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ขอมูลสรุป (Executive Summary)
บริษัท เพิ่มสินสตีลเวิคส จํากัด (มหาชน) (”บริษัท”) กอตั้งเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2532 ดวยทุนจดทะเบียนและ
เรียกชําระแลวเริ่มแรก จํานวน 6 ลานบาท เพื่อประกอบธุรกิจซื้อมา-ขายไป เหล็กแผนรีดเย็น (Cold Rolled Steel) โดยการ
นําเขาสินคาจากตางประเทศเปนหลัก และพัฒนามาเปนผูแปรรูปสินคาเหล็กโดยเริ่มติดตั้งเครื่องจักรสําหรับการตัดเหล็ก
แผนรีดเย็นและเหล็กแผนเคลือบเคมีดวยไฟฟา (Electro-galvanized Steel) และในป 2540 หลังจากที่มีการผลิตเหล็ก
แผนรีดเย็นในประเทศ บริษัทจึงหันมาซื้อจากผูผลิตในประเทศ ตอมาในป 2547 บริษัทไดซื้อสินทรัพยและการดําเนินธุรกิจ
ผลิ ต แผ น หลั ง คาเหล็ ก เคลื อ บสี แ ละผนั ง เหล็ ก เคลื อ บสี (Roll Forming Metal Sheet) และผลิ ต ภั ณ ฑ โครงหลั ง คาบ า น
“Smartruss” จากบริษัท สยามคัลเลอรชีท จํากัด และไดเริ่มแปรรูปและจําหนายสินคาเหล็กชนิดอื่น เชน เหล็กโครงคราว
เพดานและผนัง (C-line, C-u, T-bar) และเหล็กกลาแรงดึงสูงชุบสังกะสีรูปตัวซี (C-Channel Galvanized High Tensile
Strength)
นอกจากบริษั ท เพิ่ มสิน สตี ลเวิคส จํ ากั ด (มหาชน) แลว บริษั ทยังมีบ ริษั ทยอย 1 แหง คือ บริษัท เอส.ซี. สตีล
เวอรค จํากัด มีทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลว 10 ลานบาท ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อดําเนินธุรกิจบริการรับติดตั้งแผนหลังคา
เหล็กเคลือบสีและผนังเหล็กเคลือบสี
บริษัทมีกําลังการผลิตเต็มที่ ดังนี้ สินคาเหล็กแผนรีดเย็น 100,000 ตันตอป เหล็กเคลือบเคมีดวยไฟฟา 6,000 ตัน
ตอป แผนหลังคาเหล็กเคลือบสีและผนังเหล็กเคลือบสี 3,000,000 ตารางเมตรตอป เหล็กโครงคราวเพดานและผนัง
10,000,000 เสนตอป และเหล็กกลาแรงดึงสูงชุบสังกะสีรูปตัวซี 12,000 ตันตอป ปจจุบันบริษัทใชอัตรากําลังการผลิตแยก
ตามผลิตภัณฑ ประมาณรอยละ 60 รอยละ 30 รอยละ 70 และรอยละ 10 ตามลําดับ ซึ่งไมรวมผลิตภัณฑเหล็กกลาแรงดึง
สูงชุบสังกะสีรูปตัวซี ซึ่งเปนผลิตภัณฑที่บริษัทเพิ่งเริ่มทําตลาดในไตรมาส 1 ป 2548 (รายละเอียดในขอ 2.2 ภาพรวมการ
ประกอบธุรกิจ)
บริษัทจําหนายสินคาเหล็กรีดเย็น และเหล็กเคลือบเคมีดวยไฟฟา โดยตรงกับลูกคา (End User) ลูกคาของบริษัท
จะนําไปผลิตเปนสินคาสําเร็จรูปหรือเปนสวนประกอบสําหรับสินคาอื่นตอไป กลุมอุตสาหกรรมที่เปนลูกคาหลักของบริษัท
เชน อุตสาหกรรมยานยนต อุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟา อุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรเหล็ก อุตสาหกรรมทอเหล็กและอุตสาห
กรรมกอสราง เปนตน สําหรับแผนหลังคาเหล็กเคลือบสีและผนังเหล็กเคลือบสี บริษัทจําหนายใหกับลูกคาโดยตรงและผาน
ผูรับเหมากอสรางในอัตราสวน 50 : 50 เนื่องจากแผนหลังคาเหล็กเคลือบสีและผนังเหล็กเคลือบสีจะเปนการผลิตตามคํา
สั่งเทานั้น และสําหรับเหล็กโครงคราวเพดานและผนัง บริษัทจําหนายสินคาใหกับผูคาสงและผูรับเหมาในอัตราสวนรอยละ
90 : 10 ของการจําหนายเหล็กโครงคราวเพดานและผนัง
บริษัทใหความสําคัญในเรื่องคุณภาพของสินคา บริการ และความตรงตอเวลาในการจัดสงสินคา โดยในป 2544
บริษัทไดรับมาตรฐาน ISO 9002 : 1994 ดานการจัดการเกี่ยวกับศูนยบริการเหล็กและการขึ้นรูปหลังคา จากสถาบัน
