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ดัดใหโคงคว่ําหรือหงายไดอยางอิสระ ทําใหเกิดการออกแบบที่หลากหลาย เพิ่มความสวยงามใหแกอาคาร โดยมีอายุการใชงาน
ยาวนาน รับประกันสูงสุด 30 ป ซึ่งยาวนานกวาแผนเหล็กเคลือบสังกะสีธรรมดาถึง 4 เทา
ผลิตภัณฑแผนเหล็กเคลือบขึ้นลอนนี้ บริษัทจัดจําหนายภายใตเครื่องหมายการคา “ROLLFORM” ซึ่งบริษัทเปนผู
พัฒนาขึ้นเอง รวมกับการใชตราสินคา “Steel Supplied by BlusScope Steel” ของ บลูสโคป สตีล ซึ่งเปนผูจัดจําหนายวัตถุดิบ
ใหกับบริษัท เพื่อใหผูบริโภคตระหนักถึงตราสินคาของบริษัท ควบคูไปกับความมั่นใจถึงวัตถุดิบที่มีคุณภาพสม่ําเสมอและได
มาตรฐานระดับโลก
ชนิดและคุณสมบัติของแผนเหล็กเคลือบขึ้นลอน
ลูกคาของบริษัทสามารถเลือกแผนเหล็กเคลือบขึ้นลอนที่ทําจากวัสดุที่ตางกันได โดยวัสดุแตละชนิดจะมีความทนทาน
และการรับประกันที่แตกตางกัน ซึ่งวัสดุดังกลาวแบงออกไดเปน 2 ประเภทคือ
1.) แผนเหล็กชนิดไมเคลือบสี
ทําจากแผนเหล็กกลาเคลือบทับดวยสารผสมระหวางอลูมิเนียมรอยละ 55 และสังกะสีรอยละ 43.5 และซิลิคอนรอยละ
1.5 (Aluzinc) โดยอลูมิเนียมชวยเปนเกราะปองกันการกัดกรอนที่เกิดจากการทําปฏิกิริยาระหวางอากาศกับตัวเนื้อเหล็ก สวน
สังกะสีชวยปองกันการกัดกรอนบริเวณขอบตัดและรอยขีดขวน ทําใหแผนเหล็กดังกลาวมีความทนทานเหนือกวาเหล็กเคลือบ
สังกะสีโดยทั่วไป
ภาพแสดงชั้นเคลือบของแผนเหล็กชนิดไมเคลือบสี

ความหนาของเหล็กกลากอนเคลือบ 0.25-0.55 มิลลิเมตร

ตารางแสดงแผนเหล็กชนิดไมเคลือบสีรุนตางๆ
กลุมของวัสดุ
ปริมาณการเคลือบขั้นต่ํา
(กรัมตอตารางเมตร)
Zacs RW 70
70
Zacs RW 100
100
150
ZINCALUME

การรับประกัน
รับประกันการกัดกรอน 5 ป
รับประกันการกัดกรอน 10 ป
รับประกันการกัดกรอน 20 ป

2.) แผนเหล็กชนิดเคลือบสี
ทําจากแผนเหล็กชนิดไมเคลือบสี นํามาเคลือบดวยสารปรับสภาพพื้นผิวซึ่งทําหนาที่เพิ่มการยึดเกาะระหวางเหล็กและ
สีที่นํามาเคลือบทับเพื่อกันการหลุดรอนและการแตกเปนแผนๆ จากนั้นรองพื้นดวยสีผสมสารยับยั้งการกัดกรอน แลวเคลือบ
ทับดวยสีคุณภาพสูง จึงทําใหแผนเหล็กชนิดเคลือบสีนี้มีความทนทานตอการกัดกรอนสูงกวาแผนเหล็กชนิดไมเคลือบสี ลูกคา
สามารถเลือกสีไดตามความตองการถึง 12 สี
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ภาพแสดงชั้นเคลือบของแผนเหล็กชนิดเคลือบสี
สี Polyester เคลือบผิวดานหนา
สีรองพื้น Epoxy เพือ่ ปองกันการกัดกรอน
ผิวประสานชันเคลือบโลหะและสี เพือเพิมคุณสมบัติการยึดเกาะ และ
ปองกันการกัดกรอน
เหล็กเคลือบชั้นใน
ผิวประสานชั้นเคลือบโลหะและสี
สีรองพื้น Epoxy

หมายเหตุ : สําหรับ Clean COLORBOND จะมีชั้นของสีเคลือบ Polyester เคลือบดานหลังเพิ่มอีก 1 ชั้น เพื่อเสริม
ความคงทน และความสวยงาม
ตารางแสดงแผนเหล็กชนิดเคลือบสีรุนตางๆ
กลุมของวัสดุ
เหล็กเคลือบชั้นใน
P-Zacs SC 70
Zacs RW 70
P-Zacs RW 100
Zacs RW 100
Clean COLORBOND
ZINCALUME

การรับประกัน
รับประกันการกัดกรอน 10 ป
รับประกันการกัดกรอน 20 ป
รับประกันการกัดกรอน 30 ป
รับประกันการหลุดลอก ซีดจางและ
การแตกเปนแผนของสี 10 ป
รับประกันฝุนไมเกาะ 5 ป

