บริษัท เพิ่มสินสตีลเวิคส จํากัด (มหาชน)

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
2.1 ประวัติความเปนมา
บริษัท เพิ่มสินสตีลเวิคส จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) กอตั้งเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2532 ดวยทุนจดทะเบียน 6 ลานบาท
โดยกลุมยงวงศไพบูลย เพื่อประกอบธุรกิจซื้อมา-ขายไป เหล็กแผนรีดเย็น (Cold rolled steel) โดยการนําเขาสินคาจากตาง
ประเทศเปนหลัก และจากวิสัยทัศนของผูบริหารซึ่งเห็นความสําคัญและแนวโนมของธุรกิจการแปรรูปสินคาเหล็กจึงมีความคิด
ที่จะพัฒนาบริษัทใหเปนผูแปรรูปสินคาเหล็กโดยเริ่มติดตั้งเครื่องจักรสําหรับการตัดเหล็กแผนรีดเย็นและเหล็กแผนเคลือบเคมี
ดวยไฟฟา ตอมาในป 2540 หลังจากที่มีการผลิตเหล็กแผนรีดเย็นในประเทศ บริษัทหันมาซื้อจากผูผลิตในประเทศ ตอมาในป
2547 บริษัทไดทําการซื้อสินทรัพยและการดําเนินธุรกิจจากบริษัท สยามคัลเลอรชีท จํากัด ซึ่งเปนผูผลิตแผนหลังเหล็กเคลือบสี
และผนังเหล็กเคลือบสี และไดเริ่มแปรรูปและจําหนายสินคาเหล็กชนิดอื่น ไดแก เหล็กโครงคราวเพดานและผนัง และเหล็กกลา
แรงดึงสูงชุบสังกะสีรูปตัวซี โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2548 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 500 ลานบาท และเรียกชําระแลว 400 ลาน
บาท และกลุมยงวงศไพบูลยยังคงเปนผูถือหุนใหญและเปนผูบริหาร
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญของบริษัท
ป 2532 บริษัทจําหนายเหล็กแผนรีดเย็นโดยการนําเขาจากตางประเทศ เนื่องจากในขณะนั้น ยังไมมีการผลิตเหล็ก
แผนรีดเย็นภายในประเทศ
ป 2537 บริษัทไดทําการติดตั้งเครื่องจักร สําหรับตัดเหล็ก ( Cut-to-Length ) เพื่อใหบริการตัดเหล็กแผนตามความ
ตองการของลูกคา ซึ่งประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมยานยนต อุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟา และอุตสาหกรรม
เฟอรนิเจอร
ป 2539 กลุมผูถือหุนใหญ ไดกอตั้งบริษัท สยามคัลเลอรชีท จํากัด เพื่อดําเนินการผลิต ผลิตภัณฑหลังคาเหล็ก
(Roll Forming Metal Sheet) ภายใตเครื่องหมายการคา “Suntech” ซึ่งใชทดแทนหลังคากระเบื้องใยหินที่
ประสบปญหาเรื่องสารกอมะเร็ง ที่ตําบลโคกขาม อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
ป 2540 บริษัทไดติดตั้งเครื่องจักรสําหรับการตัด (Cutting Sheet) เพิ่มจํานวน 4 เครื่องและเครื่องจักรสําหรับการตัด
เหล็กเปนแถบเล็ก (Slitting Coil) จํานวน 2 เครื่อง ทําใหบริษัทสามารถแปรรูปไดอยางเต็มรูปแบบ ( Full
Scale ) เพื่อรองรับยอดขายที่เพิ่มขึ้นมาก
ป 2543 กอสรางโรงงานสาขาที่ 1 ที่ตําบลแมรําพึง อําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ เนื้อที่รวม 6 ไร เพื่อ
รับ ซื้ อ เศษเหล็ ก คุ ณ ภาพสู ง ( Scrap ball or Chopstick ) และตั ด เหล็ ก ม ว นขนาดเล็ ก ( Pup coil ) จาก
บริษัท เหล็กแผนรีดเย็นไทย จํากัด (มหาชน) ( TCRSS ) ซึ่งเปนผูผลิตเหล็กแผนรีดเย็นรายใหญของประเทศ
ซึ่งตั้งอยูที่ อําเภอบางสะพาน เพื่อใหเกิดความสะดวกและลดความเสียหายจากการขนสง
ป 2544 บริษัท สยามคัลเลอรชีท จํากัด กอสรางโรงงานเพื่อแปรรูปแผนหลังคาเหล็กเคลือบสีและผนังเหล็กเคลือบสี
ที่ตําบลโคกขาม อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร เนื้อที่ 4 ไร เพื่อรองรับความตองการใชหลังคาเหล็กที่มี
ปริมาณเพิ่มขึ้น
บริษัทไดรับมาตรฐาน ISO 9002 : 1994 ดานการจัดการเกี่ยวกับศูนยบริการเหล็กและการขึ้นรูปหลังคา
จากสํานักงานระบบรับรองคุณภาพ EAQA / EIT-CBO โดยวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ
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บริษัท เพิ่มสินสตีลเวิคส จํากัด (มหาชน)
ป 2545 บริษัทไดเริ่มสงออกสินคาเหล็กไปจําหนายตางประเทศในแถบภูมิภาคเอเซีย ซึ่งเปนการขยายตลาดของ
บริษัทใหกวางออกไป
ป 2546 บริษัท สยามคัลเลอรชีท จํากัด เปนตัวแทนจําหนายโครงหลังคาบาน “Smartruss” จากบริษัท BHP Steel
Lysaght (Thailand) Limited ซึ่ ง เป น บริ ษั ท ย อ ยของบริ ษั ท บลู ส โคป สตี ล (ประเทศไทย) จํ า กั ด
Smartruss เปนระบบโครงหลังคาบานแบบใหม ซึ่งใชเหล็กความแกรงสูง ( High strength ) ที่มีความหนา
เพียง 0.8 มิลลิเมตร ติดตั้งโดยใชสกรูยึด แทนโครงหลังคาเหล็กบานแบบเดิมที่เปนแบบตัวซี ที่ใชเหล็กหนา
2.3 มิลลิเมตรและติดตั้งโดยการออกเชื่อม ซึ่งใชเวลาติดตั้งนานและโครงหลังคามีน้ําหนักมาก
ป 2547 บริษัทเริ่มนําเขาเหล็กกลาแรงดึงสูงชุบสังกะสี ( Galvanized High Tensile Strength ) จากประเทศแคนา
ดาและประเทศไตหวัน เพื่อนํามาแปรรูปเปนเหล็กกลาแรงดึงสูงชุบสังกะสีรูปตัวซี สําหรับอุตสาหกรรมกอ
สราง ซึ่งเหล็กตัวซีแรงดึงสูงที่ทําจากเหล็กกลาแรงดึงสูงชุบสังกะสี สามารถทดแทนการทาสีกันสนิมและ
การทาสีจริงได
ในไตรมาส 2 บริษัทไดติดตั้งเครื่องจักรเพื่อผลิตโครงคราวเหล็กกลา สําหรับยึดแผนฝาและแผนผนัง
( C-line, C-u, T-bar ) ซึ่งเปนการเพิ่มมูลคา ( Value added ) จากวัตถุดิบที่บริษัทมีตนทุนต่ํา และใน
ชวงเดียวกันบริษัท สยามคัลเลอรชีท จํากัด ไดเพิ่มกําลังการผลิตหลังคาเหล็กจากเดิมเปน 3,000,000
ตารางเมตรตอป
บริษัทไดเพิ่มทุนจดทะเบียน เปน 300 ลานบาท โดยเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิม เพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียน
และซื้อทรัพยสินจากบริษัท สยามคัลเลอรชีท จํากัด (ถือหุนโดยกลุมนายชูเกียรติ ยงวงศไพบูลย ซึ่งเปนผูถือ
หุนใหญ ของบริษัท) ทั้งนี้ ทรัพยสินที่ซื้อประกอบดวย ที่ดิน อาคารและเครื่องจักร ราคา 88.78 ลานบาท
เปนราคาที่ต่ํากวาราคาประเมินโดยผูประเมินราคาอิสระที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน กลต. ปจจุบัน
บริษัท สยามคัลเลอรชีท จํากัด ไดหยุดการดําเนินธุรกิจแลว (รายละเอียดในขอ 11 รายการระหวางกัน)
บริษัทไดรับมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมสําหรับผลิตภัณฑหลังคาเหล็ก จากสํานักงานมาตรฐานผลิต
ภัณฑอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
ป 2548 เดือนมกราคม เพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 400 ลานบาท โดยเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิม เพื่อใชเปนเงินทุน
หมุนเวียน และบริษัทไดซื้อหุนจากผูถือหุนเดิมของบริษัท เอส.ซี.สตีลเวอรค จํากัด ซึ่งเปนผูถือหุนกลุมเดียว
กันกับบริษัท คือ กลุมนายชูเกียรติ ยงวงศไพบูลย เพื่อเปนการปรับโครงสรางกลุมบริษัท มูลคา 1 ลานบาท
ในราคาพาร ซึ่งต่ํากวามูลคาทางบัญชี ทําใหเกิดคาความนิยมติดลบ จํานวน 3.95 ลานบาท ซึ่งแสดงเปน
รายการปรับปรุงจากรายการรวมกิจการที่อยูภายใตการควบคุมเดียวกัน ในสวนของผูถือหุนของงบการเงิน
ไตรมาส 1 ป 2548 (รายละเอียดในขอ 11 รายการระหวางกัน)
เดือนมีนาคม เพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 500 ลานบาท และเปลี่ยนแปลงมูลคาที่ตราไว (PAR) จากราคาหุน
ละ 100 บาท เป นราคาหุน ละ 1 บาท โดยกําหนดใหมีการเสนอขายหุน เพิ่มทุน ที่ออกใหมแกประชาชน
จํานวน 100 ลานหุน และบริษัทไดจดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด
เดือนเมษายน บริษัทไดรับมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมสําหรับผลิตภัณฑโครงคราวเหล็กกลาสําหรับ
ยึดแผนฝาและแผนผนัง จากสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