EAQA / EIT-CBO และในป 2547 บริษัทไดรับมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมสําหรับผลิตภัณฑหลังคาเหล็ก จากสํานัก
งานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และในป 2548 บริษัทไดรับมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
สําหรับผลิตภัณฑเหล็กโครงคราว จากสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
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สําหรับผลการดําเนินงานในชวงที่ผานมา บริษัทมีรายไดจากการแปรรูปเหล็กแผนรีดเย็นเปนหลัก ซึ่งรายไดรวม
ของบริษัทเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องทุกป จาก 960.73 ลานบาท ในป 2545 เปน 1,215.10 ลานบาทและ1,662.87 ลานบาท ใน
ป 2546 และป 2547 ตามลําดับ และบริษัทมีกําไรสุทธิเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องทุกปเชนกัน จาก 3.00 ลานบาทในป 2545
เปน 5.85 ลานบาทและ 49.67 ลานบาทในป 2546 และป 2547ตามลําดับ สําหรับผลการดําเนินงานในไตรมาส 1 ป 2548
บริษัทมีรายไดรวมเทากับ 616.58 ลานบาท มีกําไรสุทธิเทากับ 44.58 ลานบาท และมีกําไรตอหุนเทากับ 0.12 บาทตอหุน
และเมื่อคํานวณแบบ Fully Diluted กําไรตอหุนเทากับ 0.11 บาทตอหุน (ใชจํานวนหุนสามัญจํานวน 500 ลานหุน ซึ่งเปน
จํานวนหุนภายหลังการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้) สาเหตุหลักที่ยอดขายเพิ่มขึ้นในชวงป 2545 ถึงไตรมาส 1 ป
2548 เนื่องจากเศรษฐกิจของประเทศมีการขยายตัวอยางตอเนื่อง สงผลใหอุตสาหกรรมตอเนื่องทั้งอุตสาหกรรมยานยนต
อุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟา อุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรเหล็ก อุตสาหกรรมทอเหล็กและอุตสาหกรรมกอสราง ซึ่งเปนกลุมลูก
คาของบริษัทมีความตองการผลิตภัณฑเหล็กเพิ่มขึ้นอยางมากและตอเนื่อง รวมถึงบริษัทมีการจําหนายผลิตภัณฑชนิดใหม
เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา เชน แผนหลังคาเหล็กเคลือบสีและผนังเหล็กเคลือบสี เหล็กกลาแรงดึงสูงชุบสังกะสี
รูปตัวซีและเหล็กโครงคราวเพดานและผนัง เปนตน
ณ 31 มีนาคม 2548 บริษัทมีสินทรัพยรวมเทากับ 1,467.78 ลานบาท หนี้สินรวมเทากับ 959.68 ลานบาท สวน
ของผูถือหุน 508.11 ลานบาท และบริษัทมีทุนจดทะเบียน 500 ลานบาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน 500 ลานหุน มูลคาที่
ตราไวหุนละ 1 บาท และมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชําระแลว 400 ลานบาท โดยบริษัทจะทําการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุน
ของบริษัท จํานวน 100 ลานหุน มูลคาหุนที่ตราไว 1 บาท เพื่อเสนอขายประชาชนทั้งจํานวน คิดเปนรอยละ 20 ของจํานวน
หุนที่เรียกชําระแลวทั้งหมดภายหลังการเสนอขายในครั้งนี้ และบริษัทจะดําเนินการนําหุนสามัญของบริษัทเขาเปนหลัก
ทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยเงินที่ระดมทุนไดในครั้งนี้จะนําไปชําระเงินกูคากอสรางอาคาร
โรงงาน สํานักงานสาขาที่ 5 ของบริษัทซึ่งตั้งอยูที่ตําบลโคกขาม อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ชําระคาซื้อ
เครื่องจักรและอุปกรณสําหรับการผลิตแผนหลังคาเหล็กเคลือบสีพรอมฉนวนกันความรอน
กอสรางศูนยกระจายสินคา
ชําระเงินกูยืมระยะสั้นและเปนเงินหมุนเวียนของบริษัท
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