3.1.2 ผลิตภัณฑอื่นๆ
บริษัท จัดจําหนายผลิตภัณฑอื่นๆที่เกี่ยวของกับหลังคาและฝาผนัง วัตถุป ระสงคห ลักเพื่อเป นผลิ ตภัณฑเสริมกั บ
ผลิตภัณฑหลักที่บริษัทเปนผูผลิต เพื่อใหการตอบสนองความตองการของลูกคามีความครบวงจรมากยิ่งขึ้น
1.) โครงหลังคาสําเร็จรูป
บริ ษั ท เป น ผู จั ด จํ า หน า ยโครงหลั ง คาสํ า เร็ จ รู ป ของบริ ษั ท บลู ส โคป ไลสาจท จํ า กั ด ภายใต เ ครื่ อ งหมายการค า
“SMARTRUSS” ในลักษณะ Non-Exclusive Basis หรือมิใชผูจัดจําหนายเพียงรายเดียว (รายละเอียดในการจัดหาผลิตภัณฑ
สวนที่ 2 หนา 21) โครงหลังคาสําเร็จรูปไดรับการออกแบบรูปทรงและขนาดวัสดุที่ตองใชดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร ประกอบ
ติดตั้ งได งาย รวดเร็ว ไม จํ าเปนต อ งทาสีกั น สนิ ม ไมเ หลื อ เศษวัส ดุ แ ละไมต อ งเชื่อ มเนื่อ งจากใช ส กรู ใ นการยึ ด ระหวา ง
โครงสราง โครงหลังคาสําเร็จรูปผลิตจากเหล็กกลาแรงดึงสูง เคลือบทับดวยสารผสมระหวางอลูมิเนียมรอยละ 55 สังกะสี
รอยละ 43.5 และซิลิคอนรอยละ 1.5 โดยผานกระบวนการเคลือบเชนเดียวกับแผนหลังคาเหล็ก มีอายุการใชงานยาวนาน และ
รับประกัน 20 ป โครงหลังคาสําเร็จรูปเหมาะสําหรับโครงการที่ตองการความสะดวกรวดเร็วในการกอสราง
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2.) แปเหล็กกลากําลังสูง (High Strength Purlins)
บริษัทเปนผูจัดจําหนายแปเหล็กกลากําลังสูงของ บลูสโคป สตีล หนาตัดรูปตัว C และ Z ซึ่งเปนผลิตภัณฑทดแทนแป
เหล็กดํารูปตัว C แบบดั้งเดิม โดยที่แปเหล็กกลาจะใหประสิทธิภาพในการรับน้ําหนักมากกวา นอกจากนั้นยังสามารถจัด
จําหนายตามความยาวที่ตองการ ใชระบบน็อตสกรูเปนตัวล็อคแทนวิธีการเชื่อมแบบเดิม ซึ่งเปนการลดขั้นตอนในการทํางานลง
ทําใหเกิดความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย
3.) หลังคาโปรงแสง
บริษัทเปนผูจัดจําหนายหลังคาโปรงแสง SKYLIGHT สําหรับอาคารที่ตองการแสงธรรมชาติเขาสูอาคาร ซึ่งบริษัทจัด
จําหนายหลังคาโปรงแสงทั้งสําหรับอาคารทั่วไปและอาคารปรับอากาศ
4.) อุปกรณประกอบ
เพื่อการจัดจําหนายที่ครบวงจร บริษัทยังเปนผูจัดจําหนายอุปกรณประกอบการติดตั้งหลังคาและฝาผนังตางๆ เชน
ฉนวนกันความรอน สกรู เปนตน ซึ่งมีความเหมาะกับลักษณะการใชงานกับผลิตภัณฑของบริษัท
บริษัทมีการใหบริการติดตั้งสําหรับผลิตภัณฑทุกประเภทที่บริษัทผลิตและจัดจําหนายทั่วประเทศ โดยใชวิธีการจาง
ผูรับเหมาชวง โดยมีเจาหนาที่ฝายวิศวกรรมของบริษัทเปนผูควบคุมคุณภาพการติดตั้งโดยรวม ปจจุบันบริษัทมีผูรับเหมาชวงที่
ผานการประเมินและคัดเลือกแลวทั้งหมด 12 ราย ทั้งนี้ หากเกิดความลาชาหรือความเสียหายในการติดตั้งผูรับเหมาชวงจะเปน
ผูรับผิดชอบคาใชจายทั้งหมดที่เกิดขึ้น และมีการรับประกันงานที่ติดตั้งใหกับบริษัทเปนเวลา 1 ป (รายละเอียดในการจัดหา
ผลิตภัณฑ สวนที่ 2 หนา 21)
3.2 การตลาดและภาวะการแขงขัน
3.2.1 กลยุทธทางการตลาด
กลยุทธการสรางความแตกตางดวยตราสินคา
อุตสาหกรรมการผลิตและจําหนายผลิตภัณฑแผนหลังคาเหล็กเคลือบรีดลอนมีอัตราการแขงขันที่สูง (รายละเอียดใน
ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน สวนที่ 2 หนา 16) ดังนั้น การสรางความแตกตางและสรางภาพลักษณใหกับสินคาจึงเปนสิ่ง
สําคัญในการสรางมูลคาเพิ่มและสรางขีดความสามารถในการแขงขัน บริษัทมีนโยบายในการสรางความแตกตางของผลิตภัณฑ
โดยการสรางตราสินคา “ROLLFORM” เปนของตนเอง ควบคูกับการใชตราสินคาของบริษัทผูจัดจําหนายวัตถุดิบ “Steel
Supplied by BlueScope Steel” เพื่อใหลูกคาตระหนักถึงรูปลักษณของผลิตภัณฑ การใหบริการ และคุณภาพวัตถุดิบที่เปนสากล
เพื่อใหเกิดการจดจําตราสินคาที่สรางขึ้น
กลยุทธการสรางเครือขายการจัดจําหนาย
บริษัทกระจายสินคาผานตัวแทนจําหนาย (Dealer) ซึ่งปจ จุบันมีทั้งหมด 19 ราย ทั้งในกรุ งเทพมหานคร ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต บริษัทมิไดมีการทําสัญญาจัดจําหนายกับตัวแทนจําหนาย การขายสินคาจะเปนลักษณะการ
เปดใบสั่งซื้อเชนเดียวกับลูกคาทั่วไป อยางไรก็ตามตัวแทนจําหนายสวนใหญมีความสัมพันธอันดี และมีการติดตอสั่งซื้อกับ
บริษัทอยางสม่ําเสมอมาเปนระยะเวลานาน ทําใหสินคาของบริษัทเขาถึงผูบริโภคในภูมิภาคไดอยางทั่วถึงยิ่งขึ้น โดยเฉพาะ
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ความตองการสินคาของโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและเล็กในทองถิ่นที่หางไกล การจัดจําหนายสินคาผานตัวแทน
จําหนายจะชวยลดตนทุนในการขนสง และเปนการขยายฐานลูกคาของบริษัทไดเปนอยางดี ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายขยายสัดสวน
การขายผานตัวแทนจําหนายใหมากขึ้น โดยตั้งเปาหมายไวที่ประมาณรอยละ 25 ของรายไดรวมในป 2548 ปจจุบันรายไดจาก
การขายผานตัวแทนจําหนายไดเพิ่มขึ้นจากรอยละ 13 ของยอดขายในป 2547 เปนรอยละ 22 ในงวด 9 เดือนแรกของป 2548
กลยุทธการขายแบบ Concept Selling
แตเดิม รูปแบบการทําตลาดของบริษัทจะมุงขายผลิตภัณฑหลักคือแผนหลังคาเหล็กเคลือบขึ้นลอน (Product Selling)
โดยมีกลุมลูกคาหลักเปนผูรับเหมาโครงการ อยางไรก็ตามตั้งแตป 2546 เปนตนมา บริษัทมีการจัดจําหนายผลิตภัณฑอื่นๆที่มี
ความหลากหลายมากยิ่งขึ้น เชน โครงหลังคาสําเร็จรูป แปเหล็กกลากําลังสูง ซึ่งเปนวัสดุที่เสริมกับผลิตภัณฑหลักของบริษัทได
เปนอยางดี ดังนั้น ในปจจุบันลักษณะการทําตลาดของบริษัทจึงมุงไปที่การขายสินคาแบบครบวงจร โดยการนําเสนอรูปแบบ
โครงสรางอาคารที่มีการใชผลิตภัณฑของบริษัทรวมกันใหเกิดประโยชนสูงสุด (Concept Selling) เปนการเพิ่มทางเลือกใหมแก
ลูกคา ซึ่งกลุมลูกคาเปาหมายของการขายในลักษณะนี้คือกลุมเจาของโครงการ ซึ่งเปนผูมีอํานาจในการตัดสินใจเลือกแบบ
โครงสรางอาคาร ทําใหปจจุบันรายไดจากการขายใหกับเจาของโครงการโดยตรงเพิ่มขึ้นจากรอยละ 5 ของยอดขายในป 2547
เปนรอยละ 36 ในงวด 9 เดือนแรกป 2548
กลยุทธความรวดเร็วในการใหบริการ
บริษัทมุงเนนความรวดเร็วในการติดตั้งและสงมอบผลิตภัณฑ ซึ่งโดยปกติสําหรับผลิตภัณฑแผนหลังคาเหล็กไม
เคลือบสีที่บริษัทเปนผูผลิตและติดตั้งสามารถสงมอบไดภายในเวลาไมเกิน 15 วันหลังจากไดรับคําสั่งซื้อ และหากมีความ
จํ า เป น บริ ษั ท สามารถจั ด การการผลิ ต เพื่ อ ตอบสนองความต อ งการที่ เ ร ง ด ว นของลู ก ค า บริ ษั ท มุ ง เน น การบริ ก ารที่ ส ร า ง
ความสัมพันธตอเนื่องในระยะยาว โดยหลังจากขายสินคาแลว บริษัทมีการประเมินความพึงพอใจของลูกคาในดานตางๆ เชน
การใหบริการของพนักงานขาย การบริการหลังการขาย และคุณภาพของสินคา เปนตน เพื่อนําไปปรับปรุงการทํางานของ
บริษัทใหลูกคาเกิดความพอใจสูงสุด
กลยุทธดานการโฆษณาสินคา
บริษัทมุงเนนการตลาดแบบ Integrated Marketing Communications คือการใชสื่อทางการตลาดอยางผสมผสาน
หลายๆ ชองทาง เพื่อใหสินคาไดรับการรับรูจากกลุมลูกคาเปาหมายไดอยางเหมาะสม เชน การจัดแสดงสินคาในงานนิทรรศการ
ตางๆ เชน งานสถาปนิกสยาม ทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค การโฆษณาทางนิตยสาร การสงจดหมายไดเร็คเมล ไปยังบริษัท
ที่ยื่นขอสงเสริมการลงทุนในสวนขยาย หรือการลงทุนใหม หรือจากแหลงขอมูลอื่นๆ
3.2.2 กลุมลูกคาเปาหมาย และชองทางการจําหนาย
กลุมลูกคาเปาหมายสําหรับตัวผลิตภัณฑ
กลุมลูกคาเปาหมายผูใชผลิตภัณฑของบริษัท (End User) คือลูกคารายยอยประเภทโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางถึง
ขนาดเล็ก ซึ่งมีทั้งโรงงานที่สรางใหม และโรงงานที่ตองการปรับปรุงโครงสรางอาคารและหลังคาใหมีความสวยงามทนทาน
มากยิ่งขึ้น โดยมีสัดสวนฐานลูกคาที่เปนโรงงานอุตสาหกรรมประมาณรอยละ 95 ของลูกคาทั้งหมด บริษัทเขาถึงลูกคาผูใช
ผลิตภัณฑโดยผานตัวกลางซึ่งถือเปนกลุมลูกคาทางตรงของบริษัท ซึ่งแบงออกไดเปน 3 กลุมหลัก ดังนี้
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(1) ผูรับเหมา (Contractors) เปนกลุมเปาหมายหลัก โดยลักษณะปกติของการทําธุรกิจรับเหมากอสราง ผูรับเหมาจะ
เปนผูรับงานจากลูกคาและวาจางผูรับเหมาชวง (Subcontractor) สําหรับงานกอสรางในสวนตางๆ ซึ่งบริษัทเปนหนึ่งใน
ผูรับเหมาชวงสําหรับงานหลังคา โดยบริษัทเรียกเก็บเงินโดยตรงจากผูรับเหมา โครงการที่บริษัทไดรับจากผูรับเหมา มีทั้ง
โครงการกอสรางโรงงานใหม และโครงการที่เปนลักษณะการปรับปรุงโรงงานที่มีอยูเดิม
เนื่องจากรายไดสวนใหญของบริษัทคือรายไดจากกลุมผูรับเหมา ดังนั้นบริษัทจึงมีการบริหารความเสี่ยงในการเรียก
เก็บเงิน โดยกอนการพิจารณาขายสินคา ผลงานที่ผานมาและฐานะการเงินของผูรับเหมา รวมถึงเจาของโครงการที่เปนผูวาจาง
ผูรับเหมานั้นๆ จะไดรับการประเมินอยางละเอียดวามีศักยภาพที่เพียงพอในการชําระหนี้ (จากฐานขอมูลงบการเงิน โดยบริษัท
บิซิเนส ออนไลน จํากัด (มหาชน) และจากการสอบถามขอมูลจากพันธมิตรทางธุรกิจตางๆ) นอกจากนี้บริษัทมีการเรียกเก็บเงิน
มัดจําลวงหนาจากลูกคารอยละ 30 ของมูลคาโครงการ หากลูกคายกเลิกโครงการบริษัทจะยึดเงินมัดจําในสวนนี้ไวใชเปน
สวนลดสําหรับการขายสินคาที่ไดผลิตขึ้นแลวใหกับลูกคารายอื่น (อยางไรก็ตามมีกรณีลูกคายกเลิกคําสั่งซื้อเกิดขึ้นนอยมาก โดย
มีเพียง 1 รายในป 2547 ซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากการแขงขันดานราคา) จากนั้นบริษัทจะเรียกเก็บเงินเปนระยะตามความคืบหนาของ
งาน โดยเรียกเก็บรอยละ 40 เมื่อสงสินคา และสําหรับโครงการขนาดใหญจะมีการเรียกเก็บเงินรอยละ 20 ระหวางการติดตั้ง
ดังนั้นจํานวนเงินที่จะเรียกเก็บเมื่อเสร็จสิ้นโครงการจึงมีสัดสวนเพียงรอยละ 10-30 เมื่อเทียบกับมูลคาโครงการทั้งหมด ทั้งนี้
บริษัทจะใหลูกคาออกเช็คลวงหนา หรือตั๋วสัญญาใชเงินสําหรับผูรับเหมาที่เปนลูกคาใหม หรือผูรับเหมาที่บริษัทพิจารณาวามี
ความเสี่ยงจากการจายหนี้ ซึ่งเปนการลดความเสี่ยงจากการเรียกเก็บเงินไดอีกทางหนึ่ง
ทั้งนี้ บริษัทมีโครงการจะขยายการจัดจําหนายสินคาใหกับลูกคาญี่ปุน (รายละเอียดในโครงการในอนาคต สวนที่ 2
หนา 32) โดยการนําเสนอโครงการผานผูรับเหมา โดยเฉพาะผูรับเหมารายใหญที่มีการทําธุรกิจกับโรงงานอุตสาหกรรมญี่ปุน
(2) ตัวแทนจําหนาย (Dealers) บริษัทขายสินคา คือแผนหลังคาเหล็กเคลือบ รวมถึงอุปกรณประกอบตางๆทั้งหมด
และใหตัวแทนจําหนายเปนผูรับผิดชอบในการติดตอลูกคารวมถึงการติดตั้ง บริษัทขายสินคาใหกับตัวแทนจําหนายเชนเดียวกับ
การขายใหกับลูกคาทั่วไป โดยกําหนดราคาขายและวงเงินเครดิตตามปริมาณการสั่งซื้อและความตอเนื่องในการสั่งซื้อ โดย
พิจารณาคัดเลือกตัวแทนจําหนายจากความสามารถในการใหบริการกับลูกคา คุณภาพในการติดตั้ง พื้นที่ที่ตัวแทนจําหนาย
สามารถเขา ทํา การตลาด ซึ่งตัว แทนจํ าหนายดัง กลาวทําใหก ารกระจายสินคาของบริ ษั ทกว างขวางมากขึ้น โดยเฉพาะใน
ตางจังหวัด ซึ่งโครงการที่บริษัทขายผานตัวแทนจําหนายสวนใหญเปนโครงการขนาดกลางถึงขนาดเล็ก
(3) เจาของโครงการ (Project Owners) ลูกคากลุมนี้คือเจาของโครงการผูที่มาติดตอซื้อสินคากับบริษัทโดยตรง
สวนใหญเปนลูกคาที่มีโครงสรางอาคารเดิมอยูแลว และตองการปรับปรุงคุณภาพหรือเปลี่ยนวัสดุมุงหลังคา หรือเจาะจงใช
สิ น ค า บริ ษั ท เมื่ อ ต อ งการขยายโรงงานใหม โดยบริ ษั ท มี ก ารบริ ห ารความเสี่ ย งในการเรี ย กเก็ บ เงิ น จากเจ า ของโครงการ
เชนเดียวกับกลุมลูกคาผูรับเหมา ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายที่จะเพิ่มสัดสวนการขายสินคาใหกับเจาของโครงการมากขึ้น โดยการ
เสนอขายแบบครบวงจร ทั้งผลิตภัณฑหลัก คือวัสดุมุงหลังคา และผลิตภัณฑเสริม เชน โครงหลังคาสําเร็จรูป แปเหล็กกลากําลัง
สูง เปนตน ทั้งนี้ บริษัทมุงเนนการเสนอแบบโครงสรางที่สามารถใชผลิตภัณฑดังกลาวรวมกันใหเกิดประโยชนสูงสุด รวมถึง
การรับเหมารื้อหลังคาเกาเพื่อการติดตั้งหลังคาใหม เพื่อใหลูกคาที่เปนเจาของโครงการไดรับความสะดวก รวดเร็ว มีโอกาส
พิจารณาทางเลือกใหมในการปรับปรุงอาคารหรือการสรางอาคารใหมไดมากขึ้น