2.2 ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท
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บริษัท เพิ่มสินสตีลเวิคส จํากัด (มหาชน)
โครงสรางธุรกิจของบริษัท เพิ่มสินสตีลเวิคส จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2548
บริษัท เพิ่มสินสตีลเวิคส จํากัด (มหาชน)
ทุนจดทะเบียนเรียกชําระแลว 400 ลานบาท
100%

บริษัท เอส.ซี. สตีลเวอรค จํากัด
ทุนจดทะเบียนเรียกชําระแลว 10 ลานบาท
บริษัท เพิ่มสินสตีลเวิคส จํากัด (มหาชน)
ปจจุบัน บริษัทดําเนินธุรกิจหลักเปนผูแปรรูปและจัดจําหนายสินคาเหล็กแผนรีดเย็น เหล็กเคลือบเคมีดวยไฟฟา
( Electro-galvanized Steel ) แผนหลังคาเหล็กเคลือบสีและผนังเหล็กเคลือบสี (Roll Forming Metal Sheet ) เหล็กโครง
คราวเพดานและผนัง (C-line, C-u, T-bar ) เหล็กกลาแรงดึงสูงชุบสังกะสีรูปตัวซี ( C-Channel Galvanized High Tensile
Strength ) และ รวมทั้งบริการจัดสงสินคาใหแกลูกคา โดยมีกําลังการผลิตจําแนกตามประเภทสินคาดังผลิต ดังนี้
ตารางที่ 1 กําลังการผลิตจําแนกตามประเภทสินคา
สินคา

หนวย

เหล็กแผนรีดเย็น
ตันตอป
เหล็กเคลือบเคมีดวยไฟฟา
ตันตอป
แผนหลังคาเหล็กเคลือบสีและ
ตารางเมตรตอป
ผนังเหล็กเคลือบสี
เหล็กโครงคราวเพดานและผนัง
เสนตอป
เหล็กกลาแรงดึงสูงชุบสังกะสีรูปตัวซี
ตันตอป
หมายเหตุ * คํานวณเปนตอปเพี่อใชในการเปรียบเทียบ
** บริษัทเพิ่มเริ่มทําการตลาดในไตรมาส 1 ป 2548

ป 2547
กําลังการ
ผลิตเต็มที่
100,000
6,000
3,000,000

อัตราการใช
รอยละ
47.00
48.00
67.00

-

-

ไตรมาส 1 ป 2548
กําลังการ
อัตราการใช
ผลิตเต็มที่
รอยละ*
100,000
60.00
6,000
30.00
3,000,000
70.00
10,000,000
12,000

10.00**
Na.

บริษัท เอส.ซี. สตีลเวอรค จํากัด
จัดตั้งขึ้นในป 2539 เพื่อดําเนินธุรกิจบริการรับติดตั้งแผนเหล็กหลังคาเหล็กเคลือบสีและผนังเหล็กเคลือบสี ทั้งนี้
สําหรับการออกแบบโครงสรางหลังคา การถอดแบบ การกําหนดจํานวนชิ้นงานที่ตองการประกอบหลังคา การประเมินราคา
ดําเนินการโดยบริษัท เพิ่มสินสตีลเวิคส จํากัด (มหาชน)
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บริษัท เพิ่มสินสตีลเวิคส จํากัด (มหาชน)

2.3 โครงสรางรายไดของบริษัท
ตารางที่ 2 โครงสรางรายไดของบริษัท เพิ่มสินสตีลเวิคส จํากัด (มหาชน)
มูลคาการจําหนาย