สวนที่ 2 หนา 15

บริษัท สตีล อินเตอรเทค จํากัด (มหาชน)

หนังสือชี้ชวน

ภาพแสดงสัดสวนการจัดจําหนายใหกับลูกคาประเภทตางๆ ในงวด 9 เดือนแรก ป 2548
ยอดขายผานผูรับเหมา
110.40 ลานบาท (รอยละ 42.51)

ยอดขายผานเจาของโครงการ
93.40 ลานบาท (รอยละ 35.96)

ยอดขายผานตัวแทนจําหนาย
55.92 ลานบาท (รอยละ 21.53)

ชองทางการจัดจําหนาย
การจัดจําหนายผานผูรับเหมา (Contractors) และเจาของโครงการ บริษัทใชกลยุทธการขายตรงในการขายโครงการ
โดยใหเจาหนาที่ขายโครงการที่มีความรูดานสินคาเปนอยางดีทําการนําเสนอโครงการใหกับสถาปนิกผูออกแบบ และผูรับเหมา
หลัก ตลอดจนการเสนอราคา จนกระทั่งปดการขาย ซึ่งในป 2548 บริษัทมีเจาหนาที่การตลาดโครงการ 6 คน นอกจากนี้ยังมี
ผูรับเหมาบางสวนที่ดําเนินการติดตอกับบริษัทโดยตรงเนื่องจากไดรับขอมูลจากการโฆษณา และผูรับเหมาที่ไดรับการเจาะจง
จากเจาของโครงการใหซื้อสินคาจากบริษัท
สวนการจําหนายผานตัวแทนจําหนาย (Dealers) นั้น ปจจุบันบริษัทจําหนายผลิตภัณฑโดยผานตัวแทนจําหนายเฉพาะ
ในกรุงเทพมหานคร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต รวมทั้งสิ้น 19 ตัวแทนจําหนาย ซึ่งตัวแทนจําหนายจะรับผิดชอบใน
การหาลูกคาและการติดตั้งสินคาดวยตนเองโดยสั่งซื้อสินคาจากบริษัท ทั้งนี้บริษัทวางแผนในการขยายตัวแทนจําหนายให
ครอบคลุมพื้นที่ในภาคเหนือในป 2549 เพิ่มพื้นที่ในการกระจายสินคา
3.3 ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน
3.3.1

ภาพรวมอุตสาหกรรม

เศรษฐกิจไทยในป 2547 ขยายตัวรอยละ 6.1 เมื่อเทียบกับป 2546 โดยแรงขับเคลื่อนหลักมาจากการอุปโภคบริโภค
และการลงทุนจากภาคเอกชน การขยายตัวดังกลาวถือวาชะลอตัวลงเล็กนอยเมื่อเทียบกับป 2546 เนื่องจากผลกระทบจากราคา
น้ํามัน สถานการณความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต และการระบาดของไขหวัดนก สําหรับในป 2548 ธนาคารแหง
ประเทศไทยคาดการณวาเศรษฐกิจไทยมีแนวโนมขยายตัวตอเนื่องในอัตราที่ชะลอลงจากป 2547 เนื่องจากภาวะราคาน้ํามันที่
ทรงตัวอยูในระดับสูง แนวโนมขาขึ้นของอัตราดอกเบี้ย และภาวะชะลอตัวทางเศรษฐกิจของประเทศคูคา โดยเฉพาะจีน อยางไร
ก็ตามการลงทุนของภาคเอกชนและภาครัฐจะยังคงเปนตัวสนับสนุนที่สําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ทั้งนี้การขยายตัวของ
การลงทุนภาคเอกชน สงผลใหเกิดการลงทุนในภาคการผลิต ดังจะเห็นไดจากดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
โดยในป 2547 เพิ่มขึ้นรอยละ 8.1 เมื่อเทียบกับปกอน และในเดือนมีนาคม 2548 แมวาประเทศไทยจะไดรับผลกระทบจากสึนามิ
อยางไรก็ตามยังมีการขยายตัวของดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นรอยละ 7 จากป 2547
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ผลิ ตภัณฑมวลรวมประชาชาติ
(พันลานบาท)
5,000

ดัชนีผลผลิ ตอุตสาหกรรม
(รอยละ : 2543 = 100)
200

4,000

150

3,000

100

2,000
1,000

50

-

0
2544

2545

2546

2547e

2548e

ผลิตมวลรวมประชาชาติ
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมรวม

หมายเหตุ : e คือประมาณการ
ที่มา : ธนาคารแหงประเทศไทยและสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

การขยายตัวของอุตสาหกรรมการผลิต สงผลใหการลงทุนในโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งเปนกลุมลูกคาเปาหมายของ
บริษัทเพิ่มขึ้นโดยตลอดตั้งแตหลังจากวิกฤตเศรษฐกิจ หรือตั้งแตป 2542 เปนตนมา คิดเปนอัตราการขยายตัวเฉลี่ยประมาณรอย
ละ 32 ตอป โดยในป 2547 มีโรงงานที่ไดรับอนุญาตใหสรางใหมทั้งสิ้น 5,020 โรง เพิ่มขึ้นจากป 2546 ถึงรอยละ 176 ดังภาพ
เงินลงทุนในโรงงานอุตสาหกรรม
(ลานบาท)

จํานวนโรงงานที่ไดรับอนุญาต
(โรง)

200,000

6,000
5,000

150,000

4,000

100,000

3,000
2,000

50,000

1,000
0

0
2542

2543

2544
2545
2546
การลงทุนในโรงงานอุตสาหกรรม
จํานวนโรงงานอุตสาหกรรมที่ไดรับอนุญาต

2547

ที่มา : ธนาคารแหงประเทศไทย

ธุรกิจการผลิตแผนเหล็กเคลือบสําหรับมุงหลังคาและฝาผนัง ซึ่งมีลูกคาหลักเปนโรงงานอุตสาหกรรมเติบโตอยาง
ตอเนื่องตามภาวะการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมการผลิต โดยตลาดของแผนเหล็กเคลือบสําหรับมุงหลังคาและฝาผนัง
นอกจากจะเนนกลุมผูบริโภคที่เปนโรงงานอุตสาหกรรมสรางใหมแลว ยังเปนที่นิยมสําหรับโรงงานอุตสาหกรรมที่ตองการ
เปลี่ยนโครงสรางหลังคาเดิมใหมีความสวยงามคงทนมากยิ่งขึ้น จึงทําใหอุตสาหกรรมมีการขยายตัวอยางรวดเร็ว โดยในป 2547
มีปริมาณการใชงานแผนเหล็กเคลือบ (Coated Steel Sheet) เพื่อการมุงหลังคาและฝาผนังเปนจํานวน 370,000 ตัน เพิ่มขึ้นจากป
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2546 ประมาณรอยละ 12 โดยแบงเปนปริมาณการใชแผนเหล็กเคลือบสังกะสีผสมอลูมิเนียม หรือแผนเหล็กเคลือบขึ้นลอน
(Roll Forming Metal Sheet) ประมาณ 140,000 ตัน สวนที่เหลือเปนแผนเหล็กเคลือบสังกะสีลูกฟูก (Galvanized Steel Sheet)
ประมาณ 230,000 ตัน โดยบริษัท บลูสโคป สตีล จํากัด รวมกับ Brooker Market Research Limited ไดประมาณการการใชงาน
แผนเหล็กเคลือบสําหรับมุงหลังคาและฝาผนังไวที่ประมาณ 910,000 ตันในป 2558 โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยรอยละ 9 ตอป
ภาพแสดงประมาณการการใชงานแผนเหล็กเคลือบ (Coated Steel Sheet) เพื่อการมุงหลังคาและฝาผนังในป 2546-2558
ตันตอป
1,000,000
800,000
600,000
400,000
200,000
2546 2547 2548e 2549e 2550e 2551e 2552e 2553e 2554e 2555e 2556e 2557e 2558e
หมายเหตุ : e คือประมาณการ
ที่มา : บริษัท บลูสโคป สตีล (ประเทศไทย) จํากัด และ Brooker Market Research Limited

ในสวนของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑแผนเหล็กเคลือบขึ้นลอน (Roll Forming Metal Sheet) การพัฒนาเทคโนโลยี
รวมทั้งปรับปรุงรูปแบบใหเหมาะสมกับประโยชนใชสอยสูงสุด พรอมทั้งคํานึงถึงความสวยงาม ผนวกกับความคงทนถาวรของ
เหล็กเคลือบทําใหความตองการไดขยายตัวอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะในโรงงานอุตสาหกรรมที่สรางใหม ดังนั้นบริษัทคาดวา
อัตราการขยายตัวเฉลี่ยของตลาดวัสดุมุงหลังคาและฝาผนังที่ทําจากแผนเหล็กเคลือบขึ้นลอนนั้นจะขยายตัวไดรวดเร็วกวา
แนวโนมอุตสาหกรรมของแผนเหล็กเคลือบโดยรวม หรือประมาณมากกวารอยละ 9 ตอป
3.3.2

ภาวะการแขงขัน

(1) คูแขงขันทางออมจากสินคาทดแทน
ผลิตภัณฑวัสดุมุงหลังคาและฝาผนัง จัดเปนผลิตภัณฑที่มีสินคาซึ่งสามารถตอบสนองวัตถุประสงคในการใชงานได
หลายประเภท โดยวัสดุมุงหลังคาที่มีใชกันอยางแพรหลายในประเทศไทยนั้นสามารถจัดแบงออกเปน 3 กลุมใหญ คือ
(1) กระเบื้องมุงหลังคาใยหินผสมซีเมนต (Asbestos Tiles) เปนวัสดุมุงหลังคาที่เปนที่นิยมมากที่สุดสําหรับบานพัก
อาศัยและโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทยในปจจุบัน เนื่องจากมีราคาไมแพง ประมาณ 130-170 บาทตอตารางเมตร
มีคุณสมบัติกันไฟและเปนฉนวนปองกันความรอนและเสียงไดดี
(2) กระเบื้องมุงหลังคาคอนกรีต (Concrete Tiles) เปนวัสดุที่แข็งแรงสวยงาม แตมีน้ําหนักมาก และมีราคาประมาณ
280-350 บาทตอตารางเมตร ซึ่งสูงกวากระเบื้องมุงหลังคาใยหินผสมซีเมนตมาก ทําใหผูบริโภคมีคาใชจายในการติดตั้งโครง
หลังคาที่แข็งแรงเพื่อรองรับน้ําหนัก กระเบื้องชนิดนี้สวนใหญใชในการมุงหลังคาสําหรับบานพักอาศัย
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(3) แผนเหล็กเคลือบ (Coated Steel Sheet) ซึ่งแบงออกไดเปน
(3.1) แผนเหล็กเคลือบสังกะสีลูกฟูก (Galvanized Steel Sheet) มีน้ําหนักเบา บาง อายุการใชงานประมาณ 5 ป
เกิดสนิมงาย และกันความรอนไดนอย เปนที่นิยมใชในตางจังหวัดเนื่องจากมีราคาถูกกวาวัสดุมุงหลังคา
ชนิดอื่นๆ โดยปกติแลวจะมีราคาต่ํากวา 100 บาทตอตารางเมตร
(3.2) แผนเหล็กเคลือบรีดลอน (Roll Forming Metal Sheet) หมายถึง แผนเหล็กเคลือบสังกะสีผสมอลูมิเนียม มี
ราคาประมาณ 200-300 บาทตอตารางเมตร ขึ้นอยูกับความหนาและชั้นเคลือบของวัสดุ อายุการใชงาน
นานกวาแผนเหล็กเคลือบสังกะสีลูกฟูกประมาณ 4 เทา
ภาพแสดงตลาดของวัสดุมุงหลังและฝาผนังของประเทศไทยในป 2547
แผนเหล็กเคลือบขึน้ ลอน
Roll Forming Metal Sheet (รอยละ 10)
30 ลานตร.ม. หรือ 140,000 ตัน/ป

กระเบื้องใยหินผสมซีเมนต
Asbestos Tiles (รอยละ 52)
156 ลานตร.ม.หรือ 500,000 ตัน/ป

แผนสังกะสีลูกฟูก
Galvanized Steel Sheet (รอยละ 30)
89 ลานตร.ม. 230,000 ตัน/ป
กระเบื้องคอนกรีต
Concrete Tiles (รอยละ 8)
25 ลานตร.ม.หรือ 110,000 ตัน/ป
ที่มา : บริษัท บลูสโคป สตีล (ประเทศไทย) จํากัด

ปริมาณการใชงานของวัสดุมุงหลังคาและฝาผนังในประเทศไทยของป 2547 มีจํานวนรวม 980,000 ตัน หรือ 300 ลาน
ตารางเมตร โดยวั ส ดุ ที่ ไดรั บ ความนิย มคือกระเบื้อ งใยหิน ผสมซี เมนต (Asbestos Tiles) และแผน เหล็ ก เคลื อ บสั ง กะสี
(Galvanized Steel Sheet) ซึ่งมีการใชงานอยางกวางขวางทั้งในบานพักอาศัยและโรงงานอุตสาหกรรม สวนกระเบื้องคอนกรีต
(Concrete Tiles) มีสวนแบงการตลาดนอยเนื่องจากการใชงานสวนใหญจํากัดอยูเพียงการมุงหลังคาสําหรับบานพักอาศัย
สําหรับแผนเหล็กเคลือบขึ้นลอน (Roll Forming Metal Sheet) ซึ่งเปนที่นิยมในกลุมโรงงานอุตสาหกรรม ปจจุบันมีสวนแบง
การตลาดประมาณรอยละ 10 ของมูลคาตลาดโดยรวม ซึ่งเปนรองกระเบื้องใยหินผสมซีเมนต และแผนเหล็กเคลือบสังกะสี
เนื่องจากเขามาแขงขันในตลาดชาและมีราคาที่สูงกวา อยางไรก็ตามบริษัทเชื่อวาแผนเหล็กเคลือบขึ้นลอนมีศักยภาพที่จะเขา
ทดแทนตลาดของวัสดุมุงหลังคาทั้งสองประเภทในอนาคต เนื่องจากปจจัยดังตอไปนี้
1. ความปลอดภัยตอสุขภาพ แผนเหล็กเคลือบขึ้นลอนมีแนวโนมสูงในการเขาทดแทนตลาดของกระเบื้องใยหิน
ผสมซีเมนต เนื่องจากในทางการแพทยพบวาใยหินซึ่งเปนฉนวนกันความรอนของกระเบื้องใยหินผสมซีเมนตมีผลกระทบใน
ดานลบตอสุขภาพ กลาวคือหากกระเบื้องชํารุดหรือถูกทําลาย แรใยหินจะเขาสูรางกายผานการหายใจ เกิดการสะสมและเปน
สาเหตุของโรคมะเร็งปอด ดังนั้นในปจจุบันกระเบื้องมุงหลังคาชนิดนี้จึงไดถูกหามใชในประเทศพัฒนาแลวเชนประเทศ
สหรัฐอเมริกาและออสเตรเลีย นอกจากนั้นโรงงานที่จัดทํามาตรฐาน ISO 14000 จะตองยกเลิกการใชกระเบื้องที่มีสวนผสมของ
ใยหิน (Asbestos) เพื่อความปลอดภัยของสิ่งแวดลอมภายในโรงงาน ดังนั้นสัดสวนการใชงานกระเบื้องมุงหลังคาใยหินผสม
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ซีเมนตในโรงงานอุตสาหกรรมจึงมีแนวโนมที่จะลดลงดวยสาเหตุดังกลาวขางตน โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับการผลิต
อาหารเพื่อการสงออก
2. ความเหมาะสมในการใชงานและความคุมคาในระยะยาว แผนเหล็กเคลือบขึ้นลอนมีความแข็งแรงทนทาน ทนตอ
การรั่วซึมและการกัดกรอนไดยาวนาน ไมเกิดสนิม เหมาะสมกับการใชงานในโรงงานอุตสาหกรรมหรืออาคาร ซึ่งโรงงาน
อุตสาหกรรมสวนใหญยอมจายเงินคาวัสดุที่สูงขึ้นเพื่อแลกกับคุณสมบัติที่จําเปน เชนคุณสมบัติไมรั่วซึมน้ําทําใหโรงงานเกิด
ความมั่นใจวาผลิตภัณฑของตนจะไมเกิดความเสียหาย นอกจากนี้แผนเหล็กเคลือบขึ้นลอนยังติดตั้งสะดวก รวดเร็ว ซึ่งชวยลด
คาใชจายในการติดตั้ง สามารถดัดแปลงรูปทรงโคงไดสวยงามหลากหลาย เสริมภาพลักษณใหกับองคกร และอายุการใชงานที่
ยาวนาน รับประกันสูงสุดถึง 30 ป จะทําใหเกิดความคุมคาในระยะยาว
3. ความสามารถในการแขงขันดานตนทุนการติดตั้ง ถึงแมวาแผนเหล็กเคลือบขึ้นลอนจะมีราคาตอตารางเมตรสูง
กวากระเบื้องใยหินผสมซีเมนต อยางไรก็ตามแผนเหล็กเคลือบขึ้นลอนมีน้ําหนักที่เบากวา ซึ่งทําใหใชโครงสรางหลังคาเพื่อ
รองรับนอยกวา สงผลใหเกิดการประหยัดตนทุนของโครงสรางอาคารได
(2) คูแขงขันทางตรง
จากสภาวะเศรษฐกิจที่เติบโตขึ้นอยางตอเนื่อง สงผลใหสภาพการแขงขันในอุตสาหกรรมแผนหลังคาเหล็กเคลือบขึ้น
ลอนในปจจุบันมีความรุนแรงมากขึ้น โดยทั่วไปเนนการแขงขันในดานราคา คุณภาพสินคา รูปแบบ และบริการหลังการขาย
บริษัทในธุรกิจนี้มีทั้งบริษัทที่เปนผูจัดจําหนายเพียงอยางเดียว และบริษัทที่เปนทั้งผูผลิตและผูจัดจําหนาย สําหรับบริษัทที่มี
ลักษณะเปนผูจัดจําหนายเพียงอยางเดียวนั้นสามารถเขามาในธุรกิจไดงาย อยางไรก็ตามจะเสียเปรียบในเรื่องของตนทุนสินคา
และความชํานาญในการใหบริการกอนและหลังการขาย สงผลใหแขงขันในตลาดไดยาก สวนบริษัทที่เปนทั้งผูผลิตและผูจัด
จําหนายนั้น ปจจุบันอุตสาหกรรมแผนหลังคาเหล็กเคลือบรีดลอนในประเทศไทย มีผูผลิตขนาดใหญจํานวน 3 รายซึ่งครอง
สวนแบงตลาดรวมกันประมาณรอยละ 52 คือ บริษัท บลูสโคป ไลสาจท (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเปนบริษัทที่เกี่ยวของกับ
บริษัท บลูสโคป สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (รายละเอียดในการจัดหาผลิตภัณฑ สวนที่ 2 หนา 21) บริษัท ศูนยบริการเหล็กสยาม
จํากัด และบริษัท กรุงเทพผลิตเหล็ก จํากัด (มหาชน) และมีผูผลิตขนาดกลางและขนาดเล็ก ซึ่งมีปริมาณการขายและยอดขายแผน
เหล็กเคลือบขึ้นลอนดังตาราง

บริษัท
บริษัท บลูสโคป ไลสาจท (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท ศูนยบริการเหล็กสยาม จํากัด
บริษัท กรุงเทพผลิตเหล็ก จํากัด (มหาชน)
บริษัท สตีล อินเตอรเทค จํากัด (มหาชน)
ผูผลิตขนาดกลาง (6 ราย)1
ผูผลิตขนาดเล็ก (20 ราย) 2
Total

ปริมาณขายแผน
เหล็กเคลือบขึ้นลอน
ป 2547 (ตัน)
38,200
17,700
11,560
3,950
19,557
39,113
130,080

หมายเหตุ : 1ผูผลิตขนาดกลาง กําลังผลิตประมาณ 300-1,000 ตันตอเดือน
2
ผูผลิตขนาดเล็ก กําลังผลิตนอยกวา 300 ตันตอเดือน
ที่มา : บริษัท บลูสโคป สตีล (ประเทศไทย) จํากัด
สวนที่ 2 หนา 20

ยอดขายแผนเหล็ก
เคลือบขึ้นลอนป
2547 (ลานบาท)
2,144
996
650
224
1,096
2,190
7,300

สวนแบงตลาด
(รอยละ)
29.37
13.64
8.90
3.07
15.01
30.00
100.00

บริษัท สตีล อินเตอรเทค จํากัด (มหาชน)