2545
พันบาท

2546
รอยละ

พันบาท

2547
รอยละ

พันบาท

รอยละ

งบเสมือนป 2547
จัดทําโดยผูบริหาร*
พันบาท
รอยละ

ไตรมาส 1
2548
พันบาท
รอยละ

รายไดจากการขาย
เหล็กแผนรีดเย็น
895,394.92
93.20
1,132,280.95
93.18
1,488,917.99
89.54
1,551,018.24
77.20
491,334.01
เหล็กเคลือบเคมีดวยไฟฟา
52,840.30
5.50
69,158.18
5.69
86,868.06
5.22
86,868.06
4.32
14,894.10
แผนหลังคาเหล็กเคลือบสีและผนัง
62,100.62
3.73
338,829.56
16.86
95,242.04
เหล็กเคลือบสี
- เหล็กกลาแรงดึงสูงชุบสังกะสีรูปตัวซี
541.23
- เหล็กโครงคราวเพดานและผนัง
5,691.95
รายไดจากการใหบริการ
12,171.53
1.27
13,226.03
1.09
23,965.47
1.44
31,119.04
1.55
8,593.74
อื่น
320.59
0.03
433.17
0.03
1,014.87
0.06
1,427.61
0.07
279.89
รวมรายได
960,727.33
100.00
1,215,098.33
100.00
1,662,867.02
100.00
2,009,262.89
100.00
616,576.95
หมายเหตุ * งบเสมือนซึ่งจัดทําโดยผูบริหาร ที่รวมรายไดของบริษัทสยามคัลเลอรชีท จํากัด และบริษัท เอส.ซี.สตีลเวอรค จํากัด ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2547 โดยไดตัดรายการระหวางบริษัท เพิ่มสินสตีลเวิคส จํากัด บริษัท
เอส.ซี.สตีลเวอรค จํากัด และบริษัท สยามคัลเลอรชีท จํากัด เพื่อแสดงโครงสรางรายไดของกลุมบริษัทในรอบระยะเวลา 1 ป
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79.69
2.41
15.45
0.09
0.92
1.39
0.05
100.00

บริษัท เพิ่มสินสตีลเวิคส จํากัด (มหาชน)

2.4 เปาหมายในการดําเนินธุรกิจของบริษัท
บริษัทมีเปาหมายที่จะพัฒนาผลิตภัณฑเหล็กของบริษัทใหมีความหลากหลาย เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา
ใหไดมากที่สุด โดยมุงเนนการสรางมูลคาเพิ่ม (Value Added) ใหกับผลิตภัณฑของบริษัท รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑใหม ๆ
โดยตนป 2548 บริษัทไดดําเนินการผลิต เหล็กโครงคราวเพดานและผนัง และเหล็กกลาแรงดึงสูงชุบสังกะสีรูปตัวซี และในไตร
มาสที่ 3 ป 2548 บริษัทจะดําเนินการผลิตแผนหลังคาเหล็กเคลือบสีฉีดฉนวนกันความรอน ซึ่งเปนการสรางมูลคาเพิ่มใหแก
ผลิตภัณฑหลังคาเหล็กเคลือบสีเดิมของบริษัท โดยผลิตภัณฑดังกลาวเปนการฉีดฉนวนกันความรอนบนแผนหลังคาพรอมกับ
การขึ้นรูปแผนหลังคาซึ่งจะสามารถนําไปติดตั้งไดเลย ในขณะที่การติดตั้งฉนวนกันความรอนแบบเดิมตองนําแผนกันความรอน
มาติดกับแผนหลังคาหรือนําฉนวนกันความรอนไปฉีดใตแผนหลังคาหลังจากการติดตั้งซึ่งตองใชเวลาในการติดตั้งนาน อายุ
การใชงานรวมทั้งความสวยงามนอยกวา
สําหรับการจัดจําหนายสินคา บริษัทมีแผนที่จะจัดตั้งศูนยกระจายสินคาของบริษัทในแตละภูมิภาค เพื่อตอบสนอง
ความตองการของลูกคาในแตละพื้นที่ และเปนการกระจายฐานลูกคาจากเดิมที่มีอยูเฉพาะในเขตกรุงเทพและปริมณฑลใหไปสู
ลูกคาในภูมิภาคตางๆ โดยบริษัทคาดวาจะเริ่มจากการกอสรางศูนยกระจายสินคาในบริเวณโรงงานของบริษัทที่อําเภอบาง
สะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ เพื่อตอบสนองกลุมลูกคาในเขตภาคใต
นอกจากนี้ บริษัทมีเปาหมายในการพัฒนาตราสินคา “Suntech” ใหเปนที่ยอมรับในตลาดแผนเหล็กมุงหลังคาทั้งใน
ดานคุณภาพของสินคาและบริการการติดตั้งที่รวดเร็ว ในขณะที่ราคาไมสูงกวาผูผลิตรายอื่น รวมทั้งบริษัทมีความไดเปรียบจาก
การที่บริษัทมีสต็อกเหล็กแผนเคลือบสีหลากหลายสามารถใหลูกคาเลือกสีได
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