หนังสือชี้ชวน

ความไดเปรียบเชิงแขงขันในอุตสาหกรรมนี้ไดแกคุณภาพของวัตถุดิบและการติดตั้ง ความสามารถในการแขงขันดาน
ราคา รู ป แบบของลอนที่ ต รงตามความต อ งการของลู ก ค า ความเพี ย งพอของเงิ น ทุ น หมุ น เวี ย น และบริ ก ารหลั ง การขาย
บริษัทผูผลิตขนาดใหญมีความไดเปรียบในดานความหลากหลายของผลิตภัณฑและเงินทุนหมุนเวียนซึ่งสามารถรองรับการ
บริหารการติดตั้งโครงการขนาดใหญได ดังนั้นกลุมลูกคาเปาหมายของบริษัทเหลานี้จึงเนนฐานลูกคาโครงการขนาดใหญ ผูผลิต
ขนาดกลางรวมทั้งตัวบริษัทเองมีสัดสวนการตลาดโดยรวมประมาณรอยละ 18 ใหบริการโดยเนนฐานลูกคารายยอยขนาดกลาง
และเล็ก โดยเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรม สวนผูผลิตขนาดเล็กซึ่งมีสวนแบงการตลาดโดยรวมประมาณรอยละ 30 คอนขาง
เสียเปรียบในดานเงินทุนหมุนเวียน ความหลากหลายของสินคา ตนทุนสินคาขายและความสามารถในการใหบริการโครงการ
ขนาดใหญ ทั้งนี้บริษัทซึ่งจัดอยูในกลุมผูผลิตขนาดกลาง มีความไดเปรียบในการแขงขันเมื่อเทียบกับกลุมผูผลิตขนาดกลาง
ดวยกันเนื่องจาก
(1) ประสบการณในธุรกิจที่ยาวนานถึง 12 ปทําใหบริษัทมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจ มีการกระจายฐานลูกคารายยอย
อยางกวางขวางและมีการเติบโตอยางตอเนื่อง โดยบริษัทใหบริการลูกคาเพิ่มขึ้นจาก 325 รายในป 2546 เปน 475
รายในป 2547 และ 386 รายในงวด 9 เดือนแรกป 2548 และโดยรวมแลวบริษัทมีฐานลูกคาประเภทโรงงาน
อุตสาหกรรมกวา 800 ราย
(2) บริษัทมีการสรางตราสินคา “ROLLFORM” เปนของตนเอง เพื่อใหผูบริโภคจดจําตราสินคา รูปลักษณ คุณภาพ
สินคา และคุณภาพการบริการภายใตตราสินคาดังกลาว
(3) เปน 1 ในสองบริษัทที่ไดรับการยอมรับใหใชตราสินคา “Steel Supplied by BlueScope Steel” จาก บลูสโคป สตีล
ผูผลิตวัตถุดิบรายใหญของประเทศไทย เนื่องจากมีการใชวัตถุดิบหลักจาก บลูสโคป สตีล ทั้งหมด ซึ่งมีชื่อเสียง
ในตลาดถึงคุณภาพของวัตถุดิบที่สม่ําเสมอและไดมาตรฐานในระดับสากล โดยลูกคาที่ซื้อสินคากับบริษัทที่ใช
ตราสินคานี้จะไดรับใบรับประกันสินคาโดยตรงจาก บลูสโคป สตีล
(4) มุงเนนการตอบสนองความตองการของลูกคา โดยนําเสนอผลิตภัณฑใหมๆเพื่อเสริมกับสินคาปจจุบัน เพื่อสราง
ความหลากหลาย เพิ่มทางเลือกใหกับผูบริโภคมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีความรวดเร็วในการใหบริการ สามารถ
ปรับแผนการผลิตเพื่อตอบสนองความตองการที่เรงดวนของลูกคา รักษาโอกาสในการสรางรายไดใหกับบริษัท
(5) มีเครือขายตัวแทนจําหนายในภูมิภาคตางๆ จํานวน 19 ราย สามารถเขาถึงผูบริโภคในพื้นที่ไดกวางขวางยิ่งขึ้น
โดยเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กในตางจังหวัด ซึ่งปจจุบันบริษัทกําลังอยูในระหวางการขยายเครือขาย
การจัดจําหนายเพื่อใหครอบคลุมพื้นที่ในภาคเหนือและภาคใต
แมวาอุตสาหกรรมแผนหลังคาเหล็กเคลือบขึ้นลอนมีการแขงขันที่รุนแรงและมีคูแขงขันเปนจํานวนมาก อยางไรก็ตาม
เมื่อพิจารณาจากอัตราการขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรมที่ไดรับอนุญาตใหสรางใหมโดยเฉลี่ยรอยละ 32 ตอป ประกอบกับ
โรงงงานอุตสาหกรรมเดิมที่มีความตองการเปลี่ยนหลังคาเพื่อใหมีความทนทานมากยิ่งขึ้น ทําใหบริษัทมั่นใจวาตลาดของแผน
หลังคาเหล็กเคลือบรีดลอนยังสามารถขยายตัวไดอีกมากในอนาคต และบริษัทยังมีโอกาสใชความไดเปรียบในการแขงขันใน
การทําใหยอดขายของบริษัทเติบโตขึ้น
3.4 การจัดหาผลิตภัณฑ
3.4.1 การจัดหาวัตถุดิบ
วัตถุดิบสําหรับการผลิตแผนเหล็กเคลือบรีดลอนคือ เหล็กแผนรีดเย็นเคลือบสังกะสีผสมอลูมิเนียมชนิดเคลือบสีและ
ไมเคลือบสี ซึ่งบริษัทสั่งซื้อทั้งหมดจากบริษัท บลูสโคป สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (“บลูสโคป สตีล”) ทั้งนี้ บลูสโคป สตีล เปน
บริษัทผูผลิตเหล็กแผนรีดเย็นเคลือบโลหะผสมกันสนิมชนิดเคลือบสีและไมเคลือบสีรายใหญซึ่งใชสําหรับการผลิตแผนหลังคา
สวนที่ 2 หนา 21
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เหล็ ก เคลื อ บขึ้ น ลอน โดยมี ส ว นแบ ง ตลาดในประเทศในป 2547 ประมาณร อ ยละ 77 และจั ด จํ า หน า ยในประเทศให กั บ
บริษัทผูผลิตแผนหลังคาเหล็กเคลือบขึ้นลอนที่เปนลูกคาประจําประมาณ 30 ราย
บลูสโคป สตีล เปนบริษัทลูกของ BlueScope Steel Limited ประเทศออสเตรเลีย ผูผลิตผลิตภัณฑเหล็กกลาและแผน
เหล็กสําหรับอุตสาหกรรมกอสรางและการผลิต อุตสาหกรรมยานยนต และอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑที่ใหญที่สุดในประเทศ
ออสเตรเลียและนิวซีแลนด โดยผลิตภัณฑที่ไดรับความนิยมและมียอดขายสูงสุดคือผลิตภัณฑแผนเหล็กเคลือบโลหะผสม มี
ฐานการผลิตและการสงออกในทวีปออสเตรเลีย เอเชียตะวันออกเฉียงใต เอเชียกลางและเหนือ โอเชียนเนีย และสหรัฐอเมริกา
ปจจุบัน BlueScope Steel Limited จดทะเบียนใน Australian Stock Exchange (ที่มา: www.bluescopesteel.com)
การผลิตและจัดจําหนายในภูมิภาคเอเชียแปซิฟกของ BlueScope Steel Limited อยูภายใตการดูแลของสวนธุรกิจ Asian
Building and Manufacturing Markets โดยมีการแบงแยกสายธุรกิจของผลิตภัณฑเหล็กเคลือบโลหะผสม และสายธุรกิจของ
ผลิตภัณฑแผนเหล็กรีดลอนขึ้นรูปออกจากกันอยางชัดเจน ตัวอยางเชน ประเทศไทยเปนหนึ่งในฐานการผลิตในเอเชียแปซิฟก
ซึ่ง BlueScope Steel Limited รวมทุนกับบริษัท ล็อกซเลย จํากัด (มหาชน) ในสัดสวนรอยละ 75 และรอยละ 25 ตามลําดับ จัดตั้ง
บริษัท บลูสโคป ไลสาจท (ประเทศไทย) จํากัด (“บลูสโคป ไลสาจท”) ขึ้นในป 2531 เพื่อผลิตและจําหนายผลิตภัณฑแผนเหล็ก
รีดลอนขึ้นรูป (Rollformer) โดยนําเขาเหล็กเคลือบกอน และหลังจากนั้นจึงจัดตั้งบริษัท บลูโสป สตีล (ประเทศไทย) จํากัด ขึ้น
ในป 2538 เพื่อผลิตและจําหนายผลิตภัณฑเหล็กเคลือบโลหะผสมทั้งชนิดเคลือบสีและไมเคลือบสี ซึ่งเปนวัตถุดิบหลักของ
ผลิตภัณฑแผนเหล็กรีดลอนขึ้นรูป ซึ่งบลูสโคป ไลสาจท ไดสั่งซื้อวัตถุดิบทั้งหมดจากบลูสโคป สตีล ตั้งแตนั้นเปนตนมา
ดังนั้น บลูสโคป สตีล และ บลูสโคป ไลสาจท จึงเปนบริษัทที่เกี่ยวของกัน โดยมีผูถือหุนและกรรมการรวมกัน อยางไรก็ตาม
บลูสโคป สตีล มีนโยบายในการทํารายการซื้อขายกับ บลูสโคป ไลสาจท เสมือนการทํารายการกับบุคคลภายนอก (Arm's
Length Basis) เพื่อสนองตอนโยบายของบริษัทแมในการแยกสายธุรกิจออกจากกันอยางชัดเจน
บลูสโคป สตีล มีนโยบายในการจัดระดับลูกคาโดยพิจารณาจากปริมาณการซื้อและความตอเนื่องในการสั่งซื้อ เพื่อ
กําหนดราคาและเงื่อนไขในการซื้อขายที่แตกตางกัน โดยบริษัทเปนหนึ่งในสิบบริษัทในกลุมลูกคาของบลูสโคป สตีลที่ไดรับ
การจัดอันดับเปนลูกคาชั้นดี (red customer) เนื่องมาจาก 1) มีปริมาณการซื้อมากกวา 300 ตันตอเดือน (คํานวณจากคาเฉลี่ยการ
ซื้อสินคาในชวง 3 เดือนลาสุด) 2) ไมเคยมีประวัติการผิดนัดชําระหนี้ และ 3) ใชวัตถุดิบจาก บลูสโคป สตีล ทั้งหมด ซึ่งการถูก
จัดอยูในกลุมลูกคาชั้นดีนี้ทําใหไดเงื่อนไขที่ดีในดานราคาและระยะเวลาในการจายเงิน บริษัทสั่งซื้อและชําระเงินเปนเงินบาท
ดังนั้นจึงไมมีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
สรุปขอตกลงในการจัดหาผลิตภัณฑ
(1) ขอตกลงที่จัดทํากับ บลูสโคป สตีล
บริษัทซื้อสินคากับ บลูสโคป สตีล มาเปนระยะเวลานาน โดยไดสั่งซื้อวัตถุดิบหลักทั้งหมดอยางตอเนื่องมาตั้งแตป
2540 โดยมิไดทําสัญญาทางการคาเปนลายลักษณอักษร อยางไรก็ตาม เพื่อสรางความมั่นใจในความตอเนื่องของการจัดหาและ
เงื่อนไขตางๆ ในการสั่งซื้อวัตถุดิบ บริษัทจึงไดจัดทําขอตกลงในการจัดหาวัตถุดิบ (Supply Agreement) กับบลูสโคป สตีล ซึ่ง
ขอตกลงดังกลาวเปนขอปฏิบัติทางการคาปกติที่บริษัทไดรับจาก บลูสโคป สตีล ตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน
นอกจากนี้บริษัทยังไดจัดทําขอตกลงในการใชตราสินคารวมกัน (“Steel By” Logo Agreement) กับ บลูสโคป สตีล
เพื่อใหตราสินคาอันเปนที่รูจักของบลูสโคป สตีล สรางความนาเชื่อถือและเพิ่ม ศักยภาพในการแขงขันใหกับบริษัท โดย
ขอตกลงทั้งสองฉบับ สามารถสรุปไดดังนี้
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ขอตกลง
วันที่ลงนาม
สรุปสาระสําคัญ
การจัดหาวัตถุดิบ 10 มีนาคม 2548 ราคาของผลิตภัณฑ (ที่เสนอโดย บลูสโคป สตีล) :
- ราคาเสนอขายคือ ราคาของผลิตภัณฑรวมกับค าขนส งและตนทุนแปรผัน ซึ่ง
ตนทุนแปรผันนี้จะขึ้นอยูกับปริมาณการสั่งซื้อ ระยะเวลาในการจัดสง สี และเกรด
ของตัวผลิตภัณฑ
- บลูสโคป สตีล จะจัดสง Price List ลวงหนาใหกับบริษัททุกเดือน ไมวาราคาจะมี
การเปลี่ยนแปลงหรือไม
- ใน Price list จะประกอบดวยรายละเอียดการจายเงิน ระยะเวลาการจัดสง
ระยะเวลาที่ Price list ดังกลาวมีผลบังคับใช และเงื่อนไขอื่นๆ
ระยะเวลาในการจัดสง : 3 สัปดาห
สินคาคงคลังที่ บลูสโคป สตีล สํารองไวสําหรับบริษัท (Buffer Stock) : 100 ตัน
- สําหรับแผนเหล็กชนิดไมเคลือบสี สามารถจัดสงไดภายใน 24 ชั่วโมง
- สําหรับแผนเหล็กชนิดเคลือบสี สามารถจัดสงไดภายใน 5 วันทําการ
น้ําหนักของเหล็กมวน (Coil Weight) :
- เหล็กมวนที่ บลูสโคป สตีล สงใหบริษัทจะมีน้ําหนักอยูระหวาง 2.5-5.0 ตัน หาก
บลูสโคป สตีล จะเสนอเหล็กมวนที่น้ําหนักนอยกวานี้ จะตองแจงใหผูซื้อทราบ
ลวงหนา
- เหล็กมวนจะมีน้ําหนักแปรผันไดอยูในชวง ± 10% จากประมาณการ
การรองเรียน :
- ขอรองเรียนเกี่ยวกับน้ําหนักเหล็ก ราคา การจายเงิน คุณภาพ และรายละเอียดของ
ผลิ ต ภั ณ ฑ จะได รั บ การแกไ ขภายใน 1 สั ป ดาห ห ลัง จากบลู ส โคป สตี ล ได รั บ
รายละเอียดและตัวอยางสินคา
การลดราคาเปนพิเศษ :
- สําหรับโครงการขนาดใหญหรือโครงการที่มีคูแขงที่สําคัญ บลูสโคป สตีล อาจ
พิจารณาใหสวนลดพิเศษ ขึ้นอยูกับตารางการสงมอบโครงการ เงื่อนไขการให
เครดิต และชนิดของผลิตภัณฑ (ในทางปฏิบัติแลว บลูสโคป สตีลจะพิจารณาให
สวนลดพิเศษในกรณีที่คูแขงขันของบริษัทสั่งซื้อวัตถุดิบจากผูผลิตรายอื่นๆที่มิใช
บลูสโคป สตีล)
ปริมาณวัตถุดิบขั้นต่ําที่ตองสั่งซื้อ: ไมมี
เงื่อนไขการยกเลิกขอตกลง: ไมมี
คาปรับกรณีละเมิดเงื่อนไขตางๆ: ไมมี
คาธรรมเนียมในการทําขอตกลง: ไมมี
อายุของขอตกลง: ขอตกลงฉบับนี้มิไดกําหนดระยะเวลาที่มีผลผูกพัน ดังนั้นบริษัท
และ บลูสโคป สตีล จะยังคงทําการคาภายใตขอตกลงฉบับนี้ตราบเทาที่เงื่อนไขทาง
การคาไมมีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญ และไมมีฝายใดฝายหนึ่งทําการละเมิด
เงื่อนไขของขอตกลง
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ขอตกลง
วันที่ลงนาม
สรุปสาระสําคัญ
การใช ต ราสิ น ค า 1 เมษายน 2548 เงื่อนไขการยกเลิกขอตกลง: ไมมี
รวมกัน
คาปรับกรณีละเมิดเงื่อนไขตางๆ: ไมมี
คาธรรมเนียมในการทําขอตกลง: ไมมี
อายุของขอตกลง: ขอตกลงฉบับนี้มีผลบังคับใชเปนระยะเวลา 12 เดือน นับตั้งแต
ลงนาม ดั ง นั้ น บริ ษั ท สามารถใช ต ราสิ น ค าที่ บลู ส โคป สตี ล กํ าหนด ซึ่ง ระบุ ว า
“Steel supplied by BlueScope Steel” ภายใตขอตกลงฉบับนี้ตราบเทาที่เงื่อนไขทาง
การคาไมมีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญ และไมมีฝายใดฝายหนึ่งทําการละเมิด
เงื่อนไขของขอตกลง
(2) สัญญาการจัดจําหนาย SMARTRUSS กับ บลูสโคป ไลสาจท
บริษัทเปนผูจัดจําหนายผลิตภัณฑโครงหลังคาสําเร็จรูปภายใตเครื่องหมายการคา “SMARTRUSS” ซึ่งเปนของ
บลูสโคป ไลสาจท โดยไดจัดทําสัญญาการจัดจําหนาย SMARTRUSS (SMARTRUSS LICENCE AGREEMENT) ตั้งแตวันที่
1 กรกฎาคม 2546 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2548 และมีการตออายุในวันที่ 1 กรกฎาคม 2548 สาระสําคัญของสัญญาดังกลาว
สามารถสรุปไดดังนี้
ขอมูลเบื้องตนของสัญญา: สัญญาการจัดจําหนายโครงหลังคาสําเร็จรูป ภายใตเครื่องหมายการคา SMARTRUSS จัดทําขึ้น
ระหวางบริษัทและ บลูสโคป ไลสาจท
ระยะเวลาตามสัญญา:
ตั้งแตวันที่ 1 กรกฏาคม 2548 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2550 และ ทั้งนี้ ในการยกเลิกสัญญาจะตองแจง
คูสัญญาเปนลายลักษณอักษรลวงหนา 30 วัน อยางไรก็ตาม อาจมีการยกเลิกสัญญาไดหากคูสัญญา
ประสบปญหาขาดสภาพคลอง หยุดดําเนินธุรกิจ หรือมีการเปลี่ยนแปลงอํานาจควบคุมในบริษัท
เงื่อนไขตามสัญญา:
- บลูสโคป ไลสาจท ใหสิทธิบริษัทในการจัดจําหนายและประกอบโครงหลังคาสําเร็จรูป ภายใต
ตราสินคา “SMARTRUSS” โดยบริษัทมิใชตัวแทนจําหนายแตเพียงผูเดียวและใหการสนับสนุน
ทางดานเทคนิค ซอฟทแวร รวมถึงเทคโนโลยีอื่นๆที่เปนกรรมสิทธิ์ของ บลูสโคป ไลสาจท
- หาก บลูสโคป ไลสาจท ไมสามารถจัดสงสินคาใหกับบริษัทไดภายในระยะเวลาที่ตกลงกัน
บริษัทอาจจัดหาสินคาจากผูจัดจําหนายรายอื่นที่ไดรับการรับรองจาก บลูสโคป ไลสาจท หรือ
บลูสโคป ไลสาจท จะหาลูกคาที่มีขนาดการสั่งซื้อใกลเคียงกันใหกับบริษัทเพื่อเปนการชดเชย
- หากราคาผลิตภัณฑมีการเปลี่ยนแปลง บลูสโคป ไลสาจท จะแจงใหบริษัททราบ 30 วันลวงหนา
คาธรรมเนียม:
ประกอบดวยคาธรรมเบื้องตนจํานวน 125,000 บาท และเงินมัดจําเปนจํานวน 125,000 บาทซึ่งจะ
ไดรับคืนเมื่อสิ้นอายุสัญญา ทั้งนี้บริษัทไดรับยกเวนเงินมัดจํา และจายคาธรรมเนียมเบื้องตนเฉพาะ
ในการทําสัญญาฉบับแรกเทานั้น โดยบริษัทไดรับการยกเวนคาธรรมเนียมสําหรับสัญญาฉบับ
ปจจุบัน

สวนที่ 2 หนา 24

บริษัท สตีล อินเตอรเทค จํากัด (มหาชน)

หนังสือชี้ชวน

แนวโนมราคาวัตถุดิบ
ราคาแผนเหล็กเคลือบซึ่งเปนวัตถุดิบหลักของบริษัทจะผันผวนไปตามราคาของเหล็กแผนรีดเย็น (Cold-Rolled Coil)
ซึ่งเปนวัตถุดิบตนน้ํา ราคาเหล็กแผนรีดเย็นในปจจุบันมีแนวโนมปรับตัวสูงขึ้นตามราคาตลาดโลกของเหล็ก โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในป 2547 สวนหนึ่งเปนผลมาจากความตองการใชเหล็กที่เพิ่มสูงขึ้นของประเทศจีนจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมตอเนื่อง
และโครงการกอสรางตางๆ ประกอบกับการฟนตัวทางเศรษฐกิจของประเทศในหลายภูมิภาคของโลก (ที่มา: อุตสาหกรรมเหล็ก
และเหล็กกลา ป 2547 สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม)
ภาพแสดงราคาเหล็กแผนรีดเย็นในประเทศไทย
ราคา (บาทตอตัน)
40,000
30,000
20,000
10,000
Q1/02 Q2/02 Q3/02 Q4/02 Q1/03 Q2/03 Q3/03 Q4/03 Q1/04 Q2/04 Q3/04 Q4/04

ที่มา : Iron and Steel Institute of Thailand

อยางไรก็ตามตั้งแตกลางป 2548 เปนตนมา ราคาเหล็กในตลาดโลกไดปรับตัวลดลงอยางตอเนื่อง โดยราคาสงออก
FOB (Free on Board) เฉลี่ยของเหล็กแผนรีดเย็นในกลุมประเทศอดีตสหภาพโซเวียต (CIS) ปรับตัวลดลงจาก 607.5 ดอลลาร
สหรัฐ ณ สิ้นป 2547 มาอยูที่ 475 ดอลลารสหรัฐในเดือนกรกฎาคม 2548 โดย MEPS (International) Ltd. ซึ่งเปนบริษัทจัดทํา
ขอมูลขาวสารสําหรับธุรกิจเหล็กในอังกฤษ วิเคราะหวาสาเหตุของการปรับตัวลดลงเนื่องมากจากสตอกของเหล็กมีมากเกิน
ความตองการ โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกา แคนาดา ยุโรป และญี่ปุน ประกอบกับจีนมีอัตราการเพิ่มกําลังผลิตมากกวากําลังซื้อที่
เพิ่มขึ้น โดยในระยะสั้น คาดวาประเทศตางๆจะแกปญหาเฉพาะหนาโดยการลดการผลิต ซึ่งจะสงผลใหเกิดความสมดุลของอุป
สงคและอุปทานในประมาณไตรมาสที่ 1 ป 2549 สําหรับในระยะยาว คาดวาราคาเหล็กจะยังคงยืนอยูในระดับสูง สาเหตุจาก
การขยายตัวของเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมในประเทศจีนเปนสําคัญ
ภาพแสดงราคา FOB เหล็กแผนรีดเย็นของกลุมประเทศอดีตสหภาพโซเวียต (CIS)
ราคา (ดอลลารสหรัฐตอตัน)
650
600
550
500
450
29 ธ.ค. 47

17 ก.พ. 48

8 เม.ย. 48

ที่มา : Iron and Steel Institute of Thailand
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ทั้งนี้แมวาราคาเหล็กในตลาดโลกมีความผันผวนคอนขางมาก แตบริษัทมีนโยบายในการปรับราคาขายตามราคา
วัตถุดิบ ทําใหกําไรขั้นตนของบริษัทไมไดรับผลกระทบจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ
สวนวัตถุดิบอื่นๆ ที่เปนผลิตภัณฑที่บริษัทจัดจําหนาย เชน ฉนวนกันความรอน สกรู เปนสินคาที่มีขายทั่วไป ทําให
บริษัทมีความยืดหยุนสูงในการจัดหา บริษัทสามารถสั่งซื้อจากผูจัดจําหนายหลายรายในประเทศ โดยคัดเลือกจากคุณภาพของ
สินคาเปนหลักสําคัญในการสั่งซื้อ
3.4.2 การผลิตและการติดตั้ง
บริษัทมีสํานักงานและโรงงานขึ้นรูปแผนเหล็กตั้งอยูบริเวณเดียวกัน คือ เลขที่ 8 หมู 15 ซอยกิ่งแกว 11 ตําบลบางพลี
ใหญ อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เนื้อ ที่รวมประมาณ 3 ไร และกําลังอยูในระหวางการขยายพื้นที่เพิ่มเปน 6 ไร
ปจจุบันมีกําลังการผลิตกวา 10,000 ตันป หรือประมาณ 2,412,000 ตารางเมตรตอป โดยมีอัตราการใชกําลังผลิตดังตอไปนี้
ลักษณะลอน

กําลังผลิตสูงสุด
(ตร.ม./ป)

LOCK RIB V-680 BLH
SAFE RIB S-720 B,BH
ECON RIB E-760 B
รวม

756,000
804,000
852,000
2,412,000

การผลิตในป 2546

การผลิตในป 2547

ตร.ม.
70,922
424,569
495,491

ตร.ม.
150,554
429,234
95,147
674,935

รอยละ
9.38
52.81
0.00
20.54

รอยละ
19.91
53.39
11.17
27.98

การผลิตในงวด 9
เดือนแรกป 2548
ตร.ม.
รอยละ
175,863
31.02
280,258
46.48
128,022
20.03
584,144
32.29

อยางไรก็ตาม ขอจํากัดในการผลิตของบริษัทอยูที่พื้นที่ในการจัดเก็บสินคาสําเร็จรูป เมื่อคํานวณจากระยะเวลาการ
จัดเก็บสินคาสําเร็จรูปโดยเฉลี่ยประมาณ 3 วันกอนทําการสงมอบใหลูกคา ในปจจุบันมีพื้นที่ในการจัดเก็บประมาณ 1,600,000
ตารางเมตรตอป ซึ่งนอยกวากําลังการผลิตของบริษัท
ขั้นตอนการผลิต
วัตถุดิบ

Uncoil

Feed Coil

Rollform

Cutting

Finished Goods

กระบวนการผลิตเริ่มจากนําวัตถุดิบ (เหล็กแผนมวน) ชนิดเคลือบสีหรือไมเคลือบสีตามที่ลูกคาตองการมาทําการคลี่ให
เปนแผน (Uncoil) นํามาปอน (Feed Coil) เขาเครื่องรีดลอน (Rollform) เพื่อรีดใหไดรูปลอนและขนาดความยาวและจํานวน
แผนตามที่ไดรับคําสั่ง แผนงานที่ไดจากการรีดแตละแผนจะถูกตัด (Cutting) โดยใบตัดรูปลอน โดยแผนหลังคาแตละแผนจะ
ไดรับการตรวจสอบขนาดและความยาวใหตรงตามที่ลูกคาตองการ ซึ่งกระบวนการผลิตดังกลาวใชระยะเวลาประมาณ 1 วัน
และจะไดรับการตรวจสอบคุณภาพทุกขั้นตอนตั้งแตวัตถุดิบจนถึงผลิตภัณฑสําเร็จตามมาตรฐาน ISO 9001: 2000
สินคาสวนใหญของบริษัทผลิตตามคําสั่ง (Made-to-order) โดยไมมีขอจํากัดในดานความยาวของสินคา เนื่องจาก
รถบรรทุกขนาดใหญสามารถเขามารับสินคาในโรงงานไดโดยตรง นอกจากนั้นยังสามารถใหบริการผลิต ณ สถานที่ติดตั้งของ
ลูกคาไดในกรณีที่ลูกคาตองการแผนหลังคาที่มีความยาวเกินกวาที่จะสามารถขนสงได จากประสบการณในการดําเนินธุรกิจ
มากวา 10 ป ทําใหบริษัทมีความพรอมในดานของบุคลากรและมีความชํานาญในการผลิต โดยผลิตภัณฑไดรับการรับประกันใน
ดานของคุณภาพของสี และการเกิดสนิมเปนเวลา 5-30 ป แลวแตชนิดของชั้นเคลือบ โดยออกเปนใบรับประกันคุณภาพจาก
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บริษัท บลูสโคป สตีล (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเปนผูจัดจําหนายวัตถุดิบใหกับบริษัท และไดรับการรับรองมาตรฐานสากล
Australia 1397
การบริหารงานติดตั้งโครงการ
นอกจากการผลิตแลว การติดตั้งโครงการเปนสวนสําคัญอีกสวนหนึ่งที่ทําใหการใหบริการของบริษัทเกิดความครบ
วงจร ดังนั้นการบริหารงานติดตั้งจึงมีความสําคัญมากในการดําเนินธุรกิจเนื่องจากเปนปจจัยหลักที่ทําใหตนทุนการดําเนิน
โครงการเปนไปตามงบประมาณที่กําหนดไว บริษัทซึ่งมีแผนจะขยายสัดสวนการขายพรอมติดตั้งใหมากขึ้นในอนาคตและ
ตระหนักดีถึงความจําเปนของการควบคุมงานติดตั้ง จึงไดจัดวางระบบการบริหารงานติดตั้งโครงการดังนี้
1. การสรรหาผูรับเหมาชวง บริษัทมิไดมีทีมงานติดตั้งเปนของตนเอง แตใชวิธีการวาจางผูรับเหมาชวงในการติดตั้ง
งานทั้งหมดเช นเดียวกับบริษัท อื่นๆที่ ดําเนินธุร กิจแบบเดียวกัน เชน บลูส โคป ไลสาจท เป นต น ซึ่งทําใหควบคุม ตนทุน
โครงการไดดีกวาการวาจางพนักงานประจํา บริษัทคัดเลือกผูรับเหมาชวงโดยพิจารณาจากผลงานที่ผานมา ฐานะการเงิน จํานวน
คนงาน คุณภาพงาน และศักยภาพในการติดตั้ง ณ 30 กันยายน 2548 บริษัทมีผูรับเหมาชวงที่ผานการประเมินและคัดเลือกแลว
ทั้งหมด 12 ราย ซึ่งสวนใหญดําเนินธุรกิจกับบริษัทมาเปนระยะเวลา 4 ปขึ้นไป โดยในจํานวนนี้มี 5 รายที่ผานการคัดเลือกให
เปนผูรับเหมาชวงของ บลูสโคป ไลสาจท ดวยเชนกัน ซึ่งแสดงถึงมาตรฐานที่เทาเทียมกันทั้งในดานคุณภาพของวัตถุดิบและ
คุณภาพการติดตั้งระหวางบริษัท และ บลูสโคป ไลสาจท ทั้งนี้บริษัทมีนโยบายสรรหาผูรับเหมาชวงเพิ่มเติมอยางตอเนื่อง
โดยเฉพาะผูรับเหมาชวงที่มีศักยภาพในการรับงานขนาดใหญ สอดคลองกับนโยบายบริษัทในการเพิ่มสัดสวนการขายพรอม
ติดตั้ง
2. การจัดสรรงานใหกับผูรับเหมาชวง เมื่อไดรับงานติดตั้งโครงการ บริษัทจะพิจารณาขนาดของงานเทียบกับจํานวน
คนงานของผูรับเหมาชวงแตละราย และเลือกวาจางผูรับเหมาชวงที่มีศักยภาพที่จะรับงานได โดยกระจายงานใหผูรับเหมาชวงแต
ละรายอยางเหมาะสม ไมพึ่งพิงรายใดรายหนึ่ง ซึ่งในจํานวนผูรับเหมาชวงทั้งหมด มี 2 รายที่สามารถรับงานติดตั้งขนาดใหญ
พื้นที่หลังคาประมาณ 10,000 ตารางเมตรขึ้นไป และมีผูรับเหมาชวงซึ่งมีความชํานาญในการติดตั้งงานขนาดกลาง จํานวน 6 ราย
พื้นที่หลังคาประมาณ 2,000 – 10,000 ตารางเมตร ซึ่งเปนขนาดของงานสวนใหญของบริษัท ทําใหบริษัทสามารถการคัดเลือก
ผูรับเหมาชวงใหเหมาะสมกับงานที่ไดรับ และกรณีที่มีงานขนาดใหญพรอมกันหลายๆโครงการ บริษัทสามารถใหผูรับเหมา
ชวงขนาดกลาง 2-3 รายรับงานรวมกันได ดังนั้นจึงไมเคยเกิดปญหาการขาดแคลนผูรับเหมาชวงในการติดตั้งงาน
3. การควบคุมคุณภาพการติดตั้ง งานติดตั้งทุกงานจะไดรับการควบคุมคุณภาพจากเจาหนาที่ฝายวิศวกรรมของบริษัท
(Site Supervisor) และมีการประเมินผลงานโดยรวมหลังเสร็จสิ้นโครงการรวมกับเจาของโครงการเพื่อใหมั่นใจถึงคุณภาพการ
ติดตั้ง โดยผูรับเหมาชวงมีการรับประกันผลงานหลังการสงมอบเปนระยะเวลา 1 ป
4. การควบคุมระยะเวลาติดตั้งใหเปนไปตามที่กําหนด บริษัทกําหนดใหผูรับเหมาชวงทุกรายรายงานความคืบหนาของ
งานทุกๆ 15 วัน ซึ่งทําใหบริษัทสามารถแกไขไดทันทวงทีหากการติดตั้งลาชากวาแผนที่วางไว อยางไรก็ตามหากความลาชาเกิด
จากความผิดพลาดโดยตรงของผูรับเหมาชวง ผูรับเหมาชวงจะเปนผูรับผิดชอบคาเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด
สรุปสัญญาในการวาจางติดตั้งงาน
บริษัทมีการวาจางผูรับเหมาชวงในการติดตั้งผลิตภัณฑที่บริษัทจัดจําหนาย โดยในปจจุบันมีผูรับเหมาชวงที่ไดรับการ
ขึ้นทะเบียนแลวจํานวน 12 ราย ในจํานวนนี้ไดมีการลงนามในสัญญาหลักในการวาจางผูรับเหมาชวงแลวทั้งสิ้น 11 ราย โดย
สวนที่เหลือบริษัทจะจัดใหมีการลงนามในสัญญาตอไปเมื่อผูรับเหมาชวงดังกลาวรับงานติดตั้งจากบริษัท สาระสําคัญของ
สัญญา สามารถสรุปไดดังนี้
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ขอมูลเบื้องตนของสัญญา: สัญญาหลัก-วาจางและรับจาง จัดทําขึ้นระหวางบริษัทและผูรับเหมาชวงที่รับงานติดตั้งผลิตภัณฑ
ของบริษัท มีผลบังคับใชตองานทั้งหมดที่บริษัทวาจางผูรับเหมาชวงตลอดอายุของสัญญา
ระยะเวลาตามสัญญา:
1 กรกฎาคม 2548 ถึง 30 มิถุนายน 2551 ทั้งนี้บริษัทมีสิทธิที่จะยุติสัญญาไดโดยแจงใหคูสัญญา
ทราบลวงหนาอยางนอย 90 วัน
เงื่อนไขตามสัญญา:
- บริษัทจะชําระเงินใหแกผูรับเหมาชวงตามราคาที่ตกลงกันไว โดยบริษัทจะไมรับภาระคาใชจาย
ใดๆอีก ไมวาจะเปนคาแรงงานที่เพิ่มขึ้น หรือคาชดเชยใดๆ
- ผูรับเหมาชวงจะตองจัดหาคนงาน เครื่องมือเครื่องใช โดยคาใชจายของผูรับเหมาชวงเอง
- ผูรับเหมาชวงตองสรุปใบสงมอบงานซึ่งรายงานถึงความคืบหนาของงานใหบริษัทภายในวันที่ 5
และ 20 ของเดือน
- บริษัทมีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสลับเปลี่ยนงานตามสัญญาไดทุกเวลา โดยจะทําเปนหนังสือ
แจงใหผูรับเหมาชวงทราบ
- ในกรณีที่ผูรับเหมาชวงทํางานเสร็จเกินระยะเวลาที่กําหนด จะตองชําระคาเสียหายอันเกิดจาก
ความลา ชา ดัง กล าว รวมทั้ ง รายงานสาเหตุข องความลา ช า ใหกั บ บริษั ท ทราบ นอกจากนั้ น
ผูรับเหมาชวงตอ งชําระคาเสี ยหายใหแ กบริ ษั ท รอ ยละ 0.3 ต อ วัน ทุกๆวันนั บจากวันที่ค รบ
กําหนดเวลาจนกวาจะสามารถสงมอบงานได
- ผูรับเหมาชวงจะรับผิดชอบตอความบกพรองเสียหายของงานที่สงมอบแลวเปนระยะเวลา 12
เดือนนับจากวันสงมอบ โดยจัดการซอมแซมภายในระยะเวลารับประกันดวยคาใชจายของ
ผูรับเหมาชวงเอง
3.4.3 ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
- ไมมี –
3.5 งานระหวางสงมอบ
การดําเนินธุรกิจปกติของบริษัท กระบวนการซื้อขายสินคาตั้งแตการถอดแบบกอสราง จัดทําใบเสนอราคา จนถึงขั้น
สรุปรับใบสั่งซื้อ ดําเนินการผลิต ตลอดจนถึงการติดตั้งแลวเสร็จ ใชเวลาประมาณ 2-10 สัปดาห ซึ่งบริษัทมีงานโครงการที่
ไดรับใบสั่งซื้อแลวจํานวนทั้งสิ้น 143 โครงการ คาดวาจะสงมอบงานไดประมาณ 128 โครงการภายในไตรมาสที่ 4 ป 2548 และ
สวนที่เหลืออีก 15 โครงการในไตรมาสที่ 1 ป 2549 โดยมีมูลคาการรับรูรายไดโดยประมาณดังตอไปนี้
ระยะเวลา

จํานวนโครงการที่คาดวาจะสงมอบ

ไตรมาสที่ 4 ป 2548
ไตรมาสที่ 1 ป 2549

128 โครงการ
15 โครงการ

การรับรูรายไดโดยประมาณ
(ลานบาท)
44.35
7.83

หมายเหตุ : ขอมูลสรุป ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2548

ในไตรมาสที่ 2 ป 2548 บริษัทชนะการประมูลโครงการ “เดอะ ชาเลนเจอร” หรือ อาคาร อิมแพ็ค ชาเลนเจอร เมือง
ทองธานี ศูนยประชุมและแสดงสินคาระดับนานาชาติ ทั้ง 3 อาคาร พื้นที่ตัวอาคารประมาณ 65,000 ตารางเมตรหรือเทียบเทากับ
สนามฟุตบอล 8 สนาม โดยบริษัทใหบริการขายและติดตั้งหลังคาพื้นที่ประมาณ 110,000 ตารางเมตร รวมมูลคาโครงการทั้งสิ้น
47.47 ลานบาท และจะรับรูรายไดในไตรมาสที่ 3 - ไตรมาสที่ 4 ป 2548 (มูลคาการรับรูรายไดรวมอยูในตารางขางตน)
สวนที่ 2 หนา 28

